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¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ¡. ª‹ÙÛË˜ - ¢. ªÂÓ¤ÎÔ˜
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17.40-18.00 ÃÚ‹ÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·ﬁ ·ÏÏﬁÁÏˆÛÛÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·
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∞. ªÈ¯¿ÏË˜
18.00-18.20 Δ¶∂ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô: ÌÈ· ÚﬁÙ·ÛË ÌÂ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Multimedia Builder
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ΔÔ Ó¤Ô ÂÍ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘
∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜
μ. ¶·Ó·ÁÈˆÙ›‰Ô˘
20.00-20.20 ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ·ﬁ ·ﬁÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜/Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜
°. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿ÎË˜
20.20-20.40 ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ °·ÏÏÈÎÒÓ ˆ˜ Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·ﬁ
Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÌÈ· ÔÏ‡ÁÏˆÛÛË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
ª. §Ô‡Ú‰· , ™. ∫·Ì·ÚÔ‡‰Ë˜
20.40-21.00 ™˘˙‹ÙËÛË
¢Â›ÓÔ
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Η ελληνική γλώζζα ζηην εποσή ηηρ κοινυνίαρ ηηρ πληποθοπίαρ.
Δπίδπαζη ηηρ σπήζηρ ηυν Greeklish stin orthografiki
ikanotita ton mathiton

Θεοδώπα Μοςζηάκα, Παπαζκεςή Παςλίηζα, Κυνζηανηίνα Νηαγκούλη,
Θαππενόρ Μππάηιηζηρ
Παηδαγσγηθό Τκήκα Νεπηαγσγώλ, Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Μαθεδνλίαο

Abstract
Greeklish, name used to describe the transcription of Greek words using characters of the Latin alphabet
(abbreviation of the words Greek and English), were initially used in order to overcome the technical
problems of computers in correctly displaying Greek characters, in the past. Nowadays, despite of the
lack of such technical problems, Greeklish is still used by young people in online communication, as well
as in the exchange of short messages (SMS) over cellular phones, enriched with symbols and
abbreviations. The current paper aims mainly at recording viewpoints and the attitude of Second Grade
students and Greek Literature teachers towards the use of Greeklish, as well as information regarding the
frequency and the nature of students’ spelling errors, related to the use of Greeklish in everyday life. The
research was conducted by composing two questionnaires. One was addressed to students of three
different types of Greek secondary schools, located in Kozani city. The second was addresses to the
Greek Literature teachers of the same schools. The relatively high percentage of students using Greeklish,
in combination with the recorded viewpoints of the participants, presented in the current paper, lead to
critical speculation and the substantiation of the need to research for possible solutions, in order to
address the problem of spelling errors due to the use of Greeklish.

1. Ειζαγωγή
Ο όξνο Greeklish (από ηηο ιέμεηο Greek θαη English) ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα λα
πεξηγξάςεη ηελ πβξηδηθή γιώζζα ηεο γξαπηήο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ησλ
Διιήλσλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε ειιεληθή γιώζζα κεηαγξάθεηαη κε ιαηηληθνύο
ραξαθηήξεο (Αλδξνπηζόπνπινο, 1999 ; Βαιαζάθεο, 2008). Παξόια απηά, δελ είλαη
θαηλόκελν ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ· αληίζεηα είλαη κηα πξαθηηθή πνπ εκθαλίζηεθε ζε
δηαθνξεηηθνύο ηόπνπο θαη επνρέο.
Έηζη, έρνπλ βξεζεί ειιεληθά θείκελα ηεο Βπδαληηλήο Δπνρήο, ιατθά ηξαγνύδηα
ηεο Κξήηεο θαη ηεο Κύπξνπ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα θαη πνιιά ειιεληθά βηβιία
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ηππσκέλα ζηε κύξλε πεξί ην 1800, γξακκέλα κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. Δπίζεο, νη
Έιιελεο ηεο Κάησ Ηηαιίαο, νη Υηώηεο θαη άιινη έκπνξνη ηνπ εμσηεξηθνύ θαίλεηαη όηη
έγξαθαλ ηα γξάκκαηα θαη ηα ηειεγξαθήκαηά ηνπο ζηα ειιεληθά, αιιά κε ιαηηληθνύο
ραξαθηήξεο. ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα, κάιηζηα, εθδειώζεθε θαη κία θίλεζε
δηαλννύκελσλ γηα ηελ επίζεκε θαζηέξσζή ηνπο. (Αλδξνπηζόπνπινο, 1999).
ηε ζεκεξηλή επνρή ηα Greeklish, απνηεινύλ ηελ θαζηεξσκέλε «δηάιεθην» ησλ
Διιήλσλ ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο θαη θαηά ηελ
επηθνηλσλία κέζσ θηλεηώλ ηειεθώλσλ κε ζύληνκα κελύκαηα (SMS), ελώ έρνπλ
εκπινπηηζηεί κε αξθεηά ζύκβνια θαη ζπληνκνγξαθίεο.
Ζ παξνύζα εξγαζία απνζθνπεί θπξίσο, ζηελ θαηαγξαθή ηεο ζηάζεο θαη ησλ
απόςεσλ καζεηώλ θαη θηινιόγσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ρξήζε ησλ
Greeklish, αιιά θαη ζηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηε ζπρλόηεηα θαη ην είδνο ησλ
νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ ησλ καζεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπο. Ζ ζπλέρεηα ηεο
εξγαζίαο δνκείηαη σο εμήο: αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε, αλαθνξηθά
κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηε κειέηε ησλ Greeklish. Αθνινύζσο,
πεξηγξάθεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαη ηα πξώηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, πξηλ νινθιεξσζεί ε εξγαζία κε κηα θαηαιεθηηθή
ζπδήηεζε.

2.Υπάρτοσζα καηάζηαζη
Σα Greeklish είλαη κία αλεπίζεκε, αιιά, ελ ηνύηνηο, πνιύ δεκνθηιήο κνξθή γξαθήο, κε
απνηέιεζκα ηελ πξόθιεζε, όρη κόλν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο,
αιιά θαη ηεο εθδήισζεο έληνλσλ αληηδξάζεσλ. ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία αλήθεη «ε
Δηαθήξπμε γηα ηελ Ειιεληθή Γιώζζα» ππνγεγξακκέλε από ζαξάληα αθαδεκατθνύο, νη
νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, ζεσξώληαο
ηα Greeklish κία ζνβαξή απεηιή γη’απηήλ (Αζαλαζηάδεο θ.ά, 2001). ηε βηβιηνγξαθία
απαληώληαη αξθεηέο εξγαζίεο, πνπ δηεξεύλεζαλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ.
Μειέηε, ε νπνία εζηηάδεη ζηε ρξήζε ησλ Greeklish ζην Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν
(ΖΣ) θαη ζηηο ζηάζεηο ησλ ρξεζηώλ απέλαληη ηνπο, θαηέδεημε πσο ην 60% ησλ Διιήλσλ
ρξεζηώλ (εζσηεξηθνύ, εμσηεξηθνύ) ηνπ ΖΣ ρξεζηκνπνηεί ηα Greeklish ζε πνζνζηό 75%
ησλ απνζηαικέλσλ κελπκάησλ, κε ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά λα εκθαλίδνληαη ζηνπο
Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ (Αλδξνπηζόπνπινο, 2000). Σα Greeklish, από ηελ έξεπλα
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απηή, θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν από ην αλδξηθό θύιν, από ηνπο
κηθξόηεξνπο ζε ειηθία ρξήζηεο ηνπ ΖΣ, θαη όζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή
απαζρόιεζε, από ηνπο θνηηεηέο. Δπηπιένλ, ε ίδηα έξεπλα δείρλεη όηη ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ ζεσξεί ηα Greeklish εξγαιείν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο,
ελώ κόλν έλαο κηθξόο αξηζκόο ρξεζηώλ πηζηεύεη

πσο απνηεινύλ ζπλήζεηα θαη

ρξεζηκνπνηνύληαη, ελ κέξεη, αλεμάξηεηα από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Σέινο, ηα
Greeklish ραξαθηεξίδνληαη σο «άζρεκα» (53%), παξνπζηάδνπλ δπζρέξεηεο ζηελ
αλάγλσζε (46%) θαη απεηινύλ ηελ ειιεληθή γιώζζα (24%) (Αλδξνπηζόπνπινο, 2000).
Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ Greeklish είλαη ε νξζνγξαθηθή πνηθηιόηεηα, δειαδή, ε
απόδνζε ησλ ειιεληθώλ ραξαθηήξσλ κε δηάθνξα ιαηηληθά γξαθήκαηα. Μειέηε ηνπ
ίδηνπ εξεπλεηή, θαηέδεημε πσο ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο κεηαγξαθέο γηα 16 ζπλνιηθά
γξάκκαηα θαη ζπλδπαζκνύο (Αλδξνπηζόπνπινο, 1998). Ο ηξόπνο κεηαγξαθήο
εμαξηάηαη από ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ γξάθνληνο, ελώ δελ πθίζηαηαη κία θνηλή
λόξκα κεηαγξαθήο πνπ λα πξνσζείηαη από ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
(Androutsopoulos, 2009).
Παξά ηελ αλνκνηνγέλεηα θαη ηελ πνηθηινκνξθία ζηε ιαηηληθή κεηαγξαθή ησλ
ειιεληθώλ ζην ΖΣ (Αλδξνπηζόπνπινο, 1998), κία λεόηεξε έξεπλα, θαλέξσζε ζαθείο
θαλνληθόηεηεο ζηε ζύζηαζε κεηαγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ (Androutsopoulos, 2000). Οη
κεηαγξαθέο απηέο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε «θσλεηηθέο», κε γλώκνλα ηελ απόδνζε
ησλ ειιεληθώλ θζόγγσλ (π.ρ. «ε» σο «i») θαη ζπλεπαγόκελε απινπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο
νξζνγξαθίαο θαη ζε «νξζνγξαθηθέο/νπηηθέο», κε γλώκνλα ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε
ησλ ειιεληθώλ θζνγγόζεκσλ (π.ρ. «ε» σο «h») κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο νξζνγξαθίαο.. Ωο εηδηθή πεξίπησζε νξζνγξαθηθήο
κεηαγξαθήο ζπλππνινγίδεηαη ε κεηαγξαθή κε βάζε ηε ζέζε ησλ θζνγγόζεκσλ ζην
πιεθηξνιόγην, «ζεζηαθή» κεηαγξαθή (π.ρ. «ζ» σο «u») (Androutsopoulos, 2000).
Ζ ζπρλή ρξήζε ησλ Greeklish νδήγεζε ηνπο επηζηήκνλεο (Karakos, 2003) ζηε
δεκηνπξγία εθαξκνγώλ απηόκαηεο κεηαγξαθήο ησλ ραξαθηήξσλ ελόο θεηκέλνπ από ηα
Αγγιηθά ζηα Διιεληθά θαη αληίζηξνθα (π.ρ. ινγηζκηθό «Greeklish»). Σέηνηνπ είδνπο
εθαξκνγέο ζρεδηάζηεθαλ θαη γηα άιια γξαθηθά ζπζηήκαηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ην
«Bamboo Helper» γηα ην ζύζηεκα ησλ Κηλέδσλ (Karakos, 2003). Τπάξρεη, βέβαηα, θαη
ην δηεζλέο πξόηππν κεηαγξαθήο ησλ ειιεληθώλ, γλσζηό σο ΔΛΟΣ / ISO 8432, ην
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νπνίν, όκσο, είλαη άγλσζην ζηνλ πεξηζζόηεξν θόζκν, αθνύ δε δηδάζθεηαη πνπζελά
(Αλδξνπηζόπνπινο, 2000).
Οη Koutsogiannis & Mitsikopoulou (2004), κειέηεζαλ ηηο απόςεηο θηιόινγσλ,
δεκνζηνγξάθσλ, γισζζνιόγσλ, εηδηθώλ ζηνπο Ζ/Τ, επαγγεικαηηώλ από πνηθίινπο
θιάδνπο θαη κεξηθώλ απιώλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηα Greeklish, όπσο απηέο
απνηππώλνληαη ζηνλ ειιεληθό ηύπν. Από ηελ αλάιπζε άξζξσλ θαη ζπλεληεύμεσλ
πξνέθπςαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηα Greeklish: α) όηη απνηεινύλ
ζνβαξή απεηιή γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα, β) όηη πξόθεηηαη γηα παξνδηθό θαηλόκελν πνπ
νθείιεηαη ζηελ ηερλνινγηθή πξόνδν, θαη γ) όηη είλαη απόξξνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
Μέζα από απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο δηαπηζηώλνπκε πσο ππάξρνπλ εηεξνγελείο
θαη αληηθξνπόκελεο απόςεηο γηα ηα Greeklish ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. ηελ ίδηα
κειέηε αλαθέξεηαη, πσο ην θαηλόκελν ησλ Greeklish ππξνδνηεί ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά
κε ηε δηακόξθσζε ηεο Νέαο Διιεληθήο, σζηόζν, ζε θαλέλα από ηα εμεηαδόκελα άξζξα
δελ ηέζεθε εξώηεκα ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ιαηηληθνύ αιθαβήηνπ ζηε ζπκβαηή
γξαθή ησλ Διιήλσλ.
Ζ Georgakopoulou (1997), εξεπλώληαο ηα ειεθηξνληθά κελύκαηα θαηέδεημε όηη
ε ιαηηλνειιεληθή νξζνγξαθία δελ εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγηθή γισζζηθή ρξήζε. Οη
ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γξάθνπλ αζηεία θαη αλέθδνηα, θάλνπλ
ινγνπαίγληα, γίλνληαη γισζζνπιάζηεο, κηκνύκελνη δηαιέθηνπο ή αθόκα θαη ηελ
θαζαξεύνπζα.
Βέβαηα, ην θαηλόκελν ησλ Greeklish δελ είλαη κνλαδηθό. Από έξεπλεο

ζε

δίγισζζεο θνηλόηεηεο, πξνέθπςε όηη νη πξαθηηθέο αιιαγήο θώδηθα ζηελ ειεθηξνληθή
επηθνηλσλία είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν. (Georgakopoulou, 1997; Paolillo,
1999).
Παξ’ όιν πνπ, όπσο δηαθαίλεηαη, ην θαηλόκελν ησλ Greeklish απαζρνιεί έληνλα
ηελ εξεπλεηηθή θνηλόηεηα ηα ηειεπηαία ρξόληα, δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο πνπ
λα εμεηάδνπλ ην θαηά πόζν απηό ην ζπκπιεξσκαηηθό ζύζηεκα γξαθήο έρεη επεξεάζεη
ην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ε επηξξνή ηεο ρξήζεο
ησλ Greeklish ζηελ νξζνγξαθηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ, εζηηάδνληαο: α) ζηε
ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ Greeklish από ηνπο καζεηέο, β) ζηνπο ιόγνπο πνπ ηα
ρξεζηκνπνηνύλ, γ) ζηα νξζνγξαθηθά ιάζε πνπ θάλνπλ, θαη δ) ζηνπο ηξόπνπο κεηαγξαθήο
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ.
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3. Μεθοδολογία έρεσνας
ηελ παξνύζα έξεπλα ζπκκεηείραλ καζεηέο θαη θαζεγεηέο (θηιόινγνη) από ηξία,
δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ, ζρνιεία ηεο πόιεο ηεο Κνδάλεο: έλα Γπκλάζην, έλα ΓΔΛ θαη έλα
ΔΠΑΛ. πληάρηεθαλ δύν εξσηεκαηνιόγηα, έλα γηα ηνπο καζεηέο θαη έλα γηα ηνπο
θηινιόγνπο ησλ ζρνιείσλ ηεο έξεπλαο. Σν πξώην εξσηεκαηνιόγην ζπκπιεξώζεθε από
319 καζεηέο, ελώ ην δεύηεξν από 28 θηινιόγνπο (Πίλαθαο 1). Ζ επηινγή ησλ ζρνιείσλ,
αιιά θαη ησλ ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ηπραία, ελώ ν αξηζκόο ησλ
καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ από ηα ηξία ζρνιεία είλαη αλάινγνο κε ην ζπλνιηθό
καζεηηθό πιεζπζκό ηνπ θάζε ζρνιείνπ. εκαληηθό είλαη λα αλαθεξζεί όηη ζπκκεηείραλ
ειάρηζηνη καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ, γηαηί ηα εξσηεκαηνιόγηα δηαθηλήζεθαλ ιίγν πξηλ
ηελ έλαξμε ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ θαη απνπζίαδαλ από ην ζρνιείν.
Πίλαθαο 1. Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ηεο έξεπλαο
Σάξη
Μαθηηέρ
ύλνια
Φιλόλογοι

Α
39
12,2%

Γςμνάζιο
Β
Γ
37
39
11,6% 12,2%
115 (36%)
10 (35,7%)

Α
73
22,8%

ΓΔΛ
Β
Γ
56
18
17,5%
5,6%
147 (46,1%)
15 (53,6%)

Α
17
5,3%

ΔΠΑΛ
Β
Γ
33
7
10,3%
2,2%
57 (17,9%)
3 (10,7%)

ηόρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεπζύλζεθε ζηνπο καζεηέο ήηαλ λα
δηαπηζησζεί αξρηθά ε γεληθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ Greeklish θαη ε
ζρέζε ηνπο κε απηά, σο κέζν γξαθήο θαη έθθξαζεο. Δπηπιένλ ζηόρνο ήηαλ ε
δηεξεύλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ιαζώλ πνπ θάλνπλ νη καζεηέο ζην γξαπηό ηνπο ιόγν
θαη νθείιεηαη ζηε ρξήζε ησλ Greeklish. Οη εξσηήζεηο ήηαλ ρσξηζκέλεο ζε ηξεηο
δηαθνξεηηθέο ελόηεηεο. Ζ πξώηε πεξηείρε γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ
Greeklish, όπσο ην ρξόλν, ηε ζπρλόηεηα, ηνπο ιόγνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο. Οη
εξσηήζεηο ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο δηεξεπλνύζαλ ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε
ηελ επίδξαζε ησλ Greeklish ζηελ νξζνγξαθηθή ηνπο ηθαλόηεηα, ελώ ε ηξίηε ελόηεηα
εζηίαδε ζηνπο ηξόπνπο κεηαγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, πξνζπαζώληαο λα κειεηήζεη
ζε βάζνο ηα ιάζε ησλ καζεηώλ. ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη, θπξίσο, ηα
απνηειέζκαηα ησλ δύν πξώησλ ελνηήησλ.
Σν δεύηεξν εξσηεκαηνιόγην, πνπ αθνξνύζε ζηνπο θηινιόγνπο, είρε δηηηό
ζηόρν: α) λα θαηαγξάςεη ηε γεληθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ Greeklish θαη
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ηε ζρέζε ηνπο κε απηά, σο κέζν γξαθήο θαη έθθξαζεο, θαη β) λα απνηππώζεη ηηο
εκπεηξίεο ησλ θηινιόγσλ από ηε κειέηε γξαπηώλ ησλ καζεηώλ. Οη ηειεπηαίεο
αμηνπνηνύληαη επηθνπξηθά πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο επηβεβαίσζεο ή κε ηεο παξαδνρήο
ησλ ιαζώλ πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε ησλ Greeklish από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ. Γηα
ην ιόγν απηό, νη εξσηήζεηο πεξηζηξέθνληαλ γύξσ από ηνλ εληνπηζκό ιαζώλ πνπ
πηζαλόλ λα νθείινληαη ζηε ρξήζε ησλ Greeklish, ηε ζπιινγή ιέμεσλ ή θζόγγσλ
γξακκέλσλ ζε Greeklish από γξαπηά ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε παξαηεξήζεηο ησλ θηινιόγσλ
ζρεηηθά κε ηπρόλ κεηαβνιέο ηεο νξζνγξαθηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ ιόγσ ηεο
ρξήζεο ησλ Greeklish.
Αθνινύζεζε ζπιινγή απαληήζεσλ θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Ζ
παξνύζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ θαηαγξαθή ηεο ζρέζεο ησλ καζεηώλ κε ηα Greeklish
θαη ηα ζρεηηδόκελα ηερλνινγηθά κέζα. Δηδηθόηεξα δηεξεπλάηαη :


«Πνηα ε ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ηα ηερλνινγηθά κέζα, ηα νπνία επλννύλ ηε ρξήζε
ησλ Greeklish (πρ θηλεηά ηειέθσλα, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θιπ);»



«Πνηα είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ Greeklish από
πιεπξάο ησλ καζεηώλ;»



«Σε πνηεο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηνύλ νη καζεηέο ηα Greeklish θαη γηα πνηνπο
ιόγνπο;»



«Απνηεινύλ ηα Greeklish απεηιή γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα, ζύκθσλα κε ηνπο
καζεηέο;»



«Πόζν επεξεάδεη ηελ νξζνγξαθηθή ηνπο ηθαλόηεηα ε παξαηεηακέλε ή κε ρξήζε
ησλ Greeklish θαη ηη είδνπο ιάζε θάλνπλ ζπλήζσο;»



«Πνηνπο ηξόπνπο κεηαγξαθήο ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν θαη ζε πνην βαζκό
ζρεηίδνληαη κε ηα ιάζε ηνπο;»

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ζ πξώηε ζαθήο παξαηήξεζε είλαη όηη νη καζεηέο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία
είλαη θάηνρνη ηερλνινγηθώλ κέζσλ, όπσο θηλεηό ηειέθσλν (97,2%) θαη Ζ/Τ κε
πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν (89%). Δηδηθόηεξα, ην πξώην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
απνζθνπνύζε ζηε δηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ
Greeklish θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε απηά, σο κέζν γξαθήο θαη έθθξαζεο. Από ηηο
απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ θαίλεηαη όηη έλα πνιύ ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ καζεηώλ
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ρξεζηκνπνηεί ηα Greeklish (77,4%), ζηνηρείν πνπ επηβεβαηώλεη ηελ ππόζεζε ζηελ νπνία
ζηεξίδεηαη ε παξνύζα έξεπλα· πξόθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν θαηλόκελν, ην
νπνίν γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ. Δπίζεο, αμηνζεκείσηε είλαη ε
ζηαδηαθή αύμεζε ησλ ρξεζηώλ από ην Γπκλάζην ζην Λύθεην. πγθεθξηκέλα, νη
καζεηέο πνπ παξαδέρηεθαλ όηη ρξεζηκνπνηνύλ ηα Greeklish ζην Γπκλάζην, αγγίδνπλ ην
67,8%. Αληίζηνηρα ζην ΔΠΑΛ θηάλνπλ ην 70,2% θαη ζην ΓΔΛ ην 88,5%
Ζ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνλίδεηαη θαη από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ
αλαθνξηθά κε «ην ρξόλν θαη ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ Greeklish». Σν 50% ησλ
εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ηα ρξεζηκνπνηεί ηνπιάρηζηνλ δύν ρξόληα, ελώ κόλν ην 25,8%
ηα ρξεζηκνπνηεί ιηγόηεξν από έλα ρξόλν (Πίλαθαο 2). Ωο πξνο ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο
θαίλεηαη όηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ (63,7%) θάλνπλ ρξήζε ησλ Greeklish κία ή θαη
πεξηζζόηεξεο θνξέο εκεξεζίσο, ελώ κόλν ην 20,6% ηα ρξεζηκνπνηεί ζπάληα, δειαδή 14 θνξέο ην κήλα (Πίλαθαο 2).
Πίλαθαο 2. Υξόλνο θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο
ΥΡΟΝΟ
ΥΡΗΗ

ΤΥΝΟΣΗΣΑ
ΥΡΗΗ

ΜΔΡΔ

ΜΗΝΔ

1 ΥΡΟΝΟ

2 ΥΡΟΝΙΑ

ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ

14
5,6%

50
20,2%

60
24,2%

68
27,4%

56
22,6%

ΔΩ 1
ΦΟΡΑ ΣΟ
ΜΗΝΑ

2-4
ΦΟΡΔ
ΣΟ ΜΗΝΑ

2-3 ΦΟΡΔ
ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ

ΚΑΘΔ
ΜΔΡΑ

ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ
ΣΗ ΜΔΡΑ

18
7,3%

33
13,3%

39
15,7%

88
35,5%

70
28,2%

Ηδηαίηεξε εληύπσζε πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη ην 19% ησλ καζεηώλ ηεο Α΄ θαη ην
51,6% ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ δήισζε όηη ρξεζηκνπνηεί ηα Greeklish ηνπιάρηζηνλ
δύν ρξόληα. Ζ δηαπίζησζε απηή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ρξήζε ησλ Greeklish από
ηνπο καζεηέο μεθηλάεη πνιιέο θνξέο από ην Δεκνηηθό, θαζηζηώληαο ηε βαζύηεξε
δηεξεύλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ηδηαηηέξα ελδηαθέξνπζα.
Έλα αθόκε ζηνηρείν, πνπ πξνέθπςε από ηελ έξεπλα, είλαη ε θιηκάθσζε,
αλαθνξηθά κε ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο. Έηζη, ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ δήισζαλ όηη
ρξεζηκνπνηνύλ ηα Greeklish κία ή θαη πεξηζζόηεξεο θνξέο θαζεκεξηλώο, απμάλεηαη
ζηαδηαθά από ηελ Α΄ ηάμε (42,2%) έσο ηε Γ΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ(66,7%). Ζ ζηαδηαθή
αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ παξαηεξείηαη θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ ΔΠΑΛ, πνπ μεθηλά από
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65% ζηελ Α΄ ηάμε γηα λα αγγίμεη ην 80% ζηε Γ΄ ηάμε. Αληίζεηα, ζην ΓΔΛ
παξνπζηάδεηαη κία πησηηθή πνξεία ηνπ πνζνζηνύ, αθνύ αξρίδεη κε 64,5% ζηελ Α΄ ηάμε
θαη θαηαιήγεη ζην 56,2% ζηε Γ΄ ηάμε. Πηζαλόλ, νη απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηελ
πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη ε εληνλόηεξε
ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ ηνπ ΓΔΛ κε απηήλ, ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ
ΔΠΑΛ, λα απνηειεί ηελ εμήγεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο απηήο.
Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ δηεξεπλήζεθε είλαη «νη πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηνύλ ηα Greeklish νη καζεηέο». Πξώηε θαη κε ηδηαίηεξα πςειό πνζνζηό
(84,7%), ήηαλ ε ρξήζε ησλ Greeklish ζηελ επηθνηλσλία κέζσ δηαδηθηύνπ, ζύγρξνλε θαη
αζύγρξνλε (chat θαη forum). εκαληηθά, όκσο, είλαη θαη ηα πνζνζηά ησλ καζεηώλ πνπ
ηα ρξεζηκνπνηνύλ θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email) θαη ησλ ζύληνκσλ κελπκάησλ (SMS) κέζσ θηλεηώλ ηειεθώλσλ (Πίλαθαο 3).
Πίλαθαο 3. Πεξηπηώζεηο ρξήζεο ησλ Greeklish
SMS

MAIL

CHAT-FORUM

SMARTPHONE

PDA

ΥΔΙΡΟΓΡΑΦΑ

131
52,8%

194
78,2%

210
84,7%

40
16,1%

34
13,7%

39
15,7

Αμηνζεκείσηε είλαη ε δηαπίζησζε όηη ην 15,7% ησλ καζεηώλ ρξεζηκνπνηεί
κεξηθέο θνξέο ηα Greeklish θαη ζε ρεηξόγξαθα. Σα γξαπηά απηά αθνξνύλ πξνζσπηθέο
ζεκεηώζεηο ή ζεκεηώκαηα πνπ αληαιιάζζνπλ κεηαμύ ηνπο, αιιά ζπαληόηεξα θαη άιινπ
είδνπο γξαπηά, αθόκα θαη ζρνιηθέο εξγαζίεο. Γε ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί θαη ην
γεγνλόο, όηη έλα κηθξό πνζνζηό ησλ καζεηώλ (1,6%) δήισζε όηη ηα ρξεζηκνπνηεί ζε
όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ρεηξνγξάθσλ ηνπο.
Δλδηαθέξνλ παξνπζίαζε ε θαηαγξαθή «ησλ ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο
ρξεζηκνπνηνύλ ηα Greeklish ζηε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία». Οη ζεκαληηθόηεξνη θαίλεηαη
λα είλαη ε ζπλήζεηα θαη ε πξνζπάζεηα εμνηθνλόκεζεο ρξόλνπ (Πίλαθαο 4). Φαίλεηαη όηη
νη καζεηέο ζεσξνύλ όηη κπνξνύλ λα γξάςνπλ ηα κελύκαηά ηνπο πνιύ πην ζύληνκα, αλ
ρξεζηκνπνηνύλ Greeklish, αληί γηα ηελ ακηγώο Διιεληθή γιώζζα, αθνύ δε ρξεηάδεηαη
λα ζθέθηνληαη ηνπο θαλόλεο νξζνγξαθίαο, γηα λα απνδώζνπλ νξζνγξαθεκέλα ηηο
ιέμεηο. Άιισζηε, ην 38,7% ησλ καζεηώλ δήισζε

επζέσο όηη ν ιόγνο πνπ ηα

ρξεζηκνπνηεί είλαη γηα λα απνθύγεη ηα ηπρόλ νξζνγξαθηθά ιάζε (Πίλαθαο 4). Παξόια
απηά, ε πιεηνςεθία ηόζν ησλ καζεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή επίδνζε, όζν θαη
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απηώλ κε ρακειή θαη κέηξηα επίδνζε ζην ζρνιείν δε ζεσξεί αξθεηά ζεκαληηθό ιόγν
ηελ απνθπγή ησλ νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ Greeklish.
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη νη άξηζηνη, κε Μ.Ο. βαζκνινγίαο 18-20, θαη νη
αδύλαηνη καζεηέο, κε Μ.Ο. 10-12,9, ζπγθέληξσζαλ πςειόηεξα πνζνζηά, 70% θαη 62%
αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηνπο κέηξηνπο θαη θαινύο καζεηέο, ηα πνζνζηά ησλ νπνίσλ
θπκαίλνληαη από 55 έσο 57,5%.
Πξνθαλώο, νη καζεηέο επηιέγνπλ ηε ρξήζε ησλ Greeklish, γηαηί ηνπο δίλεη ηε
δπλαηόηεηα λα γξάθνπλ ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιινπλ νη θαλόλεο
νξζνγξαθίαο, αδηαθνξώληαο νπζηαζηηθά γηα ηελ ύπαξμε νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ ζηε
κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία. Ίζσο, πάιη, ε ρξήζε ησλ Greeklish λα κεηξηάδεη ηελ θαθή
εηθόλα πνπ ζεσξνύλ όηη δείρλνπλ πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, όηαλ θάλνπλ ηνλ ίδην
αξηζκό νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ακηγώο ειιεληθή γιώζζα.
Πίλαθαο 4. Λόγνη ρξήζεο ησλ Greeklish
ΤΝΗΘΔΙΑ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΥΡΗΙΜΟ

ΒΟΛΙΚΟ

ΑΠΟΦΤΓΗ

ΥΡΟΝΟΤ

ΔΡΓΑΛΔΙΟ

ΟΡΘ/ΦΙΚΩΝ

ΔΡΓΑΛΔΙΟ

ΜΟΓΑ

ΑΝΑΓΚΗ

84
33.9%

51
20,6%

ΛΑΘΩΝ

208
83,87%

188
75,8%

177
71,4%

134
54%

96
38,7%

Με ηελ ηειεπηαία εξώηεζε απηήο ηεο ελόηεηαο, έγηλε κία πξνζπάζεηα λα
δηεξεπλεζνύλ νη απόςεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην «αλ ζεσξνύλ όηη ε ρξήζε ησλ
Greeklish απνηειεί απεηιή γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα». Σν 58,5% ηνπνζεηήζεθε ζεηηθά,
αιιά κε θάπνηα επηθπιαθηηθόηεηα, αθνύ ην 32,3% ζεκείσζε ηελ επηινγή «κάιινλ
λαη». Δίλαη πξνθαλέο όηη ε εξώηεζε απηή πξνθάιεζε ζηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ
έλαλ έληνλν πξνβιεκαηηζκό γηα ην ξόιν ησλ Greeklish ζηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο
γιώζζαο. Όκσο, ε επηθπιαθηηθόηεηα πνπ εθδειώζεθε, πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζην όηη ε
ρξήζε ησλ Greeklish απνηειεί γηα ηνπο ρξήζηεο κία απόιπηα θπζηνινγηθή ελέξγεηα, γηα
ηελ νπνία δελ είραλ πξνβιεκαηηζηεί ζην παξειζόλ.
Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί όηη νη καζεηέο ηνπ ΓΔΛ είλαη εθείλνη πνπ
ππνζηεξίδνπλ εληνλόηεξα όηη ηα Greeklish απνηεινύλ απεηιή γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα
(74,2%). Οη καζεηέο ηνπ ΔΠΑΛ παξνπζηάδνληαη δηραζκέλνη (50%), ελώ νη καζεηέο ηνπ
Γπκλαζίνπ δε θαίλεηαη λα αλεζπρνύλ ηδηαίηεξα γηα ην ίδην ζέκα (36,6%). Αιιά θαη
αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε, νη θαινί θαη άξηζηνη καζεηέο, κε Μ.Ο. βαζκνινγίαο 16 έσο

9

20, εθθξάδνπλ ηελ «αλεζπρία» ηνπο ζε πνζνζηό πνπ μεπεξλάεη ην 50%, ζε αληίζεζε κε
ηνπο κέηξηνπο θαη αδύλαηνπο καζεηέο, ην πνζνζηό ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη θνληά ζην
20%. Δίλαη εκθαλέο όηη νη καζεηέο κε πςειέο επηδόζεηο αληηιακβάλνληαη ζε
κεγαιύηεξν βαζκό ηελ επίδξαζε ησλ Greeklish, αλ θαη απηό δελ ηνπο εκπνδίδεη λα ηα
ρξεζηκνπνηνύλ. Μία πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ην εξώηεκα απηό, ζα κπνξνύζε λα
νδεγήζεη ζηελ αηηηνιόγεζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ απαληήζεσλ.
Σελ αλεζπρία ηνπο γηα ην ξόιν ησλ Greeklish εμέθξαζε θαη ην 64,3% ησλ
εξσηεζέλησλ θηινιόγσλ, πνζνζηό πςειό κελ, αιιά όρη ηόζν, όζν ζα αλακέλνληαλ γηα
εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ ηελ ειιεληθή γιώζζα. Ζ επηθπιαθηηθόηεηα πνπ
δηαθξίλεη θαη ηελ νκάδα απηή γηα ην ζέκα, πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη
θηιόινγνη πνπ ζπκκεηείραλ, δε ρξεζηκνπνηνύλ νη ίδηνη ηα Greeklish ζε πνζνζηό
(92,9%) κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ δηακνξθώζεη κία απνθξπζηαιισκέλε άπνςε γηα
ηελ έθηαζε θαη ηελ πθή ηνπ θαηλνκέλνπ. Παξόια απηά, ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ
(58,5%) θαη ησλ θηινιόγσλ(64,3%) πνπ πηζηεύνπλ όηη ηα Greeklish κπνξεί λα
απεηιήζνπλ ηελ ειιεληθή γιώζζα ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ην πνζνζηό ηνπ 24% ησλ
ρξεζηώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζε άιιε έξεπλα θαη
εμέθξαζαλ ηελ ίδηα άπνςε.(Αλδξνπηζόπνπινο, 2000).
Ο δεύηεξνο άμνλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνζθνπνύζε ζηε δηεξεύλεζε ηεο
επίδξαζεο ησλ Greeklish ζηελ νξζνγξαθηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ. Από ηα ζηνηρεία
πνπ ζπγθεληξώζεθαλ πξνέθπςε όηη νη καζεηέο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δελ πηζηεύνπλ
όηη «ε ρξήζε ησλ Greeklish επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νξζνγξαθηθή ηνπο ηθαλόηεηα»
(69,9%). Σελ άπνςε απηή εληζρύνπλ θαη νη απαληήζεηο ηνπο ζε επόκελεο εξσηήζεηο.
Έηζη, κόλν έλα κηθξό πνζνζηό ησλ καζεηώλ (23%) ζεσξεί όηη «έθαλε ιηγόηεξα ιάζε,
πξηλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηεί

ηα Greeklish». Αληίζηνηρα, ην 82% δήισζε όηη «δε

δπζθνιεύεηαη λα γξάςεη ζσζηά ηα ειιεληθά κεηά από παξαηεηακέλε ρξήζε ησλ
Greeklish», όπσο, επίζεο, θαη όηη «δε κεηώλνληαη ηα νξζνγξαθηθά ιάζε, όηαλ πεξάζεη
αξθεηόο θαηξόο ρσξίο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη». Παξόια απηά, δελ είλαη δπλαηόλ λα
παξαβιεθζεί ην γεγνλόο όηη ππάξρεη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό καζεηώλ (30,1%) πνπ έρεη
αληηιεθζεί ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ Greeklish ζηελ νξζνγξαθηθή ηνπ ηθαλόηεηα.
εκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ην πνζνζηό απηό πεξηιακβάλεη καζεηέο κε επηδόζεηο
απ’ όιν ην θάζκα ζην κάζεκα ηεο Ν. Γιώζζαο-Έθζεζεο.
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ηελ εξώηεζε «Έρεηο παξαηεξήζεη ή ζνπ έρνπλ δειώζεη όηη θάλνπλ νξζνγξαθηθά ιάζε
θίινη ζνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα Greeklish», έλα ηδηαίηεξα πςειό πνζνζηό ησλ καζεηώλ
(62,5%) απάληεζε ζεηηθά. Μάιηζηα, ην 24,6% από απηνύο ππνζηήξημε όηη ε
δηαπίζησζε απηή ηζρύεη γηα αξθεηνύο έσο ζρεδόλ όινπο ηνπο θίινπο ηνπ. πγθξίλνληαο
ηα λνύκεξα απηά κε ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ παξαδέρηεθε όηη θάλεη ιάζε εμαηηίαο
ηεο ρξήζεο ησλ Greeklish (29,1%), πξνθύπηεη κία αμηνζεκείσηε αζπλέπεηα σο πξνο ηηο
απόςεηο ηνπο γηα ηε ζρέζε ησλ Greeklish κε ηελ νξζνγξαθηθή ηθαλόηεηα. Πηζαλόλ, νη
καζεηέο δπζθνιεύνληαη λα παξαδερηνύλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ
Greeklish, πξάγκα πνπ δελ ηζρύεη, όηαλ αλαθέξνληαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
Σελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ Greeklish ππνζηεξίδεη θαη ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ θηινιόγσλ (89,3%) πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Σν 46,4%, κάιηζηα,
δήισζε όηη άθνπζε καζεηέο λα απνδίδνπλ ηα ιάζε ηνπο ζηε ρξήζε ησλ Greeklish.
Δπίζεο, ην 53,6% έρεη παξαηεξήζεη αύμεζε νξζνγξαθηθώλ ιαζώλ ζε καζεηέο πνπ
παιαηόηεξα παξνπζίαδαλ θαιύηεξεο επηδόζεηο ζην γξαπηό ιόγν. Ζ δηαπίζησζε απηή,
βέβαηα, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ γηα λα δηεπθξηληζηεί, αλ ηειηθά ε κεηαβνιή
απηή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ρξήζε ησλ Greeklish ή είλαη απνηέιεζκα άιισλ
παξαγόλησλ.
Γηα λα κειεηεζεί νπζηαζηηθόηεξα ην ζέκα απηό, αλαδεηήζεθαλ «ηα είδε ησλ
ιαζώλ πνπ θάλνπλ νη καζεηέο θαη ε ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπο». Εεηήζεθε, ινηπόλ, από
ηνπο καζεηέο λα ζεκεηώζνπλ ηα είδε ησλ ιαζώλ πνπ θάλνπλ ζπλήζσο, εμαηηίαο ηεο
ρξήζεο ησλ Greeklish θαη από ηνπο θηινιόγνπο ηα είδε ησλ ιαζώλ πνπ έρνπλ
ζπλαληήζεη ζε γξαπηά ηνπ ζρνιείνπ θαη πηζηεύνπλ όηη νθείινληαη ζηε ρξήζε ησλ
Greeklish. Να ζεκεησζεί όηη ηα νξζνγξαθηθά ιάζε εμαηξέζεθαλ, σο επηινγή, από ην
εξσηεκαηνιόγην ησλ θηινιόγσλ, δηόηη δε ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αμηνινγεζεί, αλ πξάγκαηη
νθείινληαη ζηε ρξήζε ησλ Greeklish ή ζε άιινπο παξάγνληεο. Σα απνηειέζκαηα
αλέδεημαλ ζπκθσλία απόςεσλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, αλαθνξηθά κε ηα είδε ησλ
ιαζώλ, κε κηα δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπο, εηδηθά όζνλ αθνξά ζηα
θσλεηηθά ιάζε (Πίλαθαο 5).
Πίλαθαο 5. Δίδε ιαζώλ
ΔΙΓΗ ΛΑΘΩΝ
Υπήζη αγγλικών ζημείυν ζηίξηρ
Παπάλειτη ηονιζμού

ΜΑΘΗΣΔ
112
80%
94

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25
89,3%
27
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67,1%
77
55%
72
51,4%
67
47,9%
55
39,3%

Παπάλειτη ζημείυν ζηίξηρ
ςνδςαζμόρ ελληνικών - λαηινικών γπαμμάηυν
Οπθογπαθικά λάθη (π.σ. Ο ανηί υ)
Φυνηηικά λάθη (π.σ. κρ ανηί ξ)

96,4%
27
96,4%
15
53,6%

27
96,4%

πκθσλία παξαηεξήζεθε, επίζεο, θαη ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ιαζώλ πνπ
αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, αλεμάξηεηα από ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ ζην
ζρνιείν. Σέινο, νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ παξαδέρηεθαλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό από
ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ δύν ζρνιείσλ, όηη εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ησλ Greeklish, έθαλαλ
ιάζε θσλεηηθά, ζπλδπαζκό ιαηηληθώλ θαη ειιεληθώλ γξακκάησλ, ρξήζε αγγιηθώλ
ζεκείσλ ζηίμεο θαη παξάιεηςε ηνληζκνύ. Οη καζεηέο ηνπ ΓΔΛ ζεκείσζαλ κεγαιύηεξα
πνζνζηά ζηα νξζνγξαθηθά ιάζε θαη ζηελ παξάιεηςε ζεκείσλ ζηίμεο.
Αθνινύζσο δηεξεπλήζεθε «αλ εκθαλίδνληαη ιέμεηο γξακκέλεο ζε Greeklish ζε
επίζεκα γξαπηά ηνπ ζρνιείνπ». Από ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηνπο καζεηέο θαη
ηνπο θηινιόγνπο πξνέθπςε κία αζπκθσλία απόςεσλ αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο. Από
ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ κόλν ην 22,6% παξαδέρηεθε όηη ηα ρξεζηκνπνίεζε θαηά
ιάζνο ζε επίζεκν θείκελν ζην ζρνιείν. Παξόηη ην πνζνζηό απηό είλαη ρακειό, δελ
είλαη θαζόινπ επθαηαθξόλεην, αλ ζθεθηεί θαλείο όηη αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην ¼ ηνπ
δείγκαηνο. Οη θηιόινγνη δήισζαλ όηη ζπλάληεζαλ ιέμεηο γξακκέλεο ζε Greeklish ζε
γξαπηά ηνπ ζρνιείνπ ζε αξθεηά πςειό πνζνζηό (64,3%). Σα καζήκαηα, ζηα νπνία
παξαηεξήζεθε ην θαηλόκελν, είλαη θπξίσο, ε Ν.Γιώζζα-Έθζεζε, ε Λνγνηερλία θαη
ζπαληόηεξα ε Ιζηνξία. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ, επίζεο, νη ιέμεηο θαη νη θζόγγνη πνπ
απνδόζεθαλ από ηνπο καζεηέο κε Greeklish ζε γξαπηά ηνπ ζρνιείνπ θαη θαηαγξάθεθαλ
από ηνπο θηιόινγνπο γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο (Πίλαθαο 6).
Πηλάθαο 6. Λέμεηο - θζόγγνη ζε Greeklish από γξαπηά καζεηώλ
ΛΔΞΔΙ
giati

pame

kaneis

tespa (ηέινο πάλησλ)

tpt (ηίπνηα)

dld (δειαδή)

ΦΘΟΓΓΟΙ
ks / μ

ps / ς

d/δ

e/ε

i/η

p/π
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Σα «ιάζε» πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 6 επηβεβαηώλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ
Greeklish ζην γξαπηό ιόγν ησλ καζεηώλ, ε νπνία εκθαλίδεηαη κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο:
1. Mε ηε ρξήζε ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ, αληί γηα ειιεληθνύο (π.ρ. giati, pame).
2. Mε ηε θσλεηηθή απόδνζε ησλ δηπιώλ ζπκθώλσλ (π.ρ. θζ ζηε ζέζε ηνπ μ ή πο
ζηε ζέζε ηνπ ς).
3. Mε ηελ πηνζέηεζε ζπληνκνγξαθηώλ (π.ρ. tpt αληί γηα ηε ιέμε «ηίπνηα»).
Ζ εκθάληζε ζπληνκνγξαθεκέλσλ ιέμεσλ ή εθθξάζεσλ ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο
ησλ καζεηώλ θαίλεηαη λα είλαη, θπξίσο, απόξξνηα ηεο δηαδεδνκέλεο ρξήζεο αλάινγσλ
ζπληνκνγξαθηώλ ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπο ζην δηαδίθηπν ή ζηα ζύληνκα κελύκαηα κέζσ
θηλεηώλ ηειεθώλσλ πνπ ζπλππάξρνπλ, ζπλήζσο, κε ηε ρξήζε ησλ Greeklish.
εκαληηθό κέξνο ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο αθνξά ζηε κειέηε «ησλ ηξόπσλ
κεηαγξαθήο» πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη καζεηέο γηα λα απνδώζνπλ ηνλ Διιεληθό ιόγν κε
ηα Greeklish. Παξόιν πνπ ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δελ έρεη νινθιεξσζεί, εληνύηνηο
αμίδεη λα αλαθεξζνύλ νξηζκέλεο πξνθαηαξθηηθέο δηαπηζηώζεηο. Έηζη, όπσο θάλεθε θαη
από ηηο δειώζεηο ηνπο, αιιά θαη από ηα θείκελα πνπ κεηέγξαςαλ από ηα ειιεληθά ζηα
Greeklish, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ζπλδπαζκό ηξόπσλ κεηαγξαθήο. Ζ
δηαπίζησζε απηή βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλώλ
(Αλδξνπηζόπνπινο, 1998; Βαιαζάθεο, 2008). Παξόια απηά, έλα κεγάιν πνζνζηό
καζεηώλ (75,61%) δήισζε όηη ρξεζηκνπνηεί ζπρλόηεξα, ηε θσλεηηθή κεηαγξαθή. Καηά
ζπλέπεηα, ε θσλεηηθή απόδνζε ησλ δηπιώλ ζπκθώλσλ (μθζ, ςπζ) κε ιαηηληθνύο ή
ειιεληθνύο ραξαθηήξεο ζηα ζρνιηθά γξαπηά ησλ καζεηώλ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηε
ρξήζε ηεο θσλεηηθήο κεηαγξαθήο. Ζ θσλεηηθή απόδνζε ησλ δηπιώλ ζπκθώλσλ
εκθαλίζηεθε ζε κεγάιν πνζνζηό θαη ζηηο ιέμεηο πνπ απέδσζαλ από ηα Greeklish ζηα
ειιεληθά, νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (π.ρ. «έπζαθζε»). Σν ίδην ηζρύεη θαη
γηα ηελ απνπζία ηνληζκνύ ή ηε ιαλζαζκέλε νξζνγξαθηθή απόδνζε ησλ ιέμεσλ (π.ρ.
«ηθνγεληα», «ηλε»). Δληππσζηαθό, όκσο, είλαη ην γεγνλόο όηη, εθηόο από απηά ηα ιάζε,
παξαηεξήζεθαλ θαη άιια, ηα νπνία δελ ήηαλ αλακελόκελα, όπσο ε αιιαγή ρξόλνπ ή
πξνζώπνπ ζηα ξήκαηα, αιιαγή πηώζεο ζηα νπζηαζηηθά κέρξη θαη πιήξεο
αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο κε άιιε, κε εληειώο δηαθνξεηηθή εξκελεία. Γηα παξάδεηγκα,
ε ιέμε «agwniwdhs» απνδόζεθε, κεηαμύ άιισλ, σο «αγσλίδνκαη», «αγσλησδώο»,
«αλάγλσζε», «ακθηβάιεηο».
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5. Σσζήηηζη
«Τα πεξίθεκα Greeklish αλήθνπλ πηα ζην παξειζόλ θαη νη Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ
Δηαδηθηύνπ ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ θαλνληθά ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ειιεληθήο
γιώζζαο, νη νπνίνη έρνπλ πιένλ απνθσδηθνπνηεζεί θαη αλαγλσξίδνληαη δηεζλώο». Απηά
δήισζε ην 2001, ν ηόηε ππνπξγόο παηδείαο, θ. Δπζπκίνπ, ζε ζπλέληεπμή ηνπ γηα ην
«Δπξσπατθό έηνο γισζζώλ, 2001» (Μαξσλίηεο, 2001). Οθηώ ρξόληα κεηά, ε
πξαγκαηηθόηεηα ηνλ δηαςεύδεη. Σα Greeklish όρη κόλν δελ εμαθαλίζηεθαλ, αιιά
ηείλνπλ λα θαζηεξσζνύλ σο ε επίζεκε γιώζζα ησλ Διιήλσλ ρξεζηώλ ζηελ
ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Σε δηαπίζησζε απηή έξρνληαη λα εληζρύζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ
πξνέθπςαλ από ηελ παξνύζα έξεπλα, αθνύ ηε ρξήζε ησλ Greeklish έρεη πηνζεηήζεη ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ ειηθίαο 12 έσο 18 εηώλ κε ελδείμεηο γηα
επέθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζε καζεηέο κηθξόηεξεο ειηθίαο.
Μπνξεί νη ζεκαληηθόηεξνη ιόγνη πνπ νδεγνύλ ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε ησλ
Greeklish ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ή ησλ θηλεηώλ ηνπο ηειεθώλσλ λα
είλαη ν εζηζκόο ζε απηά θαη ε ηαρύηεηα ζηελ επηθνηλσλία. Όκσο, ε αξλεηηθή επίδξαζε
ησλ Greeklish ζηελ νξζνγξαθηθή ηνπο ηθαλόηεηα είλαη έλα ελδερόκελν πνπ δε θάλεθε
λα ηνπο έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα κέρξη ζήκεξα. Παξόια απηά, από ηα ζηνηρεία πνπ
ζπγθεληξώζεθαλ από ηα εξσηεκαηνιόγηα, ηόζν ησλ καζεηώλ όζν θαη απηώλ πνπ
ζπκπιήξσζαλ νη θηιόινγνη, θαίλεηαη όηη νη επηδξάζεηο από ηε ρξήζε ησλ Greeklish
έρνπλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη ζην γξαπηό ιόγν ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν. Σε
δηαπίζησζε απηή ηζρπξνπνηνύλ ηα είδε ησλ ιαζώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα γξαπηά ησλ
καζεηώλ, δειαδή ε θσλεηηθή απόδνζε θάπνησλ θζόγγσλ, ε επηθξάηεζε ηεο ρξήζεο
ηνπ «ν» θαη ηνπ «η», ε απνπζία ηνληζκνύ θαη ζεκείσλ ζηίμεο, ν ζπλδπαζκόο ειιεληθώλ
θαη αγγιηθώλ γξακκάησλ, αιιά θαη ε ρξήζε ζπληνκνγξαθηώλ. Μία εθηελέζηεξε έξεπλα
ζρεηηθά κε ηα ιάζε απηά ησλ καζεηώλ, πνπ ζα απεπζύλεηαη ζε κεγαιύηεξν αξηζκό
θηινιόγσλ, αιιά θαη καζεηώλ, ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ νδεγώληαο, ελδερνκέλσο,
ζε αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα.
Ζ θαζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ,
Άλλα Φξαγθνπδάθε ππνζηήξηδε ην 2001 όηη «ηα Greeklish δελ είλαη παξά έλα από ηα
γισζζάξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη λένη κεηαμύ ηνπο. Πνηέ δε ζα γξάςνπλ έηζη έλα επίζεκν
θείκελν, πνηέ δε ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα απεπζπλζνύλ ζε ηξίηνπο»(Υαξηνπιάξε,
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2001). Όκσο, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ από ηα γξαπηά ησλ καζεηώλ, κέζσ ηεο
παξνύζαο έξεπλαο, καξηπξνύλ όηη ηα όξηα απηά έρνπλ αξρίζεη λα παξαβηάδνληαη. Με
δεδνκέλν όηη πξόθεηηαη γηα έλα θαηλόκελν πνπ δείρλεη λα δηνγθώλεηαη κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξόλνπ, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί άκεζα ζε βάζνο, ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ θαη λα
πξνηαζνύλ ηξόπνη αληηκεηώπηζήο ηνπ, πξηλ εμειηρζεί ζε πξαγκαηηθό πξόβιεκα γηα ηελ
ειιεληθή γιώζζα. Ζ πην απιντθή πξνζέγγηζε είλαη ε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο, ώζηε λα εληάμνπλ ηε
δηόξζσζε ιαζώλ, ζαλ απηά πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ παξνύζα έξεπλα, ζηε ζρνιηθή
ηνπο θαζεκεξηλόηεηα. ίγνπξα, όκσο, απαηηνύληαη πεξηζζόηεξν δξαζηηθέο θαη
απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
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