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Περίληψη
Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την επίδραση που
έχουν τα greeklish στην ορθή γραφή και την Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις
απόψεις των μαθητών και των φιλολόγων που συμμετείχαν. Η έρευνα εκπονήθηκε με
τη μέθοδο των ερωτηματολογίων. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα greeklish
υποστήριξαν πως δεν παρατηρούν αρνητική επίδραση στη γραφή τους. Οι
περισσότεροι μαθητές, από εκείνους που δεν τα χρησιμοποιούν, ήταν χρήστες στο
παρελθόν και διέκοψαν τη χρήση τους, όταν αντιλήφθηκαν αρνητκή επιρροή στη
γραφή τους. Τέλος, σύμφωνα με τις εμπειρικές παρατηρήσεις των φιλολόγων, η
χρήση των greeklish επιδρά αρνητικά στην ορθή γραφή των μαθητών τους. Στα
συμπεράσματα της έρευνας αναλύονται οι διαφορετικές αυτές στάσεις και
συσχετίζονται με απόψεις που επικρατούν καθώς και με πορίσματα προηγούμενων
ερευνών.
Λέξεις-κλειδιά: greeklish, ορθή γραφή, Ελληνική γλώσσα, μαθητές, φιλόλογοι.

AbstractThe results of the impact greeklish have on proper writing and the greek
language are presented in this research, according to the views of the students and the
Language teachers who participated. The survey was conducted with the aid of
questionnaires. The students who use greeklish advocated that they do not notice any
negative impact on their writing. Most of the students, who do not use greeklish, used
to do so in the past and stopped using it as soon as they noticed the first negative
effects on their writing. Finally according to empirical observations by language
teachers, the use of greeklish has a negative effect on their students' writing. In the
results of the survey, those different attitudes are analyzed and they are compared
with dominant opinions on the matter, as well as with the findings of previous
researches.

Key-words: greeklish, proper writing, Greek language, students, teacher
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τα greeklish, η λατινική δηλαδή γραφή των ελληνικών, είναι ένα φαινόμενο που
απασχολεί ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Η
χρήση των greeklish παρατηρείται, κατά κύριο λόγο, σε ό,τι αφορά τα μέσα
ηλεκτρονικής επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές) καθώς
και τις διάφορες μορφές επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται, δηλαδή, για
μια τάση χρήσης της ελληνικής γλώσσας με αντικατάσταση του ελληνικού
αλφαβήτου από λατινικούς χαρακτήρες. Η πρακτική αυτή, παρόλο που στο παρελθόν
εξυπηρετούσε λειτουργικές αδυναμίες των ηλεκτρονικών μέσων, σήμερα αποτελεί
επιλογή των χρηστών, που εκπληρώνει συγκεκριμένες ανάγκες κατά την επικοινωνία.
Αυτή η διαδεδομένη και ευρεία χρήση των greeklish στη σύγχρονη εποχή έχει
προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και αντικρουόμενες απόψεις στο σύνολο της
κοινωνίας. Οι θέσεις αυτές, ως προς τη χρήση των greeklish, κλιμακώνονται από τις
ένθερμα υποστηρικτικές μέχρι τις πιο αυστηρά επικριτικές, που καταλήγουν ακόμα
και σε διατυπώσεις κινδυνολογικού χαρακτήρα. Έχει, επομένως, προκύψει ένα
ζήτημα γύρω από τη χρήση των greeklish, ζήτημα που έχει προσλάβει αρκετά
μεγάλες διαστάσεις και που αγγίζει πτυχές που ξεφεύγουν από τα όρια της γλώσσας.
Μπορεί να πρόκειται, κατά βάση, για ένα ζήτημα γλωσσικού περιεχόμενου, ωστόσο
σύντομα έχει προσλάβει διαστάσεις ζητήματος κοινωνικού, ηθικού, πολιτισμικού,
ακόμα και ζητήματος εθνικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας.
Αυτό που κυρίως απασχολεί σχετικά με τη χρήση των greeklish, είναι η επίδραση
που έχουν πάνω στην ελληνική γλώσσα. Με τον όρο: επίδραση εννοείται ο βαθμός
που η χρήση της λατινοελληνικής γραφής αλλοιώνει την Eλληνική γλώσσα ή που οι
χρήστες της απομακρύνονται και αποξενώνοναι από αυτή. Και προκειμένου για τον
όρο «ελληνική γλώσσα» θα πρέπει να έχουμε κατά νου όλα τα επιμέρους επίπεδα που
τη συνιστούν: από το αλφάβητο, τη γραφή (ορθογραφία) και την ανάγνωση της, στο
μορφολογικό και στο συντακτικό επίπεδό της, μέχρι το σημασιολογικό, το
πραγματολογικό ακόμα, τέλος, και τον ιδεολογικό χαρακτήρα που φέρει η ιστορία και
η χρήση της. Επομένως, το ερώτημα είναι, αν τα greeklish, είτε ως κώδικας
συμπληρωματικός για την Ελληνική γλώσσα, είτε ως απειλή γι’ αυτήν επιδρούν με
κάποιο τρόπο πάνω της και τουλάχιστον σε ένα από τα επίπεδα που προαναφέρθηκαν.
Και προκειμένου να αναζητηθεί η απάντηση στο ερώτημα αυτό, θα εξεταστούν τόσο
-σε θεωρητικό επίπεδο- ενδεικτικά επιλεγμένες στάσεις ως προς το θέμα αυτό, όσο
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και -σε ερευνητικό επίπεδο- οι στάσεις του δείγματος της έρευνας, των μαθητών και
των φιλολόγων.
Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια με θέμα Greeklish και Ελληνική γλώσσα:
Επιδράσεις από τη χρήση τους στην ορθή γραφή, στόχος είναι να εξακριβωθεί αν τα
greeklish επηρεάζουν την Ελληνική γλώσσα, τόσο στο επίπεδο της ορθής γραφής της,
όσο και γενικά στο σύνολό της. Το ερευνητικό, επομένως, ερώτημα με βάση το οποίο
εκπονήθηκε η έρευνα διαμορφώθηκε ως εξής: Επηρεάζει η χρήση των greeklish την
Ελληνική γλώσσα και την ορθή γραφή της και, αν ναι, σε ποιο βαθμό;
Η έρευνα διεξήχθη σε συγκεκριμένο δείγμα μαθητών και φιλολόγων της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συγκεκριμένα του Γενικού Λυκείου. Σύμφωνα με το
ερευνητικό πρόβλημα, στόχος ήταν να αναδυθούν αρχικά οι στάσεις σχετικά με τη
χρήση των greeklish, από πλευράς μαθητών και φιλολόγων. Έπειτα, να διερευνηθούν
απόψεις και στάσεις των ίδιων για την επίδραση που μπορεί να έχουν τα greeklish
στην ορθή γραφή. Τέλος, να γίνει μια συνολική αποτίμηση από μαθητές και
φιλολόγους για την επίδραση που έχουν τα greeklish γενικότερα στην Ελληνική
γλώσσα.
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας υπήρξαν σχολεία στον Δήμο Ζωγράφου (περιοχή
όπου έγινε η έρευνα) τα οποία δεν επέτρεψαν τη συμμετοχή στην έρευνα. Επιπλέον,
στα σχολεία που συμμετείχαν δεν επετράπη η διανομή των ερωτηματολογίων σε όλες
τις τάξεις. Το αποτέλεσμα ήταν το δείγμα μαθητών και φιλολόγων, δηλαδή η ομάδα
στόχος της έρευνας, να είναι πολύ μικρότερο απ’ ό,τι αρχικά υπολογιζόταν. Τέλος,
ορισμένοι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα δεν απάντησαν σε όλα τα πεδία των
ερωτηματολογίων, καθιστώντας δύσκολη σε αυτά τα σημεία την ανάλυση των
ποσοτικών δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Το κεφάλαιο της ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ αποτελεί το θεωρητικό μέρος, όπου γίνεται
προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ο όρος greeklish. Στα επιμέρους κεφάλαια γίνεται
αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τους λόγους χρήσης τους, την ιστορία
τους, τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί γύρω από αυτά, καθώς και ανασκόπηση
προηγούμενων ερευνών αναφορικά με αυτά.
Στη συνέχεια στο κεφάλαιο της ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ αναλύεται η ομάδα στόχος
της έρευνας, η μεθοδολογία που επιλέχθηκε και η ερευνητική πορεία που
ακολουθήθηκε. Αμέσως μετά ακολουθούν τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της έρευνας, με
παρουσίαση των ποσοτικών δεδομένων και παράλληλο σχολιασμό. Τέλος, στο
κεφάλαιο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ, αναλύονται τα ποσοτικά δεδομένα,
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συσχετίζονται με τις απόψεις και τα ερευνητικά πορίσματα προηγούμενων ερευνών
και δίνεται απάντηση για το αν επιβεβαιώθηκε ή απορρίφθηκε η ερευνητική υπόθεση
και σε ποιο βαθμό.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Προσδιορισμός του όρου greeklish
Τα Greeklish (Γκρίκλις), από τις λέξεις greek (ελληνικά) και english (αγγλικά),
γνωστά και ως Grenglish, Λατινοελληνικά ή Φραγκολεβαντίνικα, είναι η ελληνική
γλώσσα γραμμένη με το λατινικό αλφάβητο, ένα είδος δηλαδή μεταγραφής
(Βικιπαίδεια). Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο δημοφιλείς τρόποι μεταγραφής των
ελληνικών γραφημάτων στη μορφή greeklish, δηλαδή με λατινικούς χαρακτήρες ή
αριθμούς:
Α/ α→ A/a

Ι/ι→I/i

Ρ/ρ→R/r

Β/β→B/b,

Κ/κ→K,C/k,c

Σ/σ→S/ s,w

Γ/γ→G/g

Λ/λ→L/l

Τ/τ→T/t

Δ/δ→D/d, nt

Μ/μ→M/m

Υ/υ→U,Y,I/ u,y,i

Ε/ε→E/e

Ν/ν→N/n

Φ/φ→F/ f, ph

Ζ/ζ→z

Ξ/ξ→Ks, 3

Χ/χ→H,X/ h, x, ch

Η/η→H, I/h, n, i

Ο/ο→O/o

Ψ/ψ→C/ c, ps

Θ/θ→U/ u, th ,8 , 9

Π/π→P/p

Ω/ω→W,O,V/ w, o, v

Αυτό το είδος μεταγραφής δεν υπόκειται σε συγκεκριμένο πρότυπο και δεν
υπακούει σε προκαθορισμένους κανόνες. Η εμπειρική χρήση των greeklish με βάση
ατομικές ανάγκες και επιλογές είχε ως αποτέλεσματα την ορθογραφική ποικιλότητα
στη γραφή τους. Με βάση εμπειρικές παρατηρήσεις, την ορθογραφική ποικιλότητατα
των greeklish συνιστούν οι παρακάτω τρόποι μεταγραφής (Ανδρουτσόπουλος 19992):
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Φωνητική μεταγραφή: Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η φωνητική απόδοση
των ελληνικών με τη χρήση του λατινικού αλφαβήτου. Αποδίδεται η
προφορική γλώσσα και απλοποιείται η ιστορική ορθογραφία (π.χ. συζήτησηsizitisi) .



Ορθογραφική μεταγραφή: Στην περίπτωση αυτή τα greeklsih ακολουθούν
τους κανόνες της ελληνικής ορθογραφίας (Βικιπαίδεια). Χαρακτηριστικό της
ορθογραφικής μεταγραφής είναι η οπτική ομοιότητα, καθώς η απόδοση της
ιστορικής ορθογραφίας στηρίζεται στην οπτική ομοιότητα των ελληνικών
γραμμάτων με τους χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου ή ακόμα και
αριθμούς. Έτσι, επιλέγονται εκείνοι οι χαρακτήρες που παρουσιάζουν όσο το
δυνατό μεγαλύτερη ομοιότητα με τα ελληνικά γραφήματα (π.χ. συζήτησηsuzhthsh, θ- th ή 8, ξ-3)



Θεσιακή μεταγραφή: Η μεταγραφή βασίζεται στη θέση των γραμμάτων στο
πληκτρολόγιο. Για κάθε γράφημα, δηλαδή, της ελληνικής γλώσσας,
επιλέγεται εκείνο το λατινικό που βρίσκεται στο αντίστοιχο πλήκτρο. Ο
τρόπος αυτός δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές από την ορθογραφική ή
οπτική μεταγραφή, παρά μόνο σε συγκεκριμένους χαρακτήρες (π.χ. το θ ως u,
το ξ ως j, το ω ως v).

Η μεταγραφή της ελληνικής γλώσσας με τη μορφή greeklish δεν προϋποθέτει την
επιλογή και τη χρήση ενός μόνο από τους παραπάνω τρόπους. Όπως προαναφέρθηκε,
κατά την άποψη των χρηστών τους, τα

greeklish

δεν αποτελούν ένα

συστηματοποιημένο και τυποποιημένο τρόπο γραφής, και γι’ αυτό οι ορθογραφικές
παραλλαγές στη χρήση τους ποικίλλουν. Στην πλειοψηφία των χρηστών παρατηρείται
η χρήση ενός «μικτού» συστήματος μεταγραφής, που τις περισσότερες φορές
συνδυάζει στοιχεία τόσο της φωνητικής όσο και της οπτικής/ορθογραφικής
απεικόνισης των χαρακτήρων. Εφόσον δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός τρόπος
γραφής των greeklish, διάχυτη είναι η άποψη ότι ο καθένας μπορεί να γράφει όπως
θέλει (Ανδρουτσόπουλος 1999).
Μπορεί να υπάρχει θεσμοποιημένο σύστημα μεταγραφής από τον ΕΛΟΤ, το
οποίο χρησιμοποιείται από το Βρετανικό συμβούλιο, το πρότυπο ISO 8432, λίγοι
ωστόσο το γνωρίζουν και δεν το ακολουθούν συνειδητά, εφόσον αυτό δεν διδάσκεται
πουθενά (Ανδρουτσόπουλος 19992). Ο τρόπος γραφής των greeklish εξαρτάται κατά
κύριο λόγο από την επιλογή των χρηστών.
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Ωστόσο,

ο

Ανδρουτσόπουλος

(19992)

στηριζόμενος

σε

συγκεκριμένα

παραδείγματα επισημαίνει πως οι χρήστες όχι μόνο αναγνωρίζουν και κατονομάζουν
τους βασικούς τύπους μεταγραφής, αλλά και τους ακολουθούν με κάποια
συστηματικότητα, πράγμα που φαίνεται από τη συνεμφάνιση φωνητικών ή
ορθογραφικών τιμών στο ίδιο μήνυμα. Ενδεχομένως, δηλαδή, εμφανίζεται ένα
σύνολο χαρακτηριστικών στοιχείων γραφής που ο χρήστης τηρεί κατ’ εξακολούθηση.
Έτσι, για παράδειγμα, τάσεις απλοποίησης της ορθογραφίας και επιλογή κυρίως της
φωνηματικής απόδοσης σε greeklish ενός φωνήεντος συνήθως επεκτείνεται και στην
απόδοση όλων των φωνηέντων (π.χ. του φωνήεντος η με το i άρα και του ω ως o). Με
τον ίδιο τρόπο, η επιλογή, για παράδειγμα, του 3 για το ξ και του 8 για το θ
συνεπάγεται την επιλογή των χαρακτήρων που εμφανίζουν οπτική συνάφεια με την
ελληνική, αν όχι για όλα τα υπόλοιπα γραφήματα, τουλάχιστον για την πλειοψηφία
τους (π.χ. του η με το n ή h κα του ω με το w). Παρ’ όλα αυτά, ο Ανδρουτσόπουλος
(19992) καταλήγει στο ότι, ενώ είναι σχετικά εύκολο να διαπιστωθεί ο βασικός
μεταγραφικός προσανατολισμός των χρηστών, το ερώτημα ποιες επιλογές συνδυάζονται
στην πράξη και ποιες όχι είναι πολύ πιο περίπλοκο, καθώς οι χρήστες δεν είναι
απόλυτα συνεπείς ως προς το σύστημα που ακολουθούν.
Η ορθογραφική ποικιλότητα μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο των
greeklish,

παράλληλα

όμως

τα

greeklish

συγκεντρώνουν

ένα

σύνολο

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων στη γραφή τους. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά
αυτής της γραφής είναι:


Η σύντμηση λέξεων και η δημιουργία ενός είδους «συντομογραφιών» για
τις αντίστοιχες ελληνικές λέξεις (π.χ. tespa για το τέλος πάντων, dld για το
δηλαδή)



Απόκλιση από την ορθογραφία της ελληνικής και επικράτηση της
φωνητικής γραφής (ine για το είναι, sizitisi αντί συζήτηση)



Παράλειψη τονισμού λόγω χρήσης του λατινικού αλφαβήτου (π.χ. στη
λέξη pote μόνο από τα συμφραζόμενα μπορεί κανείς να καταλάβει αν
πρόκειται για τη λέξη πότε ή ποτέ)



Χρήση του αγγλικού ερωτηματικού (?) αντί του ελληνικού (;)



Εναλλακτικοί τρόποι απόδοσης ενός μόνο γραφήματος της ελληνικής
(π.χ. το ω ως w, o, v , το θ ως th, u, 8)
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Προκειμένου για τη σύγχρονη εποχή, η χρήση των greeklish εξυπηρετεί
συγκεκριμένες επικοινωνιακές λειτουργίες ή ανάγκες, άμεσα συνδεδεμένες με τα
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Ως επί το πλείστον η γραφή σε μορφή greeklish
αφορά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου, των
μέσων δηλαδή που παρέχουν τη δυνατότητα γραφής με τη χρήση του πληκτρολογίου.
Η χρήση τους εστιάζεται κυρίως σε ανεπίσημες μορφές επικοινωνίας μέσω των
ηλεκτρονικών μέσων και του διαδικτύου. Τέτοιες μορφές είναι:


Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, messenger, twitter, instagram,
msn)



Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email, gmail, yahoo, hotmail)



Διάφορα και ποικίλα forum ιστοσελίδων,



Ιστοσελίδες chat και επικοινωνίας



Αποστολή μηνυμάτων sms ή mms

Είναι δεδομένος ο λειτουργικός ρόλος των greeklish στο ξεκίνημα της χρήσης
τους, αναφορικά με τις περιορισμένες δυνατότητες του λογισμικού των ηλεκτρονικών
μέσων. Ανεξάρτητα όμως με τους λόγους που επέβαλλαν τη χρήση τους και με τις
επικοινωνιακές ανάγκες που αυτά κάλυπταν, αργότερα η χρήση τους διαδόθηκε και
διευρύνθηκε αστραπιαία. Σήμερα, και παρά τη δυνατότητα γραφής με ελληνικούς
χαρακτήρες, η χρήση των greeklish έχει «παγιωθεί» μεμειωτική, ωστόσο, τάση . Η
επιλογή -συνειδητή και μη- γραφής με τη μορφή greeklish δεν αφορά σε
συγκεκριμένες, για παράδειγμα, ηλικιακές ή κοινωνικές ομάδες, αλλά συναντάται σε
ένα ευρύ φάσμα που ποικίλλει ως προς το φύλο, την ηλικία, τη μόρφωση, το
επάγγελμα, την κοινωνική ομάδα, την προέλευση.

1.2. Ιστορία των greeklish
Οι όροι φραγκολεβαντίνικα, φραγκοχιώτικα, λατινοελληνικά και greeklish
αποτελούν στην ουσία διαφορετικές ονομασίες για τη γραφή της ελληνικής γλώσσας
με

γράμματα

του

λατινικού

αλφαβήτου.

Παράλληλα,

όμως,

οι

όροι

φραγκολεβαντίνικα και φραγκιοχιώτικα τοποθετούν τη χρήση της λατινοελληνικής
γραφής πολύ πίσω στο παρελθόν και υποδηλώνουν συγκεκριμένα χωροχρονικά και
ιδεολογικά χαρακτηριστικά της.
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Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια (Βικιπαίδεια), ο
όρος “Φραγκολεβαντίνικα” είναι ο Ελληνικός και Λεβαντίνικος όρος για τη χρήση
του Λατινικού αλφαβήτου για την γραφή Ελληνικών. (Φράγκος είναι ο ελληνικός και
λεβαντίνικος όρος για τους δυτικούς Ευρωπαίους, και κατά επέκταση τους
Ρωμαιοκαθολικούς). Αυτή η χρήση ήταν τμήμα μιας ευρύτερης τάσης για χρήση του
αλφαβήτου σύμφωνα με το δόγμα, π.χ. ελληνικό αλφάβητο για τους Έλληνες
ορθόδοξους χριστιανούς της Καππαδοκίας (καραμανλήδικα) που μιλούσαν και την
τουρκική και χρήση ελληνικού και αραβικού αλφαβήτου στην Αλβανία. Συνηθιζόταν
δε στο Ενετοκρατούμενο Αιγαίο στην πρώιμη σύγχρονη εποχή.
Πράγματι, υπάρχουν αρκετά δείγματα από χειρόγραφα της αναγέννησης, όπου
ελληνικά κείμενα είναι γραμμένα με αυτόν τον τρόπο, όπως π.χ. η κωμωδία
"Fortounatos" από τον Μάρκο Αντώνιο Φώσκολο (1655). Υπάρχουν ακόμα δείγματα
από βιβλία τυπωμένα με τέτοιο τρόπο, όπως το βιβλίο "I Mera tou Hristianou", που
φυλάσσεται σήμερα στο Βενετικό Μουσείο της Νάξου (Βικιπαίδεια).
Η χρήση αυτή ονομάζεται ακόμα "φραγκοχιώτικα", λόγω της πολύ σημαντικής
παρουσίας καθολικών ιεραποστόλων στο νησί της Χίου. Κατά αναλογία, ήταν κοινή
η χρήση (αλλά εδώ υποτιμητική) του όρου "Φραγκοβλάχικα", που αναφερόταν
αρνητικά

στην

χρήση

των

Greeklish

από

τους

Βλάχους.

Ακόμα,

τα

φραγκολεβαντίνικα βρίσκονταν σε χρήση τον 20ο αιώνα από ό,τι φαίνεται σε
επιστολές που στέλνονταν από το μέτωπο της Αλβανίας το 1940.
Όπως υποστηρίζει ο Ανδρουτσόπουλος (1999), αυτό που σήμερα ο κόσμος
αποκαλεί λατινοελληνικά, greeklish ή φραγκολεβαντίνικα δεν είναι φαινόμενο της
δεκαετίας μας. Αντίθετα είναι μια πρακτική που εμφανίστηκε σε διάφορους τόπους και
εποχές και εφαρμόστηκε από διάφορες ελληνικές κοινότητες με διαφορετικούς τρόπους.
Ένα από τα πρώτα ελληνικά κείμενα γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες είναι η
Ερωφίλη του Γεωργίου Χορτάτση, όπως αναφέρει ο επίκουρος καθηγητής του τομέα
Γλωσσολογίας του ΑΠΘ και πρόεδρος του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη –
Ινστιτούτου

Νεοελληνικών

Σπουδών

του

ΑΠΘ,

Γιώργος

Παπαναστασίου

(Χαρισοπούλου 2010)
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό (Χαρισοπούλου 2010), γράφτηκε
περίπου το 1595 και εκδόθηκε πρώτη φορά το 1637 στη Βενετία. Είναι γραμμένο σε
δεκαπεντασύλλαβο ομοιοκατάληκτο στίχο, με εξαίρεση τα χορικά, που είναι
γραμμένα σε ενδεκασύλλαβους τρίστιχες στροφές, αλλά ο συγγραφέας του το
κατέγραψε με λατινικούς χαρακτήρες. Το έργο διασώζεται σε τρία χειρόγραφα, ενώ
12

υπάρχει μαρτυρία και για τέταρτο χειρόγραφο, χαμένο σήμερα. Το πρώτο είναι ένα
ακέφαλο χειρόγραφο με λατινικούς χαρακτήρες, που ανήκει στον Ιmile Legrand και
σήμερα βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Το δεύτερο είναι ένα χειρόγραφο του
17ου αι. από την Κεφαλονιά και βρίσκεται στην Βayerische Staatsbibliothek του
Μονάχου και το τρίτο, επίσης του 17ου αι., είναι της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
του Μπέρμιγχαμ. Το χαμένο χειρόγραφο μνημονεύεται από τον ιερέα Ματθαίο
Κιγάλα, πρώτο εκδότη της «Ερωφίλης», ως αυτόγραφο του Χορτάτση γραμμένο με
λατινικούς χαρακτήρες.
Στο ίδιο άρθρο (Χαρισοπούλου 2010) μνημονεύεται η χρήση του λατινικού
αλφαβήτου από τους Χιώτες και τους Λεβαντίνους της Σμύρνης κατά τον 18ο αιώνα.
Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα λεγόμενα φραγκοχιώτικα («Langue Francochiotica»,
όπως έλεγαν και έγραφαν και οι ίδιοι) σε κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου,
επιστολές κ.ά. Ακόμα οι Λεβαντίνοι της Σμύρνης που, ενώ μιλούσαν ελληνικά,
έγραφαν με λατινικά ψηφία, επειδή αντιμετώπιζαν δυσκολίες με την ορθογραφία
τους. Κατά την ίδια περίδο στη Σμύρνη έγινε απόπειρα να κυκλοφορήσει ελληνική
εφημερίδα με λατινικό αλφάβητο.
Σε απόσπασμα από κείμενο του Κώστα Καρθαίου το 1934 (Ανδρουτσόπουλος
1999) γίνεται σαφής αναφορά στη χρήση των greeklish κατά το παρελθόν, που
ξεκινάει μάλιστα από τα βυζαντινά χρόνια:
«Υπάρχουν κείμενα της βυζαντινής εποχής γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες.
Επίσης, στην Κρήτη και στην Κύπρο κατά τον Μεσαίωνα τα λαϊκά τραγούδια γράφονταν
με λατινικούς χαρακτήρες. Αργότερα, από το 1800, πολλά ελληνικά βιβλία τυπώθηκαν
στη Σμύρνη με λατινικούς χαρακτήρες. (...) Εξάλλου στη Σμύρνη έγινε απόπειρα να
κυκλοφορήσει ελληνική εφημερίδα γραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες. Οι Λεβαντίνοι
της Σμύρνης, που μιλούσαν όλοι ελληνικά αλλά δυσκολεύονταν να μάθουν την
απελπιστική ορθογραφία-μας, χρησιμοποιούσαν πάντα τους λατινικούς χαρακτήρες για
να γράψουν τα ελληνικά. Αργότερα, τους μιμήθηκαν οι Χιώτες και άλλοι έμποροι του
εξωτερικού που έγραφαν τα γράμματα και τα τηλεγραφήματά- τους στα ελληνικά αλλά
με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτή η φραγκοχιώτικη γλώσσα χρησιμοποιούνταν και από
Ελληνες για να γράψουν σε άλλους Ελληνες που κατοικούσαν στη Σμύρνη, στο Λονδίνο
ή αλλού. Αυτός ο τρόπος γραφής εξακολουθούσε να επιβιώνει πολύ αργότερα και τον
συναντάμε αρκετά συχνά στα τηλεγραφήματα των Ελλήνων του εξωτερικού».
Όπως αναφέρει ο Ανδρουτσόπουλος (1999), σχετικά με το συγκεκριμένο
απόσπασμα γράφοντας τα παραπάνω, ο Καρθαίος στηρίζεται σε κείμενο του Φώτου
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Γιοφύλλη στο περιοδικό «Πρωτοπορία» το 1930. Ο Καρθαίος και ο Γιοφύλλης, μαζί με
άλλους διανοουμένους της εποχής (Μένος Φιλήντας, Δημήτρης Γληνός, Νίκος
Χατζηδάκης κ.ά.), έθεσαν ζήτημα μεταρρύθμισης της γραφής της ελληνικής γλώσσας. Ο
Καρθαίος το διατυπώνει καθαρά:
« (...) ζητάμε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι λατινικοί χαρακτήρες για τη
γραφή της νέας ελληνικής, που είναι η ζωντανή γλώσσα και που θέλουμε να την
καταστήσουμε τη μοναδική γραπτή γλώσσα της χώρας-μας. Θέλουμε λοιπόν να συμπέσει
η αλλαγή του αλφαβήτου με την εισαγωγή της φωνητικής ορθογραφίας».
Τα κείμενά τους λησμονημένα από καιρό διασώζονται (μαζί με διάφορα
παραδείγματα φωνητικής και λατινικής γραφής των ελληνικών) στον συλλογικό τόμο
«Φωνητική Γραφή», που επιμελήθηκαν οι εκδόσεις Κάλβος το 1980.
Ο Ανδρουτσόπουλος μάλιστα στο άρθρο του (1999) παραθέτει ένα απόσπασμα
από κείμενο του Φώτου Γιοφύλλη («Πρωτοπορία» 1930) με επιμέλεια μεταγραφής
της έκδοσης «Φωνητική Γραφή». Στο απόσπασμα παρατηρούμε φωνητική μεταγραφή
των ελληνικών χαρακτήρων με λατινικά γράμματα, όπου μόνο τα γ, δ και θ
απεικονίζονται με ελληνικούς χαρακτήρες:
Telos, γia na min ta poliloγume, γiati tapame poles fores afta, prepi na parume to
latiniko alfavito metariθmizontas-to fθogoloγika kata tis anages pu ehi i γlosa-mas.
Etsi horis n' agiksome tin orθografia tis arheas elinikis, pu poles-tis lekses sozonde sti
nea-mas, benume sti horia ton politizmenon eθnon, ehume ta dieθnika γramata pu tahi
olos o politismenos kosmos, ke pu ta piran tora teleftea ki i Turki.
Πολλά χρόνια αργότερα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του καθηγητή του ΑΠΘ
Γιώργου Παπαναστασίου (Χαρισοπούλου 2010), τα λατινοελληνικά – γνωστά ως
greeklish – έκαναν την εμφάνισή τους στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με τις πρώτες
απόπειρες να γραφεί η νέα ελληνική στο Δίκτυο πιθανόν μεταξύ ελληνόφωνων φοιτητών
και ερευνητών σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αrpanet, στο δίκτυο
ηλεκτρονικών υπολογιστών που προηγήθηκε του Ιnternet.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όπως επισημαίνει ο Ανδρουτσόπουλος (1999),
τα φραγκοχιώτικα εμφανίζονται με το ζόρι στην ελληνική γλωσσική πραγματικότητα.
Οι Έλληνες της Ελλάδας και του εξωτερικού τα χρησιμοποιούν στην ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου: γράφουν προσωπικά μηνύματα, δημοσιεύουν
ανακοινώσεις, συνεισφέρουν σε λίστες συζήτησης ή σε αρχεία με φοιτητικά ανέκδοτα.
Ακόμη και κατά την περίοδο που γράφτηκε το άρθρο (1999), όπου οι ελληνικοί
χαρακτήρες είναι στάνταρ στις ιστοσελίδες και αυξανόμενα δυνατοί στα μηνύματα, η
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χρήση λατινικών χαρακτήρων συχνά επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους, καθώς
αποστολέας και δέκτης του μηνύματος μπορεί να μη διαθέτουν κοινές προδιαγραφές
ούτε μέσα στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο ανάμεσα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Ο Ανδρουτσόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά (Παπάζογλου 2014):
«Πριν το Unicode, όσοι ήθελαν να γράψουν, ανεξαρτήτως ηλικίας, ήταν
υποχρεωμένοι να το κάνουν με λατινικούς χαρακτήρες. Οι επιστημονικές λίστες, τα
πανεπιστημιακά μηνύματα, όλα τότε, γράφονταν στα greeklish. Ακόμα κι όταν εντός
συνόρων δόθηκε η τεχνολογική λύση, οι έλληνες του εξωτερικού συνέχισαν για πολλά
ακόμα χρόνια να τα χρησιμοποιούν επειδή δεν είχαν άλλη εναλλακτική»
Κατά κοινή ομολογία, ο κυριότερος λόγος που επέβαλε τη μεταγραφή των
ελληνικών με λατινικούς χαρακτήρες ήταν η αδυναμία των ηλεκτρονικών
υπολογιστών

παλαιότερα

να

αναγνωρίσουν

τους

ελληνικούς

χαρακτήρες.

Συγκεκριμένα, στο παρελθόν, ήταν δύσκολη η αναγνώριση των ελληνικών
χαρακτήρων από τους υπολογιστές, γιατί δεν παρείχαν ανάλογη υποστήριξη όλα τα
υπολογιστικά συστήματα. (Ο υπολογιστής VICTOR 9000 υποστήριζε πολλά σύνολα
χαρακτήρων. Όταν, αργότερα, εμφανίστηκε στην αγορά ο IBM PC δεν υποστήριζε
πολλές προϋπάρχουσες δυνατότητες, όμως επικράτησε). Επίσης υπήρχε η απαίτηση,
από κάποιες υπηρεσίες, ο οκταψήφιος κώδικας ASCII να μπορεί να "διπλώνει" έτσι,
ώστε να μεταφέρεται το μήνυμα σε επταψήφια μηχανήματα (πχ. TELEX) και να
διατηρείται σε κάποιο βαθμό η αναγνωσιμότητά του (Βικιπαίδεια).
Η αδυναμία αναγνώρισης των ελληνικών χαρακτήρων από τους υπολογιστές
οφειλόταν κυρίως στην κωδικοποίηση ASCII. Ο ASCII (American Standard Code for
Information Interchange, δηλαδή: Αμερικανός Πρότυπος Κώδικας για Ανταλλαγή
Πληροφοριών) είναι ένα κωδικοποιημένο σύνολο χαρακτήρων του λατινικού
αλφάβητου, όπως αυτό χρησιμοποιείται σήμερα στην Αγγλική γλώσσα και σε άλλες
δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες. Χρησιμοποιείται σήμερα κυρίως για αναπαράσταση
κειμένου στους υπολογιστές και σε συσκευές τηλεπικοινωνίας. Οι περισσότερες
σύγχρονες κωδικοποιήσεις χαρακτήρων βασίζονται στον ASCII (Αμπαρτζάκη 2013).
Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την κωδικοποίηση ASCII (Ντίνας 2008)
παρατίθενται τα εξής:
“Οι υπολογιστές […] γνωρίζουν μόνο … νούμερα […]. Όταν κάποιος
σκέφθηκε να τους χρησιμοποιήσει για κείμενο, το μόνο που μπόρεσε να κάνει είναι
να αντιστοιχήσει τα γράμματα με νούμερα. Δημιουργήθηκε τότε ο πρώτος πίνακας
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αντιστοιχίας γραμμάτων- αριθμών, που είχε δυνατότητα μόνο 128 συμβόλων
(ASCII 7-bit).
Το πρώτο που χώρεσε σ’ αυτό τον πίνακα ήταν οι χαρακτήρες του λατινικού
αλφάβητου […].’’
Η χρήση των greeklish προέκυψε ως ανάγκη, μια εναλλακτική λύση,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους τεχνολογικές αδυναμίες και να
επιτευχθεί η επικοινωνία. Επομένως, είναι προφανής ο λειτουργικός τους ρόλος σε
μια εποχή που τα τεχνολογικά μέσα δεν μπορούν ακόμα να ανταποκριθούν στο
σύνολο των εν χρήσει γλωσσών, και κυρίως των λιγότερο διαδεδομένων (όπως η
Ελληνική). Με την πάροδο του χρόνου και την πρόοδο της τεχνολογίας, όπως είναι
φυσικό, αυτές οι αδυναμίες αποκαταστάθηκαν. Έτσι, και εν προκειμένω για την
ελληνική γλώσσα, κατέστη εφικτή στα τεχνολογικά μέσα όχι μόνο η ελληνική γραφή
αλλά ακόμα και η αρχαία ελληνική με τη χρήση πολυτονικού.
Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί και η άποψη ότι η πρώτη σύγχρονη χρήση των
greeklish αποδίδεται στην Ε.Μ.Υ., την ελληνική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία,
πολλές, βέβαια, δεκαετίες πριν και πολύ πριν την ευρεία χρήση τους στο διαδίκτυο
(Βικιπαίδεια).

1.3. Απόψεις για τα greeklish
Όπως είναι φυσικό, αναφορικά και με άλλα γλωσσικά θέματα που κατά καιρούς
έχουν απασχολήσει την ελληνική γλωσσική πραγματικότητα, η ευρεία διαδεδομένη
χρήση των greeklish σύντομα πήρε τη μορφή ζητήματος. Το ζήτημα των greeklish
δεν απασχόλησε –και απασχολεί– μόνο ως προς αυτή καθαυτή τη χρήση τους, αλλά
και ως προς τις συνέπειες και τις ενδεχόμενες παράπλευρες απώλειες αυτών των
συνεπειών πάνω στην ελληνική γλώσσα. Έχει, επομένως, λάβει διαστάσεις όχι μόνο
ζητήματος γλωσσικού, αλλά και κοινωνικού, πολιτισμικού, ιδεολογικού ακόμα και
ζητήματος εθνικής ταυτότητας.
Ο νέος αυτός τρόπος γραφής, με τη χρήση του λατινοελληνικού αλφαβήτου,
κατάφερε να εγείρει αντιφατικές απόψεις. Στο κέντρο αυτής της ιδότυπης «διαμάχης»
βρίσκεται η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των greeklish και της ελληνικής
γλώσσας, υπό την έννοια του κατά πόσο επιδρούν σ’ αυτή ή τείνουν να κυριαρχήσουν
πάνω της. Πρόκειται, στην ουσία, για μια διαφωνία που αφορά στην ποιοτική επιρροή
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των greeklish πάνω στην ελληνική γλώσσα και τις αλλαγές ή τα προβλήματα που
αυτή μπορεί να επιφέρει.
Και, ανεξάρτητα με τους λόγους που επέβαλλαν τη χρήση τους στο παρελθόν,
αλλά και τους λόγους που συντέλεσαν στην επιβίωση αυτής της χρήσης, σήμερα η
αμφιλεγόμενη σχέση των greeklish με την ελληνική γλώσσα πυροδοτεί ολοένα κα
περισσότερο αντικρουόμενες γνώμες. Η έκφραση αυτών των απόψεων κλιμακώνεται
από μετριοπαθείς και ουδέτερες τοποθετήσεις επί του θέματος μέχρι και αυστηρά
δογματικές και απόλυτες θέσεις. Η τοποθέτηση στο ζήτημα των greeklish δεν αφορά
ολωσδιόλου συγκεκριμένες κοινωνικές ή ηλικιακές ομάδες, αλλά επεκτείνεται σε ένα
ευρύ φάσμα του συνολικού πληθυσμού, ακόμα και έξω από τα σύνορα της χώρας.
Χρήστες των greeklish και μη, μαθητές, φοιτητές, δάσκαλοι, καθηγητές,
ακαδημαϊκοί, μέλη της πανεπιστημιακής και επιστημονικής κοινότητας, ερευνητές,
γλωσσολόγοι, δημοσιογράφοι αλλά και άλλα μέλη της κοινωνίας που δεν
εντάσσονται στις παραπάνω ενδεικτικές ομάδες σπεύδουν να τοποθετηθούν
αναφορικά με τη χρήση των greeklish και να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα που
τίθενται (όπως, για παράδειγμα, Επηρεάζει η χρήση των greeklish την Ελληνική
γλώσσα, και αν ναι, σε ποιο βαθμο; ή Συνιστούν τα greeklish κίνδυνο για την Ελληνική
γλώσσα;)
Οι υπέρμαχοι των greeklish, και κατά κύριο λόγο οι ίδιοι οι χρήστες,
υποστηρίζουν και επισημαίνουν τον λειτουργικό τους ρόλο στα ηλεκτρονικά μέσα
επικοινωνίας και στο διαδίκτυο, δεδομένης της τεχνολογικής έκρηξης στη σύγχρονη
πραγματικότητα. Οι περισσότεροι τονίζουν ότι η εξειδικευμένη χρήση τους σε αυτά
τα μέσα παρέχει ταχύτητα και ευκολία στην επικοινωνία, ενώ παράλληλα δεν επιδρά
αρνητικά στη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, πέρα από τους ένθερμους
υποστηρικτές των greeklish, υπάρχουν και πιο μετριοπαθείς και ουδέτερες θέσεις,
που κατανοούν τη χρήση τους για συγκεκριμένους λόγους και σε συγκεκριμένες
περιστάσεις. Μπορεί να μην καταδικάζουν τη χρήση τους και να μην τα θεωρούν
απειλή για την ελληνική γλώσσα, ωστόσο αποδέχονται κάποια μορφή επίδρασης
πάνω της. Πάντως, ανάλογες θέσεις με αυτές του Καρθαίου και του Γιοφύλλη (αλλά
και άλλων διανοούμενων της εποχής τους ) (Ανδρουτσόπουλος 1999), όπου γίνεται
ξεκάθαρα λόγος για αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου με το λατινικό, δεν
εντοπίζονται ανάμεσα στις απόψεις όσων τάσσονται υπέρ των greeklish ή
τουλάχιστον δεν τα απορρίπτουν.
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Στον αντίποδα βρίσκονται όλοι εκείνοι που όχι μόνο απορρίπτουν τη χρήση των
greeklish, αλλά κινδυνολογούν για την επίδραση που έχουν στην ελληνική γλώσσα,
θεωρώντας τα ακόμα και απειλή για την ίδια. Προκειμένου για όσους γράφουν
χρησιμοποιώντας τα greeklish, η εξοικείωσή τους με το λατινικό αλφάβητο θεωρείται
ότι τους αποξενώνει από τη μορφή της ελληνικής γλώσσας, γεγονός που θα
προκαλέσει δυσχέρειες στη χρήση της εν καιρώ. Και παρά το γεγονός ότι η χρήση
των greeklish αφορά κυρίως τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, οι επικριτές τους
θεωρούν ότι οι ολέθριες συνέπειές τους θα φανούν ακόμα και στον χειρόγραφο
γραπτό λόγο. Πέρα, όμως, από τον αντίκτυπο που θα έχουν στη γραφή της ελληνικής
γλώσσας, επισημαίνουν πάνω απ΄όλα τον ιδεολογικό και εθνικό προβληματισμό τους.
Η γλώσσα αποτελεί έκφραση της εθνικής ταυτότητας, και ως εκ τούτου η αποξένωση
από την εθνική/μητρική γλώσσα συνεπάγεται την απομάκρυνση από την ελληνική
παράδοση, τον ελληνικό πολιτισμό και γενικά την ελληνική φυσιογνωμία.
Απόψεις υποστηρικτικές ή ουδέτερες ως προς τα greeklish
Σύμφωνα

με

απόψεις

από

τους

ίδιους

τους

χρήστες,

τα

greeklish

χρησιμοποιούνται από συνήθεια ή ως μοναδική εναλλακτική για την υπερεθνική
επικοινωνία (Λιάλος 2000):
-«Αρχικά χρησιμοποιούσα τα greeklish στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επειδή
δενμπορούσα να χρησιμοποιήσω τα ελληνικά», λέει η Αλεξία Μαρή, φοιτήτρια
Λογιστικής. «Αργότερα, κάπου έγινε συνήθεια. Όποτε γράφω στο Ιντερνετ χρησιμοποιώ
greeklish, σαν να είναι... η γλώσσα του».
-«Χρησιμοποιώ greeklish όταν επικοινωνώ με Έλληνες στο εξωτερικό», λέει ο
Θανάσης Μανδάλης, ιδιωτικός υπάλληλος. «Οι περισσότεροι δεν έχουν ελληνικά στον
υπολογιστή τους κι έτσι, αν τους στείλεις κάτι στα ελληνικά, δεν θα μπορούν να το
διαβάσουν».
Μια πιο ιδιαίτερη άποψη, ξεφεύγει από τη δύναμη της συνήθειας και τον
λειτουργικό ρόλο, και βλέπει τη χρήση των greeklish από διαφορετική σκοπιά
(Λιάλος 2000):
«Τα greeklish είναι σαν τη γλώσσα του Μποστ!», λέει η Χρυσούλα Αθανασιάδη,
φοιτήτρια Αρχαιολογίας. «Οπως ο Μποστ έγραφε ανορθόγραφα και το αποτέλεσμα
φαινόταν αστείο, έτσι και τα greeklish είναι μια... αναρχική -ή και χιουμοριστικήπράξη απέναντι στο ελληνικό αλφάβητο! Αλλο να γράφεις "αναμένω νέα σου" και
άλλο... "prosvlepo taxisti apantisi"!».
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Ο καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγιώτης Κοντός
βλέπει στο φαινόμενο των greeklish όχι την απειλή αλλά επιρροή από την lingua
franca της εποχής μας, δηλαδή, τα αγγλικά (Λιάλος 2000): «Κάθε εποχή έχει τη δική
της οικουμενική γλώσσα που επηρεάζει τις υπόλοιπες, είτε λεξιλογικά είτε από πλευράς
συμβόλων είτε από πλευράς δανείων. Η χρήση των αγγλικών μάς έχει δημιουργήσει μια
"οπτική" συνήθεια, που δεν είναι εμφανής μόνο μέσω της απεικόνισης των ελληνικών
με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και στη γενικότερη χρήση της αγγλικής στην
καθημερινότητά μας». Παράλληλα τονίζει ότι ο κίνδυνος για την ελληνική γλώσσα
δεν πρέπει να αναζητηθεί στην περιστασιακή, όπως λέει, χρήση των greeklish, αλλά
στην ανεπάρκεια της Παιδείας γενικότερα (Λιάλος 2000): «Σίγουρα τα greeklish είναι
ένα είδος "μόδας", με καθαρά περιστασιακό χαρακτήρα. Η γλώσσα, όμως, είναι ένας
από τους βασικούς τρόπους πολιτισμικής επιβίωσης. Αν κάνουμε εκπτώσεις και δεν
προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε πλήρως τη γλώσσα μας σε επικοινωνιακά πεδία όπως
το Ιντερνέτ, σημαίνει ότι ολιγωρούμε απέναντι στο χρέος μας να προασπίσουμε αυτήν
μας την ιδιαιτερότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοβούμαστε τα greeklish. Δεν
μπορούν βέβαια να είναι το πρότυπο, αλλά ίσως θα πρέπει να μας ενοχλεί περισσότερο
η ανεπάρκεια και η ολιγωρία μας ως προς την Παιδεία μας γενικώς».
Ο επίκουρος καθηγητής του τομέα Γλωσσολογίας του ΑΠΘ και διευθυντήςτου
Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη – Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του
ΑΠΘ,

Γιώργος

Παπαναστασίου,

θεωρεί

(Χαρισοπούλου

2010)

μάλλον

πολυσυζητημένη την αγωνία ορισμένων ότι η χρήση των greeklish μπορεί να
απειλήσει τη χρήση του ελληνικού αλφαβήτου και να οδηγήσει στον θάνατο της
ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον, αναφέρει ότι η τραγωδία “Ερωφίλη”, ένα από τα
σπουδαιότερα έργα της κρητικής λογοτεχνίας από την εποχή της Βενετοκρατίας,
γράφηκε από τον Γεώργιο Χορτάτση με το αλφάβητο αυτό, προσπαθώντας ίσως να
καθυσηχάσει, σχετικά με τις απόψεις που υποστηρίζουν ότι τα greeklish μπορούν να
οδηγήσουν στον αφανισμό την ελληνική γλώσσα.
Ο Ιωάννης Κ. Ανδρουτσόπουλος, καθηγητής γλωσσολογίας και γλωσσολογίας
των μέσων στο πανεπιστήμιο του Αμβούργου έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη γραφή
των greeklish και τη σχέση τους με την ελληνική γλώσσα, τόσο σε θεωρητικό όσο και
σε ερευνητικό επίπεδο. Δεν τοποθετείται υπέρ ή κατά των greeklish, αλλά
επισημαίνει τρεις αλήθειες, όπως χαρακτηριστικά λέει, σχετικά με τη χρήση τους
(Ανδρουτσόπουλος 1999): «Πρώτον, είναι ένα σύστημα γραφής συμπληρωματικό,
περιορισμένο σε ειδικές συνθήκες χρήσης από ειδικές κοινωνικές ομάδες: μαθητές,
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φοιτητές, επιστήμονες, ανθρώπους των μέσων και της τεχνολογίας. Δεύτερον, η χρήση
τους είναι τεχνικά εφικτή, με λίγη εξάσκηση διαβάζονται και γράφονται άνετα. Τρίτον,
η λατινοελληνική ορθογραφία δεν εμποδίζει τη δημιουργική γλωσσική χρήση. Η
ευρύτατη και συνεχιζόμενη χρήση των λατινοελληνικών από την ελληνική ηλεκτρονική
κοινότητα έχει καταδείξει ότι η ελληνική γλώσσα απλά απέκτησε ακόμη ένα βοήθημα».
Ο ίδιος υποστηρίζει πως κανείς δεν μπορεί να ξέρει πούθα φτάσει η χρήση των
greeklish μελλοντικά. Διατυπώνει ερωτήματα που σχετίζονται με το αν θα
μπορούσαν τα greeklish να λειτουργήσουν αποδοτικά και σε άλλους τομείς της
γραπτής επικοινωνίας πέρα από το Διαδίκτυο, όπως στον επιστημονικό ή στον
λογοτεχνικό λόγο. Ως εγχείρημα απάντησης σε τέτοιου είδους ερωτήματα θα
μπορούσε να θεωρηθεί η λατινοελληνική έκδοση του έργου Exegesis του ίδιου, από
τις εκδόσεις Οξύ. Πρόκειται για μια ιδιότυπη ιστορία αγάπης που διαδραματίζεται εξ
ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η λατινική μεταγραφή της ελληνικής
μετάφρασης του βιβλίου, που βασίζεται στο πρότυπο ISO 8432, όπως αναφέρει, είναι
μια ευκαιρία να διαπιστώσει κανείς αν και κατά πόσο τα greeklish μπορούν να
λειτουργήσουν και σε έντυπη μορφή. Ταυτόχρονα, η λατινοελληνική έκδοση του
«Exegesis» φέρνει το μυθιστόρημα πιο κοντά στην εμπειρία των ελλήνων χρηστών του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίοι εκτός από την επαγγελματική αλληλογραφία τους
ανταλλάσσουν και κουτσομπολιά, ανέκδοτα, ποιηματάκια αλλά και μηνύματα αγάπης
(Ανδρουτσόπουλος 1999).
Αναφορικά με το αν υπάρχει κίνδυνος αποξένωσης από την ελληνική γλώσσα
μέσω της χρήσης των greeklish, ο Ανδρουτσόπουλος τονίζει και πάλι πως πρόκειται
για ένα εναλλακτικό βοήθημα που απέκτησε η ελληνική γλώσσα (Παπάζογλου 2014):
«Η λατινοελληνική ορθογραφία δεν εμποδίζει τη δημιουργική γλωσσική χρήση. Η
ευρύτατη και συνεχιζόμενη χρήση των λατινοελληνικών από την ελληνική ηλεκτρονική
κοινότητα έχει καταδείξει ότι η ελληνική γλώσσα απλά απέκτησε ακόμη ένα βοήθημα».
Μάλιστα, το φαινόμενο της λατινικής γραφής έχει παρατηρηθεί και σε άλλες
γλώσσες, που το αλφάβητό τους δεν αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες, όπως τα
Ρωσικά, τα Κινεζικά, τα Αραβικά.
Πιο συγκεκριμένα, για την επίδραση που μπορεί να έχουν τα greeklish στην ορθή
γραφή της ελληνικής γλώσσας, απομακρύνοντας, δηλαδή, από τη σωστή ορθογραφία,
ο Ανδρουτσόπουλος θεωρεί ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
Ίσως μέσα από ερευνητικά αποτελέσματα καταστεί περισσότερο σαφές το αν η
εναλλαγή στη χρήση των αλφάβητων επηρεάζει τις δεξιότητες στην ορθογραφία.
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Κλείνει το θέμα της ορθογραφίας λέγοντας πως μπορεί να υπάρχουν κάποιες τάσεις
απλοποίησης της χρήσης (ελληνικής γλώσσας) στην πράξη αλλά δεν υπάρχει θεσμική
απλοποίηση ή αλλαγή του ορθογραφικού συστήματος (Παπάζογλου 2014). Όσο για τα
επικριτικά σχόλια του φαινομένου των greeklish και τον στιγματισμό των χρηστών, ο
Ανδρουτσόπουλος (Παπάζογλου 2014) συνιστά προσοχή και προτρέπει να λάβουμε
υπόψη μας τέτοιου είδους στάσεις.
Η Μαρία Κακριδή, επίκουρη καθηγήτρια γλωσσολογίας του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου

Αθηνών,

βλέπει

επίσης

τα

greeklish

ως

ένα

εργαλείο

συμπληρωματικό για την ελληνική γλώσσα (Παπάζογλου 2014): […] τα greeklish
ήταν και παραμένουν ένα σύστημα γραφής συμπληρωματικό, περιορισμένο σε ειδικές
συνθήκες χρήσης από ειδικές κοινωνικές ομάδες, μαθητές, φοιτητές, ανθρώπους των
σύγχρονων μέσων και της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο μιας κοινωνιογλωσσολογικής
θεώρησης των greeklish,

η Κακριδή επισημαίνει πως η χρήση τους εξυπηρετεί

συγκεκριμένες λειτουργίες και ανάγκες, παρέχει δηλαδή τις δυνατότητες της
ευκολίας, της ταχύτητας και της έκφρασης της ταυτότητας του χρήστη.
Καθησυχάζει όσους αγωνιούν και ανησυχούν για την επίδρασή τους στην
ελληνική γλώσσα λέγοντας πως «σίγουρα χρησιμοποιούνται για πολύ διαφορετικές
λειτουργίες από αυτές που μας λένε όσοι εκφράζουν ανησυχίες για την γλώσσα
θεωρώντας πως θα καταστραφεί ή θα αλλάξει το αλφάβητο εξαιτίας τους»
(Παπάζογλου 2014). Παράλληλα, όσον αφορά τον εξορθολογισμό της ορθογραφίας ή
την απλούστευσή της από τη χρήση των greeklish, η Κακριδή την αποδίδει στην
προσπάθεια να καταργηθούν οι δυσκολίες και να διευκολυνθούν οι νεότερες γενιές
στην κατάκτησή της. Κάνει λόγο για εκσυγχρονισμό της ορθογραφίας, που δεν
συναντάται μόνο στην ελληνική γλώσσα, αλλά αποτελεί ένα διακρατικό φαινόμενο.
Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι κανένας δεν θέλει σήμερα να καταργήσει την ιστορική
ορθογραφία, δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα. Αν υπάρχει μια τάση απλούστευσης της
γλώσσας, είναι για να κατακτάται πιο εύκολα από τις νέες γενιές, να μην δημιουργεί
μεγάλες δυσκολίες στον γράφοντα (Παπάζογλου 2014).
Καταλήγοντας, θεωρεί πως η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει από τη χρήση των
greeklish, αλλά η ίδια η ισχυρή εθνική ελληνική ταυτότητα συνιστά άμεση απάντηση
στους κινδυνολόγους του ζητήματος: «Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση τα greeklish
να επηρεάσουν το ελληνικό αλφάβητο; Εγώ δεν νομίζω πως υπάρχει. Η ελληνική
ταυτότητα είναι πολύ ισχυρή για να ανησυχούμε για την επιρροή των greeklish στην
ελληνική γλώσσα. Αν και πιστεύω πως κανείς δεν μπορεί να κάνει απόλυτες κρίσεις για
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το μέλλον, θεωρώ πως η ταυτότητα και το αλφάβητοτου Έλληνα είναι τόσο ισχυρό που
ίσως μας οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που κάποιοι φοβούνται»
(Παπάζογλου 2014).
Η καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Αννα Φραγκουδάκη, απαντώντας στη διακήρυξη της Ακαδημίας Αθηνών
για τον κίνδυνο που διατρέχει η ελληνική γλώσσα και το αλφάβητό της αναφέρει
σχετικά (Χαρτουλάρη 2001): «Οι ακαδημαϊκοί διαδίδουν ένα ψεύδος, δεδομένου ότι
δεν υπάρχει τάση αντικατάστασης του ελληνικού αλφαβήτου, αφού η τεχνική λύση τόσο
στα προγράμματα των υπολογιστών όσο και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο Ίντερνετ
ή στα κινητά, έχει πλέον δοθεί. Αυτές οι ετεροχρονισμένες αντιδράσεις εκφράζουν τη
συντηρητική εκείνη λογική βάσει της οποίας η τεχνολογία θα μας καταστρέψει». Όσο
για την επισήμανση των ακαδημαϊκών ότι η «μεταμφίεση» ή η «εγκατάλειψη της
ιστορικής μας γραφής» αχρηστεύει ένα από τα θεμελιακά στοιχεία του πολιτισμού
μας και δηλώνει άγνοια της σχέσης αλφαβήτου και γλώσσας, η Φραγκουδάκη τονίζει
ότι «γλώσσα και αλφάβητο δεν ισούνται» αφού «η γλώσσα είναι πριν απ' όλα ο λόγος
και η γραφή, είναι το υποκατάστατό του». Ακόμα, διαμηνύει πως η εξειδικευμένη και,
σε συγκεκριμένες περιστάσεις, λειτουργική χρήση τους, σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να απειλήσει την ελληνική γλώσσα. «Δεν είναι παρά ένα από τα γλωσσάρια
που χρησιμοποιούν οι νέοι μεταξύ τους. Ποτέ δεν θα γράψουν έτσι ένα επίσημο κείμενο,
ποτέ δεν θα τα χρησιμοποιήσουν, για να απευθυνθούν σε τρίτους» (Χαρτουλάρη 2001).
Απόψεις κατά των greeklish
Το ζήτημα των greeklish έφτασε να απασχολήσει ακόμα και την Ακαδημία
Αθηνών, η οποία με διακήρυξη της, την οποία υπογράφουν σαράντα ακαδημαϊκοί,
εκφράζει την έντονη ανησυχία της. Η χρήση των greeklish μεταφράζεται ως
προσπάθεια αντικατάστασης του ελληνικού αλφαβήτου από το λατινικό και
επισημαίνεται ο κίνδυνος να πληγεί η ελληνική γλώσσα: «Τον τελευταίο καιρό έχει
αρχίσει να εκδηλώνεται μια τάση να αντικατασταθεί το ελληνικό αλφάβητο από το
λατινικό.[…]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
(Ακαδημία Αθηνών 2001).
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Η διακήρυξη καταλήγει προτρέποντας όλους τους Έλληνες να στηρίξουν τη
διασφάλιση της ελληνικής γλώσσας και να αντισταθούν στην προσπάθεια
αντικατάστασής της: «Θεωρούμε ανόσια αλλά και ανόητη κάθε προσπάθεια να
αντικατασταθή 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. Οπως 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».
Ο καθηγητής Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης εκφράζει, επίσης, απόψεις
κατά της χρήσης των greeklish, καθώς πιστεύει πως μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν
σε αποξένωση από την ελληνική γλώσσα. Αρχικά, όπως λέει, η δεξιότητα του
σχεδιασμού των γραμμάτων έχει αντικατασταθεί από χτυπήματα σε πλήκτρα.Αυτό
αλλάζει ριζικά τη δεξιότητα τής γραφής και είναι μια πρώτη απομάκρυνση από την
εικόνα τής λέξης Δεύτερη αιτία απομάκρυνσης που, αν συνεχισθεί για καιρό σε
συνδυασμό και με την πρώτη, καταλήγει πλέον σε αποξένωση από την εικόνα τής λέξης
είναι η εγκατάλειψη τής γραφής και τής ορθογραφίας των λέξεων για μια δήθεν ευκολία
που παρέχει η μιγαδική γραφή που είναι γνωστή ως Greeklish (Μπαμπινιώτης 2014).
Οι δύο αυτές αιτίες οδηγούν, για τον γλωσσολόγο, στην αποξένωση από την μορφή
της λέξης, και αυτή η αποξένωση με τη σειρά της καταλήγει σε σοβαρές απώλειες
στη γνώση και στη γραπτή χρήση της γλώσσας. Καταλήγει, συμπεραίνοντας ότι εν
ονόματι μιας χρηστικής, προκλητικά χρησιμοθηρικής, αντίληψης τού αξιακού
συστήματος που συνιστά τη γλώσσα αφήνεις να ατονήσουν ή να χαθούν πολύτιμα
συστατικά μιας ποιοτικής λειτουργίας τής γλώσσας (Μπαμπινιώτης 2014).
Μιλώντας σε ημερίδα του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου στα Χανιά, για τη
γλώσσα, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρθηκε στον κίνδυνο
αποξένωσης από την εικόνα των ελληνικών λέξεων λόγω της χρήσης των greeklish
και αντ’ αυτού υπερασπίστηκε τη χρήση του ελληνικού αλφαβήτου στο διαδίκτυο:
«Τα greeklish είναι ο καλύτερος δρόμος αποξένωσης από την εικόνα της λέξης. Αυτό
μπορεί οι νέοι άνθρωποι να το πληρώσουν ακριβά. Έχουμε ελληνικές γραμματοσειρές
και μπορούμε, αξιοποιώντας το Διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μέσα, να χρησιμοποιούμε
τις ελληνικές γραμματοσειρές που έχουν το προτέρημα να δίνουν την εικόνα της λέξης,
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το οπτικό ίνδαλμα, και να μας συμφιλιώνουν με την ορθογραφία της λέξης και με τη
σημασία της» (Τα Νέα 2011).
Πάνω απ’ όλα ο Μπαμπινιώτης προέβαλε την αξία της γλώσσας ως σύμβολο του
ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής παράδοσης, της ελληνικής ταυτότητας, ως
σύμβολο αξιακό. Ό,τι συνιστά κίνδυνο για την ελληνική γλώσσα συνιστά κίνδυνο και
για τον ελληνικό πολιτισμό και για την ελληνική ταυτότητα στην ολότητά της. Έτσι,
η ανάγκη προστασίας της, από οτιδήποτε θεωρείται ότι την απειλεί, είναι επιτακτική:
«Εγώ θα έλεγα στον κόσμο που μας ακούει: ‘’τη γλώσσα και τα μάτια σας’’. Θα έλεγα
ότι σε ημέρες κρίσης θα πρέπει να σκύψουμε σε ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτός ο τόπος,
που είναι ο πολιτισμός μας, η παράδοση μας και με τον πιο εύγλωττο τρόπο η γλώσσα
μας». Παράλληλα, προσθέτει: «Δεν είναι απλό εργαλείο η γλώσσα. Είναι ο πολιτισμός
μας, είναι η ιστορία μας, είναι η σκέψη μας, είναι η νοοτροπία μας, είναι η ταυτότητά
μας. Πάνω από όλα η γλώσσα είναι αξία» (Τα Νέα 2011).
Την πολιτισμική διάσταση της ελληνικής γλώσσας και συγκεκριμένα του
ελληνικού αλφαβήτου τονίζει και ο Κ. Δεσποτόπουλος (Χαρτουλάρη 2001): «Το
ελληνικό αλφάβητο είναι τόσο πολύτιμο όσο ο Παρθενώνας και η υιοθέτηση του
λατινικού αποτελεί εκβαρβαρισμό». Ο ίδιος, βέβαια, υποστηρίζει πως μιλάει με την
ευθύνη του επιστήμονα και με πολιτισμική ανησυχία και όχι από εθνικιστικό οίστρο.
Υπογραμμίζει πως «[…] η Ευρώπη της Αναγέννησης δημιουργήθηκε, μην το ξεχνάμε,
από την ανάγνωση των αριστουργημάτων του ελληνικού λόγου, στο πρωτότυπο. Το
ελληνικό αλφάβητο είναι λοιπόν ένα κειμήλιο του παγκόσμιου πολιτισμού που δεν
πρέπει να το εγκαταλείψουμε».
Ο Δημήτρης Μαυρίκιος τοποθετεί τη χρήση των greeklish στο ευρύτερο πλαίσιο
μιας παγκόσμιας πολιτιστικής ανακατάταξης που συντελείται σε βάρος της ελληνικής
γλώσσας, με απώτερο σκοπό να την πλήξει (Χαρτουλάρη 2001): «Όσο η τεχνολογία
δεν δίνει πραγματικά ίσες ευκαιρίες, τόσο το υβρίδιο greeklish επιβάλλεται στα μεσαία
στρώματα βίαια ή ως Κίρκη τρέποντας σε φυγή προς τις ξένες γλώσσες τους μορφωτικά
προνομιούχους. Ας μην παραμείνουμε παθητικοί μάρτυρες μιας παγκόσμιας
πολιτισμικής ανακατάταξης που τείνει να πλήξει ειδικότερα τα ελληνικά, κυρίως
εξαιτίας της ιδιαιτερότητας, της σπανιότητας αλλά και της αίγλης του αλφαβήτου τους».
Η επικριτική στάση απέναντι στο φαινόμενο των greeklish, που συχνά κατέληξε
στην απόρριψή τους, αποτυπώθηκε και στον δημοσιογραφικό λόγο και στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης γενικότερα. Ενδεικτικά σε άρθρο του Newsbomb (2012) τα
greeklish παρουσιάζονται ως μια σύγχρονη μάστιγα για την ελληνική γλώσσα.
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Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως «η γλώσσα είναι ζωντανή και όταν επιπεδοποιείται
συνειδητά, δεν μεταφέρει την ουσία της κουλτούρας, της παράδοσης που κουβαλάει μία
γλώσσα με ιστορία, πολιτισμό, κανόνες και όλα τα συναφή όπως είναι η ελληνική
γλώσσα». Το άρθρο κλείνειπροτρέποντας στην προστασία της ελληνικής γλώσσας,
που αποτελεί εθνική επιταγή της σύγχρονης πραγματικότητας: «Ας μην γίνουμε
λοιπόν, οι αυτόχειρες της γλώσσας μας! Είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε από πού
ξεκινήσαμε, να γνωρίζουμε τις ρίζες μας, την ιστορία μας! Είναι ηθική μας υποχρέωση
να προστατέψουμε την πολυτιμότερη γλώσσα του κόσμου, την ελληνική!».

1.4. Επισκόπηση προηγούμενων ερευνών
Η αγωνία για την ολοένα αυξανόμενη χρήση των greeklish σχετικά με την
επίδρασή τους στην ελληνική γλώσσα έχει πυροδοτήσει το ερευνητικό ενδιαφέρον.
Ενδεικτικά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα τριών ερευνών που σχετίζονται με το
ζήτημα των greeklish, τόσο σε ό,τι αφορά στάσεις και απόψεις σχετικά με αυτά, όσο
και στην επιρροή που ασκούν στην Ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για τις έρευνες του
Γιάννη Ανδρουτσόπουλου (με θέμα Λατινο-ελληνική ορθογραφία στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: χρήση και στάσεις), του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας (με θέμα Η ελληνική γλώσσα στην εποχή της κοινωνίας της
πληροφορίας. Επίδραση της χρήσης των Greeklish stin orthografiki ikanotita ton
mathiton ) και, τέλος, μια διαδικτυακή έρευνα από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα To
the Point (στην έρευνα εκφράζονται απόψεις σχετικά με τα greeklish).
Γιάννης

Ανδρουτσόπουλος:

Λατινο-ελληνική

ορθογραφία

στο

ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο: χρήση και στάσεις
Στην έρευνα του Γιάννη Ανδρουτσόπουλου (Ανδρουτσόπουλος 19992) με θέμα
Λατινο-ελληνική ορθογραφία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: χρήση και στάσεις,
παρουσιάζονται

αποτελέσματα σχετικά με τη χρήση λατινικών χαρακτήρων, τα

συστήματα και πρότυπα μεταγραφής όπως τα αντιλαμβάνονται οι χρήστες και τις
γλωσσικές στάσεις απέναντι στα λατινοελληνικά. Αυτό που ενδιαφέρει την παρούσα
έρευνα είναι κυρίως οι γλωσσικές στάσεις απέναντι στα greeklish, γιατί αυτές
δείχνουν το βαθμό επιρροής των greeklish στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τους
χρήστες.
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Αρχικά, όσον αφορά τη χρήση των greeklish στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(Ανδρουτσόπουλος 19992) παρά τις τεχνικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, η
χρήση των ΛΕ (λατινοελληνικών) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παραμένει ο κανόνας,
τόσο για κατοίκους εξωτερικού (80% του δείγματος γράφουν πάνω από τα μισά τους
μηνύματα με ΛΕ) όσο και για τους κατοίκους Ελλάδας (το αντίστοιχο ποσοστό είναι
69%). Η πλειοψηφία, δηλαδή, τόσο των κατοίκων της Ελλάδας, όσο και του
εξωτερικού, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα greeklish στη διαδικτυακή του
επικοινωνία. Αναφορικά με τους λόγους που εξακολουθούν να γράφουν greeklish οι
χρήστες

του

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

τα

συμπεράσματα

δείχνουν

ότι

(Ανδρουτσόπουλος 19992) για ένα μέρος των χρηστών (22% του δείγματος), […]
αποτελούν πλέον συνήθεια και εξελίσσονται σε σύμβαση του μέσου επικοινωνίας
Ιντερνέτ, εν μέρει ανεξάρτητη από τις τεχνικές προδιαγραφές. Το εύρημα αυτό
υποστηρίζεται και από σχόλια χρηστών που δηλώνουν ότι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν
ΛΕ στη μεταξύ τους επικοινωνία ακόμη και αφότου αποκτήσουν τη δυνατότητα χρήσης
ελληνικών χαρακτήρων.
Σχετικά με τις γλωσσικές στάσεις για τη χρήση των greeklish, αυτές
επηρεάζονται και διαφοροποιούνται με βάση κοινωνικά χαρακτηριστικά (φύλο,
ηλικία, επάγγελμα κλπ), ωστόσο εδώ θα γίνει αναφορά σε απόψεις που συνιστούν τη
συνολική αποτίμηση των στάσεων αυτών, όπως αναφέρονται στην έρευνα
(Ανδρουτσόπουλος 19992).
Τα αποτελέσματα δείχνουν μια υπερισχύουσα πραγματιστική στάση των χρηστών
απέναντι στη χρήση λατ. χαρακτήρων. Το 82% δέχονται τα ΛΕ ως «εργαλείο» της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 67% τα δέχονται ως «αναγκαίο κακό». Έτσι, για ένα 39%
των χρηστών οι δυο αυτές απόψεις βρίσκονται σε συμπληρωματική σχέση: 27% (20
άτομα) δέχονται τα ΛΕ ως «εργαλείο» και δεν το θεωρούν «αναγκαίο κακό» (αυτή
είναι η πραγματιστική στάση), ενώ 12% θεωρούν τα ΛΕ «αναγκαίο κακό» χωρίς να τα
δέχονται ως απλό «εργαλείο» (μια αρνητικότερη στάση). Ένα 55% (41 άτομα) δέχεται
και τους δυο χαρακτηρισμούς, ενώ ένα 7% (5 άτομα) δεν δέχεται κανέναν από τους δυο
(μια ουδέτερη στάση).
Στην αισθητική αξιολόγησητων ΛΕ, η συνολική γνώμη είναι μοιρασμένη, καθώς
το 53% των απαντήσεων βρίσκουν τα ΛΕ «άσχημα / ακαλαίσθητα», ενώ το 47% όχι.
Και όσον αφορά τη σχέση των λατινοελληνικών με την ελληνική γλώσσα, τα 3/4 των
απαντήσεων (76,4%) δεν θεωρούν τα ΛΕ «πρόβλημα» ή «απειλή» για την ελληνική
γλώσσα. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως για το 23,6%, που θεωρεί τα
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λατινοελληνικά «πρόβλημα» ή «απειλή» για την ελληνική γλώσσα, παρατηρείται μια
σημαντική διαφοροποίηση ανάλογα με την ηλικία τους. Δηλαδή, το ποσοστό όσων
θεωρούν τα ΛΕ «απειλή» είναι κάτω του μέσου όρου (14%) για τους έως 24 ετών,
γύρω στο μέσο όρο (23%) για τους 25-34, άνω του μέσου όρου (36%) για τους 35-44
και υπερδιπλάσιο του μέσου όρου (50%) για τους 45-54. Τέλος, για το αν είναι πιο
δύσκολο/κουραστικό να διαβάζεις τα λατινοελληνικά ή να τα γράφεις οι απαντήσεις
δείχνουν ότι η ανάγνωση των ΛΕ προβληματίζει τους χρήστες (46%) περισσότερο από
την γραφή τους (28%).
Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας (Ανδρουτσόπουλος, 19992),η
πλειοψηφία των χρηστών δέχεται τα ΛΕ ως εργαλείο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Ένα εργαλείο που ναι μεν είναι για πολλούς «άσχημο», όμως δεν θεωρείται «απειλή»
για την ελληνική γλώσσα στο σύνολό της, παρουσιάζει ωστόσο χρηστικές δυσχέρειες,
ιδιαίτερα στην ανάγνωση. Παράλληλα επισημαίνεται το γεγονός ότι οι στάσεις
απέναντι στα ΛΕ δεν είναι ομοιογενείς στο σύνολο της ελληνικής «ηλεκτρονικής
κοινότητας», αλλά διαφέρουν α) σε σχέση με κλασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά
(φύλο, ηλικία), β) ανάλογα με τον βαθμό τριβής με το μέσο, γ) ανάλογα με το
ηλεκτρονικό δίκτυο ή την λίστα στην οποία συμμετέχουν οι χρήστες και δ) ανάλογα με
τον προτιμούμενο τρόπο μεταγραφής.
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Η ελληνική
γλώσσα στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Επίδραση της χρήσης των
Greeklish stin orthografiki ikanotita ton mathiton
Το παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
διεξήγαγε έρευνα σε μαθητές και φιλολόγους των σχολικών βαθμίδων της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑ.Λ), προκειμένου να
διαπιστωθεί αν η χρήση των greeklish συμβάλλει στην αύξηση των ορθογραφικών
λαθών στα γραπτά του σχολείου. Η έρευνα έγινε σε σχολεία της Κοζάνης κατά το
σχολικό έτος 2008-2009 και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιδράσεις από τη χρήση
των Greeklish έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στον γραπτό λόγο των μαθητών στο
σχολείο (Μουστάκα κ.α 2009)
Σύμφωνα με την έρευνα (Μουστάκα κ.α 2009) το ποσοστό 77,4% των μαθητών
χρησιμοποιούν τα greeklish. Είναι αξιοσημείωτη η σταδιακή αύξηση χρηστών από το
γυμνάσιο στο λύκειο καθώς οι μαθητές που παραδέχτηκαν ότι τα χρησιμοποιούν στο
γυμνάσιο φτάνουν το 67,8%, στο ΕΠΑΛ το 70,2% και στο ΓΕΛ 88,5%. Σταδιακή
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αύξηση χρηστών παρατηρήθηκε και από την Α΄τάξη στη Γ΄τάξη του Γυμνασίου και
του ΕΠΑΛ. Μόνο στην περίπτωση του Γενικού Λυκείου η τάση αυτή ήταν μειωτική.
Το 50% των μαθητών τα χρησιμοποιεί τουλάχιστον δύο χρόνια, ενώ μόνο το 25,8%
τα χρησιμοποιεί λιγότερο από ένα χρόνο. Ως προς τη συχνότητα χρήσης τους, η
πλειοψηφία των μαθητών (63,7%) κάνει χρήση των greeklish από μία ή και
περισσότερρες φορές ημερησίως, ενώ μόνο το 20,6% τα χρησιμοποιεί σπάνια. .
Σχετικά με το πού κατά κύριο λόγο κάνουν χρήση των greeklish (Μουστάκα κ.α
2009) oι μαθητές δήλωσαν ακόμη πως πέρα από τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας
(sms 52,8%, e-mail 78,2%, chatforum 84,7%, smartphone 16,1%, pda 13,7%)
χρησιμοποιούν τα greeklish και σε χειρόγραφα (προσωπικές σημειώσεις, σχολικές
εργασίες, σημειώματα κ.α.) σε ποσοστό 15,7%. Παράλληλα, οι λόγοι που οι μαθητές
επιλέγουν τα greeklish είναι η συνήθεια, σε ποσοστό 83,9%, η εξοικονόμηση χρόνου
(75,8%), επειδή το θεωρούν χρήσιμο ή βολικό εργαλείο (71,4%), για την αποφυγή
ορθογραφικών λαθών (38,7%) και επειδή είναι μόδα (33,9%)
Οι περισσότεροι μαθητές (69,9%) δεν πιστεύουν ότι η χρήση των greeklish έχει
επηρεάσει αρνητικά την ορθογραφική τους ικανότητα, ενώ υπάρχει και ένα
σημαντικό ποσοστό μαθητών (30,1%) που έχει αντιληφθεί αρνητική επίδραση.
Ωστόσο, όταν ρωτήθηκαν αν έχουν παρατηρήσει ή τους έχουν δηλώσει ότι κάνουν
ορθογραφικά λάθη φίλοι τους που χρησιμοποιούν greeklish, η απάντηση ήταν θετική
σε ποσοστό 62,5%. Την αρνητική επίδραση των greeklish στην ορθογραφική
ικανότητα των μαθητών επισημαίνει το 89,3% των φιλολόγων. Μάλιστα το 53,6%
παρατήρησε αύξηση ορθογραφικών λαθών σε μαθητές που παλαιότερα παρουσίαζαν
καλύτερες επιδόσεις στον γραπτό λόγο.
Όσο για τα είδη των λαθών που κάνουν οι μαθητές, παρατηρήθηκε συμφωνία
απόψεων μαθητών και εκπαιδευτικών, και αυτά αφορούν κυρίως την παράλειψη
τονισμού ή σημείων στίξης και τη χρήση αγγλικών σημείων στίξης, το συνδυασμό
ελληνικών και λατινικών γραμμάτων σε μία λέξη, ορθογραφικά λάθη (π.χ. ο αντί για
ω), φωνητικά λάθη (κυρίως στους φθόγγους π.χ. κς αντί για ξ), καθώς, επίσης,
σύντμηση λέξεων (π.χ. tespa αντί τέλος πάντων, tpt αντί για τίποτα, dld αντί για δηλαδή
κ.α.).
Τέλος, για το «αν θεωρούν ότι η χρήση των Greeklish αποτελεί απειλή για την
ελληνική γλώσσα», το 58,5% των μαθητών τοποθετείται θετικά, αλλά με κάποια
επιφυλακτικότητα, αφού το 32,3% απάντησε «μάλλον ναι».Την ίδια άποψη έχει το
64,3% των φιλολόγων (Μουστάκα κ.α 2009).
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Διαδικτυακή έρευνα: «To the point»
Μεγάλη διαδικτυακή έρευνα (INEWS, 2011) έγινε από την ηλεκτρονική
ιστοσελίδα www.i-point.gr

(To the Point), ανάμεσα στα μέλη της, από 15

Σεπτεμβρίου ως 8 Οκτωβρίου του 2011. Στην έρευνα συμμετείχαν 132 άτομα, από
18-44 ετών, οι οποίοι εκφράζουν κυρίως τις στάσεις τους σχετικά με τη χρήση των
grreklish. Με βάση τα αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες βλέπουν τα greeklish ως
αλλοίωση της ελληνικής γλώσσας.
Οι κυριότεροι λόγοι που τα greeklish χρησιμοποιούνται ως διαδικτυακός τρόπος
γραφής είναι η ευκολία και η ταχύτητα που παρέχουν, σε ποσοστό 78%, το γεγονός
ότι δεν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη, σε ποσοστό 60%, και ακολουθεί με ποσοστό
38% η προβολή τους ως «πρότυπο μόδας» μεταξύ των νέων. Κατά τη γνώμη των
συμμετεχόντων αναφορικά με το πού χρησιμοποιούνται τα greeklish κυρίως, στις δύο
πρώτες θέσεις έρχονται τα κινητά τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με
ποσοστά 63% και 60% αντίστοιχα. Όσο για εκείνους που δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα το αποδίδει στο γεγονός ότι
θέλουν να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα (ποσοστό 63%) αλλά και στην
πεποίθησή τους ότι με τη χρήση του ελληνικού αλφαβήτου οι λέξεις φέρουν
μεγαλύτερη βαρύτητα, ποσοστό 41%.
Τέλος, το 84% υποστηρίζει πως η χρήση των greeklish αλλοιώνει την ελληνική
γλώσσα, ενώ μόλις το 8% πιστεύει το αντίθετο. Παρόλα αυτά, το 46% τα
χρησιμοποιεί σε τουλάχιστον ένα μέσο, ενώ το 54% αποφεύγει τη χρήση τους.
1.5 Υποθεση-ερευνητικό πρόβλημα
Στα κεφάλαια της εισαγωγής έγινε προσπάθεια να διασαφηνιστεί όσο το δυνατόν
καλύτερα ο όρος greeklish και, παράλληλα, να αποτυπωθούν οι διαφορετικές πτυχές
του ζητήματος της χρήσης τους. Προκειμένου για το ερευνητικό κομμάτι, κρίνεται
σκόπιμο να διατυπωθεί με σαφήνεια η υπόθεση/ερευνητικό πρόβλημα που
απασχόλησε την παρούσα έρευνα. Με βάση συγκεκριμένο δείγμα και με μέθοδο τη
χρήση ερωτηματολογίων, το ερευνητικό πρόβλημα που διατυπώνεται είναι η
επίδραση των greeklish στην ελληνική γλώσσα και την ορθή γραφή. Πιο
συγκεκριμένα, θα ερευνήσουμε:
Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα greeklishκαι σε ποιο βαθμό;
Οι μαθητές πιστεύουν ότι τα greeklish επηρεάζουν την γραφή τους;
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Τα greeklish επηρεάζουν αρνητικά τη γραφή τους;
Ποια είναι η άποψη και η στάση των φιλολόγων απέναντι στα greeklish και στην
επίδρασή τους στην ορθή γραφή;
Στόχος είναι να ερευνηθούν οι στάσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τη
χρήση των greeklish αλλά και σχετικά με την επίδραση που αυτά έχουν τόσο στην
ορθή γραφή όσο και, τελικά, στην Ελληνική γλώσσα.
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
2.1.Δείγμα-ομάδα στόχος
Η έρευνα έγινε σε τρεις περιοχές του δήμου Ζωγράφου, στην Αττική (Γουδή,
Ιλίσια, Ζωγράφου). Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από μαθητές και φιλολόγους
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, συγκεκριμένα, τριών Γενικών Λυκείων των
αντίστοιχων περιοχών που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην
έρευνα ανήκουν στην Α΄ και Γ΄ τάξη των Λυκείων, ενώ οι φιλόλογοι που
συμμετείχαν έχουν προϋπηρεσία πάνω από 10 χρόνια στην εκπαίδευση.
Το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση από
τη χρήση των greeklish στην ορθή γραφή των μαθητών. Επιλέγοντας μαθητές και
φιλολόγους, σκοπός ήταν να αναδυθούν οι αντίστοιχες στάσεις τους σχετικά με το
ερευνητικό πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, στόχος ήταν να απαντηθεί το
ερευνητικό ερώτημα μέσα από δύο οπτικές, των μαθητών και των φιλολόγων.
Μπορεί και οι δύο να απαντούν με βάση δεδομένα που έχουν προκύψει από την
προσωπική τους παρατήρηση, ωστόσο, από πλευράς μαθητών η παρατήρηση αυτή θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο υποκειμενική συγκρητικά με την πιο
αντικειμενική και ουδέτερη των φιλολόγων. Αυτός ήταν ο λόγος που για τη
διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε ο τομέας της εκπαίδευσης. Τέλος, τα
αποτελέσματα θα συγκριθούν προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό
συγκλίνουν.
Προκειμένου για τη σχολική βαθμίδα που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της
έρευνας, αυτή ήταν η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα οι τάξεις του
Γενικού Λυκείου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας (Μουστάκα
κ.α 2009), η χρήση των greeklish ξεκινάει από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού ή
τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Επιπλέον, στο σύνολο των μαθητών παρατηρήθηκε
σταδιακή αύξηση στη χρήση τους από τις τάξεις του Δημοτικού μέχρι τις τάξεις του
Λυκείου. Με βάση τα ευρήματα αυτά, επιλέχθηκαν οι μαθητές του Λυκείου για δύο
λόγους: Πρώτον, αν επιβεβαιωθεί και στην παρούσα έρευνα ότι οι μαθητές του
Λυκείου κάνουν χρήση των greeklish για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να
διαπιστωθεί η επίδρασή τους ή μη στη γραφή τους, αλλά και το ποιόν αυτής της
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επίδρασης. Δεύτερον, αν και σε αυτή την έρευνα η πλειοψηφία των μαθητών του
Λυκείου τα χρησιμοποιεί, προσφέρεται ένα μεγάλο δείγμα χρηστών προς διερεύνηση.
Τέλος, η επιλογή των Λυκείων της περιοχής Ζωγράφου Αττικής, ήταν τυχαία. Η
διανομή των ερωτηματολογίων μόνο στις Α΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου έγινε με
σκοπό τη σύγκριση στις στάσεις των μαθητών αναφορικά με την τάξη στην οποία
φοιτούν.
2.2. Μέθοδος έρευνας
Για τη διεξαγωγή της έρευνας, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν τα
ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να
προκύψουν ποσοτικά αποτελέσματα αναφορικά με την επίδραση των greeklish στην
ορθή γραφή των μαθητών. Δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια,
προσαρμοσμένα τα μεν για τους μαθητές και τα δε για τους φιλολόγους.
Ερωτηματολόγια για μαθητές (Παράρτημα 1): Στην πρώτη ομάδα (1.1 και 1.2)
περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία των μαθητών, με σκοπό να αποδοθεί το
προσωπικό τους προφίλ ως προς το φύλο και την τάξη που φοιτούν. Στη δεύτερη
ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις αναφορικά με τη σχέση των μαθητών με τα
greeklish αλλά και τις στάσεις τους σχετικά με αυτά. Έτσι, τα ερωτήματα 2.1 ως 2.9
ανταποκρίνονται στους μαθητές που χρησιμοποιούν τα greeklish, ενώ τα ερωτήματα
2.1, 2.2 και 4.1 -4.3 στους μαθητές που δεν τα χρησιμοποιούν. Στην τρίτη ομάδα τα
ερωτήματα αφορούν την επίδραση των greeklish πάνω στην ορθή γραφή με βάση τις
απόψεις των μαθητών αλλά και ασκήσεις μεταγραφής που επιλέχθηκαν. Από αυτές,
τα ερωτήματα 3.1 και 3.6-3.8 αφορούν τόσο τους μαθητές που χρησιμοποιούν τα
greeklish όσο και αυτούς που δεν τα χρησιμοποιούν, ενώ τα 3.5 και 3.9
ανταποκρίνονται μόνο στους μαθητές που χρησιμοποιούν τα greeklish. Τέλος, στο
ερώτημα 3.10, κοινό για όλους τους μαθητές, ζητείται ένα τελικό αξιολογικό σχόλιο
για τη χρήση των greeklish σχετικά με την Ελληνική γλώσσα. Στην τέταρτη ομάδα
περιλαμβάνονται ερωτήσεις μόνο για τους μαθητές που δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish.
Ερωτηματολόγια για καθηγητές (φιλολόγους) (Παράρτημα 2): Στην πρώτη
ομάδα (1.1. και 1.2) δηλώνονται τα ατομικά στοιχεία των φιλολόγων ως προς το φύλο
και τα χρόνια προϋπηρεσίας τους στην εκπαίδευση. Στη δεύτερη ομάδα
περιλαμβάνονται ερωτήσεις (2.1-2.10) σχετικές με τη χρήση των greeklish, σύμφωνα
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με τις απόψεις των φιλολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στα ερωτήματα 2.1-2.4 εξετάζεται
η σχέση των φιλολόγων με τα greeklish, ενώ στα ερωτήματα 2.5-2.10 η απόψεις τους
για τη χρήση των greeklish από τους μαθητές. Στην τρίτη ομάδα, οι ερωτήσεις (3.13.9) αφορούν τις στάσεις και τις απόψεις των φιλολόγων σχετικά με την ποιοτική
επίδραση που έχει η χρήση των greeklish στην ορθή γραφή των μαθητών τους. Τέλος,
στο ερώτημα 3.10, ζητείται ένα τελικό αξιολογικό σχόλιο από πλευράς φιλολόγων για
τη γενικότερη επίδραση των greeklish στην Ελληνική γλώσσα.
2.3. Πορεία έρευνας
Με την ολοκλήρωση των ερωτηματολογίων, επισκέφτηκα εγώ η ίδια τα Γενικά
Λύκεια του Δήμου Ζωγράφου, Αττικής. Αφού πήρα έγκριση από τρία Γενικά Λύκεια
των περιοχών Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδή αντίστοιχα, προχώρησα στη διανομή των
ερωτηματολογίων, τόσο στις τάξης Α΄ και Λυκείου, όσο και στους ίδιους τους
καθηγητές. Δύο μέρες μετά, παρέλαβα τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και
ξεκίνησα την μελέτη των αποτελεσμάτων.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1.Αποτελέσματα μαθητών
1. Προφίλ μαθητών
Στην έρευνα πήραν συνολικά μέρος 178 μαθητές της πρώτης και της τρίτης
τάξης του Λυκείου. Από αυτούς, στο σύνολό τους, οι 90 είναι άνδρες ενώ οι 88
γυναίκες (Πίνακας 1.1).

1.1. Φύλο
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Από τους 178 μαθητές στο σύνολό τους, οι 93 (σε ποσοστό 52%) ανήκουν στην
Α΄ τάξη του Λυκείου ενώ οι 85 (σε ποσοστό 48%) ανήκουν στη Γ΄τάξη του Λυκείου
(Πίνακας 1.2).
1.2. Τάξη
Α' Λυκείου

93

52%

Γ' Λυκείου

85

48%

1.2. Τάξη

Γ'
Λυκείου Α' Λυκείου
52%
48%

Α' Λυκείου
Γ' Λυκείου

34

2. Σχετικά με τη χρήση των greeklish
Και οι 178 μαθητές απάντησαν πως γνωρίζουν τα greeklish (Πίνακας 2.1).
2.1. Γνωρίζετε τα greeklish;
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Στο σύνολο των μαθητών το 60% (δηλαδή 106 μαθητές) χρησιμοποιεί τα
greeklish (Πίνακας 2.2.).

2.2 Χρησιμοποιείτε τα greeklish; (στο σύνολο)
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Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου χρησιμοποιούν τα greeklish σε ποσοστό 76%, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στη Γ΄ Λυκείου είναι 40%. Η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά
των δύο τάξεων είναι εμφανής.
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Χρησιμοποιείτε τα greeklish; (Α' Λυκείου)
Όχι
24%

Ναι
Ναι
76%

Όχι

Χρησιμοποιείτε τα greeklish; (Γ' Λυκείου)

Ναι
40%

Ναι
Όχι

Όχι
60%

Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν σε 72 μαθητές της Α΄Λυκείου και σε 34 μαθητές
της Γ΄ Λυκείου που χρησιμοποιούν τα greeklish (Πίνακας 2.2).

2.2 Χρησιμοποιείτε τα greeklish; (ανά τάξη)
80

72

70
60

51

50
40

Α' Λυκείου

34

Γ' Λυκείου

30

21

20
10
0
Ναι

Όχι
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Στο σύνολο των μαθητών το ποσοστό που χρησιμοποιεί τα greeklish ανέρχεται
σε 60% (Πίνακας 2.2).
2.2 Χρησιμοποιείτε τα greeklish; (στο σύνολο)
Ναι

106

60%

Όχι

72

40%

2.2 Χρησιμοπείτε τα greeklish; (στο σύνολο)

Όχι
40%

Ναι
Ναι
60%

Όχι

2.α. Για όσους χρησιμοποιούν τα greeklish
Η συντριπτικήπλειονότητατων μαθητών χρησιμοποιεί τα greeklish στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (ποσοστό 80%) (Πίνακας 2.3). Το μεγαλύτερο ποσοστό
χρησιμοποιεί τα greeklish περίπου 3-4 χρόνια, ενώ ακολουθούν με επίσης μεγάλα
ποσοστά τα 5 χρόνια και τα 1-2 χρόνια (Πίνακας 2.4). Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί
μαθητές (ποσοστό 46%) κάνουν χρήση των greeklish καθημερινά, ενώ οι υπόλοιποι
σχεδόν ισομοιράζονται στη συχνή χρήση (ποσοστό 27%) και στη σπάνια (ποσοστό
26%) (Πίνακας 2.5).
2.3. Κάνετε χρήση των greeklish κατά κύριο λόγο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

85

80%

SMS

19

18%

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2

2%

Χειρόγραφα

0

0%

37

2.3. Κάνετε χρήση των greeklish κατά κύριο λόγο

Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
2%

Χειρόγραφα
0%
SMS
18%

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
Μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης
80%

SMS
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
Χειρόγραφα

2.4. Χρησιμοποιείτε τα greeklish
Λιγότερο από 1 χρόνο

8

8%

Περίπου 1-2 χρόνια

24

23%

Περίπου 3-4 χρόνια

46

43%

Πάνω από 5 χρόνια

28

26%

Λιγότερο 2.4. Χρησιμοποιείτε τα greeklish
από 1 χρόνο
8%

Πάνω από 5
χρόνια
26%

Περίπου 1-2
χρόνια
23%

Λιγότερο από 1 χρόνο
Περίπου 1-2 χρόνια
Περίπου 3-4 χρόνια

Περίπου 3-4
χρόνια
43%

Πάνω από 5 χρόνια
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2.5. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα greeklish;
Κάθε μέρα

50

47%

Συχνά

29

27%

Σπάνια

27

26%

0

0%

Καθόλου

2.5. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα greeklish;
Καθόλου
0%

Σπάνια
26%

Κάθε μέρα
Κάθε μέρα
47%

Συχνά
27%

Συχνά
Σπάνια
Καθόλου

Οι μισοί μαθητές απάντησαν πως χρησιμοποιούν τα greeklish για την ευκολία
και την ταχύτητα που παρέχουν (ποσοστό 50%). Ακολουθούν, με μικρότερα
ποσοστά, οι επιλογές της συνήθειας (26%) και της μη απαίτησης ορθογραφίας
(ποσοστό 17%) (Πίνακας 2.6). Μια μεγάλη πλειοψηφία παραδέχεται πως δεν θέλει να
διακόψει τη χρήση των greeklish (ποσοστό 68%) (Πίνακας 2.7). Ακόμα, όμως, και
στην ενδεχόμενη περίπτωση αντικατάστασης των greeklish με τα νέα ελληνικά,
σχεδόν οι μισοί μαθητές (σε ποσοστό 48%) υποστηρίζουν πως η επικοινωνία θα γίνει
βραδύτερη. Το αμέσως επόμενο ποσοστό, εξίσου μεγάλο, (43%) υποστηρίζει πως το
αποτέλεσμα θα είναι ορθογραφικά και συντακτικά λάθη κατά την επικοινωνία
(Πίνακας 2.8).

39

2.6. Για ποιο λόγο προτιμάτε τα greeklish;
Η επικοινωνία είναι γρηγορότερη και ευκολότερη

53

50%

4

4%

Δεν απαιτείται ορθογραφία

18

17%

Είναι η "γλώσσα των νέων"

3

3%

28

26%

Είναι ο κώδικας που χρησιμοποιούν οι συνομήλικοι και οι παρέες

Από συνήθεια

2.6. Για ποιο λόγο προτιμάτε τα greeklish

Είναι η
"γλώσσα
των νέων"
3%

Από συνήθεια
26%

Η επικοινωνία
είναι
γρηγορότερη και
ευκολότερη
50% Είναι ο κώδικας
που
χρησιμοποιούν
οι συνομήλικοι
και οι παρέες
4%

Δεν απαιτείται
ορθογραφία
17%

Η επικοινωνία είναι
γρηγορότερη και
ευκολότερη
Είναι ο κώδικας που
χρησιμοποιούν οι
συνομήλικοι και οι παρέες
Δεν απαιτείται ορθογραφία

Είναι η "γλώσσα των νέων"

Από συνήθεια

2.7. Θέλετε να διακόψετε τη χρήση των greeklish;
Ναι

34

32%

Όχι

72

68%

2.7. Θέλετε να διακόψετε τη χρήση των greeklish;

Ναι
32%
Ναι
Όχι
Όχι
68%
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2.8. Αν αντικαταστήσετε τα greeklish με δόκιμα νέα ελληνικά, τι από τα παρακάτω
πιστεύετε ότι θα συμβεί;
Βραδύτερη επικοινωνία

52 49%

Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη

43 41%

Απόκλιση από το πρότυπο "μόδας" των greeklish

10

9%

1

1%

Αποστασιοποίηση ή απόρριψη από συνομηλίκους/ παρέες που εξακολουθούν να
τα χρησιμοποιούν

2.8Αν αντικαταστήσετε τα greeklish με δόκιμα νέα ελληνικά τι θα
συμβεί;

Απόκλιση από το
πρότυπο "μόδας"
των greeklish
9%

Αποστασιοποίηση
ή απόρριψη από
συνομιλήκους/
παρέες που
εξακολουθούν να
τα χρησιμοποιούν
1%

Βραδύτερη επικοινωνία

Ορθογραφικά και συντακτικά
λάθη

Απόκλιση από το πρότυπο
"μόδας" των greeklish

Ορθογραφικά και
συντακτικά λάθη
41%

Βραδύτερη
επικοινωνία
49%

Αποστασιοποίηση ή
απόρριψη από συνομιλήκους/
παρέες που εξακολουθούν να
τα χρησιμοποιούν

41

2.β. Για όσους δεν χρησιμοποιούν τα greeklish
Η πλειοψηφία των μαθητών που απάντησαν πως δεν χρησιμοποιούν τα greeklish
(75 μαθητές) ήταν χρήστες στο παρελθόν (σε ποσοστό 75%, δηλαδή 54 μαθητές), ενώ
το υπόλοιπο 25% (18 μαθητές) δεν τα χρησιμοποιούσε ούτε στο παρελθόν (Πίνακας
4.1). Από τους μαθητές που χρησιμοποιούσαν τα greeklish στο παρελθόν, αλλά
διέκοψαν τη χρήση τους, οι 39 ανήκουν στην τάξη της Γ΄Λυκείου ενώ οι 15 στην Α΄
τάξη του Λυκείου.
4.1. Χρησιμοποιούσατε στο παρελθόν τα greeklish; (συνολικά)
Ναι

54

75%

Όχι

18

25%

4.1. Χρησιμοποιούσατε στο παρελθόν τα greeklish;

Όχι
25%

Ναι
Όχι

Ναι
75%

4.1. Χρησιμοποιούσατε στο παρελθόν τα greeklish; (ανά τάξη)
Ναι

Όχι

Α' Λυκείου
Γ' Λυκείου

15
39

6
12

4.1. Χρησιμοποιούσατε στο παρελθόν τα greeklish;
50
39

40
30
20
10

Ναι
15

12

Όχι

6

0
Α' Λυκείου

Γ' Λυκείου
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Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές (ποσοστό 63%) έχουν σταματήσει τη
χρήση των greeklish περίπου 1-2 χρόνια (Πίνακας 4.2). Ο κυριότερος λόγος που τους
οδήγησε να διακόψουν τη χρήση των greeklish (σε ποσοστό 64%) ήταν το γεγονός
ότι αποτύπωναν στοιχεία των greeklish στο γραπτό τους. Σε μεγάλο ποσοστό (29%)
υποστηρίζουν πως αντιμετώπισαν δυσκολίες με τη χρήση των greeklish, και γι΄αυτό
τα διέκοψαν (Πίνακας 4.3).
4.2. Πόσα χρόνια έχετε σταματήσει τα greeklish;
Λιγότερο από 1 χρόνο

9

17%

Περίπου 1-2 χρόνια

34

63%

Περίπου 3-4 χρόνια

11

20%

4.2. Πόσα χρόνια έχετε σταματήσει να χρησιμοποιείτε τα greeklish;
Περίπου 3-4
χρόνια
20%

Λιγότερο από 1
χρόνο
17%

Λιγότερο από 1 χρόνο
Περίπου 1-2 χρόνια

Περίπου 1-2
χρόνια
63%

Περίπου 3-4 χρόνια

4.3. Για ποιο λόγο σταματήσατε να χρησιμοποιείτε τα greeklish;
Αποτύπωνα στοιχεία των greeklish στη γραφή μου

44

64%

Δυσκολία στη χρήση των greeklish

20

29%

5

7%

Διαφοροποίηση από τους συνομήλικούς μου

4.3. Για ποιο λόγο σταματήσατε να χρησιμοποιέιτε τα greeklish;
Διαφοροποίηση
από τους
συνομήλικούς
μου
Δυσκολία στη 7%
Αποτύπωνα
χρήση των
στοιχεία των
greeklish
greeklish στη
29%
γραφή μου
64%

Αποτύπωνα στοιχεία των
greeklish στη γραφή μου
Δυσκολία στη χρήση των
greeklish
Διαφοροποίηση από τους
συνομήλικούς μου
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3. Greeklish και ορθή γραφή
3.α. Για όσους χρησιμοποιούν τα greeklish
Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα greeklish υποστήριξαν σε ποσοστό 53% ότι
σπάνια κάνουν λάθος στη γραφή τους, ενώ το αμέσως επόμενο ποσοστό 26%
υποστηρίζει πως κάνουν συχνά (Πίνακας 3.1). Για το αν αποτυπώνουν στοιχεία των
greeklish στο γραπτό τους, το 46% των μαθητών απαντά κατηγορηματικά όχι, ενώ το
43% υποστηρίζει πως αυτό γίνεται σπάνια (Πίνακας 3.2). Τα κυριότερα
χαρακτηριστικά των greeklish που αποτυπώνουν στο γραπτό τους είναι η ασυνείδητη
χρήση στοιχείων των greeklish (σε ποσοστό 38%), ακολουθούν η σύντμηση λέξεων
(ποσοστό 25%) και η κατάργηση ορθογραφίας (ποσοστό 25%), ενώ τελευταίος
έρχεται ο συνδυασμός ελληνικών και λατινικών γραμμάτων (ποσοστό 12%) (Πίνακας
3.3).
3.1. Κάνετε λάθη στη γραφή σας; (Για όσους χρησιμοποιούν greeklish)
Συνέχεια

8

8%

Συχνά

28

26%

Σπάνια

56

53%

Καθόλου

14

13%

3.1. Κάνετε λάθη στη γραφή σας; (Για όσους χρησιμοποιούν τα
greeklish)
Καθόλου
13%

Συνέχεια
8%
Συχνά
26%

Συνέχεια
Συχνά
Σπάνια

Σπάνια
53%

Καθόλου
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3.2. Αποτυπώνετε στο γραπτό σας στοιχεία των greeklish;
Συνέχεια
3
Συχνά
8
Σπάνια
46
Καθόλου
49

3%
8%
43%
46%

3.2. Αποτυπώνετε στο γραπτό σας στοιχεία των greeklish;
Συνέχεια
Συχνά
3%
8%
Συνέχεια
Καθόλου
46%

Συχνά
Σπάνια
43%

Σπάνια
Καθόλου

3.3. Ποια από τα παρακάτω εντοπίζετε κυρίως στο γραπτό σας;
Συνδυασμός ελληνικών και λατινικών γραμμάτων

13 12%

Σύντμηση λέξεων

27 25%

Κατάργηση ορθογραφίας

26 25%

Ασυνείδητη χρήση στοιχείων των greeklish (όπως απόδοση του "ξ" ως
"κσ" ή η χρήση του αγγλικού ερωτηματικού

40 38%

3.3. Ποια από τα παρακάτω εντοπίζετε κατά κύριο λόγο στο γραπτό σας;

Ασυνείδητη χρήση
στοιχείων των
greeklish (όπως
απόδοση του "ξ"
ως "κσ" ή η χρήση
του αγγλικού
ερωτηματικού
38%

Συνδιασμός
ελληνικών και
λατινικών
γραμμάτων
12%

Συνδιασμός ελληνικών και
λατινικών γραμμάτων

Σύντμηση λέξεων

Σύντμηση λέξεων
25%
Κατάργηση ορθογραφίας

Κατάργηση
ορθογραφίας
25%
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Οι μαθητές σε ποσοστό 43% υποστήριξαν πως η χρήση των greeklish δεν
επηρεάζει καθόλου τη γραφή τους, ενώ το 36% υποστηρίζει πως την επηρεάζει
ελάχιστα. Πολύ μικρότερα ποσοστά, 14% και 7%, υποστηρίζουν πως τα greeklish
επηρεάζουν τη γραφή τους αρκετά και πολύ αντίστοιχα (Πίνακας 3.4). Όσο για το αν
η επιρροή αυτή είναι αρνητική, τα ποσοστά κυμαίνονται στα ίδια πλαίσια. Καθόλου
(ποσοστό 55%) και ελάχιστα (ποσοστό 34%) έχουν το προβάδισμα, ενώ αρκετά και
πολύ συγκεντρώνουν τα ποσοστά 7% και 4% αντίστοιχα (Πίνακας 3.5).

3.4. Πιστεύετε πως έχει επηρεάσει η χρήση των greeklish τη γραφή σας;
Πολύ
7
7%
Αρκετά
15
14%
Ελάχιστα
38
36%
Καθόλου
46
43%

3.4. Πιστεύετε πως έχει επηρεάσει η χρήση των greeklish τη
γραφή σας;

Καθόλου
43%

Πολύ
7%Αρκετά
14%
Ελάχιστα
36%

Πολύ
Αρκετά
Ελάχιστα
Καθόλου

3.5. Πιστεύετε ότι η χρήση των greeklish έχει επηρεάσει αρνητικά τη
γραφή σας;
Πολύ
4
4%
Αρκετά
8
7%
Ελάχιστα
36
34%
Καθόλου
58
55%
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3.5. Πιστεύετε πως η χρήση των greeklish έχει επηρεάσει
αρνητικά τη γραφή σας;
Πολύ Αρκετά
4%
7%
Πολύ
Αρκετά
Καθόλου
55%

Ελάχιστα

Ελάχιστα
34%

Καθόλου

Στη μεταγραφή των greeklish σε νέα ελληνικά τόσο στην απόδοση των
μεμονωμένων λέξεων όσο και του συνεχούς κειμένου, στην πλειοψηφία των
ερωτηματολογίων σημειώθηκαν λάθη. Συγκεκριμένα, στην απόδοση των λέξεων που
είχαν δοθεί στη μορφή των greeklish, στο 69% των ερωτηματολογίων υπήρχαν λάθη,
στο 24% δεν υπήρχαν λάθη, ενώ το 7% έμειναν αναπάντητα. Στην απόδοση του
κειμένου, τα ερωτηματολόγια με λάθη ανέρχονται σε 53%, τα ερωτηματολόγια χωρίς
λάθη σε 27%, ενώ το 20% έμειναν αναπάντητα.
3.6. Απόδοση λέξεων από τα greeklish στα ελληνικά (για όσους
χρησιμοποιούν τα greeklish)
Ερωτηματολόγια με λάθη

73

69%

Ερωτηματολόγια χωρίς λάθη

25

24%

Αναπάντητα ερωτηματολόγια

8

7%

3.6. Απόδοση λέξεων από τα greeklish στα ελληνικά (για όσους
χρησιμοποιούν τα greeklish)
Αναπάντητα
ερωτηματολόγι
α
7%
Ερωτηματολόγι
α χωρίς λάθη
24%

Ερωτηματολόγια με λάθη
Ερωτηματολόγια χωρίς
λάθη

Ερωτηματολόγι
α με λάθη
69%

Αναπάντητα
ερωτηματολόγια
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3.7. Να αποδώσετε το κείμενο σε δόκιμα νέα ελληνικά (για όσους
χρησιμοποιούν τα greeklish)
Ερωτηματολόγια με λάθη

56

53%

Ερωτηματολόγια χωρίς λάθη

29

27%

Αναπάντητα ερωτηματολόγια

21

20%

3.7. Να αποδώσετε το κείμενο σε νέα ελληνικά (για όσους
χρησιμοποιούν τα greeklish)
Αναπάντητα
ερωτηματολόγι
α
20%
Ερωτηματολόγι
α χωρίς λάθη
27%

Ερωτηματολόγι
α με λάθη
53%

Ερωτηματολόγια με λάθη
Ερωτηματολόγια χωρίς
λάθη
Αναπάντητα
ερωτηματολόγια

Παρόλο που οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα greeklish δεν πιστεύουν ότι
επιδρούν, και μάλιστα αρνητικά, στην ορθή γραφή όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο
παράγοντας της «συνεχούς χρήσης» των greeklish αλλάζει τα ποσοστά. Έτσι,
σύμφωνα με τους μαθητές, σε ποσοστό 34% η συνεχής χρήση των greeklish επιδρά
αρκετά αρνητικά στην ορθή γραφή, ενώ σε ποσοστό 33% επιδρά ελάχιστα αρνητικά.
Ακολουθούν τα ποσοστά 19% για όσους πιστεύουν ότι επιδρά πολύ αρνητικά και
14% για όσους πιστεύουν ότι δεν επιδρά καθόλου αρνητικά (Πίνακας 3.8).
3.8. Θεωρείτε ότι η συνεχής χρήση των greeklish επιδρά αρνητικά στην
ορθή γραφή (Για όσους χρησιμοποιούν τα greeklish)
Πολύ

20

19%

Αρκετά

36

34%

Ελάχιστα

35

33%

Καθόλου

15

14%
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3.8. Θεωρείτε ότι η συνεχής χρήση των greeklish επιδρά
αρνητικά στην ορθή γραφή (Για όσους χρησιμοποιούν τα
greeklish)
Καθόλου
14%
Πολύ
19%

Πολύ
Αρκετά

Ελάχιστα
33%

Ελάχιστα

Αρκετά
34%

Καθόλου

Μάλιστα οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα greeklish υποστηρίζουν πως, αν
αντιληφθούν πως η χρήση τους επηρεάζει αρνητικά την ορθή γραφή τους, σε
ποσοστό 47% θα τα σταματήσουν, ενώ σε ποσοστό 53% θα εξακολουθούν να τα
χρησιμοποιούν. Και ενώ, το ποσοστό που θα εξακολουθεί να τα χρησιμοποιεί είναι
μεγαλύτερο, η σχεδόν ισόποση κατανομή σε Ναι και Όχι , φανερώνει μια διχογνωμία
για τις μελλοντικές τους στάσεις (Πίνακας 3.9).

3.9. Θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα greeklish ακόμα κι αν
συνειδητοποιήσετε ότι επιδρούν αρνητικά στον τρόπο γραφή σας;
Ναι

50

47%

Όχι

56

53%

3.9. Θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα greeklish ακόμα και αν
επιδρούν αρνητικά στον τρόπο γραφής σας;

Όχι
53%

Ναι
47%

Ναι
Όχι
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Για τη σχέση ανάμεσα στη χρήση των greeklish και την Ελληνική γλώσσα οι
μαθητές, στη συντριπτική πλειοψηφία τους (ποσοστό 69%), κρατούν μια μετριοπαθή
στάση. Υποστηρίζουν πως την επηρεάζουν, ως ένα σημείο, χωρίς όμως να αποτελούν
απειλή γι’ αυτή. Αρκετά μικρότερο είναι το ποσοστό (22%) που πιστεύει πως
αποτελούν κίνδυνο για την ελληνική γλώσσα, ενώ ακόμα μικρότερο (9%) αυτό που
πιστεύει πως δεν την επηρεάζουν καθόλου (Πίνακας 3.10).

3.10. Τι πιστεύετε για τη χρήση των greeklish σχετικά με την Ελληνική
γλώσσα; (Για όσους χρησιμοποιούν greeklish)
Δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τη χρήση της ελληνικής γλώσσας

10

9%

Επηρεάζουν, ως ένα σημείο, αρνητικά την ελληνική γλώσσα, χωρίς
ωστόσο να αποτελούν απειλή

73 69%

Συνιστούν κίνδυνο για την ελληνική γλώσσα

23 22%

3.10. Τι πιτεύετε για τη χρήση των greeklish σχετικά με την ελληνική
γλώσσα; (Για όσους χρησιμοποιούν τα greeklish)

Δεν επηρεάζουν
σε καμία
περίπτωση τη
χρήση της
Συνιστούν
ελληνικής
κίνδυνο για την
ελληνική γλώσσα γλώσσας
9%
22%

Επηρεάζουν, ως
ένα σημείο,
αρνητικά την
ελληνική γλώσσα,
χωρίς ωστόσο να
αποτελούν απειλή
69%

Δεν επηρεάζουν σε καμία
περίπτωση τη χρήση της
ελληνικής γλώσσας

Επηρεάζουν, ως ένα σημείο,
αρνητικά την ελληνική
γλώσσα, χωρίς ωστόσο να
αποτελούν απειλή

Συνιστούν κίνδυνο για την
ελληνική γλώσσα
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3.β. Για όσους δεν χρησιμοποιούν τα greeklish
Οι μαθητές που δεν χρησιμοποιούν τα greeklish απάντησαν κατά το 75% ότι
κάνουν σπάνια λάθη στη γραφή τους. Πολύ μικρότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών
που δεν κάνουν καθόλου λάθη (13%) και εκείνων που κάνουν συχνά (11%). Οι
μαθητές που κάνουν λάθη συνέχεια ανέρχονται μόλις στο 1% του συνόλου (Πίνακας
3.1)
3.1. Κάνετε λάθη στη γραφή σας; (Για όσους δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish)
Συνέχεια

1

1%

Συχνά

8

11%

Σπάνια
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75%

9

13%

Καθόλου

3.1. Κάνετε λάθη στη γραφή σας; (Για όσους δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish)
Καθόλου
13%

Συνέχεια
1%
Συχνά
11%
Συνέχεια
Συχνά
Σπάνια
Καθόλου
Σπάνια
75%

Στη μεταγραφή των λέξεων και του συνεχούς κειμένου από τη μορφή greeklish
σε δόκιμα νέα ελληνικά και πάλι τα ερωτηματολόγια με λάθη συνιστούν την
πλειοψηφία. Αναλυτικά στην απόδοση συγκεκριμένων λέξεων, τα ερωτηματολόγια
στο 65% περιείχαν λάθη, το 35% όχι. Παρόλο που οι μαθητές δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish, δεν υπήρξαν αναπάντητα ερωτηματολόγια (Πίνακας 3.6). Στην απόδοση
του συνεχούς κειμένου τα ερωτηματολόγια με λάθη ανέρχονται σε 59%, χωρίς λάθη
σε 35%, ενώ τα αναπάντητα ερωτηματολόγια συνιστούν το 8% (Πίνακας 3.7)
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3.6. Απόδοση λέξεων από τα greeklish στα ελληνικά (για όσους δεν
χρησιμοποιούν τα greeklish)
Ερωτηματολόγια με λάθη

47

65%

Ερωτηματολόγια χωρίς λάθη

25

35%

3.6. Απόδοση λέξεων από τα greeklish στα ελληνικά (για όσους
δεν χρησιμοποιούν τα greeklish)

Ερωτηματολόγι
α χωρίς λάθη
Ερωτηματολόγι
35%
α με λάθη
65%

Ερωτηματολόγια με λάθη
Ερωτηματολόγια χωρίς
λάθη

3.7. Να αποδώσετε το κείμενο σε νέα ελληνικά (για όσους δεν
χρησιμοποιούν τα greeklish)
Ερωτηματολόγια με λάθη

42

59%

Ερωτηματολόγια χωρίς λάθη

24

33%

Αναπάντητα ερωτηματολόγια

6

8%

3.7. Να αποδώσετε το κείμενο σε νέα ελληνικά (για όσους δεν
χρησιμοποιούν greeklish)
Αναπάντητα
ερωτηματολόγι
α
Ερωτηματολόγια με
8%
λάθη
Ερωτηματολόγ
ια χωρίς λάθη
33%

Ερωτηματολόγ
ια με λάθη
59%

Ερωτηματολόγια χωρίς
λάθη
Αναπάντητα
ερωτηματολόγια
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Αναφορικά με την αρνητική επίδραση της συνεχούς χρήσης των greeklish στην
ορθή γραφή, οι μαθητές πιστεύουν σε ποσοστό 51% ότι επιδρά πολύ (αρνητικά) ενώ
σε ποσοστό 40% ότι επιδρά αρκετά (αρνητικά). Η ελάχιστη ή μηδενική αρνητική
επίδραση στην ορθή γραφή συγκεντρώνουν τα ποσοστά 7% και 2% αντίστοιχα
(Πίνακας 3.8).
3.8. Θεωρείτε ότι η συνεχής χρήση των greeklish επιδρά αρνητικά στην
ορθή γραφή (Για όσους δεν χρησιμοποιούν τα greeklish)
Πολύ

37

51%

Αρκετά

29

40%

Ελάχιστα

5

7%

Καθόλου

1

2%

3.8. Θεωρείτε ότι η συχνή χρήση των greeklish επιδρά αρνητικά
στην ορθή γραφή (Για όσους δεν χρησιμοποιούν greeklish)
Ελάχιστα Καθόλου
2%
7%

Πολύ
Αρκετά
Αρκετά
40%

Πολύ
51%

Ελάχιστα
Καθόλου

Είναι εντυπωσιακό πως κανένας από τους μαθητές που δεν χρησιμοποιεί τα
greeklish δεν πιστεύει πως η χρήση των greeklish δεν επηρεάζει την Ελληνική
γλώσσα. Αντίθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό (63%) πιστεύει πως συνιστούν κίνδυνο
για την Ελληνική γλώσσα, ενώ το υπόλοιπο 37% υποστηρίζει μια περισσότερο
μετριοπαθή άποψη, ότι, δηλαδή, επηρεάζουν την Ελληνική γλώσσα, αλλά όχι στο
σημείο που να θεωρηθούν απειλή γι’αυτή (Πίνακας 3.10).
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3.10. Τι πιστεύετε για τη χρήση των greeklish σχετικά με την Ελληνική γλώσσα;
(Για όσους δεν χρησιμοποιούν greeklish)
Δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τη χρήση της ελληνικής γλώσσας

0

0%

Επηρεάζουν, ως ένα σημείο, αρνητικά την ελληνική γλώσσα, χωρίς ωστόσο
να αποτελούν απειλή

27 37%

Συνιστούν κίνδυνο για την ελληνική γλώσσα

45 63%

3.10. Τι πιστεύετε για τη χρήση των greeklish σχετικά με την ελληνική
γλώσσα (Για όσους δεν χρησιμοποιούν τα greeklish)

Δεν επηρεάζουν
σε καμία
περίπτωση τη
χρήση της
ελληνικής
γλώσσας
0%

Συνιστούν
κίνδυνο για την
ελληνική γλώσσα
63%

Επηρεάζουν, ως
ένα σημείο,
αρνητικά την
ελληνική γλώσσα,
χωρίς ωστόσο να
αποτελούν απειλή
37%

Δεν επηρεάζουν σε καμία
περίπτωση τη χρήση της
ελληνικής γλώσσας

Επηρεάζουν, ως ένα σημείο,
αρνητικά την ελληνική
γλώσσα, χωρίς ωστόσο να
αποτελούν απειλή
Συνιστούν κίνδυνο για την
ελληνική γλώσσα
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3.γ. Συγκριτική παρουσίαση μαθητών που χρησιμοποιούν τα greeklish και μαθητών
που δεν χρησιμοποιούν τα greeklish
Τόσο οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα greeklish όσο και οι μαθητές που δεν τα
χρησιμοποιούν απάντησαν σε ερωτήσεις κοινές, γι’ αυτό θεωρείται σκόπιμο να
παρουσιαστεί μια συγκριτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους. Τα κοινά πεδία
των ερωτηματολογίων έχουν να κάνουν με λάθη των μαθητών στον γραπτό λόγο, τη
δυνατότητα απόδοσης ορισμένων λέξεων και ενός κειμένου από τη μορφή greeklish
σε δόκιμα νέα ελληνικά και, τέλος, με τις απόψεις τους αναφορικά με την επίδραση
των greeklish στην ορθή γραφή και στην Ελληνική γλώσσα γενικότερα.
Στο σύνολο των μαθητών το 62% υποστηρίζουν πως κάνουν σπάνια λάθη στη
γραφή τους. Συχνά λάθη κάνει το 20% των μαθητών, ενώ καθόλου το αμέσως
επόμενο 13%. Μόνο το 5% των μαθητών κάνει συνέχεια λάθη (Πίνακας 3.1).
3.1 Κάνετε λάθη στη γραφή σας;
Συνέχεια

9

5%

Συχνά

36

20%

Σπάνια

110

62%

23

13%

Καθόλου

3.1. Κάνετε λάθη στη γραφή σας;

Καθόλου
13%

Συνέχεια
5%
Συχνά
20%

Σπάνια
62%

Συνέχεια
Συχνά
Σπάνια
Καθόλου
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Ως προς τη συχνότητα των λαθών που κάνουν οιμαθητές στη γραφή τους
παρουσιάζονται συγκριτικά οι μαθητές που κάνουν χρήση των greeklish με τους
μαθητές που δεν κάνουν. Από τους μαθητές που κάνουν συνέχεια λάθη στη γραφή
τους, το 8% αντιπροσωπεύει αυτούς που χρησιμοποιούν τα greeklish, ενώ το 1%
αυτούς που δεν τα χρησιμοποιούν. Παράλληλα, όσοι κάνουν συχνά λάθη στη γραφή
τους, το 28% προέρχεται από εκείνους που κάνουν χρήση των greeklish, ενώ το 11%
από εκείνους που δεν κάνουν. Για την πλειοψηφία των μαθητών που κάνουν σπάνια
λάθη στη γραφή τους, το 56% ανήκει σε αυτούς που χρησιμοποιούν τα greeklish, ενώ
το 75% που δεν τα χρησιμοποιεί. Τέλος, οι μαθητές που δεν κάνουν καθόλου λάθη
προέρχονται κατά το ίδιο ποσοστό (13%) τόσο από αυτούς που κάνουν χρήση των
greeklish όσο και από αυτούς που δεν κάνουν (Πίνακας 3.1).
Συνεπώς, με βάση τα αποτελέσματα, οι περισσότεροι μαθητές που κάνουν λάθη
στη γραφή τους συνέχεια ή συχνά είναι χρήστες των greeklish. Αντίθετα, οι
περισσότεροι μαθητές που κάνουν σπάνια λάθη δεν χρησιμοποιούν τα greeklish. Η
κατηγορία των μαθητών που δεν κάνουν λάθη στη γραφή τους δεν παρέχει ποσοτική
διαφοροποίηση σχετικά με τη χρήση ή μη των greeklish.

3.1. Κάνετε λάθη στη γραφή σας; (Σύγκριση όσων χρησιμοποιούν- δεν
χρησιμοποιούν τα greeklish
Χρησιμοποιούν τα greeklish
Συνέχεια

Δεν χρησιμοποιούν τα greeklish

8%

1%

Συχνά

28%

11%

Σπάνια

56%

75%

Καθόλου

13%

13%

3.1. Σύγκριση συχνότητας λαθών
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75%
56%
Χρησιμοποιούν τα greeklish
28%
8%

13%13%

11%

Δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish

1%

Συνέχεια

Συχνά

Σπάνια

Καθόλου
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Στο σύνολο των μαθητών τα ερωτηματολόγια που εμπεριείχαν λάθη στην
απόδοση των λέξεων ανέρχονται στο 67%, δηλαδή η πλειοψηφία των μαθητών. Τα
ερωτηματολόγια χωρίς λάθη αποτελούν το 28% ενώ αναπάντητο έμεινε το 5%
(Πίνακας 3.6).

3.6. Να αποδώσετε σε δόκιμα νέα ελληνικά τις παρακάτω λέξεις που
έχουν αποδοθεί σε greeklish (Λάθη συνολικά)
Ερωτηματολόγια με λάθη

120

67%

Ερωτηματολόγια χωρίς λάθη

50

28%

Αναπάντητα ερωτηματολόγια

8

5%

3.6. Απόδοση λέξεων από τα greeklish στα ελληνικά (σύνολο)

Αναπάντητα
ερωτηματολόγι
α
5%

Ερωτηματολόγι
α χωρίς λάθη
28%

Ερωτηματολόγια με λάθη

Ερωτηματολόγι
α με λάθη
67%

Ερωτηματολόγια χωρίς
λάθη
Αναπάντητα
ερωτηματολόγια

Τόσο η πλειοψηφία των μαθητών που χρησιμοποιούν τα greeklish όσο και
εκείνων που δεν τα χρησιμοποιούν παρέδωσαν ερωτηματολόγια με λάθη στην
απόδοση των λέξεων. Συγκεκριμένα, 69% των ερωτηματολογίων με λάθη
προέρχονται από τους μαθητές που χρησιμοποιούν τα greeklish. Στο ίδιο ποσοστό
περίπου (65%) κυμαίνονται και τα ερωτηματολόγια με λάθη που προέρχονται από
τους μαθητές που δεν τα χρησιμοποιούν. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μαθητές που
χρησιμοποιούν τα greeklish συγκρητικά με αυτούς που δεν τα χρησιμοποιούν,
ξεπερνούν, έστω και τρεις ποσοστιαίες μονάδες, τους δεύτερους ως προς τα
ερωτηματολόγια με λάθη. Παράλληλα, στα ερωτηματολόγια χωρίς λάθη οι
περισσότεροι μαθητές ανήκουν σε αυτούς που δεν χρησιμοποιούν τα greeklish
(Πίνακας 3.6).
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3.6. Απόδοση λέξεων από τα greeklish στα ελληνικά (σύγκριση)
Χρησιμοποιούν τα

Δεν χρησιμοποιούν τα

greeklish

greeklish

69%

65%

24%

35%

Ερωτηματολόγια με λάθη
Ερωτηματολόγια χωρίς
λάθη

3.6. Απόδοση λέξεων από τα greeklish στα ελληνικά (σύγκριση)
80%

69%

65%

60%
40%

24%

Χρησιμοποιούν τα greeklish

35%

20%

Δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish

0%
Ερωτηματολόγια με λάθη

Ερωτηματολόγια χωρίς
λάθη

Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές στο σύνολό τους παρέδωσαν ερωτηματολόγια με
λάθη, η πλειοψηφία τους υποστηρίζει πως δεν δυσκολεύτηκαν στην απόδοση των
λέξεων. Από τους μαθητές που δεν δυσκολεύτηκαν οι περισσότεροι χρησιμοποιούν
τα greeklish, ενώ από τους μαθητές που δυσκολεύτηκαν η περισσότεροι και πάλι
ανήκουν σε εκείνους που χρησιμοποιούν τα greeklish.
Σας δυσκόλεψε η μεταγραφή των λέξεων;
Χρησιμοποιούν τα greeklish

Ναι

Όχι

Δεν απάντησαν

21

77

8

5

67

0

Δεν χρησιμοποιούν τα greeklish

Σας δυσκόλεψε η μεταγραφή των λέξεων;
100
80

Χρησιμοποιούν τα greeklish

60
40

Δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish

20
0
Ναι

Όχι

Δεν απάντησαν
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Και στην απόδοση του κειμένου από τα greeklish σε δόκιμα νέα ελληνικά, από
τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν, η πλειοψηφία τους είχε λάθη, σε ποσοστό
65%. Τα υπόλοιπα ερωτηματολόγια δεν είχαν λάθη (Πίνακας 3.7).

3.7. Να αποδώσετε το κείμενο σε δόκιμα νέα ελληνικά (σύνολο)
Ερωτηματολόγια με λάθη

98

65%

Ερωτηματολόγια χωρίς λάθη

53

35%

3.7. Να αποδώσετε το κείμενο σε δόκιμα νέα ελληνικά (σύνολο)

Ερωτηματολόγι
α χωρίς λάθη
35%
Ερωτηματολόγι
α με λάθη
65%

Ερωτηματολόγια με λάθη
Ερωτηματολόγια χωρίς
λάθη

Στην απόδοση του κειμένου απάντησε το 80% από τους μαθητές που
χρησιμοποιούν τα greeklish και το 92% από τους μαθητές που δεν τα χρησιμοποιούν.
Συγκεκριμένα, ερωτηματολόγια με λάθη παρέδοσαν οι μαθητές που χρησιμοποιούν
τα greeklish σε ποσοστό 53% του συνόλου τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους
μαθητές που δεν τα χρησμοποιούν ήταν 59%. Επίσης, ερωτηματολόγια χωρίς λάθη
παρέδοσαν οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα greeklish σε ποσοστό 27% επί του
συνόλου τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους μαθητές που δεν τα χρησιμοποιούν
είναι 33%.
Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν προκύπτουν ποσοτικά αποτελέσματα προς
συγκρητική διερεύνηση. Συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια των μαθητών που δεν
χρησιμοποιούν τα greeklish ήταν περισσότερα από εκείνα των μαθητών που τα
χρησιμοποιούν. Αυτό δικαιολογεί το γεγονός της ποσοτικής υπεροχής των μαθητών
που δεν χρησιμοποιούν τα greeklish τόσο στα ερωτηματολόγια με λάθη, όσο και σε
αυτά

χωρίς

λάθη

και

έτσι

το

αποτέλεσμα

ενδεχομένως

να

μην

είναι

αντιπροσωπευτικό (Πίνακας 3.7).
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3.7. Να αποδώσετε το κείμενο σε νέα ελληνικά (Σύγκριση)
Χρησιμοποιούν τα

Δεν χρησιμοποιούν τα

greeklish

greeklish

Ερωτηματολόγια με λάθη

53%

59%

Ερωτηματολόγια χωρίς λάθη

27%

33%

3.7. Να αποδώσετε το κείμενο σε νέα ελληνικά (σύγκριση)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Χρησιμοποιούν τα greeklish
Δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish
Ερωτηματολόγια με λάθη Ερωτηματολόγια χωρίς
λάθη

Όσο για το αν συνάντησαν δυσκολία στην απόδοση του κειμένου, από τους 168
μαθητές που απάντησαν οι 108 δεν συνάντησαν δυσκολία, σε αντίθεση με τους 60
που συνάντησαν. Από εκείνους που δεν συνάντησαν δυσκολία στην απόδοση του
κειμένου οι περισσότεροι ανήκουν σε εκείνους που χρησιμοποιούν τα greeklish (69
μαθητές), ενώ από εκείνους που αντιμετώπισαν δυσκολία οι περισσότεροι ανήκουν
στους μαθητές που δεν χρησιμοποιούν τα greeklish (33 μαθητές). Τα αποτελέσματα
αυτά δείχνουν πως, ανεξάρτητα με τα λάθη που έκαναν οιμαθητές, ο βαθμός
δυσκολίας που αντιμετώπισαν εξαρτήθηκε από τη χρήση ή όχι των greeklish, δηλαδή
το βαθμό εξοικείωσης τους με αυτά.
Συναντήσατε δυσκολίες στην απόδοση του κειμένου;
Ναι
Χρησιμοποιούν τα greeklish
Δεν χρησιμοποιούν τα greeklish
Σύνολο

Όχι
27

33
60

Δεν απάντησαν
69

10

39

0

108

10

60

Συναντήσατε δυσκολίες στην απόδοση του κειμένου;
80
60

Χρησιμοποιούν τα greeklish

40
Δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish

20
0
Ναι

Όχι

Δεν απάντησαν

Στο σύνολο των μαθητών, οι απόψεις για την αρνητική επίδραση που έχει η
συνεχής χρήση των greeklish στην ορθή γραφή κατανέμονται και στις 4 επιλογές,
χωρίς κάποια από αυτές να συγκεντρώνει μεγάλη πλειοψηφία. Έτσι, προηγείται η
επιλογή Αρκετά με ποσοστό 37%, ενώ η αμέσως επόμενη είναι το Πολύ με ποσοστό
32%). Οι άλλες δύο επιλογές Ελάχιστα και Καθόλου, συγκεντρώνουν μικρότερα
ποσοστά, 22% και 9% αντίστοιχα (Πίνακας 3.8). Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγαλύτερα
ποσοστά των επιλογών Πολύ και Αρκετά, η στάση του συνόλου των μαθητών δείχνει
ότι πιστεύουν στην αρνητική επίδραση των greeklish στη ορθή γραφή,.
3.8. Θεωρείτε ότι η συνεχής χρήση των greeklish επιδρά αρνητικά στην
ορθή γραφή;
Πολύ

57

32%

Αρκετά

65

37%

Ελάχιστα

40

22%

Καθόλου

16

9%

3.8. Θεωρείτε ότι η συνεχής χρήση των greeklish
επιδρά αρνητικά στην ορθή γραφή
Καθόλου
9%
Πολύ
Ελάχιστα
32%
22%

Πολύ
Αρκετά
Ελάχιστα

Αρκετά
37%

Καθόλου
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Διακρίνοντας το σύνολο των μαθητών σε αυτούς που χρησιμοποιούν τα greeklish
και σε αυτούς που δεν τα χρησιμοποιούν και εξετάζοντας τις αντίστοιχες απαντήσεις,
τα αποτελέσματα διαμορφώνονται διαφορετικά. Η πλειοψηφία των μαθητών που
χρησιμοποιεί τα greeklish διαμορφώνει μια πιο ουδέτερη στάση, καθώς η πλειοψηφία
υποστηρίζει ότι τα greeklish επηρεάζουν αρνητικά τη γλώσσα. Αρκετά (ποσοστό
34%) και Ελάχιστα (ποσοστό 33%). Αντίθετα, οι μαθητές που δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish υποστηρίζουν στην πλειοψηφία τους (51%) ότι η χρήση των greeklish
επιδρά Πολύ στην ορθή γραφή, ενώ το αμέσως επόμενο ποσοστό (40%) υποστηρίζει
πως αυτό συμβαίνει Αρκετά (Πίνακας 3.8). Οιδιαφορετικές αυτές στάσεις για το
βαθμό αρνητικής επίδρασης των greeklish στην ορθή γραφή παρουσιάζουν άμεση
σχέση με την ταυτότητα των μαθητών ως χρήστες ή μη.

3.8. Θεωρείτε ότι η συχνή χρήση των greeklish επιδρά αρνητικά στην ορθή
γραφή; (Σύγκριση)
Χρησιμοποιούν τα greeklish

Δεν χρησιμοποιούν τα greeklish

Πολύ

19%

51%

Αρκετά

34%

40%

Ελάχιστα

33%

7%

Καθόλου

14%

2%

3.8. Θεωρείτε ότι η συχνή χρήση των greeklish επιδρά αρνητικά
στην ορθή γραφή (Σύγκριση)
60%
50%
40%
Χρησιμοποιούν τα greeklish
30%
Δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish

20%
10%
0%
Πολύ

Αρκετά

Ελάχιστα

Καθόλου
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Στο σύνολο των μαθητών, η πλειοψηφία (ποσοστό 56%) πιστεύει ότι η χρήση
των greeklish επηρεάζει, ως ένα σημείο, αρνητικά την Ελληνική γλώσσα, χωρίς όμως
να συνιστά απειλή. Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό (38%) πιστεύει πως τα greeklish
αποτελούν κίνδυνο για την Ελληνική γλώσσα. Μόνο το 6% των μαθητών πιστεύει
πως καμία επιρροή δεν δέχεται η Ελληνική γλώσσα από τη χρήση των greeklish
(Πίνακας 3.10).
3.10. Τι πιστεύετε για τη χρήση των greeklish σχετικά με την Ελληνική γλώσσα;
Δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τη χρήση της ελληνικής γλώσσας

10

6%

Επηρεάζουν, ως ένα σημείο, αρνητικά την ελληνική γλώσσα, χωρίς
ωστόσο να αποτελούν απειλή

100 56%

Συνιστούν κίνδυνο για την ελληνική γλώσσα

68 38%

3.10. Τι πιστεύετε για τη χρηση των greeklish σχετικά με την
Ελληνική γλώσσα;
Δεν επηρεάζουν
σε καμία
περίπτωση τη
χρήση της
ελληνικής
γλώσσας
6%
Συνιστούν
κίνδυνο για την
ελληνική γλώσσα
38%

Επηρεάζουν, ως
ένα σημείο,
αρνητικά την
ελληνική
γλώσσα, χωρίς
ωστόσο να
αποτελούν
απειλή
56%

Δεν επηρεάζουν σε καμία
περίπτωση τη χρήση της
ελληνικής γλώσσας

Επηρεάζουν, ως ένα
σημείο, αρνητικά την
ελληνική γλώσσα, χωρίς
ωστόσο να αποτελούν
απειλή
Συνιστούν κίνδυνο για
την ελληνική γλώσσα

Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται, αν εξετάσουμε συγκριτικά τις απόψεις των
μαθητών που χρησιμοποιούν τα greeklish και εκείνων που δεν τα χρησιμοποιούν.
Όσοι, λοιπόν, είναι χρήστες των greeklish υποστηρίζουν στο μεγαλύτερο ποσοστό
τους (69%) ότι τα greeklish επηρεάζουν την ελληνική γλώσσα, χωρίς να αποτελούν
απειλή. Ένα πολύ μικρότερο ποσοστό (22%) θεωρεί τα greeklish κίνδυνο για την
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ελληνική γλώσσα, ενώ το 9% από τους μαθητές που τα χρησιμοποιούν πιστεύουν πως
δεν επηρεάζουν καθόλου την ελληνική γλώσσα. Οι μαθητές που δεν χρησιμοποιούν
τα greeklish στην πλειοψηφία τους (63%) βλέπουν τη χρήση των greeklish ως
κίνδυνο για την ελληνική γλώσσα, ενώ το υπόλοιπο 37% τα αντιμετωπίζει με πιο
μετριοπαθή τρόπο, θεωρώντας πως επηρεάζουν μεν, αλλά χωρίς να συνιστούν
κίνδυνο. Αξίζει να σημειωθεί πως σε αυτή την κατηγορία των μαθητών, που δεν
χρησιμοποιεί τα greeklish, καμία απάντηση δεν υπήρξε που να υποστηρίζει πως τα
greeklish δεν επηρεάζουν καθόλου την ελληνική γλώσσα.
Επομένως, ανάλογα με το αν οι μαθητές είναι χρήστες ή όχι των greeklish
διαμορφώνουν και διαφορετική στάση απέναντι στη σχέση που έχουν τα greeklish με
την ελληνική γλώσσα. Οι μεν χρήστες αντιμετωπίζουν με πιο ουδέτερο τρόπο τη
σχέση αυτή, ενώ εκείνοι που δεν τα χρησιμοποιούν τα αντιμετωπίζουν κυρίως ως
κίνδυνο και απειλή για την ελληνική γλώσσα.
3.10. Τι πιστεύετε για τη χρήση των greeklish σχετικά με την Ελληνική γλώσσα;
(Σύγκριση)
Δεν
Χρησιμοποιούν χρησιμοποιούν
τα greeklish

τα greeklish

Δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τη χρήση
της ελληνικής γλώσσας

9%

0%

απειλή

69%

37%

Συνιστούν κίνδυνο για την ελληνική γλώσσα

22%

63%

Επηρεάζουν, ως ένα σημείο, αρνητικά την
ελληνική γλώσσα, χωρίς ωστόσο να αποτελούν
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3.2 Αποτελέσματα καθηγητών
1. Προφίλ καθηγητών
Οι φιλόλογοι που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν στο σύνολό τους 35. Από
αυτούς οι 15 (ποσοστό 43%) ήταν άνδρες ενώ οι 20 (ποσοστό 57%) ήταν γυναίκες
(Πίνακας 1.1.). Ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας τους, οι 14 (ποσοστό 40%) έχουν
προϋπηρεσία μεταξύ 10-20 χρόνων, ενώ οι 21 (ποσοστό 60%) περισσότερα από 20
χρόνια (Πίνακας 1.2).
1.1.

Φύλο

Άνδρες

15

43,00%

Γυναίκες

20

57,00%

1.1. Φύλο

Γυναίκες
57%

1.2.

Άνδρες

Άνδρες
43%

Γυναίκες

Χρόνια υπηρεσίας

0 έως 10

0

0,00%

10 έως 20

14

40,00%

20 και πάνω

21

60,00%

1.2. Χρόνια υπηρεσίας

0 έως
10
0%

20 και
πάνω
60%

10 έως
20
40%

0 έως 10

10 έως 20
20 και πάνω
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2. Σχετικά με τα greeklish
2.α. Για τους καθηγητές
Η συντριπτική πλειοψηφία των φιλολόγων γνωρίζει τα greeklish (94%), ενώ το
υπόλοιπο 6% δεν τα γνωρίζει (Πίνακας 2.1). Από τους 35 φιλολόγους, οι 27 (ποσοστό
77%) δεν χρησιμοποιούν τα greeklish, ενώ μόνο οι 8 (ποσοστό 23%) τα
χρησιμοποιούν (Πίνακας 2.2).
2.1. Γνωρίζετε τα greeklish;
Ναι

33

94%

Όχι

2

6%

Όχι 2.1. Γνωρίζετε τα greeklish;
6%

Ναι
Όχι
Ναι
94%

2.2. Χρησιμοποιείτε τα greeklish;
Ναι

8

23%

Όχι

27

77%

2.2. Χρησιμοποιείτε τα greeklish;

Ναι
23%
Όχι
77%

Ναι
Όχι
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Οι 8 φιλόλογοι που χρησιμοποιούν τα greeklish, υποστηρίζουν πως κάνουν
εξολοκλήρου χρήση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Πίνακας 2.3). Όσον
αφορά τους λόγους που επιλέγουν τη γραφή των greeklish, σε ποσοστό 75% (δηλαδή
6 φιλόλογοι) υποστηρίζουν πως η επικοινωνία είναι ευκολότερη και γρηγορότερη ενώ
το 25% (2 φιλόλογοι) υποστηρίζουν πως κάνουν χρήση τους από συνήθεια (Πίνακας
2.4).
2.3. Πού κάνετε χρήση των greeklish;
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

8

100%

SMS

0

0%

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

0

0%

Χειρόγραφα

0

0%

2.3. Πού κάνετε χρήση των greeklish;
10
8
6
4
2
0

8

Μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης

0

0

0

SMS

Ηλεκτρονικό
ταχυδρομίο

Χειρόγραφα

Series1

2.4. Για ποιο λόγο κάνετε χρήση των greeklish;
Η επικοινωνία είναι ευκολότερη και γρηγορότερη.

6

75,00%

Είναι ο κώδικας που χρησιμοποιούν οι συνομήλικοι και οι παρέες.

0

0%

Δεν απαιτείται ορθογραφία.

0

0%

Από συνήθεια.

2

25,00%
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2.4. Για ποιο λόγο κάνετε χρήση των greeklish;

Δεν απαιτείται
ορθογραφία.
0%

Είναι ο κώδικας
που
χρησιμοποιούν
οι συνομίλικοι
και οι παρέες.
0%

Η επικοινωνία είναι
ευκολότερη και
γρηγορότερη.
Από
συνήθεια.
25%
Η επικοινωνία
είναι ευκολότερη
και
γρηγορότερη.
75%

Είναι ο κώδικας που
χρησιμοποιούν οι
συνομίλικοι και οι παρέες.
Δεν απαιτείται ορθογραφία.

Από συνήθεια.

2.β. Για τους μαθητές τους
Και οι 35 φιλόλογοι που συμμετείχαν στην έρευνα υποστηρίζουν πως οι μαθητές
τους χρησιμοποιούν τα greeklish (Πίνακας 2.5). Το 94% των φιλολόγων πιστεύει πως
κάνουν χρήση των greeklish στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ένα 6%
υποστηρίζει πως τα χρησιμοποιούν στα sms (Πίνακας 2.6). Όσον αφορά τη
συχνότητα στη χρήση τους, οι περισσότεροι φιλόλογοι πιστεύουν ότι οι μαθητές τα
χρησιμοποιούν κάθε μέρα (σε ποσοστό 80%), ενώ σε πολύ μικρότερο ποσοστό
(ποσοστό 20%) ότι τα χρησιμοποιούν συχνά (Πίνακας 2.7).
2.5. Χρησιμοποιούν οι μαθητές σας greeklish;
Ναι

35

100%

Όχι

0

0%

2.5. Χρησιμοποιούν οι μαθητές σας τα greeklish;
40

35

30
20

Series1

10

0

0
Ναι

Όχι
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2.6. Πού πιστεύετε ότι κάνουν χρήση των greeklish κατά κύριο λόγο οι
μαθητές;
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

33

94%

SMS

2

6%

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

0

0%

Χειρόγραφα

0

0%

2.6. Πού πιστεύετε ότι κάνουν χρήση των greeklish κατα κύριο
λόγο οι μαθητές;
SMS
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
0%

6%
Χειρόγραφα
0%

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
SMS
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης
94%

Χειρόγραφα

2.7. Πόσο συχνά πιστεύετε ότι χρησιμοποιούν οι μαθητές σας τα
greeklish;
Κάθε μέρα

28

80%

Συχνά

7

20%

Σπάνια

0

0%

Καθόλου

0

0%

2.7. Πόσο συχνά πιστεύετε ότι χρησιμοποιούν οι μαθητές σας τα
greeklish;
Σπάνια
0%

Καθόλου
0%
Συχνά
20%

Κάθε μέρα
Συχνά
Κάθε
μέρα
80%

Σπάνια
Καθόλου
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Για τους λόγους που οι μαθητές κάνουν χρήση των greeklish, οι απόψεις των
φιλολόγων κατανέμονται σχεδόν ισομερώς στις τρεις επιλογές που προηγούνται
ποσοτικά. Σε ποσοστό 34% υποστηρίζουν πως οι μαθητές χρησιμοποιούν τα
greeklish,επειδήη επικοινωνία είναι γρηγορότερη και ευκολότερη. Ακολουθούν με
ποσοστό 30% η καθεμία η επιλογή ότι τα greeklish είναι ο κώδικας που
χρησιμοποιούν οι συνομήλικοι και οι παρέες και η επιλογή ότι δεν απαιτείται
ορθογραφία. Το ποσοστό 6% συγκεντρώνει η άποψη ότι οι μαθητές επιλέγουν τα
greeklish γιατί είναι η γλώσσα των νέων. Ο παράγοντας της συνήθειας δεν
υποστηρίζεται από κανέναν φιλόλογο για τους μαθητές (Πίνακας 2.8).
Αξίζει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τις απόψεις των φιλολόγων, πέρα από
τον λειτουργικό ρόλο των greeklish ως προς την ταχύτητα, την ευκολία και την
απλοποίηση της ορθογραφίας, οι ίδιοι βλέπουν παράλληλα ως εξίσου σημαντικό
παράγοντα επιλογής των greeklish την ανάγκη των μαθητών να είναι αποδεκτοί από
τους συνομηλίκους και τις παρέες, προσαρμόζοντας τη γλωσσική τους ταυτότητα.

2.8. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι προτιμούν τα greeklish;
Η επικοινωνία είναι γρηγορότερη και ευκολότερη

11

34%

Είναι ο κώδικας που χρησιμοποιούν οι συνομήλικοι και οι παρέες

10

30%

Δεν απαιτείται ορθογραφία

10

30%

Είναι η γλώσσα των νέων

2

6%

Από συνήθεια

0

0%

2.8. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι προτιμούν τα greeklish;
Είναι η γλώσσα
των νέων
6%

Από συνήθεια
0%

Η επικοινωνία
είναι
γρηγορότερη
Δεν
απαιτείται και ευκολότερη
34%
ορθογραφία
30%Είναι ο κώδικας
που
χρησιμοποιούν
οι συνομήλικοι
και οι παρέες
30%

Η επικοινωνία είναι
γρηγορότερη και
ευκολότερη
Είναι ο κώδικας που
χρησιμοποιούν οι
συνομήλικοι και οι παρέες
Δεν απαιτείται
ορθογραφία
Είναι η γλώσσα των νέων

70

Οι φιλόλογοι σε ποσοστό 89% πιστεύουν πως οι μαθητές τους δεν θέλουν να
διακόψουν τη χρήση των greeklish, ενώ το υπόλοιπο 11% πιστεύουν πως θέλουν
(Πίνακας 2.9). Στην περίπτωση, όμως, που αντικαταστήσουν τα greeklish με τα νέα
ελληνικά, το μεγαλύτερο ποσοστό των φιλολόγων πιστεύει πως οι μαθητές θα
αντιμετωπίσουν, γλωσσικές και λειτουργικές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, το 43%
πιστεύει πως οι μαθητές θα κάνουν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη στη γραφή
τους, ενώ το 37% που ακολουθεί ότι θα αντιμετωπίσουν βραδύτερη επικοινωνία. Με
αρκετά μικρότερα ποσοστά έρχονται οι απόψεις που σχετίζονται με το πρότυπο της
μόδας και την απόκλιση από τους συνομηλίκους. Αναλυτικότερα, το 14% πιστεύει
πως οι μαθητές θα νιώσουν απόκλιση από το πρότυπο «μόδας» των greeklish, ενώ το
μικρότερο ποσοστό του 6% πιστεύει ότι θα αποστασιοποιηθούν από τους
συνομηλίκους και τις παρέες που εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν (Πίνακας 2.10).
Στους φιλολόγους, επομένως, προηγείται η άποψη ότι οι μαθητές θα
αντιμετωπίσουν γλωσσικές δυσκολίες, δηλαδή ορθογραφικά και συντακτικά λάθη,
και έπεται η άποψη, επίσης σε μεγάλο ποσοστό, ότι η επικοινωνία θα γίνει
βραδύτερη.

2.9. Πιστεύετε ότι θέλουν να διακόψουν τη χρήση των greeklish;
Ναι

4

11%

Όχι

31

89%

2.9. Πιστεύετε ότι θέλουν να διακόψουν τη χρήση των
greeklish;

Ναι
11%
Ναι
Όχι
Όχι
89%
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2.10. Αν αντικαταστήσουν οι μαθητές τα greeklish με δόκιμα νέα ελληνικά, τι από
τα παρακάτω πιστεύετε ότι θα συμβεί;
Βραδύτερη επικοινωνία

13

37%

Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη

15

43%

5

14%

2

6%

Απόκλιση από το πρότυπο "μόδας" των greeklish
Αποστασιοποίηση ή απόρριψη από συνομιλήκους παρέες που εξακολουθού
να τα χρησιμοποιούν

2.10. Αν αντικαταστήσουν οι μαθητές τα greeklish με δόκιμα νέα
ελληνικά τι θα συμβεί;

Βραδύτερη επικοινωνία

6%
14%

43%

37%

Ορθογραφικά και συντακτικά
λάθη
Απόκλιση από το πρότυπο
"μόδας" των greeklish
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3.Greeklish και ορθή γραφή
Οι φιλόλογοι πιστεύουν σε ποσοστό 80% πως οι μαθητές προβαίνουν σε
κατάχρηση των greeklish, ενώ το ποσοστό που πιστεύει πως η χρήση τους δεν
καταλήγει στην κατάχρηση είναι πολύ μικρότερο (20%) (Πίνακας 3.1).
3.1. Πιστεύετε πως οι μαθητές σας κάνουν κατάχρηση των greeklish;
Ναι

28

80%

Όχι

7

20%

3.1. Πιστεύετε πως οι μαθητές σας κάνουν κατάχρηση των
greeklish;

Όχι
20%

Ναι

Ναι
80%

Όχι

Για το αν τα greeklish επηρεάζουν τη γραφή των μαθητών, οι περισσότεροι
φιλόλογοι πιστεύουν πως την επηρεάζουν αρκετά (ποσοστό 46%), ενώ ακολουθεί η
επιλογή πολύ στο 33%. Σε μικρότερα ποσοστά πιστεύουν πως επηρεάζουν ελάχιστα
τη γραφή (14%), ενώ σε ποσοστό 12% πιστεύουν πως τα greeklish δεν επηρεάζουν
καθόλου την ορθή γραφή των μαθητών (Πίνακας 3.2).
Στα ποσοστά για το αν τα greeklish όχι μόνο επηρεάζουν, αλλά συνιστούν αιτία
απόκλισης από την ορθή γραφή των μαθητών σημειώνονται διαφοροποιήσεις. Έτσι,
το 57% πιστεύει ότι συνιστούν αρκετά αιτία απόκλισης από την ορθή γραφή.
Ακολουθούν με αρκετά μικρότερα ποσοστά οι επιλογές πολύ (ποσοστό 17%),
ελάχιστα (ποσοστό 14%) και καθόλου (ποσοστό 12%) (Πίνακας 3.3).
Επομένως, μπορεί το μεγαλύτερο ποσοστό των φιλολόγων να θεωρεί ότι τα
greeklish επηρεάζουν πολύ και αρκετά τη γραφή των μαθητών, αλλά στο αν
συνιστούν αιτία απόκλισης από την ορθή γραφή οι απόψεις τους μετριάζονται κάπως
στην επιλογή αρκετά. Οπωσδήποτε, όμως, οι περισσότεροι, αν και με μετριοπάθεια,
συγκλίνουν στο γεγονός ότι αποτελούν αιτία απόκλισης από την ορθή γραφή.
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3.2. Πιστεύετε ότι τα greeklish επηρεάζουν τη γραφή των μαθητών;
Πολύ

11

33%

Αρκετά

15

46%

Ελάχιστα

5

15%

Καθόλου

2

6%

3.2. Πιστεύετε ότι τα greeklish επηρεάζουν τη γραφή των
μαθητών;
Καθόλου
6%
Ελάχιστα
Πολύ
15%
33%

Πολύ
Αρκετά
Ελάχιστα

Αρκετά
46%

Καθόλου

3.3. Αποτελεί η χρήση των greeklish αιτία απόκλισης από την ορθή γραφή
για τους μαθητές;
Πολύ

6

17%

20

57%

Ελάχιστα

5

14%

Καθόλου

4

12%

Αρκετά

3.3. Αποτελεί η χρήση των greeklish αιτία απόκλισης από την
ορθή γραφή;

Καθόλου
Πολύ
12%
17%
Ελάχιστα
14%

Πολύ
Αρκετά
Ελάχιστα

Αρκετά
57%

Καθόλου
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Για το αν οι φιλόλογοι εντοπίζουν στα γραπτά των μαθητών τους λάθη που
οφείλονται σε στοιχεία της γραφής greeklish, οι περισσότεροι απαντούν αρκετά
(ποσοστό 66%). Πολύ λιγότεροι (ποσοστό 20%) εντοπίζουν ελάχιστα, ενώ ακόμα
λιγότεροι καθόλου (ποσοστό 11%). Μόνο το 3% των φιλολόγων εντοπίζει κατά πολύ
λάθη στα γραπτά των μαθητών που οφείλονται σε στοιχεία των greeklish (Πίνακας
3.4).
Όσο για τα χαρακτηριστικά των greeklish που κυρίως έχουν συναντήσει στα
γραπτά των μαθητών τους, οι περισσότεροι φιλόλογοι υποστηρίζουν πως είναι η
κατάργηση της ορθογραφίας (ποσοστό 46%). Αμέσως μετά με ποσοστό 23%
εντοπίζεται η ασυνείδητη χρήση διάφορων στοιχείων των greeklish. Με μικρότερα
ποσοστά ακολουθούν η σύντμηση λέξεων (17%) και ο συνδυασμός ελληνικών και
λατινικών γραμμάτων (14%) (Πίνακας 3.5).
3.4. Εντοπίζετε στα γραπτά των μαθητών λάθη που οφείλονται σε στοιχεία
των greeklish;
Πολύ

1

3%

23

66%

Ελάχιστα

7

20%

Καθόλου

4

11%

Αρκετά

3.4. Εντοπίζετε στα γραπτά των μαθητών λάθη που οφείλονται
σε στοιχεία των greeklish;
Καθόλου
11%

Πολύ
3%
Πολύ

Ελάχιστα
20%

Αρκετά
Αρκετά
66%

Ελάχιστα
Καθόλου
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3.5. Ποια από τα παρακάτω έχετε συναντήσει κατά κύριο λόγο στα γραπτά
των μαθητών σας;
Συνδυασμός ελληνικών και λατινικών γραμμάτων

5 14%

Σύντμηση λέξεων

6 17%

Κατάργηση ορθογραφίας

16 46%

Ασυνείδητη χρήση των greeklish (απόδοση του "ξ" ως "κσ" ή χρήση
του αγγλικού ερωτηματικού "?"

8 23%

3.5. Ποια από τα παρακάτω έχετε συναντήσει στα γραπτά των
μαθητών.

Συνδυασμός
Ασυνείδητη
ελληνικών
και
χρήση των
λατινικών
greeklish
γραμμάτων
(απόδοση του
14%
"ξ" ως "κσ" ή
χρήση του
αγγλικού
Σύντμηση
ερωτηματικού
λέξεων
"?"
17%
23%
Κατάργηση
ορθογραφίας
46%

Συνδυασμός ελληνικών και
λατινικών γραμμάτων

Σύντμηση λέξεων

Κατάργηση ορθογραφίας

Ασυνείδητη χρήση των
greeklish (απόδοση του "ξ"
ως "κσ" ή χρήση του
αγγλικού ερωτηματικού "?"

Όσο αυξάνεται η χρήση των greeklish οι φιλόλογοι πιστεύουν πως οι μαθητές θα
αντιμετωπίσουν κατά πολύ (ποσοστό 34%) και αρκετά (34%) μεγαλύτερο πρόβλημα
στη γραφή τους. Ελάχιστα απαντά ένα μικρότερο ποσοστό (26%), ενώ μόλις το 6%
των φιλολόγων υποστηρίζουν καθόλου (Πίνακας 3.6).
Με βάση την επίδραση και τα αποτελέσματα που έχουν παρατηρήσει στους
μαθητές τους από τη χρήση των greeklish, οι φιλόλογοι υποστηρίζουν πως
απορρίπτουν τη χρήση τους σε ποσοστό 77%, ενώ το υπόλοιπο 23% την υποστηρίζει
(Πίνακας 3.7). Επομένως, η πλειοψηφία τους (27 από τους 35) τάσσεται κατά της
χρήσης των greeklish για τους μαθητές, ενώ οι υπόλοιποι 8 υπέρ.
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3.6. Πιστεύετε πως όσο αυξάνετε η χρήση των greeklish, οι μαθητές
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα στη γραφή τους;
Πολύ

12

34%

Αρκετά

12

34%

Ελάχιστα

9

26%

Καθόλου

2

6%

3.6. Πιστεύετε ότι όσο αυξάνετε η χρήση των greeklish, οι
μαθητές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα στη γραφή
τους;
Καθόλου
6%
Ελάχιστα
26%

Πολύ

Πολύ
34%

Αρκετά
Ελάχιστα
Καθόλου

Αρκετά
34%

3.7. Υποστηρίζετε ή απορρίπτετε τη χρήση των greeklish αναφορικά με τα
αποτελέσματα που έχετε παρατηρήσει στη γραφή των μαθητών;
Την υποστηρίζω

8

23%

Την απορρίπτω

27

77%

3.7. Υποστήρίζετε ή απορρίπτετε τη χρήση των greeklish;

Την
υποστηρίζω
23%
Την υποστηρίζω
Την απορρίπτω
77%

Την απορρίπτω
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Η συντριπτική πλειοψηφία των φιλολόγων (ποσοστό 80%) πιστεύει πως, αν οι
μαθητές διακόψουν τη χρήση των greeklish, έχουν περισσότερες πιθανότητες να
βελτιώσουν τον τρόπο γραφής τους, ενώ μόλις το 20% δε συμμερίζεται την ίδια
άποψη (Πίνακας 3.8). Για τους περισσότερους φιλολόγους (28), επομένως, η χρήση
των greeklish σχετίζεται με την ορθή γραφή των μαθητών, ενώ για τους υπόλοιπους 7
δεν υπάρχει η σύνδεση αυτή.
Οι φιλόλογοι απαντούν, επίσης, για το αν η χρήση των greeklish είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με προβλήματα στη γραφή των μαθητών. Το 74% πιστεύει πως η χρήση
των greeklish είναι ένας ακόμα παράγοντας συνδυαστικά με άλλους και το 14% ότι
μπορεί να επηρεάζει τη γραφή, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Το ποσοστό του 6%
συγκέντρωσαν κάθε μια από τις επιλογές ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
προβλήματα στη γραφή και ότι δεν την επηρεάζει καθόλου (Πίνακας 3.9). Στην
πλειοψηφία τους θα λέγαμε πως οι φιλόλογοι προσεγγίζουν με μετριοπαθή στάση τη
σχέση ανάμεσα στη χρήση των greeklish και στα προβλήματα των μαθητών στη
γραφή τους, ενώ ελάχιστα είναι τα ποσοστά που τοποθετούνται στα δύο άκρα.

3.8. Πιστεύετε πως αν διακοπεί η χρήση των greeklish, οι μαθητές έχουν
περισσότερες πιθανότητες να βελτιώσουν τον τρόπο γραφής τους;
Ναι

28

80%

Όχι

7

20%

3.8. Αν διακοπεί η χρήση των greeklish οι μαθητές έχουν
περισσότερες πιθανότητες να βελτιώσουν τον τρόπο γραφής
τους;

Όχι
20%

Ναι
Ναι
80%

Όχι
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3.9. Πιστεύετε, τελικά, πως η χρήση των greeklish είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με προβλήματα των μαθητών στη γραφή τους;
Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη

2

6%

26

74%

Επηρεάζει τη γραφή, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό

5

14%

Δεν επηρεάζει καθόλου τη γραφη

2

6%

Είναι ένας ακόμα παράγοντας συνδυαστικά με άλλους

3.9. Η χρήση των greeklish είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα
προβλήματα των μαθητών στη γραφή τους;
Δεν επηρεάζει
καθόλου τη
γραφη
6%

Είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη
6%

Επηρεάζει τη
γραφή, αλλά όχι
σε τέτοιο βαθμό
14%

Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη

Είναι ένας ακόμα
παράγοντας συνδυαστικά με
άλλους
Επηρεάζει τη γραφή, αλλά
όχι σε τέτοιο βαθμό
Είναι ένας ακόμα
παράγοντας
συνδυαστικά με
άλλους
74%

Δεν επηρεάζει καθόλου τη
γραφη

Για τη σχέση των greeklish με την ορθή γραφή των μαθητών, οι φιλόλογοι, κατά
την πλειοψηφία τους, υποστήριξαν πιο μετριοπαθείς θέσεις, κυρίως τοποθετήθηκαν
στη μέση μεταξύ των δύο ακραίων απόψεων. Για τη χρήση των greeklish σε σχέση με
την Ελληνική γλώσσα οι απόψεις τους διαφοροποιούνται. Η πλειοψηφία τους
(ποσοστό 52%) πιστεύει πως τα greeklish συνιστούν κίνδυνο για την Ελληνική
γλώσσα. Ένα, επίσης, μεγάλο ποσοστό διατηρεί πιο ουδέτερη θέση υποστηρίζοντας
ότι επηρεάζουν την Ελληνική γλώσσα, χωρίς όμως να αποτελούν απειλή γι’ αυτή.
Τέλος, μόνο το 11% πιστεύει πως τα greeklish δεν επηρεάζουν καθόλου την
Ελληνική γλώσσα. (Πίνακας 3.10).
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3.10. Τι πιστεύετε για τη χρήση των greeklish σχετικά με την ελληνική
γλώσσα;
Δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την χρήση της ελληνικής γλώσσας

4 11%

Επηρεάζουν, ως ένα σημείο, αρνητικά την ελληνική γλώσσα, χωρίς
ωστόσο να αποτελούν απειλή

13 37%

Συνιστούν κίνδυνο για την Ελληνική γλώσσα

18 52%

3.10. Τι πιστεύετε για τη χρήση των greeklish σχετικά με την
ελληνική γλώσσα

Δεν επηρεάζει σε
καμία περίπτωση
την χρήση της
ελληνικής
γλώσσας
11%
Συνιστούν
κίνδυνο για την
Ελληνική γλώσσα
52%

Επηρεάζουν, ως
ένα σημείο,
αρνητικά την
ελληνική γλώσσα,
χωρίς ωστόσο να
αποτελούν
απειλή
37%

Δεν επηρεάζει σε καμία
περίπτωση την χρήση της
ελληνικής γλώσσας
Επηρεάζουν, ως ένα σημείο,
αρνητικά την ελληνική
γλώσσα, χωρίς ωστόσο να
αποτελούν απειλή
Συνιστούν κίνδυνο για την
Ελληνική γλώσσα
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Για τους μαθητές
1.α. Χρήση των greeklish
Η πλειοψηφία των μαθητών της Α΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου, όπως έδειξαν τα
ερευνητικά αποτελέσματα, κάνει χρήση των greeklish. Η χρήση τους συναντάται
κατά κύριο λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, όπως υποστήριξαν οι μαθητές,
την επιλέγουν γιατί παρέχει ταχύτητα και ευκολία στην επικοινωνία. Οι μαθητές
κάνουν χρήση των greeklish κατά μέσο όρο 3-4 χρόνια, γεγονός που τοποθετεί την
έναρξη της χρήσης τους στα χρόνια του Γυμνασίου και για μερικούς ακόμα και στο
τέλος του Δημοτικού. Η επαφή με τα greeklish για το μεγαλύτερο ποσοστό των
μαθητών είναι καθημερινή, ενώ παράλληλα οι περισσότεροι από αυτούς δεν
εκφράζουν την επιθυμία να σταματήσουν τη χρήση τους.
Αξίζει εδώ να αναφερθεί ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα που προέκυψε από την
ανάλυση των ερευνητικών πορισμάτων. Στην παρόμοια έρευνα που έγινε από το
Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (όπως αναφέρθηκε στο
κεφάλαιο της Εισαγωγής, και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο 1.4) το ποσοστό των
μαθητών που χρησιμοποιούσε τα greeklish αυξανόταν από τις μικρότερες
εκπαιδευτικές τάξεις στις μεγαλύτερες. Ωστόσο, μόνο στην περίπτωση του Γενικού
Λυκείου παρατηρήθηκε πτωτική τάση της χρήσης των greeklish από την Α΄ τάξη στη
Γ΄ τάξη. Μάλιστα, αυτή αποδίδεται στην προετοιμασία των μαθητών για τις
πανελλήνιες εξετάσεις και στη συστηματικότερη ενασχόληση των μαθητών
συγκρητικά με την περίπτωση του ΕΠΑΛ.
Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε, επίσης, ότι από τους μαθητές που
χρησιμοποιούν τα greeklish οι περισσότεροι ανήκουν στην Α΄ τάξη του Λυκείου, ενώ
λιγότεροι είναι στη Γ΄τάξη του Λυκείου. Το ενδιαφέρον είναι ότι, από το ποσοστό
των μαθητών που δεν χρησιμοποιεί τα greeklish , οι περισσότεροι είναι μαθητές της
Γ΄ Λυκείου, οι οποίοι τα χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν, αλλά σταμάτησαν τη
χρήση τους, γιατί παρατήρησαν ότι αποτύπωναν στο γραπτό τους στοιχεία αυτής της
γραφής. Διαπιστώνεται, επομένως, ότι οι ίδιοι μαθητές παρατήρησαν επίδραση των
greeklish στη γραφή τους και αποφάσισαν να διακόψουν τη χρήση τους.
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Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα greeklish υποστηρίζουν πως πρόκειται για ένα
«εργαλείο» για ταχύτερη και ευκολότερη επικοινωνία, σε ανεπίσημες μορφές
επικοινωνίας, με προτεραιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, στην
περίπτωση διακοπής της χρήσης τους και αντικατάστασής τους με νέα ελληνικά, πέρα
από την βραδύτερη επικοινωνία, σε μεγάλο ποσοστό υποστηρίζουν πως θα έρθουν
αντιμέτωποι με πληθώρα ορθογραφικών και συντακτικών λαθών. Έτσι, η χρήση των
greeklish δεν εξυπηρετεί μόνο την ταχύτητα και την ευκολία στην επικοινωνία τους.
Η απλοποίηση της ορθογραφίας, με τη φωνητική κυρίως μεταγραφή, είναι ένας
ακόμα παράγοντας που ωθεί τους μαθητές στη χρήση των greeklish, διευκολύνοντάς
τους.
1.β Επίδραση greeklish στην ορθή γραφή
Οι μαθητές που χρησιμοποιούν συστηματικά τα greeklish, όπως διαπιστώθηκε,
παρουσιάζουν υποστηρικτικές στάσεις προς τα greeklish, σχετικά με την επιρροή που
ασκούν στην ορθή γραφή. Αρχικά, υποστηρίζουν πως κάνουν σπάνια λάθη στη
γραφή τους, ενώ κάποιοι και συχνά. Ισχυρίζονται πως δεν αποτυπώνουν στοιχεία των
greeklish στη γραφή τους και, αν αυτό συμβεί, συμβαίνει σπάνια. Τα στοιχεία κυρίως
που εντοπίζουν είναι η ασυνείδητη χρήση στοιχείων greeklish, ενώ λιγότεροι μαθητές
κάνουν λόγο για κατάργηση της ορθογραφίας και σύντμηση λέξεων. Επιπλέον,
πιστεύουν ότι τα greeklish δεν επηρεάζουν καθόλου τη γραφή τους, ενώ κάποιοι
δέχονται ότι την επηρεάζουν παρά μόνο ελάχιστα. Όσο για το αν η επίδραση που
δέχεται ο τρόπος γραφής τους είναι αρνητική, οι μαθητές υποστηρίζουν στην
πλειοψηφία τους όχι. Επομένως, με βάση τις απόψεις των μαθητών που
χρησιμοποιούν τα greeklish, οι ίδιοι δεν παρατηρούν επίδραση στη γραφή τους και
μάλιστα αρνητική.
Οι μαθητές που δεν χρησιμοποιούν τα greeklsih κατά το μεγαλύτερο ποσοστό
τους κάνουν σπάνια λάθος στη γραφή τους. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αλλά
αξίζει εδώ να τονιστεί η διάσταση απόψεων, οι μαθητές που δεν χρησιμοποιούν τα
greeklish, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν χρήστες στο παρελθόν, έχουν
διαφορετική άποψη. Συγκεκριμένα, παρατήρησαν αρνητική επίδραση των greeklish
στη γραφή τους, καθώς αποτύπωναν στοιχεία τους σε αυτήν. Έτσι, οδηγήθηκαν στη
διακοπή της χρήσης τους.
Για τις διαφορετικές αυτές απόψεις των μαθητών πάνω στο θέμα της επίδρασης
των greeklish στη γραφή τους είναι δυνατόν να κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Αφενός
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διαπιστώνεται ότι η στάση που διαμορφώνουν βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το
αν τα χρησιμοποιούν ή όχι. Αφετέρου δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι
πρόκειται για απόψεις που πηγάζουν από την προσωπική τους παρατήρηση. Έτσι,
πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι θέσεις των μαθητών σχετικά με την επίδραση που
δέχεται η γραφή τους από τα greeklish ενέχουν το υποκειμενικό στοιχείο των
προσωπικών τους στάσεων και ως εκ τούτου δεν μπορούν να θεωρηθούν ξεκάθαρα
αντικειμενικές.
Τόσο οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα greeklish, όσο και εκείνοι που δεν τα
χρησιμοποιούν, υποστήριξαν στην πλειοψηφία τους πως δεν δυσκολεύτηκαν στη
μεταγραφή των λέξεων και του κειμένου από τη μορφή greeklish σε δόκιμα νέα
ελληνικά. Οι περισσότεροι, βέβαια, ανήκουν στους μαθητές που κάνουν χρήση των
greeklish, γεγονός που δικαιολογείται από το βαθμό εξοικείωσής τους με αυτά.
Ωστόσο, τα περισσότερα ερωτηματολόγια που παραδόθηκαν είχαν ορθογραφικά
λάθη. Το γεγονός μάλιστα ότι ένα τμήμα των μαθητών που χρησιμοποιεί τα greeklish
παρέδωσε

αναπάντητα

ερωτηματολόγια

δυσχεραίνει

την

ανάλυση

των

αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Γι’ αυτό, αρκεί εδώ να τονίσουμε
ότι η χρήση ή όχι των greeklish δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεταγραφή και
πολύ περισσότερο στα λάθη που αποτυπώθηκαν.
Ο παράγοντας της συνεχούς χρήσης των greeklish φαίνεται πως μετέβαλε κατά
κάποιο τρόπο την άποψη των μαθητών που τα χρησιμοποιούν σχετικά με την
αρνητική τους επίδραση στην ορθή γραφή γενικότερα. Έτσι, οι περισσότερες
απαντήσεις σχετικά με αυτή την αρνητική επίδραση κυμαίνονται τώρα ανάμεσα στο
ελάχιστα και το αρκετά. Αντίθετα, οι μαθητές που δεν χρησιμοποιούν τα greeklish
εμμένουν στην αρχική τους θέση και θεωρούν πως η αρνητική επίδρασή τους στην
ορθή γραφή κλιμακώνεται από το αρκετά ως το πολύ. Και πάλι, όμως, είναι εμφανής
η διαφορετική τοποθέτηση των μαθητών ανάλογα με το αν χρησιμοποιούν τα
greeklish ή όχι.
Και παρόλα αυτά, στην περίπτωση που οι μαθητές παρατηρήσουν αρνητική
επίδραση από τα greeklish στη γραφή τους, η απάντησή τους είναι αποκαλυπτική.
Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές δεν σκοπεύουν να σταματήσουν τη χρήση
τους, ακόμα και κάτω από αυτά τα δεδομένα.
Τέλος, περνώντας στη συνολική αποτίμηση της επίδρασης των greeklish στην
Ελληνική γλώσσα, στο σύνολο των μαθητών παρατηρείται μια μετριοπαθής στάση.
Πιστεύουν, δηλαδή, ότι επηρεάζουν τη γλώσσα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, που να
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μπορούν να θεωρηθούν απειλή. Ωστόσο, εξετάζοντας τις απαντήσεις με βάση τη
χρήση ή όχι των greeklish, και πάλι βλέπουμε σαφή διαφοροποίηση στη στάση τους.
Οι μεν μαθητές που είναι χρήστες των greeklish υποστηρίζουν την επίδρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα, αλλά όχι σε σημείο απειλής, διατηρώντας έτσι μια πιο ήπια
στάση. Οι δε μαθητές που δεν τα χρησιμοποιούν επισημαίνουν ότι συνιστούν κίνδυνο
για την Ελληνική γλώσσα, λαμβάνοντας στάση επικριτική που καταλήγει στο σημείο
απόρριψής τους.

2. Για τους φιλολόγους
2.α. Χρήση των greeklish
Από τους φιλολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία
τους δεν κάνει χρήση των greeklish, ενώ μόνο ελάχιστοι παραδέχονται πως τα
χρησιμοποιούν. Η χρήση τους εστιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της
ταχύτητας και της ευκολίας που παρέχουν. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι φιλόλογοι
δεν τα χρησιμοποιούν κινητοποιεί κατά κάποιο τρόπο τις αρνητικές στάσεις τους ως
προς τη χρήση τους.
Όσον αφορά τη χρήση των greeklish από τους μαθητές τους, οι φιλόλογοι
επιβεβαιώνουν τις στάσεις των μαθητών τους (που έχουν ήδη αναφερθεί) και
διαφοροποιούνται μόνο σε ελάχιστα σημεία. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι οι
μαθητές κάνουν χρήση των greeklish στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα με
μια συστηματικότητα που αγγίζει την καθημερινή χρήση. Στους λόγους χρήσης τους,
οι φιλόλογοι, πέρα από την ταχύτητα και την ευκολία, σημειώνουν ακόμα την
απλοποίηση της ορθογραφίας αλλά και την ανάγκη των μαθητών να είναι αποδεκτοί
από συνομηλίκους και παρέες. Παράλληλα, δεν βλέπουν την πρόθεση των μαθητών
να διακόψουν τη χρήση τους, αλλά στην περίπτωση αυτή οι φιλόλογοι θεωρούν πως
το αποτέλεσμα θα είναι πρώτα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη και στη συνέχεια
βραδύτερη επικοινωνία.
2.β. Επίδραση greeklish στην ορθή γραφή
Οι φιλόλογοι επισημαίνουν πως οι μαθητές οδηγούνται σε κατάχρηση των
greeklish. Όχι μόνο υποστηρίζουν πως επηρεάζουν τη γραφή των μαθητών, αλλά
αποτελούν ως ένα σημείο και αιτία απόκλισης από την ορθή γραφή τους. Και αυτό,
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γιατί εντοπίζουν αρκετά στοιχεία των greeklish στα γραπτά των μαθητών, με
επικρατέστερο την κατάργηση της ορθογραφίας (απλοποίηση ως χαρακτηριστικό των
greeklish). Μάλιστα, η αυξητική τάση στη χρήση των greeklish φανερώνει την
ανησυχία των φιλολόγων, καθώς, όπως επισημαίνουν, οι μαθητές θα αντιμετωπίσουν
μεγαλύτερο πρόβλημα στον τρόπο γραφής τους. Σε αντίθεση, λοιπόν, με ό,τι
πιστεύουν οι μαθητές, οι φιλόλογοι υποστηρίζουν την αρνητική επίδραση που έχουν
τα greeklish στη γραφή τους και συγκεκριμένα στην ορθογραφίας τους.
Με βάση, λοιπόν, τα εμπειρικά αποτελέσματα που έχουν παρατηρήσει στους
μαθητές τους, οι φιλόλογοι καταλήγουν στην απόρριψή τους, υιοθετώντας επικριτική
και αρνητική στάση απέναντι στη χρήση τους. Και δεδομένου ότι πολλοί μαθητές
αντιμετωπίζουν προβλήματα στη γραφή τους που ανάγονται σε μαθησιακές
δυσκολίες ή άλλους παράγοντες, οι φιλόλογοι δεν προβάλλουν τη χρήση των
greeklish ως τη μοναδική συνιστώσα που επηρεάζει τη γραφή τους, αλλά
υποστηρίζουν πως είναι και αυτά ένας ακόμα παράγοντας συνδυαστικά και με
άλλους. Πάντως, θεωρούν πως, αν διακοπεί η χρήση των greeklish, οι μαθητές έχουν
περισσότερες πιθανότητες να βελτιώσουν τον τρόπο γραφής τους.
Τέλος, οι φιλόλογοι διατηρούν την ίδια αρνητική στάση και όσον αφορά την
επίδραση των greeklish γενικότερα στην Ελληνική γλώσσα. Πιστεύουν, δηλαδή, ότι
συνιστούν κίνδυνο για την Ελληνική γλώσσα, ενώ λιγότεροι από αυτούς πιστεύουν
ότι ασκούν επίδραση στην Ελληνική γλώσσα, αλλά όχι σε σημείο που να την
απειλούν.

Συνολική θεώρηση
Με βάση το ερευνητικό ερώτημα (Επηρεάζει η χρήση των greeklish την Ελληνική
γλώσσα και την ορθή γραφή, και αν ναι, σε ποιο βαθμό;), τα συμπεράσματα που
αποτυπώθηκαν παραπάνω θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής (με βάση, βέβαια,
ποσοτικά δεδομένα που συνιστούν την πλειοψηφία):
 Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα greeklish: Βλέπουν στα greeklish ένα
«εργαλείο» για ταχύτερη και ευκολότερη επικοινωνία, στα ηλεκτρονικά
μέσα επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, κυρίως, στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Δεν παρατηρούν καμία επίδραση στη γραφή τους από τη
χρήση τους, πόσο μάλλον αρνητική. Η μόνη περίπτωση που πιστεύουν ότι
τα greeklish μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά (ως το βαθμό του αρκετά)
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την ορθή γραφή κάποια στιγμή είναι η συνεχής χρήση τους. Θεωρούν,
τελικά, πως η επίδραση που έχουν τα greeklish στην Ελληνική γλώσσα
δεν μπορεί να θεωρηθεί απειλή.
 Οι μαθητές που δε χρησιμοποιούν τα greeklish: Οι περισσότεροι από
αυτούς τα χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν. Διέκοψαν τη χρήση τους,
όταν παρατήρησαν αρνητική επίδραση στη γραφή τους, κυρίως με
αποτύπωση χαρακτηριστικών στοιχείων τους. Έτσι, θεωρούν ότι τα
greeklish επιδρούν στην ορθή γραφή και μάλιστα πολύ αρνητικά. Η
επίδρασή τους στην Ελληνική γλώσσα θεωρούν ότι είναι το ίδιο
αρνητική, σε σημείο που συνιστούν κίνδυνο γι’ αυτή.
 Οι φιλόλογοι: Ελάχιστοι από τους φιλολόγους είναι χρήστες των
greeklish. Στο σύνολό τους έχουν διαπιστώσει πως τα greeklish επιδρούν
αρνητικά στην ορθή γραφή των μαθητών. Τα greeklish εμφανίζονται ως
ένας ακόμα παράγοντας, συνδυαστικά και με άλλους, που όχι μόνο
επηρεάζουν τη γραφή των μαθητών αλλά συνιστούν και αιτία απόκλισης
από την ορθή γραφή. Τάσσονται κατά της χρήσης των greeklish από τους
μαθητές, ενώ παράλληλα θεωρούν πως αποτελούν κίνδυνο για την
Ελληνική γλώσσα.
Αναλογικά με τις στάσεις απέναντι στα greeklish που παρουσιάστηκαν στο
κεφάλαιο της ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο 1.3) θα γίνει μια
προσπάθεια αντιστοίχησης των παραπάνω αποτελεσμάτων με αυτές. Έτσι, η μερίδα
των μαθητών που χρησιμοποιεί τα greeklish τάσσεται υπέρ της χρήσης τους,
θεωρώντας τα έναν συμπληρωματικό τρόπο για εύκολη και γρήγορη επικοινωνία.
Λαμβάνουν μια ψύχραιμη και ουδέτερη στάση σχετικά με την επίδραση που ασκούν
στην ορθή γραφή και δεν δείχνουν να ανησυχούν για τυχόν επιπτώσεις στην
Ελληνική γλώσσα. Η μερίδα των μαθητών που δεν τα χρησιμοποιεί τάσσεται
εμφανώς κατά της χρήσης τους, θεωρώντας πως επιδρούν αρνητικά στη γραφή τους.
Το ίδιο και οι φιλόλογοι που έχουν διαπιστώσει αυτή την επίδραση στα γραπτά των
μαθητών τους. Οι δύο τελευταίοι θα λέγαμε πως εκφράζουν στάσεις παρόμοιες με
εκείνες όσων ανησυχούν, κινδυνολογούν και προειδοποιούν για τις καταστρεπτικές
συνέπειες που θα επιφέρουν τα greeklish στην Ελληνική γλώσσα. Τέλος, αξίζει να
σημειωθεί πως τουλάχιστον η στάση των φιλολόγων δεν είναι απόλυτη και
δογματική, αποδίδοντας εξολοκλήρου στη χρήση των greeklish τα προβλήματα
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γραφής. Αντιθέτως, μετριάζουν αυτήν τους την άποψη, τονίζοντας πως τα greeklish
είναι ένας ακόμα παράγοντας, που μαζί και με άλλους επιδρά αρνητικά στην ορθή
γραφή των μαθητών.
Σχετικά με τη συναφή έρευνα του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ως επί το πλείστον
παρουσιάζουν μεγάλη αναλογία. Όπως και σε αυτή, έτσι και εδώ διαπιστώνεται η
επίδραση των greeklish στην ορθή γραφή των μαθητών. Ωστόσο, στην παρούσα
έρευνα, αξίζει να επισημανθούν οι εξής διαφοροποιήσεις: Πρώτον, οι μαθητές που ως
χρήστες των greeklish διάκεινται ευνοϊκά προς αυτό το είδος γραφής διαμορφώνουν
θετικές στάσεις, δεν σκοπεύουν να σταματήσουν τη χρήση τους και δεν διαπιστώνουν
καμία αρνητική επίδραση στον τρόπο γραφής τους. Δεύτερον, οι μαθητές που δεν
είναι χρήστες των greeklish πια, οι οποίοι αντιλήφθηκαν την αρνητική επίδραση των
greeklish στη γραφή τους, επέλεξαν να διακόψουν τη χρήση τους, και εκφράζουν
πλέον αρνητικές και ανησυχητικές στάσεις γι’ αυτό το είδος γραφής.
Όπως αναφέρθηκε και στον ΠΡΟΛΟΓΟ, ο σημαντικότερος περιορισμός της
έρευνας ήταν το δείγμα που τελικά μελετήθηκε. Το γεγονός ότι δεν έγινε δεκτή από
όλα τα Λύκεια της περιοχής του Ζωγράφου Αττικής η συμμετοχή στην έρευνα, σε
συνδυασμό με τη διανομή των ερωτηματολογίων μόνο σε συγκεκριμένες τάξεις της
Α΄ και Γ΄ Λυκείου των σχολείων, καθιστά το δείγμα της έρευνας μικρό και
περιορισμένο. Παράλληλα, οι μαθητές

παρέδοσαν κάποια ερωτηματολόγια

αναπάντητα σε ορισμένα πεδία, γεγονός που ενδεχομένως να παραποιεί τα ποσοτικά
αποτελέσματα.
Επίσης, τα ερωτηματολόγια που διαμορφώθηκαν εστίαζαν κατά κύριο λόγο
στους μαθητές που χρησιμοποιούν τα greeklish. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, έδειξαν
ότι οι περισσότεροι μαθητές από αυτούς που δεν τα χρησιμοποιούν σήμερα, τα
χρησιμοποιούσαν κατά το παρελθόν και παρατήρησαν αρνητική επίδραση. Εφόσον
δεν υπήρχαν αρκετές ερωτήσεις γι΄αυτή την ομάδα μαθητών, δεν διαπιστώθηκε η
συχνότητα χρήσης τους, το ποιόν της επίδρασης που δέχτηκαν και ποια ορθογραφικά
χαρακτηριστικά αποτύπωναν στο γραπτό τους. Τέλος, θα μπορούσε να θεωρηθεί
επίσης περιορισμός το γεγονός ότι, τα ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν,
βασίζονται στην προσωπική παρατήρηση μαθητών και φιλολόγων, η οποία όπως
φάνηκε επηρεάζεται κατά πολύ από τις υποκειμενικές απόψεις τους και τις στάσεις
τους για τη χρήση των greeklish.
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Η διάσταση των απόψεων στο πολυσυζητημένο ζήτημα των greeklish
αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του ζητήματος. Ερευνητικές
προσπάθειες σε ένα μεγαλύτερο και ευρύτερο δείγμα χρηστών των greeklish, ίσως
δώσουν ενδιαφέρουσες απαντήσεις για τον τρόπο που τα greeklish επιδρούν στην
ορθή γραφή και γενικά στην Ελληνική γλώσσα. Επιπλέον, και προκειμένου να
ερευνηθεί ο βαθμός αυτής της επίδρασης, κρίνεται σκόπιμο να μελετηθούν και άλλα
πεδία της γλώσσας που ενδεχομένως επηρεάζονται, πέρα από την ορθογραφία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
για μαθήτριες/ μαθητές
Παρακαλώ συμπληρώστε ειλικρινά το παρακάτω ερωτηματολόγιο που συνέταξα στα
πλαίσια της ερευνητικής εργασίας που εκπονώ, με θέμα: «Επηρεάζει η χρήση των
greeklish την Ελληνική γλώσσα και την ορθή γραφή, και αν ναι, σε ποιo βαθμό;»
Ευχαριστώ!
1.ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1. Φύλο:

Άνδρας

□

Γυναίκα

□

1.2. Τάξη :

2.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ GREEKLISH
2.1.Γνωρίζετε τα greeklish;
NAI

□

OXI

□

2.2. Χρησιμοποιείτε τα greeklish;
NAI □ OXI □
2.3. Κάνετε χρήση των greeklish κατά κύριο λόγο στα:
• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,twitter,instagram, msn) □
• SMS

□

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (gmail, hotmail. yahoo)

□

• Χειρόγραφα

□

2.4. Χρησιμοποιείτε τα greeklish:
• Λιγότερο από ένα χρόνο

□
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• Περίπου 1-2 χρόνια

□

• Περίπου 3-4 χρόνια

□

• Πάνω από 5 χρόνια

□

2.5. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα greeklish;
• Κάθε μέρα

□

• Συχνά

□

• Σπάνια

□

• Καθόλου

□

2.6. Για ποιο λόγο προτιμάτε τα greeklish (το πλεονέκτημά τους);
• Η επικοινωνία είναι γρηγορότερη και ευκολότερη.

□

• Είναι ο κώδικας που χρησιμοποιούν οι συνομήλικοι και οι παρέες.

□

• Δεν απαιτείται ορθογραφία.

□

• Είναι η “γλώσσα των νέων”.

□

• Από συνήθεια.

□

2.7. Θέλετε να διακόψετε τη χρήση των greeklish;
ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

2.8. Αν αντικαταστήσετε τα greeklish με δόκιμα νέα ελληνικά, τι από τα παρακάτω
πιστεύετε ότι θα συμβεί;
• Βραδύτερη επικοινωνία.

□
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• Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.

□

• Απόκλιση από το πρότυπο “μόδας” των greeklish.

□

• Αποστασιοποίηση ή απόρριψη από συνομήλικους/ παρέες που εξακολουθούν να τα

□

χρησιμοποιούν.

3. GREEKLISH ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΡΑΦΗ
3.1. Κάνετε λάθη στη γραφή σας;
• Συνέχεια

□

• Συχνά

□

• Σπάνια

□

• Καθόλου

□

3.2. Αποτυπώνετε στο γραπτό σας στοιχεία των greeklish;
• Συνέχεια

□

• Συχνά

□

• Σπάνια

□

• Καθόλου

□

3.3. Ποια από τα παρακάτω εντοπίζετε κατά κύριο λόγο στο γραπτό σας;
• Συνδυασμός ελληνικών και λατινικών γραμμάτων.

□

• Σύντμηση λέξεων.

□

• Κατάργηση ορθογραφίας.

□

• Ασυνείδητη χρήση στοιχείων των greeklish (όπως απόδοση του ''ξ'' ως ''κσ'' ή χρήση
του αγγλικού ερωτηματικού ''?'')

□
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3.4. Πιστεύετε πως έχει επηρεάσει η χρήση των greeklish τη γραφή σας;
• Πολύ

□

• Αρκετά

□

• Ελάχιστα

□

• Καθόλου

□

3.5. Πιστεύετε πως η χρήση των greeklish έχει επηρεάσει αρνητικά τη γραφή σας;
• Πολύ

□

• Αρκετά

□

• Ελάχιστα

□

• Καθόλου

□

3.6. Να αποδώσετε σε δόκιμα νέα ελληνικά τις παρακάτω λέξεις που έχουν αποδοθεί
με τη μορφή των greeklish:
• pistevis

…………………………………….

• ti knc?

…………………………………….

• dialimma

…………………………………….

• tespa

…………………………………….

• dld, dn

…………………………………….

• a3iolipitos

…………………………………….

• ximio8erapia …………………………………….
• sinenoisi

…………………………………….

• xirografos

…………………………………….

• aprosopos

…………………………………….
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Σας δυσκόλεψε η μεταγραφή των λέξεων;
ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

3.7. Να αποδώσετε το κείμενο που ακολουθεί σε δόκιμα νέα ελληνικά
Keimeno: Ta Greeklish apo tis lekseis greek (ellhnika) kai english (agglika), gnosta
kai ws Grenglish , Latinoellhnika h Fraggolevadinika, einai h ellhnikh glossa
grammeni me latiniko alfavito. Einai ena eidos metagrafis. Ta Greeklish mporei na
einai or8ografika , dld na akolouthoun toys kanones ths ellhnikhs orthographias, h na
einai fwnhtika, dhladh na skopevoun sth fonitiki apodosi tvn ellhnikwn. O
perissoteros omos kosmos xrhsimopoiei ena''mikto''sistima ,poy sindiazei to thema ths
orthografias me th fwnhtikh apodοsh , xoris h grafh na exei isxuri tupopoihsh.
(Βικιπαίδεια)
Απόδοση:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Συναντήσατε δυσκολίες στην απόδοση του κειμένου;
ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

3.8. Θεωρείτε ότι η συνεχής χρήση των greeklish επιδρά αρνητικά στην ορθή γραφή:
• Πολύ

□

• Αρκετά

□

• Ελάχιστα

□

• Καθόλου

□
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3.9. Θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα greeklish ακόμα και αν συνειδητοποιήσετε
ότι επιδρούν αρνητικά στον τρόπο γραφής σας;
ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

3.10. Τι πιστεύετε για τη χρήση των greeklish σχετικά με την Ελληνική γλώσσα;
• Δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

□

• Επηρεάζουν, ως ένα σημείο, αρνητικά την ελληνική γλώσσα, χωρίς ωστόσο να
αποτελούν απειλή.

□

• Συνιστούν κίνδυνο για την ελληνική γλώσσα.

□

4. ΟΣΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2.2.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

4.1. Χρησιμοποιούσατε στο παρελθόν τα greeklish;
ΝΑΙ□

ΟΧΙ□

4.2. Πόσα χρόνια έχετε σταματήσει να χρησιμοποιείτε τα greeklish;
• Λιγότερο από ένα χρόνο

□

• Περίπου 1- 2 χρόνια

□

• Περίπου 3- 4 χρόνια

□

4.3. Για ποιο λόγο σταματήσατε να χρησιμοποιείτε τα greeklish;
• Αποτύπωνα στοιχεία των greeklish στη γραφή μου.

□

• Δυσκολία στη χρήση των greeklish.

□

• Διαφοροποίηση από τους συνομήλικούς μου.

□
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
για καθηγήτριες/ καθηγητές
Παρακαλώ συμπληρώστε ειλικρινά το παρακάτω ερωτηματολόγιο που συνέταξα στα
πλαίσια της ερευνητικής εργασίας που εκπονώ, με θέμα: «Επηρεάζει η χρήση των
greeklish την Ελληνική γλώσσα και την ορθή γραφή, και αν ναι, σε ποιo βαθμό;»
Ευχαριστώ!
1.ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1. Φύλο:

Άνδρας

□

Γυναίκα

1.2. Χρόνια υπηρεσίας: 0-10 □

□

10-20 □

20 και πάνω □

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ GREEKLISH
2.1. Γνωρίζετε τα greeklish;
ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

2.2. Χρησιμοποιείτε τα greeklish;
ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

2.3. Που κάνετε χρήση των greeklish κατά κύριο λόγο;
• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,twitter,instagram, msn)

□

• SMS

□

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (gmail, hotmail. yahoo)

□

• Χειρόγραφα

□

2.4. Για ποιο λόγο κάνετε χρήση των greeklish;
• Η επικοινωνία είναι γρηγορότερη και ευκολότερη.

□
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• Είναι ο κώδικας που χρησιμοποιούν οι συνομήλικοι και οι παρέες.

□

• Δεν απαιτείται ορθογραφία.

□

• Από συνήθεια.

□

2.5. Χρησιμοποιούν οι μαθητές σας τα greeklish;
NAI □

ΟΧΙ □

2.6. Που πιστεύετε ότι κάνουν χρήση των greeklish κατά κύριο λόγο οι μαθητές; Στα:
• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,twitter,instagram, msn)

□

• SMS

□

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (gmail, hotmail. yahoo)

□

• Χειρόγραφα

□

2.7. Πόσο συχνά πιστεύετε ότι χρησιμοποιούν οι μαθητές σας τα greeklish;
• Κάθε μέρα

□

• Συχνά

□

• Σπάνια

□

• Καθόλου

□

2.8. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι προτιμούν τα greeklish (το πλεονέκτημά τους);
• Η επικοινωνία είναι γρηγορότερη και ευκολότερη.

□

• Είναι ο κώδικας που χρησιμοποιούν οι συνομήλικοι και οι παρέες.

□

• Δεν απαιτείται ορθογραφία.

□
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• Είναι η “γλώσσα των νέων”.

□

• Από συνήθεια.

□

2.9. Πιστεύετε ότι θέλουν να διακόψουν τη χρήση των greeklish;
ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

2.10. Αν αντικαταστήσουν οι μαθητές τα greeklish με δόκιμα νέα ελληνικά, τι από τα
παρακάτω πιστεύετε ότι θα συμβεί;
• Βραδύτερη επικοινωνία.

□

• Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.

□

• Απόκλιση από το πρότυπο “μόδας” των greeklish.

□

• Αποστασιοποίηση ή απόρριψη από συνομήλικους/ παρέες που εξακολουθούν να τα

□

χρησιμοποιούν.

3. GREEKLISH ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΡΑΦΗ
3.1. Πιστεύετε πως οι μαθητές κάνουν κατάχρηση των greeklish;
ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

3.2. Πιστεύετε ότι τα greeklish επηρεάζουν τη γραφή των μαθητών;
• Πολύ

□

• Αρκετά

□

• Ελάχιστα

□

• Καθόλου

□
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3.3. Αποτελεί η χρήση των greeklish αιτία απόκλισης από την ορθή γραφή για τους
μαθητές;
• Πολύ

□

• Αρκετά

□

• Ελάχιστα

□

• Καθόλου

□

3.4. Εντοπίζετε στα γραπτά των μαθητών λάθη που οφείλονται σε στοιχεία των
greeklish;
• Πολύ

□

• Αρκετά

□

• Ελάχιστα

□

• Καθόλου

□

3.5. Ποια από τα παρακάτω έχετε συναντήσει κατά κύριο λόγο σε γραπτά των
μαθητών σας;
• Συνδυασμός ελληνικών και λατινικών γραμμάτων.

□

• Σύντμηση λέξεων.

□

• Κατάργηση ορθογραφίας.

□

• Ασυνείδητη χρήση στοιχείων των greeklish (όπως απόδοση του ''ξ'' ως ''κσ'' ή
χρήση του αγγλικού ερωτηματικού ''?'')

□
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3.6. Πιστεύετε πως όσο αυξάνεται η χρήση των greeklish, οι μαθητές αντιμετωπίζουν
μεγαλύτερο πρόβλημα στη γραφή τους;
• Πολύ

□

• Αρκετά

□

• Ελάχιστα

□

• Καθόλου

□

3.7. Υποστηρίζετε ή απορρίπτετε τη χρήση των greeklish αναφορικά με τα
αποτελέσματα που έχετε παρατηρήσει στη γραφή των μαθητών
Την υποστηρίζω □

Την απορρίπτω □

3.8. Πιστεύετε πως αν διακοπεί η χρήση των greeklish, οι μαθητές έχουν
περισσότερες πιθανότητες να βελτιώσουν τον τρόπο γραφής τους;
ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

3.9. Πιστεύετε, τελικά, πως η χρήση των greeklish είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
προβλήματα των μαθητών στη γραφή τους;
• Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη.

□

• Είναι ένας ακόμα παράγοντας συνδυαστικά με άλλους.

□

• Επηρεάζει τη γραφή, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό.

□

• Δεν επηρεάζει καθόλου τη γραφή.

□

3.10. Τι πιστεύετε για τη χρήση των greeklish σχετικά με την Ελληνική γλώσσα;
• Δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

□
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• Επηρεάζουν, ως ένα σημείο, αρνητικά την ελληνική γλώσσα, χωρίς ωστόσο να
αποτελούν απειλή.

□

• Συνιστούν κίνδυνο για την ελληνική γλώσσα.

□
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