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Α. ΔΗΑΓΧΓΖ: ΣΑ  GREEKLISH 

 

Σα greeklish είλαη ε ειιεληθή γιψζζα γξακκέλε κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζην δηαδίθηπν ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

θαζψο θαη ζηα κελχκαηα ηχπνπ sms, θαη απφ Έιιελεο πνπ επηθνηλσλνχλ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, IRC ή instant messaging. Υξεζηκνπνηήζεθαλ, δηφηη ήηαλ 

δχζθνιε ε αλάγλσζε ησλ ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ απφ ηνπο H/Y, γηαηί δελ ππήξρε 

ππνζηήξημε απφ ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. ήκεξα ην πξφβιεκα απηφ έρεη ιπζεί.  

Σα greeklish δηαθξίλνληαη ζε 2 ηχπνπο: ηα νξζνγξαθηθά θαη ηα θσλεηηθά. Ο θαζέλαο 

κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη κε ηε δηθή ηνπ αξέζθεηα, είλαη γξεγνξφηεξα ζηελ 

πιεθηξνιφγεζε θαη δελ ππάξρεη ιφγνο λα έρνπλ ζσζηή νξζνγξαθία. Ωζηφζν νη 

πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ έλα κηθηφ ζχζηεκα. Κάπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ εθηφο απφ 

αγγιηθνχο ραξαθηήξεο θαη αξηζκνχο (φπσο ην 8 θαη ην 3). Μεξηθά παξαδείγκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ γξαθήο είλαη ζηα θσλεηηθά: kalimera, pos iste? ηα 

νξζνγξαθηθά: kalhmera, pws eiste?  

Σν 2000 εθδφζεθε ην πξψην βηβιίν γξακκέλν ζε greeklish απφ ηνλ Γ. 

Αλδξνπηζφπνπιν κε ηνλ ηίηιν «Exegersis». Δίλαη έλα κπζηζηφξεκα γηα ηελ Σερλεηή 

Ννεκνζχλε θαη πεξηγξάθεη έλα ινγηζκηθφ πνπ απνθηά "δηθή ηνπ" βνχιεζε. Σν βηβιίν 

γξάθηεθε κηκνχκελν ηελ κνξθή e-mail, θάηη πνπ ψζεζε ηνλ Αλδξνπηζφπνπιν θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ λα ην δεκνζηεχζνπλ θαη ζε greeklish. 

Σα greeklish εκθαλίδνληαη θαη ζε επίζεκεο ηζηνζειίδεο, ζε κεξηθέο ειιεληθέο εηαηξίεο 

γηα ηα mail ηνπο θαη θάπνηεο θνξέο ζε επαγγεικαηηθέο αιιεινγξαθίεο. Σν 2004 

εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηα ειιεληθά forum ε πξψηε θίλεζε θαηά ησλ 

greeklish, φπνπ νη ρξήζηεο απεηινχζαλ κε εμνζηξαθηζκφ φζνπο ζπλέρηδαλ λα 

γξάθνπλ κε greeklish, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη θάπνην απνηέιεζκα. Αλαθέξεηαη φηη ε 

πξψηε ζχγρξνλε ρξήζε ησλ greeklish έγηλε απφ ηελ Δ.Μ.Τ. (Δζληθή Μεηεσξνινγηθή 

Τπεξεζία) αξθεηέο δεθαεηίεο πξηλ λα πξνεγεζεί ρξνληθψο δηαδίθηπν. 

ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ ηζηνζειίδεο γξακκέλεο ζε greeklish. κσο ε ρξήζε ηνπο 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζεσξείηαη έιιεηςε επαγγεικαηηζκνχ. Οη ππνζηεξηθηέο ησλ 

greeklish πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε ηνπο επλνεί ηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ 

αληίζεηα άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη απεηιείηαη ε αθεξαηφηεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 
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(επεηδή αηνλεί ην νξζνγξαθηθφ αίζζεκα). Ζ επξεία ρξήζε ησλ greeklish ζήκεξα 

(2011) ζε κεγάια θείκελα είλαη ζπάληα, δηφηη ε ρξήζε ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε κηθξά 

αλεπίζεκα κελχκαηα κεηαμχ θίισλ. ήκεξα, έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα λα 

θαηαζθεπαζηνχλ ινγηζκηθά κεηαηξνπήο ησλ greeklish ζε Διιεληθά. 
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Β. Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΧΝ GREEKLISH ΚΑΗ ΟΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

1. Ιζηορική αναδρομή: Σα «greeklish» ζηην ελληνική γλώζζα 

 

ην παξειζφλ ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα ρξήζεο ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, αιιά θαη αληίζηνηρα παξαδείγκαηα: 

 Ζ θξεηηθή ινγνηερλία θαηά ηελ ελεηνθξαηία 

α. «Δξσθίιε»: Έλα απφ ηα πξψηα ειιεληθά θείκελα γξακκέλα κε ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο είλαη απηφ ηνπ Γεσξγίνπ Υνξηάηζε. Με κηα πξαθηηθή πνπ αθφκα ίζσο 

λα… βνεζά-θαη φρη λα πιήηηεη ηε γιψζζα. Παξαζηάζεθε ζπρλά ζηα Δπηάλεζα θαη 

δηαδφζεθε θαη ζηνλ επεηξσηηθφ ρψξν θαη ζηελ Κξήηε ζε πνιιέο ιατθέο δηαζθεπέο 

ζεαηξηθνχ ραξαθηήξα. Γξάθεθε πεξίπνπ ην 1595 θαη εθδφζεθε πξψηε θνξά ην 1637 

ζηε Βελεηία. Δίλαη γξακκέλν ζε δεθαπεληαζχιιαβν νκνηνθαηάιεθην ζηίρν. Σν έξγν 

δηαζψδεηαη ζε ηξία ρεηξφγξαθα, ελψ ππάξρεη καξηπξία θαη γηα ηέηαξην ρεηξφγξαθν, 

ρακέλν ζήκεξα. 

Σν πξψην είλαη έλα αθέθαιν ρεηξφγξαθν κε 

ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο πνπ αλήθεη ζηνλ Imide 

Legrand θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ζηελ Δζληθή 

Βηβιηνζήθε. Σν δεχηεξν είλαη έλα ρεηξφγξαθν 

ηνπ 17νπ αη. απφ ηελ Κεθαινληά θαη βξίζθεηαη 

ζηελ Bayerische Staatsbibliothek ηνπ Μνλαρνχ 

θαη ην ηξίην, επίζεο ηνπ 17νπ αη., είλαη ηεο 

Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Μπέξκηγρακ. Σν ρακέλν ρεηξφγξαθν 

κλεκνλεχεηαη απφ ηνλ ηεξέα Μαηζαίν Κηγάια, 

πξψην εθδφηε ηεο «Δξσθίιεο», σο απηφγξαθν 

ηνπ Υνξηάηζε γξακκέλν κε ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο. Ζ ηξαγσδία «Δξσθίιε» είλαη έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα έξγα ηεο 

θξεηηθήο ινγνηερλίαο απφ ηελ επνρή ηεο Δλεηνθξαηίαο. Σέινο, είλαη εκπλεπζκέλν 

απφ ην ηηαιηθφ ζεαηξηθφ «Orbecche”. 
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β. Ζ θσκσδία “FORTUNATOS”  απφ ηνλ Μάξθν Αληψλην Φψζθνιν ην 1655, θαη 

γ. Σν βηβιίν “H mera tou Hristianou” πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ζην Βελεηηθφ 

Μνπζείν ηεο Νάμνπ. 

 «Φξαγθνρηώηηθα»: Με ηνλ φξν «Φξαγθνρηψηηθα» ν Κψζηαο Καξζαίνο, ιφγηνο 

ηεο επνρήο, αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη νη Υηψηεο θαη άιινη  έκπνξνη ηνπ εμσηεξηθνχ 

έγξαθαλ γξάκκαηα θαη ηειεγξαθήκαηα ζηα Διιεληθά, αιιά κε ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο. Σνλ 18ν αηψλα, ζηελ Υίν, ρξεζηκνπνηνχλ ηα Φξαγθνρηψηηθα (ρξήζε 

ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ γηα ηελ ειιεληθή γξαθή) θπξίσο ζε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα θαη 

επηζηνιέο. Απηή ε θξαγθνρηψηηθε γιψζζα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη απφ Έιιελεο γηα λα 

γξάςνπλ άιινπο Έιιελεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηε κχξλε, ζην Λνλδίλν ή αιινχ.  

 

Σελίδα από ευχολόγιο γραμμένο ζηα Φραγκοχιώηικα 

 

 «Σα Διιεληθά ηεο θάησ Ηηαιίαο»: Σα γθξεθάληθα είλαη ε δηάιεθηνο ηεο 

ειιεληθήο πνπ πεξηέρεη ηηαιηθά ζηνηρεία θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κεγάιε Διιάδα ηεο 

θάησ Ηηαιίαο. Δίλαη γλσζηή σο θαηστηαιηθή δηάιεθηνο, φκσο νη νκηιεηέο ηελ 

νλνκάδνπλ γθξίθν ή θαηστηαιηθά.  

ήκεξα ε γιψζζα είλαη πξνθνξηθή, ηψξα, φκσο, ππάξρνπλ βηβιία νπφηε κπνξεί λα 

κειεηεζεί ζε ζρνιεία θαη Παλεπηζηήκηα. 
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πσο αλαθέξεη, ην ηειεπηαίν γξαπηφ θείκελν κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο βξέζεθε 

ζηελ Πφβα ην 1573. Δθείλε, φκσο, ηε ρξνληά, ε Καζνιηθή Δθθιεζία απαγνξεχεη 

νηηδήπνηε νξζφδνμν, θαζνιηθνπνηεί, νπζηαζηηθά ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, νη 

νπνίνη ζηγά- ζηγά ζεσξνχλ ηε γιψζζα ηνπο ηακπνχ. 

Πεξλάεη κηα πεξίνδνο πνπ ε γιψζζα είλαη ππφ δησγκφ, φπσο ζπλήζσο γίλεηαη κε ηηο 

κεηνλφηεηεο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζηζκνχ απαγνξεπφηαλ λα κηιεζεί ε 

γιψζζα. 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, νη άλζξσπνη μέραζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ειιεληθφ 

αιθάβεην θαη έγξαθαλ κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο. 

Ζ λέα πξνζπάζεηα αλαβίσζεο ηεο γιψζζαο μεθίλεζε ην 1950 θαη έγηλε κε ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο γηαηί νη ειιεληθνί ήηαλ εληειψο μέλνη γηα ηνπο Γθξεθάλνπο. 

Παξάιιεια, ππάξρνπλ θνηλσληθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε γιψζζα θησραίλεη θαη 

απνκνλψλεηαη θαζψο νη πινχζηνη άξρηζαλ λα ηε ζεσξνχλ ηακπνχ θαη λα κελ ηελ 

εμειίζζνπλ. 

Μέλεη, ινηπφλ, ζηηο θαηψηεξεο ηάμεηο, ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο θηελνηξφθνπο θαη παχεη 

ε γισζζηθή εμέιημε, παγψλεη θαη αξρίδεη λα θησραίλεη θαη παξακέλεη σο ζήκεξα κε 

απηή ηε κνξθή. κσο, ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή ηεο Καιαβξίαο ήηαλ απνκνλσκέλε 

έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο. Σψξα, φκσο, ε απνκφλσζε 

απηή δε βνεζάεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ ζπιιφγσλ γηα ηε δηάδνζή ηεο. 

 «Φξαγθνιεβαληίληθα»: Οη Λεβαληίλνη (πιεζπζκνί Καζνιηθψλ ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο) έκελαλ ζηε κχξλε. Οη «κεηξηθέο» ηνπο γιψζζεο ήηαλ 

ηα Ηηαιηθά θαη ηα Γαιιηθά, αιιά ην ειιελνξζφδνμν ζηνηρείν πνπ θπξηαξρνχζε ζηε Μ. 

Αζία ηνπο νδήγεζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεκνηηθή ειιεληθή. Δπεηδή φκσο 

δπζθνιεχηεθαλ κε ην αιθάβεην θαη ηελ νξζνγξαθία, ρξεζηκνπνίεζαλ ζηε γξαθή ησλ 

ειιεληθψλ ηα ιαηηληθά γηα ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο, ζχληαμε ηδησηηθψλ επηζηνιψλ, 

γηα θαηαγξαθή ηξαγνπδηψλ αθφκα θαη ζε ζπκβφιαηα. Σελ ίδηα πεξίνδν ζηε κχξλε 

έγηλε απφπεηξα λα εθδνζεί ειιεληθή εθεκεξίδα κε ιαηηληθφ αιθάβεην. 

 «Καξακαλιίδηθα»: Σα θαξακαλιίδηθα πξσηνεκθαλίζηεθαλ ην 1713 θαη 

έγηλαλ ηφζν δεκνθηιή πνπ δηαηεξήζεθαλ 2 αηψλεο. Σνλ 18ν αηψλα ηππψλνληαλ 
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βηβιία θπξίσο ζξεζθεπηηθά αιιά θαη ηζηνξηθά, αθφκα θαη ιεμηθά ζε ηνχξθηθε 

γιψζζα κε ειιεληθά γξάκκαηα, ελψ κε απηή ηε γξαθή θπθινθφξεζαλ θαη ειιεληθέο 

εθεκεξίδεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

 

Καραμανλήδεια γραθή ζε κηήριο ζηην Καιζάρεια 

 

 



 

 

9 

2. Προζπάθειες λαηινοποίηζης ελληνικού αλθαβήηοσ ζηο παρελθόν 

 

Έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ πξνζπάζεηεο γηα ιαηηλνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ 

Οη εθδφζεηο “Κάιβνο” ην 1980 θπθινθφξεζαλ έλα βηβιίν κε ηνλ ηίηιν «Φσλεηηθή 

Γξαθή» ζην νπνίν ζπγγξαθείο, φπσο ν Μέλνο Φηιήληαο, ν Γεκήηξεο Γιελφο, ν 

Γηάλλεο ηδέξεο, ν Φψηνο Γηνθχιιεο, ν Νίθνο Υαηδεδάθεο, ν Κψζηαο Πξνχζεο, ν 

Κψζηαο Καξζαίνο, ν Γηάλλεο Μπελέθνο θ.ά., ππεξαζπίδνληαη ηε θσλεηηθή θαη 

κάιηζηα ηε ιαηηληθή γξαθή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Σα θείκελα απηά είλαη ηεο 

επνρήο ηνπ κεζνπνιέκνπ, εθηφο απφ ην εηζαγσγηθφ θείκελν πνπ ζπληάρζεθε ην 1980. 

 ην πεξηνδηθφ «Πξσηνπνξία» ην 1930, ν Καξζαίνο θαη ν Γηνθχιιεο καδί κε άιινπο 

δηαλννχκελνπο ηεο επνρήο έζεζαλ δήηεκα κεηαξξχζκηζεο ηεο γξαθήο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. πγθεθξηκέλα δεηάλε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ιαηηληθά γηα ηε γξαθή ηεο 

λένπ ειιεληθήο. Ήζειαλ λα ζπκπέζεη ε αιιαγή ηνπ αιθαβήηνπ  κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

θσλεηηθήο νξζνγξαθίαο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα: 

Ο Γεκήηξεο Γιελφο ππνζηήξημε ηελ ιαηηλνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ γηα 

ηνπο εμήο ιφγνπο:  

1) Γηα ηελ απινπνίεζε ηνπ ζεκεξηλνχ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. 

2) Γηα ηελ εηζαγσγή θσλεηηθήο νξζνγξαθίαο. 

3) Γηα ηελ ρξήζε ηνπ ιαηηληθνχ αιθάβεηνπ. Απηή ε ιχζε καο εηζάγεη κνξθηθά ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ επξσπατθψλ ιαψλ θαη ηαπηφρξνλα ιχλεη ην νξζνγξαθηθφ πξφβιεκα. 

4) Γηα ηελ δηαηήξεζε αλέπαθεο ηεο αξραίαο θαη αξραΐδνπζαο νξζνγξαθίαο. Γειαδή 

δελ δεκηνπξγεί δηπιέο νπηηθέο εηθφλεο γηα θάζε ιέμε. 

Ο Κψζηαο Πξνχζεο ππνζηήξημε φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ δπν γξαθέο, κηα γηα ηελ 

αξραία - απηήλ πνπ έρεη - θαη κηα γηα ηε λέα - ε ιαηηληθή. 
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3. Υρήζη λαηινικού αλθάβηηοσ ζηις ζύγτρονες γλώζζες 

 

Καη ζηηο ζχγρξνλεο γιψζζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην ιαηηληθφ αιθάβεην γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ αιθαβήησλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. ηε ζπλέρεηα ζα 

γίλεη κηα παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ θαη ηελ 

δηαπίζησζε νκνηνηήησλ  κε  ηα greeklish. 

α. Σνπξθηθή γιώζζα 

Γηα λα απνδνζνχλ νη θζφγγνη ηεο Σνπξθηθήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην νζσκαληθφ 

ηνπξθηθφ αιθάβεην, δειαδή ην αξαβηθφ αιθάβεην εκπινπηηζκέλν κε πεξζηθά 

γξάκκαηα (γλσζηφ σο πεξζναξαβηθή γξαθή). Σν 1928 ε νξζνγξαθηθή κεηαξξχζκηζε 

ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ κε έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο 

επνρήο, είρε σο ζπλέπεηα ηελ ιαηηλνπνίεζε ηνπ ηνπξθηθνχ αιθαβήηνπ. Σν λέν 

αιθάβεην ππνζηεξίρζεθε απφ ηα Κέληξα Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε 

εθδνηηθνχο νίθνπο, αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Αηαηνχξθ κε ηαμίδηα πνπ έθαλε ζηηο 

επαξρίεο δηδάζθνληαο ην λέν αιθάβεην. 

Ζ ιαηηλνπνίεζε ηνπ ηνπξθηθνχ αιθαβήηνπ έθεξε σο ζπλέπεηα ηελ δξακαηηθή αχμεζε 

ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ζε ηξηηνθνζκηθφ επίπεδν ζε κεγάιν πνζνζηφ. Δπηπιένλ, 

είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε Σνπξθηθή έρεη αιθάβεην πνπ ηαηξηάδεη απφιπηα ζηνπο 

θζφγγνπο ηεο γιψζζαο. Ζ ηνπξθηθή γιψζζα δηαζέηεη νρηψ ζεκειηψδε θσλήεληα θαη 

κηα ζεηξά απφ δηθζφγγνπο πνπ βαζίδνληαη ζε απηά. Σν ηνπξθηθφ αιθάβεην έρεη 29 

γξάκκαηα: a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z. 

β. Κηλέδηθε γιώζζα 

Μία απφ ηηο ζχγρξνλεο γιψζζεο ζηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ 

είλαη ε θηλέδηθε πνπ είλαη κηα ηνληθή ζπιιαβηθή γιψζζα θαη νη ραξαθηήξεο δελ 

αλαπαξηζηνχλ θσλήκαηα κε άκεζν ηξφπν, αιιά αδηαίξεηεο ζπιιαβέο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε απηνηειή θσλήκαηα κέζα ζην πιαίζην ηεο γιψζζαο, έρνπλ 

ππάξμεη πνιιά ζπζηήκαηα ιαηηλνπνίεζεο ζηελ ηζηνξία. Παξφια απηά, έλα εθ ησλ 

πνιιψλ απηψλ ζπζηεκάησλ, νλφκαηη πηλγίλ, έρεη θαηαζηεί παγθφζκηνο ηχπνο απφ ην 

1982. Ζ θηλέδηθε ιαηηλoπνίεζε παίδεη ξφιν απαξαίηεηνπ εξγαιείνπ γηα κε Κηλέδνπο 

ζηλνκαζείο, ππνδεηθλχνληαο ηελ πξνθνξά πεξίεξγσλ, γηα ην λέν ζπνπδαζηή, 
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ραξαθηήξσλ. Μπνξνχλ, επηπιένλ, λα βνεζήζνπλ ζηε δηαζάθεζε ηεο γιψζζαο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ρξήζεηο γηα ηνπο κε Κηλέδνπο φπσο ε γλσζηνπνίεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ ηεο πξαγκαηηθήο πξνθνξάο ηεο θηλεδηθήο ζηνπο ιανχο πνπ δελ κηιάλε 

θηλέδηθα εηδηθά ζε απηνχο πνπ δελ έρνπλ ηελ εκπεηξία κηαο ηνληθήο γιψζζαο. Δπίζεο 

ππάξρνπλ πνιιέο ρξήζεηο θαη γηα ηνπο θηλέδνπο πνπ ηνπο δηεπθνιχλνπλ πάξα πνιχ. 

Γηα παξάδεηγκα, ε παξάζεζε θηλέδηθνπ θεηκέλνπ ζηα καλδαξηληθά γηα κεξηθνχο 

εγγξάκκαηνπο ζηλφθσλνπο κηαο άιιεο ακνηβαίσο αθαηαλφεηεο θηλεδηθήο γιψζζαο 

φπσο ηα θαληνλέδηθα, νη νπνίνη δελ κηινχλ ηε καλδαξηληθή κε επρέξεηα. Δπίζεο είλαη 

εθηθηή ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιαηηλνπνίεζεο κε ην θιαζηθφ qwerty πιεθηξνιφγην. 

Αθφκα πξαγκαηνπνηείηαη πην εχθνια ε δηδαζθαιία πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο θηλεδηθήο 

ζηνπο κε Κηλέδνπο. 

γ. Ρώζηθε γιώζζα 

Λφγσ πνιιψλ ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πιεξνθνξηθή θαη επίζεο επεηδή δελ είλαη 

δηαζέζηκα θπξηιιηθά αιθάβεηα ζην εμσηεξηθφ, ηα Ρσζηθά ζπρλά κεηαγξάθνληαη κε 

ηελ ρξήζε ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε ηππηθή κεηαγξαθή ηεο ιέμεο 

"мороз" (Διιεληθά: παγσληά) είλαη "moroz" θαη γηα ηελ ιέμε "мышь" (Διιεληθά: 

πνληηθφο) είλαη "mysh'". Ζ κεηαγξαθή ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ δψληεο εθηφο 

Ρσζίαο, αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη νινέλα θαη ιηγφηεξν ζπρλά απφ ηνπο Ρψζνπο ιφγσ 

ηεο επέθηαζεο ηεο Unicode θσδηθνπνίεζεο ησλ ραξαθηήξσλ, ε νπνία πιένλ 

ελζσκαηψλεη δηαθνξεηηθά αιθάβεηα θηάλνληαο απφ ην Λαηηληθφ κέρξη ην Υίληη. 
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Γ. ΤΓΚΡΗΖ GREEKLISH ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ  

 

1. Σα σπέρ και ηα καηά ηης τρήζης ηων greeklish και ηοσ ελληνικού αλθάβηηοσ  

 

Ζ γιψζζα είλαη ε βαζηθή κνξθή έθθξαζεο. Ζ αδπλακία ηεο έθθξαζεο ζπλεπάγεηαη  

κε ζηεηξφηεηα πλεπκαηηθή. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα έρεη εκθαληζηεί έλα θαηλνχξγην 

θαηλφκελν, ην νπνίν μεθίλεζε απφ ηνπο κεηεσξνιφγνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα 

εμαπιψζεθε θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηφ ην θαηλφκελν νλνκάζηεθε 

greeklish. Δκθαλίδεηαη θπξίσο ζηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνπλ ηα παηδηά κέζσ ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ζην facebook θαζψο επίζεο θαη ζε άιιεο παξφκνηεο 

εθαξκνγέο. Απηφ ην θαηλφκελν έρεη θπλεγεζεί ζα κπνξνχζακε λα πνχκε απφ 

δηάθνξνπο αθαδεκατθνχο γηα λα κελ γίλεη αιινηξίσζε ηεο γιψζζαο καο. Μεηά απφ 

έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νκάδα καο θαηαθέξακε λα βξνχκε θάπνηα ππέξ θαη θάπνηα 

θαηά ηηο ρξήζεο ησλ greeklish αιιά θαη ηνπ ειιεληθνχ αιθάβεηνπ έηζη ψζηε λα 

βξνχκε πνηνο απφ ηνπο δχν απηνχο ηξφπνπο είλαη πξνηηκφηεξνο θαη ηηο επηπηψζεηο 

πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ιάζνο απφ απηνχο ηνπο δχν ηξφπνπο 

γξαθήο.        

 

Greeklish 

Τπέξ 

- Δπθνιία, ζπλήζεηα, κφδα. 

- Γηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο καο κέζσ ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ. 

- Με ηελ ρξήζε ηνπο θεξδίδνπκε ρξφλν ζηελ επηθνηλσλία θαη δελ καο 

«πνλνθεθαιηάδεη» ε δχζθνιε νξζνγξαθία. 

- Δκπινπηίδεη ηελ ιαηηληθή θαη ηηο άιιεο θπξηφηεξεο επξσπατθέο γιψζζεο. 

Καηά 

- Παξάιεηςε ηνληζκνχ ησλ ιέμεσλ ή ζεκείσλ ζηίμεο, ρξήζε ιαηηληθψλ 

ζεκείσλ ζηίμεο, ζπλδπαζκφο ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ γξακκάησλ ζηηο ιέμεηο, 
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νξζνγξαθηθά θαη θσλεηηθά ιάζε, ζπληφκεπζε ησλ ιέμεσλ, αιιαγέο ζηνλ 

ρξφλν, ζηα πξφζσπα, ζηα ξήκαηα, αιιαγή πηψζεο ζηα νπζηαζηηθά, 

αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ.           

- Δληχπσζε εκηκάζεηαο θαη ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ. 

- Απινχζηεπζε ηεο νξζνγξαθίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

- Μαδηθή θαη δπλακηθή εηζξνή ηεο μέλεο γιψζζαο ζηελ ειιεληθή. 

- Απαξάδεθηε θαη αδηαθηινλίθεηε επηζθαιήο γξαθή. 

- Σν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπο είλαη λα κείλνπλ νη λένη αγξάκκαηνη. 

- Κίλδπλνο απνμέλσζεο ησλ Διιήλσλ απφ ηελ εηθφλα ησλ ειιεληθψλ ιέμεσλ 

ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο ησλ greeklish. 

- Δίλαη  ν δξφκνο πξνο  ηελ απνμέλσζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

- Αθελφκαζηε λα καο παξαζχξεη ε επθνιία ηεο ρξήζεο ηνπ ιαηηληθνχ 

αιθαβήηνπ. 

- Με ην πέξαζκα ηνπ  ρξφλνπ ε γισζζηθή ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε νινέλα θαη 

θζίλεη. 

- Κνπξάδνπλ ηνλ αλαγλψζηε θη είλαη αθαιαίζζεηα. 

- Απηνθαηαζηξέθνπκε ηελ δεκηνπξγία ηεο ζθέςεο καο. 

- Δίλαη κηα απάηε πνπ πξνζπαζεί λα εμαπαηήζεη ηνπο λένπο ζε κνλνπάηηα 

αγξακκαηνζχλεο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ εχξνπο ηεο ζθέςεο ηνπο. 

 

Διιεληθό Αιθάβεην  

Τπέξ 

- Ζ ειιεληθή γιψζζα είλαη ν πνιηηηζκφο καο, ε ηζηνξία καο, ε ζθέςε καο, ε 

λννηξνπία καο, ε ηαπηφηεηα καο αιιά πάλσ απφ φια είλαη ε αμία καο. 
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- Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα θπβεξλήζεη ηνλ ειιεληθφ ιαφ ζα πξέπεη λα 

πιερζεί ε γιψζζα ηνπ ε ζξεζθεία ηνπ θαη ηα πλεπκαηηθά αιιά θαη ηζηνξηθά 

ηνπ απνζέκαηα. 

- Δίλαη ε γιψζζα πνπ ζηεξίδεη θαη αλαπηχζζεη ηελ ζθέςε νδεγψληαο ζε 

πνιχπινθνπο ζπλεηξκνχο θαη ζσζηέο πξάμεηο. 

- Αιιά πάλσ απφ φια είλαη ε θιεξνλνκηά πνπ καο έρνπλ αθήζεη νη πξφγνλνη 

καο θαη πνπ έρεη αληέμεη κέζα ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ ρσξίο ζεκαληηθέο 

αιιαγέο. 

Καηά 

Γελ ππάξρνπλ θαηά ζην ειιεληθφ αιθάβεην, αιιά ζηνλ ηξφπν πνπ εκείο 

ρξεζηκνπνηνχκε απηφ. 

- Ζ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ (ην  νπνίν καο ζπλεζίδεη 

ζε έλαλ αλνξζφγξαθν ηξφπν γξαθήο). 

- Ζ ακέιεηα, ε έιιεηςε ζεβαζκνχ ζηε θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο. 

- Αληηδξάζεηο πνιιψλ γηα ηα ειιεληθά ιφγσ ηεο δχζθνιεο νξζνγξαθίαο, 

ζχληαμεο θ.α. (θπξίσο ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ).  

 

πσο κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε απφ ηα παξαπάλσ, δελ είλαη ηπραίν ην φηη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη θαηά ηεο ρξήζεο ησλ greeklish, αθνχ φπσο 

κπνξνχκε λα δνχκε, ελψ ζην ειιεληθφ αιθάβεην δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθά «θαηά», 

παξά κφλν ηα ιάζε πνπ θάλνπκε εκείο ζηελ ρξήζε ηνπο, αληίζεηα ζηα greeklish 

ππεξηεξνχλ ηα «θαηά» απφ ηα «ππέξ» θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ. Παξφιν πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ήδε νκάδεο πνπ θαηαδηψθνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ greeklish, ην πξφβιεκα 

παξακέλεη θαη ζα κπνξέζνπκε λα ην ιχζνπκε κφλν αλ φινη ή έζησ νη πεξηζζφηεξνη 

απφ εκάο ζηακαηήζνπκε ηελ ρξήζε ηνπο, γηαηί φπσο ιέλε νη παιηνί αλ θχγνπλ νη 

πνιινί ζα παξαζχξνπλ θαη ηνπο ιίγνπο. Έηζη ζα ζηακαηήζεη ην πξφβιεκα ηεο 

αιινηξίσζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Γηαηί αιινηξίσζε ηεο γιψζζαο ζεκαίλεη θαη 

ζηαδηαθή αιινηξίσζε θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.   
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2. Οι αλλαγές  ζηην ελληνική γλώζζα ζηην πορεία ηων αιώνων  

 

Απφ ηελ επνρή ησλ ζπειαίσλ ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ νη άλζξσπνη πξσηνάξζξσζαλ κε 

κνλνζχιιαβνπο θζφγγνπο κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ εθπιεθηηθή ηειεηφηεηα ηεο 

νκεξηθήο επηθήο δηαιέθηνπ. Σν 1976 φκσο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ, θαζηεξψζεθε ε δεκνηηθή θαη ν κνλνηνληζκφο κε απνηέιεζκα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπκβφισλ  απφ ηα αξραία ρξφληα κέρξη ζήκεξα. 

ζνλ αθνξά ηελ θσλεηηθή θαηαγξαθή ησλ ιέμεσλ ζηελ αξραία ειιεληθή, επεηδή δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα ππάξρεη γξαθή πνπ λα έρεη ηφζα γξάκκαηα φζνη θαη νη δηαθνξεηηθνί 

θζφγγνη ησλ ιέμεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο: ε, ν, νπ, η, θ, γ, ρ, η, δ, ζ, π, β, θ, κ, λ, 

ι, ξ, ζ, δ. Γεληθψο θαηέθπγαλ ζε δηάθνξα ηερλάζκαηα γηα λα έρνπλ κηα θαιχηεξε 

θαηαγξαθή ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Δπίζεο είλαη θαλνληζκέλν λα γξάθεηαη ην 

ηειεπηαίν θσλήελ ησλ ξεκάησλ κε σ θαη εη. Γελ είλαη ηπραίν ην φηη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ρξεζηκνπνηνχκε 6 θσλήεληα γηα λα γξάθνπκε ηηο ιέμεηο καο κε ζθνπφ λα ηηο 

θαηαγξάθνπκε θσλεηηθά θαη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε ξίδα γηα φιεο ηηο 

ιέμεηο καο είλαη ε αξραία ειιεληθή, άξα φια πξνέξρνληαη απφ θάπνπ θαη δελ 

αθήλνληαη ζηελ ηχρε φπσο θάλνπλ πνιινί ιανί. 

Ζ εηπκνινγία ππνδείρλεηαη κέζσ ησλ: Ω (σ), Ο (ν), Ζ (ε), Τ (π), Η (η), άξα ππάξρεη 

έλα αθξηβέο λφεκα ζηηο ιέμεηο θαη ζηελ δηάθξηζε ησλ νκφερσλ ιέμεσλ. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηνχκε πεξηζζφηεξεο ιέμεηο γηα λα κελ είλαη δηθνξνχκελν ην λφεκα θάζε 

θξάζεο. Υξεζηκνπνηνχκε κηα ιέμε γηα λα βγάινπκε λφεκα ρσξίο λα βηαζηνχκε ζηα 

ζπκθξαδφκελα γηα λα ην θαηαιάβνπκε. Ωζηφζν ζηα νπζηαζηηθά ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο δελ ππάξρνπλ ζπλψλπκα, δηφηη νη ιέμεηο δελ δηαθνξνπνηνχληαη πνιχ κεηαμχ 

ηνπο.   

χκθσλα κε πεγέο ε αγγιηθή γιψζζα απνηειείηαη απφ 490.000 ιέμεηο, απφ ηηο νπνίεο 

41.615 πξνέξρνληαη απφ ηελ ειιεληθή γιψζζα, θαη απηφ απνδεηθλχεη φηη νη 

πεξηζζφηεξεο γιψζζεο βαζίδνληαη ζηελ ειιεληθή. Ζ ειιεληθή γιψζζα εκπινπηίδεη ην 

νξζνινγηθφ, καο παξνηξχλεη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη απμάλεη ην επηρεηξεκαηηθφ 

πλεχκα. ε αληίζεζε κε ηα αγγιηθά ε ειιεληθή γιψζζα είρε θαη δπτθφ αξηζκφ. 

Αληίζεηα κε άιιεο γιψζζεο ζηελ ειιεληθή ππάξρεη ην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλφκελν 

ελψ ζηηο άιιεο κπαίλνπλ ηα γξάκκαηα ζε ηπραία ζεηξά γηα ηελ δεκηνπξγία ιέμεσλ. Σα 
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ειιεληθά ππεξηεξνχλ ινηπφλ απφ ηηο άιιεο γιψζζεο. Γηα παξάδεηγκα fly ζεκαίλεη 

κχγα, πεηάσ, πεηψ θαη πέηαμε ελψ ζηα ειιεληθά ε ιέμε πέηαμε βγάδεη λφεκα απφ 

κφλε ηεο. 

πκπέξαζκα απφ ηα παξαπάλσ θαη φζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ greeklish είλαη φηη κέζσ 

ηηο ρξήζεο ηνπο ζα ραζνχλ πνιιά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο καο φπσο ηα θσλήεληα, αθνχ 

νη ρξήζηεο απηήο ηεο δηαιέθηνπ θάλνπλ πνιιά νξζνγξαθηθά ιάζε κε απνηέιεζκα ηελ 

εμαθάληζε πνιιψλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο καο.          
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3. Η πορεία ηης δημοηικής καηά ηην περίοδο ηης γλωζζικής μεηαρρύθμιζης   

 

Παξαθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο ζαθέζηαηα πηζηεχεηαη φηη κπνξεί λα ππάξμνπλ ή 

ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία κε ηελ πνξεία ησλ greeklish ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Πηζαλφηαηα αθνχ ηα greeklish έρνπλ επεξεάζεη πιένλ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ καο ιφγσ, 

ππάξρεη πεξίπησζε λα δεκηνπξγεζεί κεγαιχηεξν θαη εληνλφηεξν πξφβιεκα ην νπνίν 

κπνξεί λα εμειίρζε ζην κέιινλ. Γελ είλαη αθφκα ζίγνπξν φκσο ην αλ ζα μαλαγίλεη 

θάπνην παξφκνην γεγνλφο φπσο απηφ ηεο γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1976. 

Φπζηθά είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ αληηδξάζεηο γηα φιν ην ζέκα νη 

φπνηεο είλαη θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, φπσο είλαη ινγηθφ, θαη δελ γλσξίδνπκε αθφκα 

ηελ εμέιημε πνπ κπνξεί λα πάξνπλ. Πάλησο είλαη ζρεδφλ απίζαλν λα δεκηνπξγεζεί 

κηα κεηαξξχζκηζε παξφκνηα κε απηήλ ηνπ ’76.  

 

Ζ γισζζηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ 1976  

Σν 1976 εθαξκφζηεθε κηα ηζηνξηθή απφθαζε γηα ηελ γισζζά. Πξνβιέθηεθε ινηπφλ 

λα θαζηεξσζεί ε λενειιεληθή σο γισζζά δηδαζθαιίαο γηα ηα ζρνιηθά βηβιία, 

ζπνπδαίν αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη γεληθά ε γισζζά γηα ηελ γεληθή εθπαίδεπζε. 

Γηα απηή ηελ κεηαξξχζκηζε αίηηα ήηαλ ν δηραζκφο ησλ Διιήλσλ ηνπο 2 ηειεπηαίνπο 

αηψλεο φζν άθνξα ην ζέκα ηεο γισζζάο ην νπνίν είρε αιιάμεη πνιιέο θφξεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ αηψλσλ.  

Φπζηθά γηα φια απηά ππήξμαλ πνιιέο αληηδξάζεηο. Κάπνηνη πίζηεπαλ φηη ην λα είλαη 

φινη ππνρξεσκέλνη λα κηιάλε κηα θαηλνχξηα γισζζά ήηαλ πξφβιεκα γηα απηνχο. 

Έλησζαλ θαηαπηεζκέλνη θαη θπξίσο θαηεγνξνχζαλ φηη ππάξρεη έιιεηςε ζρεδηαζκνχ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλφηαηα ζα ζπλέβαηλαλ. χληνκα 

άξρηζε ε πξνεηνηκαζία εθπαίδεπζεο ηεο δεκνηηθήο. ιεο απηέο νη αίηηεο πήξαλ κέξνο 

θαηά ηα έηε 1976-1986 (ν Μπακπηληψηεο ρψξηζε ηελ γισζζηθή κεηαξξχζκηζε ζε 2 

δεθαεηίεο). ηε ζπλερεία ηεο πξψηεο δεθαεηίαο απνηέιεζκα ήηαλ λα απνδερηνχλ ηε 

δεκνηηθή σο λέα γισζζά αιιά αθινχζεζε ε εκθάληζε ελφο λένπ πξνβιήκαηνο, ην 

πξφβιεκα ηεο ζσζηήο ζπιιαβίζεηο ηεο δεκνηηθήο γισζζάο. Καηά ηε Β΄ δεθαεηία 
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(1986-1996) νη αληηδξάζεηο ήηαλ πην ζεηηθέο πξνο ηελ δεκνηηθή. Άξρηζαλ ζηγά ζηγά 

ηα μεζεθψκαηα πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ, νη επαηζζεηνπνηήζεηο ηνπ θφζκνπ θαη 

γεληθά νη έληνλεο δεκνζηέο εθθξάζεηο γηα ην γισζζηθφ ζέκα. Απνηέιεζκα ήηαλ ν 

πεξηνξηζκφο ησλ θαπγάδσλ θαη ησλ αξλεηηζκψλ θαη ε αξρή αλαδήηεζεο γηα κηα 

θαηλνχξηα γισζζηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηελ θνηλσλία  ηνπ ζήκεξα ζε φιε ηελ 

Δπξψπε.  

Κάηη παξφκνην ζπλέβε θαη ζηηο κέξεο καο, κε ην ζέκα ησλ greeklish. Πνιινί 

ππνζηεξηρηέο ηνπο ζέινπλ λα ηα θαζηεξψζνπλ σο επίζεκε ειιεληθή γισζζά. κσο 

δελ ζπκθσλνχλ φινη κε απηφ θαη έηζη πξνθαινχληαη αληηδξάζεηο γηαηί πηζηεχνπλ φηη 

κε ηελ ρξήζε ησλ greeklish εμαθαλίδνληαη πνιιά ζεκαληηθά ζηνηρεηά ηεο δηθήο καο 

γιψζζαο.  
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Γ. Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ Δ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 

ηε ζχγρξνλε επνρή ε ρξήζε ησλ greeklish ζπλαληάηαη ζηνπο ππνινγηζηέο, είηε γηαηί 

ζεσξείηαη πην εχθνιε ιχζε γηα ηε γξαθή ησλ Διιεληθψλ είηε γηαηί νη ππνινγηζηέο δελ 

ππνζηήξηδαλ εμαξρήο ηε ρξήζε ησλ Διιεληθψλ.  

Καζψο ηα Διιεληθά δελ ήηαλ πάληα εγθαηεζηεκέλα κέζα ζηηο εθαξκνγέο θαη ζηα 

πξνγξάκκαηα ρξήζεο, νη Έιιελεο ρξήζηεο δελ είραλ πάληα ηελ δπλαηφηεηα λα 

γξάθνπλε Διιεληθά ζηνπο Ζ/Τ. Έηζη αλαγθαζηηθά νη ρξήζηεο έγξαθαλ  κε greeklish. 

Παξαθάησ έρνπκε θάπνηα δεκνθηιή πξνγξάκκαηα Ζ/Τ, ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη πψο  

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα Διιεληθά. 

 

1.ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

 

Τπνινγηζηέο Macintosh 

MAC OS X 10.5 (Leopard): 26/10/2007 

Με ην πνπ εγθαζίζηαηαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γίλεηαη απηφκαηα ε εγθαηάζηαζε 

ησλ Διιεληθψλ (πνιπηνληθά θαη κνλνηνληθά). 

MAC OS X 10.4 (Tiger): 29/04/2005 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Διιεληθψλ δελ γίλεηαη απηφκαηα αιιά κεηά απφ επηινγή ηνπ 

εξγαιείνπ International (πνιπηνληθά θαη κνλνηνληθά). 

MAC OS X 10.3 (Panther) and MAC OS X 10.2 (Jaguar): 24/10/2003 θαη 24/08/2002 

Απηφκαηα εγθαηεζηεκέλα κφλν ηα κνλνηνληθά ειιεληθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

πνιπηνληθψλ ειιεληθψλ ρξεηάδνληαη πξφζζεηνη νδεγνί πιεθηξνινγίνπ. 

MAC OS 9: 23/10/1999 
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Πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ Unicode. Απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε κηαο γισζζηθήο 

επέθηαζεο γηα ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο, δπν εθαξκνγέο θεηκέλνπ: ην MLTE 

θαη ην SUE. 

 

2.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟΤ UNICODE 

 

AbiWord 2.4.6 for MAC OS X 10.2 θαη αλψηεξν: Γσξεάλ δηάζεζεο, αλνηρηνχ 

θψδηθα. Μπνξεί λα απνζεθεχεη αξρεία ζε Unicode θαη ζε Word. 

Korais: επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ θαη ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. Γσξεάλ δηάζεζεο. 

Δχθνιε πιεθηξνιφγεζε θαη πνιπηνληθψλ θαη κνλνηνληθψλ ειιεληθψλ. Πιήξεο 

ζπκβαηφηεηα κε Unicode. Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία, απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ 

κε ή ρσξίο επηζπλαπηφκελα αξρεία. 

Openoffice for MAC OS X: επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ πνπ κπνξεί 

λα δηαρεηξηζηεί αξρεία ζε Unicode.  

SUE (Simple Unicode Editor): δσξεάλ επεμεξγαζηήο πνπ ιεηηνπξγεί ζε MAC OS 9, 

MAC OS X κφλν κε επεμεξγαζηή Power PC (ρξεζηκνπνηείηε κφλν κε PC). 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ-ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΛΤΣΟΝΙΚΟΤ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟΤ 

 

Οη πξφζζεηνη νδεγνί πιεθηξνινγίνπ (πέξα απφ απηφλ πνπ εκπεξηέρεηε ζην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα) επηηξέπνπλ ηελ αλαδηάηαμε ησλ πιήθηξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε πιεθηξνιφγεζε πνιπηνληθψλ ειιεληθψλ. Κάπνηα πξνζθέξνπλ θαη 

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο. 

Greekkeys: 1984 

Απνηειεί ηδαληθή ιχζε γηα ηελ εηζαγσγή αξραίσλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ. Δίλαη έλα 

παθέην νδεγνχ πιεθηξνινγίνπ θαη γξακκαηνζεηξψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε νπνηαδήπνηε 

εθαξκνγή. Παξείρε γηα πνιχ θαηξφ δηθή ηνπ θσδηθνπνίεζε αιιά πιένλ ππνζηεξίδεη 

Unicode. Ζ πξφζθαηε έθδνζε 2008 ππνζηεξίδεη MAC OS X 10.3 ή αλψηεξν. 
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Polytonic greek Unicode keyboard:  

Δίλαη κηα πξνζαξκνγή ζην ιεηηνπξγηθφ MAC OS X ηνπ πνιπηνληθνχ πιεθηξνινγίνπ 

γηα Windows. Παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο κηα εχθνιε κέζνδν δαθηπινγξάθεζεο 

πνιπηνληθψλ θεηκέλσλ ζε Macintosh, κε ην BetaCode (κεηαηξνπή ιαηηληθψλ ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ειιεληθνχο ραξαθηήξεο). Ζ εθαξκνγή είλαη δσξεάλ γηα MAC OS X ή 

λεφηεξα. 

Sophokeys 1.3: 

Δίλαη δσξεάλ ινγηζκηθφ παξέρεη κία εχθνιε κέζνδν δαθηπινγξάθεζεο πνιπηνληθψλ 

θεηκέλσλ ζε Macintosh. Σν θείκελν γξάθεηαη ζε BetaCode θαη κεηαγξάθεηαη 

απηφκαηα ζε Unicode εθηεηακέλα ειιεληθά. Δίλαη δσξεάλ γηα MAC OS X 10.2 ή 

λεφηεξα. 

UniGreek: 9/01/2009 

Δθαξκνγή δσξεάλ δηάζεζεο. Απηφκαηε κεηαηξνπή θεηκέλσλ απφ BetaCode ζε 

πνιπηνληθφ Unicode. Δπηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε θεηκέλνπ κε κνξθή αξρείνπ  txt, xtf, 

pdf, doc. Δπίζεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα καδηθήο κεηαηξνπήο αξρείσλ. 

Λνγηζκηθό δεκηνπξγίαο πνιπηνληθνύ πιεθηξνινγίνπ 

Δπηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα δηακνξθψζεη λέεο δηαηάμεηο πιεθηξνινγίνπ: Ukulele, 

SILKex, KeyLayoutMaker. 

Πξνγξάκκαηα ζειηδνπνίεζεο κε ππνζηήξημε πνιπηνληθώλ γηα Macintosh 

Adobe InDesign: ε έθδνζε CS3 (θαη αλψηεξε) ππνζηεξίδεη Unicode θαη επνκέλσο 

θαη θείκελα ζηνηρεηνζεηεκέλα κε Unicode. 

Ζ έθδνζε CS4 ππνζηεξίδεη πιήξσο ηα Διιεληθά. Πνιπηνληθά θαη κνλνηνληθά θαη 

ρξεζηκνπνηεί Unicode θαη OpenType γξακκαηνζεηξέο. 

QuarkXPress 7.2: ε ειιεληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο (κφλν γηα Macintosh) 

πξνζθέξεη:  

1. ζσζηή κεηαηξνπή πεδψλ θεθαιαίσλ. 

2. ππνζηήξημε παιαηψλ ειιεληθψλ. Type 1 γξακκαηνζεηξψλ. 
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3. κεηαηξνπέα ειιεληθψλ απφ έγγξαθα QXP παιαηφηεξσλ εθδφζεσλ. 

4. κεηαηξνπέα κεηθηνχ θεηκέλνπ (ιαηηληθά-ειιεληθά) ζε ακηγψο ειιεληθά. 

5. κεηαηξνπέα παιαηνχ πνιπηνληθνχ ζε Unicode. 

 

4. ΠΟΛΤΣΟΝΙΚΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Πνιιέο θνξέο ε απεηθφληζε πνιπηνληθψλ ειιεληθψλ ζην δηαδίθηπν δελ είλαη ζσζηή, 

νη ραξαθηήξεο εκθαλίδνληαη ζαλ θνπηάθηα, εξσηεκαηηθά ή αθαηαλφεηα ζχκβνια. 

 

Browser πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πνιπγισζζηθή θσδηθνπνίεζε UTF-8 

- Netscape Communicator/ Navigator (45 ή κεγαιχηεξε έθδνζε) 

- Internet Explorer 

- Firefox ηεο Mozilla 

 

Αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ 

Ο ρξήζηεο δελ δηαζέηεη θαηάιιειε Unicode γξακκαηνζεηξά. 

Απαηηνχληαη επηπιένλ ξπζκίζεηο. 

 

Γηα ηελ ζσζηή απεηθόληζε ησλ Διιεληθώλ απαηηνύληαη: 

Μηα εγθαηεζηεκέλε πνιπηνληθή γξακκαηνζεηξά. 

Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο γξακκαηνζεηξάο σο γξακκαηνζεηξά αλάγλσζεο 

ηζηνζειίδσλ ζηνλ Browser. 

Ζ επηινγή Unicode (UTF-8) ζην παξάζπξν επηινγήο θσδηθνπνίεζεο. 

(νη νδεγίεο γηα ηα παξαπάλσ βήκαηα ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζε πιήζνο ηζηνζειίδσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Thesaurus Linguae Graecae). 
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Οδεγίεο γηα ηε ξύζκηζε θπιινκεηξεηώλ ζηα windows 

Γηα ηε ζσζηή απεηθφληζε πνιπηνληθψλ ραξαθηήξσλ ζηα Windows 2000 θαη XP 

πξέπεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε λα έρεη επηιερζεί Multilanguage support 

(πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε). Γηα ηελ αλάγλσζε πνιπηνληθψλ είλαη απαξαίηεην λα 

ππνζηεξίδεη ν θπιινκεηξεηήο ηελ πνιπγισζζηθή θσδηθνπνίεζε UTF-8 (Unicode) 

θαη λα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο ειιεληθέο πνιπηνληθέο γξακκαηνζεηξέο Unicode 

(ζρεηηθή ηζηνζειίδα « the stoa consortium»). 

 

INTERNET EXPLORER: 07/2000 

Οη εθδφζεηο 5,0 θαη εμήο ππνζηεξίδνπλ Unicode. 

Υξεηάδεηαη εηδηθή πινήγεζε γηα λα επηιέμεη ν θπιινκεηξεηεο ηελ θαηάιιειε 

γξακκαηνζεηξά πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη ν επηζθέπηεο, ψζηε λα εκθαλίζεη θείκελα 

πνιπηνληθψλ ειιεληθψλ. 

 

MOZILLA FIREFOX 2.0 

Γηα ηνλ νξηζκφ εκθάληζεο πνιπηνληθήο γξακκαηνζεηξάο ρξεηάδεηαη εηδηθή πινήγεζε 

φπσο θαη ζηνλ Internet explorer. Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνπο ππφινηπνπο 

θπιινκεηξεηέο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα Alan Wood. 

 

Οδεγίεο γηα ηελ ξύζκηζε θπιινκεηξεηώλ ζε macintosh 

Πξέπεη ν θπιινκεηξεηήο λα ππνζηεξίδεη UTF-8. 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο ειιεληθέο πνιπηνληθέο γξακκαηνζεηξέο 

Unicode. 

Πξέπεη λα είλαη πξνεπηιεγκέλε UTF-8. 

(Ίδηεο πξνυπνζέζεηο κε ηα Windows) 
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SAFARI 

Δηδηθή πινήγεζε. 

 

Οδεγίεο γηα ηελ εκθάληζε πνιπηνληθώλ unicode ζηνλ θόκβν ηνπ Πεξζέα 

(ςεθηαθή βηβιηνζήθε) 

Με ρξήζε εηδηθήο πινήγεζεο ηα θείκελα ζα εκθαλίδνληαη ζε πνιπηνληθά ειιεληθά ζε 

θσδηθνπνίεζε Unicode. 

 

5. ΓΡΑΦΗ ΠΟΛΤΣΟΝΙΚΩΝ Ε ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

 

Ζ επηινγή κηαο γξακκαηνζεηξάο θαη ε δεκνζίεπζε θεηκέλνπ ζε: UTF-7 θαη UTF-8 

(νδεγίεο ζηελ ηζηνζειίδα «δηαδίθηπν θαη δηδαζθαιία»). 

 

KORAIS 

Γηα ηελ γξαθή πνιπηνληθψλ ζε δηαθνκηζηέο αιιεινγξαθίαο. Ο δσξεάλ απηφο 

επεμεξγαζηήο θεηκέλσλ είλαη αμηνπνηήζηκν εξγαιείν. πλδπάδεη επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ θαη ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία, απνζηνιή θαη 

ιήςε κελπκάησλ κε ή ρσξίο επηζπλαπηφκελα αξρεία. 

 

Microsoft weft3 

Υξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία πνιπηνληθψλ ηζηνζειίδσλ (Windows). 
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6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

 

Βαζηδφκελνη ζηελ έξεπλα ηεο VPRC copyright γηα ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα κπνξνχκε λα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

Μεηά ην 2000 κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ Διιεληθά απφ φια ηα πξνγξάκκαηα 

ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. πλεπψο ηα έηε 2002-2004 ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα δελ ήηαλ ε αηηία ρξήζεο ησλ greeklish επεηδή ήηαλ απφιπηα ζπκβαηά κε 

Unicode. 

Μεηά ην 2002 κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ Διιεληθά απφ ηα πνην δεκνθηιή 

πξνγξάκκαηα ησλ ρξεζηψλ άξα δελ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νχηε απηά αηηία ηεο 

ρξήζεο ησλ greeklish. 

Οη ειηθίεο 0-4 εηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχζαλ ππνινγηζηέο αιιά δελ ήμεξαλ λα 

γξάθνπλ άξα ηα greeklish δελ κπνξεί λα μεθηλήζνπλ λα εκθαλίδνληαη ζε απηέο ηηο 

ειηθίεο. 

ηηο ειηθίεο 5-14 εηψλ νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ Διιεληθά, παξφια απηά 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ greeklish απφ επηινγή ησλ ρξεζηψλ θαη φρη 

επεηδή δελ ππήξρε άιιε δπλαηφηεηα. 

Μεγάιν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή πάλσ απφ 3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, ζπλεπψο γηα απηνχο είλαη πην εχθνιν λα ζπλεζίζνπλ ζηε ρξήζε greeklish 

απφ φηη γηα ηνπο ππφινηπνπο πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν απφ 2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ην 2002 ρξεζηκνπνηεί chat rooms, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζπλνκηινχλ γξαπηψο ζηνλ ππνινγηζηή κε απνηέιεζκα απηνί πνπ 

γξάθνπλε ζε greeklish ηα ζπλεζίδνπλ πην εχθνια λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζην 

γξαπηφ ιφγν ηνπο. Σα ππφινηπα πνζνζηά ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ηνπο θπξηφηεξνπο 

ιφγνπο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ ζπρλή πιεθηξνιφγεζε 

ραξαθηήξσλ άξα δελ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάδνζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ greeklish. 
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Οη ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, πάλσ 

απφ 3 ρξφληα απνηεινχλ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ θαη ινγηθά έρνπλ ζπλεζίζεη ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ λα γξάθνπλ κε ειιεληθά ή greeklish. 
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Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΦΡΑΖ GREEKLISH Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

 

ηε ζχγρξνλε επνρή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νη ρξήζηεο ησλ greeklish λα γξάθνπλ 

Διιεληθά ρξεζηκνπνηψληαο πνηθηιία πξνγξακκάησλ κεηάθξαζεο greeklish ζε 

Διιεληθά θαη αληίζηξνθα. 

 

Δίλαη απηή ε ιύζε ζην πξόβιεκα ησλ greeklish; 

Πξηλ θαηαιήμνπκε ζην πξφγξακκα greeklish converter είδακε πνιιά αιιά sites  πνπ 

θάλνπλ ηελ ηδία δνπιεηά κεηαηξνπή απφ Διιεληθά ζε greeklish θαη ην αληίζεην. 

Μειεηήζακε πξνζεθηηθά φια ηα sites θαη ηέινο κεηά απφ κηα νκαδηθή απφθαζε 

θαηαιήμακε ζην site greeklish converter, ην νπνίν είλαη ην πην επθνιφρξεζην, ην πην 

ηδαληθφ θαη ην πην θαιφ site απφ ηα ππφινηπα. 

Ζ νκάδα καο απνθάζηζε φηη ην greeklish converter είλαη ην ρξεζηκφηεξν δηφηη είλαη 

πνιχ απιφ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη καο παξέρεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο 

κεηαηξνπήο πνπ δελ είλαη κφλν απφ greeklish ζε Διιεληθά αιιά θαη απφ Διιεληθά ζε 

greeklish. Δπίζεο ην greeklish converter είλαη εχθνιν ζηελ θαηαλφεζε. Απνηειείηαη 

απφ 2 πεδία θεηκέλνπ 2 θνπκπηά πνπ θάλνπλ ηηο κεηαηξνπέο θαη έλα θνπκπί 

θαζαξηζκνχ. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ: Σν greeklish converter είλαη επθνιφρξεζην δηφηη έρεη 2 

κεγάια παηδηά θεηκέλνπ. Δίλαη ζηα Αγγιηθά αιιά δελ δπζθνιεχεη ηνλ ρξήζηε ηνπ. 

Δπίζεο γίλεηαη λα γξάςεηο κεγάια θείκελα θαη ε κεηαηξνπή απφ greeklish ζε 

Διιεληθά είλαη νιφζσζηε ρσξίο νξζνγξαθηθά. 

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ: Σν site απηφ δελ έρεη πνιιά κεηνλεθηήκαηα. Σν κφλν 

κεηνλέθηεκα ηνπ είλαη φηη είλαη ζηα Αγγιηθά θαη άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπλ απηή ηελ 

γιψζζα δπζθνιεχνληαη. 

ΦΖΦΟΗ: Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ην πξφγξακκα απηφ γηαηί  

είλαη επθνιφρξεζην θαη ηαρχηεξν. Λίγα ήηαλ ηα άηνκα πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ην πξφγξακκα γηαηί πηζηεχνπλ φηη ηα  greeklish έρνπλ γίλεη ζπλήζεηα θαη απηή δελ 

είλαη θαιή γηα ηε γιψζζα καο. 
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Ζ νκάδα καο πξνηείλεη απηφ ην πξφγξακκα ζε φινπο γηαηί είλαη πνιχ ρξήζηκν θαη 

βνεζάεη πνιινχο ζην λα κεηαηξέπνπλ ιέμεηο θαη θείκελα απφ greeklish ζε Διιεληθά 

θαη ην αληίζεην. Δπίζεο κεηά απφ πνιιέο ηζηνζειίδεο κεηάθξαζεο ησλ greeklish πνπ 

επηζθεθηήθακε ην greeklish converter είλαη ε θαιχηεξε επηινγή. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΔΡΔΤΝΑ  

Οη πεξηζζφηεξνη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηζηνζειίδα απηή δηφηη ζχκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ηεο νκάδαο «ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ FACEBOOK» ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ήδε Διιεληθά (ιεπηνκέξεηεο ζην θνκκάηη εξγαζίαο ζηελ ελφηεηα ε 

πνξεία ησλ Διιεληθψλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ππνινγηζηψλ). 

Οη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη απηφ ην πξφγξακκα είλαη ράζηκν ρξφλνπ δηφηη ππάξρεη 

πην απιφο θαη γξήγνξνο ηξφπνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. χκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε νκάδα ίζσο απηφ ην πξφγξακκα λα ήηαλ ρξήζηκν πξηλ ην 2000 γηαηί δελ 

ππήξρε εγθαηεζηεκέλε  ε  ειιεληθή γιψζζα ζηνπο ππνινγηζηέο.  
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Σ. ΔΠΗΛΟΓΟ: Ζ ΤΝΓΔΖ ΜΗΑ ΓΛΧΑ ΜΔ ΔΝΑ ΟΡΗΜΔΝΟ 

ΑΛΦΑΒΖΣΟ ΔΗΝΑΗ ΣΔΛΗΚΑ ΚΑΣΗ ΑΠΟΛΤΣΟ Ζ ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΤΜΒΑΖ 

ΠΟΤ ΞΔΠΔΡΝΗΔΣΑΗ; 

 

Με ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ ε γιψζζα ζπλερψο αιιάδεη θαη καδί κε εθείλε θαη ην 

αιθάβεην. Απφ ηα ήδε αξραία ρξφληα ζπλέβεζαλ πνιιέο αιιαγέο πνπ ηειηθά έθεξαλ 

ην ζεκεξηλφ απνηέιεζκα. 

ηηο κέξεο καο φκσο πνιινί ππνζηεξίδνπλ λα θαζηεξσζεί ην ιαηηληθφ αιθάβεην ζηελ 

λέα ειιεληθή θαη δεηάλε λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απηνί νη ραξαθηήξεο γηα απηήλ 

θαη πνιινί απφ απηνχο έρνπλ ζπληάμεη θαη πνιιά θείκελα γξακκέλα κε ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο. Κίλεηξν ηνπο είλαη, φηη ζρεδφλ φινη νη πνιηηηζκνί γξάθνπλ κε ιαηηληθφ 

αιθάβεην, εθηφο απφ εκάο, θαη ηζρπξίδνληαη φηη πξέπεη λα ηνπο αθνινπζήζνπκε θαη 

εκείο σο ειιεληθφο πνιηηηζκφο. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ζηα 

πεξηζζφηεξα κέζα επηθνηλσλίαο ζην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

αιθάβεην. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν ππνινγηζηήο δελ ππνζηεξίδεη θείκελα 

γξακκέλα ζηα Διιεληθά. ζνλ αθνξά ζην γεληθφ ζέκα ησλ ιαηηλνειιεληθψλ ζήκεξα 

ππνζηεξίδεηαη φηη νη ιαηηληθνί ραξαθηήξεο είλαη κφλν έλα βνήζεκα γηα ηελ λέα 

ειιεληθή θαη απιά έλαο ηξφπνο γηα πην εχθνιε ζχληαμε θεηκέλσλ. Δδψ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη φιεο νη επξσπατθέο γιψζζεο είλαη δηάιεθηνη ηεο δηθήο καο ειιεληθήο. 

πκπέξαζκα απφ φια ηα παξαπάλσ είλαη φηη ε ζχλδεζε κηαο γιψζζαο κε έλα 

αιθάβεην είλαη θάηη πνπ μεπεξληέηαη θαη αιιάδεη αλάινγα κε ηελ θνηλσλία πνπ ηελ 

ρξεζηκνπνηεί. Πηζηεχνπκε ινηπφλ, φηη αλ ζπλερηζηεί ε ρξήζε ησλ greeklish ζα 

εμαθαληζηεί έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ιεμηινγίνπ καο αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ 

πνιηηηζκνχ καο. Γη’ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα δξάζνπκε άκεζα θαη λα αγλνήζνπκε 

ηα greeklish. 
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Σ. ΠΖΓΔ ΔΡΔΤΝΑ 

 

• kinezika.info 

• anagnosi.blogspot.com 

• sarantakos.wordpress.com 

• paraskhnio.gr 

• 24grammata.com 

• pare-dose.net 

• wikipedia.org 

• athens.cafebabel.com 

• filologos10.wordpress.com 

• ηαηηζηηθά έξεπλα απφ ηελ VPRC Copyright. 

• Wikipedia.com 

• greek-language.gr/greekLang/ancient/polytonic/writing.html. 

• facebook.com 

• greeklish-converter.com 

• e-greeklish.gr 

• greek-lish to greek.com 
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Ε. ΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΜΑΘΖΣΔ  

 

Οκάδα “FACEBOOK VS ΠΡΟΧΠΟΠΑΠΤΡΟ” 

 Αλαζηαζίνπ Μάξηνο 

 Βάζζνο Γξεγφξεο 

 Εατκε Μαξία 

 Κφληε Δπξπδίθε 

 ηαχξνπ Μαξία 

 

Οκάδα «FAKE» 

 Ενχθα Νεθέιε 

 Κνηδακπαζίδεο πχξνο 

 Μφιια Δλθέια  

 Μπξηνχλε ιγα 

 Οηθνλνκίδεο Φψηεο 

 

Οκάδα «Ζ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ FACEBOOK» 

 Βξχζεο Οξέζηεο 

 Γεσξγνιάκπξνπ Βαζηιηθή 

 Γφγνινο Αιέμαλδξνο  

 Καξαβαζίιε Κσλζηαληίλα 

 Μαθξή Μαξία 
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Οκάδα «A….MOO»  

 Γηάλλε Παπιίλα 

 Γηαλλαθφο Λεπηέξεο 

 αληνχζεο Νίθνο 

 Σδάλεο Αλδξφληθνο 

 Σζνπκέηε Διεπζεξία 

 


