
Η αποξένωση από την εικόνα τής λέξης - Τα Greeklish και οι 

επιπτώσεις τους 

Μια συχνή ερώτηση στους γλωσσολόγους είναι αν η χρήση τού ηλεκτρονικού τρόπου 

γραφής των κειµένων στο ∆ιαδίκτυο και ειδικότερα η γραφή µε λατινικούς 
χαρακτήρες, τα Greeklish, επηρεάζουν αρνητικά τη γνώση και, γενικότερα, την 

ποιότητα χρήσης τής γλώσσας. Θα θέσω στην κρίση των αναγνωστών µερικές 
σκέψεις επί τού θέµατος χωρίς προσπάθεια εξαγιασµού ή δαιµονοποίησης τής γραφής 

στον υπολογιστή και, κυρίως, τού ελληνοαγγλικού (Greeklish) τρόπου γραφής σε 
υπολογιστές, τηλέφωνα κ.λπ. 

 
Η γνώση κάθε λέξης στη γλώσσα είναι µια σύνθετη γνώση πολλών γλωσσικών 

πληροφοριών. Η γνώση µιας λέξης προϋποθέτει υποχρεωτικά γνώση τής σηµασίας 
της και γνώση των ηχητικών στοιχείων που τη δηλώνουν (τής «µορφής» ή τού 

«τύπου» τής λέξης, ό,τι ονόµασε ο Saussure «ακουστική εικόνα»). Από τα χρόνια που 
η γραφή αποτελεί κοινό κτήµα η γνώση τής λέξης έχει για τον σύγχρονο άνθρωπο ένα 

επιπλέον στοιχείο: τη γνώση τού τρόπου γραπτής και ορθογραφικής παράστασης τής 
λέξης («οπτική εικόνα»). Αρα, γνωρίζω µια λέξη σηµαίνει για τους περισσότερους 

ανθρώπους ότι έχω µια τριµερή γνώση: τής σηµασίας, τής ακουστικής εικόνας (πώς 
προφέρεται / ακούγεται) και τής οπτικής εικόνας (πώς γράφεται και ορθογραφείται) 

κάθε λέξης. Για λόγους οικονοµίας τού χώρου δεν επεκτείνοµαι εδώ σε εξειδικεύσεις· 
ότι η σηµασία λ.χ. έχει διπλή, γνωστική και βιωµατική, υφή· ότι η γνώση τής 

σηµασίας περιλαµβάνει και τα περιβάλλοντα (γλωσσικά και εξωγλωσσικά) όπου 
χρησιµοποιείται, δηλαδή ότι είναι συγχρόνως γνώση τής χρήσης τής λέξης· ότι η 

γνώση τής ηχητικής δήλωσης µιας λέξης αφορά τόσο στους ήχους που τη δηλώνουν 
(«φωνήµατα») όσο και στους ήχους που την πραγµατώνουν κατά την προφορά της 

(«φθόγγους»)· ότι η γνώση τής σηµασίας δεν είναι παρά αναφορά σε συγκεκριµένο ή 
αφηρηµένο αντικείµενο έξω από τη λέξη κ.λπ. 

 
Ειδικότερα, η οπτική εικόνα τής λέξης αφορά στη γραπτή παράσταση τής λέξης, 

γραφή και ορθογραφία. Η εικόνα αυτή αποκτάται, εδραιώνεται και συντηρείται από 
τη συνεχή επαφή µε τη γλώσσα µας σε δύο επίπεδα: στο οπτικό και στο 

κιναισθητικό. 
 

Σε οπτικό επίπεδο τα διαβάσµατά µας, η ανάγνωση κάθε είδους κειµένων, γραµµένων 
στα Ελληνικά, όταν είναι έγκαιρη (από τις πρώτες τάξεις τού σχολείου), 

συστηµατική και συχνή και όταν υποστηρίζεται από συναφείς γλωσσικές γνώσεις 
(π.χ. βασικούς κανόνες ορθογραφίας), ενισχύει και διατηρεί αλώβητο το οπτικό 

ίνδαλµα τής λέξης, συντηρεί στο µυαλό µας τη γραπτή εικόνα τής λέξης, τη γνώση 
για το πώς γράφεται συµβατικά η λέξη µέσα και σε σχέση µε το σύστηµα µιας 

συγκεκριµένης γλώσσας.  
 

Σε κιναισθητικό επίπεδο η γνώση τής εικόνας κάθε λέξης ενισχύεται σηµαντικά από 
τη δεξιότητα που αποκτούµε από παιδιά στο να γράφουµε τη λέξη. Οι κινήσεις τού 

χεριού για την ενεργοποίηση και τον σχεδιασµό των γραµµάτων που απεικονίζουν τη 
γραπτή παράσταση κάθε λέξης και η αίσθηση που απορρέει από τη διαδικασία αυτή 

αποτελούν µιαν άλλη βασική πηγή γνώσης τής εικόνας, δηλαδή τού τρόπου γραφής 
και ορθογραφίας τής λέξης. Ας θυµηθούµε πόσο συχνά - σε περιπτώσεις αµφιβολίας 

ως προς την ορθογραφία µιας λέξης - ζητάµε να τη γράψουµε, για να θυµηθούµε τον 
ορθό τρόπο γραφής της, δηλαδή την οπτική εικόνα της. 



 
Τι συµβαίνει στην εποχή µας; Σ' έναν «πολιτισµό τού γραπτού λόγου» που είναι ο 

πολιτισµός µας,  η δεύτερη αυτή γνώση έχει περιοριστεί σε µεγάλο ή µεγαλύτερο 
βαθµό για όσους έχουν περάσει να γράφουν κυρίως ή αποκλειστικά στον υπολογιστή, 

αφού η δεξιότητα τού σχεδιασµού των γραµµάτων έχει αντικατασταθεί από 
χτυπήµατα σε πλήκτρα. Αυτό αλλάζει ριζικά τη δεξιότητα τής γραφής και είναι µια 

πρώτη αποµάκρυνση από την εικόνα τής λέξης. 
 

Η δεύτερη αιτία αποµάκρυνσης που, αν συνεχισθεί για καιρό σε συνδυασµό και µε 
την πρώτη, καταλήγει πλέον σε αποξένωση από την εικόνα τής λέξης είναι η 

εγκατάλειψη τής γραφής και τής ορθογραφίας των λέξεων για µια δήθεν ευκολία που 
παρέχει η µιγαδική γραφή που είναι γνωστή ως Greeklish. I psevdesthisi 2 na nomizis 

oti to xeperasma ton diskolion egkite (i enkite ? i egkeitai?) sti κhrisi (i chrisi ? i xrisi 
?) tis latinikis anti tis elinikis (I ellenikes ?) grafis (i graphes?). Γράφοντας συχνά και 

για πολύ έτσι σιγά-σιγά όλο και περισσότερο απoξενώνεσαι από την εικόνα τής λέξης 
και όλο λιγότερο είσαι εύκολα εις θέση να ανακαλέσεις στη µνήµη και στο γράψιµό 

σου την εικόνα τής ορθογραφίας των λέξεων. Κι επειδή η ιστορική ορθογραφία των 
λέξεων δεν είναι πολυτέλεια ή κάτι περιττό, αλλά άµεση (έστω και µη πάντοτε 

συνειδητή) σύνδεση µε τη σηµασία και τη γλωσσική (ετυµολογική) οικογένεια και τη 
γλωσσική (γραµµατικοσυντακτική) σχέση κάθε λέξης, η αποξένωση καταλήγει σε 

σοβαρές απώλειες στη γνώση και γραπτή χρήση τής γλώσσας. Εν ονόµατι µιας 
χρηστικής, προκλητικά χρησιµοθηρικής, αντίληψης τού αξιακού συστήµατος που 

συνιστά τη γλώσσα αφήνεις να ατονήσουν ή να χαθούν πολύτιµα συστατικά µιας 
ποιοτικής λειτουργίας τής γλώσσας. 

 
Ηθικόν δίδαγµα (σε δύο εκδοχές): µην παίζουµε εν ου παικτοίς· εκτός αν sinidita 

epilegume na pezume en u pektis. Και γιατί προτιµούµε, αλήθεια, το εκ τού 
ελληνικού αλφαβήτου (µέσω Ετρουσκικής) προελθόν λατινικό αλφάβητο αντί τού 

ελληνικού που χρησιµοποιούµε στην Ελλάδα από τον 8ο π.Χ. αιώνα µέχρι σήµερα; 
Μήπως (µέσα στην ξενοµανία µας) νοµίζουµε ότι χρησιµοποιούµε αγγλικό 

αλφάβητο;  
 

        Γεώργιος Μπαµπινιώτης  
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Παρατηρήσεις 
 

Α. Να γίνει το διάγραµµα του κειµένου.  25 µονάδες 
Β.1. «Η γνώση κάθε λέξης στη γλώσσα είναι µια σύνθετη γνώση.» Να σχολιάσετε 

την παραπάνω άποψη σε 100 περίπου λέξεις. 15 µονάδες  
    2. Πώς διασφαλίζεται η συνοχή µεταξύ των παραγράφων του κειµένου; 5 µονάδες  

    3. Σε τι αποσκοπούν τα ρητορικά ερωτήµατα της  τελευταίας παραγράφου του 
κειµένου;    5 µονάδες  

    4. Ποιος είναι ο κυρίαρχος τρόπος πειθούς  στο κείµενο; 5 µονάδες  
    5. Να δοθούν τα αντώνυµα των υπογραµµισµένων λέξεων. 5 µονάδες  

 
 



 
Γ. Να συντάξετε ένα κείµενο για την ιστοσελίδα του σχολείου σας, στο οποίο θα 

αναλύετε την στάση που πρέπει, κατά τη γνώµη σας, να κρατήσει το σχολείο 
απέναντι στο φαινόµενο των greeklish. 40 µονάδες  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Επιµέλεια θεµάτων: Παναγιώτα Κουσιαβέλου 


