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GREEKLISH 

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Σύκθσλα κε κειέηεο θνηλσληνιόγσλ ηα greeklish  έρνπλ γίλεη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 

δηαδηθηπαθήο θαη ειεθηξνληθήο θνπιηνύξαο 

 

Πεπιγπαθή ηος όπος Αιηίερ Αποηελέζμαηα 

 

 Απόδνζε ιαηηληθώλ 

ιέμεσλ κε ιαηηληθνύο 

ραξαθηήξεο 

 Χξήζε: 

sms, e-mail δηαδηθηπαθό chat 

 Σύληκεζε ιέμεσλ . 

Η ζπλήζεηα απηή πξνέξρεηαη 

από ηελ Αγγιηθή λενιαία, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηνύζε απηή 

ηελ αξγθό γηα ιόγνπο 

ζπληνκίαο. Απηή ε ηάζε 

εμαπιώζεθε από ην κνπζηθό 

θαλάιη MTV θαη έηζη έγηλε 

κόδα. 

 Παξαδείγκαηα 

vrm: βαξηέκαη 

tpt: ηίπνηα 

dn: δελ 

smr: ζήκεξα 

klnxt: θαιελύρηα 

tr: ηώξα 

dld: δειαδή 

lol:γειάσ δπλαηά 

BB: bye-bye 

omg: σρ Θεέ κνπ (θνηλώο 

ηη ιεο ηώξα) 

rofl: πεζαίλσ ζηα γέιηα 

 Δηαζηάζεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ 

Σύκθσλα κε έξεπλεο ην 

πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ απηό ηνλ 

ηξόπν γξαθήο αλέξρεηαη  

ζην 64%-87% ηνπ καζεηηθνύ 

πιεζπζκνύ 

 

Ψεθηαθή ηερλνινγία 

 Πξνγξάκκαηα ζηα Αγγιηθά 

 Οηθνλνκία ρξόλνπ 

 Είλαη βνιηθή γηαηί δελ έρεη 

ηόλνπο θαη δελ αθνινπζεί 

ηελ νξζνγξαθία 

 Μόδα 

 Σπλήζεηα 

 Ξελνκαλία 

 

 Οη καζεηέο δελ βηώλνπλ ην 

αίζζεκα ηεο 

θαησηεξόηεηαο ιόγσ 

άγλνηαο ηεο νξζνγξαθίαο 

 

 Οη ιαηηληθνί  ραξαθηήξεο 

γίλνληαη ην θπξίαξρν 

γισζζηθό πξόηππν. 

 Απνκαθξύλνληαη νη 

΄Ειιελεο από ηα ειιεληθά 

ζύκβνια  

 Απνμέλσζε από ηελ 

εηθόλα ησλ ειιεληθώλ 

ιέμεσλ 

 Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή 

άισζεο ηεο ειιεληθήο 

γιώζζαο. 

 Χξήζε απηήο ηεο γξαθήο 

ζε καζεηηθά γξαπηά. 

 Εθθξαζηηθά θαη 

νξζνγξαθηθά ιάζε (π.ρ. ν 

αληί σ, θζ αληί μ) 

 Παξάιεηςε ηνληζκνύ 

 Χξήζε αγγιηθώλ ζεκείσλ 

ζηίμεο 

 Σπλδπαζκόο ειιεληθώλ 

θαη ιαηηληθώλ γξακκάησλ 

ζε κηα ιέμε 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

 

ΟΡΙΜΟ  

 

Greeklish νλνκάδεηαη ην ηερλεηό γισζζηθό ηδίσκα πνπ επηλνήζεθε, γηα λα θαιύςεη ηηο 

αλάγθεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο έιιελεο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ (INTERNET). Ο όξνο 

πξνέξρεηαη από ηε ζύληκεζε ησλ όξσλ «greek» (ειιεληθά) θαη«lish» [θαηάιεμε ηεο ιέμεο 

«english» (αγγιηθά)]. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ 

 

Το θαινόμενο είναι παγκόζμιο 

Τν θαηλόκελν δελ είλαη κόλν ειιεληθό. Σε πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

αληίζηνηρεο ςεθηαθέο γιώζζεο, νη νπνίεο βαζίδνληαλ ζε κία θνηλή ηδέα: Σηε θσλεηηθή 

κεηαγξαθή ησλ ιέμεσλ θάζε γιώζζαο ζην γξαπηό ιόγν κε ηε ρξήζε ησλ ιαηηληθώλ 

ραξαθηήξσλ ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. δειαδή, θάζε ιέμε κηαο γιώζζαο κεηαγξάθεηαη – γηα 

ηνπο ζθνπνύο ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο – κε αγγιηθνύο (ιαηηληθνύο) ραξαθηήξεο θαη όρη κε 

ηνπο ραξαθηήξεο/ ζύκβνια ηεο κεηξηθήο γιώζζαο ηνύ ρξήζηε . Από ην γεγνλόο απηό 

πξνέθπςε έλα πιήζνο ηερλεηώλ ςεθηαθώλ γισζζώλ ή αιιηώο ςεθηαθώλ ηδησκάησλ 

(franclish, deutschlish θηι.), αλάκεζα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα greeklish.             

Παπαδείγμαηα μεηαγπαθήρ ελληνικών λέξεων με αγγλικούρ σαπακηήπερ 

Σηα greeklish ε ειιεληθή ιέμε «θαιεκέξα» κεηαγξάθεηαη σο «kalhmera» ή «kalimera» 

«μέξσ» σο «ksero» θαη «ράξε» σο «chari»  

Πού σπηζιμοποιούνηαι ηα greeklish 

Η ςεθηαθή γιώζζα δε ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζην δηαδίθηπν [ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν (email) ή δηάινγνη ζε άκεζν ρξόλν (onlinemessenger, chat rooms, ςεθηαθά fora, 

θπβεξλνζπδεηήζεηο θ.ιπ.] αιιά θαη ζε άιιεο κνξθέο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο (κελύκαηα 

sms ζε θηλεηά ηειέθσλα θ.ά.). 

ΑΙΣΙΑ  ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

 

1. Σην παξειζόλ ήηαλ δύζκολη η αναγνώπιζη ηυν ελληνικών σαπακηήπυν από 

ςπολογιζηέρ, γηαηί δελ παξείραλ αλάινγε ππνζηήξημε όια ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. 

Γηα λα κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ νη Έιιελεο ρξήζηεο, είραλ λα επηιέμνπλ κεηαμύ 

δύν ιύζεσλ: ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιώζζα ηνπ Internet, ηα αγγιηθά, ή να πλάζοςν 

μια δική ηοςρ γλώζζα. Απηό ην δεύηεξν έθαλαλ όζνη άξρηζαλ λα γξάθνπλ κε ηα 

greeklish. 

2. Οξηζκέλνη ρξεζηκνπνηνύλ ηα greeklish όηαλ ζέινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ ζηα ειιεληθά κε 

άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθό θαη ν ππνινγηζηήο ηνπ δε δηαβάδεη ειιεληθνύο 

ραξαθηήξεο. 

3. Πνιινί λένη ζεσξνύλ όηη ηα greeklish είλαη κία δηεπθόιπλζε γηα απηνύο όηαλ γξάθνπλ 

ζε δηάθνξα chat rooms θαη άιιεο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Οη πεξηζζόηεξνη από 

απηνύο ζέινπλ λα γξάθνπλ γξήγνξα θαη εύθνια. Έηζη, ζεσξνύλ σο κόλε ηνπο επηινγή 

ηα greeklish, δηόηη δε ρξεηάδεηαη νύηε λα πξνζζέζνπλ θάπνην ζεκείν ζηίμεο, νύηε θαη 

λα  αιιάμνπλ ηε γιώζζα πνπ γξάθνπλ ζπλερώο είηε ζηνλ ππνινγηζηή είηε ζε θάπνην 

θηλεηό. 

4. Οη λένη ζεσξνύλ δεδνκέλε ηε γξαθή θπξίσο ζηα θηλεηά κε απηή ηε κνξθή, ληώζνπλ 

άλεηα θαη ρσξίο θόκπιεμ γηα ηα νξζνγξαθηθά ιάζε, πνπ κπνξεί λα θάλνπλ.  

5. Τα greeklish, πιένλ, έρνπλ γίλεη κόδα. Όινη νη έθεβνη, θπξίσο, ηα ρξεζηκνπνηνύλ κόλν 

θαη κόλν γηα λα κεηώζνπλ ην ρξόλν, ηνλ νπνίν ζπαηαινύλ γηα λα γξάςνπλ κελύκαηα είηε 
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ζε ππνινγηζηέο είηε ζε θηλεηά. Εθηόο απηνύ, ζεσξνύλ όηη κε απηό ηνλ ηξόπν γίλνληαη 

έλα κε ηνπο ππνινίπνπο, εθόζνλ αθνινπζνύλ θη απηνί απηή ηε κόδα πνπ ιέγεηαη 

«greeklish 

 

GREEKLISH: ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΛΟΓΟ 

Η ρξήζε ηεο ςεθηαθήο γιώζζαο από ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο 

γεληθόηεξα έρεη πξνθαιέζεη επξύηαηεο ζπδεηήζεηο ζε πνιιέο ρώξεο – αλάκεζα ζηηο νπνίεο 

θαη ε Ειιάδα – αλαθνξηθά κε ηε ζθνπηκόηεηά ηεο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδερνκέλσο 

εγθπκνλεί. Τα θπξηόηεξα επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά ηεο ςεθηαθήο γιώζζαο είλαη ηα 

αθόινπζα: 

 

Α. Δπισειπήμαηα ςπέπ ηηρ τηθιακήρ γλώζζαρ  
 

1.  Η ςεθηαθή γιώζζα δελ απνηειεί κόλν ειιεληθό «θαηλόκελν», αιιά ζπλαληάηαη ζε 

νιόθιεξν ηνλ θόζκν (κε παξαιιαγέο αλάινγα κε ηε ρώξα θαη ηελ αληίζηνηρε εζληθή 

γιώζζα) απνηειεί ζπζηαηηθό γλώξηζκα ηεο πξνόδνπ ζην ρώξν ηεο ειεθηξνληθήο θαη 

ηεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. ΄Ερεη θαζηεξσζεί ράξε ζηελ επθνιία, ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. 

2. Εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπο, όηαλ δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ειιεληθέο γξακκαηνζεηξέο (π.ρ. όηαλ επηζθέπηνληαη ρώξεο ηεο αιινδαπήο ή όηαλ ν 

πξνζσπηθόο ππνινγηζηήο ηνπο ή ην θηλεηό ηειέθσλό ηνπο δε δηαζέηεη ινγηζκηθό κε 

ειιεληθνύο ραξαθηήξεο).  

3. Τα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δηεζλώο είλαη «γξακκέλα» ζηελ 

αγγιηθή γιώζζα, ε νπνία ζεσξείηαη ε πην δηαδεδνκέλε θαη επξέσο νκηινύκελε γιώζζα ζηνλ 

θόζκν . 

4.   Δελ επεξεάδεη ηελ εθκάζεζε θαη νξζή ρξήζε ηεο κεηξηθήο/ εζληθήο γιώζζαο, εθόζνλ νη 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα greeklish κόλν εληόο ειεθηξνληθνύ/ ςεθηαθνύ 

πιαηζίνπ θαη κόλν γηα λα εμππεξεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηνπο, ελώ 

ζηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα.  

5.  Η ρξήζε ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ησλ ιέμεσλ ζηελ 

ςεθηαθή γιώζζα δελ απεηιεί ηελ ειιεληθή γιώζζα. Μέζα ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ 

απνηειεί ζύλεζεο θαηλόκελν ε αιιαγή ησλ γξαπηώλ ζπκβόισλ, δειαδή ηνπ αιθαβήηνπ, ζε 

πνιιέο γιώζζεο .Αλάινγεο αιιαγέο ζεκεηώλνληαη ζηε γξακκαηηθή θαη ζην ζπληαθηηθό, αθνύ 

ε γιώζζα είλαη έλαο δσλ θαη αελάσο κεηαβαιιόκελνο νξγαληζκόο.  

 

Β. Δπισειπήμαηα καηά ηηρ τηθιακήρ γλώζζαρ 

 

 

 

 1. Η ςεθηαθή γιώζζα απνηειεί έλα δηαβξσηηθό γηα ηελ ειιεληθή 

γιώζζα κεραληζκό, γηαηί πιήηηεη άκεζα έλα θεθαιαηώδεο ζπζηαηηθό 

ζηνηρείν ηεο, ην αιθάβεην. Απνηειεί κηα κνξθή άισζεο ηεο ειιεληθήο 

(θαη όρη κόλν) γιώζζαο από ηελ αγγιηθή. Πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία 

ζηαδηαθήο εμνηθείσζεο ησλ Ειιήλσλ ρξεζηώλ κε ηνπο ραξαθηήξεο ηεο 

αγγιηθήο, θάηη πνπ ηνπο απνκαθξύλεη από ηα αληίζηνηρα ζύκβνια ηεο 

ειιεληθήο. Δεκηνπξγείηαη έηζη ην ιεγόκελν «θπξίαξρν γισζζηθό 

πξόηππν»: απηό ζεκαίλεη όηη ε αγγιηθή γιώζζα εγγξάθεηαη ζην ππνζπλείδεην ησλ αηόκσλ 

σο «αλώηεξε» θαη ε ειιεληθή σο «θαηώηεξε. 

2.  Η ειιεληθή γιώζζα (όπσο θαη θάζε άιιε εζληθή γιώζζα αληίζηνηρα) είλαη έλα 

ζεκειηώδεο θεθάιαην ηνπ εζληθνύ καο πνιηηηζκνύ. Σε απηήλ αληηθαηνπηξίδνληαη παξαδόζεηο, 

ηδέεο, αληηιήςεηο, ήζε θαη ηζηνξηθέο παξαθαηαζήθεο αηώλσλ. Κάζε κεηαγξαθή ηεο κε 



GREEKLISH  επιμέλεια: Μαρία Κάππου 
 

4 
 

ζηνηρεία (ζύκβνια, ραξαθηήξεο) μέλα πξνο απηήλ ζπληζηά κηα επζεία απεηιή γηα ηελ 

ππόζηαζή ηεο είηε γίλεηαη ζπλεηδεηά είηε αζπλείδεηα.  

 3. Η επηθνηλσλία ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ θηλεηή ηειεθσλία κπνξεί λα γίλεηαη κε ειιεληθνύο 

ραξαθηήξεο, αθνύ νη εηαηξείεο από ηελ αξρή ζρεδόλ ηεο εκθάληζεο απηώλ ησλ ηερλνινγηθώλ 

επηηεπγκάησλ κεξίκλεζαλ γη’ απηό. Η εκκνλή, επνκέλσο, πνιιώλ ρξεζηώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 

greeklish (εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ ε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ηνπο δε δηαζέηεη ειιεληθνύο 

ραξαθηήξεο, γεγνλόο πνιύ ζπάλην πιένλ) θαλεξώλεη όηη ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ηερληθνύο 

πεξηνξηζκνύο σο πξόθαζε (πέξαλ ησλ όλησο ππαξθηώλ).  

4.  Η ρξήζε ησλ greeklish επεξεάδεη θαη ηελ νξζή εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Τν 

γεγνλόο απηό έρεη επηπηώζεηο ζηελ νξζή γξαθή ησλ ιέμεσλ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Πνιινί 

καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ησλ greeklish 

πξαγκαηνπνηνύλ ζσξεία ιαζώλ ζηελ νξζνγξαθία. Τν γεγνλόο όηη ε ςεθηαθή γιώζζα 

επηηξέπεη ηε κεηαγξαθή ησλ ιέμεσλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο (π.σ. η λέξη «κςνηγόρ» 

μποπεί να μεηαγπαθεί ωρ «kynhgos» αλλά και ωρ «kinigos») απνκαθξύλεη ηνπο κηθξνύο ζε 

ειηθία ρξήζηεο από ηελ επίζεκε (νξζή) λόξκα ησλ ιέμεσλ, αθνύ κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ 

ηελ ςεθηαθή κεηαγξαθή θαη ζην γξαπηό ιόγν ηνπο (λα γξάθνπλ δειαδή ηε ιέμε «θπλεγόο» 

θαη σο «θηληγόο»).  

5. Κείκελα γξακκέλα κε απηό ην ζύζηεκα γξαθήο, είλαη δπζαλάγλσζηα θαη πνιιέο θνξέο 

δπζλόεηα. Πνιινί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ απνθεύγνπλ λα δηαβάδνπλ κεγάια θείκελα 

γξακκέλα ζε greeklish, θαζώο είλαη ηδηαίηεξα θνπξαζηηθά θαηά ηελ αλάγλσζε. 

6. Μηα άιιε δηθαηνινγία είλαη «ε ζπλήζεηα». Έρεηε απνπεηξαζεί άξαγε πνηέ λα 

ζπκπιεξώζεηε δεκόζηα θαη κε έγγξαθα, ρξεζηκνπνηώληαο greeklish; Πξνθαλώο όρη. Γηαηί 

ινηπόλ λα γίλεηαη απηή ε επίθιεζε ζην δηαδίθηπν; 

7. Πνιινί πξνζπαζνύλ λα θξύςνπλ ηελ αλνξζνγξαθία ηνπο, νρπξσκέλνη πίζσ απ' απηόλ ηνλ 

ηύπν γξαθήο. «Μαγθηά» δελ είλαη λα γξάθεηο γξήγνξα, ή λα πξνζπαζείο λα θαιύςεηο ηηο 

αδπλακίεο ζνπ νρπξσκέλνο πίζσ απ΄απηή ηε γξαθή. «Μαγθηά» ζήκεξα είλαη λα πξνζπαζείο 

λα γξάθεηο ζσζηά ειιεληθά. 

 

Πεγέο 

http://www.newsbomb.gr/bombplus/blogs/story/223454/giati-prepei-na-peite-ohi-sta-

greeklish#ixzz49GqsXm7z 

http://11kai.blogspot.gr/2012/09/greeklish.html 

 

Κξηηήξην 

[Αλλαγέρ ζηον γπαπηό κόζμο] 
 

      Μεγάιε ζπδήηεζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ρώξν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ γισζζώλ σο 

πξνο ηηο θεηικέρ ζςνέπειερ πνπ έρεη ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ ζηελ παπαγυγή γπαπηού 

λόγος. Αθόκε, ηδηαίηεξε βαξύηεηα έρεη δνζεί ζηελ αλάιπζε λέσλ κνξθώλ γξαπηνύ ιόγνπ, νη 

νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ην γξάςηκν ζηα πεξηβάιινληα ηεο ζύγρξνλεο
1
 αιιά θαη ηεο 

αζύγρξνλεο
2  

 επηθνηλσλίαο. Όκσο, πνιύ κηθξόηεξε βαξύηεηα έρεη δνζεί ζηηο επηπηώζεηο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ επξεία πηνζέηεζε ησλ ςπολογιζηών σο κέζσλ παξαγσγήο γξαπηνύ 

ιόγνπ ζηηο ιηγόηεξo νκηινύκελεο γιώζζεο. 

      Επίζεο, είλαη γλσζηέο νη ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη ηόζν ζε επηζηεκνληθνύο θύθινπο 

όζν θαη ζηνλ Τύπν θαη αθνξνύλ ηελ αλάδπζε θαη ηε ρξήζε ηνπ ιαηηλνειιεληθνύ αιθαβήηνπ 

(Greeklish). Τα πεξηζζόηεξα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε γηα ην ζέκα απηό πξνέξρνληαη από 

παιηέο, ζρεηηθά, έξεπλεο. Σε πξόζθαηε, όκσο, έξεπλα δηαπηζηώζεθε πσο έλα κεγάιν πνζνζηό 

παηδηώλ σπηζιμοποιεί ηα Greeklish. Η δηαπίζησζε έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αλ ιάβνπκε 

ππόςε όηη ηα παιδιά απηά εμνηθεηώζεθαλ κε ηηο Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Επηθνηλσληώλ κεηά από ην 2000. 

http://www.newsbomb.gr/bombplus/blogs/story/223454/giati-prepei-na-peite-ohi-sta-greeklish#ixzz49GqsXm7z
http://www.newsbomb.gr/bombplus/blogs/story/223454/giati-prepei-na-peite-ohi-sta-greeklish#ixzz49GqsXm7z
http://11kai.blogspot.gr/2012/09/greeklish.html
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      Ωζηόζν, παξόκνηα θαηλόκελα έρνπλ επηζεκαλζεί θαη ζε άιιεο γιώζζεο θαη ρώξεο. Αλ 

δνύκε ην δήηεκα θάπσο επξύηεξα, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη αλάινγεο ζπδεηήζεηο δηεμάγνληαη 

θαη γηα ηελ αγγιηθή γιώζζα, νη νπνίεο κάιηζηα είλαη ην ίδην έληνλεο, όπσο νη ειιεληθέο. 

Μεγάιν κέξνο ηνπ Τύπνπ θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο γεληθόηεξα επηζεκαίλεη κε έληνλε 

αλεζπρία όηη ε γξαπηή αγγιηθή γιώζζα κεηαβάιιεηαη, ελώ δελ ιείπνπλ θαη δεκνζηεύκαηα 

πνπ επηζεκαίλνπλ όηη «ε Τερλνινγηθά Δηακεζνιαβεκέλε Επηθνηλσλία ζεκαηνδνηεί ηνλ 

ζηαδηαθό ζάλαην ηεο αγγιηθήο γιώζζαο». Επνκέλσο, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη νη 

αιιαγέο πνπ έρνπκε δελ αθνξνύλ κόλν θάπνηεο γιώζζεο.  

      Έξεπλεο δείρλνπλ όηη παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε γξαπηή γιώζζα, εμαηηίαο 

επξύηεξσλ αιιαγώλ (νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ, πνιηηηζκηθώλ), νη νπνίεο, όκσο, δελ 

ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο. Επηπιένλ, εθδειώλεηαη κηα ηάζε γηα 

πξνθνξηθόηεηα ζηνλ γξαπηό ιόγν, θπξίσο ηνλ δεκνζηνγξαθηθό. Σπλνςίδνληαο, ζα ιέγακε όηη 

απηέο νη παγθόζκηεο ηάζεηο γηα αιιαγέο ζηνλ γξαπηό ιόγν έρνπλ ηηο ηνπηθέο ηνπο εθδνρέο θαη 

νη λέεο ηερλνινγίεο παίδνπλ ζίγνπξα θάπνην ξόιν ζην είδνο θαη ζην εύξνο ησλ αιιαγώλ 

απηώλ, αιιά δελ είλαη νη απνθιεηζηηθά ππεύζπλεο. 

 

1. Η ζύγρξνλε επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ηα άηνκα επηθνηλσλνύλ ή ζπλεξγάδνληαη 

κέζσ δηαδηθηύνπ ζε «πξαγκαηηθό ρξόλν», δειαδή ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. 

2. Η αζύγρξνλε επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν. Παξαδείγκαηα ηέηνηαο 

επηθνηλσλίαο είλαη ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ηα κελύκαηα θ.α. 

 

ΘΔΜΑΣΑ 
 

Α1. Με πνηα επηρεηξήκαηα ηεθκεξηώλεηαη ζην θείκελν ε άπνςε πσο γηα ηηο αιιαγέο ζηνλ 

γξαπηό ιόγν δελ επζύλνληαη κόλν νη λέεο ηερλνινγίεο; (60-80 ιέμεηο) 

 

Α2. Με πνηνλ ηξόπν αλαπηύζζεηαη ε ηξίηε παξάγξαθνο (Ωζηόζν… γιώζζεο) ηνπ θεηκέλνπ; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

Α2. Πνηα είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ (Ωζηόζν… γιώζζεο) ηνπ 

θεηκέλνπ; 

 

Α2.α.Με πνηεο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο επηηπγράλεηαη ε ζπλνρή αλάκεζα ζηελ πξώηε θαη ηε 

δεύηεξε παξάγξαθν θαη αλάκεζα ζηε δεύηεξε θαη ηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ; 

β. Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ηνπο. 

 

Β1. «η σπήζη ηων ςπολογιζηών ζηην παπαγωγή γπαπηού λόγος».Χξεζηκνπνηώληαο ηελ 

παξαπάλσ θξάζε, λα δεκηνπξγήζεηε κία παξάγξαθν 50- 60 ιέμεσλ. 

 

Β2. Πνηεο από ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη κε θπξηνιεθηηθή / δεισηηθή θαη πνηεο κε  κεηαθνξηθή / ζπλππνδεισηηθή 

ζεκαζία; 

 

1. «[επηπηώζεηο] πξνθύπηνπλ από ηελ επξεία πηνζέηεζε ησλ ππνινγηζηώλ» 

2. «Είλαη γλσζηέο νη ζπδεηήζεηο» 

3. «Η Τερλνινγηθά Δηακεζνιαβεκέλε Επηθνηλσλία ζεκαηνδνηεί ηνλ ζηαδηαθό 

ζάλαην ηεο αγγιηθήο γιώζζαο» 

 

Β2. α. Να επιζημάνεηε ζηο κείμενο δύο όποςρ ηος ειδικού λεξιλογίος. β. Να 

αιηιολογήζεηε ηη σπήζη ηοςρ. 
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Σι θα έλεγε ο Πλάηυναρ για ηα greeklish; 

Ειέλε Νηθνιαΐδνπ 

Αζήλα (http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=394959) 

 

Η πξνέθηαζε ηνπ ρεξηνύ ησλ καζεηώλ είλαη ην θηλεηό ηνπο. Πάξηε ηνπο ην θηλεηό θαη 

πξνθαιέζηε ηε λέα επαλάζηαζε. Σαθέζηαηα θαη νξζώο απαγνξεύεηαη ην θηλεηό ζηελ 

ηάμε. Σαθέζηαηα, επηκόλσο θαη ρσξίο αηδώ ηα θηλεηά ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζηελ 

ηάμε, θαηά θόξνλ. Πνηνο 40άξεο ή 50άξεο δάζθαινο ή θαζεγεηήο ζα πξνιάβεη ηνλ 

14ρξνλν πηηζηξηθά; Κξπκκέλν ην θηλεηό κέζα ζηα πόδηα ή ζηελ πάληλε θαζεηίλα πνπ 

βνιεύεη κηα ραξά γηα λα θαίλεηαη, θξπκκέλν αλάκεζα ζηα ζηπιό, αλ έξρεηαη κήλπκα ή 

θιήζε. Τα sms δίλνπλ θαη παίξλνπλ. Οη ηαρύηεηεο είλαη εθπιεθηηθέο, ηπθιό ζύζηεκα 

θαη θακία αγσλία νξζνγξαθίαο κηαο θαη ην θείκελν είλαη ζε greeklish. 

Πνιινί ζα πνπλ όηη ηα greeklish θάλνπλ ηνπο λένπο αλνξζόγξαθνπο! Πνηα είκαη εγώ 

πνπ ζα δηαθσλήζσ; Έξεπλα πξηλ ιίγα ρξόληα ηνπ Παηδαγσγηθνύ ηκήκαηνο 

Νεπηαγσγώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο -ε νπνία είρε ζέκα 

ηα greeklish θαη δηεμήρζε ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο- δηαπίζησζε όηη ε 

εθηελήο ρξήζε ησλ greeklishνδεγεί ζε αύμεζε ησλ νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ ζηα 

γξαπηά ηνπ ζρνιείνπ. Πξάγκαηη! 

Απεηιείηαη όκσο ε ειιεληθή γιώζζα από ηα greeklish; Σνβαξά; 

Γηαηί, άξαγε, όινη νη λένη γξάθνπλ κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο; Γηα πην γξήγνξα θαη πην 

εύθνια (εξσηώ θαη απαληώ). Greeklish ζα γξάςεη θάπνηνο ζην κλκ (κήλπκα) ζην 

θηλεηό, ζην chat, ζε θάπνην forum, πηζαλόλ ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. 

Η γιώζζα είλαη δσληαλή θαη όηαλ επηπεδνπνηείηαη ζπλεηδεηά δελ κεηαθέξεη ηελ νπζία 

ηεο θνπιηνύξαο, ηεο παξάδνζεο πνπ θνπβαιάεη κία γιώζζα κε ηζηνξία, πνιηηηζκό, 

θαλόλεο θαη όια ηα ζπλαθή όπσο είλαη ε ειιεληθή γιώζζα. 

Είλαη πιένλ κάηαην λα ραξαθηεξίζνπκε ηα greeklish κία ζύγρξνλε κάζηηγα. Έρνπλ 

παγησζεί, θπθινθνξνύλ αλάκεζά καο, νη λένη ζεσξνύλ δεδνκέλε ηε γξαθή θπξίσο 

ζηα θηλεηά κε απηή ηε κνξθή, ληώζνπλ άλεηα ρσξίο θόκπιεμ γηα ηα νξζνγξαθηθά ηνπο 

ιάζε. Σηα greeklish ληώζνπλ όινη ίζνη. Θα ηνπο ρσξίζεη θάηη άιιν αιιά όρη ν 

ραξαθηεξηζκόο ηνπ θαθνύ καζεηή, ηνπ βιάθα ή ηνπ αλίδενπ. Αλ ζέινπκε λα 

πιεζηάζνπκε ηνπο λένπο, λα ηνπο επεξεάζνπκε θαη λα ηνπο δείμνπκε ηελ αμία ηεο 

γλώζεο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηα greeklish. 

Δελ ππάξρεη πεξίπησζε λένο άλζξσπνο λα πεηζζεί λα γξάςεη ην κήλπκα πνπ 

ζηέιλεη ζην θίιν ηνπ ζηελ …θαζαξόαηκε ειιεληθή γιώζζα. 

Με ηελ θακία… 
 

Παπαγυγή λόγος 

«Η επξεία ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο δηεηζδύεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

παηδηώλ». Με αθνξκή απηή ηελ θξάζε ηνπ θεηκέλνπ λα γξάςεηε έλα άξζξν γηα ην πεξηνδηθό 

ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζην νπνίν λα αλαθέξεηε ηνλ αληίθηππν ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ζηε 

γιώζζα θαη λα πξνηείλεηε ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ. 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=394959

