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Το Esc ξεκινά με σημερινό θέμα τα Greeklish!!! Δείτε μας ΤΩΡΑ ζωντανά στην ΕΤ-1 αλλά και μέσω του LIVE 
Streaming από εδώ: http://www.facebook.com/Esctv.gr?sk=app_197936773558886 

 

Leuterakis Chum Chum gia sas 

18 hours ago · Like 

 

Kostas Pat xronia polla trele !!!!!! 

18 hours ago · Like 

 

Stayros Teodorakis καλησπέρα απο την πανέμορφη Δολίχη Ελασσόνας 

18 hours ago · Like ·  1 person 

 

Νίκος Κούρτης Στα Κάρβουνα χρόνια πολλά Ηλία! 

18 hours ago · Like 

 

Georgia Tsa καταρα στα γκρικλις! 

18 hours ago · Like ·  4 people 

 

Thodoris Gavros xronia polla re morfi ...!!! 

18 hours ago · Like 

 

Maria Mitsakou ΕΛΛΗΝΙΚΑ!!! Χρόνια πολλά Ηλία μου!!! :) 

18 hours ago · Like 

 

Etc-billys Mcc Pa Κατά!!! 

18 hours ago · Like ·  1 person 

 

Sakic Bakavelloc οχι στα greeklish!!!!!!!! ναι στην ελληνική γλώσσα 

18 hours ago · Like ·  1 person 

 

αλεξ β. ναι φιλε λες μονο ελληνικα αλλα το ονομα στα γκρικλισ!! 

18 hours ago · Like ·  1 person 
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Leonidas Xiros Leonidas Xiros kalispera!! 

18 hours ago · Like 

 

Haris Anagnostopoulos yper ton greeklish 

18 hours ago · Like 

 

Giannis Metaxiotis Εχει γινει μοδα και δυσκολα θα ξεχαστει...πρεπει νσ γραφουμε μονο Ελληνικά.. Θελει 
πολυ μεγαλη προσπαθεια!!!!! 

18 hours ago · Like ·  2 people 

 

Dimitris Aggelopoulos ΚΑΤΑΑΑΑΑΑΑ 

18 hours ago · Like ·  3 people 

 

Fanis Heineken protimw greeklish 

18 hours ago · Like ·  1 person 

 

Aggelos Bitzikos NA KANW MIA ERWTHSH?/ 

18 hours ago · Like 

 

Νίκος Χατζής καλησπέρα παιδιά. είμαστε κατά διότι καταστρέφουν την γλώσσα, χάνεται η ρίζα και η 
ετυμολογία της κάθε λέξης και τελικά αποξενωνόμαστε από τη γλώσσα. 

18 hours ago · Like ·  5 people 

 

JØnakos Etci ApŁa greeklish for ever 

18 hours ago · Like ·  1 person 

 

Χρήστος Αλεξίου. ΠIO AΠΛA EΛΛHNIKA ΓIA NA ΓΡΆΦΟΥΜΕ ΠIO ΓPHΓOPA. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Petros Pmakos Rtms  66,661 

people like this 5 άτομα για τα 66,666 
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17 hours ago · Like 

 

Μάκης Τασόγλου  :: έλεος με τα γκρίκλις... 

χαλάτε την ωραιότερη γλώσσα του κόσμου.... 

17 hours ago · Like ·  6 people 

 

Ioannis Kalogeropoulos εγω πιστευω οτι θα επρεπε να αντικατασταθουν τα πληκτρολογια τα οποια 
προερχονται για την ελλαδα,,,,με πληκτρολογια ελληνικων μονο χαρακτηρων!! 

17 hours ago · Like ·  3 people 

 

Alekos Pap μόνο ελληνικά 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Kostas Pat o kirios p milaei emena den m aresei na ta xrisimopoiw alla otna sto sxolio eprepe na grafw olokliro 
kodika kai den mporousa na grapsw ellinika kalo tha eitan nato koitaksoun prota fto kai meta na asxolounte to 
pos grafoume 

17 hours ago · Like 

 

Grigoris Sarantidis EPEIDI TO EIPAN OI RADIO ARVYLA DEN SIMAINEI OTI PREPEI NA TO KANOUME..... 

17 hours ago · Like 

 

Wacilic Iraklio Προτιμαω τα ελληνικα . Χροnια πολλα :D 

17 hours ago · Like 

 

Μιχάλης Μελάς Η χειροτερη κομπινα για την γλωσσα μας και την χωρα μας! 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Spiros Mitropoulos Είναι προσβολή προς των αναγνώστη να γράψει κάποιος greeklish. Παιδεύεται το μάτι και 
σου παίρνει και περισσότερο για να τα μεταφράσεις...όχι άλλα greeklish!! 

17 hours ago · Like ·  3 people 

 

Kostas Pat signomh pou sas zalizw alla gia paradigma otna ena kinito p mporo na grapsw ellinika exei 300 eyro 
kai to agorazw apo to eksoteriko me 100 giati na min to parw kai as grafw greekglish 

17 hours ago · Like 
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Grigoris Sarantidis ama den legan oi radio arvyla gia ta greeklish den 8a to kanate!!! kai opoios pei to adi8eto 
mallon einai pseftis 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Petros Kordalis Καταστρέφουν την Ελληνική γλώσσα.... 

17 hours ago · Like 

 

Petros Iskioypis εισται ωραιοι, νεοι, μαζι σας...παντα μπροστα 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Γιώργος Δεμεσιώτης Τα γκρίκλις απλά καταστρέφουν την γλώσσα μας!!! Για μένα είναι χαζομάρα να 
χρησιμοποιούνται γιατί έτσι θα ξεχάσουμε την ορθογραφία. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Μάκης Τασόγλου  :: δεν το κάνουμε γιατί το είπαν οι αρβύλα ρε Σαραντίδη... 

το κάνουμε γιατί αυτή είναι η γλώσσα μας 

17 hours ago · Like ·  7 people 

 

Vaggelis Stef aytoi pou prepei na prosexoun einai oi mathites. gia na xrisimopoiiseis greeklish prepei prwta na 
matheis kali orthografia...ta greeklish sou dinoun tin eleytheria na grafeis anorthografa opote einai ligo 
epikindyno... 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Kostas Giz Ego pantos xreisimopoio ta greeklish apo to 97.Pos 8a to alla3o tora? 

17 hours ago · Like 

 

Kostas Tenere Liberopoulos Πολύ ενδιαφέρον Θέμα! 

Πάντως πιστεύω ότι το να γράφεις με Greeklish εκτός των άλλων, υποδηλώνει φόβο για την χρήση της 
γλώσσας μας, μην και κάνουμε κανά ορθογραφικό λάθος και μας κοροϊδέυουν! 

Παιδιά.... Καλύτερα ανορθόγραφος, παρά αγράμματος!! 

17 hours ago · Like ·  10 people 

 

JØnakos Etci ApŁa xronia plaa stn ilia 
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17 hours ago · Like 

 

Antonis Ultras Egw mono sto fb grafw greekglish 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Vasilis Kilirgiotis Gal Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΙΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΗ 

17 hours ago · Like 

 

Mike Mike La Ta greeklish efkolinun ti zoi mas. 

17 hours ago · Like 

 

Stelios Dragonball ta greeklish den tipota fovero otan grafontai etsi.t grklish ein auto!!! 

17 hours ago · Like 

 

Grigoris Sarantidis apo pote arxisate na grafete sta ka8ara ellinika???? opioi arxisan prin to poun oi radio arvila 
ok!!! alla oloi oi ypolipoi to kanoun mono kai mono epeidi to eipan oi radio arvyla 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Kostas Papaminas entaxei to fb.. Emena mou spane ta neura otan mou stelnoune munima sto kinhto me 
greeklish..! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Stelios Saipas Χρόνια Πολλά Ηλία 

17 hours ago · Like 

 

Kostas Giz Ego apantao se ellinika pantos mono se atoma poy mou apantane se ellinika.Greeklish grafo pantos 
mono sto pc. 

17 hours ago · Like 

 

Angel de la Cruz ρε παιδια οσες φορες βλεπω την εκπομπη μεσω ιντερνετ μου κολλαει απιστευτα φτιαξτε το 
αν μπορειτε.ευχαριστω! 

17 hours ago · Like 
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Christina Katsiana ean to internet einai upefthino gia na xaso ego thn glossa mou, poios einai upefthinos pou 
metanastevo kai xano ta panta sthn ellada? 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Grigoris Sarantidis kapoioi edw mesa enw einai kata twn greeklish exoun to onoma tous sta greeklish!!!!!h sta 
agglika!!!!oreoi eiste.... 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Stelios ᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ Απο τα γρικλις θα μας κανουν να γραφουμε σουαχιλι.. Alt + Shift και τελος..!! 
ΞΥΠΝΑΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

17 hours ago · Like ·  3 people 

 

Leonidas Xiros Leonidas Xiros opoios goustarei 8a milaei me greeklish kai opoios goustarei me ελληνίκα den 
xreiazetai na tsakonwmaste 

17 hours ago · Like 

 

Thomas G. Tsipoulanis  1on thn glwssa thn ma8ainoume sto sxoleio, 20n an grafoume greekglish isws to 
kanoume giati den kseroume na grafoume swsta...30n sto kinhto me latinikous xarakthres mporeis na grapseis 
sto idio mhnuma perissoterous xarakthres..... kai an katsw kai skeftw kai alla uparxoun kai alla polla 

17 hours ago · Like 

 

FeeLippas O Idios βλέπω πολλούς οπαδούς των greeklish κ πραγματικά απορώ.. οι γερμανοί ας πούμε 
γράφουν σε κινέζικα? τι παει να πει είναι πιο εύκολα? καλύτερα να είμαι ανορθόγραφος !! και τι αντίδραση 
είναι αυτή με τους ράδιο αρβύλα? είπαν κάτι που μας ενόχλησε και ξαφνικα τους σνομπάρουμε? έγκλημα 
είναι καλά λένε ! 

17 hours ago · Like ·  4 people 

 

Panos Panospanos simera tha milisoume gia ta sporia 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Panos Panospanos tis google :P 

17 hours ago · Like 

 

George Karamboulis εγω ειμαι κατά αλλά δεν μπορώ να ξεσυνηθίσω και κάποιες φορές ξεχνιέμαι 

17 hours ago · Like ·  1 person 
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Apatis Apatewnas otan kataferoume na diwksoume autous pou ksepoulane thn xwra mas tote vlepoume ti 
kanoume me ta greeklish..pros to paron as antista8oume s autous pou poulane vraxonhsides kai oxi mono... 

17 hours ago · Like 

 

Thomas G. Tsipoulanis sto kinhto h8ela na pw to xrewnesai ena mhnuma me latinikous xarakthres otan 
grapseis 160 xarakthres, an kaneis ellhniko to plhktrologio, an 8umamai kala stous 80 einai xrewsh enos meta 
xrewnesai 2 mhnumata 

17 hours ago · Like 

 

Grigoris Sarantidis otan ta elege o adwnis georgiadis akoma kai oi radio arvyla ton koroidevane!!! kai kaneis 
den adedrase.... omws me to pou to eipan aftoi 3afnika oloi ginane kata twn greeklish 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Vagelis Karamixalakis ont 

17 hours ago · Like 

 

κωστασ παο osoi eiste kata twn greeklish alakste prwta to onoma sas kai meta ginete provata se oti poun oi 
radio arvila kai oloi oi alloi.... 

17 hours ago · Like 

 

Kostas Giz Pes ta grigori. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Ντίνος Μυλωνάς Eγώ ήμουν, είμαι και θα ειμαι κατά των greeklish και το περνάω κι απ' την εικόνα του 
προφίλ, αλλά δυστυχώς η αλήθεια είναι γράφω πιο γρήγορα απ' τα ελληνικά με τα greeklish, με αποτέλεσμα 
να είναι αρκετές οι φορές που δεν γράφω ελληνικά λόγω συντομίας, προεπιλογης στο πληκρολόγιο κλπ. Κατά 
τη γνώμη μου θα πρέπει στα ελληνικα pc's, κινητά, tablets κλπ να είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα στο 
πληκρολόγιο. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Vagelis Karamixalakis eda3i den einai toso sosto ala einai pio eukolo re file 

17 hours ago · Like 

 

Μάκης Τασόγλου  :: άσε ρε κώστα παο... πες μας κανένα πιο σοβαρό επιχείρημα... 
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17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Vaggelis Stef edaxei den einai tyxaio pou xrisimopoioume agglika, pleon ola ta paidia mathainoun 2 glwsses 
prin kala kala mathoun tin AB 

17 hours ago · Like 

 

Amvrosios Alimonos Kanteto live steaming kai html5.exoume kai ipad...... 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Mitsakos Trelos ειμαι κατα παιδια... 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

George Papagelis Ναι στα Ελληνικα αλλα καποιες φορες ειναι αναγκαια, να θυμησω οτι στα κινητα τηλεφωνα 
οταν το εχουμε στα Αγγλικα εχουμε επιπλεον χαρακτηρες για μυνηματα, γιατι; 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Dimitrios Lotsios Oraio afieroma!!!! Ωχ συγγνώμη, ωραίο αφιέρωμα ήθελα να πώ! 

17 hours ago · Like ·  3 people 

 

Grigoris Sarantidis makh tasoglou to epeixeirima tou oti einai poloi kata twn greeklish alla exoun to onoma 
tous me agglikous xaraktires einai mia xara sovaro!!! 

17 hours ago · Like 

 

FilitCa Lp  -ta greeklish katastrefo0n tn elliniki glwsa 

-e kai? Ta arxaia katastrafikan apo tn ka8arevo0sa k i ka8arevo0sa apo tn dim0ti alla dn pira3e kanenan... 

17 hours ago · Like 

 

Ria Metalouda Ego simfono oti katastrefoun tin glosa mas siga siga... Omos ego prosopika angazome kai grafo 
sta greeklish (mono sto diadiktio) giati dn grafo orthografimena logo DISLEXIAS kai dexomoun tin koroidia oso 
egrafa sta elinika anorthogra8a...!etsi me ta greeklish estanome pio asfalis ..oti dn tha m diorthosei kaneis!! 

17 hours ago · Like ·  4 people 

 

Grigoris Sarantidis egw simfwnw oti katastrefei kata kapoion tropo tin elliniki glwssa!!!! alla afto sas peira3e.... 
dld to oti ola ta proioda pou exete spitia sas exoun onoma me agglikous xaraktire den sas peira3e??? 
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17 hours ago · Like 

 

Spiros Mitropoulos Αν δείτε και γραπτά παιδιών θα δείτε ότι υπάρχουν περιέχουν greeklish.(μπορώ να πω και 
εγώ ότι έκανα λάθη στα γραπτά μου σχολείο από την μεγάλη χρήση ) 

17 hours ago · Like 

 

Kostas Giz Simfono ria giati k ego exo disle3ia apla ego omos den vazo tonous.Episis ta greeklish einai pio 
eukolo k pio grigoro na grapseis.Exoume arketa provlimata san xora gia na katsoume na asxoli8oume me ta 
greeklish. 

17 hours ago · Like 

 

Permanently AbsentMinded Οσοι ανησυχούν...μάλλον εγκατέλειψαν το σχολείο νωρίς. Θέλω να πω..οτι τα 
παιδιά στο σχολείο μέχρι και τα 18 τους γράφουν παραδοσιακά σε χαρτί με στυλό στα ελληνικά κάθε τι που 
απαιτείται για το σχολείο τους. Δεν έχουμε φτάσει και στην υποβολή εκτυπωμένων εργασιών στα σχολεία 
ακομα...Επίσης κάθε γραπτή εξέταση που χρειάζεται να δώσει κάποιος σε σχολείο ή και πανεπιστήμιο που 
φτάνει μέχρι και ηλικίες 25 ετών γίνεται και πάλι χειρωνακτικά στα ελληνικά...και μέχρι αυτες τις ηλικίες έχει 
κατοχυρωθεί η σωστή χρήση της γλώσσας. Ο αναλφαβητισμός και το ποσοστό των ανορθόγραφων στην χώρα 
είναι θέμα επιπέδου παιδείας και της συμμετοχής των νέων σε αυτή. 

17 hours ago · Like ·  5 people 

 

Crusadēr Antoniş Ωραία τα λέει ο Κιούσης... 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Aleksandros Ellinas Χρονια πολλα στον Ηλια!! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Leonidas Xiros Leonidas Xiros pistevw oti o papous ta leei polu kala o allos o aspromallis mhn pw ti leei 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Tom Executioner rr epeidh oi radio arvyla h9elan n exoun thle9eash k mas t eprh3an prepei emeis san mlkes n 
allazoume t plhktrologio apo t agglika st ellghnika..ga.ieste???k mn m peite oti dn t kaname logw twn radio 
arvyla,gt t 99% apo esas tote arxisan..9ewreite pws einai egklhma k kindynos to oti dn 9elw n pataw shift+alt 
200 fores thn hmera 

17 hours ago · Like ·  3 people 

 

Antonis Xristou ρε παιδια τι γλωσσολογος ειναι αυτος...τι καθεται και λεει!!!!! σας παρακαλω πολυ!!! 

17 hours ago · Like ·  5 people 
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Βασίλης Φυτάλης ρε δειτε τοοοοοοοοο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

17 hours ago · Like 

 

Stelios ᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ Χωστα ρε Κωστα...!! Αντε γιατι μας εχει φαει ο χαζομοντερνισμος στην Ελλαδα...!!! 

17 hours ago · Like 

 

Thodor Royal Παιδιά είμαι κατά.... αλλά σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν υπήρχε ένα 
σύστημα Τ9 για το Pa ώστε να μην χρειαστεί να κάνουμε ορθογραφίκα λάθη και να μην χρησιμοποιούμε το 
Greeklish σκεφτείτε το λιγάκι .... 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Stamatis Aronis Ούτε 10 μηνύματα δεν διάβασα πιο πάνω και διάβασα πολλούς χαζούς λόγους για να 
χρησιμοποιεί κάποιος greeklish. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Grigoris Sarantidis Tom Executioner symfwnw apolytos!!! etsi einai!!! 

17 hours ago · Like 

 

Vasilis Topalis Εδώ έχουμε πρωθυπουργό που δεν μιλάει καλά ελληνικά και πιθανά δεν ξέρει ούτε να γράφει.. 
τα greeklish μας φταίνε. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Eleutheria Carousel οι αρβύλα έχουν δίκιο αύριο μεθαύριο τα παιδεία μας θα βρίσκουν ανούσια τουσ 
ελληνικούς χαρακτήρες όπως βρίσκουν ανούσια και το να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά όλα προήλθαν 
απο ακόμα και εμείς 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Marie Bell Παιδιά, έχετε 5 καλεσμένους στο τραπέζι και οι 4 είναι υπέρ των greeklish ! Μπορεί να γίνει έτσι 
μια δίκαια συζήτηση; I'm just asking ! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Kostas Giz Tom +1!!! 

17 hours ago · Like 
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Χριστίνα Νικολοπούλου πολύ ωραία τα λέει ο κιούσης...και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω την λογική 
και το υφάκι του κύριου γλωσσολόγου...και τί σημαίνει η γραφή της ελληνικής δεν αφορά την γλώσσα???η 
γραφή δεν αφορά την γλώσσα και την ορθογραφία???η ορθογραφία δεν είναι μέρος της γλώσσας?????? 

17 hours ago · Like ·  3 people 

 

John Mara egw grafw me greeklish gia exoikonomisi xronou giati ama thelw na grapsw me swsta ellinika 
prepei na vazw tonous kai kefalaia 

17 hours ago · Like 

 

Dimosthenis Kalakos Που ζει ο γλωσσολογος;  

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Aleksandros Ellinas Κ'εγω κανω αρκετα λαθοι καθος γραφω και με βολευουν πολυ τα GREEKLISH αλλα 
συμφωνω με τα παιδια στο θεμα της αλλαγης προς τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ! Κατω τα GREEKLISH!! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Λία Παππά να μας απαντήσει ο κύριος κατά πόσο παίζει ρόλο η χρήση των greeklish στην ορθογραφία των 
νέων και αν αυτή - η ορθογραφία δηλαδή είναι σημαντική για την ελληνική γλώσσα... 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Kostas Giz Pali kala pou lusame ola mas ta provlimata k kollisame sta greeklish. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Stamatis Aronis Ήμαστε στο 2011 όχι στο 1980, όλα τα υπολογιστικά συστήματα υποστηρίζουν ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ 
χαρακτήρες. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Bilakos Plc ayto pou akougete einai gorillaz?????? feel good???? yeah!!!!!!!!!!!!!!! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Stamatis Aronis γιατί αν έρθω να γράψω re malaka sou eipa akoumpise to μάλλον δεν θα καταλάβεται με την 
πρώτη ότι εννοώ να ακουμπήσεις μαλακά κάποιο αντικείμενο 

17 hours ago · Like ·  8 people 
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Dimosthenis Kalakos Το ποσοστό ανάγνωσης εξωσχολικων Βιβλιων έχει πέσει δραματικα και λόγω 
Διαδικτύου!  

17 hours ago · Like 

 

Σταύρος Τραγάκης Τι ατυχής τοποθέτηση σχετικά με το αν επηρέασε την τουρκική γλώσσα, η μετατροπή της 
γραφής σε ένα άλλο αλφάβητο από το παλιότερο παραδοσιακό...... σιγά να μη ζορίστηκε η τεράστια 
γραμματεία των Τούρκων μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.... σιγά τον πολιτισμό που κλονίστηκε λόγω αυτής 
της μεταβολής.... ΕΛΕΟΣ!!!!! Όσο για την όλη συζήτηση..... αισθάνθηκα πολύ άσχημα να παρακολουθώ τον 
κύριο Κιούση να υπερασπίζεται τη γλώσσα μας και ένα γλωσσολόγο να υπεραμύνεται των greeklish..... Γιατί 
διαισθάνομαι και πιστεύω ότι οι εγγράμματοι και οι "μορφωμένοι" που δεν υπερασπίζονται τη γλώσσα μας 
είναι ψηφοφόροι της Αριστεράς; Υπερβάλλω; 

17 hours ago · Like ·  3 people 

 

Socrates Socwave Moulotsios Τα greeklish μου προκαλούν προσωπικα αιδια. Αφού έχουμε γλώσσα και 
μάλιστα από τις πιο πλούσιες του κόσμου γιατί τα χρησιμοποιούμε. Οι ράδιο αρβύλα έκαναν μια πολύ καλή 
καμπάνια αλλά νομίζω ότι ήταν υπερβολικοι 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Aris Adam ALLA otan bgainoun kainoun kainouria smartphone h tablets hposthrizoun latinikous xarakthres. 

17 hours ago · Like 

 

Groove Dynasty εξαιρετική ιδεα να συζητησετε το θεμα αλλα θεωρω λανθασμενη την επιλογη καλεσμενων (3 
υπερ 1 νεαρος κατα!) Συμφωνω με την αποψη του Χ Κιουση πως η χρηση των greeklish αναμεσα στα νεα 
παιδια κυριως τα οποια δεν εχουν ακομη ολοκληρωσει την μορφωση τους -οποια κι αν ειναι αυτη στα 
σημερινα σχολεια- διαμορφωνει εναν τροπο γραφης αλλα και σκεψης συντομευμενη, ελλιπη ως προς το 
περιεχομενο και φυσικα περιορισμενης ευρυτητας λεξεων και μαλιστα της ελληνικης που διαθετει 
αναμφιβολα ενα πλουτο λεξεων και εκφρασεων που ισως καμμια αλλη γλωσσα δεν διαθετει... 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Fotis Kalai Γράφω αυτό και ελπίζω να το διαβάσετε στον αέρα... Εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου να γράφω στις 
εξετάσεις ενός μαθήματος διαρκώς από την βιασύνη μου αγγλικούς χαρακτήρες ανάμεσα από τους 
ελληνικούς... όταν κατάλαβα τι κάνω απλά περιόρισα τα greeklish... πιστεύω πως όντως είναι απειλη της 
γλωσσας μας και εγω ο ιδιος το εχω βιωσει!!! 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Aik Souli τωρα που θα κλεισει η et1 που θα σας βλεπουμε?? 

17 hours ago · Like ·  1 person 
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Λία Παππά θα δεχόταν μια εργασία γραμμένη σε greeklish; 

17 hours ago · Like 

 

Aris Ioannis Giaglidis καλος δεν ημουν στο σχολειο. κινητα πλεον και pc με εμαθαν να φτιαξω τα οποια 
ορθογραφικα λαθη μου, και ειναι χαρα μου που το χω καταφερει. και λεω το εξης: η ελλαδα εχει γλωσσα 
ελληνικη, και τωρα γραφει Greeklish... η γερμανια πχ γιατι δε γραφει gergreek?? 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Gregory Antoniou Πως μπορουμε να βγουμε στο skype ? 

17 hours ago · Like 

 

Kostas Giz Ego grafo greeklish apo to '97 k den mperdeftika pote. 

17 hours ago · Like 

 

Nikoletta Kriali poia einai h sxesh tou graptou me tou proforikou?h proforikh glwssa pou milame shmera einai 
klhrodothma kuriws tou arxaiou graptou logou kai oxi tou proforikou.h xrhsh tou polutonikou sthn arxaiothta 
an den kanw la8os htan vasismeno sthn profora. ara hdh o proforikos logos mas einai autosxediasmos panw 
ston arxaio grapto swsta? pws dld den ephreazetai h "glwssa" apo thn grafh ths? (kai sto katw katw den 8a 
8ela pote na dw giapwnnezika me japaneglish, einai wraia re gamoto:P) 

17 hours ago · Like 

 

Nana Mac Ti ΤΟ ΘΕΜΑ ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ: ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ 8 ΑΝΤΙ ΓΙΑ Θ, 3 
ΑΝΤΙ ΓΙΑ Ξ, ΤΠΤ ΑΝΤΙ ΤΙΠΟΤΑ Κ.Λ.Π! ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΟΙ 
ΛΕΞΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΠΟΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΜΙΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ; ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΩΣ ΑΥΤΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΟΥΝ ΣΩΣΤΑ! ΤΕΛΟΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΠΩΣ Η ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΛΑΤΙΝΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ. ΑΛΛΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ GREEKLISH. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Kyriakos Kiourtidis Αναγνωρίζοντας ως εναλλακτική γραφή την ελληνικών τα greeklish προχωράμε στην 
δημιουργία μιας ηχιτικής γλώσσας χωρίς τόνους....έλεος 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Leonidas Xiros Leonidas Xiros  8a valoune twra kai gia egklhma ta greeklish pame kala twra oxi re prin mporei 
na arxiza na milisw ellinika alla twra den mas afhnoun kalutera mia xara grafame oloi otan protobikame chat 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Vivi Fotopoulou Χέι! Χουάτ αμπάουτ ράιτινγκ ίνγκλις γουίδ γκρικ άλφαμπετ; Νοτ σο κουλ; 
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17 hours ago · Like ·  10 people 

 

Spy Papageorge Φρονώ ότι θα έπρεπε οι προσκεκλημένοι ακαδημαϊκοί/λόγιοι να εκπροσωπούν αμφότερες 
τις απόψεις και όχι να είναι όλοι υπέρ της χρήσεως των greeklish, διότι τότε δεν υπάρχει ανάλογη και πλήρης, 
αφ' ενός μεν υποστήριξη της μιας ή άλλης άποψης, αφ' ετέρου δε έκθεση των μειονεκτημάτων/κινδύνων ή 
των πλεονεκτημάτων/ωφελειών από τη χρήση ή μη... 

17 hours ago · Like ·  4 people 

 

Kyriakos Kiourtidis Να σας πώ την αλήθεια εγω γράφω ακόμη με πολυτονικό 

17 hours ago · Like 

 

Spyros Kolelis xa,xa, orea i Vivi!! 

17 hours ago · Like 

 

Giannhs Argyros kalispera apo santorini kamari 

17 hours ago · Like 

 

Stelios ᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ Δεν φταινε τα Greeklish αλλα η ΠΑΙΔΕΙΑ μας, που ειναι ανυπαρκτη τελειως..! Δεν μας 
μαθαινουν να αγαπαμε την γλωσσα μας, να εκφραζομαστε σωστα κτλ κτλ, γι' αυτο λενε ολοι ειναι πιο ευκολο 
το greeklish. Η καταστροφη του ελληνικου γραπτου λογου. ΕΛΕΟΣ. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Sta Ra Διαφωνω απολυτα με τον κ καθηγητη τα Greeklish δειχνουν κακη την αισθητικη αυτων που τα 
χρησιμοποιουν, ειναι κακοηχα και κρυβουν την ελλειψη καλης γνωσης της Ελληνικης γλωσσας. Επι τελους ας 
αγαπησουμε τα Εληνικα και την Ελλαδα... 

17 hours ago · Like ·  4 people 

 

Kostas Pat εγω δεν ειμαι ουτε υπερ ουτε κατα απλα αμα καιγομαστε τοσο για την γλωσσα μας καλλο θα ηταν 
να προσεξουμε και τα βιβλια π αλαξαν στα σχολεια και κατι αλλο δεν με νοιαζει με τι θα γραφω με νοιαζει 
ομως να με καταλαβαινουν και να βλεπει τι γραφω και καποις π δεν μπορει να δεχτει ελληνικους χαρακτιρες 
!!! 

17 hours ago · Like 

 

John Mara Kai gia merikous den ipostirozoun ola ellinikous xaraktires...p.x.to playstation den exei ellinikous 
xaraktires 

17 hours ago · Like ·  1 person 
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Grigoris Sarantidis vivi xaxaxaxaxaxaxaxaxa 

17 hours ago · Like 

 

Petros Voucharas Οι κυριοι με τις περγαμηνες εχουν παει ποτε σε καφετερια με πιτσιρικαδες ή μονο πανε σε 
κυριλε μαγαζια οπου συναντουν μονο μορφωμενους.Μηπως μπορουν να μας πουνε τι σημαινει ΕΛΛΗΝΙΚΑ το 
gtp? ρε είσαι τtsσαμπάς.Λυπαμαι αν δηλωνουν καθηγητες 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Γιάννης Στρατηγόπουλος ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ !!!!!!! 

17 hours ago · Like 

 

Stamatis Aronis Επίσης ένα βασικό πρόβλημα με τα greeklish είναι στην αναζήτηση. Όταν θες να γράψεις 
"έτσι" θα το δεις σαν etsi, etci, etc και 1002 άλλους τρόπους ή "ψέματα" όπου θα δούμε psemata, cemata, 
yemata, 4emata και άλλα τόσα. Πως θα κάνετε αναζήτηση με τόσους διαφορετικούς τρόπους που γράφοντε 
οι λέξεις; 

17 hours ago · Like 

 

Groove Dynasty συγχωρηστε την εμμονη μου - βλεπω την εκπομπη και γραφω συναμα- αλλα αποψεις του 
τυπου η γλωσσα δεν σχετιζεται με την εξελιξη μας ως λαου μαλλον ως 'χαριτωμενη' μπορω να την κρινω. 
οσον αφορα τις αμυνες του λαου σε προβληματα τετοιου τυπου, θεωρω πως τουτη τουλαχιστον τη στιγμη οι 
αμυνες του λαου αφορουν σε θεματα καθημερινης επιβιωσης. Θεματα που αφορουν την κουλτουρα, την 
παιδεια, και τον πολιτισμο θα τα λυσουμε λιγο μετα τις εξοφλησεις των υποχρεωσεων μας προς τριτους (αρα 
ποτε).Επομενως απλο καθηκον των εχοντων (γνωσεις) και των κατεχοντων (μεσα επικοινωνιας) ειναι να 
αφυπνησουν τον αμοιρο (?) αυτο λαο... "Μην ανησυχειτε ολα πανε καλα" ειναι λογια πολιτικαντηδων, οχι 
δασκαλων... 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Kostas Giz Ιωαννα μαθε να μιλας πρωτα.10 χρονών.οχι 10 χρόνων. 

17 hours ago · Like 

 

Spy Papageorge Επίσης, περί του ισχυρισμού της δήθεν ισχυρής και δυναμικής θέσεως του γραπτού λόγου 
έναντι του προφορικού ή των greeklish, αναφέρω ενδεικτικώς την αλλαγή στην ορθογραφία δεκάδων εάν όχι 
εκατοντάδων λέξεων την τελευταία δεκαετία σε επίπεδο διδασκαλίας στα σχολεία! Με κριτήριο ΠΑΝΤΑ την 
απλούστευση και όχι την ετυμολογία... 

17 hours ago · Like ·  2 people 
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Spyros Kolelis ego leo na min trelenomaste. Tipota pu den prepi na xa8i, den xanete. Kane oti se volevi, 
es8ansu eley8era, εκφράσου ελεύθερα. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Pavlos Didaskalou Τα greeklish όπως απλοποιούν τον τρόπο γραφής του ατόμου, απλοποιούν και τον τρόπο 
σκέψης του!!..η γλωσσα μας απο την αλλαγη του πολυτονικού συστήματος σε μονοτονικό δεχεται μόνο 
απλοποιήσεις!! είναι τυχαίο αυτό..!? εκτος απο κομμάτι πολιτισμού η γλώσσα και η απλοποιησή της είναι 
ενας καλός τρόπος απλοποιησης της σκέψης..ΥΠΝΩΣΗΣ..κοιμηθείτε ελεύθερα λοιπον.. 

17 hours ago · Like ·  4 people 

 

Arkoumanis Haris εγω εγραφα greeklish αλλα το γυρισα εδω κ κατι μηνες στα ελληνικα κ διαπιστωσα οτι μου 
ηταν λιγο δυσκολο να προσαρμοστω παλι στα ελληνικα για να μην μιλησω για ορθογραφια την οποια ειχα 
εντελως ξεχασει!!! να φανταστεις αντι για το ψ ασ πουμε εβαζα στα ελληνικα πσ!!! οποτε καλυτερα τα 
ελληνικα για να μην ξεχασουμε την γλωσσα μας!! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Grigoris Sarantidis kala i kopela oti nane leei!!! nomize oti eprepe na grafei sta greeklish !!!! pou ta poulaei 
afta... 

17 hours ago · Like 

 

Maria Chanou Τα νέα μας παίδια θα ξεχάσουν όχι απλά να γράφουν αλλά και να διαβάζουν ελληνικά!!!!! σε 
μία έποχή που χάνονται γύρω μας τα πάντα όχι να χάσουμε και την γλώσσα μας!!!! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Katerina Maragou Ως γλωσσολόγος θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ την άποψή μου για το θέμα. Κατά τον 
Αριστοτέλη οι λέξεις στην ελληνική δεν είναι απλά σύμβολα αλλά συνδέονται άμεσα με τη σημασία (σύνδεση 
σημαινομένου-σημαίνοντος). Η ελληνική γραφή λοιπόν δεν αποτελέι σύμβαση, όπως υποστηρίζει καποιος 
στο πάνελ. καταργώντας την ορθογραφία δημιουργούνται προβλήματα και με τις σημασίες των λέξεων. Πώς 
θα μπορέσει δηλ κάποιος να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στο ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ και ΚΕΝΟΔΟΞΟΣ;; 

17 hours ago · Like ·  4 people 

 

Giannis Manousos H LAURA EINAI O MONOS ANTHRWPOS STHN ELLADA MAZI ME TON KALAMATIANO CHUCK 
NORRIS POU DEN GRAFOUN.... ALLA MILOUN GREEKLISH! 

17 hours ago · Like ·  4 people 

 

Alex Anastasiadis εγω ειμαι κατα των greeklish αλλα στο playstation δν εχει ελληνικα οποτε αναγκαζομαι να 
γραφω greeklish 

17 hours ago · Like ·  1 person 
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Costas Kretsos Όσο έχουμε την Ελληνική ως επίσημη γλώσσα καλό είναι να γράφουμε Ελληνικά, αν 
αλλάξουμε γλώσσα τότε να γράφουμε με την άλλη που θα έρθει. 

17 hours ago · Like 

 

Stam Kal ρε παιδιά αν καταργηθούν τα greeklish. Από esc θα γράφεσται ες κα'ι'π (σαν ονομα από Κέϊκ ) 
????????? 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Παναγιώτης Ιακωβάκης Μην μιλάτε Greeklish....... Μιλήστε Ινγκρικ (Engreek) !!!!! 

17 hours ago · Like 

 

Spiros Tapas γραφουμε Ελληνικα! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Telos Pantwn mh milate gia mena exw loksigka (tespa) 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Søcrateş Har ρε παιδια γαμωτο ειναι κριμα.....σωστε τη γλωσσα μας! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Haris Anagnostopoulos ego pistevo oti den yparxi provlima gia ta greeklish dioti xrimopioudai  

mono sta sms kai sta chat eno se ek8esis kai lipa grafoume ellinika alla pistevo oti provlima einai na milame 
agglika pou ginete poli kai apo esas distixos 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Bartek Bayoud  8a grafw opws goustarw , den a8 mou pei kanenas pws na grafw ti katastrefw kai oxi. Oute 
pernw ba8mo sto fb/diadikitio gia thn or8ografia. 

17 hours ago · Like 

 

Haris Anagnostopoulos me tin logiki afton pou einai kata ton greeklish eprepe na min yparxi neoeliniki glossa 
kai na ypirxe akoma i arxea ka8e glossa e3elisete 

17 hours ago · Like 
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Epameinondas Mihas grafw greeklish gt uparxoun polles lexeis mou grafontai me suntomografia opws tespa 
bb oka xd k.a 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Leonidas Xiros Leonidas Xiros ta lol kai ayta pws 8a ta poume english english den uparxoun greeklish aplos 
einai mia eykolia grafeis gia osous 8eloun na milisoun pio grhgora 

17 hours ago · Like 

 

Odisea Panatha γραφουμε παντα Ελληνικα! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Kostas Petropoulos εμας η Λαουρα η οποια μιλαει σε Greeklish μια χαρα μας αρεσει!!πες τα βρε Λαουρα!!!Τι 
σκαλωμα φαγατε;;; 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Grigoris Sarantidis nai re paidia kala ta leei aftos me ta gialia!!! opoios 8elei grafei greeklish kai opoios den 
8elei den grafei!!!! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Søcrateş Har εσεις που λετε : "οσοι ειστε κατα των γκρικλις αλλαξτε πρωτα το ονομα σας" ειστε πανιβλακες 
και κρυβεστε πισω απο ανοητα επιχειρηματα...δεν ειναι στο ονομα στο Fb...ειναι στα κειμενα ζωα! 

17 hours ago · Like 

 

Constantinos Evagelopoulos Γιατί είναι προοδευτικό η χρήση των greekilish και συντηρητισμός η χρήση της 
ελληνικής γλώσσας όπως είπε κάποιος συνομηλιτής σας; 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Stamatis Aronis και για όσους έχουν δυσλεξία και γράφουν greeklish: όσο δεν δουλέβεις με τη δυσλεξία τόσο 
θα γράφεις ανορθόγραφα. 1,5 χρόνο γράφω ελληνικά και τα ορθογραφικά που κάνω έχουν μειωθεί στο 
ελάχιστό ενώ έκανα πάρα πολά 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Kyriakos Kiourtidis Ας μην καταστρέψουμε οτι ελληνικό μας απέμεινε.... 

17 hours ago · Like ·  3 people 

 



19 
 

Spyros Kolelis ωραία τα λέει ο μάστορας!!! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Riana Staskou Η Ελληνική γλώσσα έχει ψυχή...Την ψυχή που δεν έχουν τα greeklish... Η γλώσσα είναι 
συναίσθημα όχι ένα οποιοδήποτε γράμμα στη θέση άλλου. 

17 hours ago · Like ·  8 people 

 

Kostas Kon Καθηγητές όπως αυτοί, αποδεικνύουν πόσο σκατά είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ μας... 

17 hours ago · Like ·  3 people 

 

Menios Pigadas και πειτε του κυριου χριστοφορου κασδαγλη οτι η ελληνικη γλωσσα εχει μεγαλυτερη 
παραδοση και ιστορια απο την αγγλικη 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Izabella Kounia Exupéry Greeklish no more! 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Χρήστος ΧΩΧΟΣ Δεν έχω ακούσει ποτέ άνθρωπο να μιλάει greeklish...αλλά έχουμε τόσα προβλήματα που και 
να τον ακούσω δεν νομίζω ότι θα χαθεί η γλώσσα μας από αυτό. 

17 hours ago · Like 

 

Γιωργος Ηλιοπουλος Μόνο ορθογραφικά πιστεύω κάνουν κακό τα greeklish 

17 hours ago · Like 

 

Panoss Krhth Το να λέμε ότι καταστρέφει εντελώς την γλώσσα μας τα Greeklish είναι λίγο υπερβολικό .  

17 hours ago · Like 

 

Sotiris Filippidis Αντί σχολίου, αντιγράφω από τους κανονισμούς του www.dotnetzone.gr 
(http://www.dotnetzone.gr/cs/content/TermsOfUse.aspx): 

 

Δε γράφουμε greekglish. Μπορεί να ήταν cool στο πανεπιστήμιο/σχολή/chat στο irc, αλλά εδώ βγάζουν τα 
ματάκια των υπολοίπων. Συν του ότι το search τα παίρνει στο κρανίο και βγάζει ότι αποτελέσματα γουστάρει. 
Αν γράφετε greekglish, οι πιθανότητες να διαβάσει κάποιος το μήνυμά σας μειώνονται πολύ. Οι πιθανότητες 
να σας απαντήσει κάτι που να μη θυμίζει φιλοσοφικό μονόλογο αυστραλο-μπαμπουϊνου με πονόκοιλο 
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μειώνονται ακόμα πιο πολύ. Αν δεν μας πιστεύετε, δοκιμάστε να στέλνετε mail σε greekglish στον εργοδότη 
σας και θα ανακαλύψετε σε λίγο καιρό ότι οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ θα σας φαίνονται πολύ οικείες. 

Τα greekglish λοιπόν, αν δεν το καταλάβατε, δεν επιτρέπονται, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις (μη 
δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστή με Ελληνικά), για τις οποίες ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να 
ενημερώνει ως μέρος του μηνύματός του. Οι διαχειριστές του dotNETZone.gr έχουν το δικαίωμα να 
διαγράψουν άμεσα μήνυμα το οποίο είναι δημοσιευμένο σε greekglish χωρίς προειδοποίηση. An den to 
katalavate, na sas to ksanapoume: Oi diaxeiristes tou dotNETZone.gr exoun to dikaioma na diagrapsoun amesa 
minima to opoio einai dimosieymeno se greekglish. 

Ως συνέπεια του παραπάνω, δε γράφουμε l33t. Χρειάζεται να επεκταθούμε περαιτέρω στο γιατί; Μάλλον 0xI. 

17 hours ago · Like ·  3 people 

 

Dimitris Tsints Αν νομίζετε ότι χάνετε χρόνο με το να πατήσετε Alt-Shift, σκεφτείτε πόσο χρόνο χάνει αυτός 
που διαβάζει το κείμενο που έχετε γράψει σε Greeklish, σε σχέση με το να είχατε γράψει στα Ελληνικά. 
Επίσης, αν έχετε θέμα με την ορθογραφία και γι' αυτό χρησιμοποιείτε Greeklish, υπάρχουν τα αντίστοιχα 
extensions (πχ στον Firefox) που διορθώνουν τα ορθογραφικά. 

17 hours ago · Like ·  4 people 

 

Dimosthenis Kalakos Παιδιά πολύ εγωιστες οι καθηγητές! Δεν δέχονται ότι υπάρχει άλλη όψη των πραγμάτων 
, μηδενιζουν το θέμα , είναι γλωσολογοι;  

17 hours ago · Like ·  4 people 

 

Μαρία Γιάντσιου Έλεος αυτός ο γλωσσολόγος!!!!!!!!!!!!!!!!.όλα στραβά τ βρίσκει 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Daniel Soflos Με την χρηση των γκρικλις εμπιρικα πλεον εχουμε κατανοηση πως λισμωνηται η ελληνικη !  

17 hours ago · Like 

 

Constantinos Evagelopoulos Αν ο κύριος έχει απλά την εντύπωση και δεν είναι σίγουρος να μην ομιλεί και να 
μην δημιουργεί εντυπώσεις. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Aleksandros Ellinas Εαν γραφει και η Λαουρα ελληνικα....τοτε ολοι μας μπορουμε )))) 

17 hours ago · Like ·  4 people 

 

Malo Katerina Σε μια τάξη με 11 άτομα (όπου όλοι πάνω κάτω γράφουμε greeklish ) ένας καθηγητής μας 
εκφωνεί κάποια πράγματα που πρέπει να κρατήσουμε σημειώσεις και εκεί αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχουν 
πολλές ερώτησεις γύρω απο τα ορθογραφικά...καταλαβαίνοντας τις ερωτήσεις μας πετάγεται ένα παιδί και 
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λέει : ''Τελικά θα ξεχάσουμε να γράφουμε ελληνικά αφού γράφουμε συνέχεια greeklish''...Τασυμπεράσματα 
δικάσας... 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Paris Koules δεν συμφωνω με greeklish γιατι σε μεγαλα δεν βγαζεις ακρη 

17 hours ago · Like 

 

Leonidas Xiros Leonidas Xiros me aythn thn logikh kindinevei kai h japanenglish kai germanenglish kai h 
italianeinglish mpas kai kindinevoun malon pio polu ta agklika 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Georgios Tsoktouridis τα greeklish είναι έκφραση βαρεμάρας στον γραπτό λόγο. Ποιός τώρα κάθεται να 
γράφει ολόκληρες λέξεις και να πονοκεφαλιάζει με την ορθογραφία, γράφεις σε greeklish και ξενιάζεις 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Gregory Antoniou Τα γκρικλις χρησιμοποιοπυνται για να καλυψουν την αγνοια της ορθογραφιας, του 
συντακτικου και της γνωσης της Ελληνικης γλωσσας. 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Paris Koules δεν συμφωνω με τα Greeklish γιατι σε μεγαλα κειμενα δεν βγαζεις ακρη 

17 hours ago · Like 

 

Vivi Drouka Ο μονος λαος που δεν δινει αξια στην γλωσσα του ειμαστε εμεις οι Ελληνες!!!!Ακομα και οι 
πολιτικοι μας αρχηγοι οταν ειναι στο εξωτερικο μιλανε αγγλικα!!!!!ΟΣαρκοζι στο εξωτερικο μιλαει 
αγγλικα;;;;Η Μερκελ στο εξωτερικο μιλαει αγγλικα;;;;;οχι βεβαια....μιλουν την γλωσσα τους!!!!!!!!!ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΜΟΝΟ!!!! 

17 hours ago · Like ·  5 people 

 

Malo Katerina μετά απο αυτό προσπαθώ να γράφω μόνο ελληνικά... 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Αλεξ Παπαθανασίου ενω οι ξενοι επρεπε να αντιγραφουν εμας ,επηρεαζομαστε εμεις απο αυτους...ελεος! 

17 hours ago · Like ·  6 people 
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Billakoc Mwra Εγω πιστευω πως πρεπει να σταματησει το greeklish γιατι ξεχνιεται η ελληνικη 
γλωσσα..greeklish τελος! 

17 hours ago · Like ·  3 people 

 

Kostas Kon  @Dimosthenis Kalakos: Το πιό τραγικό είναι οτι δηλώνουν γλωσσολόγοι!!!! 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Spiros Voulgaris obos και to Κυπριακο den λινετε etsi και i διαμαχι greeklish Εληνικων einai αλιτι 

17 hours ago · Like 

 

Helen Zi Το θεμα ειναι απλο...!!!! Σημασια δεν εχει αν γραφεις στα ελληνικα , στα greeklish ή δεν ξερω κι εγω 
πως αλλιως...Σημασια εχει να μπορουμε να επικοινωνουμε μεταξυ μας..Αυτος αλλωστε ειναι και ο σκοπος 
της υπαρξης της γλωσσας... Τα greeklish χρησιμοποιουνται κυριως μεσω διαφορων εφαρμογων και 
ιστοσελιδων κοινωνικης δικτυωσης...Στην καθημερινοτητα μας , ομως , χρησιμοποιουμε ελληνικα..!!! Βιβλια , 
περιοδικα , ο,τι γραφουμε εχει ελληνικους και οχι λατινικους χαρακτηρες..! 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Νίκος Τζαλαβάρας Οι καλεσμένοι σας από τον σύριζα είναι;;;δεν ντρέπεστε λίγο ρε;;Εθνομηδενιστες... 

17 hours ago · Like ·  5 people 

 

Grigoris Sarantidis greeklish for ever!!!!!!! 

17 hours ago · Like 

 

Christina Voulgari Πολύ προοδευτικό τυπακι αυτός με το μούσι!η χρήση των greeklish είναι εντελώς 
άσκοπη!τι ποικιλία κ μαλακίες 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Petros Moustardas Δεν είναι πολύ περίεργη η σύνθεση του πάνελ σας? Ο μόνος άνθρωπος που εκφράζει 
ενδοιασμούς για τη χρήση των greeklish είναι ένα δεκαπεντάχρονο παιδί. Δε νομίζω ότι η συζήτηγση μέσα σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο προάγει το διάλογο, αλλα μάλλον τη διαμόρφωση απόψεων... 

17 hours ago · Like ·  9 people 

 

αλεξ β.  Esctv.gr  

διαγραφη φεισμπουκ και πεταμα πισι για ενα καλυτερο αυριο χωρις γκρικλισ στη σκηνη περιμενω με αγωνια 
να δω τι θα συμβει γιατι εγω πιστευω πως κι γλωσσα θα χαθει!!!!!!!!!!!!! 
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17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Lefteris Yannopoulos μπραβο σας για το ζητημα που διαπραγματεύεστε στην σημερινή εκπομπή. Κάθε μέρα 
κρατάτε το ενδιαφέρον του κοινου΄με τα θέματα που παρουσιάζετε..........keep walking.............. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Evi Skou Κάτι μου ¨βρωμαει ¨ στη ΝΕΤ.....όλοι υπέρ των greeknglish???!! Περίεργο...... 

17 hours ago · Like ·  6 people 

 

Kostas Samos Ta greeklish apoteloun enan tropo antidrashs kai diamarthrias gia tous neous pros kathe 
katestimeno!Eimai uper,alla ws ena shmeio!!!!!! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Gjm Bafus Cartel Παν μετρον αριστον! Τα Greeklish ειναι εξαιρετικα για την οθονη του υπολογιστη μας. Μεχρι 
εκει! Ειναι θεμα καλαισθησιας. 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Leonidas Xiros Leonidas Xiros re paidia apo to esc den vlepetai ti ginetai sto chat na peite kati 

17 hours ago · Like 

 

Vassiliki Avrana διδάσκω νεοελληνική γλώσσα και βλέπω απίστευτα λάθη στα παιδιά. Είμαι κάτά των 
greeklish, αλλά δε νομίζω πως αυτή η τάση φταίει που τα παιδιά δεν ξέρουν καλή ορθογραφία. Πιστεύω πως 
δε διδάσκεται σωστά η ελληνική γλώσσα στα σχολεία καταρχάς.Αυτό σε συνδυασμό με το διαδίκτυο 
επηρεάζει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων και έτσι ξεχνά σταδιακά την ελληνική ορθογραφία. Διαφώνω με 
το γλωσσολόγο, το θέμα δεν είναι απλώς να γράφουμε, το θέμα είναι να γράφουμε σωστά στη γλώσσα μας. 
Δεν πρέπει να απορρίπτουμε την πρόοδο αλλά μη ξεχνάμε και τις ρίζες μας! 

17 hours ago · Like ·  13 people 

 

Dimosthenis Kalakos Γιατί δεν αφιερώνεται μια εκπομπή υπέρ των greeklish ,ριχτε τα προσχήματα . 

17 hours ago · Like 

 

Eleftheria Mpampatsi τα greeklish δεν ειναι κακα, κακη ειναι ομως νοοτροπια να αποποιουμαστε οτιδηποτε 
ελληνικο για να δειχνουμε οτι ειμαστε cool και οτι ανηκουμε σε ενα συνολο "διαφορετικο".... 

17 hours ago · Like ·  5 people 
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Anastasis Alaz Pitsios Κατα τη γνωμη μου τα greklish καταστρεφουν απλα την ορθογραφια και υποβαθμιζουν 
την ελληνικη γλωσσα.... 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Thanos Tsirkos paidia einai sovaro an ta greeklish ta grafoun mikra paidia pou den exoun ma8ei akoma kala 
kala ta ellinika..an emeis pou ta xeroume idi ta ellinika mas kai ta exoume kanei ktima mas toso sta 12xronia tis 
ekpaideushs-toso kai tis panepistimiakis den nomizw na einai toso tragiko.. 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Grigoris Sarantidis paidia xalaroste.... ta greeklish ta xreisimopoiisoume mono ston ypologisti kai to kinito 
!!!!!einai ypervolika ola afta pou lete kai den exoun vasi!!!! 

17 hours ago · Like ·  1 person 

 

Xrictoc Dev re gifte gianni androutspoule ti to les ιντερνέτ? 

17 hours ago · Like 

 

Vaggelis Troufas Μεγαλύτερο επιχείρημα απο την γραφή και την γλώσσα δεν υπάρχει ! Να σας δω σε λίγα 
χρόνια οταν πηγαίνετε για ύπνο και θα λετε τα παιδια σας καληνύχτα και θα απαντάνε "gn" ! 

17 hours ago · Like ·  2 people 

 

Grigoris Sarantidis einai apistefto oi perisoteroi pou einai kata!!!! exoun to onoma tous me latinikous 
xaraktires!!!!! ellinares mou eseis......!!! 

17 hours ago · Like 

 

Dimosthenis Kalakos Ούτε μια αντίθετη γνώμη δεν ακούγεται το ίδιο! Είμαστε επιλεκτική και στις έρευνες που 
ακούγονται .  

17 hours ago · Like 

 

Kostas Kon Μπορει τα greeklish να μην καταργήσουν την ελληνική γλώσσα, αλλά σίγουρα θα την 
υποβαθμίσουν... 

Αυτό δεν τους λέει κάτι?? 

16 hours ago · Like ·  4 people 

 

Mitsos O Puyol εγω μπορει να γραφω γριγκλισ αλλα το χω μετανιωσει και απο δω και μπρως θα γραφω 
ελληνικα 
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16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Panos Panospanos πως λεγονται τα rock corn flakes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

16 hours ago · Like 

 

Katerina Maragou Την έρευνα ελάτε να την κάνετε στα σχολεία όπου δίνουμε καθημερινά αγώνα εμείς οι 
φιλόλογοι. Πολύ καλές οι θεωρίες σας αλλά η πραγματικότητα θα σας θλίψει. μαθητές ανορθόγραφοι στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία με τεράστια εκφραστικά, γραμματικά και συντακτικά προβλήματα και απλοϊκή 
σκέψη. μαθητές Λυκείου με γλωσσικό επίπεδο δημοτικού, τα τελευταία χρόνια! 

16 hours ago · Like ·  13 people 

 

Crusadēr Antoniş Φανταστείτε ότι γνωστή εταιρεία τηλεφωνίας "γράφει" με Greeklish σε διαφημίσεις για να 
προσελκύσει το κοινό...Μέχρι και τα sms τα οποία μου στέλνουν (για προσφορές,για να με ενημερώσουν για 
το υπόλοιπο μου κλπ.) είναι γραμμένα σε Greeklish...Προφανώς προσπαθούν να γίνουν πιο φιλικοί προς τους 
συνδρομητές τους... 

16 hours ago · Like ·  9 people 

 

Thanos Liberopoulos Η γλώσσα δημιουργήθηκε εξ αρχής για να εξυπηρετεί τους ανθρώπους και εξελίχθηκε 
γι'αυτό το σκοπό. Αν τα greeklish διευκολύνουν τη ζωή μας που είναι το κακό; 

16 hours ago · Like 

 

Grigoris Sarantidis swstos o filos!!! pou milaei sto skype 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Petros Moustardas Μακάρι να μπορούσα να επικοινωνήσω κι εγώ να εκφράσω τους ενδοιασμούς μου, αλλά 
φαίνεται ότι δεν είναι και ιδιαίτερα διαδραστική η εκπομπή, παρά τη φύση της... Αυτό που δεν έχω ακούσει 
από κανέναν μέχρι στιγμής είναι μια σκεπτική στάση απέναντι σε ένα θέμα που δεν ξέρουμε πως μπορεί να 
εξελιχθεί. Με κάποιον μαγικό τρόπο, όλοι έχουν από μια στεγανή άποψη... 

16 hours ago · Like ·  6 people 

 

Leonidas Xiros Leonidas Xiros gt sas peirazei t 8a grafoume eseis na grafetai ελληνικα enta3ei. emeis na 
grafoume greeklish den mporoume na milisoume kai pali )Egw sto grapto logo den exw parousiasei tpt arkei na 
mhn exete tetoio provlima 

16 hours ago · Like 

 

Petros Moustardas ούτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας ρε παιδιά? 

16 hours ago · Like 
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Thodoris Skarlas Τελικά και η αισθητική μετράει... ωραίο - wraio... 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Petroc Kouroumalis εγω προτιμω τα ελληνικα βεβαια και η διαφημιση του ραδιο αρβυλα μου φανηκε λιγο 
τραβηγμενη 

16 hours ago · Like 

 

Leonidas Xiros Leonidas Xiros pio polus tsakwmos dhmiourgh8ike para suzhthsh 

16 hours ago · Like ·  1 person 

 

Erlind Guro O prothypourgos grafei greeklish sto twitter emeis giati na allaxoume. 

16 hours ago · Like 

 

Giorgos Tsaraglis σωστός ο Ανδρουτσόπουλος...δομημένη άποψη. 

16 hours ago · Like 

 

Esctv.gr  @Petros Moustardas Παρακαλούμε γράψτε ελεύθερα εδώ την άποψη σας και θα την περάσουμε και 
με crawl μήνυμα στην οθόνη. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να βγάλουμε άλλες συνδέσεις μέσω Skype. 

16 hours ago · Like ·  1 person 

 

Christos Tegos Ονομάζομαι Χρήστος Τέγος και έχω τελειώσει Ελληνική Φιλολογία, κατεύθυνση Γλωσσολογίας 
και τώρα ασχολούμαι με τη Δημοσιογραφία. Θεωρώ οτι τα greeklish έχουν κυριέυσει όχι μόνο τον γραπτό- 
ηλεκτρονικό λόγο, αλλά και τον προφορικό! Δεν είναι λίγοι εκείνοι, που προφέρουν συντομογραφίες λέξεων, 
τρώγοντας ακόμα και τα φωνήεντα. Επιπλέον, η μεταφορά ελληνικών λέξεων σε λατινικούς χαρακτήρες 
επηρεάζει σημαντικά την ορθογραφία! Έχω δει τη λέξη παιδεία και πεδεία. Να θίξετε οπωσδήποτε το θέμα 
της απώλειας του επιτονισμού των λέξεων και της εξαφάνισης των σημείων στίξης,ως επιπτώσεις των 
greeklish. Ακόμη η γλωσσική πενία, που παρατηρούμε στις νέες γενιές οφείλεται στα greeklish. Ολοι 
γνωρίζουμε, ότι ο προφορικός λόγος προυπάρχει του γραπτού και άρα επηρέασε την εξελιξή του.Τώρα 
συμβαίνει το αντίθετο: ο γραπτός λόγος διαμορφώνει τον προφορικό. To πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται 
κυρίως σε μικρές ηλικίες(10-18), χωρίς βέβαια να εξαιρούνται όλοι οι υπόλοιποι. Όλα αυτά, σίγουρα 
σχετίζονται με την επιρροή που έχουν οι ονομασίες τηλεοπτικών εκπομπών όπως elatte,αλλά και νυχτερινών 
κέντρων,όπως akrotiri! Σκεφτείτε να μεταφέρει κανείς τη λέξη στα ελληνικά. Θα την έγραφς ακροτιρι, ενώ 
γράφεται ακρωτήρι. 

16 hours ago · Like ·  12 people 
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Georgios Tsoktouridis οι γλωσσολόγοι θα έπρεπε να είναι υπέρμαχοι της χρήσης των ελληνικών χαρακτήρων 
στο γραπτό λόγο αλλά βλέπω το αντίθετο, αυτό το κάνει το Ράδιο Αρβύλα και οι γλωσσολόγοι τους 
κράζουνε...... καλά πάμε 

16 hours ago · Like ·  10 people 

 

Esctv.gr Προσπαθήσαμε να φιλοξενήσουμε όλες τις απόψεις και ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματα του. 
Όπως θα είδατε και στο πρώτο μέρος ο Χρήστος Κιούσης των Ράδιο Αρβύλα υπερασπίστηκε την άποψη ότι τα 
Greeklish είναι καταστροφικά για την Ελληνική γλώσσα. 
 

16 hours ago · Like ·  4 people 

 

Ria Metalouda Εγω συνφονω οτι καταστρεφουν την γλωσσα μας σιγα σιγα... Ομος εγω προσοπικα 
αναγγαζομε και γραφω greeklish (μονο στό διαδικτιο) γιατι δεν γραφω ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΜΕΝΑ λογο ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ και 
δεχομουν την κοροιδια οσο εγραφα στα ελλινικα ανορθογραφα...!Ετσι με τα greeklish εστανομε πιο ασφαλης 
..οτι δεν θα με διορθοσει ΚΑΝΕΙΣ...!!! 

Ομος εσεις που δεν εχετε ΔΥΣΛΕΞΙΑ και η τελος παντον δεν εχετε καποια δισκολια γιατι γραφετε greeklish ??? 

16 hours ago · Like ·  5 people 

 

Giorgos Tsaraglis Όσο αυτό το φαινόμενο,όχι μόνο συντηρείται,αλλά και αναπτύσσεται, η μόνη οδός είναι ο 
σταδιακός εκλατινισμός του γραπτού ελληνικού λόγου!Ακούγεται ακραίο, αλλά σε μακροπρόθεσμη ανάλυση 
είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα... 

16 hours ago · Like ·  1 person 

 

Basileios Kefalas Πρέπει να αγαπάμε την γλωσα μας σύμφωνο (τα προτα τηλεγραφήματα ήταν γραμενα στα 
κρικλης )από ΟΤΕ  

16 hours ago · Like 

 

Pantelios Junior pedia koularete ligo den eiparxei logos anisixeias ta elenika en prokite na e3afanistoun......alla 
kai auto na ginei emeis 9a ta exoume gia panta mesa stin kardia mac 

16 hours ago · Like ·  1 person 

 

Vaggelis Troufas άκρως μονόπλευρη η άποψη που προβάλετε . . 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Fanis Gazis γτ να γραφουμε γρκικλις ο ιαγγλοι δλδ γραφουν αγγλικα με ελληνικους χαρακτηρες; 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 



28 
 

Spathis Pavlos Paidia katheti exei to xwro tou... To idio kai ta greeklish, einai OK gia to PC k ta SMS alla sigoura 
de mporoun na antikatasthsoun to grapto logo... De mporw na pistepsw pws ta paidia einai anorthografa 
shmera logw twn greeklish, mallon ta aitia vriskontai sth genikoterh apaksiwsh ths paideias kai ths 
oikogeneias... 

16 hours ago · Like ·  1 person 

 

Giorgos Tsaraglis  @Pantelios Junior Φίλε,στην καρδιά μας θα τα έχουμε,στο μυαλό μας θα τα έχουμε για να 
μπορούμε να τα γράφουμε; 

16 hours ago · Like ·  1 person 

 

Κρύσαλης Λευτέρης μολις τελειωσα το λυκειο...ειναι αληθεια πως αρκετοι μαθητες που γραφουν με greeklish 
κανουν περισσοτερα ορθογραφικα λαθη..... αν και οντως σιγα σιγα μειωνεται ο αριθμος μαθητων που τα 
χρησιμοποιει...και πραγματικα θεωρω ολη αυτη την εκστρατεια εναντιον των greeklish ως υπερβολικη. 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Billakoc Mwra Λολ,ββ,τεσπα κ.α τελος 

16 hours ago · Like 

 

Petros Moustardas  @Esctv.gr Σε έναν τέτοιο ζήτημα δε θα έπρεπε να είναι κανείς υπέρ ή κατά. Θα έπρεπε να 
είναι σκεπτικός και προβληματισμένος. Όσα ισχυρίζονται οι ράδιο αρβύλα για τη νέα γενιά ισχύουν όποιο κι 
αν είναι το πιθανό αποτέλεσμά τους, και το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη σωστή η μη ορθογραφία. Ο λόγος 
είναι σκέψη και δομή του μυαλού. Και δυστυχώς η νέα γενιά έχει αποστερηθεί δομημένου τρόπου σκέψης 
λόγω της ασάφειας που προκαλεί μια γραφή που δεν έχει φτιαχτεί για να αναπαραστήσει τη γλώσσα μας. 
Δεν είναι σπάνιες οι παρεξηγήσεις και οι παρερμηνείες που προκύπτουν από τη χρήση των greeklish, πράγμα 
που αναφέρθηκε στην εκπομπή σας και προσπεράστηκε. 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Panayiotis Giannikos T provlm ine otan t pedia grafn etci μεταξύ τους και μετά πάνε και γράφουν έτσι και στα 
επισημότερα. 

16 hours ago · Like 

 

Nana Varsami Αντί απόψεως θα προτρέψω τους σεβάσμιους καλεσμένους σας να αναλογιστούν το πόσες 
ώρες περνά το σημερινό παιδί στο ίντερνετ και πόσες στο σχολείο. Χωρίς να μου αρέσει η κινδυνολογία και 
γράφοντας και εγώ στα greeklish δε θεωρώ "ακίνδυνο" να γράφει ένα δεκάχρονο παιδί "ti kanis? kl ise?" 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Venetia Gazila Το Ράδιο Αρβύλα καβάλησε το καλάμι!!!!!!!!!!. 

16 hours ago · Like 
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Olympiakos Apoel Hellas η νεα ταξη πραγματων ειναι εδω... 

 

στο κρατικο καναλι εχουν στο πανελ μονο οσους ειναι υπερ των γκριγκλις... 

 

αυτο που ελεγε ο κισσινγκερ οτι οι Ελληνες πρεπει να χτυπηθουν στο θρησκευμα τη γλωσσα κ αλλα πολλα 
εχει γινει πραξη... 

 

ευκολια ναι στη χρηση οχι ομως κ να βγαινουν καθηγηταδες πακγοσμιως αγνωστοι κ να μας λενε οτι γλωσσες 
αλλες ειναι πλεον στα λατινικα... 

 

ασε που η εκπομπη εχει κρατησει 1 ωρα μονο για γιαυτο το θεμα... 

16 hours ago · Like 

 

Vivi Fotopoulou Γκρίκλις: Ράιτινγκ γκρικ γουίδ λάτιν κάρακτερς μέικς γιου λουκ λάικ γιου νόου ε λοτ οφ 
ίνγκλις γουέν γιου ντον'τ νόου σιτ (gia na mhn poume gia alles glosses) 

16 hours ago · Like 

 

Leonidas Xiros Leonidas Xiros re paidia 8a prepei na hremiste ontws h mhteraglwsa den prokeitw na 3exastei 
aplws ta greeklish einai ena neo keinima grafeis twn newn opws kai oi agloi kai germanoi kai oloi exoun mia 
glwssa periergh 

16 hours ago · Like 

 

Gjm Bafus Cartel Come on.. Ακομα και η εκπομπη σας λεγετε εσκεηπ.. Τα αγγλικα ειναι η γλωσσα του Ιντερνετ 
και των ηλεκτρονικων υπολογιστων.. Δεν τρωνε κοσμο.. :) 

16 hours ago · Like ·  1 person 

 

Haris Anagnostopoulos kala ta lei o androutsopoulos 

16 hours ago · Like 

 

Maria Kalogianni Δε θεωρώ πως ακόμα πρέπει να γίνεται τόσο μεγάλο θέμα με τα greeklish. Μήπως είναι 
απλώς μια μόδα που θα περάσει;; Οι έλληνες οφείλουν να ξέρουν ορθογραφία και να εκφράζονται και 
γραπτά σωστά αλλα μην γίνεται ολόκληρο ζήτημα αν στο Ίντερνετ επικρατούν τα "λατινογραμμενα" ελληνικά.  

16 hours ago · Like ·  1 person 
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Panagiotis Karavantsos egw xrisimopio greeklish giati ntrepome pou to lew alla kanw tromera orthografika 
lathi....agorasa akoma kai kinito me pliktologio pou mimite ton iliktroniko ipologisti!! :(!! 

16 hours ago · Like 

 

Perikles Notas ας αρχισουμε πρωτα να γραφουμε ελληνικα και μετα κοιταξουμε και τα ορθογραφικα λαθοι!! 

16 hours ago · Like ·  3 people 

 

Aris Ioannis Giaglidis Η εξελιξη ειναι ζημια.. το μελλον καταστροφη.. ο ανθρωπος η αρχη και το τελος του 
πλανητη.. 

16 hours ago · Like ·  3 people 

 

Vassiliki Avrana προφανώς πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις ξένες επιδράσεις, πιστεύω όμως ότι πρέπει να 
αναπτύσσουμε τη συνείδηση του τι είναι ελληνικό και τι είναι ξένο! Έτσι όλα γίνονται πιο απλά και το 
πρόβλημα περιορίζεται. Για μένα σημαντικό είναι η συνείδηση του τι γράφουμε. Δυστυχως πολλοι δεν την 
έχουν. Αυτό πρέπει να αναπτύξουμε στα νέα παιδιά! 

16 hours ago · Like ·  3 people 

 

κωστασ παο H LAOURA MPOREI NA MILAEI STA GREEKLISH...!!! 

16 hours ago · Like 

 

Alex Klf oi anorthografoi ipirxan kai prin ta greeklish.. kai itan panta i pleiopsifia 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Gjm Bafus Cartel Η Λαουρα μιλαει την δικια της διαλεκτο! :) 

16 hours ago · Like ·  4 people 

 

Panos Panospanos na to po ..πως λεγονται τα rock corn flakes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

16 hours ago · Like 

 

Vaggelis Troufas βρε βοδι που μιλας στο skype κουνα το χερι σου να τα γυρισεις απο ελληνικα σε αγγλικα 

16 hours ago · Like ·  3 people 

 

Kiriakos Koutouvos Συγχαρητηρια για την εκπομπη σας....ελληνικα και παλι ελληνικα.... 

16 hours ago · Like ·  1 person 
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Akis PeriSteri geia eimai kainourgios edw 

16 hours ago · Like 

 

Akis Mtr simfinw me th rosula ala... 

16 hours ago · Like 

 

Kokovidis Simon Ας αναλογιστουμε οτι γραφοντας με ελληνικους χαρακτηρες θα πρεπει να τονιζουμε κιολας, 
ενω με λατινικους δε συμβαινει αυτο.Επισης το να γραφεις με greeklish δε συμαινει απαραιτητα οτι θα 
ξεχασεις την ελληνικη ορθογραφια. Ειναι καθαρα στη δικη σου επιλογη ακομη και στα greeklish αν θες να 
γραφει ορθογραφημενα 'η οχι. 

16 hours ago · Like 

 

Gjm Bafus Cartel Αρ γιου κιντινγκ μι λαουρα? Χαου καν αι ριτε ινγκλις γουηθ γκρικ καρακτερς? 

16 hours ago · Like ·  4 people 

 

Kostas Giotis λιωε @ εσψ.γρ 

16 hours ago · Like 

 

Γιώργος Καλημέρης Πόσο σάπιος πρέπει να είναι κάποιος ώστε να βαριέται να πατήσει ένα alt-shift? 

16 hours ago · Like ·  7 people 

 

Akis Mtr wreo to patini ! -skate 

16 hours ago · Like 

 

Elias Delakovias Gia aytous pou lene pws ta paidia erxontai se epafh me ta greeklish prin kala kala mathoun na 
grafoun ellhnika kai etsi epireazontai. gnwrizei kaneis paidia 6-7 etwn (an den mathainoun nwritera pleon 
grafh!) pou na syxnazoun se merh pou xrhsimopoiountai ta greeklish eyraiws? 

 

Egw oxi. 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Konstantinos Chalkias Η γλώσσα μας πρέπει να πάει μπροστά. Αν και είμαι και υπέρ και κατά, ανάλογα με τη 
περίσταση, η γραφή πρέπει να απλοποιηθεί και να γίνει πιο μοντέρνα, πχ όλα τα "ι,η,υ,ει" να γραφονται 
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γιώτα! Τοτε θα σας έλεγα ποια ειναι πιο γρηγορη! 
 

16 hours ago · Like ·  1 person 

 

Akis Mtr piAnei ta 30 ? 

16 hours ago · Like 

 

Leonidas Xiros Leonidas Xiros goustarw skateboard 

16 hours ago · Like ·  1 person 

 

Jim Pap i simerini ekpombi itan san stimenos agonas iper ton greeklish!!!! grafw peitiden greeklis an kai eimai 
kata gia na dite poso xalia einai kai posi diaforetiki tropoi iparxoun gia ayta.......osoi diafonousan opos o kiousis 
tous xepetaksate grigora. 
 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Λαφαέρα Ασημιανάκη Και για να γράψουμε στα αγγλικά όταν θελήσουμε μπορούμε να πατήσουμε και 
κανένα alt+shift. ;) 

16 hours ago · Like ·  3 people 

 

Leonidas Xiros Leonidas Xiros ΜΠΡΑΒΩ ESC!!!!! 

16 hours ago · Like 

 

Petros Moustardas  @Esctv.gr Δεν είδα να περνάει τελικά το σχόλιό μου στο crawl... Εσείς το ζητήσατε, εγώ το 
έγραψα πριν από 10 λεπτά, αλλά εκεί έληξε η υπόθεση. Μην προσποιήστε λοιπόν ότι είστε ανοιχτοί σε όλες 
τις απόψεις... 

16 hours ago · Like 

 

Iggy Dkks OPΩς KAI ΝΑ TO GRAPΣΕΙΣ THA TO KATALABΩ ΑΠ"ΤΑ ΜΑΤΙΑ SOU!!! 

16 hours ago · Like 

 

Leonidas Xiros Leonidas Xiros mono tricks den ginetai na kaneis 

16 hours ago · Like 
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Gakis Stav Το άσχημο είναι πως οι περισσότεροι γράφουν με greeklish καθώς είναι "πιο εύκολο" όπως λένε. 
Δυστυχώς η γεννιά μας καθώς και οι νεότερες, επιλέγουν πάντοτε τον εύκολο και γρήγορο δρόμο. Μόλις 
λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι συναντήσουν μία μικρή δυσκολία, θα τους φανεί βουνό καθώς θα πρέπει να 
ασχοληθούν λίγο παραπάνω. Δυστυχώς η πλειοψηφία των νέων είναι τεμπέληδες και τα περιμένουν όλα 
έτοιμα... 

16 hours ago · Like ·  6 people 

 

Iggy Dkks ΜΠΡΑΒΩ ESC!!!!! EISTE XRONIA MPROSSSSSSSSSSS!!! 

16 hours ago · Like 

 

Panos Panospanos hï Åll 

16 hours ago · Like 

 

Panos P. Schneckenberg Αγαπητοί escape, θα ήθελα να σας επενθημήσω ένα ακρέο παράδηγμα. Μία χώρα η 
οποία είναι γείτονάς μας. Η Τουρκία. Είχε δική της γραφή μέχρι τις αρχές του περασμένου αιώνα. Γνωρίζη 
κανείς να γράφη τούρκικα; Και η γραφή είναι ένα μέρος της γλώσσας. Σε 10-20 χρόνια μπωρεί να γράφουν οι 
νέοι Έλληνες στα greeklish, θα ήταν κρίμα να μήν θυμόμαστε να γράφουμε. Προσοπικά ντρέπομαι μερικές 
φορές για τα λάθοι που κάνω στη γραφή-ορθογραφία. Άμα ρωτήσει κανείς έναν Τούρκο για τα turklish θα 
σας πή ότι είναι πιό εύκολα. Είναι ποιό εύκολο να γράφουμε με έναν τρόπο που ΔΕΝ χριάζεται να ξέρεις πώς 
γράφεται μία λέξει ορθογραφικά. Όταν κατάλαβα ότι η περιορισμένη γνώση μου στη γραμματική και 
ορθογραφία, απο κακή μετατράπηκε σταδιακά, με την εκτεταμένη χρήση των greeklish, σε μία μακριά 
ανάμνηση. Είχα ξεχάσει πώς γράφεται το "έχω" , "είναι" ,"ανακαλύπτω" και γενικότερα οποιαδήποτε λέξη 
που περιέχει "ο,ω,η,ει,υ,οι,ε,αι" στην Ελλάδα μας αρέσει να τα βλέπουμε οοολα "χαλαρά" και "ανεύθυνα". 
Καταργίσαμε τη "γνώση" της καθαρεύουσας και θα καταργήσουμε σιγά σιγά τη ελληνική γραφή. Μπωρεί να 
κάνω πολλά λάθοι στη γραφή. Αλλα μακάρι να μήν εξαλήψουμε την "αξία" που έχουμε σάν "Ελληνες" μετάξι 
των υπόλοιπων λαών ανα τον κόσμο. Είμαι 28 ετών.  

16 hours ago · Like ·  1 person 

 

Panos Panospanos hï αιι 

16 hours ago · Like 

 

Panayiotis Giannikos Είμαι στο χώρο των υπολογιστών πάνω από είκοσι χρόνια και έχει τύχει να γράψω και 
συνεννοηθώ με greeklish με άλλους Έλληνες την εποχή του irc που δεν υπήρχε ελληνική υποστήριξη. Πολλές 
φορές ακόμη μιλώ με φίλους μου σε messengers του ΗΥ και του κινητού μου σε greeklish giaτί βαριέμαι να 
αλλάξω το πληκτρολόγιο. Επίσης είμαι γενικός συντονιστής σε μεγάλο τεχνολογικό φόρουμ της Ελλάδας, με 
αποτέλεσμα να έχω διαβάσει χιλιάδες μηνύματα μελών από κάθε ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης. Έχω 
λοιπόν παρατηρήσει ότι η ορθογραφία και η σωστή γραμματική σύνταξη παραμένει θέμα διαχρονικά αλλά 
τώρα τελευταία έχουν χειροτερέψει. Όσον αφορά το συντακτικό, πιστεύω οτι έχει να κάνει περισσότερο με 
το σχολείο παρά με τη χρήση των υπολογιστών, καθώς οι γράφοντες απλά δεν ξέρουν να συντάσσουν γραπτό 
λόγο. Αυτό το έχω παρατηρήσει σε ανθρώπους ηλικίας ιδίως 45 και κάτω. Όσον αφορά την ορθογραφία, 
υπάρχουν αρκετά κρούσματα ανορθογραφίας διάχυτα στο ηλικιακό φάσμα, αλλά ιδίως στις ηλικίες 25 και 
κάτω παρατηρώ ότι ακόμη κι όταν γράφουν ελληνικά, γράφουν greeklish στα ελληνικά! Κι αφτο ινε απολιτοσ 
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κουφο... Εκεί εγώ επισημαίνω πρόβλημα που πρέπει να το κοιτάξουμε με περισσότερη προσοχή, γιατί αυτή 
τη γραφή έχουν πλέον μεταφέρει και μέσα στην τάξη του σχολείου και στην υπόλοιπη ζωή τους γενικά. 

16 hours ago · Like ·  7 people 

 

Kapios Kapote isaste lian epiikos grafikoi stamatiste na asxoliste me to peritiligma k arxiste na asxoliste me tin 
ousia to noima eine o kathenas ti exi na pi k oxi pos to grafi!! 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Aris-Kat Katapodis Ας γράφει οπως θέλει ο καθένας μας. Απλα πιστεύω οτι είναι μοδα τα greekklish και θα 
περάσει. Δεν μπορουμε να κατηγορήσουμε την νεα γενια που δεν ξερει να γράφει καλά ελληνικά σε ποιο 
σχολειο να τα μάθουν? Εκει νομίζω είναι το πρόβλημα και οχι η κοινωνικη συναστροφη των νεων!!!!!!!!!!! 

16 hours ago · Like ·  1 person 

 

Bill Aras Κάποιος που να είναι κατά τον greeklish σε αυτή την εκπομπή??? Λεω εγώ τώρα! Για να ακούσουμε 
και την άλλη πλευρά απο <<ειδικούς>> 

16 hours ago · Like ·  5 people 

 

Pantelios Junior an ta exoume stin kardia 9a ta exoume kai sto mialo 

16 hours ago · Like 

 

Kostas Kon Θεωρώ υπερβολικό το βίντεο των ράδιο αρβύλα, θα μπορούσαν να περάσουν το μηνυμά τους 
χωρίς να κινδυνολογούν. Απ' την άλλη όταν ακούς κάποιους -κατα τ' άλλα γλωσσολόγους- να χαρακτηρίζουν 
την καμπάνια τους ως υπερπατριωτική(!!!), καταλαβαίνεις οτι δεν υπάρχει σωτηρία... 

(πόσο ανεύθυνοι μπορεί να είναι κάποιοι τελικά??) 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Vaggelis Troufas  Esctv.gr μεγάλη αποτυχία η σημερινή εκπομπή . . ! μονόπλευρη προβολή των πραγμάτων . . ! 

16 hours ago · Like ·  5 people 

 

Lydia Electricbee Tsitiridou ο γλωσσολογος προτινει να ειμαστε πολυγλωσσοι... δηλαδη μεσα στις γλωσσες 
συγκαταλεγονται και τα greeklish; καινουργια γλωσσα ειναι αυτη; τι να πω... ο καθενας επιχειρει να περασει 
τα δικα του μηνυματα... τα οποια αποσκοπουν και καπου.... δεν ειδα να υπαρχει ουσιαστικος αντιλογος για 
τα greeklish... ακομα και ο γλωσσολογος που ανηκει σε μια διεπιστημονικη ομαδα τα υποστηριξε... να 
δηλαδη που καταντησαμε... κατι σαν δημηγορια ηταν ολα αυτα παρα διαλογος.... 

16 hours ago · Like ·  5 people 
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Petros Moustardas  @Kapios Kapote Αυτή είναι η ανησυχία μου φίλε, ότι μια ολόκληρη γενιά σταδιακά 
μειώνει την ικανότητά της να πεί αυτό που θέλει, διότι δεν έχει δομημένη σκέψη και λόγο. Για να μιλήσει 
κανείς πρέπει πρώτα να σκεφτεί τι θα πεί. Σήμερα όλοι μιλάνε και δε λένε τίποτα. 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Jim Pap δεν υπάρχει αλλη πλευρά αυτο λεμε, σαν στιμενος αγωνας ηταν 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Panos Panospanos   ,..:;;;;;;;;;;;;;;;:::, 
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16 hours ago · Like ·  1 person 

 

Esctv.gr  @Petros Moustardas Ζητούμε συγνώμη που δεν πέρασε η άποψη σας σε crawl. Σε μια ζωντανή 
εκπομπή η οποία θεωρεί τα Social Networks μέρος της θεματολογίας πολλά πράγματα μας διαφεύγουν στην 
πίεση του χρόνου. Ζητάμε την κατανόηση σας και όπως βλέπετε όλα τα σχόλια φιλοξενούνται εδώ χωρίς 
λογοκρισία από κανέναν μας. 

16 hours ago · Like ·  3 people 

 

Sophia Moudatsou Δεν πιστεύω ότι τα greeklish μπορούν να "απειλήσουν" (σήμερα) μια γραπτή παράδοση 
3.500 ετών. Πάραυτα θεωρώ ότι η "ανάγκη" βάσει της οποίας προέκυψαν τα greeklish πήρε μεγαλύτερες 
διαστάσεις από ό,τι χρειάζεται... Γι΄αυτό ψηφίζω κατά. Η τεχνολογία και οι "αλλαγές-φαινόμενα" 
που προκαλεί θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ (μα πάρα πολύ, όμως!). Αντ' αυτού, θα προτιμούσα οι 
εταιρίες τεχνολογίας να επενδύουν στην κατεύθυνση της ισορρόπησης και όχι της δημιουργίας 
"φαινομένων".... Δεν είμαι κινέζα αλλά ελληνίδα. Στη γλώσσα μου έχει γραφτεί ποίηση με συνέχεια 25 
αιώνων χωρίς ούτε έναν αιώνα εξαίρεση (βλ. ομιλία Ο. Ελύτη, Νόμπελ λογοτεχνίας 1979). Η Α.Τ. (αγία 
τεχνολογία) μπορεί να γράψει τη δική της βίβλο στο μέλλον, εύχομαι η γραφή που θα επιλέξει να τιμά την 
προοδευτική της φύση. Γειά σας και καλή συνέχεια. 
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16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Dimitris Kapiris Χρόνια σου Πολλά Ηλία! 

16 hours ago · Like ·  3 people 

 

Esctv.gr  @Jim Pap Όσοι παρακολούθησαν την εκπομπή εξ' αρχής θα παρατήρησαν ότι φιλοξενήσαμε όλες τις 
απόψεις χωρίς να υπάρχει κάποια κατεύθυνση. Επίσης τα διαφορετικά σχόλια καθώς και η έκβαση της 
ψηφοφορίας ανακοινώθηκαν από την εκπομπή στο μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο. 

16 hours ago · Like ·  2 people 

 

Jim Pap εγω να φανταστείτε δεν είμαι συντηρητικός και είμαι και ανορθόγραφος αλλά μέσω του νετ και τον 
φορουμ έμαθα να γράφω ελληνικά με την βοήθεια προγραμμάτων ορθογραφίας, και αυτοί που ξέρουν 
ελληνικά θα τα ξεχάσουν (αυτο εινια σίγουρο) για ενα alt+shift??? έλεος Είναι μια ευκαιρία το ιντερνετ να 
γράφουμε ποιο συχνά και ποιο πολύ και να μην ξεχάσουμε την γλώσσα μας όπως την είχα ξεχάσει εγώ στα 30 
μου. Δεν είμαι συντηρητικός ούτε υπέρ του πολυτονικού αλλά η ελληνική ειναι η μονη γλώσσα που πρέπει να 
μεινει ζωντανή, ρωτήστε τους αληθινούς γλωσσολόγους το γιατί!!! 

16 hours ago · Like ·  4 people 

 

Elias Delakovias Dinetai terastia ektash se ena thema pou einai kathara ypokeimeniko pisteyw... Kai opws me 
kathe ti ypokeimeniko, den vgainei akrh. Egw grafw sto pc me greeklish synhthws, an kai kamia fora kai sta 
ellhnika analoga me to atomo sto opoio apeythhnomai. Kaneis den prokeitai na grapsei greeklish otan tha 
symplhrwsei ena egrafo tou dhmosiou h kati analogo. Stamathste na dixazeste me kati toso anohto. 

 

An akouge olos o kosmos, vgazontas prwta apo to myalo tou tis lexeis "fasistas", "dexios", "anarxokoumouni", 
"prodoths", "amerikanaki" kai den xerw kai egw ti allo pou xronia exei synhthhsei na pipilaei wste na fainetai 
kalos antikomformisths/patriwths, h Ellada tha htan mia poly kalyterh xwra. Alla klasika, sthn parla kai ton 
tsakwmo eimaste prwtoi! 

16 hours ago · Like 

 

Anastasia-Mila Popovidou Εύλογες οι ανησυχίες σας, είναι όμως κρίμα η νέα γενιά να δέχεται έτσι άκριτα 
στερεοτυπικές απόψεις που επιβάλλονται από τρίτους και να βολεύεται σε αυτές. Στη γλώσσα 
καθρεφτίζονται κάθε είδους αλλαγές που παρατηρούνται στην κοινωνία, επομένως δεν θα μπορούσε σε 
μία κατεξοχήν πολυπολιτισμική και πολύγλωσση εποχή, όπως η δική μας, η γλώσσα να μένει στάσιμη και 
ανεπηρέαστη. Τίποτα δεν είναι μονοδιάστατο όταν μιλάμε για γλώσσες και αυτό γιατί αλλάζουν συνεχώς. 
Όσο για τους γλωσσολόγους που δέχτηκαν επίθεση πιο πάνω, είναι εκεί για να περιγράφουν τις γλωσσικές 
αλλαγές και όχι να τις αξιολογούν θετικά ή αρνητικά. 

15 hours ago · Like ·  2 people 

 

Elene Kontonikas Escape TV. Γιατι δεν καλειτε και τον Μπαμπινιωτη να εκφερει αποψη? 
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15 hours ago · Like ·  5 people 

 

MPloum Loco Δεν είναι μόνο το θέμα πως γράφουμε αλλα και πως μιλάμε... Λαουρα... τι λες γι'αυτό? 

15 hours ago · Like ·  1 person 

 

Tom Executioner pw pw pw..posoi ellhnarades..periergo rr e9nikistes tou facebook p enantiwneste m toso 
pa9os sta greeklish..ena tooooooooosooooo shmantiko provlhma p mastizei thn xwra mas afth thn stigmh,k 
egw p nomiza oti xanoume thn e9nikh mas taftothta twra pou poulame mnhmeia kai edafh stous 3enous 
viastes mas gia n tous 3eplhrwsoume...phgainw syxna st e3wteriko k thn ellada k tous ellhnes tous exoun g t 
pio lamogia p yparxoun(k isws n mhn exoun adiko(politikoi,tarifes,dhmosioi,volemenoi,mizadoroi,aplos ellhnas 
k.a.))..omws tlk h megaluterh mastiga twn hmerwn mas einai ta greeklish...ka9ismenoi mprosta sto pc dn 
katafernete pantws tipota(to 3erw pws k egw brosta apo t pc eimai)..isws 9 eprepe na katalavete poio einai t 
pragmatiko provlhma..tosoi xiliades neoi rr fevgoun ka9e xrono apo t elladistan n poume kai seis asxoleiste m 
oles tis mlkies epeidh to eipe to radio arvyla... 

13 hours ago · Like ·  3 people 

 

Bartek Bayoud Bravo re Tom bravo ! 

12 hours ago · Like 

 

Nikos Escpas Κατάφερα και διάβασα όλα τα σχόλια..Εγώ λέω το εξής:Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να 
γράφουν και να μιλούν σωστά τα ελληνικά και μετά ας μιλάνε και αλαμπουρνέζικα..Δεν πρέπει να ξεχαστεί η 
γλώσσα μας.Είναι απο τα λίγα που μας έχουν απομείνει.Και όσοι έχουν το πρόβλημα δυσλεξίας πρέπει να 
μάθουν να αντιστέκοντε σε κάθε πρόβλημα και να μην το βρίσκουν ως δικαολογία.Είναι λάθος.Αν συνεχίσετε 
να γράφετε greeklish και δεν θα μάθετε ποτέ σωστά ελληνικά και θα σας μιμηθούν και τα παιδιά τα 
υπόλοιπα έχοντας έτσι πρόβλημα στο μέλλον.Το πρόβλημα δεν είναι τόσο "φλου". 

11 hours ago · Like ·  3 people 

 

Sophia Moudatsou πολύς λόγος έγινε για την πολυπολιτισμικότητα... Η ελληνική γλώσσα και γραφή έχει μια 
ιστορία... Ας την διαβάσουμε ΟΛΟΙ πρώτα και εν συνεχεία ας δούμε πόσο "εκτός" της εποχής της είναι... Είναι 
πολύ εύκολο να παπαγαλίζουμε αλλά οι ουσιαστικές κριτικές και προτάσεις βγαίνουν μόνο μέσα από την 
προσωπική έρευνα και τη γνώση... Λυπάμαι και ανησυχώ για πολλά από όσα άκουσα και διάβασα σήμερα... 

10 hours ago · Like ·  1 person 

 

Elene Kontonikas EscapeTV. Αφου λετε δεν προωθειτε κατευθυνση, γιατι σβησατε το δικο μου 1ο ποστ? 

10 hours ago · Like 

 

George Fotiadis Tom Executioner, οταν έλεγα σε όλο το κόσμο πριν 2-3 χρόνια να γράφουν ελληνικά και όχι 
greeklish εσύ και εγώ δεν ξέραμε το ράδιο αρβυλα. Καμία σχέση με αυτούς τους μακάκες. Και εσύ που λες ότι 
έχεις παει στο εξωτερικό και τι λένε για τους έλληνες έχω να σου πω ένα. Δεν είσαι ο μόνος που πήγε 
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εξωτερικό!!!! Όπου και αν έχει παει έλληνας έξω έχει γίνει μάγκας. Και όλος ο κόσμος είχε πολυ καλή άποψη 
για τους έλληνες γιατί είμαστε ο καλύτερος λαός και ας μη το ξέρεις αυτό γιατί μέχρι εκει φτάνει το μυαλό 
σου. Ήρθε ο μαλακας ο Παπανδρέου που τον ψηφισατε όλοι σαν πρόβατα και μας διέσυρε. Αυτός μας 
διέσυρε και το ξέρουμε όλοι. Κανένας άλλος.  

10 hours ago · Like 

 

Elene Kontonikas Οι 'ειδικοι' καλεσμενοι σας, πως και δεν κατανοουν, πως η σημασια της Ελληνικης εγκειται 
στις συλλαβες που την απαρτιζουν? Και οτι η σημασια των συλλαβων μεταβαλλεται με το να γραφονται 
διαφορετικα? 

10 hours ago · Like ·  4 people 

 

Panayiotis Giannikos Ε καλά τώρα, Γιώργο, δεν ήταν μονάχα ο Παπανδρέου. Ήταν σειρά πολιτικών επί σειρά 
δεκαετικών που μας διέσυραν. Αν πω ότι ήταν η πλειοψηφία των πολιτικών δε θα είμαι μακριά από την 
αλήθεια. Πάρα πολλοί, είτε με σχέδιο είτε για ίδιον όφελος είτε λόγω βλακείας, τα έκαναν σαλάτα ή 
μπάχαλο, κατά λάθος ή εξ επίτηδες. 

Αλλά ξεφεύγουμε εφαπτομενικά σε άλλη διάσταση (επίκαιρη μεν, εκτός θέματος δε). 

Το θέμα είναι ότι τελικά στο σχολείο οι δάσκαλοι δε μορφώνουν τα παιδιά παρά τα εκπαιδεύουν 
μονοδιάστατα. Εξέλειπε ο ρόλος του δάσκαλου-παιδαγωγού-πρότυπου προς μίμηση και καθιερώθηκε ο 
ρόλος του δάσκαλου "άντε να τελειώνουμε να πάμε σπίτια μας". 

10 hours ago · Like ·  1 person 

 

Vaggelis Mattas D Το παραδειγμα με την Τουρκια το ακουσατε; πραγματικα αν ειχατε τον Μπαμπινιωτη η την 
κ. Φλεσσα που κανει την εκπομπη στα ακρα θα εβγαζε αφρους απο τα αφτια 

10 hours ago · Like ·  5 people 

 

Kostas Kon Ακριβώς Vaggelis Mattas D! 

Η τουρκική γλώσσα είχε περάσει απο ένα δανεισμένο αλφάβητο (αραβικό) σε ένα άλλο (λατινικό). Ουδέποτε 
υπήρξε τουρκικό αλφάβητο. Η ελληνική γλώσσα απ την άλλη, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ελληνικό 
αλφάβητο... 

Χωρίς αυτό, θα ήταν εντελώς διαφορετική... 

Μπορει τα greeklish να μην καταργήσουν το ελληνικό αλφάβητο, αλλά σίγουρα θα το υποβαθμίσουν... 

10 hours ago · Like ·  4 people 

 

Jim Pap επειδή ήμουν λιγο επιθετικός το esctv μου την "ειπε", εκατσα λοιπών και ξαναβλέπω την εκπομπη 
προσεκτικα και θελω να πω πως εχω χειρότερη γνώμη απ οτι ειχα το απόγευμα. Ξανακάνετε την εκπομπή με 
άλλους καθηγητές ή έστω μιρασμενους να ακουστουν και οι μεν και οι δε!!!! Οσο για τα σχολια που 
διάβασα παραπανω εχω να πω οτι ούτε εθνικιστης ειμαι ουτε υπερπατριώτης (οπος ακούστηκε η λέξη στην 
εκπομπή) ουτε και κολημενος με την Ελλάδα ειμαι, οτι είμαστε οι καλύτεροί, αλλα ολα τα πραγματα εχουν 
και ενα όριο. Σκεφτείτε ότι για να γραψω αυτο το μηνημα και να το διορθωσω με το chrome 
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9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Vaggelis Mattas D Κostas Κon σχεδων ολα τα σχολια ειναι υπερ της ελληνικής γραφής... Πλην μερικών 
ανηλίκων που πιστεύω ότι και αυτα θα καταλάβουν κάποτε... 

9 hours ago · Like 

 

Jim Pap μου πήρε πάνω απο 10 λεπτά αλλά το παλεύω, ζητώ συγνώμη για τα ορθογραφικά μου 

9 hours ago · Like ·  3 people 

 

Vaggelis Mattas D Jim Pap Τι εννοεις οτι στην "ειπε"... Το ξαναλεω ενα στουντιο πιο διπλα αν παν στην κυρια 
Φλεσσα η στην κυρια Κυριακοπουλο θα παρουν την απαντηση που πρεπει. 

9 hours ago · Like 

 

Jim Pap οχι δεν μου είπαν κάτι σοβαρό, προς θεου, απλά αν διαβάσεις παραπάνω απευθύνθηκαν σε εμένα 
και ένιωσα άσχημα μήπως τους αδίκησα και ετσι ξαναβλέπω την εκπομπή για να είμαι δικαίως.... 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Vaggelis Mattas D Οι ξανθιες εδωσαν το στίγμα τους... Δεν μπορούμε να γραφτούμε ελληνικα ποιος αλλάζει 
ελληνικα σε αγγλικά και μετά από αγγλικά σε ελληνικα ποιος θα τα κάνει αυτό... Τι άλλο θα ακούσουμε... 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Jim Pap κανείς δεν είπε πόσο κουραστικά είναι στα μάτια τα greeklish. Ευτυχώς 5-10 σοβαρά ελληνικά 
φόρουμ που συμμετέχω απαγορεύουν τα greeklish και χάρη σε αυτούς ξαναθυμάμαι τα ελληνικά. Οσο για το 
αλλο που λένε δεν αλλάζει ο προφορικώς λόγος και η προφορά κάνουν επίσης λάθος. Οι Αθηναίοι (σαν ποιο 
μπροστά που ειναι γενικώς) έχουν χάσει την προφορά του "ρο" και το λένε σαν τον θείο μου απ την Αμερική. 

9 hours ago · Like 

 

Panayiotis Giannikos Μπα, δεν το έχουν χάσει το "ρο", πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο. Νο "νι" και το "λι" 
όμως το έχουν χάσει εδώ και καμιά τριακονταετία - ίσως και παραπάνω... 

9 hours ago · Like ·  1 person 
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esctv.gr 

Για όσους έχασαν το σημερινό EsC σε λίγο θα είμαστε κοντά σας στην ΕΤ-1!!! 

 

**Θέμα της σημερινής ημέρας η καυτή συζήτηση πάνω στα Greeklish** 

 

Δείτε την επανάληψη και μην ξεχάσετε να συμμετάσχετε στην μεγάλη διαδικτυακή μας ψηφοφορία! 
(Μπορείτε να την βρείτε παρακάτω σε προηγούμενο post) 

11 hours ago · Like · 57 people like this. 

 

Manwlis Trifiatis epitelous arxisate 

11 hours ago · Like 

 

Akis Mtr pali me th glosa mas ... 

10 hours ago · Like 

 

Valia Kordoni καλά, είπαμε, Ράδιο Αρβύλα για πλάκα! αλλά όχι και άποψη για την Ελληνική γλώσσα... 
Συγχαρητήρια στον καθηγητή Μοσχονά για την ψυχραιμία του απέναντι στον τελείως αβάσιμο λόγο του 
Κιούση. Και τώρα ας πάνε οι Ράδιο Αρβύλα πίσω στις ρακέτες τους. 

10 hours ago · Like ·  4 people 

 

Vaggelis Mattas D Το ότι έχει εμπεριστατωμένο λόγο δεν σημαίνει ότι πρέπει γράφουμε με αγγλικούς 
χαρακτήρες... ΈΛΕΟΣ ΠΙΑ 

10 hours ago · Like ·  3 people 

 

Vasilis Koukoularis όσοι πιστεύουν ότι τα greeklish δεν αποτελούν κίνδυνο για τον ελληνικό γραπτό λόγο είναι 
απλά ΑΣΤΕΙΟΙ και δεν ξέρω τι συμφέροντα εξυπηρετούν. Ας είναι καθηγητές, ας είναι και ο Θεός ο ίδιος. Όταν 
η γενιά μας μεγαλώσει αρκετά και μπουν στο πετσί μας τα greeklish θα δουν όλοι τις συνέπειες και θα 
τραβούν τα μαλλιά τους! Εύχομαι να ζουν τότε! 

10 hours ago · Like ·  6 people 

 

Sandra Sarandinou Christodoulakh T0 ADDRESS FOR GREEKLISH TO GREEK OR ENGLISH..TI EINAI???MONO 
PROLABA NA GRAPSW:"SERVICES.IN......TA YPOLLYPA TI EINAI???? THANK YOU 

10 hours ago · Like ·  1 person 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ που τους βρήκατε αυτους τους καθηγητές??ψάξατε πολύ!!!?χααχαχχα 
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10 hours ago · Like ·  2 people 

 

Giannis Natsos ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΨΕΤΕ ΟΣΟ ΠΙΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΩΡΗΘΗΤΕ 
ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ 

10 hours ago · Like ·  5 people 

 

Lena Grandien Τελευταία φορά που βλέπω το esc ,καλεσανε τους γραίκυλους να πουν τις πιπες τους.. 

10 hours ago · Like ·  4 people 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ k.valia..κουμπάρος σας είναι ο καθ? 

10 hours ago · Like 

 

Michael Papachatzakis Ειναι και καθηγητης!! 

Ειναι απλα ΤΡΑΓΙΚΟΣ!!!! 

Επειδη δηλαδη οι νεοι λενε φρασεις, σημαινει οτι η ελληνικη γλωσσα πρεπει να τα υιοθετησει? 

Δηλαδη με την ιδια λογικη επειδη στη φυλακη εχουν μια συγκεκριμενη γλωσσα, πρεπει να την υιοθετησουμε 
και αυτη?? 

Οι γλωσσες δεν εξελισονται με συντομογραφιες και λατινικα γραμματα... Με αλλους τροπους εξελισονται. 

Ας καταργησουμε λοιπον το ενταξει και να το κανουμε ok. 

Και εγω χρησιμοποιω το ok αλλα αυτο δεν σημαινει και κατι παραπανω...  

Απλα ΕΛΕΟΣ! 

10 hours ago · Like ·  3 people 

 

Thimios Katsoulis Λοιπον.. Δε λεω η κοντρα εχει πλακα και πολυ κοντρα πανε αυτοι οι καλεσμενοι σε λιγο θα 
πουν στους Αρβυλα ελατε εξω να τα πουμε για τα greeklish ρε #$%^^& !! 

10 hours ago · Like 

 

Gram Marion Λυπάμαι πάαααααααρα πολύ να ακούω από το στόμα ειδικών πως μια οποιαδήποτε καμπάνια 
κατά των Greeklish "δεν έχει νόημα".Γιατί θα μπορούσε να είναι και γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να 
κάνουν το εξής απλό πράγμα: να γράψουν μια ευχετήρια κάρτα στη γιαγιά τους,να στείλουν ένα μήνυμα για 
χρόνια πολλά σε συγγενικό πρόσωπο,να γράψουν τις σκέψεις τους σε ένα ημερολόγιο-ναι υπάρχει ακόμα και 
αυτό το "είδος"!..Έλαβα και κάρτα με greeklish και μηνύματα πήρα και δεν μου αρέσει καθόλου.. 

10 hours ago · Like ·  1 person 
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Kostas Mpasioukas ΑΥΤΟΣ Ο 'ΑΣΤΕΙΟΣ' ΜΕ ΤΙΝ ΜΑΥΡΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ?ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ ΤΕΛΙΚΑ Ο 
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ...ΒΡΕ ΤΗ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ!ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ 
ΟΛΟΥΣ...ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΠΑΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ 
ΣΑΣ ΛΕΩ ΕΓΩ ΟΤΙ ΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΓΡΑΦΑΝΕ ΜΕ GREEKLISH ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΖΟΥΣΑΜΕ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ 
ΕΙΧΑΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ!¨) 

10 hours ago · Like ·  3 people 

 

George Fotiadis Δεν μπορώ να σας δω αλλα ακούω πως έχετε καλεσμένους κάποιους καθηγητές που είναι 
υπέρ. Όμως το κακό είναι ότι και εσείς συμφωνητε με αυτούς. Πραγματικά δεν το περίμενα αυτο απο εσάς. 
Αλλα απο την άλλη λογικό είναι, είστε μεγαλωμενα παιδιά της τεχνολογίας και η ηλικίας σας μικρή για να 
έχετε άποψη για αυτο το θέμα Και ανωριμη θα έλεγα (η ηλικία). 

10 hours ago · Like ·  5 people 

 

Vaggelis Mattas D Θα πω αυτό που είπε ένας άλλος σε παρακάτω δημοσίευση... Δεν είναι μόνο τι λες αλλά 
και που το λες... Εεε Λάουρα... Τέλος πάντων τα συγχαρητήρια μου στην ΕΡΤ ούτε ο Άλφα με γερμανούς 
ιδιοκτητες δεν εκφράζουν τέτοιες γνώμες... 

10 hours ago · Like ·  4 people 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ Αλλάζω κανάλι γιατί θα αρχίζω να βρίζω ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ μαδερφακερς:)) 

10 hours ago · Like ·  5 people 

 

Thimios Katsoulis Πολλη πορωση και κοντρα.Απο τη μια μπορεις να στραβωσεις με τους αρβυλαιους για το 
"ακου παιδι μου " στυλ τους.. Αλλα κριμα και για τον Κασδαγλη γιατι το απολυομαι και τρελαινομαι μαλλον 
δε θα θελε και τοσο πολυ να το δει τυπωμενο σε greeklish.  

Η εκπομπη εχει βαθυτερο νοημα γιατι λογος=πληροφορικη .. Ο λογος και η γλωσσα ειναι κατι αναλογο και με 
μια γλωσσα πληροφορικης και αλλες δυνατοτητες εκφρασης και αλλα πραματα φτιαχνεις και σκεφτεσαι στα 
ελληνικα και αλλα στα αγγλικα - οπως αλλα προγραμματα θα γραψεις (και σκεφτομενος) σε python και αλλα 
σε java ας πουμε. 

10 hours ago · Like ·  1 person 

 

Marios Pantzalis Μην μπερδεύουμε τα greeklish με τα δανεια από άλλες γλώσσες. το brb , lol, omg, δεν είναι 
greeklish!!!! 

10 hours ago · Like ·  3 people 

 

Βασίλης Κυριακίδης Τι λετε ρε παιδια. Παλι τα ιδια πρεπει να σας εξηγησω; Λοιπον,τα «γκρικλις» που 
«εισεβαλαν» στον ελληνικο γραπτο λογο δεν ειναι τοσο αθωα οσο προφανως φαινονται. Τωρα τι να 
πρωτοαναφερω... Για να δουμε. Αρχικα, θα μπορουσα με ασφαλεια να πω πως η δημιουρια μιας νεας 
ομιλιας τρομερα συρρηκνωμενης συμφερει καθε εξουσια. Γιατι συμβαινει αυτο...; Ισως γιατι με το να κατεχει 
καθε ανθρωπος ενα περιορισμενο λεξιλογιο σημαινει ταυτοχρονα πως ο εγκεφαλος του δε μπαινει στη 
διαδικασια να σκεφτει αυτο που θα πει. Ετσι,λιγοτερη σκεψη=λιγοτερη κριτικη 
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σκεψη=μαζοποιηση=προβατα=κοπαδια=μαζικος ελεχγος τοθ πληθους; υπαρχει και ενα ωραιο βιβλιο που 
ονομαζεται 1984. Αα μην ξεχασω να αναφερω ενα σχεδιο ονοματι "σχεδιο κισινγκερ" αν θημαμε καλα 
συμφωνα με το οποιο ο μονος τροπος εξουδετερωσης του ελληνικου στοιχειου δεν ειναι ο αμεσος πολεμος 
αλλα ο εμμεσος. Ετσι,χτυπανε στη θρησκεια (πολλοι αθεοι μαζευτικανε),γλωσσα (τα περιβοητα 
γκρικλις),ιστορια (ξερει η διαμαντοπουλου να κανει τη δουλεια της) και ολα αυτα για να υποδαυλισουν τον 
ελληνικο πολιτισμο. Δεν θα επεκταθω γιατι το πιο πιθανο ειναι σε ενα μικρο ισως χρονικο διαστημα να μην 
υπαρχει το μυνημα μου. Αντιπ σας 

10 hours ago · Like ·  11 people 

 

George Fotiadis Εγώ πάντως αυτο που βλέπω απο τα σχόλια του κόσμου, το 99% είναι κατα των greeklish και 
ας λένε ότι θέλουν οι "πανεπιστημονες"… 

10 hours ago · Like ·  1 person 

 

Michael Papachatzakis Αυριο που θα δειτε αυτα τα μηνυματα, καλο θα ειναι να ξανασκεφτειτε ποιους καλειτε 
στην εκπομπη. 

Ειπαμε να ακουγονται ολες οι γνωμες, αλλα οχι και ετσι... 

Επειδη ο τυπος με τα γυαλακια δεν ηξερε να γραφει δεν σημαινει οτι πρεπει να τον ακουμε να λεει αυτα τα 
πραγματα... Πραγματικα αισχος... 

10 hours ago · Like ·  5 people 

 

Sotos Ioannou ναι?σιγα.μονο αυτο κανει κακο?τοσα κακα συμβαινουν σαυτο τον τοπο.εχουν κατεδαφισει τα 
παντα.εμειs κολλησαμε στα greeklish?βλεπουμε το δεντρο και δεν βλεπουμε το δασος?? 

10 hours ago · Like ·  1 person 

 

George Fotiadis Βασιλης Κυριακιαδης σωστός. Μπράβο. Αα!!!! Και το 1% είναι πιτσιρίκια ανήλικα και μη.  

10 hours ago · Like 

 

Sophia-Nicki Pm Δηλαδή ας επικροτήσουμε τα λεγόμενα greeklish και ας ξεχάσουμε να γράφουμε.Στο πλαίσιο 
της επικοινωνίας εμπεριέχεται η γλώσσα. Η γλώσσα μας εμπεριέχει τον γραπτό και προφορικό λόγο. Αυτά 
είναι αλληλένδετα μέρη όπου επηρεάζονται το ένα από το άλλο.Βάση του μοντέλου των bloom & lahey ο 
προφορικός λόγος απαρτίζεται από την μορφή (φωνολογία-μορφοσύνταξη),την χρήση(πραγματολογία),και το 
περιεχόμενο(σημασιολογία).Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει ένα σημείο τομής (της μορφής-χρήσης -
περιεχομένου) το οποίο σηματοδοτεί τη φυσιολογική κατάκτηση,ανάπτυξη και εξέλιξη του λόγου/γλώσσας. 
Οποιοδήποτε έλλειμμα σε ένα από τα συστατικά στοιχεία ή στην αλληλεπίδραση αυτών, οδηγούν σε 
διαταραχές(κατανόησης-έκφρασης-φωνολογίας-μορφολογίας κοκ).Όλα αυτά βεβαίως κάτω από ορισμένες 
συνθήκες και με κάθε επιφύλαξη. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι οποιαδήποτε απλούστευση του λεξιλογίου και 
της γραμματικής οδηγούν σε παραποίηση του λόγου ως γενικό σύνολο και οποιοδήποτε φωνολογικό 
πρόβλημα οδηγεί και σε διαταραχή της γραφής και/ή της ανάγνωσης.Είναι κρίμα να έχουμε μία τόσο 
πλούσια γλώσσα και να μην μάθουμε να την χρησιμοποιούμε ορθά. Ας ξεφύγουμε πλέον από το λεγόμενο 
φαινόμενο της δήθεν παγκοσμιοποίησης. 

10 hours ago · Like ·  4 people 
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Stathis Galazios Λάθος επιλογή καλεσμένων. Παρακαλούμε, προσπαθήστε ξανά... 

10 hours ago · Like ·  4 people 

 

George Fotiadis Συμφωνψ 

10 hours ago · Like 

 

Thimios Katsoulis μετα ειναι το θεμα οτι πολλοι δουλευουν με αγγλικα και πρεπει να αλλαζουν παραθυρο να 
απαντησουν κατι σε ενα τσατ (<-- Engreek ) (αντιθετα με τα greeklish υποστηριζω φανατικα τα Engreek μου 
αρεσε ο δισκος Σάξον - Κρουσεϊντερ )και δε μπορουν να αλλαζουν συνεχεια ΛεϊάΟυτ στο πληκτολογιο γιατι 
μετα γραφουν και ελληνικαι στο κωδικα επειδη στα ελληνικα πανεπιστημια δε μαθαινουν τυφλο συτημα και 
βαραει το προγραμμα. 

10 hours ago · Like ·  1 person 

 

Esctv.gr Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς σας ευχαριστούμε για τα σχόλια σας. Σας ενημερώνουμε πως 
διαβάζουμε όλες τις παρατηρήσεις σας και θα επανέλθουμε στο θέμα σε επόμενες εκπομπές. Στην σημερινή 
εκπομπή προσπαθήσαμε να φιλοξενήσουμε όλες τις απόψεις (ειδικών και μη) άσχετα εάν συμφωνούμε ή 
διαφωνούμε. 

9 hours ago · Like 

 

Nana Varsami Είδα την εκπομπή το μεσημέρι και μου χει μεινει. Μου είναι αδιανόητο "καθηγητές" που 
γνωρίζουν καλύτερα απ' τον καθένα μας τη σημασία της ορθογραφίας που δείχνει τη ρίζα των λέξεων την 
Ιστορία της γλώσσας κλπ κλπ να σκέφτονται τόσο επιφανειακά. Ούτε εγώ θεωρώ ότι οι αρβύλες έχουν τη 
σοβαρότητα να διαχειριστούν το θέμα και χρησομοποιώ πολυ greeklish, αλλά ΔΕ ΜΠΟΡΩ να διανοηθώ ότι δε 
περνάει από το "σπουδαγμένο" μυαλό όλων αυτών ότι ΑΛΛΟ ο 20αρης και 30αρης που χρησιμοποιεί 
greeklish κι άλλο ο 10χρονος και 15χρονος. Οι ταχύτητες εξέλιξης ανεβαίνουν με γεωμετρική πρόοδο.Πριν 
10χρόνια δε ξέραμε τι είναι το Ίντερνετ. Σε 10χρόνια δε μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει. Κρίμα που θέλουν να 
λέγονται και Καθηγητές.... 

9 hours ago · Like ·  2 people 

 

Gram Marion ΟΡΙΣΤΕ.Κείμενα σε Greeklish και σε περιοδικό!!!Δεν φτάνουν τα τούρκικα που δεν έχουν 
μεταγλώττιση και αυτό είναι ένα κύμα ξενόγλωσσης βλακείας σ'αυτή τη χώρα,δεν φτάνουν τα lol τα kl xl dh 
od zv ya και άλλα τέτοια περίεργα,δεν φτάνει που δεν μπορείς να πείσεις εύκολα ένα παιδί για το 
αντίθετο,έχουμε και τις επιθέσεις hackers σε ελληνικά προφίλ που βρίζουν αισχρά τη σημαία μας τη χώρα 
μας τα πάντα και "παλεύουμε" να τα υποστηρίξουμε..ΠΩΣ θα υποστηρίξουμε τη γλώσσα μας αν 
εξαφανιστεί????Και για να προχωρήσουμε τεχνολογικά θα πρέπει να γίνουμε greekelines??Και αν 
αργήσουμε να προχωρήσουμε σαν χώρα??Δεν αφήσατε ΤΙΠΟΤΑ όρθιο.Greek=γρεκός(τούρκικο).Δε φτάνει 
που ούτε το ELLAS ή HELLAS δεν γράφουμε.Η ειδικότητα ενός γλωσσολόγου,το πτυχίο αυτό δεν δίνει σε 
κανέναν το δικαίωμα να καταδικάζει "καμπάνιες".ΜΙΑ φορά είδαμε μια "καμπάνια" της προκοπής και την 
καταδικάσαμε.Η ιστορία μας θα δείξει ότι στα λόγια των ειδικών θα στηριχτούν οι αυριανοί εχθροί της 
γλώσσας και θα προσπαθήσουν να την ΚΑΤΑΡΓΉΣΟΥΝ.Δεν είναι τα ίδια χρόνια που έζησαν αυτοί με τα παιδιά 
που ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ(δηλαδή ανήλικοι μαθητές).Η λέξη "κινδυνολογία" ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ να εξαφανίσει τον 
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φόβο μας για τον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ.Δηλαδή με τη λέξη "κινδυνολογία" χρυσώνουμε το χάπι..ΗΔΗ έχουν 
ξεχάσει τα παιδιά να γράφουν Ελληνικά ή αλλιώς ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ να γράφουν greeklish!! 

9 hours ago · Like ·  4 people 

 

Γιώργος Καλημέρης Ο καλεσμένος στο studio δεν ξέρει πως δεν υπάρχει πληθυντικός του forum, είπε fora. 
Αυτό απλά δεν υπάρχει... 

9 hours ago · Like 

 

Giannis Banakos kala, as doun oi radio arviles PWS GRAFOUN STA SMS STA KINITA TOUS oi mathites kai as 
afisoun gia thn wra ta greeklish!!! otan grafame greeklish prin 100 xronia den fadazomastan oti tha ekanan 
olokliri ekstratia! as kanoun gia ta profilaktika pou ine pio simadiko.... ine akiri telios....! 

9 hours ago · Like 

 

'Penny Kiosse' την ειδα τωρα το βραδυ..απο τις καλυτερες ''θεματικά''εκπομπες σας!ας ελπιζω οτι θα 
συμορφωθούν κάποιοι και θα πατανε πιο συχνα το alt shift! 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Vasilis Koukoularis απλά πρέπει να προσέχετε τι και ποιους φιλοξενείτε! Εγώ βλέπω την εκπομπή σας κυρίως 
βράδια λόγω δουλειάς. Πρώτη φορά θύμωσα τόσο πολύ! Δεν αφορά εσάς. Αλλά αν εγώ βάλω στο σπίτι μου 
έναν κλέφτη, θα με αθωώσουν? Σήμερα ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Ήρθαν "καθηγητές" να 
αμφισβητήσουν την κίνηση κάποιον "απλών" ανθρώπων να προστατέψουν με τη δική τους δύναμη την 
ελληνική γραφή! ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ!!! 

9 hours ago · Like ·  9 people 

 

Michael Papachatzakis  @ESC Πραγματικα κριμα... 

Εγω Ελληνικα εμαθα στο σχολειο... Για να μιλησω λοιπον στη ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ και οχι στη τουρκικη η στην 
αγγλικη, δεν χρειαζεται να ξερω τι ειναι το eci (εσυ)... 

Επισης δεν χρειαζεται να βγαζω τα ματια μου καθε φορα... 

Ενα απλο παραδειγμα της ομορφιας της ελληνικης γλωσσας ειναι το "ειμαι" και το "ημουν". Το "η" στο ημουν 
σημαινει παρελθον. 

9 hours ago · Like ·  4 people 

 

Anthony Tsigonias  @Gram Marion diladi ellas-ellinon-xristianon kai ta loipa kai ta loipa e? xaxaxaxaxaxa dn 
eimaste pia 1970... min psaxneis ethniko fronima se mia genia (milao gia tin dikia mou) apo tin mas exoun 
kserizosei ta panta oi amesos proigoumenoi (40-60rides).... to teleftaio pou noiazei ton opoiodipote stin ilikeia 
mou kai kato (24 eimai) einai to Ellas, patrida, to greeklish i ellinika, kai alles tetoies ethnikomikrotites... ;) 

9 hours ago · Like ·  1 person 
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'Penny Kiosse' εχει δικιο ο Vasilis Koukoularis ,δεν πιστευα στα αυτιά μου όταν άκουσα τις απόψεις των 
''ειδικων''..λυπηρο.. 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Βασίλης Κυριακίδης Η λεξη forum ειναι λατινικη και σημαινει αγορα. Ειναι ουσιαστικο β' ουδ. Γενος. Εννοειτε 
πως εχει πληθυντικο και ειναι fora. Προτυπο ειναι το donum-dona. 

9 hours ago · Like 

 

Hulk Gr Έχω ακούσει πανεπιστημιακό να θεωρεί λάθος τη διδασκαλία των Αρχαιων Ελληνικών στα σχολεία. 
Θεωρεί ότι δημιουργει σύγχυση στα ελληνόπουλα. 

9 hours ago · Like ·  2 people 

 

Nana Varsami Είναι απλά αστείο οι "κακοί" Ευρωπαίοι ακόμα κι Αμερικάνοι που "εξ' αιτίας" τους 
υποφέρουμε (λολ) να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά ακόμα και αν σπουδάζουν "άσχετες" επιστήμες πχ 
οικονομικα, ακριβώς για να διευρύνουν τον τρόπο σκέψης τους, και οι καθηγητάδες εδώ να συγκρίνουν τα 
greeklish του Internet με τα φραγκολεβαντίνικα και να ισχυρίζονται εμμέσως πλην σαφως οτι το.. chating και 
οι ατέλειωτες ώρες στο fb "προάγουν" το γραπτό λόγο ...!! Τυχαίο που δεν μίλησε κάποιος δάσκαλος-
καθηγητής για το θέμα? Φτάνει πια με τους Πανεπιστημιακούς κλεισμένους στους γυάλινους πύργους τους!!! 

9 hours ago · Like ·  2 people 

 

Γιώργος Καλημέρης Δεν υπάρχει ορθογραφία των greekglish 

9 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias Γιώργος Καλημέρης Ο καλεσμένος στο studio δεν ξέρει πως δεν υπάρχει πληθυντικός του 
forum, είπε fora. Αυτό απλά δεν υπάρχει... 

 

Kai omos file, to forum einai latiniki leksi pou exei parthei akeraia k autousia apo ta latinika stin aggliki... kai o 
plithintikos tou einai to fora... 

9 hours ago · Like 

 

Γιώργος Καλημέρης Γιατί απλά δεν υπάρχουν τα greekglish ως γλώσσα 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Anthony Tsigonias i imimatheia einai xeiroteri tis amatheis :P 

9 hours ago · Like ·  1 person 
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Anthony Tsigonias  *amatheias 

9 hours ago · Like 

 

Γιώργος Καλημέρης Τα 45 θαυμαστικά = πλεονασμός (ελληνική λέξη) 

9 hours ago · Like 

 

Gram Marion ΕΧΟΥΜΕ ΦΟΒΙΕΣ ΛΕΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ..Ποιο ήταν εκείνο το ωραίο που είπε ο Λαζόπουλος "Θα 
έρθουν σαν φίλοι"..Η ΠΟΙΗΣΗ ΡΕΕΕΕΕΕΕ ΣΕ GREEKLISH ΔΕ ΛΕΕΙ 

9 hours ago · Like 

 

Gram Marion ΠΟΙΗΤΕΣ Πώς σβήνετε, πικροί ξενιτεμένοι! 

Ανθάκια μου χλωμά, που σας επήραν 

σε κήπους μακρινούς να σας φυτέψουν... 

Βιολέτες κι ανεμώνες, ξεχασμένες 

στα ξένα που πεθαίνετε παρτέρια, 

κρατώντας, αργυρή δροσοσταλίδα, 

βαθιά σας την ελπίδα της πατρίδας... 

Χτυπιούνται, πληγωμένες πεταλούδες, 

στο χώμα σας οι θύμησες κι οι πόθοι. 

Το φώς, που κατεβαίνει, της ημέρας, 

κι απλώνεται γλυκύτατο και παίζει 

μ' όλα τριγύρω τ' άλλα λουλουδάκια, 

περνάει από κοντά σας και δε βλέπει 

τον πόνο σας ωραίο, για να χαϊδέψει 

τα πορφυρά θρηνητικά μαλλιά σας. 

Ειδυλλιακές οι νύχτες σας σκεπάζουν, 

κι η καλωσύνη αν χύνεται των άστρων, 

ταπεινοί καθώς είστε, δε σας φτάνει. 

Ολούθε πνέει, σα λίβας, των ανθρώπων 

η τόση μοχθηρία και σας μαραίνει, 

ανθάκια μου χλωμά, που σας επήραν 
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σε κήπους μακρινούς να σας φυτέψουν Καρυωτάκης Αυτό πως θα φαίνεται στα γκρίκλις???? 

9 hours ago · Like ·  5 people 

 

Aleksie Poulen Bayer παιδιά μην εκνευρίζεστε με τους ''καθηγητές'' πανεπιστημίου έχουν ΧΟΡΗΓΟΥΣ οι 
έρευνες τους...δεν ασκούν λειτούργημα... 

9 hours ago · Like ·  3 people 

 

Χρήστος Αλεξίου. Σημαντικότερη EINAI Η ΓΝΏΣΗ AΠO THN ΜΌΡΦΩΣΗ... 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Nikos Pelekanos που τις βρήκαν αυτές στο skype ρε.. έτσι καταντήσαμε να βαριόμαστε να πατήσουμε ctrl + 
shift ...ντροπή πια 

9 hours ago · Like ·  2 people 

 

Maria Xanthi Εγώ για ένα διάστημα έγραφα με γκρικλις, επειδή μιλούσα πολύ στο τσάτ, για ευκολία..(έτσι 
πίστευα)Αλλά είναι πολύ καλύτερα που γράφω με την γλώσσα μου,γιατί για εμένα είναι η καλύτερη γλώσσα 
απ' όλες! 

9 hours ago · Like ·  5 people 

 

George Fotiadis Μπράβο Maria Xanthi!!! 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Michael Papachatzakis Δεν ειναι επειδη ειναι η καλυτερη γλωσσα. Για καθε λαο η γλωσσα του ειναι η 
καλυτερη. Νευριαζουμε επειδη ειναι η δικη μας γλωσσα! Τοσο δυσκολο ειναι να το καταλαβουν μερικοι??? 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Aleksie Poulen Bayer μου έσβησαν το σχόλιο για την ξανθιά γλάστρα?????oh wow οπότε την πληρώνουμε την 
bimbo... 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Emmanuel Maragkoudakis Κριμα κριμα, περίμενα στην εκπομπή σας να υπήρχαν γλωσσολόγοι και των δυο 
απόψεων . Πίστευα οτι θα υπήρχε καλύτερή αντιμετωπιση του θέματος. Υπήρχε κάποιος καθηγητης στην 
εκπομπή για να τους πει τι βλέπει καθημερνά στο σχολείο; ολοι οι γλωσσολόγοι της εκπομπής ηταν έκτος 
πραγματικότητας. Με θεωρίες χωρίς νοημα. Καληνύχτα 

9 hours ago · Like ·  5 people 
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Aleksie Poulen Bayer τουλάχιστον ας μην μιλάει...αφού δεν τα καταφέρνει...μην την πιέζετε... 

9 hours ago · Like 

 

Kostas Mpasioukas ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΒΗΜΑ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ 
ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΑ 10 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ Π......Σ! 

9 hours ago · Like ·  4 people 

 

Vaggelis Mattas D Αλήθεια έσβησαν στο σχόλιο για τις ξανθές; 

9 hours ago · Like 

 

Gram Marion Anthony Tsigonias Γεννήθηκα το 77!!Δεν είμαι στο 70!!'Οταν ήμουν 13-14 χρονών δεν έδινα κι 
εγώ τόση σημασία.Ο τρόπος όμως που τα παιδιά της δικής μου εποχής αντιδρούσαν ήταν απλός: ΑΠΛΑ 
ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΑΝ!!!!!!Ναι,έχεις δίκιο η γενιά "24 και κάτω" ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ..Δεν νοιάζονται..Και ξένα 
ακούσαμε!!Και ξένα είδαμε!!!Δεν αλλάξαμε "εμείς" όμως!!Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι είναι θέμα 
πολιτισμού,κουλτούρας ρε παιδί μου πως το λένε!!!! 

9 hours ago · Like 

 

Dimitris Nikolakis pws legete to tagoudi pou pezh twra 

9 hours ago · Like 

 

Βασίλης Κυριακίδης Καλεσμενος* 

9 hours ago · Like 

 

Ανδρέας Παπαϊωάννου  @ Nikos Pelekanos: Μα ακριβώς αυτό το «βαριέμαι» είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας 
που επιτρέπει την χρήση των greeklish. Δεν πιστεύω πως τα greeklish απειλούν την ελληνική γλώσσα και 
νομίζω πως όντως οι «Ράδιο Αρβύλα» κινδυνολογούν. Πολύ φοβάμαι πως η χρήση των greeklish συνδέεται 
με πολλά χαρακτηριστικά της ελληνικής νοοτροπίας: τσαπατσουλιά, τεμπελιά, ευκολία και δεν συμμαζεύεται. 
Τα greeklish εγώ θα τα συνδύαζα με στοιχεία της ελληνικής νοοτροπίας κι όχι με κίνδυνο καταστροφής της 
γλώσσας. 

9 hours ago · Like ·  3 people 

 

Anthony Tsigonias ETSI tha mou fanei Gram Marion: 

Pos svinete, pikroi ksenitemenoi! 

Anthakia mou xloma, pou sas epiran 

se kipous makrinous na sas fytepsoun... 
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Violetes ki anemones, Ksexasmenes 

sta ksena pou pethainete parteria 

kratontas, argiri drosostalida, 

vathia san tin elpida tis patridas... 

xtypiountai, pligomenes petaloudes, 

sto xoma sas oi thymises ki oi pothoi. 

To fos, pou katevaineis, tis imeras,  

ki aplonetai glykytato kai paizei 

m'ola trigyro t'alla louloudakia,  

pernaei apo kontas sas kai de vlepei 

ton pono sas oraio, gia na xaidepsei 

ta porfyra thrinitika mallia sas. 

Eidylliakes oi nyxtes sas skepazoun,  

ki h kalvsynh an xynetai ton astron, 

tapeinoi kathos eiste, de sas ftanei. 

Olouthe pneei, sa livas, ton anthropon 

i tosi moxthiria kai sas marainei, 

anthakia mou xloma, pou sas epiran 

se kipous makrinous na sas fytepsoun 

 

Den vlepo na allazei kati sto noima tou poiimatos... kai mia leptomeria: ego toulaxiston kathisa k to egrapsa 
OLO to poiima kai apokomisa kati grafontas to kai diavazontas to taftoxrona... esy kanontas aplo copy-paste dn 
nomizo oti apokomises perissotera akoma k an grafeis se ellinika ;) 

9 hours ago · Like 

 

Michael Papachatzakis  @Anthony Ειναι απλα τα πραγματα. Αυτο το ποιημα, ειναι στα ελληνικα, και αυτο που 
εχεις γραψεις δεν ειναι ελληνικα. Δεν μιλαμε για το νοημα των λεξεων, αλλα για τη γλωσσα, τη γραφη. Απλα 
και ξαστερα. 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Nana Varsami  @ Aνδρεας Παπαϊωάννου: Συμπληρώνω ότι η ουσία είναι ότι η γλώσσα δεν είναι κάτι 
αυτόνομο και νεκρό αντικατοπτρίζει τη "νοητική δύναμη", αν θέλετε, της κοινωνίας. Άρα όλη αυτή η 
τσαπατσουλιά είναι μια παρακμή της γλώσσας και κατ' επέκταση και της νοημοσύνης μας... 

9 hours ago · Like 
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Thanos Karagiannis ego mono thelo na rotiso pos legetai to tragoudi pou epekse otan ekleise i ekpompi ... 

9 hours ago · Like 

 

Kostas Mpasioukas ΚΑΙ ΕΓΩ ΓΡΑΦΩ GREEKLISH ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ 
ΔΙΑΒΑΣΩ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕ ΠΟΝΕΣΑΝΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ! 

9 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias o kosmos dn menei stasimos... kai sigoura i ellada pleon paragei elaxisti koultoura kai 
politismo... kai na xareis min anafereis tipota gia arxaious ellines k tetoies karameles... as apodextoume oti 
pleon eimaste ena kratidio pou dn paragei tpt kai pouthena kai aplos prospathoume (eftyxos ego oxi) na 
karpothoume to megaleio enos politismou, tou arxaioellinikou, pou aplos geografika eixe sxesi me emas kai tpt 
parapano giati einai ntropi na leme oti eimaste k apogonoi ton arxaion ellinon kai apo pano xaxaxa... 
toulaxiston i moni paragogi se opoiodipote epiepedo apo ellines einai apo osous exoun to anoixto myalo na 
fygoun mia k kali apo afton ton sapio topo... :D 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Anthony Tsigonias  @Michael Papachatzakis ego vlepo oti afto pou grafo ego me ta potapa greeklish mou, to 
diavases, katalaves oti einai poiima kai mou apantises ep aftou... ara ta greeklish dn sou dimiourgoun kapoio 
provlima, idios de afou synenooumaste edo kai exoume epikoinonia ;) oson afora to sxolio peri tou pos 
emfanizetai ena poiima sto xarti i stin othoni sou, an dineis perissoteri simasia sto pos fainetai apo to ti noima 
vgazei k ti prospathei na pei to ekastote keimeno... ara en oligois mou les oti se noiazei to kalopistiko kommati 
tou graptou logou me greeklish k oxi to noima tous :D 

9 hours ago · Like 

 

George Fotiadis Antony είσαι πτωχος τω πνευματι. Απλά δεν μπορείς να το καταλάβεις.  

9 hours ago · Like 

 

Βασίλης Κυριακίδης Μαζευτε το τσιγκονια ρε!! 

9 hours ago · Like 

 

Nana Varsami  @ Αnthony Επιτέλους κάποιος επιασε το νόημα!! Παρ' όλα αυτά, όσο κι αν δεν είμαστε 
απόγονοι των αρχαίων ελλήνων αλλά είμαστε μοιραία κληρονόμοι τους, δεν είναι κρίμα να μη προσπαθούμε 
να περισώσουμε ότι μας άφησαν, όταν οι "ξένοι" το εκτιμούν περισσότερο απο μας?! 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Michael Papachatzakis  @Anthony. Σορυ φιλε δεν καταλαβαινω τι λες. Καταλαβαινω ελληνικα αγγλικα και κατι 
ψιλοισπανικα και ψιλογερμανικα. 
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9 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias den tha to elega, george, theoro ton eafto mou arketa kalliergimeno... kai me logotexnia 
asxoloumai, kai katoxos master eimai kai genika nomizo oti ptoxos to pnevmati epeidi diafonoume se kati einai 
enas atopo xaraktirismos toulaxiston... :D 

 

Basili elpizo to fora na to emathes toulaxiston kai na katalaves oti dn einai greeklish leksi alla ALITHINI leksi :D 

9 hours ago · Like 

 

Ανδρέας Παπαϊωάννου  @ Nana Varsami: Δεν ξέρω αν πρόκειται για παρακμή γλώσσας ή κοινωνίας· δεν θέλω 
να το φορτίσω με κάτι το κανονιστικό. Απλώς περιγραφικά επαναλαμβάνω αυτό που μάθαμε στο σχολείο 
πως η γλώσσα αντικατοπτρίζει την σκέψη, την ψυχή του ανθρώπου. 

9 hours ago · Like 

 

Xaralabos Lykos Αυτο που με ΕΣΠΑΣΕ ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ αυτης της ΓΕΛΟΙΑΣ 

ΕΚΠΟΜΠΗΣ ηταν η ολη ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ της...με τεσσερις γραφικους 

εισαγγελεις και τους παρουσιαστες τις εκπομπης να απορριπτουν 

καθε επιχειρημα κατα των γκρικλις...δεν μας λετε βρε παιδια 

και σε εμας το πανεπιστημιο που διδασκει ο κ.Μοσχονας??? 

Σιγουρα Τα παιδια θα ιδρωσαν για να βρουν ΕΝΑΝ καθηγητη 

ελληνικου πανεπιστημιου (εαν πραγματι αυτος ο ανθρωπος μπορει 

να ειναι καθηγητης) που να υποστηριζει αυτην την επιχειρηματολογια....κορυφαιο απο ολα εδω η Αγγλικη 
γλωσσα 

που ειναι τοσο συμπαγης και ξακουστη τοσο σε ολο τον κοσμο δεν 

φοβαται αναλογα φαινομενα, θα επηρεαστη η κακομοιρη και τρισαθλια 

ελληνικη γλωσσα απο την οποια εχουν ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΛΕΣ οι γλωσσες του κοσμου???ΕΛΕΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ 
ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ σου λεω.... 

ΟΧΙ και οι ραδιοαρβυλα εθνικιστες τι λετε ρε παιδια το εχετε χασει 

ΤΕΛΕΙΩΣ????............ειλικρινα πιστευω για την σημερινη 

ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ του κ.Παπαλαζαρου πρεπει να υπαρξουν ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

για το ολο ΣΤΗΜΕΝΟ στησιμο της εκπομπης που παραπεμπε σε 

σε ενημερωτικες αθλιοτητες ιδιωτικων καναλιων.... 

9 hours ago · Like ·  4 people 
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George Fotiadis Antony. Το ίδιο λέμε!!! Απλά δεν μπορείς να το καταλάβεις επειδή μέχρι εκει μπορείς. Και 
δεν έχει σημασία τι έχεις σπουδάσει και ποσά πτυχία σου αγόρασε ο Μπαμπας!!! Καλιεργημενος. Χεχε. 

9 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias Nana ego tha eimai pio apolytos kai tha sou po oti apo to na to exoume klironomia se 
atoma opos kapoia xaraktiristika paradeigmata neoellinon edo sta comments me neo-ellinika syndroma 
ypermetrou ethnikou fronimatos (as tous pei ethnikistes opoios thelei) pou gia na kalypsoun tis dikes tous 
politistikes kai prosopikes adynamies, karponontai afti tin 'klironomia', tote protimo ta 'marmara na meinoun 
gia panta stin agglia' an pianeis tin metafora mou :D 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Michael Papachatzakis Μαλλον δεν με καταλαβες... 

Οταν μιλαω με καποιον στη γλωσσα μου, περιμενω να μιλαω με αυτον... ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ!!! 

Οταν μιλαω με ενα Ισπανο περιμενω να μιλησω καστεγιανικα, καταλανικα, βασκικα η ανδαλουσιανα. Οχι 
Ισπανικα με αραβικους χαρακτηρες... Τωρα καταλαβες τι λεω? 

Τελος επειδη εβγαλα τα ματια μου μια φορα δεν σημαινει οτι θα τα βγαλω και 2η και 3η φορα... 

Παντα φιλικα :) 

9 hours ago · Like ·  1 person 

 

Anthony Tsigonias George dn me gnorizeis gia na krineis ti mou agorase o mpampas kai ti oxi, ostoso me 
daneio kai xreos sto diko mou onoma gia na pliroso didkatra 4 eton sto eksoteriko to opoio plirono monos 
mou, einai kathe allo apo agora tou patera mou ;) 

9 hours ago · Like 

 

George Fotiadis Φαντάζομαι δεν έχει φίλους ε!;!; Όλοι εδώ σου πηγαίνουν κόντρα. Aναρωτηθηκες γιατί;;;; 
Αntony????? 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias ma ta greeklish, Michael, dn einai omiloumeni glossa... einai graptos logos... einai teleios 
diaforetiko... an sou vgainei enas kompleksismos apenanti sto diaforetiko diladi se kapoion pou sou milaei me 
greeklish, afto einai kati pou prepei na vreis me ton eafto sou k oxi na prospatheis na allakseis tous allous... tin 
idia logiki, xoris na se paromoiazo, exoun px k oi ratsistes pou epeidi einai ekeinoi lefkoi theloun k oi 
synomilites tous na einai to idio xroma ;) 

8 hours ago · Like 
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George Fotiadis Kαι αν ήσουν καλιεργημενος και με master στο εξωτερικό θα ήξερες ότι η ελληνική γλώσσα 
είναι η μόνη γλώσσα που όλος ο κόσμος ξερει ότι είναι η γλώσσα όλων των γλωσσών.  

8 hours ago · Like ·  1 person 

 

Xaralabos Lykos Μαρια μου δεν συμφωνω μαζι σου μονο κρατικη τηλεοραση βλεπω 

η ΜΟΝΑΔΙΚΗ που θυμιζει πλεον οτι ζουμε σε αυτην χωρα... 

το χυδαιο αμερικανοειδες τις ιδιωτικης που θαυμαζουν οι πολλοι 

εμενα με αφηνει ΠΑΓΕΡΑ αδιαφορο...φυσικα αθλιοτητες σαν 

την σημερινη και καποιες αλλες, λιγες, κουλογλιες κυριως, υπαρχουν 

αλλα μπροστα στην αλλη οχθη.... 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias na ypotheso oti dn exo filous k einai oloi enantion mou logo tou oti grafo greeklish? ;) 
mporeis na ypotheseis oti theleis gia mena, george... i ousia einai to oti esy grafeis ellinika kai oxi greeklish den 
tha sou dosei kapoio isxyro efodio gia tin zoi sou... ostoso to na mporeis na apantas se mia syzitisi me praotita, 
antikeimenika kai epi tou thematos kai oxi na prospatheis na to gyriseis se prosopiki epithesi ston synomiliti 
sou, einai ena poly isxyro efodio... symvouleftika sto leo panta :D 

8 hours ago · Like 

 

George Fotiadis Και θα εγραφες στα ελληνικά. Άρα που καταλήγουμε Antony??? 

8 hours ago · Like 

 

Kostas Mpasioukas ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΛΕΝΗΣ ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΓΥΡΙΣΕ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΔΩΣΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΚΟΠΗΚΕ ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ 0) 

8 hours ago · Like ·  1 person 

 

George Fotiadis Δεν σου κάνω επίθεση. Γραπτό διάλογο κάνουμε. Και εγώ έμαθα ελληνικά στο σχολείο και 
όχι αυτά που γράφεις ΕΣΥ; ΕΣΥ τι έμαθες στο σχολείο που πηγενες; Όπως ΕΣΥ διαφωνεις με αυτά που λένε 
όλοι έτσι διαφωνώ και εγω με εσένα.  

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias ego symfono mazi sou gia tin dynami tis ellinikis glossas, George... esy omos tha mou 
apantiseis giati ellinika gnorizoun ligoteroi apo 40 ekatomyrria anthropoi se olo ton kosmo eno agglika as 
poume gnorizoun peri ta 3-4 disekatommyrion... ?? ti ftaiei gia afto? ta greeklish? 

8 hours ago · Like 
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Maria Xanthi  @Xaralabe Από την Κρατική μόνο Τούρκικο δεν είδα ακόμη...Γιατί όλα τα άλλά τα είδα!!! 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias Kosta Mpasiouka, eimai foititis sto mathimatiko athinon... ekana diakopi spoudon tin xronia 
pou dn ginotan mathimata katholou sxedon logo ton katalipseon, efyga sto eksoteriko kai tora synexizo tis 
spoudes mou kanonika... dn nomizo loipon oti kopika se kapoia katatakritia eksetasi. efxaristo :D 

8 hours ago · Like 

 

George Fotiadis Όχι τα greeklish Antony. Aπλα είναι εύκολη γλώσσα και σε κρατάει στάσιμο. Και αν θυμάμαι 
καλα οταν ψηφίστηκαν τα αγγλικά σαν διεθνής γλώσσα τα ελληνικά ήρθαν 2α με μια ψήφων διάφορα. 
Συγνώμη αλλα κλεινω. Καλο βράδυ σε όλους και μην το παίρνεις προσωπικά Antony. Συγνώμη και αν είπα 
κάποιες μαλακιες.  

8 hours ago · Like ·  1 person 

 

Sophia-Nicki Pm και συνεχίζετε να χάνετε το νόημα και την ουσία των πραγμάτων ... ο καθένας έχει τα 
πιστεύω του είτε καλώς είτε κακώς.. δεν σημαίνει πως είμαστε και σωστοί όμως ε; για αυτό το κάθε άκρο 
είναι λάθος.Ίσως σε όλα αυτά να υπάρχει κάποια δόση αλήθειας η οποία όμως υφίσταται εφόσον όλα αυτά 
ενωθούν.Σεβόμαστε την ιστορία μας τις ρίζες μας , δεν μένουμε σε αυτό-αλλά δεν το ξεχνάμε κιόλας. παν 
μέτρον άριστον δεν έλεγαν; το τι κάνει ο καθένας μας δεν μας αφορά.το θέμα είναι τι κάνει το σύνολο.δεν 
υπάρχει αντίλογος αλλά ανταλλαγή απόψεων-καταλάβετε το επιτέλους. 

8 hours ago · Like ·  1 person 

 

Michael Papachatzakis Ενταξει τα εβγαλα και για 2η φορα... 

Καταρχας εγω εμαθα στα φοιτητικα μου χρονια οτι η γλωσσα αποτελειται απο το προφορικο λογο και το 
γραπτο. 

Δεν εχω κανενα προβλημα με τα greeklish. Το προβλημα μου ειναι οτι οταν ανταλλασω αποψεις γραπτα με 
εναν ανθρωπο στα ελληνικα, περιμενω να γραφω και να μου γραφει... στα ελληνικα. 

Και αν μιλας για εξελιξη της γλωσσας, προς θεου τα ελληνοαγγλικα δεν ειναι εξελιξη. Εξελιξη ειναι η 
δημοτικη, το τρενο και το αβγο. 

Το να γραφει το θελω, 8elw ειναι απλα... βαρεμαρα... alt+shift... 

Και τελος, οταν ερχεται ενας μαυρος, οπως λες στην ελλαδα, δεν του ζηταω να αλλαξει ουτε χρωμα ουτε 
γλωσσα (αμα δεν μπορει να μαθει ελληνικα δεν τρεχει τιποτα, υπαρχουν και τα αγλλικα), αλλα του ζηταω να 
υπακουει τους κανονες της κοινωνιας(νομους) οπως πρεπει να τους υπακουν και οι ελληνες. Οταν λοιπον 
μιλαμε ελληνικα, υπακουμε τους κανονες της νεας ελληνικης γλωσσας. Η λεξη "γραπτος" δεν ειναι graptos, 
γιατι πολυ απλα "μεταφραζεται" γκραπτος! Συγνωμη αλλα αυτο ειναι αλιωση και οχι εξελιξη, Αλλο το ενα 
αλλο το αλλο. 

8 hours ago · Like 
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Βασίλης Κυριακίδης  @anthony Σου εδωσα την εντυπωση πως δε γνωριζω τη λεξεη forum; αυτο ισως να 
σημαινει οτι δεν ξερεις να διαβαζεις... Για κοιτα μια ακομη φορα τι γραφω και τι προσπαθω να εξηγησω στον 
αλλον 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias George ypotheto mathame tin idia glossa akrivos... stin sygkekrimeni periptosi grapto 
logo...esy pantos vlepo exeis mia mikri adynamia stin orthografia kathos einai πήγαινες kai oxi πηγενες... ego 
aplos dn exo anagki na grafo ellinika se ena site kai sto internet giati dn ksexnao tin orthografia oute exo 
provlimata orthografias... opote dn vrisko kanena logo na min synexiso ta greeklish mias k me volevoun 

8 hours ago · Like 

 

Xaralabos Lykos Και κατι αλλο παιδια δεν προκειται για καθηγητες πανεπιστημιου 

προκειται για τον συγκεκριμενο καθηγητη, επιτρεψτε μου να ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ εαν ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ καθηγητης 
πανεπιστημιου που να υποστηριζει τα γκρικλις και μαλιστα με την συγκεκριμενη επιχειρηματολογια...να το 
ξαναπω κ.ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ η ερτ δεν 

ειναι το σπιτι σας που μπορειτε να ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΟ  

ΚΕΦΑΛΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ 

ΣΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗ συνιστα ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

και ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΣ δεν μας ενδιαφερει ουτε αν εχετε Γερμανικη παιδεια 

ουτε αν δεν μπορειτε να γραψετε σωστα την γλωσσα μας ενταξει???? 

8 hours ago · Like ·  2 people 

 

Kostas Mpasioukas ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΚΑΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΟΥΤΕ ΞΕΡΩ ΑΝ ΚΟΠΗΚΕΣ Η ΕΔΩΣΕΣ 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΓΩ ΑΝΕΦΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΔΕ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ 2 
ΧΩΡΩΝ. 

8 hours ago · Like 

 

Kostas Mpasioukas ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΑΠΟ ΟΤΙ ΞΕΡΩ ΤΟ ΜΑΣΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΝ ΠΙΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias George dn to pairno prosopika oute sovara etsi k allios... dn milisa pote gia ekseliksi tis 
glossas oti einai ta greeklish i tpt tetoio... emena aplos me volevoun... kalinyxta k se sena 

 

Michael epeidi dn mporeis na elegxeis se ena kata koron aprosopo meso opos to internet to pos tha 
symperiferetai k pos tha sou milaei o allos, mporeis apla na min synanastrefesai kai na min syndialegesai me 
atoma tou eidous mou ;) tous greeklish... ego dn exo kamia anasfaleia oute kompleksismo i telos panton opos 
thes pes to me to ti grafei o allos... doksa to theo exo ena stoixeiodes IQ na katalavo oti to graptos dn 
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metafrazetai os γκραπτός alla os γραπτός kai tin idia diergasia kano se oles tis lekseis kata tin apokodikopoiisi 
ton greeklish pou dexomai apo allous... ara tha elega oti an ta ellinika einai mia fora mia glossa pou sou 
akonizei to myalo logo tou terastiou leksilogeiou tis, tote ta greeklish einai miso skali pio pano os graptos logos 
afou exoun to idio akrivos periexomeno, me diaforetiko alfavito alla me perissoteri noitiki diergasia, afti tis 
sostis apokodikopoisis tous ;) 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias Kosta se pliroforo oti ta ellinika ptyxeia sto eksoteriko an kai fernoun ton titlo tou master, 
exoun xasei tin aksia tous... pleon 4 xronia edo isodynamoun me 3etes bachelor sto eksoteriko... 5 xronia 
master edo isodynamoun me 4 xronia sto eksoteriko... kai afto malista pleon tha meiothei k allo kathos tha 
ginoun ta panepistimia 3eti opos prepei sto kato kato me ton neo nomo plaisio... oson afora gia tin dynami de 
ton master k bachelor tou eksoteriko kalytera min ta psaxneis afou exoume giatrous se dimosia nosokomeia 
me ptyxeia apo voulgaria k roumania kai apofoitous giatrous apo ellinika panepistimia na einai sto tameio 
anergeias... Opote akoma kai ta roumanika kai voulgarika ptyxeia ap oti fainetai einai pio isxyra apo ta ellinika 
pleon :D 

8 hours ago · Like 

 

Gram Marion Ε ΟΧΙ ΡΕ ΦΙΛΕ ΚΑΙ doksa to theo!!!!Θεός!!Με κεφαλαίο!! 

8 hours ago · Like 

 

Nikos Pelekanos φίλε anthony εσυ γράφεις συνειδητά greeklish και το κατανοω αυτό , όμως δε μπορώ να 
καταλάβω κάτι ΖΩΑ που γράφουν greeklish χωρίς να καταλαβαίνουν τι τους γίνεται και βλέπουν απλά τους 
άλλους να το κάνουν χωρίς να χουν κριτική ικανότητα και σκέψη !!! 

8 hours ago · Like ·  2 people 

 

Gram Marion Και το Θ πως θα το αντικαταστήσεις με το th???Αυτό είναι το ίδιο περιεχόμενο?? 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias ego ap oti vlepo kataferes k diavases ti egrapsa k malista to diavases sosta os Θ... opote 
petyxa afto pou ithela epikoinoniaka akoma kai me greeklish... kai sou ksanaleo... Ellas-ellinon-xristianon einai 
ligo pepalaiomeno pleon :D 

8 hours ago · Like 

 

Michael Papachatzakis Φιλε μου, χωρις παρεξηγηση... ποσων χρονων εισαι? 

Συναναστρεφεσαι καθολου με 15χρονα? 

Βλεπεις τα greeklish που γραφουν? 

Αποσπασμα..."d ixa tpt kalitero n kn" 

Να υποθεσω οτι λεει δεν ειχα κατι καλυτερο να κανω. 
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Και αυτη η περιπτωση ειναι ελαφρια. 

Εσυ φιλε μου γραφεις σωστα, απλα με αγγλικο αλφαβητο. 

Οταν εγω λοιπον χρειαζομαι λεξικο στη κυριολεξια για να καταλαβω τη γλωσσα μου, δεν ειναι θεμα 
συναναστροφης, ειναι θεμα κατανοησης και αισθητικης. 

Αν εσενα η και αλλους σας βολευει να γραφεται greeklish δεν σημαινει οτι η γλωσσα πρεπει να αλλαξει η να 
σας χειροκροτησουμε. Sorry κιολας. Γιατι αν ο καθενας γραφει οπως τον βολευει επειδη βαριεται να αλλαζει 
το πληκτρολογιο οπως ειπαν και οι κοπελες, τοτε σε τι θα διαφερουμε απο τον πυργο της Βαβελ...? 

Τελος το μυαλο μου δεν νομιζω να το ακονιζω με το να καταλαβω οτι το soz σημαινει συγνωμη, η αν το dora 
σημαινει δωρα η Ντορα, αλλα με το να σκεφτομαι, οπως και καθε αλλος...:) 

8 hours ago · Like ·  2 people 

 

Kostas Mpasioukas ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΚΟΜΗ,ΤΟ 
ΣΙΓΟΥΡΟ ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΧΩΡΑ! 

8 hours ago · Like ·  3 people 

 

Sophia-Nicki Pm Επειδή ανέφερες την αμάθεια και την ημιμάθεια προηγουμένως . Ψάξε λιγάκι το διεθνές 
φωνητικό-φωνημικό αλφάβητο(το οποίο εμπεριέχει και λατινικούς χαρακτήρες). Τα δικά μας greeklish 
πίστεψε με δεν θα μπορεί να τα διαβάσει κανένας γνώστης αυτού ή τουλάχιστον θα τα διαβάζει με δυσκολία 
και ασάφεια όσον αφορά την γλώσσα μας. 

8 hours ago · Like ·  1 person 

 

Gram Marion Ναι τους ξέρω τους λατινικούς χαρακτήρες.ΕΙΝΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ.Τι πέτυχες???ΑΥΤΌ ΤΟ ΞΕΡΑΜΕ.Αμάν πάλι τα ίδια.Ποιος μίλησε για Χριστιανούς??Το "Θεός" δεν 
ξέρεις ότι γράφεται με κεφαλαία???Αν δεν το γράφεις όπως πρέπει τότε ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.ΔΕΝ 
είναι ελληνικά παδί μου αυτά γιατί δεν το καταλαβαίνεις??Αυτό λέμε τόση ώρα.ΤΑ ΓΚΡΙΚΛΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ.Και αφού είμαστε όμως Χριστιανοί γιατί να μην το υποστηρίξουμε??Εσύ δεν είσαι??? 

8 hours ago · Like 

 

Spiros Vogiatzis εγω που εχασα την εκπομπη και το απογευμα και το βραδυ και θελω να την δω γινετε?? 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias ego eimai 24 xronon... kai dn nomizo oti zitisa oute ego oute kanenas apo ta 15xrona pou 
anaferesai xeirokrotima i na allaksei i glossa gia ekeinous... esy poso xronon eisai? synanastrefesai esy mipos 
me 15xrona k exeis tetoies syzitiseis etsi oste na se peirazei o graptos tous logos? afti einai mia argo i mia 
grapti dialektos pou xrisimopoioun oi neoi apo 20kati k kato metaksy tous... dn zitse pote kanenas tous apo 
kanenan allis genias oute na asxolithei me to pos k ti grafoun, oute na piasei graptes syzitiseis mazi tous me 
greeklish... einai kati diko tous kai metaksy tous... pros ti loipon tosos ntoros???  
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kai sto kato kato epilogi tou kathenos einai na grafei me agglikous xaraktires, xoris fonienta, xoris tonous, kai 
opos thelei... esy os synomilitis tou mporeis apla na tou peis oti DEN KATALAVAINEIS ti leei k na sou grapsei 
kanonika... kaneis diladi dn to skeftike na pei ston synomiliti tou (dn einai synomilitis vevaia giati milame gia 
grapto logo) na allaksei se mia syzitisi to pos grafei giati dn katalavainei o allos ta greeklish?? 

8 hours ago · Like 

 

Michael Papachatzakis  @Gram Που κολαει τωρα η Χριστιανοσυνη με τη γλωσσα..? 

8 hours ago · Like ·  1 person 

 

Anthony Tsigonias Gram ego prosopika oxi dn eimai xristianos kai ta ta greeklsih dn eipe kaneis oti einai 
ellinika... mia elliniki grapti dialektos an mporo na to po etsi... tipota parapano... tora an esy kollas akoma kai 
sto Θ kefalaio kai θ mikro sto theos tote prepei na exeis para poly elefthero xrono... pantos na ksereis oti ta 
greeklish opos ta kseroume simera ksekinisan apo ta kinita ta opoia edinan kaoia sygkekerimena sms dorean 
paliotera kai epeidi dn eixame kai polla lefta gia karta, kovame grammata pou dn allionan teleios to noima tis 
leksis gia na min xreiazontai perissotera sms gia na steiloume kati kathos yparxei k periorismos ana kinito... 

8 hours ago · Like 

 

Gram Marion Ο Anthony Tsigonias με έπρηξε μ'αυτό!!!!.. kai sou ksanaleo... Ellas-ellinon-xristianon einai ligo 
pepalaiomeno pleon :D 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias Sophia-Nicki Pm gia pollosti fora ta greeklish einai mia grapti elliniki dialektos gia ellines kai 
mono kai kyrios mikroteris ilikeias... dn eipe pote kaneis oti mporei na ta diavasei o opoiosdipote kai SIGOURA 
dn mporei kanenas ksenos... to epixeirima sou theoro oti itan atopo.... 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias Gram dn se epriksa... esy anaferesai synexos :D kai paratheto: Ε ΟΧΙ ΡΕ ΦΙΛΕ ΚΑΙ doksa to 
theo!!!!Θεός!!Με κεφαλαίο!! 

8 hours ago · Like 

 

Xaralabos Lykos POIHTES pos sbinete, pikri xenitenemenoi! 

An8akia mu xlwma, pow sas epiran se kipus macrinus na sas fitepcun 

Violets ki anemwnes, cheacacmenew sta chena peuainete parteria, 

kratwntas, argiri drosostalinta, vathia thn elpida tiw patridaw 

Htipiounte, pligomenew petaludew sto xvma sas oi thimisew ki i pothi 

To fow, poy katevainei, tiw imeraw, ki aplonete glikitato kai paizi 

m ola trigiro ta lagoudakia pernai apo konta saw kai de vlepei  
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ton pono sas oraio, gia na xaidepcei ta porfoira 8rinitka mallia sas 

Eidiliakew oi nihtes cas ckepagoun, ki h kalosini an xinete ton astrvn, 

tapeini kauvs iste, de sas ftanei, Oloythe pney, sa livas, ton anthurvpvn h tosh movhiria kai sas mareni, 
anthakia mu xloma, pou 

sas epiran se kipoyw makrinws na sas fitepcoyn ..... 

Marion kalo e?????... 

8 hours ago · Like ·  1 person 

 

Gram Marion ΔΕΝ είναι Ελληνική διάλεκτος,ΔΕΝ είναι αργκό.Αργκό είναι ορισμένες λέξεις όχι ολόκληρο το 
λεξιλόγιό μας.Όποιος δε γουστάρει το theos και θέλει το Θεός έχει ελεύθερο χρόνο??Μα δεν το έγραψες με 
μικρό θ,με th το έγραψες το ΘΕΟΣ ρε αντίχριστε. 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias Gram, o antixristos dn kserei greeklish :D mono o chuck norris..... 
XAXAXAXAXAXAXAXAXAXAA 

8 hours ago · Like ·  2 people 

 

Michael Papachatzakis Εγω ειμαι 26. 

Μηπως εχεις δει εκθεσεις αυτων των παιδιων? Εχεις καταλαβει οτι μερικα παιδια απο αυτα δεν ξερουν να 
διαβαζουν ελληνικα? 

Με πειραζει γιατι οταν εγω μιλαω με 15-20 χρονων παιδια σε forum (:)) και μου γραφουν κατι που δεν 
καταλαβαινω,νομιζω υπαρχει προβλημα... Γιατι η προφορικη μας γλωσσα ειναι η ιδια, Δεν βλεπεις προβλημα 
εκει...? 

Δεν βρισκεις αντικοινωνικο και προβληματικο να γραφεις σε μια "γλωσσα" που οι περισσοτεροι ΔΕΝ 
καταλαβαινουν ενω μιλας την ιδια γλωσσα με τους αλλους...? 

Οταν κανεις συνομιλια με καποιον το νοημα δεν ειναι να καταλαβεις τον αλλο?  

Παραδειγμα... Εμεις οι δυο μιλαμε ελληνικα και καταλαβαινουμε ο ενας τον αλλο. Υπαρχει καποιο νοημα να 
σου γραφω Βουλγαρικα ενω δεν τα καταλαβαινεις...? 

Δεν θα ημουν αντικοινωνικος??? 

8 hours ago · Like ·  1 person 

 

Gram Marion Άντε να σου θυμίσω Anthony Tsigonias @Gram Marion diladi ellas-ellinon-xristianon kai ta loipa 
kai ta loipa e? xaxaxaxaxaxa dn eimaste pia 1970... min psaxneis ethniko fronima se mia genia (milao gia tin 
dikia mou) apo tin mas exoun kserizosei ta panta oi amesos proigoumenoi (40-60rides).... to teleftaio pou 
noiazei ton opoiodipote stin ilikeia mou kai kato (24 eimai) einai to Ellas, patrida, to greeklish i ellinika, kai alles 
tetoies ethnikomikrotites... ;) 

πριν από μία ώρα περίπου 
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8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias Michael, an psaxneis na vreis simeio epafis me ta 15xrona tote exeis xasei tin mpala... 
ksanaleo oti einai DIKOS tous tropos graptis epikoinonias... metaksy tous milane etsi... tora esy 26 aftoi 15-20 
an dn einai kanena forum px tou WoW i kati tetoio i gia kapoio allo game, dn mporo na fantasto ti koina 
mporei na exete se ena forum os pros tin thematologia etsi oste na tarazesai me to ti k pos sto grafoun ta 
15xrona... :D 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias Gram afto mou to comment itan apantisi tou paralyrimatos sou: ΟΡΙΣΤΕ.Κείμενα σε 
Greeklish και σε περιοδικό!!!Δεν φτάνουν τα τούρκικα που δεν έχουν μεταγλώττιση και αυτό είναι ένα κύμα 
ξενόγλωσσης βλακείας σ'αυτή τη χώρα,δεν φτάνουν τα lol τα kl xl dh od zv ya και άλλα τέτοια περίεργα,δεν 
φτάνει που δεν μπορείς να πείσεις εύκολα ένα παιδί για το αντίθετο,έχουμε και τις επιθέσεις hackers σε 
ελληνικά προφίλ που βρίζουν αισχρά τη σημαία μας τη χώρα μας τα πάντα και "παλεύουμε" να τα 
υποστηρίξουμε..ΠΩΣ θα υποστηρίξουμε τη γλώσσα μας αν εξαφανιστεί????Και για να προχωρήσουμε 
τεχνολογικά θα πρέπει να γίνουμε greekelines??Και αν αργήσουμε να προχωρήσουμε σαν χώρα??Δεν 
αφήσατε ΤΙΠΟΤΑ όρθιο.Greek=γρεκός(τούρκικο).Δε φτάνει που ούτε το ELLAS ή HELLAS δεν γράφουμε.Η 
ειδικότητα ενός γλωσσολόγου,το πτυχίο αυτό δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να καταδικάζει 
"καμπάνιες".ΜΙΑ φορά είδαμε μια "καμπάνια" της προκοπής και την καταδικάσαμε.Η ιστορία μας θα δείξει 
ότι στα λόγια των ειδικών θα στηριχτούν οι αυριανοί εχθροί της γλώσσας και θα προσπαθήσουν να την 
ΚΑΤΑΡΓΉΣΟΥΝ.Δεν είναι τα ίδια χρόνια που έζησαν αυτοί με τα παιδιά που ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ(δηλαδή 
ανήλικοι μαθητές).Η λέξη "κινδυνολογία" ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ να εξαφανίσει τον φόβο μας για τον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΚΙΝΔΥΝΟ.Δηλαδή με τη λέξη "κινδυνολογία" χρυσώνουμε το χάπι..ΗΔΗ έχουν ξεχάσει τα παιδιά να γράφουν 
Ελληνικά ή αλλιώς ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ να γράφουν greeklish!! 

8 hours ago · Like 

 

Gram Marion Εγώ σου λέω ότι ξέεεεερει..Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες!!Τέλος πάντων δεν θέλω να 
το κάνω θρησκευτικό το θέμα ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΧΑΝ ΠΑΠΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ 
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias a kala Gram, nomizo oti esy paizeis mpala se allo gipedo... kali synexeia kai o THeos mazi 
sou :D me kefalaio :D xaaxaxa 

8 hours ago · Like 

 

Kostas Mpasioukas ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΩ ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ GREEKLISH ΟΙ 
ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ... ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ 'ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ΄ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΩΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΝΩΜΗ,ΠΕΙΣΜΩΣΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΚΑΙ 
ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΑ ΓΡΑΦΩ GREEKLISH 

8 hours ago · Like 

 

Gram Marion ΕΛΑ ΡΕ ΞΕΚΟΛΛΑ ΠΙΑ ΡΕ ΑΝΤΙΕΛΛΗΝΑ ΑΘΕΕ 
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8 hours ago · Like 

 

Michael Papachatzakis forum Μηχανων... Δικυκλων... 

Και σου εφερα ενα παραδειγμα. Απλα δεν μου απαντας... Αμα σου αρχισω στα Ιαπωνικα (που δεν 
καταλαβαινεις) δεν θα ημουν αντικοινωνικος...? 

Τελος παντων, Εχω μια αποψη εχεις μια αλλη... 

Μου εχουν βγει και τα ματια να διαβαζω τα σχολια σου... :P 

Και εγω μια εποχη εγραφα greeklish... Καποια στιγμη θα καταλαβεις ακριβως τι σου λεω... 

Νυχτεεες! 

8 hours ago · Like ·  1 person 

 

Anthony Tsigonias tha ta paro os komplimenta afta , Gram... 

8 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias Michael efxaristo... evelpisto oti k esy mia mera tha katalaveis akrivos ti leo :D kalinyxta 

8 hours ago · Like 

 

Michael Papachatzakis Κατι τελευταιο... Στην Ελλαδα εκτος απο την επισημη γλωσσα τα ελληνικα εχουμε και 
ανεξηθρησκεια... Πολλα χρονια τωρα... 

7 hours ago · Like ·  1 person 

 

Gram Marion Αχ τι λέει..ξέρω σε τι απαντούσες!!Και γιατί όποιος θέλει τα Ελληνικά ΟΠΩΣ είναι 
παραληρεί??Έλα τώρα που θα αρχίσεις πάλι τα ίδια.. 

7 hours ago · Like 

 

Sophia-Nicki Pm διάλεκτος ; δεν σε καταλαβαίνω. η διάλεκτος είναι μία ποικιλία της γλώσσας.εάν η 
"διάλεκτος" των greeklish ήταν στα ελληνικά νομίζω θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε αυτό τον όρο . 
καληνυχτίζοντας σε-σας θα ήθελα να σου αναφέρω πως και εγώ χρησιμοποιούσα και κατά καιρούς 
χρησιμοποιώ τα greeklish αυτό όμως δεν σημαίνει πως είναι και σωστό.Εγώ και εσύ και οποιοσδήποτε 
ενήλικος θα μπορούσε,ένα παιδί όμως μικρής ηλικίας, όχι,μιας και δεν αναφερόμαστε μόνο σε ενήλικες. και 
ναι ίσως να ήταν και άτοπο,δεν διαφωνώ!καληνύχτα λοιπόν! :D 

7 hours ago · Like ·  2 people 

 

Anthony Tsigonias den arxizo kati :D aplos mou fainetai ot en telei tairiazeis pio poly stin dekaetia tou 70.... :) 

7 hours ago · Like 
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Alexakis ૐ Weedelf As mas poun ta paidia tou Esctv...apo ta 1900+ atoma pou psifisan Kata..posoi exoun 
grameno to onoma tous sta ελληνικά?? 

7 hours ago · Like 

 

Gram Marion Και χαίρομαι πάαααααααααααααρα πολύ για το 70!!!Και μάλιστα μπήκα και σε πολλά σχετικά 
sites και αναπολώ συχνά εκείνα τα παραδοσιακά χρόνια!!!Παράλληλα σε λυπάμαι που δεν τα 
έζησες!!!Καληνύχτα και από μένα παιδιά!!Χάρηκα για τη συνομιλία!!! 

7 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias eno esy pou ta ezises sta prota 3 xronia tis zois sou prepei na ta enioses sto petsi sou :D 
xaxaxaxa :D episis kalinxta sou :) 

7 hours ago · Like 

 

Gram Marion Grammarion=γραμμάριον στα Ελληνικά 1.γιατί θα έβαζα παρατσούκλι οπωσδήποτε 2.έχω 
πολλούς ξένους φίλους!!Αυτά είναι μεμονωμένα.Για τελευταία φορά καληνύχτα!!! 

7 hours ago · Like 

 

Gram Marion Ρε ουστ απο δω αθεε 

7 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias kai afto to pairno ksana os megalo compliment to 'athee'... se efxaristo k kalinyxta 

7 hours ago · Like 

 

Alexakis ૐ Weedelf afou skeftese etsi...parto:gia tous ksenous filous sou 8a mporouses na grapseis Μαλ 
άκας...oloi oi ksenoi to kseroune auto!!! 

7 hours ago · Like 

 

Gram Marion http://www.youtube.com/watch?v=amKHYTo6OYc&feature=related Άντε και επειδή λες κι 
ευχαριστώ πάρε κι άλλη μια αφιέρωση!!Τα πρώτα λόγια έχουν σπουδαίο νόημα!!"Χαράς τον Έλληνα που 
ελληνοξεχνά"!! 

7 hours ago · Like 

 

Gram Marion Ε όχι και να τους βρίσω.. 
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7 hours ago · Like 

 

Gram Marion Πωωω πωωω δεν ξεκολλάς εύκολα από τέτοια κουβέντα!!! 

7 hours ago · Like 

 

Nwntas Kouts opws yparxei aneksithriskia etsi kai o kathenas grafei opws thelei,opws voleuetai kaneis den tha 
apagoreusei se kanenan na kanei t swsto p autos nomizei 

7 hours ago · Like ·  2 people 

 

Anthony Tsigonias Gram nomiza oti tha efevges... to piasame to noima kai ti pisteveis... dn xreiazetai na 
prospatheis perissotero :D 

7 hours ago · Like 

 

Philip Katsotas αν ρωτησεις καποιον ξενο δεν εχει ιδεα οτι η γλωσσα του πηγαζει απο την αρχαια ελληνικη 
,ειναι κριμα εμεις οι ιδιοι να γυρναμε τη πλατη στη γλωσσα που δημιουργησε τεχνες και πολιτισμο.εγω 
προσωπικα παντα θα γραφω με ελληνικους χαρακτηρες ειναι αυτο που με κανει περηφανο να ειμαι 
ελληνας ειναι αυτο που με κανει ξεχωριστο 

7 hours ago · Like ·  1 person 

 

Gram Marion Άντε ρε κακομοίρη 

7 hours ago · Like 

 

Alexakis ૐ Weedelf k esu ksenous filous exeis πηιλιπ(etsi einai sta ellinika to onoma sou??)?? tonous ma8ate 
na vazete sxoleio?? toulaxiston o gram mas krazei alla einai sostos!! 

7 hours ago · Like ·  2 people 

 

Nwntas Kouts se kana mina t poly tha ksexastei k auto opws ola allwste synexws...wspou kapoios epanastatis 
kanakis pyrodotisei thn kontra metaksy twn 2 ekpompwn..ta idia pantelaki m.. 

7 hours ago · Like ·  2 people 

 

Gram Marion Η Gram Ρε φίλε!!Ολόκληρος κορσές κόκκινος!!! 

7 hours ago · Like 

 

Alexakis ૐ Weedelf sorry!!! 
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7 hours ago · Like ·  1 person 

 

Gram Marion Και κρίμα θα είναι να ξεχαστεί..τουλάχιστον να θυμόμαστε εμείς.Παιδιά είδα τεράστιες 
αλλαγές από τότε που ήμουν εγώ 15 χρονών μέχρι τώρα που είμαι 35 καρατίων!!!!Χαχαχα!!Μη νομίζεται ότι 
είναι δύσκολο να αλλάξουν οριστικά τα δεδομένα Ελληνικά. 
 

7 hours ago · Like 

 

Gram Marion Έπειτα είναι και το Ελληνικό φρόνημα.Όσο εξειδικευμένα και να τα λέει κάποιος το φρόνημα 
και συναίσθημα του Ελληνισμού είναι αυτό που τον διατηρεί.Είναι σαν να σκέφτεται κανείς "ωραία τα λένε οι 
ειδικοί αλλά κάτι δεν πάει καλά,δεν το αισθάνομαι εγώ καλά για τη χώρα μου" και έτσι δεν το δέχεται. 

7 hours ago · Like 

 

Philip Katsotas δε βαζω τονους φιλε γιατι δεν εχω συνηθισει με το πληκτρολογιο 

7 hours ago · Like 

 

Philip Katsotas και στα ελληνικα το ονομα ειναι φιλιππος αν δεν το ηξερες αλλωστε εδω μιλαμε για greeklish 
οχι για αγγλικα 

7 hours ago · Like 

 

Gram Marion  "Κάποτε" δεν είχαμε αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα.Έχουμε.Κάποτε δεν είχαμε τόσους 
ξένους στην Ελλάδα.Έχουμε.Κάποτε πηγαίναμε τουλάχιστον στις μεγάλες γιορτές της ορθοδοξίας στην 
εκκλησία.Τώρα αραιώνουμε κι εκεί.Κάποτε είχαμε Ελληνικά γράμματα.Τώρα δεν έχουμε..αυτό θα λέτε 
"εσείς" οι νεότεροι αν τελικά κι αυτό αλλάξει. 

6 hours ago · Like 

 

Nwntas Kouts t epitheto? 

6 hours ago · Like ·  1 person 

 

Gram Marion Και το ότι γράφεις Ελληνικά είναι μια αρχή.Αλλά σκέψου ότι ήδη ξέρεις Ελληνικά αρά "αρχή" σε 
αυτό που είχες αρχίσει "κάποτε και ήδη ξέρεις".Να γράφεις μόνο Ελληνικά Φίλιππε και αν σου πει κανένας 
τίποτα πες του "εγώ ρε είμαι Ελληνάρα"!!!Όχι ότι θα σου πουν! 

6 hours ago · Like 

 

Philip Katsotas καλα δε νομιζω οτι η εκκλησια σχετιζεται με το θεμα αυτο,η αθεια ειναι φαινομενο της εποχης 
μας 
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6 hours ago · Like 

 

Gram Marion Από την άλλη,τόσα χρόνια βλέπουμε αμερικάνικες σειρές και δεν αλλάξαμε.Αυτή η τελευταία 
απότομη "εισβολή" γκρικλις και τούρκικων και ίσως και άλλων που δεν είδαμε ακόμα,δεν σου λέει κάτι??Δεν 
σε ανησυχεί??Αυτό το συναίσθημα που λέει "ωραία τα λένε αλλά κάτι μου βρωμάει" το έχεις?? 

6 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias ante na doume ti alles mpourdes tha akousoume :D 

6 hours ago · Like ·  1 person 

 

Gram Marion Άντε ρε ψώνιο 

6 hours ago · Like 

 

Gram Marion Δεν κάνω προπαγάνδα κατά των τούρκικων σειρών ή των γκρίκλις αλλά ΠΑΝΤΑ υπάρχουν 
πλάγιοι τρόποι για να ξεχάσει κανείς τη γλώσσα του. 

6 hours ago · Like 

 

Anthony Tsigonias opos as poume i kseni mousiki? xaxaxaxa 

6 hours ago · Like 

 

Gram Marion Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει!!! 

6 hours ago · Like 

 

Gram Marion http://www.youtube.com/watch?v=pZz6lHLEJbs Και μόνο αυτό δέχομαι σαν απάντηση από 
σένα!! 

6 hours ago · Like 

 

Nikos Escpas Μια τεράστια συζήτηση με νόημα...Τι;..Να μαλώσετε;;Είμαι 15 και δεν νομίζω να το έκανα 
αυτό..'Ασχετο που και οι δυό σας είπατε κάποια σωστά πράγματα!Πάλι..Δεν κατέλειξε ΠΟΥΘΕΝΑ! 

2 hours ago · Like 

 

Stathis Kyrilis paratheto me copy/paste prohgoumeni mou apopsi gia ta greeklish. 

ego prosopika diafono me olo afto to panygiraki me ta ellinika.. o kathenas einai eleftheros na grafei opos 
thelei, an o anagnostis to apodexetai.. ennoeitai oti einai pio kourastiko gia to "asynithisto" sta greeklish 



67 
 

matia, h anagnosi tous.. omos ta greeklish de ksekinisan gia plaka.. ksekinisan apo tous anthropous pou 
xrisimopoiousan ypologistes, (kyrios ti neolaia) gia 2 logous.. katarxin giati to internet sta prota xronia tou de 
ypostirize ta ellinika (yparxan terasties asymvatotites metaksy ton ypologiston) k etsi egrafan oloi anagkastika 
me greeklish 'h agglika, k sti synexeia eksaplothike san mia "nea morfi" epikoinonias ton neon, pou oi "geroi" k 
anideoi apo agglika den katalavainan.. afti einai k h mageia ton greeklish.. oti vrethike epitelous mia morfi 
epikoinonias apokrifi gia tous "megalous-agrammatous" anthropous.. etsi kapoioi neoi mporousan aneta na 
synnenoeithoun xoris na tous paroun eidisi oi megaloi.. (to kalytero mas e? ;) ) distixos omos afto to toso 
omorfo pragma, to antegrapsan vasika oloi opos ginetai sinithos, xoris na kseroun giati, (apla logo tis taxititas 
logika) k katantise parodia.. afto den anairei omos ola ta prohgoumena.. opote ego san foro timis sto 
ksekinima mou, k logo tis taxititas, k logo oti tha kano oti pragmatika goustaro, tha synexiso na grafo greeklish 
k se opoion aresei.. :)" 

2 hours ago · Like 

 

Sunny Baltzi II Παιδιά έχω πρόβλημα με το Facebook... δεν ανοίγουν τα μηνύματά μου στο προφίλ μου. 
Ξέρετε τι συμβαίνει; 

about an hour ago · Like 

 

Βασίλης Κυριακίδης  @anthony τα greeklish δεν ειναι διαλεκτος οπως προανεφερες. Διαλεκτος ειναι 
μονο ο προφορικος λογος.  

@kyrilis τωρα τι να σου πω και σενα; οτι απλα δε θα εχεις να προσφερεις κατι στα παιδια σου επειδη δεν 
εχεις τιποτα; 

about an hour ago · Like 

 

Maria Xanthi  @Sunny Εγώ το παθαίνω αυτό στο hotmail!!! 

about an hour ago · Like 

 

Kostas Perialis sas tzouzi etsi esas pou grafete mono greek ee ??. otan o kiousis lei vlakies oti ka8otnai oi neoi 8 
wres sto pc ti na pistepseis. pos re 8a epireasoun ti glossa pes ante to kalokairi ka8omai ligo parapano to 
ipolipo xono pou eimaste 8-7 wres sxoleio kai grafoume ellinika sinexia pos 8a 3exastoun . an kati e3afanistei 
afto einai ta greeklish me tis kampanies tou ka8e anideou pou lei genikoures kai ola ta psixanaggastika 
akolou8oun gia na einai sti moda!! 

9 minutes ago · Like 

 

Kostas Perialis an sas aresoun toso ta ellinika as grafete kefalea xoris kena opos oi arxaioi imon faking progonoi 
!! 

7 minutes ago · 

 


