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Θεμιστοκλέους Γεωργία (Α23)

Στυλιανίδου Θάλεια (Α23)

Στεφάνου Μαρίνος (Α23)





Γιατί στα Ελληνικά έχουμε πέντε Ι (η, ι, ει, οι, υ) 
και δύο Ε (ε, αι); Ποιος τα «επινόησε»;

Γιατί στα Αγγλικά λέμε Socrates και όχι 
Socratis;

Γιατί θεωρείται δύσκολη η ορθογραφία μας;

Οι απορίες μας…





 Βιβλιογραφική έρευνα σε μελέτες που μιλούν για την 
ιστορία της ελληνικής γλώσσας.

 Συλλογή και οργάνωση των σχετικών πληροφοριών.

 Εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η μέθοδός μας





 Χρησιμοποιούμε το διεθνές φωνητικό αλφάβητο μέσα 
σε καθέτους |γia sas peδγia|

 Στηριζόμαστε σε αποδείξεις από:
 Αρχαίες επιγραφές

 Ορθογραφικά λάθη παλιότερων αιώνων

 Μεταγραφές ελληνικών λέξεων σε άλλες γλώσσες

 Τη Νέα Ελληνική και τις διαλέκτους της

Προκαταρκτικές εξηγήσεις





Πώς προφέρονταν παλιότερα και σήμερα τα: 

α, ε, η, ι, ο, υ, οι

β, γ, δ, φ, χ, θ

 Αν αξίζει τον κόπο να γράφουμε με σωστή 
ορθογραφία;

Τι θα δούμε;





Αυτά τα τέσσερα φωνήεντα έμειναν απαράλλαχτα από 
την Αρχαιότητα ως σήμερα.

 Α = |a|

 E = |e|

 I = |i|

 O = |o|

Α, Ε, Ι, Ο





Αρχική προφορά: |ee|

1. 

2. Επιγραφές: ΧΡΕΜΑΤΑ

3. Λατινικές μεταγραφές: DEMOSTHENES

H

βῆ βῆ




 5ος αι. π.Χ.: ΜΗΤΗΡ |meeteer|

 4ος αι. π.Χ: ΜΗΤΗΡ |meeteer|

 150 π.Χ.- 150 μ.Χ: ΜΙΤΙΡ |mitir|

 ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Ποντιακή Διάλεκτος ως σήμερα: 
νύφε (νύφη)       

κολυμπετής (κολυμβητής)

Η




Αρχική προφορά: |u|

5ος αι. π.Χ.: ΟΛΥΜΠΟΣ |olumpos|

4ος αι. π.Χ.: ΟΛΥΜΠΟΣ |olümpos| όπως το γαλλικό lumier

1ος αι. μ.Χ.: εισαγωγή του Υ / y στο λατινικό αλφάβητο από τον 
ρωμαίο αυτοκράτορα Κλαύδιο, για να μπορούν να 
γράφονται σωστά στα Λατινικά οι ελληνικές λέξεις με Υ/υ
OLYMPUS √ OLUMPUS Χ

10ος αι. μ.Χ: α) Υ |i| : παντού
β) Υ |u|:  μόνο σε Τσακωνιά, Κύμη Εύβοιας, Μάνη

Y




 Κοινή Νέα Ελληνική: 

κουτί (κυτίον)

μουστάκι (μύσταξ)

ξουράφι (ξυράφι)

 Κυπριακή Διάλεκτος: 

εσού (εσύ)

γρουσός (χρυσός)

μούγια (μύγα)

μούττη (μύτη)

Υ
«απολιθώματα» του |u|




Αρχική προφορά: |oi| 

4ος αι. π. Χ.: ΠΟΙΜΕΝΕΣ |poimenes|

3ος αι. π. Χ.: ΠΟΙΜΕΝΕΣ |pömenes|

ΠΟΙΜΕΝΕΣ |pümenes|

ΟΙ = |ü| και  Υ = |ü| 

Νέα ορθογραφικά λάθη: πυμένες Χ  - ποιμένες √

10ος αι. μ.Χ.: ΟΙ  |i|:  |pimenes| παντού

OI  |u|: |pumenes| Παλιά Αθήνα, Μέγαρα, Κύμη Ευβ.

OI





Αρχική προφορά: |b|
1η απόδειξη: βῆ βῆ |bee bee|

2η απόδειξη: το νεοελληνικό Β προφέρεται |b| μετά από Μ
γαμβρός  |γαmbrός| 

μπαίνω  |beno| < ἐμβαίνω |embainoo|

μπολιάζω |mboʎazo|< εμβολιάζω |emboliazoo|

4ος αι. π.Χ.: Β = |b|  |v|

9ος αι. μ.Χ.: ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί το ελληνικό 
Β για το σλαβικό |v| 
και επινοεί νέο γράμμα για το |b|: Б

B




 Αρχική προφορά: |g|

1η απόδειξη: μεταγραφές ελληνικών λέξεων στα Λατινικά 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ = GEOMETRIA

2η απόδειξη: η προφορά του Γ ως |g| μετά από Ν (που 
γράφεται Γ πριν από άλλο Γ)
Άγγελος |aŋgelos|
αγγίζω   |aŋgizo|
εγγονός |eŋgonos|

Ήδη από την Ελληνιστική Εποχή το Γ εξελίσσεται σιγά σιγά από |g| σε 
|γ|. 

Γ




Αρχική προφορά: |d|

1η απόδειξη: μεταγραφές σε άλλες γλώσσες

DANAE – ΔΑΝΑΗ

2η απόδειξη: το νεοελληνικό Δ προφέρεται ως |d| μετά από Ν

δένδρο |δendro|

άνδρας   |andras|

ένδεκα    |endeka|

Να γιατί υπάρχουν οι διπλές προφορές: 

δέντρο – δένδρο, ανδρικός – αντρικός κ.τ.λ.

Δ




 Αρχικές προφορές:

Θ = |t’| ή T με δασεία  TH

Φ = |p’| ή Π με δασεία  PH

Χ = |k’| ή K με δασεία  KH

Έμοιαζαν καταπληκτικά με τα διπλά κυπριακά:

ττόρος |t’oros|

άππαρος |ap’aros|

κκέφι |k’efi|

Θ, Φ, Χ




Αποδείξεις:

1. Λατινικές μεταγραφές: THALES – ΘΑΛΗΣ

PHAEDRA – ΦΑΙΔΡΑ

CHAOS – ΧΑΟΣ

2. Επιγραφές: ΕΚΠΗΑΝΤΟΙ = Ἐκφάντῳ

ΕΠΕΥΚΗΟΜΕΝΟΣ = ἐπευχόμενος

Θ, Φ, Χ




 2ος μ.Χ. αι.: αρχίζουν να αλλάζουν

Θ = |t’|  |θ|

Φ = |p’|  |φ|

Χ = |k’|  |χ|

Απόδειξη: λατινικές μεταγραφές
όχι πια DAPHNE,     αλλά DAFNE

|dap’ne| |daφne|

 9ος αι.: ελληνικές λέξεις στα Αρμενικά 

στη θέση του Χ χρησιμοποιούν το γράμμα 

խ = |χ| και όχι το γράμμα ք = |k’|

Εξέλιξη Θ, Χ, Φ




Οι δυσκολίες της ορθογραφίας μας έχουν εξήγηση 

στον τρόπο που προφέρονταν τα Ελληνικά σε 
παλιότερες εποχές.

Η ορθογραφία δεν είναι απλώς ένας «μπελάς», 
αλλά ένα ενδιαφέρον ταξίδι στην ιστορία της 
γλώσσας μας.

Γνωρίζοντας την αλήθεια για την ορθογραφία 
είναι πραγματικά μοναδικό να γράφουμε με έναν 
τρόπο, που συμπυκνώνει μέσα του την ιστορία 
μιας από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου.

Συμπεράσματα




 Allen, W. 1987 (3η έκδ.): Vox Graeca. A Guide to the Pronunciation

of Classical Greek. Cambridge. (ελλ. μτφρ.: Vox graeca: Η προφορά 
της ελληνικής στην κλασική εποχή, υπό Μ. Καραλή , Γ. Μ. 
Παράσογλου, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών -
Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2000.)

 Συμεωνίδης, Χ. 1985: Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής. 
Ι. Φωνητική. Θεσσαλονίκη.

 Α.-Φ. Χριστίδης, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 
Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση 1, 
Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2005.

βιβλιογραφία





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

400 π.Χ.: |sas efχaristume|

2016 μ.Χ: |sas euk’aristoume|
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Κλεάνθους Παύλος (Β6) -Μάρκου Μαρίνα (Β1) -Φωτίου Ανδρέας (Β1)




 Γιατί σε κάθε περιοχή, και βέβαια στη δική μας, μια 

γλώσσα παίρνει ένα ιδιαίτερο «χρώμα»;

Πώς δημιουργείται μια διάλεκτος;

Πώς δημιουργήθηκε το δικό μας ιδίωμα, τα Κυπριακά;

Προβληματισμός





 Τι σημαίνει επίσημη γλώσσα, ιδίωμα και διάλεκτος;

Πώς μια γλώσσα παίρνει μορφή διαλέκτου σε μια 

περιοχή;

Πότε άρχισαν τα Ελληνικά να γίνονται Κυπριακά και 

γιατί;

Τι θα δούμε;





 Επίσημη γλώσσα: η γλώσσα, που υιοθετεί ως πρότυπη 

ένα κράτος και χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς 

της λειτουργίας του

 Ιδίωμα: η τοπική μορφή μιας γλώσσας, που έχει 

αρκετές διαφορές από την επίσημη, αλλά όχι τόσες, 

ώστε να δημιουργείται πρόβλημα συνεννόησης

 Διάλεκτος: η τοπική μορφή μιας γλώσσας, που έχει 

αρκετές διαφορές από την επίσημη, ώστε συχνά 

δημιουργείται πρόβλημα συνεννόησης

Ορισμοί: 

γλώσσα, ιδίωμα και διάλεκτος





γλώσσα, ιδίωμα και  

διάλεκτος

ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΓΛΩΣΣΑ

Τι κάνεις;

ΙΔΙΩΜΑ

Είντα

κάνεις;

ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

Τσ’ ες 

ποίου; 

(Κρήτη: Τι είναι αυτά 

που κάνεις;)
(Τι κάνεις;)

(Τσακωνιά: 

Τι είσαι ποιώντας;)




Υπάρχει σύγχυση

Οι διάλεκτοι της Ν.Ε. είναι 4:

1. Ποντιακά

2. Καππαδοκικά

3. Γκρίκο (Ν. Ιταλία)

4. Τσακωνικά

Τα ιδιώματα είναι περισσότερα… 

και τα Κυπριακά είναι «κανονικά» ιδίωμα. 

Καταχρηστικά χαρακτηρίζονται και «διάλεκτος».

Κυπριακά: 
Διάλεκτος ή Ιδίωμα;





 Επίσημη γλώσσα (Κοινή)

Περιοχή με απομόνωση: γεωγραφική

πολιτική

Απομονωμένη περιοχή: επίσημη  ιδίωμα

ιδίωμα  διάλεκτος

Πώς μια γλώσσα 

μεταβάλλεται σε ιδίωμα / διάλεκτο;




Πρώτες ενδείξεις: 12ος αι.

 Ορθογραφικά λάθη σε χειρόγραφα του 

Αγίου Νεοφύτου: λαμβάννοντας

Πρώτα «καθαρά» κείμενα σε κυπριακό 

ιδίωμα: 

 Ασσίζες, 14ος αι.

 Χρονικό Λεοντίου Μαχαιρά, 15ος αι.

 Χρονικό του Γεωργίου Βουστρονίου, 

τέλη 15ου-16ος αι.

Πότε εμφανίζεται για πρώτη φορά το 

κυπριακό ιδίωμα σε κείμενα; 




Όχι:

 Για να γράφονται τότε, θα πρέπει να ήταν ήδη 

διαμορφωμένα.

 Οι γλωσσικές εξελίξεις δεν είναι ξαφνικές, αλλά 

χρειάζονται αιώνες για να σταθεροποιηθούν.

 Τον 12ο αι. η Κύπρος μόλις που έχει απομονωθεί από το 

Βυζάντιο, άρα τα Ελληνικά δεν προλάβαιναν να 

διαφοροποιηθούν.

 Οι αρχαϊσμοί των Κυπριακών οδηγούν σε πολύ παλιότερες 

εποχές.

Μπορούμε να πούμε ότι τα Κυπριακά 

εμφανίζονται τον 12ο ή 14ο αι.;




Πολύ πριν τον 12ο ή τον 14ο αιώνα:

 Ιστορικές αποδείξεις: 

Πότε η Κύπρος πριν από τον 12ο αιώνα 

απομονώθηκε πολιτικά από τον υπόλοιπο 

ελληνόφωνο κόσμο; 

 Γλωσσικές αποδείξεις

Ποια αρχαϊκά χαρακτηριστικά των 

Κυπριακών δεν υπάρχουν πια στην Κοινή;  

Τελικά…
πότε γεννήθηκαν τα Κυπριακά;




 Ποια περίοδο η Κύπρος βρέθηκε απομονωμένη από

τον υπόλοιπο ελληνόφωνο κόσμο πριν από τον 12ο αι.;

Την περίοδο των Αραβικών Επιδρομών: 7ος -10ος αι.

Ιστορικές αποδείξεις
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Καθεστώς συγκυριαρχίας – ουδετερότητας: 

η Κύπρος ανήκει ταυτόχρονα σε Βυζαντινούς και Άραβες

↓

Απομόνωση από το Βυζάντιο και πιο συγκεκριμένα από 

το ελληνόφωνο κέντρο εξουσίας, την Κωνσταντινούπολη

Η περίοδος των Αραβικών 

Επιδρομών




 Εγκατάλειψη πόλεων

↓

 Σταδιακή μετακίνηση πληθυσμού στις επαρχίες

↓

 Περίοδος παρακμής της εκπαίδευσης                                       
και περιορισμός της διδασκαλίας των γραμμάτων

Σκοτεινοί Αιώνες: 7ος – 9ος αι.





Γλωσσικές αποδείξεις

Θα εξετάσουμε δύο αρχαϊκά χαρακτηριστικά των Κυπριακών:

1) Την προφορά των διπλών συμφώνων:

π.χ. θάλασσα, άλλος

2) Τη διατήρηση της χρονικής αύξησης, ακόμη και αν 

αυτή δεν τονίζεται: 

π.χ. εμείναμε (και όχι μείναμε) 

Πότε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά εξαφανίστηκαν                 

από την υπόλοιπη Ελληνική; 





600 μ.Χ.: τα διπλά σύμφωνα προφέρονται ακόμη ως διπλά

άλλος |allos|άλλος |allos|

άλλος |allos|

άλλος |allos|





600 - 1100: τα διπλά σύμφωνα γίνονται μονά

άλλος |alos|άλλος |alos|

άλλος |allos|

άλλος |alos|





600 μ.Χ.: τα ρήματα παίρνουν αύξηση πάντοτε

εμείναμενεμείναμεν

εμείναμεν

εμείναμεν





600 - 1100: τα ρήματα δεν παίρνουν αύξηση, 

αν αυτή δεν τονίζεται

μείναμενμείναμεν

εμείναμεν

μείναμεν





 Δύο ειδών στοιχεία αποδεικνύουν ότι το κυπριακό ιδίωμα γεννήθηκε 

μεταξύ 7ου και 10ου αιώνα:

 Ιστορικά: πολιτική απομόνωση λόγω συγκυριαρχίας (7ος -10οςαι.)

παρακμή της εκπαίδευσης (7ος - 9ος αι.)

 Γλωσσικά: διατήρηση χαρακτηριστικών, που εξαφανίστηκαν 

μεταξύ 600-1100 μ.Χ.

Συμπέρασμα:





Όχι.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και άλλες περίοδοι πολιτικής 

απομόνωσης:

 Φραγκοκρατία

 Βενετοκρατία

 Τουρκοκρατία

Ερώτημα 1:

Τα Κυπριακά πήραν τη σημερινή μορφή 

τους μεταξύ 7ου και 10ου αι.;





Ποιο είναι το μέλλον του κυπριακού ιδιώματος σήμερα, 

που η κυριαρχία της Κοινής Νέας Ελληνικής 

είναι αδιαμφισβήτητη;

Ερώτημα 2:




 Browning R., Medieval and Modern Greek (2η έκδ.), Cambridge: Cambridge 

University Press, 1983 (ελλ. μεταφρ.: Η ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα, μτφρ. 

Μ. Ν. Κονομή, Αθήνα: Παπαδήμας, 1991.

 Κοντοσόπουλος, Ν. Γ. 2001. Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας ελληνικής, Αθήνα: 

Γρηγόρης.

 Καρυολαίμου, M. 2000.: H κυπριακή: Διάλεκτος ή ιδίωμα; Στο: Η ελληνική γλώσσα και 

οι διάλεκτοί της, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al., 43-48. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας.

 Ανδριώτης, Ν. Π. 1995, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας (τέσσερις μελέτες), 

Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη].
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Σταθμοί 
στην εξέλιξη της γραφής



Εισαγωγή

•Ορισμός γραφής:  

η αποτύπωση του λόγου πάνω σε 
μια επιφάνεια (μαρμάρινη, ξύλινη, 
μεταλλική, χάρτινη κ.τ.λ.) με τη 
χρήση συμβόλων (γραμμάτων).



Όσον αφορά στη γραφή…

• Στόχοι μας:

1. Ανάγκες που ώθησαν στη δημιουργία 
της.

2. Πώς γεννήθηκε;

3. Η γραφή στην ελληνική γλώσσα.



Γιατί, πότε και πώς οι άνθρωποι 
βρήκαν τρόπο να καταγράφουν τον 
λόγο;

• Ένας πανάρχαιος σουμεριακός μύθος για την 
ανακάλυψη της γραφής από το 2.700 π.Χ.:

«Ο Ενμερκάρ και ο άρχοντας της Αράττας».

Η ανάγκη διατήρησης πληροφοριών
οδηγεί στην επινόηση της γραφής



Ανάγκες δημιουργίας της γραφής

Έπεα πτερόεντα (Όμηρος)

Verba volant, scripta manent  Λατινικά

• Ο προφορικός λόγος αλλοιώνεται με το πέρασμα του 
χρόνου,                                                                                       
η ανθρώπινη μνήμη έχει όρια, 
άρα, δεν είναι δυνατόν όλα να αποτυπωθούν.

• Ανάγκη για μονιμότητα του λόγου.



Πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη 
για μονιμότητα του λόγου;

 Σε ένα μικρό νεολιθικό ψαροχώρι;

 Σε μια ομάδα περιπλανώμενων βοσκών ή 
κυνηγών;

 Σε έναν μικρό αγροτικό οικισμό;

 Σε ένα κράτος με σύνθετη κοινωνική και                
πολιτική οργάνωση με ανεπτυγμένη οικονομία; 



Προϋποθέσεις εμφάνισης της γραφής
1. Κράτος με οργάνωση

2. Κοινωνική και πολιτική ιεραρχία (άρχοντες, ιερείς, τεχνίτες, 
υπάλληλοι κ.τ.λ.)

3. Ανεπτυγμένη οικονομία: παραγωγή  εμπόριο

4. Συγκέντρωση – αποθήκευση πλούτου σε αποθήκες

• Είναι αρκετή η μνήμη για έναν θησαυροφύλακα, ώστε να 
γνωρίζει ποια και πόσα αγαθά βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιό 
του;

• Όχι!

• Αν όμως οι πληροφορίες σημειώνονταν κάπου;  ΓΡΑΦΗ!

(Έτσι δεν συνέβη και στον ταλαίπωρο απεσταλμένο του Ενμερκάρ;)



Γιατί πρώτα στη Μεσοποταμία;

Ο πολιτισμός της Μεσοποταμίας ευνοούσε την 
εμφάνιση της γραφής…:

• Κοινωνική και πολιτική ιεραρχία (πρώτες πόλεις)

• Πολύπλοκη κρατική οργάνωση

• Ανάπτυξη γεωργικής παραγωγής και εμπορίου

• Ανάγκες αποθήκευσης προϊόντων



Πλεονεκτήματα  γραφής

• Ένα μήνυμα μεταδίδεται σε απομακρυσμένο 
χώρο (επικοινωνία).

• Ένα μήνυμα διατηρείται σε απομακρυσμένο 
χρόνο (μέλλον).

Πολιτισμοί και λαοί που δεν γνώρισαν γραφή 
καταδικάστηκαν στη λήθη.



Πώς γεννήθηκε και εξελίχθηκε η γραφή;

Πρόγονος της γραφής θεωρείται η αρίθμηση! 



Πρώτες απόπειρες 
μονιμοποίησης της 
πληροφορίας:

Παλαιολιθική εποχή:
• Βραχογραφίες – ζωγραφιές

• Εγχαράξεις σε κομμάτια από 
κόκκαλο:                                     
μια πρωτόγονη μορφή 
αρίθμησης;

Ωστόσο, 

αυτά ΔΕΝ είναι γραφή! 



Νεολιθική Εποχή

• Ανάπτυξη γεωργίας

• Ανάγκη για λογιστική 
καταγραφή προϊόντων

• Δημιουργία συμβόλων: 
αριθμοί

Οι αριθμοί δεν είναι πραγματικά 
γραφή, γιατί δεν καταγράφουν τον 
γλωσσικό ήχο.
Είναι εικονογραφικά, ιδεογραφικά, 
σημασιογραφικά σύμβολα, όπως τα 
σήματα τροχαίας.



Η περίπτωση των Κινέζων
Στην Κίνα χρησιμοποιείται 
ιδεογραμματική γραφή: 
γράμμα = σημασία (όχι ήχος).

Ένας Κινέζος από τη Σαγκάη 
και ένας από το Πεκίνο 
μπορούν να διαβάσουν την 
ίδια εφημερίδα, αλλά αν ο 
ένας το κάνει φωναχτά, ο 
άλλος δεν θα καταλάβει.

50.000 διαφορετικοί 
χαρακτήρες

3.000 για να είναι κανείς 
εγγράμματος



Πώς γεννήθηκε το αλφάβητο…
Μεσοποταμία, 4000-3000 π.Χ.:

• Τα ιδεογράμματα είναι προνόμιο μιας κλειστής 
ομάδας ειδικών (ιερείς – γραφείς): γράμμα = σημασία

• Κάποια ιδεογράμματα έχουν διαφορετική σημασία, 
αλλά αντιστοιχούν σε ομόηχες λέξεις, π.χ.: 

πάλι πάλη

• Το επόμενο βήμα θα είναι μεγάλο:

Μήπως αντί σημασίες μπορούμε να γράψουμε ήχους;



Ιδεογράμματα  Συλλαβάρια

Συλλαβογραφία: σύστημα γραφής στο οποίο κάθε σύμβολο 
(συλλαβόγραμμα) αντιστοιχεί σε μια συλλαβή.

ιδεόγραμμα  συλλαβάριο

σελήνη σε      λή νη

Δεν χρειάζονταν πια εκατοντάδες ιδεογράμματα, αλλά 
περίπου 100 συλλαβογράμματα.



Ο δρόμος για την αλφαβητική γραφή

Πρώτες αλφαβητικές μορφές γραφής

• Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν ένα 
αλφαβητικό σύστημα μόνο για τα κύρια 
ονόματα (είχαν σημάδια μόνο για τα σύμφωνα)

• Στη χερσόνησο του Σινά βρέθηκαν επιγραφές 
του 1600 π.Χ. (πρωτοσιναϊτικές), που 
θεωρούνται τα πρώτα δείγματα του φοινικικού 
αλφάβητου.



ΣυλλαβάριοΑλφάβητο

Φοινίκη, τέλη 2ης αρχές 1ης χιλιετίας π.Χ.: 

επινόηση της αλφαβητικής γραφής  γράμμα = ήχος

συλλαβάριο  φοινικικό αλφάβητο

σε     λή νη σ        λ       ν

Τριάντα περίπου γράμματα είναι τώρα αρκετά                           
για να γραφτούν όλες οι λέξεις μιας γλώσσας,                         

αλλά γράφονται μόνο τα σύμφωνα.
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Τελειοποίηση του αλφαβήτου
• Ελλάδα, 8ος αι. π.Χ.: 

οι Έλληνες υιοθετούν το φοινικικό αλφάβητο και το 
προσαρμόζουν στα Ελληνικά προσθέτοντας τα 
φωνήεντα, των οποίων η σημασία για τη γλώσσα μας 
είναι μεγάλη, π.χ.: 

Λ Γ Σ = ΛΟΓΟΣ; ΛΟΓΟΥΣ; ΛΟΓΟΙΣ; ΛΕΓΕΙΣ;

φοινικικό αλφάβητο  ελληνικό αλφάβητο

σ        λ       ν                                  σ    ε     λ    ή    ν     η

Με 30 το πολύ γράμματα μπορούν να γραφούν όλες οι 
δυνατές λέξεις μιας γλώσσας με τη μεγαλύτερη ακρίβεια.
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Η επανάσταση στη γραφή

• Το ελληνικό αλφάβητο είναι επαναστατικό, γιατί είναι το 
πρώτο φωνητικό αλφάβητο του κόσμου.

• Καταγράφει με ακρίβεια τον λόγο και είναι οικονομικό.

• Είναι εύκολο, γιατί ό,τι ακούς γράφεις, και μαθαίνεται 
γρήγορα.

• Είναι «δημοκρατικό», γιατί λόγω της ευκολίας του η 
γραφή παύει να είναι προνόμιο μιας κλειστής τάξης 
γραφέων-ιερέων.

• Ανοίγει τους δρόμους της γνώσης και αλλάζει τα 
δεδομένα της εκπαίδευσης, που γίνονται προσιτές 
στους πολλούς και όχι στους λίγους.



Εικονογραφικό

Ιδεογραφικό

Συλλαβικό 

Αλφαβητικό



Ανακεφαλαίωση

• Η επινόηση της γραφής εξυπηρέτησε την ανάγκη εξελιγμένων 
πολιτισμών να μονιμοποιήσουν σημαντικές πληροφορίες.

• Οι πρώτες πληροφορίες που καταγράφτηκαν από τον 
άνθρωπο είναι ζωγραφιές και αριθμοί, οι οποίες όμως δεν 
είναι αλφάβητα, γιατί δεν αποδίδουν ήχους της γλώσσας.

• Η πρώτη μορφή καταγραφής της γλώσσας είναι τα 
ιδεογράμματα.

• Στο επόμενο στάδιο επινοήθηκε η συλλαβική απόδοση της 
γλώσσας.

• Έπειτα επινοήθηκε το συμφωνικό αλφάβητο (φοινικικό), το 
οποίο τελειοποιήθηκε σε φωνητικό (ελληνικό).

• Το φωνητικό αλφάβητο συνιστά επανάσταση, γιατί 
απελευθέρωσε τη γνώση.



Βιβλιογραφία

• Α. Φ. Χρηστίδης. Ιστορία της αρχαίας Ελληνικής 
γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2005. 

• Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. Αθήνα: Υπουργείο 
Πολιτισμού.1992

• Παγκόσμιο Διαδίκτυο

• Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ



Σας ευχαριστώ…

Αργυρώ Βασιλείου 
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 Αρχικά υπήρξε ο προφορικός λόγος και σταδιακά  από αυτόν 

βγήκε η εικόνα.

 Ο άνθρωπος δημιουργεί για πρώτη φορά την εικόνα  και το 

σύμβολο με σκοπό να εκφρασθεί  πέρα απ’ το παρόν και μέσω 

αυτού αρχίζει η γραφή, η καταγραφή και η συμπύκνωση της 

μεγάλης ανθρώπινης περιπέτειας.



Η πρώτη γραφή χρησιμοποιήθηκε για την 

λογιστική και τήρηση αρχείων και γραφόταν 

από δεξιά προς τα αριστερά .



Α. Συνθετικών (Ιδεογραφικών) γραφών:

σημείο/ εικόνα= φράση/ ιδέα

Β. Αναλυτικών γραφών:

σημείο= λέξη

Γ. Φωνητικών γραφών (συλλαβικές- αλφαβητικές):

σημείο= φθόγγος συλλαβής/ φθόγγος



1. Πετρογλυφικά:

Το αρχαιότερο είναι 150000 ετών!

Γλυπτικές σε μια επιφάνεια βράχου και βραχογραφίες.

2. Εικονόγραμμα/πικτόγραμμα:

(9000 π.Χ.) 5000 π.Χ.

ΣΗΜΕΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ 

Κάθε λέξη παριστάνεται με ένα σχέδιο, που εκφράζει

ένα νόημα, χωρίς να φέρνει στον νου ένα ήχο.



3. Ιδεόγραμμα:

ΣΗΜΕΙΟ-ΙΔΕΑ

Σύμβολα που απεικονίζουν αφηρημένες     

έννοιες. 

4. Αλφάβητο :

ΣΗΜΕΙΟ-ΓΡΑΜΜΑ

Κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει ένα ήχο και οι λέξεις    

σχηματίζονται  από συνδυασμό γραμμάτων.



 Ζωγραφιές (Βραχογραφίες) Αρχαιότητα (σπηλιές) Ινδονησία- Γαλλία κ.α.                          

Περίπου 40000 π.Χ.

 Εικόνες (Εικονογραφική γραφή) – Κίνα και Μεσοποταμία.                    

5000 π.Χ.

 Εικόνες- σύμβολα (Σφηνοειδής γραφή) Μεσοποταμία.                    

Περίπου 3300 π.Χ.

 Εικόνες, σημάδια (Ιερογλυφικά) Αίγυπτος.

Περίπου 3100 π.Χ. (Μινωικά ιερογλυφικά: 1900 π.Χ.) 

 Γραμμικά σημεία (Συλλαβική γραφή: Γραμμική Α’ (1600 π.Χ.) + 

Γραμμική Β’ ( 1450 π.Χ.)

 Γράμματα (Αλφάβητο: Φοινικικό (1100 π.Χ. - Ελληνικό 800 π.Χ. - Λατινικό) 



15.000 π.Χ.- Βραχογραφίες στη Λασκώ (Γαλλία) και
Ινδονησία ( 40.000π.Χ.)

Οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν γραπτά σύμβολα, χαραγμένα 
πάνω σε βράχους/τοίχους, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
επικοινωνήσουν μεταξύ τους.



Στη συνέχεια η ζωή των ανθρώπων έγινε πιο ενδιαφέρουσα, πιο 

σύνθετη εφόσον διατύπωσαν τα εικονογραφικά, τα οποία δεν 

κατέγραφαν γλωσσικό ήχο, αλλά αντικείμενα, ιδέες, έννοιες & 

σημασίες γι’ αυτό ονομάστηκαν εικονογραφικά, ιδεογραφικά, 

ή αλλιώς σημασιογραφικά.

Συνήθως 
έγραφαν 
πάνω σε 
πινακίδες



 Σφηνοειδή σημεία, δηλαδή έμοιαζαν με 

σφήνες. 

 Ήταν η γραφή των Βαβυλωνίων και των 

Ασσυρίων.

 Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και από 

τους Σουμέριους, τους Πέρσες και τους 

Ακκάδιους.

 Γραφόταν πάνω σε πήλινες πινακίδες.



Ιερογλυφικά χρησιμοποιούσαν όχι μόνο στην Αίγυπτο, αλλά και στον

Μινωικό πολιτισμό. Στην Αίγυπτο η χρήση μίας εικόνας μπορούσε να

αποδώσει μέχρι και μία εσωτερική ιδέα, ενώ στην Κρήτη σε κάθε εικόνα,

προσέδιδαν και μια φωνητική αξία.

Έγραφαν πάνω σε πάπυρους, όστρακα (Αίγυπτος), όπως και σε

σφραγίδες και πινακίδες. (Κρήτη)



 Αποκρυπτογραφήθηκε το 1952 από τους
Ventris & Chadwick

 Βρέθηκε σε πινακίδες στην Πύλο, στην 
Κνωσό, στις Μυκήνες και στη Θήβα.

 Χρησιμοποιόταν από ειδικευμένους γραφείς 
ανακτόρων

 Οι πληροφορίες, όπου αναγράφονται στις 
πινακίδες, είναι κυρίως λογιστικού 
περιεχομένου, καταλόγων, αντικειμένων ή 
περιουσιακών στοιχείων.

 Πιθανόν  χρησιμοποιούσαν πήλινες 
πινακίδες, δέρματα πάνω στα οποία 
έγραφαν ή και πάπυρο.



 Με την παρέμβαση των Ελλήνων στο φοινικικό 

αλφάβητο , προσαρμόστηκαν φωνητικές 

απαιτήσεις της ελληνικής γλώσσας, 

δημιουργώντας το πρώτο αληθινό φωνητικό 

αλφάβητο.

 Έγραφαν πάνω σε πέτρα, πηλό, αγγεία, 

ξύλινες πινακίδες, κέρινους πίνακες, όστρακα, 

πάπυρους και σε μετάλλινα ελάσματα.



 Πέτρα + πηλός + Όστρακα

 Ξύλινες πινακίδες με κερί 

 Πάπυρος

 Δέρματα ζώων + Περγαμηνή

 Χαρτί από φύλλα + κουρέλια

 Μέταλλα



Ο γραφέας έφτιαχνε τις πήλινες πινακίδες στις διαστάσεις 

που ήθελε.

 Έγραφε στην επιφάνεια (καλάμι, γραφίδα)

 Την ξέραινε στον  ήλιο

 Ή την έψηνε στον φούρνο

Όστρακα: θραύσματα από πήλινα αγγεία



 Ξύλινες πλάκες, λείες με επίστρωση από κερί.

 Ονομάζονταν γραμματείον, γραμματείδιον, πίναξ,        

πινάκιον ή πινακίδιον. 

 Χρησιμοποιούνταν για την κοινοποίηση καταλόγων 

στρατολογίας, νόμων και αγγελιών σε δίκες, για το γράψιμο 

επιστολών, ως σημειωματάρια, για λογοτεχνικά σχεδιάσματα, 

περιλήψεις ή και ως σχολικοί πίνακες.



Διαδικασία επεξεργασίας παπύρου:

 Κοβόταν σε τμήματα και αποφλοιωνόταν

 Κοβόταν σε λεπτές, πλατιές λωρίδες, τις οποίες              

έβαζαν τη μία πλάι στην άλλη

 Τις τοποθετούσαν πάνω σε μία βρεγμένη σανίδα

 Τις κοπάνιζαν με ένα βαρύ λιθάρι στην άνω επιφάνεια τους

 Με την ψίχα ενώνονταν μεταξύ τους

 Τέλος, ξηραίνονταν στον ήλιο και στιλβώνονταν. 



 Προερχόταν από το φυτό πάπυρος/ χάρτης που φυτρώνει στο   

Δέλτα του Νείλου (Αίγυπτος). 

 Ο πάπυρος έφθανε στο εμπόριο πάντα με τη μορφή ρολών, τα 

οποία κόβονταν στο επιθυμητό μέγεθος.

 Το πρώτο φύλλο, το πρωτόκκολλον, έμενε άγραφο και 

αποτελούσε το προστατευτικό του κυλίνδρου.

 Το κείμενο γραφόταν σε στήλες, σελίδες, συνήθως μόνο στη λεία 

εσωτερική επιφάνεια, αρχίζοντας απ’ τα αριστερά.



ΔΕΡΜΑ ΖΩΟΥ

 Άργασμα αποτριχωμένου ζώου με φυτικά υλικά που περιείχαν 

βυρσοδεψικό οξύ.

 Ονομαζόταν και διφθέρα (διφθεραλοιφός = αυτός που 

έγραφε σε διφθέρες)



 Γινόταν από αποτριχωμένο δέρμα ζώου (αίγας, προβάτου, 

μόσχου) μετά από την κατεργασία του με ασβέστη, αφού το 

ξήραιναν τεντωμένο και στην συνέχεια το έξυναν και το λείαιναν. 



 Φύλλα ή πινακίδες από μέταλλο όπως:

 Ορείχαλκος

 Μόλυβδος

 Κασσίτερος

 Χρυσός

 Άργυρος



ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΡΑΦΗΣ
(ΑΡΧΑΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ )

 Γραφίς: ειδικό κονδύλι γραφής για γραφή σε πήλινες 

πινακίδες και ξύλινες πλάκες που ήταν αλειμμένες με       

στρώμα κεριού. (από καλάμι, οστά ζώων, ορείχαλκο)

 Μέλαν: μελάνη που κατασκευαζόταν, αφού διέβρεχαν στο 

νερό καπνιά και προσέθεταν αραβική γόμμα. (πάπυρος, 

περγαμηνή)



ΣΗΜΕΡΑ



ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΟΗΘΑ







ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΕΚΦΡΑΣΗ





ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Ιστορία της Γραφής, Ερευνητές, 1993

Ιστορία της Κύπρου, Α΄ Λυκείου Υ.Α.Π., Λευκωσία, 

1999

 https://ermis.wikispaces.com/.

http://www.slideshare.net/NikitasVougiouklis/ss-

46281419

https://ermis.wikispaces.com/


ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥ Α1.1 :

 Βαλεντίνος Μούζουρας

 Μαγδαληνή Γιαννακού

 Μαρία Χατζηγιάννη

 Παρασκευή Δημητρίου

 Στέφανη Χαράκη





http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi78N2TyM_LAhXkA5oKHXbYCp8QjRwIBw&url=http://www.smwcentral.net/?p%3Dfiles%26u%3D8696&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNETY9tueYSHagXBsxxH05pniswRzw&ust=1458573570349135
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi78N2TyM_LAhXkA5oKHXbYCp8QjRwIBw&url=http://www.smwcentral.net/?p%3Dfiles%26u%3D8696&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNETY9tueYSHagXBsxxH05pniswRzw&ust=1458573570349135


Ομάδα μαθητριών: Παναγιώτου Στέφανη, Πίππιρου Παναγιώτα, 
Στυλιανού Φώτια, Παπαδοπούλου Γεωργία

Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Δημήτρης Χαΐνης 

Λύκειο Αγίου Ιωάννη – Σχολική Χρονιά 2015 – 2016 

Γκρίκλις: έρευνα ανάμεσα στους 
μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη



Τι θα δούμε;
 Γενικά

 Ερευνητικά ερωτήματα

 Καταρτισμός του ερωτηματολογίου

 Δείγμα και δειγματοληψία της έρευνας μας 

 Αποτελέσματα ανά ερευνητικό ερώτημα 

 Συγκριτική αξιολόγηση 

 Γενικά Συμπεράσματα 



Γενικά
 Γκρίκλις / Greeklish ή Λατινοελληνικά…

είναι χρήση της λατινικής γραφής κατά την παραγωγή γραπτού ελληνικού 

λόγου σε ψηφιακά περιβάλλοντα.  (Κουτσογιάννης 2012, 31)

 Το φαινόμενο ξεκίνησε…
τη δεκαετία του 1990, όταν οι Η/Υ και τα κινητά δεν υποστήριζαν το

ελληνικό αλφάβητο. (Ανδρουτσόπουλος 2009, 224)

 Ιστορικό προηγούμενο…
των γκρίκλις είναι τα «φραγκοχιώτικα» ή «φραγκολεβαντίνικα» τον 19ο

αιώνα από ελληνόφωνους εμπόρους της Μ. Ασίας.

(Ανδρουτσόπουλος 1999)

 Ανησυχία…
για τη χρήση των γκρίκλις: απειλούν το ελληνικό αλφάβητο και τελικά την
ελληνική γλώσσα;



Πορίσματα ερευνών
 Υψηλό ποσοστό χρήσης των λατινοελληνικών στο εργασιακό 

περιβάλλον. (Andrew Laghos, Sophia Masoura, Athina Skordi )

 Αποτελούν τρόπο διευκόλυνσης  (εξοικονόμηση χρόνου, κόπου, 
κατάρριψη και αγνόηση ορθογραφικών κανόνων) . (Έρευνα «To the 

point» )

 Μαθητές ιδιωτικών σχολείων παρατηρήθηκε ότι χρησιμοποιούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό τα Greeklish, ενώ μαθητές δημόσιων σχολείων δεν 

είναι και τόσο εξοικειωμένοι με την ανεπίσημη αυτή γλώσσα. 
(Δημήτρης Κουτσογιάννης –λατινοελληνικά και 

παγκοσμιοποίηση) 

 Η πρώτη επαφή με τα λατινοελληνικά γίνεται πολύ νωρίς (Δημοτικό). 
(Πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ) 

 Παρατηρείται η απομάκρυνση προφορικού και γραπτού ελληνικού 
λόγου. (Γιάννης Κ. Ανδρουτσόπουλος, «Από τα Φραγκοχιώτικα
στα Greeklish)



Ερευνητικά Ερωτήματα
 Χρησιμοποιούν και πόσο συχνά οι μαθητές τα 

γκρίκλις; 

 Γιατί προτιμούν τα γκρίκλις; 

 Τα γκρίκλις απειλούν την ελληνική γλώσσα; 

 Τα γκρίκλις υποβαθμίζουν την ορθογραφική 
δεξιότητα;  

 Κατά πόσο τα γκρίκλις ευθύνονται για την 
ανορθογραφία; 

 Θα επιθυμούσαν οι μαθητές κάποια μέρα το 
ελληνικό αλφάβητο να αντικατασταθεί από το 
λατινικό;



Συγκριτική Αξιολόγηση 
(επιπλέον ερωτήσεις και απαντήσεις)

 Διαφέρουν οι απόψεις των αγοριών σε σχέση με τις 
απόψεις των κοριτσιών;

 Διαμορφώνονται οι απόψεις των ερωτηθέντων σε 
σχέση με το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας; 

 Διαμορφώνονται οι απόψεις των ερωτηθέντων σε 
σχέση με το δικό τους μορφωτικό επίπεδο;

 Διαμορφώνονται οι απόψεις των ερωτηθέντων σε 
σχέση με την ηλικία τους (διαφορετικές τάξεις);

 Διαμορφώνονται οι απόψεις των ερωτηθέντων 
μαθητών σε σχέση με τις επιλογές, που έχουν κάνει 
στα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;



Τρόπος διεξαγωγής της έρευνας 
 Ερωτηματολόγιο

 Α΄ Μέρος: δημογραφικά στοιχεία
 Φύλο
 Ηλικία
 Επίδοση 
 Μαθήματα κατεύθυνσης 

 Β΄ Μέρος: δηλώσεις σε κλίμακα Likert:
 1=διαφωνώ απόλυτα, 
 2=διαφωνώ, 
 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 
 4=συμφωνώ, 
 5=συμφωνώ απόλυτα



Μορφολογία του ερωτηματολογίου 

 Για κάθε ερευνητικό ερώτημα δημιουργήθηκαν δηλώσεις, 
που οδηγούσαν στην απάντησή του: 

Παράδειγμα: ερώτημα 1



Διεξαγωγή της έρευνας 

 Από 2 μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2016 

 336 απαντημένα ερωτηματολόγια

 137 αγόρια, 199 κορίτσια

 33: Α΄ Τάξη, 174: Β΄ τάξη, 128: Γ΄ τάξη
 151 δήλωσαν άριστοι στην επίδοση

 185 δήλωσαν μέτριοι ή αδύνατοι



Αποτελέσματα 
 Ανά ερευνητικό ερώτημα 

 Συγκριτική αξιολόγηση



Αν και πόσο συχνά οι μαθητές χρησιμοποιούν τα γκρίκλις

Πέραν του 80% των μαθητών δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν 
καθημερινώς τα γκρίκλις στην επικοινωνία τους. 



Γιατί οι μαθητές προτιμούν τα γκρίκλις;

Σημαντικό ρόλο παίζει η εξοικείωση με τα Αγγλικά 

και η ταχύτητα γραφής.



Τα γκρίκλις απειλούν την ελληνική γλώσσα;

Οι μαθητές θεωρούν τα γκρίκλις κίνδυνο για την ελληνική γλώσσα, αλλά 

και μια αιτία για τυχόν δικές τους ανεπάρκειες στα Ελληνικά. Ωστόσο, 

ελληνικό αλφάβητο και γλώσσα έχουν σημαντική αξία γι’ αυτούς.



Τα Γκρίκλις υποβαθμίζουν την ορθογραφική δεξιότητα; 

Οι μαθητές συνδέουν τα προβλήματα στην ορθογραφία με τη χρήση 

των γκρίκλις και θεωρούν πως η μη χρήση θα τους βοηθούσε να τη 

βελτιώσουν.



Κατά πόσο τα γκρίκλις ευθύνονται για την ανορθογραφία;

Οι μαθητές δεν αμφιβάλλουν για τη σημασία της 

ορθογραφίας και θεωρούν τα γκρίκλις έναν από τους 

λόγους που ευθύνονται για την ανορθογραφία, όχι όμως 

τον μοναδικό.



Θα επιθυμούσαν οι μαθητές κάποια μέρα το ελληνικό 
αλφάβητο να αντικατασταθεί από το λατινικό;

Οι μαθητές δεν θέλουν να καταργηθεί το ελληνικό αλφάβητο, 

αλλά θεωρούν ότι η χρήση των γκρίκλις έχει μέλλον. 



Σύγκριση απαντήσεων 
μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

 Τα κορίτσια χρησιμοποιούν τα γκρίκλις περισσότερο 
για κοινωνικούς λόγους («όλοι τα χρησιμοποιούν»), 
ενώ τα αγόρια περισσότερο για πρακτικούς.

 Τα αγόρια προσαρμόζονται ευκολότερα στις συνθήκες 
επικοινωνίας και χρησιμοποιούν τα γκρίκλις, αν τα 
χρησιμοποιεί και ο συνδιαλεγόμενός τους.

 Τα κορίτσια εμφανίζονται πιο απαισιόδοξα για το 
μέλλον της ελληνικής γλώσσας από τα αγόρια. 

 Τα αγόρια δίνουν στα γκρίκλις μια διάσταση 
επαναστατική, που αφορά τη νεολαία.  



Σύγκριση μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άριστοι 
στην επίδοση σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές

 Τόσο οι άριστοι, όσο και οι υπόλοιποι μαθητές 
θεωρούν τα γκρίκλις υπεύθυνα για την 
ανορθογραφία. Όμως:

 Οι άριστοι ενοχοποιούν τα γκρίκλις περισσότερο από 
τους υπόλοιπους, ενώ οι μέτριοι και κακοί αποδίδουν 
τα προβλήματα ορθογραφίας σε άλλες αιτίες. 



Συμπεράσματα

 Πέραν του 85% των μαθητών χρησιμοποιούν τα γκρίκλις στην 
καθημερινή τους γραπτή επικοινωνία.

 Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα γκρίκλις για μεγαλύτερη ταχύτητα, ενώ 
πιστεύουν ότι έπαιξε και σημαντικό ρόλο σε αυτό η εκμάθηση από 
νωρίς της αγγλικής γλώσσας.

 Πιστεύουν σε ένα ποσοστό πέραν του 60 ότι τα γκρίκλις αλλοιώνουν 
τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και ότι κατά συνέπεια κάνουν κακό 
στην ελληνική γλώσσα.

 Πέραν του 70% πιστεύουν ότι τα γκρίκλις υποβαθμίζουν την 
ορθογραφική δεξιότητα, αλλά και πάλι τα χρησιμοποιούν.

 Πιστεύουν ότι είναι ο πρώτος λόγος, που οι μαθητές δεν μαθαίνουν 
ορθογραφία, αν και όχι ο μοναδικός.  (Ποιοι άραγε είναι οι υπόλοιποι;)

 Τέλος, το ελληνικό αλφάβητο εξακολουθεί να έχει γι’ αυτούς μεγάλο 
κύρος και απορρίπτουν την ιδέα αντικατάστασής του  με το λατινικό.



Γενικό συμπέρασμα

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται πως η χρήση των 
γκρίκλις είναι λανθασμένη πρακτική, αλλά επιμένουν 
σε αυτή, γιατί τη θεωρούν βολική.

Το κύρος του ελληνικού αλφαβήτου είναι ωστόσο 
μεγάλο και η ιδέα αντικατάστασής του απορρίπτεται.
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