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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ(PROJECT)
Ζ εξεπλεηηθή νκάδα:

ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΑ, ΒΑΡΔΖ ΑΝΓΡΔΑ, ΕΑΥΑΡΖ ΠΑΝΣΔΛΖ
ΓΑΒΖ ΓΖΜΖΣΡΑ, ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ, ΓΚΑΝΑΒΗΑΡΖ ΜΗΥΑΖΛ
ΓΔΡΜΑΝΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ, ΛΑΝΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΕΑΚΖ ΑΤΓΔΡΗΝΖ
ΠΔΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ, ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΓΗΩΡΠΤΡΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ, ΣΟΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, ΣΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΠΑΝΣΑΕΖ ΘΔΟΓΩΡΑ, ΜΟΤΡΑΣΛΑΡΗ ΝΗΚΟ, ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ
ΣΗΟΤΡΖ ΝΗΚΖΣΑ

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: ΥΡΤΟΣΟΜΟ ΚΑΡΡΑ, ΦΗΛΟΛΟΓΟ

ΘΔΜΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ζ ζέζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή.
Πώο θζάζακε από ηα αξραία ειιεληθά ζηα greeklish;

ΑΝΣΗ ΔΗΑΓΩΓΖ
Ο Ννκπειίζηαο πνηεηήο καο Γηώξγνο εθέξεο
έγξαςε ζηηο «εκεηώζεηο γηα κία νκηιία ζε
παηδηά» : «Ζ ειιεληθή γιώζζα, ν άλζξσπνο,
ε ζάιαζζα...Γηα θνηηάμεηε πόζν ζαπκάζην
πξάγκα είλαη λα ινγαξηάδεη θαλείο πώο, από
ηελ επνρή πνύ κίιεζε ν Οκεξνο σο ηα
ζήκεξα, κηινύκε, αλαζαίλνπκε θαί
ηξαγνπδνύκε κε ηελ ίδηα γιώζζα. Κη απηό δε
ζηακάηεζε πνηέ, είηε ζθεθηνύκε ηελ
Κιπηαηκλήζηξα πνύ κηιά ζηνλ Αγακέκλνλα,
είηε ηελ Καηλή Γηαζήθε, είηε ηνλ Γηγελή
Αθξίηα, είηε ηνλ Έξσηόθξηην, είηε ην δεκνηηθό
ηξαγνύδη. Πξέπεη λα ζθεθηείηε πώο όια απηά,
βξίζθνπληαη κέζα ζαο όια καδί, πώο είλαη ην
κεδνύιη ησλ θνθάισλ ζαο, θαί πώο ζα ηα
βξείηε αλ ζθάςεηε αξθεηά βαζηά ηνλ εαπηό
ζαο[...]

ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΔΙ
ΣΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ
ΚΑΣΑ ΘΔΜΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ
Α. Καηαγωγή ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο
ΟΜΑΔΑ 5

Β. Γηεξεύλεζε ηεο δηαρξνληθόηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο
ΟΜΑΔΑ 1

Γ. Η ρέζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο κε ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη ε αμηνπνίεζή
ηεο ζην ζύγρξνλν πεξηβάιινλ
ΟΜΑΔΑ 3

Γ. Γηαηί νη λένη ζήκεξα πξνηηκνύλ ηα greeklish;
ΟΜΑΔΑ 4

Δ. Η ζέζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
ΟΜΑΔΑ 2

Σ. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟΤ - ΛΤΚΔΗΟΤ
ΟΛΔ ΟΗ ΟΜΑΓΔ

Α΄ ΘΔΜΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ:
ΚΑΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ
ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

5ε Οκάδα
1. ΝΘΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΘΟ
2. ΠΕΣΗ ΠΤΡΘΔΩΝ
3. ΣΑΥΟ ΔΗΜΗΣΡΘΟ
4. ΣΘΟΤΡΗ ΝΘΚΗΣΑ

Όινη γλσξίδνπκε φηη ε ειιεληθή γιψζζα είλαη ε παιαηφηεξε
απφ φιεο ηηο ζεκεξηλέο επξσπατθέο γιψζζεο.
Απηφ κπνξεί λα επηβεβαησζεί απφ ηνπο
πίλαθεο πνπ γηα ρηιηάδεο ρξφληα ήηαλ ζακκέλνη ζηελ

ειιεληθή γε θαη απνθαιχθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πεξαζκέλνπ αηψλα (ν ηειεπηαίνο πίλαθαο βξέζεθε ζην
Γηζπειηφ ηεο Καζηνξηάο θαη ρξνλνινγήζεθε ηνπιάρηζηνλ
ζην 5000 π.Υ).

Απηφ ην ζηνηρείν κάο έθαλε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ γλσξίδνπκε θαη πνιιά πξάγκαηα γηα

ηελ απαξρή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
'Οπσο έιεγαλ θαη νη αξραίνη 'Διιελεο «άγεη εηο θσο ηελ αιήζεηα ν
ρξφλνο».

Η ειιεληθή γιψζζα είλαη κία απφ ηηο ηλδνεπξσπατθέο
γιψζζεο.
Απνηειεί ην κνλαδηθφ κέινο ελφο αλεμάξηεηνπ
θιάδνπ ηεο ηλδνεπξσπατθήο νηθνγέλεηαο γισζζψλ.
Αλήθεη επίζεο ζηνλ βαιθαληθφ γισζζηθφ δεζκφ.
ηελ ειιεληθή γιψζζα, έρνπκε γξαπηά θείκελα
απφ ηνλ 15ν αηψλα π.Υ. κέρξη ζήκεξα.

Πξσηνειιεληθή (πεξ. 2000 π.Υ.)
Γηα ηελ πξψηε θάζε (πξσηνειιεληθή) ε νπνία ηνπνζεηείηαη
πξηλ ην 1600 π.Υ., νη φπνηεο γλψζεηο καο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα
βαζίδνληαη ζε ηερληθέο επαλαζχλζεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
ζπγθξηηηθή γισζζνινγία.

Ο Γίζθνο ηεο Φαηζηνχ
εκαληηθφηαην αξραηνινγηθφ εχξεκα απφ ηελ Μηλσηθή πφιε ηεο Φαηζηνχ ζηε
λφηηα Κξήηε θαη ρξνλνινγείηαη πηζαλψο ζηνλ 17ν αηψλα π.Υ..
Απνηειεί έλα απφ ηα γλσζηφηεξα κπζηήξηα ηεο αξραηνινγίαο, αθνχ ν ζθνπφο
ηεο πξψηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαη ην λφεκα ησλ φζσλ αλαγξάθνληαη ζε απηφλ
παξακέλνπλ άγλσζηα.

O δίζθνο αλαθαιχθζεθε ην 1908 θαη θπιάζζεηαη ζήκεξα ζην Αξραηνινγηθφ
Μνπζείν Ηξαθιείνπ.
Έρνπλ πξνηαζεί πάξα πνιιέο εξκελείεο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, φπσο φηη πξφθεηηαη
γηα πξνζεπρή, γηα ηε δηήγεζε κίαο ηζηνξίαο, γηα έλα γεσκεηξηθφ ζεψξεκα, γηα
εκεξνιφγην θ.α.

Παξφια απηά ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ έρεη απνδερζεί θακία απφ ηηο
πξνηεηλφκελεο απνθξππηνγξαθήζεηο
θαη ν δίζθνο παξακέλεη έλα άιπην κπζηήξην.

Ο δίζθνο είλαη θηηαγκέλνο απφ πειφ. ηηο δχν φςεηο ηνπ βξίζθνληαη 45
δηαθνξεηηθά ζχκβνια, πνιιά απφ ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ εχθνια
αλαγλσξίζηκα αληηθείκελα, φπσο αλζξψπηλεο κνξθέο, ςάξηα, πνπιηά,
έληνκα, θπηά θ.α. πλνιηθά ππάξρνπλ 241 ζχκβνια, ηνπνζεηεκέλα
ζπεηξνεηδψο.

Σα ζχκβνια είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο κε ηε ρξήζε κηθξψλ γξακκψλ πνπ
θαηεπζχλνληαη πξνο ην θέληξν ηνπ δίζθνπ.

Μπθελατθή ειιεληθή (πεξ. 1600–1200 π.Υ.)
Μαξηπξείηαη απφ ηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β΄
θαη απφ νξηζκέλνπο ζηίρνπο ησλ Οκεξηθψλ επψλ,

Παξαηεξνχκε εμίζνπ πνιινχο αξρατζκνχο. Π.ρ. ε γεληθή
ησλ νλνκάησλ ζε -ος ζρεκαηηδφηαλ κε ηελ θαηάιεμε -οιο
(πξβι. Οκεξηθφ «Πξηάκνην»).

Κιαζζηθή ειιεληθή (πεξ. 800–300 π.Υ.)
Αξραηφηεξα θείκελα ηεο πεξηφδνπ είλαη ηα Οκεξηθά έπε θαη
αξραηφηεξν ηεθκήξην ε επηγξαθή ηνπ Γηπχινπ,

Η επηγξαθή ηνπ Γηπχινπ είλαη ραξαγκέλε ζε νηλνρφε θαη καδί κε ην
επίγξακκα ησλ Πηζεθνπζζψλ ηεο Ιηαιίαο απνηεινχλ
ηα παιαηφηεξα κλεκεία ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ.
Αλάγνληαη, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο ζην β΄κηζφ ηνπ
8νπ αηψλα.

Χο πξνο ην αλ νη βαζηθέο δηάιεθηνη ηεο θιαζηθήο επνρήο (ησληθή, αηνιηθή,
δσξηθή θ.ιπ.) δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο πνιηηηθήο
πνιπδηάζπαζεο ησλ Διιήλσλ ή «ήξζαλ» καδί κε ηα αληίζηνηρα θχια θαηά ηελ
επνρή ηνπ Υαιθνχ, νη γλψκεο δηίζηαληαη.
Φαίλεηαη πσο δελ απνθιείεηαη λα ζπλέβεζαλ θαη ηα δχν.
Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαιέθηνπο ηεο θιαζηθήο επνρήο ήηαλ
ε αηηηθή δηάιεθηνο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο ζηελ Αζήλα
αιιά θαη σο γιψζζα ησλ θηινζφθσλ θαη ησλ επηζηεκφλσλ.
Η αηηηθή δηάιεθηνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ησληθή (ηε βαζηθή δηάιεθην ησλ
Οκεξηθψλ επψλ) κε αξθεηέο δσξηθέο επηδξάζεηο.
Τηνζεηήζεθε σο επίζεκε γιψζζα φιεο ηεο Διιάδαο απφ ηνλ Φίιηππν ηνλ
Μαθεδφλα
θαη σο επίζεκε γιψζζα νιφθιεξνπ ηνπ ειιεληζηηθνχ θφζκνπ
απφ ηνλ γην ηνπ Αιέμαλδξν.
Απφ απηήλ πξνέξρνληαη απ' επζείαο ζρεδφλ φιεο νη κεηαγελέζηεξεο ειιεληθέο
δηάιεθηνη.

Διιεληζηηθή θνηλή (απφ πεξ. 300 π.Υ. σο 300 κ.Υ. ή 600 κ.Υ.)
Απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ σο δεχηεξεο (θαη ζπρλά
πξψηεο) γιψζζαο απφ πάξα πνιινχο αιιφγισζζνπο (αιιά θαη απφ
ειιελφθσλνπο πνπ κηινχζαλ πξσηχηεξα κηα άιιε ειιεληθή δηάιεθην) ήηαλ
ζαξσηηθέο αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα ηεο γιψζζαο. Σν απνηέιεζκα φισλ
απηψλ ησλ κεηαβνιψλ ήηαλ ε Διιεληζηηθή Κνηλή, ε νπνία καξηπξείηαη θπξίσο
ζηελ Καηλή Γηαζήθε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ ίδηα επνρή έρνπκε θαη ηνπο
πξψηνπο αηηηθηζηέο, απηνχο πνπ ζεσξνχζαλ απαξαίηεηε ηε δηαηήξεζε ηεο
«απζεληηθήο» αηηηθήο δηαιέθηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζην γξαπηφ ιφγν.

Μεζαησληθή ειιεληθή (πεξ. 700-1700)
Η ειιεληζηηθή θνηλή εμειίρζεθε ζηε κεζαησληθή ειιεληθή, ε νπνία
καξηπξείηαη θπξίσο απφ δεκνηηθά ηξαγνχδηα.

Νέα ειιεληθή (απφ ην 1700)
Σα φξηα κεηαμχ λέαο ειιεληθήο θαη κεζαησληθήο ειιεληθήο δελ είλαη
ηδηαίηεξα ζαθή, πάλησο ηνπνζεηνχληαη ρνλδξηθά θάπνπ ζηα ηειεπηαία
ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ(15νο αη.) . Καηά ηελ πεξίνδν απηή (θαζψο θαη ζηελ
Σνπξθνθξαηία) είρακε κηα εμίζνπ έληνλε δηαιεθηηθή δηαθνξνπνίεζε ε
νπνία ζπλερηδφηαλ κέρξη πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο.
γιψζζαο ζην ζρνιείν θαη αιινχ.

ΓΡΑΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ
Η ειιεληθή γιψζζα έρεη παξάδνζε ηνπιάρηζηνλ 35 αηψλσλ
(απφ ην 1450 π. Υ. ).
Απηφ ζπκπεξαίλεηαη κεηά ηελ απνθξππηνγξάθεζε,
ην 1953,ηεο Γξακκηθήο γξαθήο Β. Όηαλ αλαγλσζηνχλ ηα θείκελα ηεο
γξακκηθήο Α ,ε ειιεληθή γιψζζα ζα γίλεη ηξεηο αηψλεο αξραηφηεξε.
Ο ζεκεξηλφο ηξφπνο γξαθήο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο αλάγεηαη ζηνλ 9ν π.Υ.
αηψλα.
Πξφθεηηαη γηα ην πξψην θσλεηηθφ αιθάβεην, γλσζηφ δηεζλψο σο ειιεληθφ
αιθάβεην.
Η κνξθή ηνπ δπηηθνχ ειιεληθνχ αιθάβεηνπ εμειίρζεθε ζην νλνκαδφκελν
ιαηηληθφ αιθάβεην.
Η ειιεληθή αιθαβεηηθή γξαθή είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο
δηαθνπή, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηνλ 8ν π.Υ. αηψλα κέρξη ζήκεξα. Η γιψζζα, θαηά
θπζηθφ ηξφπν ζπλερψο αιιάδεη, επεηδή βξίζθεηαη ζε ζπλερή ρξήζε.
Με ηνλ θαηξφ δεκηνπξγείηαη απφζηαζε κεηαμχ ηεο γξαθήο θαη
ηεο πξνθνξάο ησλ ιέμεσλ.

Οη αξραίνη έγξαθαλ ζε κεγαινγξάκκαηε γξαθή ρσξίο λα
ρξεζηκνπνηνύλ ηόλνπο.
Όηαλ άξρηζε λα ράλεηαη ε πξνζόδηα (δειαδή ε δηάθξηζε καθξώλ θαη
βξαρέσλ θσλεέλησλ), επηλνήζεθαλ νη ηόλνη θαη ηα πλεύκαηα από
ηνπο αξραίνπο Αιεμαλδξηλνύο γξακκαηηθνύο.
Πξσηνρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνλ Αξηζηνθάλε ηνλ Βπδάληην πεξί ην
200 π.Υ. Ζ ρξήζε ηνπ γεληθεύηεθε πνιύ αξγόηεξα από ηνλ 9ν/10o
αηώλα κ.Υ ζην Βπδάληην, καδί κε ηελ θαζηέξσζε ηεο κηθξνγξάκκαηεο
γξαθήο.
Σελ ίδηα επνρή θαζηεξώζεθε θαη ε απόζηαζε (θελό) κεηαμύ ησλ
ιέμεσλ ζηα γξαπηά θείκελα.
Ζ αιήζεηα είλαη όηη ε ειιεληθή γιώζζα δελ έραζε ηνλ εληαίν
ραξαθηήξα ηεο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα.
Οη παξαηεξνύκελεο δηαθνξέο δελ αιινηώλνπλ ζε βαζκό ηέηνην ώζηε
λα γίλεη ιόγνο γηα δηγισζζία, παξά κόλν γηα δηκνξθία ή δηπθία.
Ζ ζεκεξηλή θαζνκηινύκελε γιώζζα καο ραξαθηεξίδεηαη από
δπλακηζκό πνπ είρε αλέθαζελ ε Διιεληθή. Έρεη σο θιεξνδόηεκα
ηεξάζηην ιεμηιόγην, πινύην θαη θαιόλ είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο
αγθπιώζεηο θαη πξνζθνιιήζεηο

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΓΛΩΑ
Ζ δεκνηηθή γιώζζα είλαη ε ζύγρξνλε ηδησκαηηθή κνξθή ηεο
Διιεληθήο γιώζζαο. Ο όξνο ρξεζηκνπνηείηαη από ην 1818.
Αλαθέξεηαη ηδίσο ζηελ κνξθή ηεο γιώζζαο πνπ πξνήιζε
θπζηνινγηθά από ηελ αξραία Διιεληθή γιώζζα, ζε αληίζεζε κε ηελ
ηερλεηή αξρατθή Καζαξεύνπζα, πνπ απνηεινύζε ηελ επίζεκε
γιώζζα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο κέρξη ην 1976. Καη νη δύν
ζπκπιήξσλαλ ε κηα ηελ άιιε ζε έλα ηππηθό παξάδεηγκα
δηγισζζίαο κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ γισζζηθνύ δεηήκαηνο
ζηελ Διιάδα ππέξ ηεο Γεκνηηθήο.
Σν 1917, ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ θαζηέξσζε ηε δεκνηηθή γιώζζα
ζην δεκνηηθό ζρνιείν.
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 1922-1925, αιιά ρσξίο επηηπρία.

Σν 1976 λνκνζεηήζεθε ε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο
ζηελ εθπαίδεπζε θαη έθηνηε απνηειεί ηελ επίζεκε γιψζζα
πξνθνξηθή θαη γξαπηή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο..

Η διαχρομικότητα και η συμέχεια της Ελλημικής Γλώσσας
1η Ομάδα
1. ΑΗΑΜΑΘΟΤ

ΖΚΔΙΣΡΑ

2. ΔΘΑΛΑΜΣΖ

ΔΖΛΖΣΡΘΟ

3. ΓΙΑΜΑΒΘΑΡΖ

ΛΘΧΑΖΚ

4. ΠΑΜΣΑΕΖ

ΗΔΟΔΩΡΑ

Εμιαία και αδιάσπαστη η Ελλημική γλώσσα αμά τους αιώμες..
Δίμαι αλήθεια όςι η αουαία ελλημική γλώρρα άρςοατςε και τώςιζε πάμςξςε ραμ τάοξπ μέρα ρςξ

γλχρρικό έοεβξπ και ςημ λεκςική ςοικσμία, πξσ μάρςιζε ςξμ λαό μαπ ρε διάτξοεπ τάρειπ ςηπ
πξλσυιλιεςξύπ ιρςξοίαπ ςξσ. Δπειδή ςημ γλώρρα ςημ δημιξύογηρε ξ λαόπ, ξ ίδιξπ ςημ διέδχρε επί

υιλιεςίεπ αγμξώμςαπ και ενξβελίζξμςαπ χπ νέμξ ρώμα κάθε μόμξ, ξ ξπξίξπ ραμ μαυαίοι ποξρπαθξύρε
μα κόφει κάπξιξ από ςα ζχςικά ςηπ όογαμα.

Ο Αδαμάμςιξπ Ιξοαήπ ρσμπέοαμε για ςημ ρσμέυεια ςηπ γλώρραπ μαπ ςημ ενήπ τοάρη: «Όπξιξπ
υχοίπ ςημ γμώρη ςηπ αουαίαπ επιυειοεί μα μελεςήρει και μα εομημεύρει ςημ μέα ή απαςάςαι ή

απαςά…»
Ζ γμώρη, λξιπόμ, ςχμ εμμξιώμ ςχμ λένεχμ μαπ ξδηγεί ρςημ διαπίρςχρη όςι ρήμεοα μιλξύμε με
ςημ γλώρρα ςηπ Ομηοικήπ πξιήρεχπ. Σημ ελλημική γλώρρα πξσ υχοίπ καμία αμτιβξλία σπήουε
πξλλέπ υιλιεςίεπ ποιμ ςξμ Όμηοξ και τσρικά δεμ ςημ αμακάλσφε ασςόπ.

Γηα ηε δηαρξνληθφηεηα θαη ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο παξνπζηάδνπκε
ελδεηθηηθά κεξηθέο απφ ηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ επηθαλείο:

Οδπζζέαο Διχηεο (Νφκπει Λνγνηερλίαο): «Δγψ δελ μέξσ αλ ππάξρεη παξά κία
γιψζζα, ην λα ιέεη ν Έιιελαο πνηεηήο, αθφκα θαη ζήκεξα ν νπξαλφο, ε ζάιαζζα, ν
ήιηνο, ε ζειήλε, ν άλεκνο φπσο ηα έιεγαλ ε απθψ θαη ν Αξρίινρνο, δελ είλαη κηθξφ
πξάγκα. Δίλαη πνιχ ζπνπδαίν. Δπηθνηλσλνχκε θάζε ζηηγκή κηιψληαο κε ηηο ξίδεο πνπ
βξίζθνληαη εθεί.
Ν. Δγγνλφπνπινο: «Πηζηεχσ φηη ε ειιεληθή γιψζζα είλαη κία. Η αξραία, ε λενηέξα,
νη
ληνπηνιαιηέο είλαη γιψζζα κία..»

Γ. Μπακπηληψηεο: «Δίλαη, θαηξφο, λνκίδσ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φινη φηη δελ
ππάξρνπλ ειιεληθέο, αιιά ειιεληθή: κία, εληαία ειιεληθή γιψζζα, κε αλαπφθεπθηεο
κελ δηαθνξνπνηήζεηο κέζα ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν, αιιά θαη κε απαξάκηιιε ελφηεηα
θαη βαζχηεξε εζσηεξηθή ζπλνρή.

Ζ Δλλημική γλώρρα παοξσριάζει μια μξμαδική διαυοξμικόςηςα.. Κένειπ,
εκτοάρειπ και οημαςικέπ ρημαρίεπ πξσ ςιπ ρσμαμςξύμε ρήμεοα εσοέχπ ρςημ
Μεξελλημική γλώρρα είμαι ίδιεπ και απαοάλλαυςεπ από ςημ επξυή ςξσ Ομήοξσ,
ςχμ μεγάλχμ ςοαγικώμ, ςξσ Αοιρςξτάμξσπ , ςξσ Δπίκςηςξσ, βοίρκξμςαι ασςή
ςημ πεοίξδξ ρε εσούςαςη λαψκή υοήρη. σμεπώπ ςα Αουαία Δλλημικά δεμ
απξςελξύμ νέμη γλώρρα για ςξ ρημεοιμό Έλλημα.
Απόδεινη για ςα παοαπάμχ απξςελξύμ ςα παοαδείγμαςα από αουαίεπ
τοάρειπ πξσ υοηριμξπξιξύμςαι ακόμα και ρήμεοα, όπχπ «σμ Αθημά και υείοα
κίμει», «ςξ ςεοπμόμ μεςα ςξσ χτελίμξσ», «παμ μέςοξμ άοιρςξμ» και πξλλέπ
άλλεπ ή γμχμικά, ςα ξπξία έυξσμ ρήμεοα ςημ ίδια ρημαρία με ςημ αουαιόςηςα,
όπχπ ςξ αοιρςξταμικό «Άπςερθαι νύλξσ»(υςύπα νύλξ), ςξ «γλώςςα αμόρςεξπ
μεμ ξρςέα θοαύει» (η γλώρρα κόκκαλα δεμ έυει και κόκκαλα ςρακίζει ), η
τοάρη από ςξμ Δσοσπίδη «Ζ μασπ έβαφεμ» (Ση βάφαμε) και ςξ «Ιύχμ
θχσκςήο ξσ δάκμει» (κσλί πξσ γασγίζει δεμ δαγκώμει).
Ζ εμόςηςα ςηπ Δλλημικήπ γλώρρηπ και η διαυοξμικόςηςα ςηπ πιρςξπξιείςαι
αμάμερα ρςα άλλα και από ςξ πλήθξπ ςχμ αουαψρμώμ πξσ διαρώζξσμ ξι
μεξελλημικέπ διάλεκςξι.

Λε ςη διαυοξμική διδαρκαλία ςηπ ελλημικήπ γλώρραπ δεμ εμμξξύμε καμία
ιρςξοική ποξρέγγιρη πξσ θα ρσμιρςάςαι ρςη ρσρρώοεσρη ενχςεοικώμ
πληοξτξοιώμ πεοί ςηπ δξμήπ και ιρςξοίαπ ςηπ ελλημικήπ γλώρραπ, με

πεοιρρόςεοα ή λιγόςεοα κειμεμικά δείγμαςα ασςήπ ςηπ ενέλινηπ.
Ούςε για ίδιξσπ λόγξσπ η διδαρκαλία μιαπ ιρςξοικήπ γοαμμαςικήπ και

ρύμςανηπ πξσ θα πεοιέγοατε ρσρςημαςικά αλλά νεοά και απξμξμχμέμα ςιπ
μεςαβξλέπ πξσ έγιμαμ ρςξ ρύρςημα ςηπ ελλημικήπ γλώρραπ από ςημ αουή ςηπ
γοαπςήπ ςηπ εμτάμιρηπ μέυοι ρήμεοα…!!

Ζ ελλημική χπ εμιαία γλώρρα μέρα ρςημ ιρςξοική ςηπ έυει αδιάρπαρςη
ποξτξοική και γοαπςή ρσμέυεια…

Σε γιψζζα κπνξνχκε λα ηε κειεηήζνπκε:
Με ηε κνξθή πνπ εκθαλίδεη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν πνπ καο ελδηαθέξεη αλ ηελ
κειεηήζνπκε, δειαδή ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπγρξνλία ηεο..!!
ηελ πνξεία ηεο εμέιημήο ηεο κέζα ζην ρξφλν ζηηο δηαρξνληθέο ηεο θάζεηο απφ
θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν ζε άιιε ή άιιεο, δειαδή σο δηαρξνλία.
Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ζηε δηαρξνληθή ζεψξεζε είλαη νη δηαρξνληθέο θάζεηο
εμειίμεψο ηεο κέζα ζην ρξφλν, ην πέξαζκα απφ κηα ζπζηεκαηηθή κνξθή ζε άιιε.
Σα ζηνηρεία πνπ άιιαμαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε
απηή ή εθείλε ηε κεηαβνιή ηνπο ή θαη ζηε δηαηήξεζή ηνπο.
Δίλαη πξνθαλέο πσο ην δηαρξνληθφ θξηηήξην δε ιεηηνπξγεί..!!!
Με ηνλ φξν εληαίν ραξαθηήξα Διιεληθήο γιψζζαο ελλννχκε φηη ν ίδηνο ν ιαφο,
νη Έιιελεο, ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν, ηελ Διιάδα, κηιάεη ρσξίο δηαθνπή 40
αηψλεο ηψξα θαη επίζεο γξάθεη-κε ηελ ίδηα γξαθή (απφ ηνλ 8ν π.Υ. αη.) θαη ηελ ίδηα
νξζνγξαθία (απφ ην 400 π.Υ.) –ηελ ίδηα γιψζζα, ηελ Διιεληθή. Απηφ βεβαίσο είλαη
γλσζηφ.

ην ρψξν ηεο γισζζνινγίαο ζήκεξα παξαηεξείηαη, δπζηπρψο, κηα θάκςε ησλ
ζπνπδψλ ηεο ηζηνξηθήο γισζζνινγίαο θαη ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο ησλ επηκέξνπο
γισζζψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη θαηά ηνλ 20ν αηψλα ε έκθαζε δφζεθε ζηε
ζπγρξνληθή ζπνπδή ηεο γιψζζαο, δει. ηε γιψζζα σο θαηάζηαζε θαη φρη σο εμέιημε,
ζην είλαη θαη φρη ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη ησλ γισζζψλ.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ρξεηαδφκαζηε θαη ηηο δπν ζεσξήζεηο :θαη ηε
ζπγρξνληθή θαη ηε δηαρξνληθή-ηζηνξηθή κειέηε ηεο γιψζζαο. Ιδίσο γιψζζεο φπσο ε
ειιεληθή, κε ηελ καθξαίσλε θαη πνιιαπιψο ελδηαθέξνπζα ηζηνξηθή παξάδνζε θαη
εμέιημε, είλαη αλάγθε λα κειεηψληαη θαη ηζηνξηθά. Απηφ ιέγεηαη πσο πξέπεη λα γίλεη
ζπλείδεζε ζηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα-ζηα παιηφηεξα ππήξρε απηή ε αληίιεςε- φπσο
πξέπεη πάζε ζπζία λα ηνλσζεί ε δηαρξνληθή θαη ηζηνξηθή έξεπλα ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο. Η επηζηεκνληθή πξνζθνξά ελφο Υαηδηδάθη, ελφο Φπράξε, ελφο
Σξηαληαθπιιίδε, ηνπ Κνπξκνχιε, ηνπ Αλδξηψηε θαη ηφζσλ άιισλ άμησλ
γισζζνιφγσλ ηεο ηζηνξηθήο γισζζνινγίαο πξέπεη λα βξεη
πεξηζζφηεξνπο
ρσμευιρςέπ, όπχπ ρσμέβη μέυοι ρήμεοα.

Γ΄ ΘΔΜΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ:
Η ΥΔΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΜΔ ΣΟΤ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ
ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

3ε Οκάδα
1. ΕΤΘΤΜΘΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
2. ΖΑΥΑΡΗ ΠΑΝΣΕΛΗ
3. ΛΑΝΑΡΗ ΑΘΑΝΑΘΟ

Αξραία ειιεληθά θαη ππνινγηζηέο

•

χκθσλα κε έξεπλεο ακεξηθάληθνπ παλεπηζηεκίνπ ηα
αξραία ειιεληθά εθθξάδνπλ ηνπο εμππλφηεξνπο θαη
απνηειεζκαηηθφηεξνπο ζηε δνπιεηά ηνπο. Γη’ απηφ
δεκηνπξγήζεθε έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο αξραίσλ
ειιεληθψλ γηα αγγιφθσλνπο θαη ηζπαλφθσλνπο
εξγνδφηεο ην hellenic quest.

Hellenic Quest
•
•
•
•
•
•

Απηφ ην πξφγξακκα δεκηνπξγήζεθε απφ
ηελ apple θαη ην πξφβαιιε ην CNN. Με απηφ
ην πξφγξακκα ζα κάζαηλαλ αξραία ειιεληθά
νη εξγαδφκελνη ζε πνιχ κεγάιεο εηαηξίεο
κε ζθνπφ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί θαη
πην έμππλνη ζηε δνπιεηά ηνπο.

Η αληίζεηε άπνςε.
•

Πνιινί φκσο θαίλνληαη δχζπηζηνη
ζρεηηθά κε απηφ ην πξφγξακκα
εθκάζεζεο αξραίσλ ειιεληθψλ θαη
πηζηεχνπλ φηη φια απηά πεξί hellenic
quest είλαη δηάθνξα παξακχζηα πνπ
πξνβάιινληαη κέζα απφ ηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο. Σελ άπνςή ηνπο ηελ
εθθξάδνπλ κε πεηζηηθά θαη δπλαηά
επηρεηξήκαηα αθνχ ε apple δελ έρεη
αλαθνηλψζεη θάηη παξφκνην ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηεο.

Η αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην
ζχγρξνλν πεξηβάιινλ
• Μπνξεί ηα ειιελφπνπια λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
ειιεληθή γιψζζα φπσο ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ
παιηφηεξα, κπνξεί ηα greeklish λα αιινηψλνπλ ηελ
ειιεληθή γιψζζα, αιιά ηα ειιεληθά δελ παχνπλ λα
είλαη κία πνιχ δπλαηή γιψζζα ζηνλ παγθφζκην ράξηε.
Τπάξρνπλ πνιιέο ρηιηάδεο ειιεληθά ζπγγξάκκαηα πνπ
βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνπ
θαη γη’ απηφ ε ειιεληθή γιψζζα είλαη κία απφ ηηο πην
ζεκαληηθέο γιψζζεο.

Δθηφο απφ ηα ζπγγξάκκαηα πνπ έρνπλ γξαθηεί ζηελ
ειιεληθή γιψζζα θαη έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο άιιεο
γιψζζαο ππάξρνπλ αθφκα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηε
ζεκαληηθφηεηα ηεο γιψζζαο καο. Γηα παξάδεηγκα ζηνπο
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ππάξρνπλ πνιιά
πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο φρη κφλν ζηα ειιελφπνπια αιιά θαη ζηα παηδηά
φινπ ηνπ θφζκνπ.

Γ΄ ΘΔΜΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
Γηαηί νη λένη ζήκεξα πξνηηκνύλ ηα
greeklish;
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Ση είλαη Greeklish;

 Σα Greeklish (Γθξίθιηο) απφ ηηο ιέμεηο greek (ειιεληθά) θαη
english (αγγιηθά), γλσζηά θαη σο Grenglish, Λαηηλνειιεληθά
ή Φξαγθνιεβαληίληθα, είλαη ε ειιεληθή γιψζζα γξακκέλε
κε ην ιαηηληθφ αιθάβεην. Απνηεινχλ έλα είδνο κεηαγξαθήο
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ Έιιελεο πνπ ζπλαληηνχληαη ζηνλ
«θπβεξλνρψξν», κηαο θαη απνηεινχλ ηελ θαζηεξσκέλε
«δηάιεθην» ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηδηαίηεξα
ησλ λέσλ.

Δίδε κεηάθξαζεο ειιεληθψλ ζε
Greeklish


Με ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, νη ρξήζηεο ησλ Greeklish, ζε
ζπλδπαζκνχο πνπ δελ είλαη πνηέ ζηαζεξνί, ζπλζέηνπλ
ειιεληθέο ιέμεηο, θαηαζθεπάδνπλ ηε δηθή ηνπο γιψζζα.
Τπάξρνπλ 2 είδε κεηάθξαζεο ησλ ειιεληθψλ ζηα
ιαηηλνειιεληθά ηα νπνία είλαη:
θσλεηηθή κεηάθξαζε, κε βάζε, δειαδή ηνλ ήρν ηεο
γιψζζαο.
νξζνγξαθηθή – νπηηθή κε βάζε ηελ κνξθή ησλ ιαηηληθψλ
γξακκάησλ ή ηηο ζέζεηο ησλ ειιεληθψλ ζην
πιεθηξνιφγην.

Καλφλεο επηθνηλσλίαο
 Όπσο θαη θάζε άιιε γξαθή, έηζη θαη ηα Greeklish έρνπλ
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο επηθνηλσλίαο:
Υξεζηκνπνηείηαη έλαο καθξνζθειήο θαηάινγνο κε
ζπληνκνγξαθίεο ιέμεσλ.
Τπάξρνπλ ιέμεηο πνπ αληηθαζίζηαληαη απφ ζχκβνια.
Αλ δελ ππάξρεη αληίζηνηρν γξάκκα ζην ιαηηληθφ αιθάβεην,
ηφηε αληηθαζίζηαηαη κε αξηζκφ, φπσο γηα παξάδεηγκα 3 αληί
γηα Ξ, 4 αληί γηα Φ θαη 8 αληί γηα Θ.
Η νξζνγξαθία είλαη απιψο αλχπαξθηε, π.ρ. φια ηα Χ
γξάθνληαη κε Ο θαη φια ηα ΔΙ κε Ι.

Η ηζηνξία ησλ Greeklish
 Η ρξήζε ησλ Greeklish ήηαλ ηκήκα κηαο επξχηεξεο ηάζεο
γηα ρξήζε ηνπ αιθαβήηνπ ζχκθσλα κε ην δφγκα,
παξαδείγκαηνο ράξηλ ειιεληθφ αιθάβεην γηα ηνπο
Έιιελεο νξζφδνμνπο ρξηζηηαλνχο ηεο Καππαδνθίαο
(θαξακαλιήδηθα) πνπ κηινχζαλ θαη ηελ ηνπξθηθή.
πλεζηδφηαλ δε ζην Δλεηνθξαηνχκελν Αηγαίν ζηελ
πξψηκε ζχγρξνλε επνρή. Πξάγκαηη ππάξρνπλ αξθεηά
δείγκαηα απφ απηφγξαθα ρεηξφγξαθα ηεο Αλαγέλλεζεο,
φπνπ ειιεληθά θείκελα είλαη γξακκέλα κε απηφλ ηνλ
ηξφπν, φπσο ε θσκσδία “Fortunatos” απφ ηνλ Μάξθν
Αληψλην Φψζθνιν (1655), ελψ ππάξρνπλ αθφκα
δείγκαηα απφ βηβιία ηππσκέλα κε ηέηνην ηξφπν φπσο ην
βηβιίν “I Mera Tou Hristianou” πνπ θπιάζζεηαη ζήκεξα
ζην Βελεηηθφ κνπζείν ηεο Νάμνπ. Απφ φ, ηη θαίλεηαη ζε
επηζηνιέο πνπ ζηέιλνληαλ απφ ην κέησπν ηεο Αιβαλίαο
ην 1940, ηα Φξαγθνιεβαληίληθα βξίζθνληαλ ζε ρξήζε ηνλ
ν

Η αξρή εθαξκνγήο ησλ Greeklish ζηε
ζχγρξνλε θνηλσλία
 Σα Greeklish άξρηζαλ λα δηαδίδνληαη εληαηηθά ηα ηειεπηαία
10 κε 15 ρξφληα ιφγσ ηνπ φηη ζην παξειζφλ ήηαλ δχζθνιε
ε αλαγλψξηζε ησλ ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ απφ ηνπο
ππνινγηζηέο, γηαηί δελ παξείραλ αλάινγε ππνζηήξημε φια
ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, αιιά θαη δηφηη δελ
ππνζηήξηδαλ ηα θηλεηά ηειέθσλα ειιεληθνχο ραξαθηήξεο
ζηα κελχκαηα (SMS). Δπηπιένλ, ε πξψηε ζχγρξνλε ρξήζε
ηνπο έγηλε απφ ηελ Δ.Μ.Τ., ηελ ειιεληθή Δζληθή
Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία, πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ, θαη πνιχ
πξηλ ηελ επξεία ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Αλ θαη ζηελ επνρή
καο έρνπλ μεπεξαζηεί απηά ηα πξνβιήκαηα, βιέπνπκε
πνιινχο λένπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο επηθνηλσλίεο ηνπο
απηή ηε γξαθή.

Λφγνη θαη πεξηπηψζεηο ρξήζεο
Greeklish
 Όιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη ζηηο κέξεο καο ρξεζηκνπνηνχλ
ηελ δηαδηθηπαθή γιψζζα ησλ Greeklish, ηα νπνία απ’ φηη
θαίλεηαη ηείλνπλ λα γίλνπλ κφδα. χκθσλα κε ηελ έξεπλα
πνπ δηελήξγεζε ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηελ ζρνιηθή
ρξνληά 2008-2009, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα Greeklish
κε αμηνζεκείσηε αχμεζε απφ ην Γπκλάζην ζην Λχθεην.

ΜΑΘΗΣΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ
GREEKLISH

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΧΡΗΗ GREEKLISH

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΗ GREEKLISH

ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΧΡΗΗ GREEKLISH

Mφλν νη λένη ρξεζηκνπνηνχλ
Greeklish;

 Αλ θαη πνιινί ζεσξνχλ πσο κφλν νη έθεβνη είλαη
εμνηθεησκέλνη κε ηα Greeklish, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ
είλαη έηζη. Παξαηεξνχληαη επίζεο ζε ηζηνζειίδεο, ειιεληθέο
εηαηξίεο, θαζψο θαη ζε επαγγεικαηηθή αιιεινγξαθία.
Τπάξρνπλ αθφκα θαη βηβιία γξακκέλα ζε Greeklish, φπσο
ην βηβιίν “Exegesis” πνπ δεκνζίεπζε ν Γηάλλεο
Αλδξνπηζφπνπινο, ην νπνίν βαζίζηεθε ζηελ ειιεληθή
κεηάθξαζε ηνπ αξρηθνχ βηβιίνπ πνπ έγξαςε ν Astro Teller.
Μέρξη θαη νη θαηεγνξίεο ησλ καζεκάησλ ζηα ζρνιηθά DVD,
πνπ κνηξάζηεθαλ θέηνο ζηα παηδηά ηνπ Λπθείνπ απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο ήηαλ γξακκέλεο ζηα Greeklish,
γεγνλφο απαξάδεθην ηε ζηηγκή πνπ επηρεηξείηαη κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο ε πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ

πλέπεηεο ηεο ρξήζεο ησλ
Greeklish
 Όπσο είλαη αλακελφκελν, ε ρξήζε ησλ Greeklish ζε
θαζεκεξηλή βάζε έρεη επηπηψζεηο ζηελ νξζνγξαθηθή
ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Μάιηζηα νη θηιφινγνη δειψλνπλ
φηη έρνπλ ζπλαληήζεη ιέμεηο γξακκέλεο ζε ιαηηλνειιεληθά
ζε πνζνζηφ 64,3%. Μέζσ ησλ Greeklish, νη λένη
απνκαθξχλνληαη απφ ηελ νξζνγξαθία θαη ηε ζεκαζία
ηεο, θαηαξγψληαο θαλφλεο ηεο, θαη σο απνηέιεζκα, κε ην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε γισζζηθή ηθαλφηεηά ηνπο νινέλα
θαη θζίλεη. Σν γεγνλφο απηφ επηζεκαίλεη θαη ν θ.
Παπάλεο, ν νπνίνο εληνπίδεη κε βάζε ηε δηδαθηηθή ηνπ
εκπεηξία ηελ αδπλακία ησλ θνηηεηψλ ηνπ λα γξάςνπλ ζε
ζσζηά ειιεληθά ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο ρξήζεο
Greeklish θαη ηνλίδεη φηη δπζηπρψο, ε επηζηξνθή ζηνπο
νξζνγξαθηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο είλαη πνιχ
δχζθνιε, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ εγθαζηδξχζεθαλ ζηα
πξψηα ρξφληα ηεο εθπαίδεπζεο.

ΕΙΔΗ ΛΑΘΩΝ Ε ΜΑΘΗΣΕ

Απφςεηο ζρεηηθά κε ηα Greeklish
 Όζνλ αθνξά ην αλ ηα Greeklish βιάπηνπλ ηελ ειιεληθή
γιψζζα, νη απφςεηο δηίζηαληαη. Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία
ηα ζεσξνχλ «άζρεκα» θαη ηα αληηκεησπίδνπλ σο
«απεηιή» απέλαληη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πνιινί
δέρνληαη ηε ρξήζε ηνπ γισζζηθνχ απηνχ «ηδηψκαηνο» σο
«εξγαιείν» πνπ δηεπθνιχλεη ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία,
ελψ θάπνηνη άιινη ηα δέρνληαη σο «αλαγθαίν θαθφ»
Χζηφζν, νη λεψηεξνη ζε ειηθία δελ ζπκκεξίδνληαη απηή
ηελ άπνςε, αθνχ πηζηεχνπλ φηη ε αλεπίζεκε γξαθή ηνπ
δηαδηθηχνπ δελ θαηαξγεί ηα παξαδνζηαθά είδε γξαπηνχ
ιφγνπ, αιιά ηα ζπκπιεξψλεη.

 Δπίζεο νη απφςεηο δηαθέξνπλ αλάινγα θαη κε ην θχιν
αιιά θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο, κε ηνπο άληξεο θαη ηνπο
Έιιελεο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα λα θξίλνπλ
απζηεξφηεξα ηα Greeklish.
 Η κεγαιχηεξε αλεζπρία επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο
νξζνγξαθηθήο γλψζεο ησλ ειιεληθψλ, ζηνλ νπνίν δελ
δίλεηαη θακία ζεκαζία θαηά ηε δηάξθεηα γξαθήο ησλ
ιαηηλνειιεληθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εθείλνη πνπ
ηάζζνληαη ππέξ απηήο ηεο γξαθήο, πηζηεχνπλ φηη ηα
Greeklish είλαη απιψο έλαο εχθνινο ηξφπνο επηθνηλσλίαο
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ρσξίο ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο ζηελ
θαζεαπηή ειιεληθή γιψζζα.

Γλψκεο πνπ ελαληηψλνληαη ζηελ
εμάπισζε ησλ Greeklish
Η πξφεδξνο ηεο ΟΔΛΜΔΚ θαη θαζεγήηξηα θηινινγηθψλ
καζεκάησλ θα Διέλε εκειίδνπ δηαπηζηψλεη φηη ην
θαηλφκελν ησλ Greeklish νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο
παξάγνληεο θαη ελδερνκέλσο έλα απφ ηα αίηηα λα είλαη
θαη ε «κελπκαηηθή» γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
καζεηέο. Γηεπθξηλίδεη σζηφζν, φηη απηφ δελ είλαη ην
κνλαδηθφ αίηην. χκθσλα κε ηελ θα εκειίδνπ, έρεη
πεξηνξηζηεί ν ξφινο ηνπ ιφγνπ θαη δελ είλαη ηπραίν ην
γεγνλφο φηη νη καζεηέο απαληνχλ κνλνιεθηηθά. Πηζηεχεη
φηη ηα ιαηηλνειιεληθά ππάξρνπλ αθφκα θπξίσο ιφγσ ηεο
ιεμηπελίαο θαη ηεο γισζζηθήο έλδεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη
ζήκεξα έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ειιεληθνχ
πιεζπζκνχ θαη θπξίσο ηνπο λένπο. Η ίδηα θξνχεη ηνλ
θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνλίδεη φηη ζηαδηαθά ζα
ππάξμνπλ επηπηψζεηο θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαζφηη

 Ο ίδηνο ν θαζεγεηήο ηεο γισζζνινγίαο Γεψξγηνο
Μπακπηληψηεο, επηζήκαλε ηνλ θίλδπλν ηεο ρξήζεο ησλ
Greeklish γηα ην ειιεληθφ αιθάβεην. πκβνπιεχεη ηνλ ειιεληθφ
πιεζπζκφ λα πξνζέρεη ηε γιψζζα ζαλ ηα κάηηα ηνπ, δηφηη ε
γιψζζα καο είλαη φ, ηη θαιχηεξν δηαζέηεη απηφο ν ηφπνο.
 Αθφκε, απηφο ν θίλδπλνο απνηέιεζε αθνξκή γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ απφ 40
Αθαδεκατθνχο. “Χο ιαφο πνπ κέζα απφ ην ίδην αιθάβεην ηεο
γιψζζαο ηνπ κεηέδσζε ηνλ πνιηηηζκφ ζε φιν ηνλ θφζκν, εκείο
νη Έιιελεο δελ είλαη δπλαηφλ παξά λα αξλνχκεζα λα
εγθαηαιείςνπκε ηελ ηζηνξηθή καο γξαθή. Όρη κφλν γηαηί
αρξεζηεχεηαη έλα απφ ηα ζεκειηαθά ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ
καο, απνθφβνληάο καο απφ ηηο κέρξη ζήκεξα εθδειψζεηο ηνπ,
αιιά θαη γηαηί έηζη αγλνείηαη ε ζρέζε αιθαβήηνπ θαη γιψζζαο.
Μηαο γιψζζαο, πνπ ν ηξφπνο ηεο γξαπηήο ηεο απφδνζεο
έκεηλε αλαιινίσηνο επί νιφθιεξεο ρηιηεηίεο σο ζήκεξα.
Θεσξνχκε αλφζηα αιιά θαη αλφεηε θάζε πξνζπάζεηα λα
αληηθαηαζηαζεί ε ειιεληθή γξαθή ζην ιίθλν ηεο, εθφζνλ
κάιηζηα ζε άιιεο ρψξεο αλάινγεο απφπεηξεο κεηαβνιήο ηνπ
ηξφπνπ γξαθήο –ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πνιχ δπζρεξέζηεξεο
ηεο ειιεληθήο- πξνζέθξνπζαλ ζηελ θαζνιηθή θαη νξγηζκέλε
αληίδξαζε ησλ ιαψλ ησλ ρσξψλ απηψλ.

Η αληίζεηε άπνςε

 Παξφια απηά ππάξρνπλ γλψκεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο
ηα Greeklish δελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ ειιεληθή
γιψζζα. Μία ηέηνηα άπνςε δηαηππψλεη ζηα «Δπίθαηξα» ν
θ. άββαο Σζνραηδίδεο, θαζεγεηήο ζην ηκήκα θηινινγίαο
ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη
Γηεπζπληήο ηνπ ηνκέα Γισζζνινγίαο. “ Γελ λνκίδσ φηη
ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηα
Greeklish. Οη γιψζζεο θηλδπλεχνπλ φηαλ ράλνπλ ηνπο
νκηιεηέο ηνπο. Αθνχ ηα Greeklish δελ έρνπλ σο
απνηέιεζκα ην λα ζηακαηήζνπλ απηνί πνπ ηα
ρξεζηκνπνηνχλ λα κηινχλ ειιεληθά, δελ θηλδπλεχεη ε
ειιεληθή γιψζζα. Γειαδή νη γιψζζεο παχνπλ λα
ππάξρνπλ φηαλ δελ έρνπλ νκηιεηέο, άζρεηα απφ ην ηη
γξαθηθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη.”

Λφγνη γηα λα γξάθνπκε ειιεληθά


Παξφιν πνπ ηα Greeklish έρνπλ γίλεη κέξνο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο πνιιψλ Διιήλσλ ζηηο κέξεο καο, θαη
θπξίσο ησλ εθήβσλ, ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη έηζη ψζηε
λα ζηακαηήζεη απηή ε “άζρεκε”, φπσο ηελ απνθαινχλ
πνιινί, ζπλήζεηα.
Αξρηθά, απηφο ν ηξφπνο γξαθήο θνπξάδεη ηνλ
αλαγλψζηε. Γελ είλαη φινη εμνηθεησκέλνη κε ηα Greeklish.
 Αθφκα θαη φζνη είλαη σζηφζν, ππνζηεξίδνπλ φηη αλ θαη ηα
Greeklish είλαη εχθνια ζηε γξαθή , δε ζπκβαίλεη ην ίδην
θαη κε ηελ αλάγλσζε.



Με ηα Greeklish ζα μεράζνπκε ηε γιψζζα θαη ηελ
νξζνγξαθία καο, θαζψο αιινηψλεηαη ε γξαθή ησλ
ιέμεσλ θαη δελ ηζρχνπλ νη γισζζηθνί θαλφλεο.
 Η εγγξακκαηνζχλε, δειαδή ε θαηνρή θαη ε ρξήζε ηνπ
γξαπηνχ ιφγνπ, είλαη ζεκέιην ζηελ εμέιημε ηνπ
αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη ζα πξέπεη λα είκαζηε
πεξήθαλνη γηα ηελ γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο. Η
γιψζζα αληαλαθιά ηε ζθέςε θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε
ζθέςε εθθξάδεηαη κέζσ ηεο γιψζζαο. Όκσο, ηα
Greeklish απνηππψλνπλ κία εμαηξεηηθά θησρή εηθφλα ηεο.

 Όζνη επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ ησλ Greeklish
αλαθέξνπλ φηη ε γιψζζα σο «δσληαλφο νξγαληζκφο»,
αλαπλέεη, εμειίζζεηαη , πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θάζε
επνρήο. Απφ ηελ άιιε, ν θ. Κσλζηαληίλνο Καξθαληάο,
πξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηε Γηάδνζε ηεο Διιεληθήο
Γιψζζαο, ππνζηεξίδεη: «ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη
θαζφινπ έηζη. Όηαλ απηή ε ηάζε έρεη εμαπισζεί θαη
ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιχ λεαξά άηνκα, πνπ απηή ηελ
επνρή καζαίλνπλ ηε γιψζζα, πνπ ζα έπξεπε λα
εκπινπηίδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο επηθνηλσλία κε λέεο
ιέμεηο θαη εθθξάζεηο, λα βειηηψλνπλ ηελ νξζνγξαθία
ηνπο, λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ εηπκνινγία ησλ ιέμεσλ, ηφηε
είλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλε, γηαηί είλαη δπλαηφ λα
δεκηνπξγήζεη χζηεξα απφ θάπνηα ρξφληα κηα γεληά λέσλ
Διιήλσλ, ε νπνία ζε κεγάιν πνζνζηφ ζα εθθξάδεηαη θαη
ζα γξάθεη εληειψο ιαλζαζκέλα. Αθφκε θη αλ
ππνζέζνπκε φηη γξάθεη κε ειιεληθφ αιθάβεην».

 Δπηπιένλ, φηαλ δεηήζεθε απφ ηνλ θ. Γεψξγην
Μπακπηληψηε, θαζεγεηή γισζζνινγίαο θαη πξψελ
Πξχηαλε, λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ην δήηεκα,
απάληεζε: «Η ειιεληθή γιψζζα είλαη ε ηζηνξία καο, είλαη
ν πνιηηηζκφο καο, είλαη ε ζθέςε καο, είλαη ε λννηξνπία
καο, είλαη ε ηαπηφηεηά καο. Πάλσ απ’ φια ε γιψζζα καο
είλαη αμία. Σα Greeklish είλαη ν θαιχηεξνο δξφκνο
απνμέλσζεο απφ ηελ εηθφλα ηεο ιέμεο θαη θαηά
ζπλέπεηα, απφ ηελ ίδηα ηε γιψζζα. Απηφ ζίγνπξα ζα ην
πιεξψζνπλ αθξηβά νη λένη άλζξσπνη, δηφηη ράλνπλ ην
νπηηθφ ίλδαικα ηεο ιέμεο.»
 Ζ γιώζζα είλαη ν ηξόπνο ζθέςεο ηνπ ιανύ. Άκα
«πεζάλεη» κηα γιώζζα, πεζαίλεη καδί ηεο θαη έλαο
πνιηηηζκόο, κηα θηινζνθία ελόο ιανύ.

E΄ ΘΔΜΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ:
Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ
ΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ

2ε Οκάδα
1. ΒΑΡΔΗ ΑΝΓΡΔΑ
2. ΓΔΡΜΑΝΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ
3. ΓΙΧΡΠΤΡΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
4. ΜΟΤΡΑΣΛΑΡΙ ΝΙΚΟ

Η εηθνζάρξνλε πνξεία ηεο ζπδήηεζεο πεξί ηελ ειιεληθή γιψζζα δηαθξίλεηαη
ζε δχν ρξνληθά πεξηφδνπο. Η πξψηε, απφ ην 1976 έσο ην 1986,
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πξνζπάζεηα εδξαίσζεο ηεο επηζεκνπνηεκέλεο
λενειιεληθήο γιψζζαο.
Η δεχηεξε, απφ ην 1986 έσο ην 1996, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πξνζπάζεηα
επηζηξνθήο ζηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη άιισλ παιαηφηεξσλ
κνξθψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο ιχζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
ρξήζε ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο νκηιεηέο ηεο.

H ζπδήηεζε γηα ηελ ειιεληθή επηθεληξψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα
ζηελ ηζηνξία ηεο, ηε ζρέζε ηεο κε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, ηνλ
ηξφπν πνπ πξέπεη λα δηδάζθεηαη θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηηο άιιεο
γιψζζεο· θνξείο ηεο ζπδήηεζεο είλαη δηαλννχκελνη,
εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη επξχηεξν θνηλφ. ηελ πξψηε
κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν(απφ ην 1976 έσο ην 1986) ε
αλαγλψξηζε ηεο γιψζζαο σο πξνβιήκαηνο εζηηάδεηαη θπξίσο
ζηελ πξνβνιή ηεο άπνςεο φηη ε ειιεληθή απνθφπηεηαη απφ ηηο
ξίδεο ηεο θαη θηλδπλεχεη λα "αιινησζεί" απφ ηνπο μεληζκνχο·
επηκέξνπο θξηηηθέο γίλνληαη ζηε γιψζζα ησλ λέσλ, πνπ
ζεσξείηαη θησρή.

ηε δεχηεξε πεξίνδν( απφ ην 1986 έσο ην 1996 ) ε
αλαγλψξηζε ηεο γιψζζαο σο πξνβιήκαηνο
πξαγκαηνπνηείηαη κε θάπσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν:
πξνβάιιεηαη θπξίσο ε ηδηαηηεξφηεηα θαη ε κνλαδηθφηεηα ηεο
ειιεληθήο, ν ηξφπνο πνπ απηή επεξέαζε ηηο άιιεο γιψζζεο
ηεο Eπξψπεο θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ θαη ηνλίδεηαη φηη ε
γλψζε ηεο λέαο ειιεληθήο πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ηεο
αξραίαο, είηε πξφθεηηαη γηα ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο είηε γηα
φζνπο ζέινπλ λα ηε κάζνπλ σο δεχηεξε γιψζζα.

Tα ζέκαηα πνπ ζπλήζσο ηίζεληαη ζηε ζπδήηεζε γηα ηε λέα
ειιεληθή είλαη:
α) ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν
ελφςεη ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο
ζπλεπαγφκελεο πνιηηηζκηθήο νκνηνγελνπνίεζεο πνπ βηψλνπκε
ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη
β) κε πνηνλ ηξφπν ζα γίλεηαη ε δηδαζθαιία ηεο ζην εζσηεξηθφ
θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο.

H ειιεληθή δελ θηλδπλεχεη λα ραζεί αθνχ δηαζέηεη θπζηθνχο
νκηιεηέο, νχηε λα αιινησζεί απφ ηνπο μεληζκνχο αθνχ
νπνηαδήπνηε θπζηθή γιψζζα επηβηψλεη θαη αλαλεψλεηαη κε ηελ
επαθή ηεο κε άιιεο γιψζζεο. O θφβνο -θαη ζπρλά νη θνβίεογηα ηελ ειιεληθή ζπλδένληαη κε ην πψο νη 'Eιιελεο βηψλνπλ ηελ
εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα. Aπηφ πνπ ηίζεηαη ζε
επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε
επηβεβιεκέλε δπηηθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο· ζε απηή
ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε νη επηκέξνπο απαληήζεηο
θπκαίλνληαη απφ ηελ πιήξε πξφζδεζε ζηε Γχζε -φρη κφλν σο
πεγή αμηψλ γηα ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, αιιά θαη σο
απνδνρή ησλ λφκσλ ηεο αγνξάο θαη ηεο αδηακθηζβήηεηεο
αλσηεξφηεηαο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ- έσο ηελ πξνζήισζε
ζηηο ειιεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θνηλνηηζκνχ θιπ.
Πνιχ ζπρλά ζπκβαδίδεη ε ππεξάζπηζε ηεο εζληθήο θαη
γισζζηθήο θαζαξφηεηαο κε ηελ απνδνρή ηεο βαζηθήο αξρήο
ηεο λέαο παγθφζκηαο πξαγκαηηθφηεηαο: ηεο
εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ ζπλόινπ ηεο θνηλσληθήο δσήο.

Tν γισζζηθφ "δήηεκα" ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ, επνκέλσο,
πνιχ απέρεη απφ ηελ παξαδνζηαθή δηακάρε θαζαξεχνπζαο
θαη δεκνηηθήο.
Η πξφθιεζε γηα ηε ζχγρξνλε ειιεληθή -φπσο θαη γηα ηηο άιιεο
κηθξέο γιψζζεο- είλαη λα δηεθδηθήζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζε
θξίζηκνπο ηνκείο ρξήζεο (επηζηήκε, δηαλνεηηθή παξαγσγή),
λα κελ εθηνπηζηνχλ απφ απηνχο πξνο φθεινο ηεο γισζζηθήο
θαη πνιηηηζκηθήο νκνηνγελνπνίεζεο πνπ ππαγνξεχνπλ νη
λφκνη ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο.

Όζνλ αθνξά ηελ αξραία ειιεληθή θαη ηε λέα ειιεληθή γιψζζα ην
βαζηθφηεξν ζέκα πνπ ηίζεηαη είλαη, εάλ πξφθεηηαη γηα δχν
εηεξφθιεηεο γιψζζεο ή ηα λενειιεληθά απνηεινχλ κηα απφ ηηο
εμειηθηηθέο θάζεηο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, κε ηηο αλαπφθεπθηεο
αιιαγέο, πνπ είλαη εχινγεο ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο ηζηνξίαο ηεο
γιψζζαο απηήο. Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε αξραία κνξθή
επηβηψλεη θαη ζηελ ζεκεξηλή γιψζζα, φπσο θαη ε θαζαξεχνπζα, ε
νπνία ζε ιηγφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ καξηπξείηαη ζηελ
ινγνηερλία θαη ηνλ επίζεκν ιφγν. 2
Οη θηιφινγνη ζπκθσλνχλ φηη ηα αξραία θαη ηα λέα ειιεληθά δελ
είλαη δχν αληίξξνπεο γιψζζεο. Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη ηα
λενειιεληθά απνηεινχλ εμέιημε ηεο γιψζζαο, ε νπνία ζην δηάβα
ησλαηψλσλ πέξαζε απφ δηάθνξεο θάζεηο θαη κνξθέο.

Γηαηί καζαίλνπκε αξραία ειιεληθά;
Όρη κφλν γηα λα γλσξίζνπκε ηελ ρψξα πνπ ζεσξείηαη ην ιίθλν
ηνπ παλαλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, πνπ ζεκειίσζε παλαλζξψπηλα
ηδαληθά, ζηνηρεία παγθφζκηαο εκβέιεηαο νχηε βέβαηα γηα λα
εληξπθήζνπκε ζηελ γιψζζα, αιιά γηα λα κπνξέζνπκε λα
θαηαιάβνπκε ην αξραίν πλεχκα, ζην νπνίν θαζξεθηίδνληαη νη
βαζηθέο αμίεο φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Άιισζηε, δελ είλαη ηπραίν
ην γεγνλφο φηη ε κειέηε ησλ Διιεληθψλ ζε θάζε ηνπο έθθαλζε
απνηειεί ην ζεκειηψδεο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε φια ηα
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο πθειίνπ

Γηαηί καζαίλνπκε λέα ειιεληθά;
Γηα λα κπνξέζνπκε λα δήζνπκε κε ην ζπλάλζξσπν καο
ζήκεξα, θαηαιαβαίλνληαο ν έλαο ηνλ άιιν, αληαιιάζζνληαο ηηο
αμίεο καο θαη αλαηξνθνδνηψληαο ηηο ςπρέο καο, πξνζθέξνληαο
πάληα ην βαζηθφηεξν - ηελ ηηκηφηεηα θαη ηελ αγάπε. Παξάιιεια,
γηα λα είκαζηε κάξηπξεο ηεο εμέιημεο ηήο γιψζζαο, ε νπνία σο
δσληαλφ νλ κεηακνξθψλεηαη θαη φζν θαη αλ άθκαδε ζηελ
αξραηφηεηα, ζπλερψο εκπινπηίδεηαη θαη δηελεθψο νκνξθαίλεη.
Αλ θαη ηελ νλνκάδνπκε λενειιεληθή γιψζζα, αο κελ ηελ
ζεσξνχκε «λήπηνλ βξέθνο» ζηνλ θφιπν ηεο κεηέξαο ηεο. Με
ηνπο θνξπθαίνπο ινγνηέρλεο ηεο, αθξαηθλείο ιεμηπιάζηεο, ηνλ
Καβάθε, ηνλ Διχηε, ηνλ εθέξε, ηνλ Ρίηζν, θαη πνιινχο
άιινπο, ε γιψζζα απηή νινέλα απνδεηθλχεη ηελ σξηκφηεηα ηεο.

Σ. ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
ΓΤΜΝΑΗΟΤ - ΛΤΚΔΗΟΤ
ΟΛΔ ΟΗ ΟΜΑΓΔ

Η εμάπισζε ησλ Greeklish ζηελ
θνηλσλία καο
Γελ ρξεηάδεηαη λα ςάμνπκε πνιχ γηα λα
δηαπηζηψζνπκε ηελ εμάπισζε θαη ηηο
επηπηψζεηο ησλ ιαηηλνειιεληθψλ· κηα
έξεπλα ζηα θνληηλά ζρνιεία είλαη αξθεηή,
φπσο απνδείρηεθε απφ ηα απνηειέζκαηα
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κνηξάζηεθαλ
ζηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ καο θαη ηνπ
δηπιαλνχ 3νπ Γπκλαζίνπ.

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ TΩΝ GREEKLISH( Γθξίθιηο )- ειιεληθά κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο
2. Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείο ωο ηξόπν γξαθήο ηα greeklish( ειιεληθά κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο );
( Παξαθαιώ λα επηιέμεηο κία απάληεζε )

Πνηέ

Έωο 1 θνξά
ην κήλα

2-4 θνξέο
ην κήλα

2-3 θνξέο
ηελ εβδνκάδα

Κάζε κέξα

Πνιιέο θνξέο
ηελ εκέξα

3. Γηα πνην ιόγν/πνηνπο ιόγνπο θπξίωο ρξεζηκνπνηείο ην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν γξαθήο;
( Μπνξείο λα επηιέμεηο πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο )

πλήζεηα

Δμνηθνλόκεζε
ρξόλνπ

Υξήζηκν
εξγαιείν

Μόδα

Αλάγθε

Βνιηθό
εξγαιείν

Απνθπγή
Οξζνγξαθηθώλ
Λαζώλ

Άιιν

4. ε πνην/πνηα από ηα παξαθάηω κέζα επηθνηλωλίαο ρξεζηκνπνηείο ηα greeklish;
( Μπνξείο λα επηιέμεηο πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο )

SMS

e-mail

chatforum

smartphone

Υεηξόγξαθα

5. Πνηα είλαη ε γλώκε ζνπ γηα ηε ρξήζε ηωλ greeklish; ( Παξαθαιώ λα επηιέμεηο κία απάληεζε )

Αλαβαζκίδνπλ ηε
γιώζζα καο

Τπνβαζκίδνπλ
ηε γιώζζα καο

Απνηεινύλ
απεηιή γηα ηε
γιώζζα καο

Απνηεινύλ απιά
κηα «κελπκαηηθή»
γιώζζα

Απνηεινύλ απιά κέζν
δηαθνξνπνίεζεο ηωλ
λέωλ

Απφ ηελ έξεπλα ζην 3o Γπκλάζην,
ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά
241 καζεηέο,
πξνέθπςαλ ηα εμήο

υχνότητα χρήςησ
greeklish

Αίηηα ρξήζεο
12,50%

Άλλο
Αποφυγή ορθογραφικών
λαθών

17,40%

Βολικό εργαλείο

20%

Ανάγκη
Μόδα
Χρήςιμο εργαλείο

2%

8,70%
5%

Εξοικονόμηςη χρόνου

35,70%

Συνήθεια

39%

Περιπτώςεισ χρήςησ
χειρόγραφα
4%
smartphone
14%

SMS
39%

chatforum
22%

e-mail
21%

Η γνώμη των μαθητών για τα
greeklish

Απφ ηελ έξεπλα ζην 3o ΛΤΚΔΙΟ,
ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά
245 καζεηέο,
πξνέθπςαλ ηα εμήο:

Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε
σο ηξφπν γξαθήο ηα greeklish
29,60%

30,00%
25,00%
21,90%
20,00%

17,60%

16,70%

15,00%
10,00%

8,60%

9,87%

5,00%
0,00%

Ποηέ

Έως κία 2-4 θορές 2-3 θορές Κάζε κέρα Ποιιές
θορά ηολ ηολ κήλα
ηελ
θορές ηελ
κήλα
εβδοκάδα
κέρα

Γηα πνην ιφγν θπξίσο ρξεζηκνπνηείηε
ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γξαθήο
40%
35%

36%
30%

30%

24%

25%
20%
15%
8,60%
4,30%
2,60%
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ε πνην/πνηα απφ ηα παξαθάησ κέζα επηθνηλσλίαο
ρξεζηκνπνηείο ηα greeklish

2,50%
6,70%
29,40%
SMS
e-mail
chatforum

40,30%

smartphone
Χεηρόγραθ α

21%

Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ
γηα ηε ρξήζε ησλ greeklish
Αποηειούλ απιά κέζο δηαθοροποίεζες
ηωλ λέωλ

13,60%

Αποηειούλ απιά κία "κελσκαηηθή"
γιώζζα

28,70%

Αποηειούλ απεηιή γηα ηε γιώζζα κας

26,50%

Υποβαζκίδοσλ ηε γιώζζα κας
Αλαβαζκίδοσλ ηε γιώζζα κας

31,30%
0,85%

0,0 5,0 10, 15, 20, 25, 30, 35,
0% 0% 00 00 00 00 00 00
% % % % % %

ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ
«Ο Θεόο καο ράξηζε κηα γιώζζα δσληαλή, εύξσζηε, πεηζκαηάξα θαί

ραξηησκέλε, πνύ αληέρεη αθόκε, κνινλόηη έρνπκε εμαπνιύζεη όια ηα ζεξηά
γηα λα ηε θάλε·

έθαγαλ όζν κπόξεζαλ, αιιά απνκέλεη καγηά...
Γελ μέξσ πόζν ζα βαζηάμεη αθόκε απηό.
Δθείλν πνύ μέξσ είλαη όηη ε καγηά ιηγνζηεύεη θαη

δε κέλεη πηα θαηξόο γηα λα κέλνπκε ακέξηκλνη » .
ΔΦΔΡΖ Γ, Γνθηκέο,η.β

ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΠΟΛΤ

Βηβιηνγξαθία
Ιζηνζειίδεο
 www.el.wikipedia.org
 www.epikaira.gr
 www.express.gr
 www.3comma14.gr
 www.edu4u.gr
 www.makinganoteof.blogspot.com
 www.facebook.com
 www.arpactico.org
 www.2opseis.neolaia.de
 www.abnet.agrino.org
 www.athens.cafebabel.com
 www.blogs.sch.gr

•

Πύιε γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα www.greek-language.gr

•

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Τπ. Δ. Π. Θ.)
www.ypepth.gr

•

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΚΟΜΒΟ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηδαζθόλησλ ηελ
Διιεληθή Γιώζζα www.komvos.edu.gr

•

Ηλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο Λόγνπ www.ilsp.gr

•

Δθπαηδεπηηθή Πύιε Τπ. Δ. Π. Θ. www.e-yliko.gr

•

Οξγαληζκόο γηα ηελ Γηεζλνπνίεζε ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο www.odeg.gr

•

Σν Διιεληθό Ζιεθηξνληθό Τπεξβηβιηνπσιείν www.allgreekbooks.com

•

Διιεληθή Βηβιηνγξαθηθή Πύιε the.greekbooks.net

•

Διιεληθή Δθπαηδεπηηθή Πύιε www.greekedu.net

•

ABnet Ο Κόκβνο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο

•

http--www.e-yliko.sch.gr- (πιηθφ θηινινγηθψλ καζεκάησλ)

•

ΔΘΔΓ - Δζληθόο Θεζαπξόο Διιεληθήο Γιώζζαο

•

Ζιεθηξνληθόο Κόκβνο (δηδαζθαιία ειιεληθήο γιψζζαο)

•

ε Πύιε γηα ηελ ειιεληθή Γιώζζα (κειέηεο, δηδαζθαιία, εξγαιεία θ.ά.)

•

Iλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ

•

Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο

•

ΠΟ.Θ.Δ.Γ (Πνιηηηζηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθήο Γιώζζαο)

•

πνπδαζηήξην Νένπ Διιεληζκνύ

