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Ορισμός 

» Greeklish είναι η παράσταση της ελληνικής 
γραφής με λατινικά γράμματα στο περιβάλλον 
των «νέων τεχνολογιών». 

 
 Γλώσσα   γραφή     Greeklish  
 
» Δεν συνδέεται με φραγκοχιώτικα (Χίος, 18. αι.), 

φραγκολεβαντίνικα (Λεβαντίνοι της Σμύρνης) ή 
άλλες ιστορικές μορφές χρήσης του λατινικού 
αλφαβήτου. 
 

» Διγραφία (digraphia) 
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«Ιστορία» 
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Φιλήντας, 
Βηλαράς κ.ά.: 
απλοποίηση 

ελληνικής 
γραφής 



Σχήματα μεταγραφής 

» Diefthinsi, diey8ynsh, dieuthinsi, dieu8unsu, 
dief8hnsh … 
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Παραδείγματα 

 Ta latinoellinika, gnwsta ws Greeklish, ekanan 
tin emfanish tous sta telh ths dekaetias tou 
1960 me tis prwtes apopeires na graftei i 
ellinikh sto diadyktio, pithanon metaksy ellinwn 
foititwn kai kathigitwn se Panepistimia twn 
Ιnwmenwn Politeiwn, sto Apranet, to diktyo 
ilektronikwn ypologistwn pou proigithike tou 
Internet. 
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Focusing  

» Σχήματα 
» Στυλ 
» Τοπικές νόρμες 
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Ιδεολογία 
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Ακαδημία Αθηνών , 2/01/2001 (1/4) 

 Τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να εκδηλώνεται μία τάση να 
αντικατασταθεί το ελληνικό αλφάβητο από το λατινικό. Η 
τάση αυτή γίνεται φανερή κυρίως σε κείμενα παραγόμενα 
από ηλεκτρονικούς υπολογιστές - με χρήστες κρατικές 
υπηρεσίες ακόμη και Α.Ε.Ι. - σε κείμενα προβαλλόμενα από 
την τηλεόραση αλλά και από σχετικές προτροπές ξένων 
ραδιοφωνικών σταθμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
προσπάθεια αυτή, η οποία θα καταφέρη καίριο πλήγμα κατά 
της ελληνικής σκέψης και όλων των πτυχών του ελληνικού 
πολιτισμού που εκφράζονται με γραπτά κείμενα, αλλά και 
των γένει ανθρωπιστικών σπουδών, έφτασε μέχρι ν' 
απασχολήση τον Τύπο και ν' αποτελέση αντικείμενο 
ερωτήσεων βουλευτών προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 
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Ακαδημία Αθηνών , 2/01/2001 (2/4) 

 Η γλώσσα μας η αρχαιότατη αλλά πάντα σύγχρονη και 
ζώσα, αυτή η γλώσσα που επλούτισε όχι μόνο τη λατινική, 
αλλά και τις κυριώτερες ευρωπαϊκές γλώσσες, που έχει και 
οπτικά συνδεθή άρρηκτα με το αλφάβητό της, δεν είναι 
δυνατό να υποστή μείωση με την κατάργησή του από εμάς 
τους ίδιους. Είναι αδιανόητο να δεχθούμε ως Έλληνες την 
μεταμφίεση της γραφής μας με την κατάργηση πολλών 
γραμμάτων της, που δεν πέρασαν στο λατινικό αλφάβητο, 
και με την αντικατάστασή τους από άλλα υποτίθεται 
ηχητικώς παραπλήσια γράμματά του. 
Όταν άλλοι λαοί, όπως π.χ. Γάλλοι και Ισπανοί μάχονται ως 
σήμερα να διατηρήσουν μέχρι τη τελευταία τους λεπτομέρεια 
τον τρόπο γραφής των κειμένων τους με το δικό τους 
αλφάβητο, εδώ, με την δικαιολογία της δήθεν διευκόλυνσής 
μας στην παγκόσμια επικοινωνία, επιχειρείται η 
αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου των 2.500 και 
πλέον χρόνων με το λατινικό.  
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Ακαδημία Αθηνών , 2/01/2001 (3/4) 

 Ως λαός, που μέσα από το ίδιο αλφάβητο της γλώσσας του 
μετέδωσε τον πολιτισμό σε όλο των κόσμο, εμείς οι Έλληνες 
δεν είναι δυνατόν παρά να αρνούμεθα να εγκαταλείψουμε 
την ιστορική μας γραφή. Όχι μόνο γιατί αχρηστεύεται ένα 
από τα θεμελιακά στοιχεία του πολιτισμού μας, αποκόβοντάς 
μας από τις μέχρι σήμερα εκδηλώσεις του, αλλά και γιατί 
έτσι αγνοείται η σχέση αλφαβήτου και γλώσσας. Μιας 
γλώσσας, που ο τρόπος της γραπτής της απόδοσης έμεινε 
αναλλοίωτος επί ολόκληρες χιλιετίες ως σήμερα.  

 Θεωρούμε α ν ό σ ι α αλλά και α ν ό η τ η κάθε 
προσπάθεια να αντικατασταθή η ελληνική γραφή στο λίκνο 
της, εφ' όσον μάλιστα σε άλλες χώρες ανάλογες απόπειρες 
μεταβολής του τρόπου γραφής - σε μερικές περιπτώσεις 
πολύ δυσχερέστερης της ελληνικής - προσέκρουσαν στην 
καθολική και οργισμένη αντίδραση των λαών των χωρών 
αυτών.  
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Ακαδημία Αθηνών , 2/01/2001 (4/4) 

 Όπως και επί Ενετών, όταν αυτοί στα μέρη που 
κυριαρχούσαν προσπάθησαν να αντικαταστήσουν στα 
ελληνικά κείμενα τους ελληνικούς χαρακτήρες με 
λατινικούς, έτσι και τώρα θα αντισταθούμε, καλώντας 
όλους τους συνέλληνες ν' αντιδράσουν για την πρόρριζα 
εξαφάνιση των ανίερων αυτών σχεδίων. 
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Φοβία της «λατινοποίησης» 
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Μπαμπινιώτης 

 «Δεν είναι απλό εργαλείο η γλώσσα. Είναι ο πολιτισμός 
μας, είναι η ιστορία μας, είναι η σκέψη μας, είναι η 
νοοτροπία μας, είναι η ταυτότητά μας. Πάνω από όλα η 
γλώσσα είναι αξία». […] 
«Τα greeklish είναι ο καλύτερος δρόμος αποξένωσης από 
την εικόνα της λέξης. Αυτό μπορεί οι νέοι άνθρωποι να το 
πληρώσουν ακριβά. Έχουμε ελληνικές γραμματοσειρές και 
μπορούμε, αξιοποιώντας το Διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά 
μέσα, να χρησιμοποιούμε τις ελληνικές γραμματοσειρές 
που έχουν το προτέρημα να δίνουν την εικόνα της λέξης, 
το οπτικό ίνδαλμα, και να μας συμφιλιώνουν με την 
ορθογραφία της λέξης και με τη σημασία της». 
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«Όχι Greeklish, παρακαλώ!» 
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«Όχι Greeklish, παρακαλώ!» 
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http://www.youtube.com/watch?v=fyUEDkgs2qc 



«Αυτόνομες» vs. «ιδεολογικές» προσεγγίσεις στην ορθογραφία 

» Εργαλειακά επιχειρήματα 
Υπεράσπιση: τεχνική αναγκαιότητα, ιδίως για 

Έλληνες του εξωτερικού, ευκολία 
Αντίρρηση: αναγνωσιμότητα, δεν υπάρχει πλέον 

ανάγκη των greeklish 
» Αισθητικά επιχειρήματα – Ταυτότητα 
Υπεράσπιση: συμβολική αξία δήλωσης του Μέσου, 

διαφορετικότητα 
Αντίρρηση: μια μορφή κακοποίησης της γλώσσας, 

διαχρονική σύνδεση γλώσσας και αλφαβήτου, εθνική 
υπερηφάνεια 

16 



Διαβάστε: 
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