
Φάκελος Γκρίκλις: έρευνα ανάμεσα 

στους μαθητές του Λυκείου Αγίου 

Ιωάννη 

 

Ομάδα μαθητριών: Παναγιώτου Στέφανη, Πίππιρου 

Παναγιώτα, Στυλιανού Φώτια 

Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Δημήτρης 

Χαΐνης 

Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 

Σχολική Χρονιά 2015 – 2016 



Περιεχόμενα  

Φάκελος Γκρίκλις: έρευνα ανάμεσα στους μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη................. 1 
Περιεχόμενα .................................................................................................................................. 2 
Φάκελος Γκρίκλις: έρευνα ανάμεσα στους μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη................. 3 

Πρόλογος – Εισαγωγή................................................................................................................. 3 
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση ....................................................................................................... 4 

Ερευνητική Διαδικασία................................................................................................................. 5 
Ερευνητικά Ερωτήματα ........................................................................................................... 5 
Επιλογή και στήριξη ερευνητικού εργαλείου ........................................................................ 6 

Μέσα συλλογής δεδομένων/ Ερευνητικά εργαλεία. Δημιουργία ερωτηματολόγιου  ....... 7 
Α. Κατηγορία 1: Μεταβλητές γενικών χαρακτηριστικών και δημογραφικών 

στοιχείων. .............................................................................................................................. 7 
Β. Κατηγορία 2: Μεταβλητές ερωτήσεων – δηλώσεων .................................................. 8 
Γ. Κατηγορία 3: Μεταβλητές ελέγχου ερωτήσεων – δηλώσεων ................................... 8 

Έρευνα ανάμεσα στους μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη ............................................ 9 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα .......................................................................................... 11 

1. Απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων για τους μαθητές  ....................................... 11 
Χρησιμοποιούν οι μαθητές τα γκρίκλις και πόσο συχνά;  ............................................. 11 
Γιατί οι μαθητές προτιμούν τα γκρίκλις; .......................................................................... 12 

Τα γκρίκλις απειλούν την ελληνική γλώσσα;.................................................................. 13 
Τα Γκρίκλις υποβαθμίζουν την ορθογραφική δεξιότητα;  .............................................. 14 

Κατά πόσο τα γκρίκλις ευθύνονται για την ανορθογραφία;  ......................................... 15 
Θα επιθυμούσαν οι μαθητές κάποια μέρα το ελληνικό αλφάβητο να αντικατασταθεί 
από το λατινικό; .................................................................................................................. 15 

2. Σύγκριση Απαντήσεων μεταξύ των διαφόρων Κοινωνικών Ομάδων ........................ 16 
Σύγκριση Απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ................................................ 16 

Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση 
και των υπόλοιπών μαθητών. .......................................................................................... 17 
Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που έχουν επιλέξει μαθήματα θετικής 

κατεύθυνσης (ΘΚ) και των υπολοίπων μαθητών  (ΘΟΚ)  ............................................ 18 
Σύγκριση των απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου (Ηλικία)

............................................................................................................................................... 19 
3. Γενικά Συμπεράσματα ....................................................................................................... 20 
4. Διάχυση Αποτελεσμάτων .................................................................................................. 21 

Επίλογος ...................................................................................................................................... 22 
Περιορισμοί της έρευνας ........................................................................................................... 24 

Εισηγήσεις για μελλοντική έρευνα ........................................................................................... 25 
Μεθοδολογία Έρευνας ........................................................................................................... 27 
Γκρίκλις ..................................................................................................................................... 27 

Παράρτημα 1α: Ερωτηματολόγιο ............................................................................................. 30 
Παράρτημα 1β: Πίνακες δηλώσεων για τα ερευνητικά ερωτήματα  .................................... 33 

Παράρτημα 2: Συγκριτικοί Πίνακες Αξιολόγησης  .................................................................. 35 
 



Φάκελος Γκρίκλις: έρευνα ανάμεσα στους μαθητές του 

Λυκείου Αγίου Ιωάννη 
Ομάδα μαθητριών: Παναγιώτου Στέφανη, Πίππιρου Παναγιώτα, Στυλιανού Φώτια  

Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Δημήτρης Χαΐνης  

Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 

Σχολική Χρονιά 2015 – 2016 

Πρόλογος – Εισαγωγή 

Τα greeklish (γκρίκλις) χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο όταν οι ελληνόφωνοι 

επικοινωνούν μέσω email, IRC ή instant messaging. Επίσης χρησιμοποιούνται πολλές 

φορές σε μηνύματα τύπου SMS, καθώς και μεταξύ ελληνόφωνων που ζουν για καιρό σε 

αγγλόφωνες χώρες. Στο παρελθόν ήταν δύσκολη η αναγνώριση των ελληνικών 

χαρακτήρων από υπολογιστές, γιατί δεν παρείχαν ανάλογη υποστήριξη όλα τα 

υπολογιστικά συστήματα. Για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν οι ελληνόφωνοι 

χρήστες, είχαν να επιλέξουν μεταξύ δύο λύσεων: να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα του 

διαδικτύου, τα Αγγλικά, ή τη δική τους γλώσσα με τη χρήση του υποστηριζόμενου 

λατινικού αλφαβήτου.  Η δεύτερη επιλογή  οδήγησε στα γκρίκλις.  

Στη δική μας εργασία θελήσαμε να δούμε πώς αντιμετωπίζουν οι μαθητές του σχολείου 

μας το θέμα των γκρίκλις, αν τα χρησιμοποιούν, αν θέλουν πράγματι να τα 

χρησιμοποιούν, ποιος είναι ο λόγος που τα χρησιμοποιούν και αν συνειδητοποιούν ότι 

με τη χρήση των γκρίκλις αυξάνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αναφορικά με 

τις ορθογραφικές τους δεξιότητες. Για να ξεκινήσουμε, συγκεντρώσαμε την απαραίτητη 

βιβλιογραφία και προχωρήσαμε στην ανασκόπησή της. Ακολούθως επικεντρωθήκαμε 

σε έρευνες για τα γκρίκλις και διάφορες πτυχές του θέματος. Μια τέτοια προεργασία 

ήταν απαραίτητη γιατί μας βοήθησε κατά τη διατύπωση των δηλώσεων του 

ερωτηματολογίου μας, όσο και για να είμαστε σε θέση μετά το πέρας της εργασίας μας 

να συσχετίσουμε τα δικά μας αποτελέσματα με αυτά της βιβλιογραφίας.  

Μετά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση συζητήσαμε τα δικά μας ερευνητικά ερωτήματα. 

Συγκεκριμένα προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε 6 ερευνητικά ερωτήματα που είχαν 

να κάνουν με τη χρήση των γκρίκλις, τις αιτίες της, με το αν επηρεάζουν τη δεξιότητα 

της ορθογραφίας και αν οι μαθητές θα επιθυμούσαν στο μέλλον την αντικατάσταση του 

ελληνικού αλφαβλητου από το λατινικό. Αφού καθορίσαμε τα ερευνητικά μας ερωτήματα, 

διατυπώσαμε στη συνέχεια μια σειρά από δηλώσεις, που τα υπηρετούσαν, έτσι ώστε 

στο τέλος μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών να πάρουμε τις απαντήσεις που 

ζητούσαμε.  

Αφού το ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε, χορηγήθηκε στους μαθητές του Λυκείου μας. 

Ενημερώναμε τους ερωτώμενους ότι η απάντηση του ερωτηματολογίου  ήταν 



προαιρετική και ότι επιθυμούσαμε μόνο ειλικρινείς απαντήσεις. Τελικά συγκεντρώσαμε 

πέραν των 300 απαντημένων ερωτηματολογίων και προχωρήσαμε στην ανάλυσή τους.  

Για την ανάλυση χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό «SPSS». Τα αποτελέσματά μας 

παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά ερευνητικό ερώτημα ακολουθούμενα από σχετική 

συζήτηση και τα γενικά συμπεράσματα. 

 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Οι έρευνες γύρω από τη χρήση και τις συνέπειες των γκρίκλις τα τελευταία χρόνια έχουν 

αυξηθεί, καθώς το φαινόμενο απασχολεί όχι μόνο ειδικούς, όπως γλωσσολόγους ή 

εκπαιδευτικούς, αλλά και το ευρύ κοινό. Αν και τα γκρίκλις εμφανίζονται στη σημερινή 

τους μορφή τη δεκαετία του 1990, όταν οι Η/Υ δεν αναγνώριζαν ελληνικούς χαρακτήρες, 

υπάρχουν ανάλογα προηγούμενα από τη Βυζαντινή Εποχή και τον 19ο αιώνα, όπως λ.χ. 

τα Φραγκοχιώτικα των εμπόρων του 19ου αιώνα και τα Λατινοελληνικά των Λεβαντίνων 

της Σμύρνης (Ανδρουτσόπουλος, 1999). 

Η σύγχρονη έρευνα προσανατολίζεται στις στάσεις της κοινωνίας απέναντι στα γκρίκλις, 

στις αιτίες και τις συνέπειες της διάδοσής τους. Έτσι σύμφωνα με τον Κουτσογιάννη 

(2012) η χρήση τους αφορά κυρίως ψηφιακά περιβάλλοντα επικοινωνίας και αυξάνεται 

ανάλογα με τον βαθμό έκθεσης των παιδιών στην αγγλική γλώσσα και στην εξοικείωση 

με τους Η/Υ από πολύ μικρή ηλικία. Καθώς οι δύο πιο πάνω παράγοντες εμφανίζονται 

συχνότερα σε κοινωνικές ομάδες με υψηλότερο οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, τα 

παιδιά που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες είναι οι συνεπέστεροι χρήστες των γκρίκλις. Η 

αντίληψη της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας ότι η ενασχόληση των παιδιών με τους 

Η/Υ από μικρή ηλικία είναι επένδυση για το επαγγελματικό τους μέλλον, η φοίτηση σε 

ιδιωτικά σχολεία και η επαφή με την ψηφιακή τεχνολογία, που στα αστικά κέντρα είναι 

μεγαλύτερη από ό,τι στην επαρχία είναι παράγοντες που ευνοούν τη χρήση των 

γκρίκλις (Κουτσογιάννης, 2007). Τα τελευταία παραμένουν ο κανόνας κατά τη χρήση 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για τους ελληνόφωνους του εξωτερικού, όσο και 

για τους κατοίκους Ελλάδας, οι οποίοι τα θεωρούν μια ακαλαίσθητη πρακτική, όχι όμως 

και απειλή για την ελληνική γλώσσα, αν και οι πιο πάνω στάσεις δεν είναι ομοιογενείς, 

αλλά διαφέρουν σε σχέση με το φύλο, την ηλικία τον βαθμό χρήσης τους 

(Ανδρουτσόπουλος, 2009). 

Η σχέση της χρήσης των γκρίκλις με την ορθογραφική δεξιότητα μελετάται σε έρευνα 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας με δείγμα 

μαθητών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτή οι εκπαιδευτικοί 

αποδίδουν στη χρήση των γκρίκλις την απουσία τονισμού, τη σποραδική χρήση 

λατινικών χαρακτήρων σε ελληνικά χειρόγραφα κείμενα και τη σύντμηση λέξεων. Οι 

συχνότερες αιτίες χρήσης είναι η εξοικονόμηση χρόνου, η αποφυγή ορθογραφικών 



λαθών και η «μόδα» («Τα Νέα», 2009). Οι ίδιοι λόγοι αναφέρονται και από διαδικτυακή 

έρευνα μέσω της ιστοσελίδας www.i-point.gr.  

Τέλος αξίζει να αναφερθούμε στην ποιοτική έρευνα των Μαλλιαρού και άλλων (2015) 

σύμφωνα με την οποία κατά τη σύνταξη κειμένων σε γκρίκλις παρατηρείται 

αυθορμητισμός, προχειρότητα και παράβαση των γραμματικών κανόνων, όπως στον 

προφορικό λόγο, ενώ υπάρχει ποικιλία διαφορετικών τρόπων γραφής, οι οποίοι γίνονται 

αποδεκτοί, καθώς δεν ισχύουν ορθογραφικοί κανόνες. Η ίδια έρευνα διαπιστώνει ότι οι 

χρήστες ενοχοποιούν τα γρίκλις για τυχόν αδυναμίες τους στη χρήση της ελληνικής 

γλώσσας. 

Ερευνητική Διαδικασία  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των μαθητών του Λυκείου 

Αγίου Ιωάννη αναφορικά με τον νέο κώδικα γραπτής επικοινωνίας μεταξύ τους, τα 

λεγόμενα γκρίκλις, δηλαδή τη χρήση λατινικών χαρακτήρων για την απόδοση της 

ελληνικής γλώσσας. Αυτός ο τρόπος γραπτής επικοινωνίας προτιμάται κυρίως στα 

γραπτά μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου και στα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα ερευνητικά ερωτήματα και στον 

τρόπο δημιουργίας του ερωτηματολογίου που βρίσκεται στο Παράρτημα 1.  

Ερευνητικά Ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των μαθητών του Λυκείου 

Αγίου Ιωάννη σε σχέση με τον νέο κώδικα γραπτής επικοινωνίας μεταξύ τους, τα 

λεγόμενα γκρίκλις, δηλαδή τη χρήση λατινικών χαρακτήρων για την απόδοση της 

ελληνικής γλώσσας. Αυτός ο τρόπος γραπτής επικοινωνίας προτιμάται κυρίως στα 

γραπτά μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου και στα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε το πιο πάνω θέμα το επιμερίσαμε 

σε έξι μικρότερα ερωτήματα με βάση τα οποία θα μπορέσουμε να διατυπώσουμε πιο 

εύκολα και πιο μεθοδικά τις δηλώσεις μας στο ερευνητικό μας εργαλε ίο, που 

αποφασίσαμε να είναι το ερωτηματολόγιο. 

 

1. Χρησιμοποιούν οι μαθητές τα γκρίκλις και πόσο συχνά;  

2. Γιατί προτιμούν τα γκρίκλις;  

3. Τα γκρίκλις απειλούν την ελληνική γλώσσα;  

4. Τα γκρίκλις υποβαθμίζουν την ορθογραφική δεξιότητα;   

5. Κατά πόσο τα γκρίκλις ευθύνονται για την ανορθογραφία;  

6. Θα επιθυμούσαν οι μαθητές κάποια μέρα το ελληνικό αλφάβητο να 

αντικατασταθεί από το λατινικό; 

 

 



Εκτός όμως από τη διερεύνηση των πιο πάνω τα βασικών ερευνητικών μας 

ερωτημάτων θέλουμε μέσα από συσχετιστική στατιστική να δούμε και κατά πόσο 

διαφέρουν οι απόψεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων μαθητών, προκειμένου να κάνουμε 

τις απαραίτητες συγκρίσεις. Σκοπεύουμε λοιπόν να συγκρίνουμε τα πιο κάτω:  

 Αν διαφέρουν οι απόψεις των αγοριών σε σχέση με τις απόψεις των κοριτσιών  

 Αν διαμορφώνονται οι απόψεις των ερωτηθέντων σε σχέση με το μορφωτικό 

επίπεδο της οικογένειάς τους  

 Αν διαμορφώνονται οι απόψεις των ερωτηθέντων σε σχέση με το δικό τους 

μορφωτικό επίπεδο  

 Αν διαμορφώνονται οι απόψεις των ερωτηθέντων σε σχέση με την ηλικία τους 

(διαφορετικές τάξεις) 

 Αν διαμορφώνονται οι απόψεις των ερωτηθέντων μαθητών σε σχέση με τις 

επιλογές, που έχουν κάνει στα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο  

Για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις συγκρίσεις, συμπεριλάβαμε εκ των 

προτέρων τις απαραίτητες δημογραφικές ερωτήσεις μέσα στο το ερωτηματολόγιο, έτσι 

ώστε στο τέλος να είμαστε σε θέση να κάνουμε τυχόν συσχετίσεις.  

 

Επιλογή και στήριξη ερευνητικού εργαλείου  

H ανάγνωση της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας συνέβαλε σημαντικά στη 

δομή και στη διατύπωση των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο 

της έρευνας, οι οποίες στόχο έχουν τη μετέπειτα αναγκαία συλλογή δεδομένων, που θα 

αξιοποιηθούν, προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.  

 

Επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο ως το πιο κατάλληλο για την περίπτωση ερευνητικό 

εργαλείο συλλογής δεδομένων. Στην τελική μορφή του περιελάμβανε ερωτήσεις 

«κλειστού» τύπου. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν δομημένες και διατυπωμένες βάσει της 

κλίμακας Likert1 (Bell, 1997; Παπαδημητρίου και άλλοι, 2001) με αριθμητικά στο ιχεία 

                                                                 
1
 Η κλίμακα Likert αποτελεί μια κλίμακα εκτίμησης απόψεων ή συμπεριφοράς. Πρόκειται για υποκατηγορία της 

τακτικής κλίμακας. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται όταν ο εξεταζόμενος αξιολογείται με 

διατύπωση του βαθμού (πόσο καλ ά) ικανοποίησης του αξιολογητή από τον τρόπο με τον οποίο ο εξεταζόμενος 

έφερε σε πέρας ένα καθήκον που του ζητήθηκε να εκτελέσει. Πιο συγκεκριμένα, ο αξιολογητής έχει μια λίστα με 

προτάσεις (καταφατικές ή ερωτηματικές), ο αριθμός των οποίων συνήθως ποικίλλει από έξι ως τριάντα ( Arnold et 

al. 1967:31). Οι προτάσεις συνοδεύονται από κλειστές απαντήσεις, οι οποίες συνήθως δίνονται με τη μορφή 

κλίμακας από 3 ως 7 βαθμίδες και υποδηλώνουν διαφορετικό βαθμό συμφωνίας ή ικανοποίησης. Στη 

διαβάθμιση της κλίμακας χρησιμοποιείται συνήθως μία από τις παρακάτω ομάδες επιλογών: (α) «Διαφωνώ», 

«Μάλλον διαφωνώ», «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», «Μάλλον συμφωνώ», «Συμφωνώ» και (β) «Καθ όλου 

ικανοποιητικά», «Λίγο ικανοποιητικά», «Μέτρια ικανοποιητικά», «Πολύ ικανοποιητικά», «Πλήρως 

ικανοποιητικά». Ο συμμετέχων/αξιολογητής καλείται να σημειώσει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με την 

εκάστοτε πρόταση. 

http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=144
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=224


από το 1 έως το 5 (1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 

4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα) (Μιχαλοπούλου, 2006).  

 

Μέσα συλλογής δεδομένων/ Ερευνητικά εργαλεία. Δημιουργία ερωτηματολόγιου  

 

Α. Κατηγορία 1: Μεταβλητές γενικών χαρακτηριστικών και δημογραφικών 

στοιχείων.   

Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε, συμπεριλαμβάνονται οι πιο κάτω μεταβλητές 

έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις ανάμεσα στους 

μαθητές (Arnold et al, 1967, Hasson & Arnetz, 2007).  

 

 

1. Φύλο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην κατηγορία «αγόρι» (κωδικός 1) και στην 

κατηγορία «κορίτσι» (κωδικός 2). Η μεταβλητή αυτή συμπεριλήφθηκε, για να 

μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις απόψεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και αν 

υπάρχουν διαφορές στις απόψεις τους.  

 

2. Τάξη. Μέσω αυτής της κατηγορίας θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις των 

μικρότερων μαθητών του Λυκείου σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Δίνονται 3 επιλογές: 

Α΄ Λυκείου (κωδικός 1), Β΄ Λυκείου (κωδικός 2), Γ΄ Λυκείου (κωδικός 3).   

 

3. Επίδοση του μαθητή. Μέσω αυτής της κατηγορίας θέλουμε να συγκρίνουμε τον βαθμό 

χρήσης των γκρίκλις και τη στάση απέναντί τους από μαθητές με άριστη, μέτρια και 

κακή επίδοση.   

 

4. Μορφωτικό επίπεδο των γονιών του μαθητή. Μέσα από αυτή τη μεταβλητή θέλουμε 

να δούμε αν οι απόψεις των μαθητών μεταβάλλονται ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο 

των γονιών τους. Το μορφωτικό επίπεδο θα συλλέγεται μέσα από τις εξής 4 κατηγορίες: 

Δημοτικό (κατηγορία 1), Γυμνάσιο – Λύκειο (κατηγορία 2), Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο 

(κατηγορία 3) και Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό (κατηγορία 4).  

 

5. Μαθήματα Κατεύθυνσης. Με βάση αυτή τη μεταβλητή θα προσπαθήσουμε να 

διαχωρίσουμε τους ερωτηθέντες σε 4 κατευθύνσεις (θετικών επιστημών, οικονομικών 

επιστημών, καλλιτεχνικών σπουδών και κοινωνικών – θεωρητικών επιστημών) ανάλογα 

με τα μαθήματα επιλογής τους, προκειμένου να συγκρίνουμε κατά πόσο η χρήση και η 

στάση τους απέναντι στα γκρίκλις εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα και την προοπτική 

των σπουδών τους.  

 



Β. Κατηγορία 2: Μεταβλητές ερωτήσεων – δηλώσεων  

 

Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές έχουν 5 κατηγορίες, οι οποίες καθορίζονται από την 

κλίμακα Likert (1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 

4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα) και είναι δηλώσεις κατά τις οποίες οι ερωτηθέντες 

κλήθηκαν να τοποθετηθούν, έτσι ώστε να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις 

απόψεις τους σχετικά με τα ερωτήματα της έρευνας. Συγκεκριμένα για τα έξι βασικά 

ερωτήματα καθορίστηκε μια σειρά από παραμέτρους έτσι ώστε να έχουμε σφαιρική 

άποψη για τις απόψεις τους, ενώ ταυτόχρονα κάθε παράμετρος λειτουργεί  

συμπληρωματικά σε σχέση με τις άλλες. Μέσα από την πολλαπλότητα των 

παραμέτρων μπορούν να ταυτοποιηθούν τα ερωτήματα και έτσι να καταλήξουμε σε 

σαφείς απαντήσεις για την άποψη των ερωτωμένων σε κάθε ερευνητικό ερώτημα.  

 

Αναλύοντας τα ερωτήματα αυτά θα μπορέσουμε στο τέλος να καταλήξουμε σε ασφαλή 

συμπεράσματα για το βασικό μας ερώτημα σε σχέση με τις απόψεις των μαθητών για 

τα γκρίκλις και για τους λόγους που τα χρησιμοποιούν.  Οι πίνακες των δηλώσεων για 

το κάθε ερώτημα παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2.  

 

Γ. Κατηγορία 3: Μεταβλητές ελέγχου ερωτήσεων – δηλώσεων 

Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από μια σειρά τεσσάρων δηλώσεων, οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν, για να ελέγξουν την εγκυρότητα των απαντήσεων, που έδωσαν οι 

ερωτηθέντες. Οι δηλώσεις αυτές θα ταυτοποιηθούν με συγκεκριμένες δηλώσεις, για να 

δούμε κατά πόσο συμφωνούν τα αποτελέσματα, ώστε στο τέλος να αξιοποιήσουμε την 

άποψη μόνο αυτών που είναι συνεπείς στις δηλώσεις τους. Με αυτό τον τρόπο θα 

εξασφαλίσουμε πιο έγκυρα αποτελέσματα.  

B7 Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την ορθογραφική μου δεξιότητα.  

B21 Συνήθως χρησιμοποιώ τα γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά, όταν επικοινωνούν μαζί 

μου με ελληνικούς χαρακτήρες γράφω και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες  

B34 Γράφω πάντοτε όλα μου τα μηνύματα με χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου. 

 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου (Παράρτημα 1) υπάρχουν 46 δηλώσεις, 43 

δηλώσεις για την κατηγορία 2 των δηλώσεων και 3 δηλώσεις για την κατηγορία 3. Όλες 

οι ερωτήσεις ανακατευτήκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ερωτώμενοι να μπορούν να 

σκέφτονται κάθε ερώτηση ξεχωριστά και να μην τις κατατάσσουν σε ομάδες ανάλογα με 

το υποερώτημα που αυτές υπηρετούν. Οι ερωτηθέντες καλούνταν να επιλέξουν την 

απάντηση που τους εκφράζει καλύτερα στην κάθε περίπτωση από το «διαφωνώ 

απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα». Οι δηλώσεις, όπως έχουν χωριστεί πιο πάνω 

αναφέρονται με τη σειρά που τοποθετήθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Οι 3 δηλώσεις 

ελέγχου δεν θα ληφθούν υπόψη για τη διερεύνηση των αρχικών μας ερωτημάτων, αλλά 

θα ληφθούν υπόψη μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας των απαντημένων 



ερωτηματολογίων, προτού τα δεδομένα καταχωριστούν στο πρόγραμμα «SPSS». 

(Αντωνίου, 2014; Μπαλτάς, 2012; Νικολάου, 2014).  

 

Έρευνα ανάμεσα στους μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη 

Η έρευνα έγινε στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη από τις 6 μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2016. Τα 

ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από τους μαθητές σε 

όλες τις τάξεις του Λυκείου και εξηγήθηκε στους 

συμμετέχοντες ότι η απάντηση του 

ερωτηματολογίου δεν είναι υποχρεωτική. 

Εξηγήθηκε επίσης ότι θέλαμε ειλικρινείς απαντήσεις 

και ότι τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. Συνολικά 

δόθηκαν 336 ερωτηματολόγια σε όλο το Λύκειο 

Αγίου Ιωάννη. Από το διπλανό διάγραμμα, που 

δείχνει την τάξη των μαθητών, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι τα περισσότερα 

ερωτηματολόγια δόθηκαν σε μαθητές της Β΄ 

λυκείου σε ποσοστό πέραν του 50%. Ο λόγος είναι 

ότι, όταν δίναμε στην τάξη τους το ερωτηματολόγιο, 

επειδή διεξάγονταν μαθήματα κοινού κορμού ήταν 

όλοι στην τάξη. Στις υπόλοιπες δύο τάξεις και ειδικότερα στην Α΄ Λυκείου δεν 

μπορούσαμε λόγω του προγράμματος να έχουμε εύκολα πρόσβαση σε ολόκληρα 

τμήματα.   

Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος συνέλεγε 

δημογραφικά στοιχεία: την τάξη, την ηλικία, τον τόπο διαμονής, τη γενική επίδοση των 

μαθητών και το μορφωτικό επίπεδο των γονιών των μαθητών, που συμμετείχαν στην 

έρευνα.  

Τα αγόρια που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας ήταν το 40,8% του συνολικού 

δείγματος σε σχέση με τα κορίτσια που ήταν το 59,2% (137 αγόρια και 199 κορίτσια). 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι και πάλι το ερωτηματολόγιο μας είναι διαβαθμισμένο 

ως προς το φύλο των ερωτηθέντων του δείγματός μας, αν εξαιρέσουμε μικρές διαφορές 

ως προς το γενικό σύνολο των αγοριών και των κοριτσιών (τα κορίτσια ήταν πάντα πιο 

πρόθυμα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο).  

Επειδή θέλαμε να δούμε πώς διαμορφώνονται οι απόψεις των μαθητών σε σχέση με 

την επίδοσή τους, ρωτήσαμε και για αυτή. Ένα ποσοστό 44,9% των μαθητών δηλώνει 

λοιπόν ότι είναι άριστο, ενώ ένα ποσοστό 55,1% δηλώνει ότι έχει καλή, μέτρια ή μη 

ικανοποιητική επίδοση. Θα μπορέσουμε έτσι να συγκρίνουμε τις απόψεις των άριστων 

σε επίδοση μαθητών με τις απόψεις όλων των υπόλοιπων μαθητών, για να δούμε αν 

υπάρχουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις σε σχέση με τις απαντήσεις τους.  



Στις επόμενες δύο γραφικές παραστάσεις παρουσιάζεται το μορφωτικό επίπεδο των 

γονιών των μαθητών, που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο. Μπορούμε να δούμε 

ότι η πλειοψηφία των γονιών έχει τελειώσει το Λύκειο, ενώ είναι σημαντικό το ποσοστό 

κατόχων τίτλου κολεγιακού, πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.  

Τέλος ρωτήσαμε επίσης τους μαθητές για τα μαθήματα επιλογής τους προσπαθώντας 

να τους κατατάξουμε σε 2 κατηγορίες. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες που τους κατατάξαμε 

ήταν η Α΄ (μαθητές με μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, όπως Μαθηματικά, Φυσική, 

Χημεία και άλλα) και η Β΄ (όλοι οι υπόλοιποι). Συγκεκριμένα, επειδή οι περισσότεροι 

μαθητές έχουν μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, θέλαμε να συγκρίνουμε τις απόψεις 

αυτών με τις απόψεις των υπολοίπων. Όπως μπορούμε να δούμε από το διάγραμμα 

που ακολουθεί, οι περισσότεροι μαθητές, σε ένα ποσοστό γύρω στο 45%, έχουν 

μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, κάτι που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε στη 

συνέχεια για συγκρίσεις.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αποτελέσματα και Συμπεράσματα 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανά ερευνητικό ερώτημα και τα 

αντίστοιχα συμπεράσματα. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής για τον κάθε παράγοντα (συχνότητες και 

μέσοι όροι) με τις αντίστοιχες ερωτήσεις ανά παράγοντα. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση 

του στατιστικού πακέτου «SPSS» (Νικολάου, 2014, Αντωνίου, 2014, ερευνητικές 

εργασίες από nikolas-nikolaou.webnode.gr). Για την ανάλυση μελετήθηκε πρώτα η 

σχετική βιβλιογραφία. Αυτή η ενότητα χωρίζεται σε 3 υποενότητες ως ακολούθως:  

 Απάντηση των ερυνητικών ερωτημάτων για τους μαθητές  

 Συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των μαθητών 

 Γενικά συμπεράσματα  

 Διάχυση Αποτελεσμάτων  

1. Απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων για τους μαθητές  

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό ερώτημα. 

Για κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Εδώ απλά γίνεται ο 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων και η έκθεση των συμπερασμάτων, που προκύπτουν 

μέσα από την ανάλυση. Σε κάθε πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων, ο 

μέσος όρος των απαντήσεων και η τυπική απόκλιση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να 

βασιστούμε στον μέσο όρο για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων μας, όταν η τυπική 

απόκλιση είναι μικρότερη από το μισό του μέσου όρου (Νικολάου, 2014).  

Χρησιμοποιούν οι μαθητές τα γκρίκλις και πόσο συχνά;  

Πίνακας 1: Μελέτη του ερωτήματος 1: Χρησιμοποιούν οι μαθητές τα γκρίκλις και πόσο συχνά; Οι απαντήσεις είναι σε 

ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των 

απαντήσεων (Τ.Α.). 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.

Ο. 

Τ.Α.  

1 2 3 4 5 

Β1 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα (SMS), 

που στέλνω σε φίλους μου.     

4,8 5,4 7,7 30,4 51,8 4,19 1,098 

B14 Χρησιμοποιώ τα Γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα 

(facebook) που στέλνω σε φίλους μου.    
4,8 8,0 12,5 26,5 48,2 4,05 1,165 

B26 Δεν χρησιμοποιώ καθόλου τα γκρίκλις. 44,3 17,3 22,6 9,5 6,3 2,16 1,262 

B28 Συνήθως χρησιμοποιώ ελληνικούς χαρακτήρες στα 

μηνύματα, αλλά όταν επικοινωνούν μαζί  μου με γκρίκ λις 

γράφω και εγώ με γκρίκλις. 

28,3 30,7 20,5 14,9 5,7 2,39 1,202 

B40 Συνήθως χρησιμοποιώ γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά όταν 

επικοινωνούν μαζί  μου με ελληνικούς χαρακτήρες, γράφω 

και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες. 

28,1 17,1 26,0 20,1 8,7 2,65 1,338 

B46 Χρησιμοποιώ καθημερινώς τα γκρίκλις. 8,4 7,5 15,3 18,9 50,0 3,95 1,307 

 

Στο ερώτημα «Αν και πόσο συχνά οι μαθητές χρησιμοποιούν τα γκρίκλις;» από τη 

δήλωση Β1, που ρωτά κατά πόσο οι μαθητές χρησιμοποιούν γκρίκλις σε όλα τα 



μηνύματα προς φίλους, περίπου το 80% των ερωτηθέντων συμφωνεί. Στη δήλωση Β26 

που ρωτά αν δεν χρησιμοποιούν καθόλου τα γκρίκλις, περίπου το 65% των 

ερωτηθέντων διαφωνεί. Στη δήλωση Β46, εάν οι μαθητές χρησιμοποιούν καθημερινώς 

τα γκρίκλις περίπου το 70% συμφωνεί.  Σύμφωνα με τα πιο πάνω μπορεί να καταλήξει 

κανείς στο συμπέρασμα ότι οι νέοι χρησιμοποιούν σε ποσοστό περίπου 80% τα γκρίκλις 

στην καθημερινότητά τους, δηλαδή η χρήση τους είναι ιδαίτερα εκτεταμένη. 

Γιατί οι μαθητές προτιμούν τα γκρίκλις;  

Πίνακας 2: Μελέτη του ερωτήματος 2: Γιατί οι μαθητές προτιμούν τα γκρίκλις;  Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων 

του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.).  

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση   Συχνότητες (%) Μ.

Ο. 

Τ.Α.  

1 2 3 4 5 

Β2 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή πιστεύω είναι ότι πιο εύχρηστα από 

τους ελληνικούς χαρακτήρες.  

18,2 12,8 26,2 21,7 21,1 3,15 1,287 

B12 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή τα χρησιμοποιούν όλοι οι φίλοι μου. 30,7 23,5 23,2 14,2 8,4 2,46 1,287 

B13 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις για μεγαλύτερη ταχύτητα στα μηνύματα. 5,4 10,2 15,0 30,2 39,2 3,88 1,193 

B15 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή στην ουσία όλοι τα χρησιμοποιούν. 22,2 24,0 22,8 17,6 13,4 2,76 1,337 

B26 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, για να μην με κρίνουν οι άλλοι για την 

ορθογραφία μου. 

44,3 17,3 22,6 9,5 6,3 2,16 1,262 

B29 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή είναι μόδα και γίνονται χρήση από 

όλους τους νέους.  

33,4 22,4 24,5 15,5 4,2 2,35 1,209 

B38 Με τα Γκρίκλις είναι πολύ πιο εύκολη η ανάγνωση των μηνυμάτων 

μου. 

19,1 16,7 31,5 19,1 13,6 2,92 1,290 

B39 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, γιατί το κινητό μου δεν υποστηρίζει το 

ελληνικό αλφάβητο. 

50,6 25,9 11,0 6,3 6,3 1,92 1,194 

B41 Κάνω πολλά ορθογραφικά λάθη, όταν γράφω με ελληνικούς 

χαρακτήρες και για αυτό χρησιμοποιώ τα γκρίκλις. 

32,2 22,4 22,4 14,6 8,4 2,44 1,300 

B45 Πιστεύω πως η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από νεαρή ηλικία 

έπαιξε ρόλο στη δημιουργία και ενίσχυση των γκρίκλις. 

8,0 8,6 30,4 30,7 22,3 3,51 1,164 

Από την παρατήρηση του Πίνακα 2 μπορεί κανείς να καταλήξει σε αρκετά 

συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, η δήλωση Β13, που ρωτά κατά πόσο 

χρησιμοποιούν τα γκρίκλις για μεγαλύτερη ταχύτητα, περίπου το 70% των ερωτηθέντων 

συμφωνεί. Στη δήλωση Β26, που ρωτά αν χρησιμοποιούν τα γκρίκλις για να μην 

κριθούν για την ορθογραφία τους, περίπου το 65% των ερωτηθέντων διαφωνεί. Στη 

δήλωση Β39, που ρωτά αν τα χρησιμοποιούν, γιατί το κινητό τους δεν υποστηρίζει το 

ελληνικό αλφάβητο, η πλειονότητα των ερωτηθέντων, (80%) διαφωνεί. Στη δήλωση Β45, 

που ρωτά κατά πόσο η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από νεαρή ηλικία παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των γκρίκλις, περίπου το 60% των μαθητών συμφωνεί.  

Μέσα από την πιο πάνω ανάλυση και σύμφωνα με τον Πίνακα 2 καταλήγει κανείς στο 

συμπέρασμα ότι οι μαθητές προτιμούν τα γκρίκλις, γιατί εξοικονομούν χρόνο στο 

γράψιμο και λόγω της επίδρασης της αγγλικής γλώσσας της οποίας η εκμάθηση αρχίζει 

από νεαρή ηλικία. 

 

 



Τα γκρίκλις απειλούν την ελληνική γλώσσα; 

Κατ’ αρχήν στη δήλωση Β11, που ρωτά κατά πόσο η χρήση των γκρίκλις δεν 

εμπλουτίζει το λεξιλόγιο στη ελληνική γλώσσα, περίπου το 50% των ερωτηθέντων 

συμφωνεί. Στη δήλωση Β42, που ρωτά αν τα γκρίκλις θα αντικαταστήσουν το ελληνικό 

αλφάβητο, περίπου το 60% διαφωνεί.  Στη δήλωση Β16, που ρωτά αν τα γκρίκλις 

μειώνουν την ικανότητα έκφρασης στα Ελληνικά, περίπου το 50% συμφωνεί. Στη 

δήλωση Β44, που ρωτά κατά πόσο τα γκρίκλις κάνουν κακό στην ελληνική γλώσσα, 

περίπου το 60% συμφωνεί. Καταλήγει κανείς λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές 

πιστεύουν ότι τα γκρίκλις απειλούν την ελληνική γλώσσα, όπως επίσης και ότι μειώνουν 

την ικανότητα έκφρασης. Μπορεί κανείς εδώ να κάνει και τον πρώτο συλλογισμό: γιατί οι 

μαθητές χρησιμοποιούν τα γκρίκλις, αφού συνειδητοποιούν ότι μειώνουν την ικανότητα 

έκφρασής τους;  
Πίνακας 3: Μελέτη του ερωτήματος 3: Τα γκρίκλις απειλούν την ελληνική γλώσσα; Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά 

απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των  

απαντήσεων (Τ.Α.). 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.Ο.  Τ.Α.  

1 2 3 4 5 

Β3  Τα γκρίκλις αλλοιώνουν τον πλούτο της ελληνικής   

 γλώσσας. 

5,4 6,0 13,8 26,3 48,5 4,07 1,161 

B11 Πιστεύω ότι με τη χρήση των γκρίκλις δεν 

εμπλουτίζεται τόσο καλά το λεξιλόγιό μου στην 

ελληνική γλώσσα  

14,8 11,2 26,1 25,8 22,1 3,29 1,330 

B16 Η χρήση των γκρίκλις μειώνει την ικανότητα έκφρασης 

στην ελληνική γλώσσα. 

9,5 14,7 31,6 19,0 25,2 3,36 1,266 

B17 Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι αποτελεί συνέχεια 

της ελληνικής γλώσσας.  

45,6 20,1 22,8 9,1 2,4 2,03 1,127 

B25 Πιστεύω ότι δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε την 

ελληνική γραφή, αφού μπορούμε να εκφραστούμε 

πλήρως με τη χρήση των γκρίκλις. 

47,0 28,6 15,2 5,4 3,9 1,90 1,086 

B30 Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις εμπλουτίζει την 

Ελληνική γλώσσα. 

56,5 20,5 15,1 6,3 1,5 1,76 1,025 

B37 Πιστεύω ότι τα γκρίκλις στο τέλος θα καθιερωθούν και 

στα βιβλία μας.  

42,4 22,1 21,8 10,0 3,6 2,10 1,168 

B42 Πιστεύω ότι στο τέλος θα οδηγηθούμε στην 

αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου από 

λατινικούς χαρακτήρες.  

36,6 26,5 23,5 6,3 7,1 2,21 1,206 

B44 Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι κάνει κακό στην 

ελληνική γλώσσα. 

9,3 6,6 26,4 25,5 32,1 3,74 1,645 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα Γκρίκλις υποβαθμίζουν την ορθογραφική δεξιότητα;   

Πίνακας 4: Μελέτη του ερωτήματος 4: Τα Γκρίκλις υποβαθμίζουν την ορθογραφική δεξιότητα;  Οι απαντήσεις είναι σε 

ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τ υπική απόκλιση των 

απαντήσεων (Τ.Α.). 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.

Ο. 

Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β4 Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την ορθογραφία 

μου. 
16,4 12,8 16,1 23,9 30,7 3,40 1,450 

B10 Εξαιτίας της χρήσης των γκρίκλις δεν ξέρω πώς γράφονται 

στα ελληνικά κάποιες λέξεις, τις οποίες συνήθως γράφω με 

γκρίκλις.  

35,2 19,3 22,9 14,2 8,4 2,41 1,320 

B18 Πιστεύω ότι η χρήση των Γκρίκλις υποβαθμίζει την 

ορθογραφική μου δεξιότητα. 

23,5 14,3 23,8 22,6 15,8 2,93 1,393 

B24 Δεν πιστεύω να χρειάζεται η ορθογραφία επειδή μπορώ να 

γράψω ό,τι θέλω με τα γκρίκλις. 

47,3 28,6 11,6 8,3 4,2 1,93 1,139 

B31 Πιστεύω ότι θα γινόμουν καλύτερος / καλύτερη στην 

ορθογραφία, αν αποφάσιζα να γράφω μόνο με το ελληνικό 

αλφάβητο και ποτέ με γκρίκλις. 

6,6 11,7 24,0 23,1 34,7 3,68 1,244 

B36 Υπήρχαν παλιότερα λέξεις, που τις έγραφα σωστά, αλλά 

εξαιτίας των γκρίκλις δεν είμαι πια σίγουρος / σίγουρη για τη 

σωστή ορθογραφία τους. 

27,4 24,1 23,2 16,4 8,9 2,55 1,289 

 

Στη δήλωση Β4, που ρωτά ευθέως το πιο πάνω ερώτημα, το 60% των μαθητών 

συμφωνεί. Στη δήλωση Β24, που ρωτά εάν πιστεύουν ότι η ορθογραφία είναι άχρηστη, 

εφόσον υπάρχουν τα γκρίκλις, περίπου το 80% των ερωτηθέντων διαφωνεί.  Στη 

δήλωση Β31, που ρωτά κατά πόσο οι μαθητές θεωρούν πως θα γίνονταν καλύτεροι 

στην ορθογραφία, αν αποφάσιζαν να γράφουν μόνο με ελληνικό αλφάβητο και ποτέ με 

γκρίκλις, περίπου το 60% των μαθητών συμφωνεί. Στη δήλωση, εάν υπήρχαν λέξεις 

παλιότερα που τις  έγραφαν σωστά, αλλά εξαιτίας των γκρίκλις δεν είναι σίγουροι πια 

για την ορθογραφία τους, περίπου το 50% των ερωτηθέντων διαφωνεί. Έτσι, 

παρατηρώντας κανείς τον πιο πάνω Πίνακα (Πίνακας 4) που διερευνά  το ερώτημα 4 

μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές θεωρούν πως η καθημερινή επαφή 

με τα γκρίκλις όχι μόνο δεν αναπτύσσει την ορθογραφική τους δεξιότητα, αλλά και την 

υποβαθμίζει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατά πόσο τα γκρίκλις ευθύνονται για την ανορθογραφία;  

Πίνακας 5: Μελέτη του ερωτήματος 5: Κατά πόσο τα γκρίκλις ευθύνονται για την ανορθογραφία; Οι απαντήσεις είναι 

σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση 

των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφω νώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.

Ο. 

Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

   B5 Δεν χρειάζεται να μαθαίνω ορθογραφία, επειδή είναι πιο 

εύκολο να γράφεις με τα γκρίκλις. 
53,3 20,7 11,7 5,1 9,3 1,96 1,302 

B9 Επειδή χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, δεν υπάρχει λόγος να 

γνωρίζω ορθογραφία. 

60,7 21,7 10,4 3,0 4,2 1,68 1,052 

B19 Δεν υπάρχει λόγος να μαθαίνουμε ορθογραφία, αφού 

μπορούμε να χρησιμοποιούμε εύκολα τα γκρίκλις. 

54,0 23,0 15,5 6,0 1,5 1,78 1,011 

B23 Τα γκρίκλις είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο σήμερα οι 

μαθητές έχουν μεγάλα προβλήματα στην ορθογραφία. 

5,7 6,9 34,4 26,0 26,9 3,62 1,122 

B32 Η ανορθογραφία οφείλεται σε άλλους λόγους και όχι στα 

γκρίκλις. 

9,4 14,2 44,1 19,0 13,3 3,13 1,107 

 

Στη δήλωση Β9, που ρωτά κατά πόσο η χρήση των γκρίκλις καθιστά αχρείαστη την 

ορθογραφία, η πλειονότητα των μαθητών, περίπου το 85%, διαφωνεί. Στη δήλωση Β23, 

που ρωτά εάν τα γκρίκλις είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο σήμερα οι μαθητές έχουν 

μεγάλα προβλήματα στην ορθογραφία, περίπου το 50% των ερωτηθέντων συμφωνεί. 

Βλέποντας τον πιο πάνω πίνακα (Πίνακας 5) μπορεί κανείς να καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι οι μαθητές  θεωρούν πως τα γκρίκλις είναι μια από τις βασικότερες 

αιτίες για την ανορθογραφία, αλλά όχι και η μοναδική. 

Θα επιθυμούσαν οι μαθητές κάποια μέρα το ελληνικό αλφάβητο να 

αντικατασταθεί από το λατινικό; 

Πίνακας 6: Μελέτη του ερωτήματος 6: Θα επιθυμούσαν οι μαθητές κάποια μέρα το ελληνικό αλφάβητο να αντικατασταθεί 

από το λατινικό; Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέ σος όρος των 

απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.)  

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.

Ο. 

Τ.Α.  

1 2 3 4 5 

B6 Πιστεύω ότι όλα θα ήταν πιο εύκολα, αν χρησιμοποιούσαμε το 

λατινικό αλφάβητο. 

32,2 26,9 28,7 8,1 4,2 2,25 1,117 

B8 Πιστεύω πως στο τέλος θα οδηγηθούμε στην κατάργηση του 

ελληνικού αλφαβήτου και στην αντικατάστασή του από το 

λατινικό. 

29,0 23,9 31,3 7,2 8,7 2,43 1,221 

B20 Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις θα συνεχιστεί και στο μέλλον. 4,8 2,1 22,7 41,1 29,3 3,88 1,014 

B22 Συμφωνώ με τη χρήση των γκρίκλις και θα ήθελα να καθιερωθούν 

και στο σχολείο.  

46,1 23,5 20,2 7,4 2,7 1,97 1,098 

B33 Πιστεύω πως η χρήση των γκρίκλις αποτελεί μορφή επανάστασης 

των νέων εναντία στα στερεότυπα τόσων γενεών. 

16,1 26,4 45,2 10,0 2,4 2,56 0,957 

B35 Το ελληνικό αλφάβητο είναι ξεπερασμένο και είναι καιρός 

αντικατασταθεί από τα γκρίκλις.  

48,2 20,8 22,3 3,3 5,4 1,97 1,149 

B43 Τα Ελληνικά θα κερδίσουν πολλά από την κατάργηση του 

ελληνικού αλφαβήτου και την καθιέρωση των γκρίκλις.  

43,2 21,9 20,4 6,9 7,5 2,14 1,255 



Στη δήλωση Β6, που ρωτά εάν οι μαθητές πιστεύουν ότι όλα θα ήταν πιο εύκολα αν 

χρησιμοποιούσαμε το λατινικό αλφάβητο, περίπου το 60% των μαθητών διαφωνε ί.  Στη 

δήλωση Β8, που ρωτά κατά πόσο πιστεύουν ότι στο τέλος θα οδηγηθούμε στην 

κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και στην αντικατάσταση του από το λατινικό, 

περίπου το 55% των ερωτηθέντων διαφωνεί. Στη δήλωση Β22, που ρωτά εάν οι 

μαθητές συμφωνούν με τη χρήση των γκρίκλις και αν θα ήθελαν να καθιερωθούν στο 

σχολείο, η πλειονότητα των ερωτηθέντων, περίπου το 70%, διαφωνεί. Στη δήλωση Β33, 

που ρωτά εάν πιστεύουν πως η χρήση των γκρίκλις αποτελεί μια μορφή επανάστασης 

των νέων ενάντια στο κατεστημένο, το 45%  δεν έχει άποψη.  Στη δήλωση Β43, που 

ρωτά αν τα Ελληνικά θα κερδίσουν πολλά από την κατάργηση του ελληνικού 

αλφαβήτου και την καθιέρωση των γκρίκλις, το 65% των ερωτηθέντων διαφωνεί.  

Συμπερασματικά οι μαθητές πιστεύουν ότι τελικά δεν θα ήταν όλα πιο εύκολα, αν 

καθιερωνόταν το λατινικό αλφάβητο και επίσης διαφωνούν με την ιδέα κατάργησης του 

ελληνικού αλφαβήτου και αντικατάστασής του από το λατινικό. 

 

2. Σύγκριση Απαντήσεων μεταξύ των διαφόρων Κοινωνικών Ομάδων  

Τα συμπεράσματα που ακολουθούν, αφορούν τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ 

διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και προέρχονται μέσα από την προσεκτικότερη 

ανάλυση των πινάκων του Παραρτήματος 2. Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

πέρασαν από το Levene Test και στους πίνακες είναι επισημασμένες με έντονους 

χαρακτήρες όσες από τις ερωτήσεις παρουσιάζουν διαφορές και έχουν επίπεδο 

σημαντικότητας κάτω από 0.05, κάτι που μας υποδεικνύει ότι τα αποτελέσματά τους 

μπορούν να γενικευτούν για ολόκληρο τον πληθυσμό της περιοχής ή, αν θέλουμε, για 

ολόκληρο τον πληθυσμό των εφήβων της περιοχής που φοιτούν στο Λύκειό μας. 

Ακολουθεί η συζήτηση μετά τη σύγκριση των απόψεων διαφορετικών υποομάδων.  

Σύγκριση Απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών  

Μέσα από την παρατήρηση του Πίνακα 7 (Παράρτημα 2) μπορούμε να καταλήξουμε σε 

κάποια συμπεράσματα, που αφορούν διαφορές απόψεων ανάμεσα στα αγόρια και τα 

κορίτσια. Τα αγόρια συμφωνούν πως τα γκρίκλις είναι πιο εύχρηστα σε σύγκριση με το 

ελληνικό αλφάβητο περισσότερο από τα κορίτσια. Τα αγόρια διαφωνούν ότι στο τέλος 

θα οδηγηθούμε στην κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και στην αντικατάστασή του 

από το λατινικό περισσότερο από ό,τι τα κορίτσια. Τα αγόρια διαφωνούν περισσότερο 

από τα κορίτσια στο ότι χρησιμοποιούν τα γκρίκλις, επειδή στην ουσία όλοι τα 

χρησιμοποιούν. Τα κορίτσια διαφωνούν περισσότερο από τα αγόρια στο ότι δεν 

υπάρχει λόγος να μαθαίνουμε ορθογραφία, αφού μπορούμε να χρησιμοποιούμε εύκολα 

τα γκρίκλις. Τα αγόρια συμφωνούν περισσότερο από τα κορίτσια στο ότι η χρήση των 

γκρίκλις θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Τα αγόρια  διαφωνούν περισσότερο από τα 

κορίτσια στο ότι συνήθως χρησιμοποιούν ελληνικούς χαρακτήρες στα μηνύματα, αλλά 

όταν επικοινωνούν μαζί τους με γκρίκλις, γράφουν και αυτοί με γκρίκλις. Τα κορίτσια 

διαφωνούν περισσότερο από τα αγόρια στο ότι η χρήση των γκρίκλις αποτελεί μορφή 



επανάστασης των νέων ενάντια στα στερεότυπα τόσων γενεών. Τα κορίτσια διαφωνούν 

περισσότερο από τα αγόρια στο ότι παλαιότερα γνώριζαν τη σωστή ορθογραφία 

κάποιων λέξεων, αλλά τώρα εξαιτίας των γκρίκλις δεν είναι πια σίγουρα για τη σωστή 

ορθογραφία τους. 

 

Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην 

επίδοση και των υπόλοιπών μαθητών.  

Μέσα από την παρατήρηση του Πίνακα 8 (Παράρτημα 2) μπορούμε να καταλήξουμε σε 

κάποια συμπεράσματα, που αφορούν τις διαφορές στις απαντήσεις ανάμεσα στους 

μαθητές που δήλωσαν άριστοι και στους υπόλοιπους μαθητές. Αυτοί που δήλωσαν 

άριστοι συμφωνούν περισσότερο από τους υπόλοιπους στο ότι τα γκρίκλις αλλοιώνουν 

τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Οι υπόλοιποι μαθητές διαφωνούν περισσότερο 

από αυτούς που δήλωσαν άριστοι στο ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την 

ορθογραφία τους. Αυτοί που δήλωσαν άριστοι διαφωνούν περισσότερο από τους 

υπόλοιπους μαθητές στο ότι θα οδηγηθούμε στην κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου 

και στην αντικατάστασή του από το λατινικό. Αυτοί που δήλωσαν άριστοι περισσότερο 

από τους υπόλοιπους μαθητές διαφωνούν στο ότι, επειδή χρησιμοποιούν τα γκρίκλις, 

δεν υπάρχει λόγος να γνωρίζουν ορθογραφία. Αυτοί που δήλωσαν άριστοι συμφωνούν 

περισσότερο από τους υπόλοιπους μαθητές στο ότι η χρήση των γκρίκλις μειώνει την 

ικανότητα έκφρασης στην ελληνική γλώσσα. Αυτοί που δήλωσαν άριστοι διαφωνούν 

περισσότερο από τους υπόλοιπους μαθητές στο ότι η χρήση των γκρίκλις αποτελεί 

συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Αυτοί που δήλωσαν άριστοι διαφωνούν στο ότι δεν 

υπάρχει λόγος να μαθαίνουμε ορθογραφία, αφού μπορούμε να χρησιμοποιούμε εύκολα 

τα γκρίκλις, περισσότερο από τους υπόλοιπους μαθητές. Αυτοί που δήλωσαν άριστοι 

διαφωνούν περισσότερο από τους υπόλοιπους στο ότι θα ήθελαν τα γκρίκλις να 

καθιερωθούν στο σχολείο. Αυτοί που δήλωσαν άριστοι συμφωνούν περισσότερο από 

τους υπόλοιπους στο ότι τα γκρίκλις είναι ο πρώτος λόγος για το οποίο σήμερα οι 

μαθητές έχουν μεγάλα προβλήματα στην ορθογραφία. Αυτοί που δήλωσαν άριστοι 

διαφωνούν περισσότερο από τους υπόλοιπους στο ότι δεν είναι ανάγκη μα 

χρησιμοποιούμε την ελληνική γραφή, αφού μπορούμε να εκφραστούμε πλήρως με τη 

χρήση των γκρίκλις. Οι υπόλοιποι μαθητές διαφωνούν στο ότι χρησιμοποιούν τα 

γκρίκλις επειδή είναι μόδα και χρησιμοποιούνται από όλους τους νέους, περισσότερο 

από αυτούς που δήλωσαν άριστοι.  

 

Οι υπόλοιποι μαθητές συμφωνούν, ενώ αυτοί που δήλωσαν άριστοι διαφωνούν, στο ότι 

η ανορθογραφία οφείλεται σε άλλους λόγους και όχι στα γκρίκλις. Αυτοί που δήλωσαν 

άριστοι διαφωνούν περισσότερο από τους υπόλοιπους μαθητές στο ότι το ελληνικό 

αλφάβητο είναι ξεπερασμένο και είναι καιρός να αντικατασταθεί από τα γκρίκλις. Αυτοί 

που δήλωσαν άριστοι διαφωνούν περισσότερο από τους υπόλοιπους μαθητές στο ότι 



εξαιτίας των γκρίκλις δεν είναι σίγουροι για την ορθογραφία  κάποιων λέξεων ενώ 

παλαιότερα τις έγραφαν σωστά. Αυτοί που δήλωσαν άριστοι στην επίδοσή τους 

διαφωνούν περισσότερο από τους υπόλοιπους στο ότι συνήθως χρησιμοποιούν τα 

γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά όταν επικοινωνούν μαζί τους με ελληνικούς χαρακτήρες, 

γράφουν και αυτοί με ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτοί που δήλωσαν άριστοι διαφωνούν 

περισσότερο από τους υπόλοιπους στο ότι χρησιμοποιούν τα γκρίκλις, επειδή κάνουν 

ορθογραφικά λάθη, όταν γράφουν με ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτοί που δήλωσαν 

άριστοι διαφωνούν περισσότερο από τους υπόλοιπους μαθητές στο ότι τα Ελληνικά θα 

κερδίσουν πολλά από την κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και την καθιέρωση των 

γκρίκλις. 

 

Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που έχουν επιλέξει μαθήματα θετικής 

κατεύθυνσης (ΘΚ) και των υπολοίπων μαθητών  (ΘΟΚ)  

Από την παρατήρηση του Πίνακα 9 (Παράρτημα 2) μπορούμε να καταλήξουμε σε 

κάποια συμπεράσματα που αφορούν τις διαφορές στις απαντήσεις ανάμεσα στους 

μαθητές που έχουν μαθήματα θετικής κατεύθυνσης με τους μαθητές που έχουν 

μαθήματα θεωρητικής, οικονομικής και άλλης κατεύθυνσης. Οι μαθητές που έχουν ΘΚ 

διαφωνούν, ενώ οι μαθητές που έχουν ΘΟΚ συμφωνούν στο ότι χρησιμοποιούν τα 

γκρίκλις επειδή είμαι ότι πιο εύχρηστα από τους ελληνικούς χαρακτήρες. Οι μαθητές 

που έχουν ΘΚ συμφωνούν στο ότι τα γκρίκλις αλλοιώνουν τον πλούτο της ελληνικής 

γλώσσας περισσότερο από τους μαθητές που έχουν ΘΟΚ. Οι μαθητές, που έχουν ΘΚ, 

διαφωνούν περισσότερο από τους υπόλοιπους μαθητές στο ότι εξαιτίας της χρήσης των 

γκρίκλις δεν ξέρουν πώς γράφονται στα Ελληνικά κάποιες λέξεις, τις οποίες συνήθως 

γράφουν με γκρίκλις. Οι μαθητές που έχουν ΘΚ διαφωνούν περισσότερο από τους 

υπόλοιπους μαθητές στο ότι χρησιμοποιούν τα γκρίκλις επειδή τα χρησιμοποιούν οι 

φίλοι τους.  

 

Οι μαθητές που έχουν ΘΚ διαφωνούν και οι μαθητές που έχουν ΘΟΚ συμφωνούν στο 

ότι χρησιμοποιούν τα γκρίκλις επειδή στην ουσία τα χρησιμοποιούν όλοι. Οι μαθητές ΘΚ 

συμφωνούν, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές διαφωνούν ότι η χρήση των γκρίκλις 

υποβαθμίζει την ορθογραφική τους δεξιότητα. Οι μαθητές που έχουν ΘΚ διαφωνούν 

περισσότερο από τους υπόλοιπους μαθητές στο ότι συμφωνούν με τη χρήση των 

γκρίκλις και θα ήθελαν να καθιερωθούν και στο σχολείο. Οι μαθητές που έχουν ΘΚ 

συμφωνούν περισσότερο από τους υπόλοιπους μαθητές στο ότι τα γκρίκλις είναι ο 

πρώτος λόγος για τον οποίο σήμερα οι μαθητές έχουν μεγάλα προβλήματα στην 

ορθογραφία. Οι μαθητές που έχουν ΘΚ διαφωνούν ενώ οι μαθητές που έχουν ΘΟΚ 

συμφωνούν ότι η ανορθογραφία οφείλεται σε άλλους λόγους και όχι στα γκρίκλις. Οι 

μαθητές που έχουν ΘΚ διαφωνούν περισσότερο από τους υπόλοιπους μαθητές στο ότι 

γράφουν πάντοτε όλα τους τα μηνύματα με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι μαθητές που 

έχουν ΘΚ διαφωνούν στο ότι το ελληνικό αλφάβητο είναι ξεπερασμένο και είναι καιρός 



να αντικατασταθεί από τα γκρίκλις. Οι μαθητές που έχουν ΘΚ διαφωνούν περισσότερο 

από τους υπόλοιπους μαθητές στο ότι συνήθως χρησιμοποιούν γκρίκλις στα μηνύματά 

τους, αλλά όταν επικοινωνούν μαζί τους με ελληνικούς χαρακτήρες γράφουν κι αυτοί με 

ελληνικούς χαρακτήρες. Οι μαθητές που έχουν ΘΚ διαφωνούν περισσότερο από τους 

υπόλοιπους μαθητές ότι τα Ελληνικά θα κερδίσουν πολλά από την κατάργηση του 

ελληνικού αλφαβήτου και την καθιέρωση των γκρίκλις. Οι μαθητές που έχουν ΘΚ 

συμφωνούν περισσότερο από τους υπόλοιπους μαθητές ότι η χρήση των γκρίκλις κάνει 

κακό στην Ελληνική. 

 

Σύγκριση των απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου (Ηλικία)  

Βάσει του Πίνακα 10 (Παράρτημα 2) μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια 

συμπεράσματα που αφορούν διαφορές στις απαντήσεις ανάμεσα στους μαθητές της Β΄ 

και της Γ΄ Λυκείου. Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου συμφωνούν περισσότερο στο ότι 

χρησιμοποιούν τα γκρίκλις για μεγαλύτερη ταχύτητα περισσότερο από τους μαθητές της 

Γ΄ Λυκείου. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου διαφωνούν περισσότερο από τους μαθητές της 

Β΄ Λυκείου στο ότι χρησιμοποιούν τα γκρίκλις, επειδή στην ουσία τα χρησιμοποιούν 

όλοι. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου διαφωνούν περισσότερο από τους μαθητές της Β΄  

Λυκείου με τη χρήση των γκρίκλις και με το ενδεχόμενο καθιέρωσής τους στα σχολεία. 

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου συμφωνούν, ενώ οι μαθητές της Γ΄ διαφωνούν στο ότι είναι 

πιο εύκολη η ανάγνωση των μηνυμάτων σε γκρίκλις. Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου 

διαφωνούν περισσότερο από τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου στο ότι χρησιμοποιούν τα 

γκρίκλις, επειδή το κινητό τους δεν υποστηρίζει το ελληνικό αλφάβητο. Οι μαθητές της 

Β΄ Λυκείου διαφωνούν περισσότερο από τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου ότι στο τέλος θα 

οδηγηθούμε στην αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου από το λατινικό. Οι μαθητές 

της Β΄ Λυκείου συμφωνούν περισσότερο από τους μαθητές της Γ΄  Λυκείου ότι η 

εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από νεαρή ηλικία έπαιξε ρόλο στην υιοθέτηση και την 

ενίσχυση των γκρίκλις. Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου συμφωνούν περισσότερο από τους 

μαθητές της Γ΄ Λυκείου στο ότι χρησιμοποιούν τα γκρίκλις σε καθημερινή βάση.  

 

 

 

 

 

 



3. Γενικά Συμπεράσματα  

Σύμφωνα με την όλη συζήτηση που έγινε στα αποτελέσματα, μπορεί κανείς να 

καταλήξει στα πιο κάτω συμπεράσματα σε σχέση με τα ερευνητικά μας ερωτήματα:  

 Πέραν του 80% των μαθητών δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν καθημερινώς τα 

γκρίκλις στην επικοινωνία τους.  

 Σημαντικό ρόλο παίζει η εξοικείωση με τα Αγγλικά και η ταχύτητα γραφής  

 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. 

 Οι μαθητές συνδέουν τις ορθογραφικές αδυναμίες τους με τη χρήση των γκρίκλις 

και θεωρούν πως η μη χρήση τους θα βοηθούσε να τις βελτιώσουν.  

 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. 

 Οι μαθητές δεν θέλουν να καταργηθεί το ελληνικό αλφάβητο, αλλά θεωρούν ότι η 

χρήση των γκρίκλις έχει μέλλον.  

 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις και τις απόψεις αγοριών και κοριτσιών μπορεί κανείς να 

καταλήξει σε σημαντικές διαφορές οι οποίες μπορούν να γενικευτούν στο σύνολο του 

πληθυσμού όπως:   

 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 από τα 

αγόρια.  

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

 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις και τις απόψεις μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν 

άριστοι στην επίδοση σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές, καταλήγουμε ότι:  

 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.  

 

 

 

 

 

 



Καταλήγει λοιπόν κανείς στα πιο κάτω γενικά συμπεράσματα:  

 Πέραν του 85% των μαθητών χρησιμοποιούν τα γκρίκλις καθημερινά στη γραπτή 

επικοινωνία. 

 Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα γκρίκλις για μεγαλύτερη ταχύτητα, ενώ πιστεύουν 

ότι έπαιξε και σημαντικό ρόλο σε αυτό η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από 

νωρίς. 

 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% πιστεύει 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.  

 

Μπορεί λοιπόν κανείς να πει ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται πως η χρήση των γκρίκλις είναι μια λανθασμένη πρακτική, 

αλλά επιμένουν σε αυτή, γιατί τη θεωρούν βολική. Ωστόσο το κύρος του ελληνικού 

αλφαβήτου είναι μεγάλο και η ιδέα αντικατάστασής του από το λατινικό απορρίπτεται. 

 

4. Διάχυση Αποτελεσμάτων  

Η διάχυση των αποτελεσμάτων μας έγινε μέσα από 4 κανάλια επικοινωνίας.Με καθένα 

από αυτά στοχεύαμε σε διαφορετικό κοινό.  

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων μας στην εφημερίδα του σχολείου μας.  

Για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μας στην σχολική κοινότητα 

αλλά και στους γονείς, ετοιμάσαμε μια περίληψη περίπου δύο σελίδων την οποία 

υποβάλαμε στη συντακτική ομάδα εφημερίδα του σχολείου μας, για να συμπεριληφθεί 

στην ύλη της εφημερίδας.  

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε Συνέδριο  

Παρουσιάσαμε τα αποτελέσματά μας στο Συνέδριο που διοργάνωσε το σχολείο μας με 

τίτλο «Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν…» που έγινε στις 21 Μαρτίου 2016, στην αίθουσα της 

Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. Το κοινό μας στο οποίο στοχεύαμε ήταν μαθητές και 

εκπαιδευτικοί από άλλα σχολεία.  

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων μας στην βιβλιοθήκη του σχολείου μας  

Την Τετάρτη 6 Απριλίου παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα μας στη βιβλιοθήκη του 

σχολείου στο πλαίσιο του δεκαπενθήμερου ερευνητικών και διαθεματικών εργασιών 

από τις 4 μέχρι τις 21 Απριλίου 2016. Στόχος του δεκαπενθήμερου των ερευνητικών 

εργασιών ήταν να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα (μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί) 

για τις δράσεις του σχολείου μας στο θέμα των ερευνών και των διαθεματικών εργασιών.  



 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο.  

Μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και αφού τελειώσουμε με τον 

διαγωνισμό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, τα αποτελέσματα 

μας θα εμφανίζονται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του σχολείου 

μας (http://lyk-ag-ioannis-lem.schools.ac.cy/) και του συντονιστή καθηγητή μας 

(www.nikolas-nikolaou.net ), για να μπορεί να την βρίσκει πολύ εύκολα όποιος 

ενδιαφέρεται είτε για προσωπική του ενημέρωση είτε για αξιοποίησή της σε περίπτωση 

παρόμοιων ερευνών. 

 

Επίλογος  

Η εμπειρίες που αποκτήσαμε με την εμπλοκή μας σε αυτή την ερευνητική εργασία είναι 

αρκετά σημαντικές. Συγκεκριμένα για τους σκοπούς της έρευνας μας, έχουμε εμπλακεί 

σε όλα τα στάδια της έρευνας και μπορούμε να πούμε ότι αυτό μας βοήθησε στα πιο 

κάτω:  

 Ασχοληθήκαμε ενεργά με όλα τα στάδια της διεξαγωγής μιας έρευνας. Με αυτό 

τον τρόπο μάθαμε πώς μπορούμε να κάνουμε έρευνα, να θέτουμε ερευνητικά 

ερωτήματα, να δημιουργούμε το δικό μας ερωτηματόλογιο, να κάνουμε 

επεξεργασία αποτελεσμάτων και στο τέλος να οδηγούμαστε στα δικά μας 

συμπεράσματα μέσα από την ανάλυση. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι γνωρίσαμε 

για πρώτη φορά τον ρόλο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και μας χαροποίησε 

αρκετά το γεγονός της ταυτοποίησης των αποτελεσμάτων μας με αυτά άλλων 

ερευνών.  

 Αναπτύξαμε τις δεξιότητές μας σε κάποια προγράμματα στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, που θα μας φανούν αρκετά χρήσιμα στη μετέπειτα πορεία μας. Πιο 

συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα πιο κάτω:  

 Επεξεργαστής κειμένου (word). Θα ήταν ψέμα να πούμε ότι μάθαμε τον 

επεξεργαστή κειμένου τώρα, αλλά μέσα από τη συγγραφή της εργασίας μας 

για τον διαγωνισμό εξοικειωθήκαμε με ειδικότερες δυνατότητες του 

συγκεκριμένου προγράμματος. 

 Προγράμματα ανάλυσης δεδομένων («SPSS»). Για μας ένα καινούργιο 

πρόγραμμα με πολλές δυνατότητες, που πιστεύουμε ότι θα μας χρειαστεί 

και σε άλλες περιπτώσεις όταν θα σπουδάζουμε. 

 Προγράμματα παρουσίασης (power point). Ένα ήδη γνωστό πρόγραμμα, 

αλλά πολύ χρήσιμο στη διάχυση των αποτελεσμάτων. Διαπιστώσαμε ότι ο 

τρόπος χρήσης του, οι αισθητικές επιλογές και η δόμηση των πληροφοριών 

ήταν κάπως διαφορετικός για τις περιστάσεις επικοινωνίας που το 

χρησιμοποιήσαμε. 

http://lyk-ag-ioannis-lem.schools.ac.cy/
http://www.nikolas-nikolaou.net/


 Μάθαμε να ξεχωρίσουμε τη χρήσιμη και αξιόπιστη πληροφορία στο διαδίκτυο 

τουλάχιστον για το θέμα που ασχοληθήκαμε, αλλά αυτή η δεξιότητα θα μας 

καθιστά πιο «καχύποπτες» σε μελλοντικές διαδικτυακές αναζητήσεις.  

 Καλλιεργήσαμε την κριτική σκέψη, διαμορφώσαμε άποψη για διάφορα θέματα  

και μάθαμε πώς να τεκμηριώνουμε την άποψή μας με επιχειρήματα, με 

βιβλιογραφικές αναφορές, με μετρήσεις και εργαλεία, όπως τα ερωτηματολόγια.  

 

 Τα συνέδρια οι ημερίδες, οι διαγωνισμοί και οι παρουσιάσεις βελτίωσαν τις 

ικανότητες επικοινωνίας με πραγματικό  κοινό και μείωσαν τον δισταγμό για 
δημόσια έκθεση. Μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητούμε για σοβαρά ζητήματα 

και να υποστηρίζουμε άφοβα την άποψή μας. Αναγκαστικά αυτό σήμανε 
βελτίωση στην προφορική και τη γραπτή μας έκφραση. Όλα τα πιο πάνω 
καταλήγουν σε τόνωση της αυτοπεποίθησης. 

 

Το δίδαγμα της αποτελεσματικότητας της αγαστής συνεργασίας ήρθε στο τέλος, 

αλλά ήταν πολύ σημαντικό. Τελικά η ομάδα μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από 

τον έναν. Η ικανοποίηση από τη δημιουργία ενός πρωτότυπου έργου μέσα από το 

οποίο οι άλλοι σου έμαθαν πράγματα και κι εσύ το ίδιο σε αυτούς μπορεί τελικά να 

είναι μεγάλη. Το όφελος της αυτοκριτικής πάλι μπορεί να είναι μεγαλύτερο.  Εμείς, αν 

αρκετές φορές βρεθήκαμε σε διαφωνίες στο τέλος με υποχωρήσεις και υπομονή 

καταλήξαμε σε καλύτερες αποφάσεις για την επίτευξη του σκοπού μας και 

αποδείξαμε στους εαυτούς μας ότι τελικά υπάρχουν τρόποι να τα καταφέρνουμε 

μαζί. 

 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η ενασχόληση μας με την εν λόγω έρευνα μας 

έδωσε αρκετά εφόδια τα οποία σίγουρα θα μας είναι χρήσιμα στη μετέπειτα πορεία των 

σπουδών μας. 

Θα θέλαμε να θέσουμε τις πιο κάτω παρατηρήσεις και ως εισηγήσεις:  

 Καταρχήν τα άτομα που λαμβάνουν μέρος θα πρέπει να γνωρίζουν τον όγκο της 

δουλειάς που απαιτείται για την διεξαγωγή μιας τέτοιας έρευνας. Συνηθισμένοι σε 

«κλασικές» σχολικές εργασίες απλής συρραφής πληροφοριών από το διαδίκτυο, 

η σοβαρότητα και η μελέτη που απαιτείται είναι πέρα πό κάθε φαντασία. Πολύ 

περισότερο, όταν αποχώρησε ένα μέλος της ομάδας, ο φόρτος εργασίας 

αυξήθηκε, αλλά τουλάχιστον ισοσταθμίστηκε από το ομαδικό πνεύμα και τη 

συνεργασία. Σε περίπτωση εμπλοκής μας σε μελλοντική έρευνα θα φροντίσουμε 

από την αρχή η ομάδα μας να διαθέτει ομαδικό πνεύμα.    

Η διαδικασία εκπόνησης μιας ερευνητικής εργασίας θα μπορούσε να ενταχθεί ως 

μάθημα στο σχολείο, το οποίο μάλιστα θα ήταν πραγματικά δημιουργικό. Αυτό θα 

επέτρεπε καλύτερο προγραμματισμό χρόνου, στοιχειώδεις γνώσεις για τη μέθοδο 



έρευνας και θα μείωνε τις δικές μας τύψεις, καθώς ήμασταν αναγκασμένες να χάνουμε 

μαθήματα, αλλά και τη δυσαρέσκεια κάποιων καθηγητών μας, που παραπονιούνταν, 

επειδή αναγκαζόμασταν κάποιες φορές να λείπουμε από το μάθημά τους. Μια τέτοια 

αλλαγή θα έλυνε και το πρόβλημα των συναντήσεων εκτός σχολείου, που δεν είναι 

πάντα εφικτές. 

 

Περιορισμοί της έρευνας  

Σε αυτήν την ενότητα θα αναφερθούμε όχι μόνο στους περιορισμούς της έρευνας μας, 

αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως ερευνητική ομάδα:  

(α) Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, στην ουσία και περιορισμός ταυτόχρονα, ήταν ότι 

στην αρχή θελήσαμε να ασχοληθούμε με μια κοινωνική έρευνα ανάμεσα στους 

γεωργούς της περιοχής του φράγματος Πολεμιδιών. Οι γεωργοί είναι λιγοστοί και είτε 

δεν ήταν διαθέσιμοι να μας απαντήσουν, είτε ήταν δύσκολο να τους βρούμε. Από αυτή 

την άποψη, αν συνεχίζαμε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε  ικανοποιητικά αποτελέσματα, 

πράγμα που σημαίνει ότι η εργασία μας δεν θα διέθετε εγκυρότητα. Η απόφασή μας για 

αλλαγή του θέματος, ομολογουμένως κάπως αργά, ήταν μια απόφαση, που 

δημιούργησε ανασφάλεια, όμως στο τέλος μας οδήγησε σε μια έρευνα αρκετά έγκυρη 

χάρη στο ευρύ δείγμα, το οποίο μας επιτρέπει με κάποιες επιφυλάξεις βέβαια να 

γενικεύσουμε τα αποτελέσματα σε όλο τον μαθητικό πληθυσμό (βλ. πιο κάτω: γ).  

(β) Άλλο  μεγάλο πρόβλημα που συναντήσαμε, ήταν η ασυνεννοησία μεταξύ των μελών 

της ομάδας, ασυνεννοησία η οποία μας δυσκόλευε, καθώς στεκόταν αδύνατο ακόμη και 

απλώς να συντονιζόμαστε. Ακόμη και μετά την παρουσίαση στο συνέδριο για τη 

γλώσσα, όταν ήδη απέμεναν ελάχιστα για την τελική μορφή της εργασίας, 

εξακολουθούσε να υπάρχει δυσκολία συνεννόησης και μάλιστα ένα μέλος της ομάδας 

μας αποχώρησε. Ίσως όμως αυτό να ήταν μια θετική εξέλιξη, αφού στη συνέχεια τα 

εναπομείναντα μέλη συνεργαστήκαμε αποτελεσματικότερα ως ομάδα.  

(γ) Η έρευνα θα μπορούσε να ήταν καλύτερα στρωματοποιημένη, ώστε να μπορέσουμε 

να έχουμε αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα από όλες της ηλικίες των μαθητών. 

Συγκεκριμένα τα ερωτηματολόγια της Α΄ Λυκείου ήταν πολύ λιγότερα από τα 

ερωτηματολόγια των άλλων τάξεων με αποτέλεσμα να διατηρούμε επιφυλάξεις για τη 

γενίκευση των αποτελεσμάτων σε όλους τους μαθητές. Φυσικά δόθηκαν 

ερωτηματολόγια σε όλους τους μαθητές, αλλά αρκετά δεν ήταν ειλικρινώς απαντημένα 

και, εφόσον κρίθηκαν αναξιόπιστα, δεν καταχωρίστηκαν στο λογισμικό «SPSS» και δεν 

λήφθηκαν υπόψη κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

(δ) Πιστεύουμε ότι το θέμα του χρόνου ήταν αρκετά πιεστικό, ειδικά για την ομάδα μας 

που άλλαξε θέμα στα μέσα του Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αρκετό 

χρόνο να εμβαθύνουμε βιβλιογραφικά στο θέμα. Γι’  αυτό θεωρούμε τη βιβλιογραφική 



ανασκόπηση αδύνατο σημείο της εργασίας μας. Επίσης, θεωρούμε ότι περισσότερη 

άνεση χρόνου θα μας έδινε τη δυνατότητα για βαθύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων 

και σύνδεσή τους με τη βιβλιογραφία. 

Εισηγήσεις για μελλοντική έρευνα 

Παρόλο που η έρευνά μας απάντησε σε κάποια ερωτήματα, ορισμένα νέα προέκυψαν 

κατά την ερευνητική μας πορεία. Γι’  αυτό πιο κάτω θα θέλαμε να καταγράψουμε κάποιες 

ιδέες για μελλοντική έρευνα. 

 

 Πώς σχετίζεται η χρήση των γκρίκλις με τον βαθμό γνώσης βασικών στοιχείων 

της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας (λ.χ. το λατινικό αλφάβητο είναι η εκδοχή 

του ελληνικού αλφαβήτου, που χρησιμοποιούσαν οι άποικοι της Κύμης της 

Ιταλίας, οι δυσκολίες της ελληνικής ορθογραφίας έχουν εξήγηση κτλ.); Η γνώση 

της ιστορίας της γλώσσας μας θα μπορούσε να περιορίσει την «αίγλη» τους;  

 Γιατί οι άριστοι μαθητές ενοχοποιούν τα γκρίκλις ως αιτία της ανορθογραφίας και 

οι υπόλοιποι αποδίδουν το πρόβλημα σε άλλες αιτίες; Ποιες είναι οι αιτίες αυτές;  

 Ποιες είναι οι αιτίες της ανορθογραφίας, η οποία παρατηρείται στους μαθητές 

γενικότερα και μήπως τα γκρίκλις κρύβουν το πρόβλημα, αντί να το δημιουργούν; 

Μήπως δηλαδή τα γκρίκλις είναι η «λύση» και όχι η αιτία του προβλήματος;  

 Ποια είναι η στάση των μαθητών με μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης απέναντι 

στα γκρίκλις; Κατά πόσο τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα επηρεάζουν τη στάση 

τους αυτή και σε τι διαφέρει η τελευταία από εκείνη των μαθητών άλλων 

κατευθύνσεων; 

 

Επίσης θα είχε ενδιαφέρον και θα φώτιζε περισσότερο το θέμα αν η ίδια έρευνα ή μια 

παρόμοια διεξαγόταν με διαφορετικό δείγμα. Τέτοια δείγματα θα μπορούσαν να είναι: 

 Ενήλικες διαφόρων ηλικιών σε σχέση με την εξοικείωσή τους με τις νέες 

τεχνολογίες  

 Κύπριοι μαθητές σε ιδιωτικά σχολεία με ξενόγλωσσο πρόγραμμα  

 Μαθητές στην Ελλάδα, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα έχει αρκετές διαφορές  

 

 

 



Ακόμη, θεωρούμε ότι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να ερευνηθεί κατά πόσο η χρήση των 

γκρίκλις στην Κύπρο διευκολύνεται από την ανάγκη όσων χρησιμοποιούν κατά την 

επικοινωνία τους τα Κυπριακά, να αποδώσουν πιο πιστά φθόγγους της διαλέκτου, οι 

οποίες είναι δύσκολο να αποδοθούν με τη χρήση του ελληνικού αλφαβήτου (λ.χ. έσιει – 

eshei). 

 

Τέλος, αξίζει να μελετηθεί αν η χρήση των γκρίκλις προτιμάται περισσότερο και γιατί 

από άτομα που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, και τους 

λόγους για τους οποιους τα γκρίκλις μπορούν να πάρουν διαστάσεις 

συλλαβογραμματικής γραφής (λ.χ., flmu αντί file mu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βιβλιογραφία 

Μεθοδολογία Έρευνας 

 Αντωνίου, Π. (2014). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας , σημειώσεις μαθήματος, 

C.I.I.M. Λεμεσός. 

 Arnold W. E., McCroskey J. C., Prichard S. V. O. (1967). The Likert ‐ type scale. 

Today's Speech, 15/2: 31-33. 

 Bell, J. (1997). Μεθοδολογικός Σχεδιασμός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας. 

Αθήνα: Gutenberg. 

 Hasson D., Arnetz B. B. (2007). Validation and Findings Comparing VAS vs. Likert 

Scales for Psychosocial Measurements. International Electronic Journal of Health 

Education, 8: 178-192. 

 Μιχαλοπούλου, Καίτη (2006). Κατασκευάζοντας μια κλίμακα Likert, Μεταπτυχιακή 

εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων  

 Μπάλτας, (2012). Βασικές Αρχές Μέτρησης: Κλίμακες Μέτρησης, Είδη Ερωτήσεων 

σε Δημοσκοπήσεις (Surveys). Μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα : 

http://www.technowatch.aueb.gr/includes/download2.asp?fi le=P 

 Νικολάου Ν. (2014). Σημειώσεις για το στατιστικό πακέτο SPSS. Λεμεσός. Μπορεί 

να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα http://www.nikolas-nikolaou.net/διαθεματικές-

εργασίες-/έρευνα-SPSS-/  

 Παπαδημητρίου Γ., Φλώρου Γ., Αναστασιάδου Σ. (2001). Κλίμακες αξιολόγησης: η 

περίπτωση της κλίμακας Likert. Πρακτικά 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, 

81-88. Μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα: http://hdl.handle.net/2159/8834 

Γκρίκλις 

 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. (1999). «Από τα φραγκοχιώτικα στα greeklish».  

Μπορεί να ανακτηθεί από  την ιστοσελίδα: 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=114039&ct=114&dt=05/09/1999 

 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. (2009). «‘Greeklish’: Transliteration Practice 

and Discourse in the Context of Computer-Mediated Digraphia». Στο: Standard 

Languages and Language Standards: Greek, Past and present, edited by Alexandra 

Georgakopoulou, and Michael Silk, 221-249. Farnam: Ashgate (Centre for Hellenic 

Studies, King's College London: 12). Μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα: 

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA139/%CE%91%CE%BD%CE

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/Word/:%20http:/www.technowatch.aueb.gr/includes/download2.asp?file=P
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/Word/:%20http:/www.technowatch.aueb.gr/includes/download2.asp?file=P
http://www.nikolas-nikolaou.net/διαθεματικές-εργασίες-/έρευνα-SPSS-/
http://www.nikolas-nikolaou.net/διαθεματικές-εργασίες-/έρευνα-SPSS-/
http://hdl.handle.net/2159/8834


%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/

Androutsopoulos,%20Greeklish%20(2009).pdf 

 Κουτσογιάννης Δημήτρης (2007). «Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων 

εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση», Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας, Θεσσαλονίκη: Κ.Ε.Γ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα 1α: Ερωτηματολόγιο 
 

Θέμα: Χρήση των γκρίκλις και απόψεις των μαθητών     

Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί το εργαλείο για μια έρευνα που διεξάγεται 

από μια ομάδα μαθητών του Λυκείου μας. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να απαντήσετε ειλικρινά σε 

όλες τις ερωτήσεις, καθώς το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 42 ερωτήσεις – δηλώσεις στις οποίες καλείστε να 

συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε ανάλογα με την άποψή σας. Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις 

δηλώσεις με ειλικρίνεια. Στην κάθε ερώτηση θα πρέπει να επιλέξετε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τις 

πεποιθήσεις σας.  Οι αριθμοί που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις 

από μέρους σας:  

1. Διαφωνώ απόλυτα, 2. Διαφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4. Συμφωνώ,  5. Συμφωνώ απόλυτα 

 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική. Σας ευχαριστούμε εκ 

των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας.  

 

Μέρος Α: Βασικές Πληροφορίες  (Παρακαλώ κυκλώστε αυτό που ισχύει.)  

Φύλο:           1. αγόρι          2. κορίτσι  

Τάξη:         1. Α΄ Λυκείου    2. Β΄ Λυκείου    3. Γ΄ Λυκείου  

Μαθητική επίδοση: (Παρακαλώ κυκλώστε αυτό που πιστεύεται ότι ισχύει για την επίδοσή σας σε σχέση 

με τα μαθήματα) 

1. Άριστη επίδοση  

2. Μέτρια επίδοση  

3. Μη ικανοποιητική επίδοση  

Μορφωτικό επίπεδο γονιών 

Μητέρα: (1) Δημοτικό, (2) Γυμνάσιο – Λύκειο, (3) Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο , (4) Μεταπτυχιακό  

Πατέρας:  (1) Δημοτικό, (2) Γυμνάσιο – Λύκειο, (3) Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο , (4) Μεταπτυχιακό  

Μαθήματα Κατεύθυνσης: παρακαλώ συμπληρώστε πιο κάτω τα βασικά μαθήματα επιλογής σας πέρα 

από τα Νέα Ελληνικά. 

1.………………………  2. …………………………. 3………………………… 4. ……………….. 

 

 



Μέρος Β . Κυκλώστε την άποψη που σας εκφράζει. Οι αριθμοί που υπάρχουν δίπλα από τις 

δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από μέρους σας:  

1. Διαφωνώ απόλυτα, 2. Διαφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4. Συμφωνώ,  5. Συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δηλώσεις Απάντηση  

Β1 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα (SMS), που στέλνω σε φίλους μου.      

1   2   3    4   5  

Β2 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή πιστεύω είναι ότι πιο εύχρηστα από τους ελληνικούς 

χαρακτήρες.  

 

1   2   3    4   5 

Β3 Τα γκρίκλις αλλοιώνουν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας.  1   2   3    4   5 

Β4 Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την ορθογραφία μου.  1   2   3    4   5 

Β5 Δεν χρειάζεται να μαθαίνω ορθογραφία, επειδή είναι πιο εύκολο να γράφεις με τα 

γκρίκλις. 

 

1   2   3    4   5 

Β6 Πιστεύω ότι όλα θα ήταν πιο εύκολα, αν χρησιμοποιούσαμε το λατινικό αλφάβητο.   

1   2   3    4   5 

Β7 Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την ορθογραφική μου δεξιότητα.  1   2   3    4   5 

Β8 Πιστεύω πως στο τέλος θα οδηγηθούμε στην κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και 

στην αντικατάστασή του από το λατινικό.  

 

1   2   3    4   5 

Β9 Επειδή χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, δεν υπάρχει λόγος να γνωρίζω ορθογραφία.  1   2   3    4   5 

Β10 Εξαιτίας της χρήσης των γκρίκλις δεν ξέρω πώς γράφονται στα Ελληνικά κάποιες 

λέξεις, τις οποίες συνήθως γράφω με γκρίκλις. 

 

1   2   3    4   5 

Β11 Πιστεύω ότι με τη χρήση των γκρίκλις δεν εμπλουτίζεται τόσο καλά το λεξιλόγιό μου 

στην ελληνική γλώσσα. 

 

1   2   3    4   5 

Β12 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή τα χρησιμοποιούν όλοι οι φίλοι μου.  1   2   3    4   5 

Β13 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις για μεγαλύτερη ταχύτητα στα μηνύματα.  1   2   3    4   5 

Β14 Χρησιμοποιώ τα Γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα ( facebook) που στέλνω σε φίλους 

μου.    

 

1   2   3    4   5 

Β15 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή στην ουσία όλοι τα χρησι μοποιούν.  1   2   3    4   5 

Β16 Η χρήση των γκρίκλις μειώνει την ικανότητα έκφρασης στην ελληνική γλώσσα.  1   2   3    4   5 

Β17 Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι αποτελεί συνέχεια της ελληνικής γλώσσας.  1   2   3    4   5 

Β18 Πιστεύω ότι η χρήση των Γκρίκλις υποβαθμίζει την ορθογραφική μου δεξιότητα.   

1   2   3    4   5 

Β19 Δεν υπάρχει λόγος να μαθαίνουμε ορθογραφία, αφού μπορούμε να χρησιμοποιούμε 

εύκολα τα γκρίκλις. 

 

1   2   3    4   5 

Β20 Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις θα συνεχιστεί και στο μέλλον.  1   2   3    4   5 

Β21 Συνήθως χρησιμοποιώ τα γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά, όταν επικοινωνούν μαζί μου 

με ελληνικούς χαρακτήρες γράφω και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες.  

 

1   2   3    4   5 

Β22  Συμφωνώ με τη χρήση των γκρίκλις και θα ήθελα να καθιερωθούν και στο σχολείο.  1   2   3    4   5 

Β23 Τα γκρίκλις είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο σήμερα οι μαθητές έχουν μεγάλα 

προβλήματα στην ορθογραφία. 

 

1   2   3    4   5 

Β24 Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται η ορθογραφία, επειδή μπορώ να γράψω ό,τι θέλω με τα 

γκρίκλις. 

 

1   2   3    4   5 

Β25 Πιστεύω ότι δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε την ελληνική γραφή, αφού μπορούμε 

να εκφραστούμε πλήρως με τη χρήση των γκρίκλις.  

 

1   2   3    4   5 

Β26 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, για να μην με κρίνουν οι άλλοι για την ορθογραφία μου.  1   2   3    4   5 

Β27 Δεν χρησιμοποιώ καθόλου τα γκρίκλις. 1   2   3    4   5 

Β28 Συνήθως χρησιμοποιώ ελληνικούς χαρακτήρες στα μηνύματα, αλλά, όταν 

επικοινωνούν μαζί  μου με γκρίκλις, γράφω και εγώ με γκρίκλις.  

 

1   2   3    4   5 



Β29 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή είναι μόδα και χρησιμοποιούνται από όλους τους 

νέους. 

 

1   2   3    4   5 

Β30 Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις εμπλουτίζει την ελληνική γλώσσα.  1   2   3    4   5 

Β31 Πιστεύω ότι θα γινόμουν καλύτερος / καλύτερη στην ορθογραφία, αν αποφάσιζα να 

γράφω μόνο με το ελληνικό αλφάβητο και ποτέ με γκρίκλις.  

 

1   2   3    4   5 

Β32 Η ανορθογραφία οφείλεται σε άλλους λόγους και όχι στα γκρίκλις.  1   2   3    4   5 

Β33 Πιστεύω πως η χρήση των γκρίκλις αποτελεί μορφή επανάστασης των νέων εναντία  

στα στερεότυπα τόσων γενεών.  

 

1   2   3    4   5 

Β34 Γράφω πάντοτε όλα μου τα μηνύματα με χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου.  1   2   3    4   5 

Β35 Το ελληνικό αλφάβητο είναι ξεπερασμένο και είναι καιρός αντικατασταθεί από τα 

γκρίκλις. 

 

1   2   3    4   5 

Β36 Υπήρχαν παλιότερα λέξεις, που τις έγραφα σωστά, αλλά εξαιτίας των γκρίκλις δεν είμαι 

πια σίγουρος / σίγουρη για τη σωστή ορθογραφία τους.  

 

1   2   3    4   5 

Β37 Πιστεύω ότι τα γκρίκλις στο τέλος θα καθιερωθούν και στα βιβλία μας.  1   2   3    4   5 

Β38 Με τα γκρίκλις είναι πολύ πιο εύκολη η ανάγνωση των μηνυμάτων μου.  1   2   3    4   5 

Β39 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, γιατί το κινητό μου δεν υποστηρίζει το ελληνικό αλφάβητο.  1   2   3    4   5 

Β40 Συνήθως χρησιμοποιώ γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά όταν επικοινωνούν μαζί  μου με 

ελληνικούς χαρακτήρες, γράφω και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες.  

 

1   2   3    4   5 

Β41 Κάνω πολλά ορθογραφικά λάθη, όταν γράφω με ελληνικούς χαρακτήρες και για αυτό 

χρησιμοποιώ τα γκρίκλις. 

 

1   2   3    4   5 

Β42 Πιστεύω ότι στο τέλος θα οδηγηθούμε στην αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου 

από λατινικούς χαρακτήρες.  

 

1   2   3    4   5 

Β43 Τα Ελληνικά θα κερδίσουν πολλά από την κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και 

την καθιέρωση των γκρίκλις.  

 

1   2   3    4   5 

Β44 Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι κάνει κακό στην ελληνική γλώσσα.  1   2   3    4   5 

Β45 Πιστεύω πως η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από νεαρή ηλικία έπαιξε ρόλο στη 

δημιουργία και ενίσχυση των γκρίκλις.  

 

1   2   3    4   5 

Β46 Χρησιμοποιώ καθημερινώς  τα γκρίκλις. 1   2   3    4   5 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση να συμμετάσχετε στο 

ερωτηματολόγιό μας. Οι απόψεις σας θα μας είναι πολύτιμες για την έκβαση της έρευνάς μας.  

  Ερευνητική ομάδα μαθητών από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα 1β: Πίνακες δηλώσεων για τα ερευνητικά ερωτήματα 
1. Αν και πόσο συχνά οι μαθητές χρησιμοποιούν τα γκρίκλις;  

Β1 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα (SMS), που στέλνω σε φίλους μου.     

B14 Χρησιμοποιώ τα Γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα (facebook) που στέλνω σε φίλους μου.    

B26 Δεν χρησιμοποιώ καθόλου τα γκρίκλις. 

B28 Συνήθως χρησιμοποιώ ελληνικούς χαρακτήρες στα μηνύματα, αλλά όταν επικοινωνούν μαζί  μου με 

γκρίκλις γράφω και εγώ με γκρίκλις. 

B40 Συνήθως χρησιμοποιώ γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά όταν επικοινωνούν μαζί  μου με ελληνικούς 

χαρακτήρες, γράφω και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες.  

B46 Χρησιμοποιώ καθημερινώς τα γκρίκλις. 

2. Γιατί οι μαθητές προτιμούν τα γκρίκλις ;  

Β2 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή πιστεύω είναι ότι πιο εύχρηστα από τους ελληνικούς χαρακτήρες.  

B12 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή τα χρησιμοποιούν όλοι οι φίλοι μου. 

B13 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις για μεγαλύτερη ταχύτητα στα μηνύματα. 

B15 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή στην ουσία όλοι τα χρησιμοποιούν. 

B26 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, για να μην με κρίνουν οι άλλοι για την ορθογραφία μου.  

B29 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή είναι μόδα και γίνονται χρήση από όλους τους νέους.  

B38 Με τα Γκρίκλις είναι πολύ πιο εύκολη η ανάγνωση των μηνυμάτων μου.  

B39 Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, γιατί το κινητό μου δεν υποστηρίζει το ελληνικό αλφάβητο.  

B41 Κάνω πολλά ορθογραφικά λάθη, όταν γράφω με ελληνικούς χαρακτήρες και για αυτό χρησιμοποιώ τα γκρίκλις. 

B45 Πιστεύω πως η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από νεαρή ηλικ ία έπαιξε ρόλο στη δημιουργία και 

ενίσχυση των γκρίκλις. 

3. Τα γκρίκλις απειλούν την ελληνική γλώσσα;  

Β3  Τα γκρίκλις αλλοιώνουν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας.  

B11 Πιστεύω ότι με τη χρήση των γκρίκλις δεν εμπλουτίζεται τόσο καλά το λεξιλόγιό μου στην ελληνική 

γλώσσα  

B16 Η χρήση των γκρίκλις μειώνει την ικανότητα έκφρασης στην ελληνική γλώσσα.  

B17 Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι αποτελεί συνέχεια της ελληνικής γλώσσας.  

B25 Πιστεύω ότι δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε την ελληνική γραφή, αφού μπορούμε να 

εκφραστούμε πλήρως με τη χρήση των γκρίκλις. 

B30 Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις εμπλουτίζει την Ελληνική γλώσσα.  

B37 Πιστεύω ότι τα γκρίκλις στο τέλος θα καθιερωθούν και στα βιβλία μας.  

B42 Πιστεύω ότι στο τέλος θα οδηγηθούμε στην αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου από λατινικούς 

χαρακτήρες.  

B44 Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι κάνει κακό στην ελληνική γλώσσα.  

4. Τα Γκρίκλις υποβαθμίζουν την ορθογραφική δεξιότητα;   

Β4 Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την ορθογραφία μου.  

B10 Εξαιτίας της χρήσης των γκρίκλις δεν ξέρω πώς γράφονται στα ελληνικά κάποιες λέξεις, τις οποίες συνήθως 

γράφω με γκρίκλις.  

B18 Πιστεύω ότι η χρήση των Γκρίκλις υποβαθμίζει την ορθογραφική μου δεξιότητα. 

B24 Δεν πιστεύω να χρειάζεται η ορθογραφία επειδή μπορώ να γράψω ό,τι θέλω με τα γκρίκλις. 

B31 Πιστεύω ότι θα γινόμουν καλύτερος / καλύτερη στην ορθογραφία, αν αποφάσιζα να γράφω μόνο με το ελληνικό 

αλφάβητο και ποτέ με γκρίκλις. 

B36 Υπήρχαν παλιότερα λέξεις, που τις έγραφα σωστά, αλλά εξαιτίας των γκρίκλις δεν είμαι πια σίγουρος / σίγουρη 

για τη σωστή ορθογραφία τους. 

5. Κατά πόσο τα γκρίκλις ευθύνονται για την ανορθογραφία;  

   B5 Δεν χρειάζεται να μαθαίνω ορθογραφία, επειδή είναι πιο εύκολο να γράφεις με τα γκρίκλις.  

B9 Επειδή χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, δεν υπάρχει λόγος να γνωρίζω ορθογραφία. 

B19 Δεν υπάρχει λόγος να μαθαίνουμε ορθογραφία, αφού μπορούμε να χρησιμοποιούμε εύκολα τα γκρίκλις.  



B23 Τα γκρίκλις είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο σήμερα οι μαθητές έχουν μεγάλα προβλήματα στην 

ορθογραφία. 

B32 Η ανορθογραφία οφείλεται σε άλλους λόγους και όχι στα γκρίκλις. 

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

B6 Πιστεύω ότι όλα θα ήταν πιο εύκολα, αν χρησιμοποιούσαμε το λατινικό αλφάβητο. 

B8 Πιστεύω πως στο τέλος θα οδηγηθούμε στην κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και στην αντικατάστασή του 

από το λατινικό. 

B20 Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις θα συνεχιστεί και στο μέλλον.  

B22 Συμφωνώ με τη χρήση των γκρίκλις και θα ήθελα να καθιερωθούν και στο σχολείο.  

B33 Πιστεύω πως η χρήση των γκρίκλις αποτελεί μορφή επανάστασης των νέων εναντία στα στερεότυπα 

τόσων γενεών.  

B35 Το ελληνικό αλφάβητο είναι ξεπερασμένο και είναι καιρός αντικατασταθεί από τα γκρίκλις. 

B43 Τα Ελληνικά θα κερδίσουν πολλά από την κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και την καθιέρωση 

των γκρίκλις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα 2: Συγκριτικοί Πίνακες Αξιολόγησης  
Σύγκριση Απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών  

Πίνακας 7: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο 

σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων 

(Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των 

μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου.    

Δηλώσεις Φύλο N M.O. T.A. 

B1. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα (SMS), που στέλνω σε φίλους μου.     

 

αγόρι 137 4,17 1,102 

κορίτσι 199 4,21 1,098 

B2. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή πιστεύω είναι ότι πιο εύχρηστα από τους ελληνικούς χαρακτήρες. αγόρι 137 3,44 1,333 

κορίτσι 199 2,95 1,377 

B3. Τα γκρίκλις αλλοιώνουν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. 

 

αγόρι 137 4,09 1,209 

κορίτσι 197 4,05 1,128 

B4. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την ορθογραφία μου. αγόρι 137 3,40 1,442 

κορίτσι 198 3,39 1,459 

B5. Δεν χρειάζεται να μαθαίνω ορθογραφία, επειδή είναι πιο εύκολο να γράφεις με τα γκρίκλις. αγόρι 136 1,84 1,249 

κορίτσι 198 2,05 1,332 

B6. Πιστεύω ότι όλα θα ήταν πιο εύκολα, αν χρησιμοποιούσαμε το λατινικό αλφάβητο. αγόρι 136 2,14 1,005 

κορίτσι 199 2,33 1,184 

B7. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την ορθογραφική μου δεξιότητα. 

 

αγόρι 135 3,14 1,420 

κορίτσι 199 3,09 1,397 

B8. Πιστεύω πως στο τέλος θα οδηγηθούμε στην κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και στην αντικατάστασή του από 

το λατινικό. 

αγόρι 137 2,24 1,234 

κορίτσι 198 2,56 1,198 

B9. Επειδή χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, δεν υπάρχει λόγος να γνωρίζω ορθογραφία. 

 

αγόρι 137 1,78 1,155 

κορίτσι 199 1,61 ,972 

B10. Εξαιτίας της χρήσης των γκρίκλις δεν ξέρω πώς γράφονται στα Ελληνικά κάποιες λέξεις, τις οποίες συνήθως γράφω με 

γκρίκλις. 

αγόρι 135 2,33 1,321 

κορίτσι 197 2,47 1,319 

B11. Πιστεύω ότι με τη χρήση των γκρίκλις δεν εμπλουτίζεται τόσο καλά το λεξιλόγιό μου στην ελληνική γλώσσα. αγόρι 137 3,33 1,255 

κορίτσι 193 3,26 1,384 

B12. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή τα χρησιμοποιούν όλοι οι φίλοι μου. αγόρι 135 2,52 1,326 

κορίτσι 197 2,42 1,262 

B13. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις για μεγαλύτερη ταχύτητα στα μηνύματα. 

 

αγόρι 137 3,98 1,234 

κορίτσι 197 3,81 1,162 

B14. Χρησιμοποιώ τα Γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα (facebook) που στέλνω σε φίλους μου.    αγόρι 137 4,04 1,162 

κορίτσι 199 4,06 1,171 

B15. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή στην ουσία όλοι τα χρησιμοποιούν. 

 

αγόρι 132 2,53 1,339 

κορίτσι 197 2,91 1,316 

B16. Η χρήση των γκρίκλις μειώνει την ικανότητα έκφρασης στην ελληνική γλώσσα. αγόρι 136 3,45 1,185 

κορίτσι 190 3,29 1,320 

B17. Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι αποτελεί συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. αγόρι 133 2,05 1,147 

κορίτσι 196 2,02 1,116 

B18. Πιστεύω ότι η χρήση των Γκρίκλις υποβαθμίζει την ορθογραφική μου δεξιότητα. αγόρι 137 3,01 1,406 

κορίτσι 199 2,87 1,385 

B19. Δεν υπάρχει λόγος να μαθαίνουμε ορθογραφία, αφού μπορούμε να χρησιμοποιούμε εύκολα τα γκρίκλις.  αγόρι 1,94 1,94 1,107 

κορίτσι 1,67 1,67 ,927 

B20. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις θα συνεχιστεί και στο μέλλον. αγόρι 4,01 4,01 ,931 

κορίτσι 3,78 3,78 1,060 

B21. Συνήθως χρησιμοποιώ τα γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά, όταν επικοινωνούν μαζί μου με ελληνικούς χαρακτήρες γράφω 

και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες. 

αγόρι 3,15 3,15 1,330 

κορίτσι 3,02 3,02 1,303 

B22. Συμφωνώ με τη χρήση των γκρίκλις και θα ήθελα να καθιερωθούν και στο σχολείο. αγόρι 1,94 1,94 1,063 

κορίτσι 1,99 1,99 1,124 



B23. Τα γκρίκλις είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο σήμερα οι μαθητές έχουν μεγάλα προβλήματα στην ορθογραφία. αγόρι 3,60 3,60 1,121 

κορίτσι 3,63 3,63 1,125 

B24. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται η ορθογραφία, επειδή μπορώ να γράψω ό,τι θέλω με τα γκρίκλις. αγόρι 1,84 1,84 1,073 

κορίτσι 2,00 2,00 1,181 

B25. Πιστεύω ότι δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε την ελληνική γραφή, αφού μπορούμε να εκφραστούμε πλήρως με τη 

χρήση των γκρίκλις. 

αγόρι 2,04 2,04 1,134 

κορίτσι 1,81 1,81 1,045 

B26. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, για να μην με κρίνουν οι άλλοι για την ορθογραφία μου. αγόρι 2,01 2,01 1,260 

κορίτσι 2,26 2,26 1,256 

B27. Δεν χρησιμοποιώ καθόλου τα γκρίκλις. 

 

αγόρι 1,74 1,74 1,188 

κορίτσι 1,53 1,53 ,869 

B28. Συνήθως χρησιμοποιώ ελληνικούς χαρακτήρες στα μηνύματα, αλλά, όταν επικοινωνούν μαζί  μου με γκρίκλις,  

γράφω και εγώ με γκρίκλις. 

αγόρι 2,55 2,55 1,157 

κορίτσι 2,28 2,28 1,223 

B29. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή είναι μόδα και χρησιμοποιούνται από όλους τους νέους. αγόρι 2,32 2,32 1,227 

κορίτσι 2,37 2,37 1,198 

B30. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις εμπλουτίζει την ελληνική γλώσσα. αγόρι 1,87 1,87 1,079 

κορίτσι 1,68 1,68 ,982 

B31. Πιστεύω ότι θα γινόμουν καλύτερος / καλύτερη στην ορθογραφία, αν αποφάσιζα να γράφω μόνο με το ελληνικό 

αλφάβητο και ποτέ με γκρίκλις. 

αγόρι 3,76 3,76 1,173 

κορίτσι 3,62 3,62 1,291 

B32. Η ανορθογραφία οφείλεται σε άλλους λόγους και όχι στα γκρίκλις. αγόρι 3,10 3,10 1,202 

κορίτσι 3,15 3,15 1,039 

B33. Πιστεύω πως η χρήση των γκρίκλις αποτελεί μορφή επανάστασης των νέων εναντία στα στερεότυπα τόσων γενεών αγόρι 2,72 2,72 ,907 

κορίτσι 2,46 2,46 ,976 

B34. Γράφω πάντοτε όλα μου τα μηνύματα με χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου. αγόρι 2,12 2,12 1,078 

κορίτσι 2,15 2,15 ,992 

B35. Το ελληνικό αλφάβητο είναι ξεπερασμένο και είναι καιρός αντικατασταθεί από τα γκρίκλις. αγόρι 2,09 2,09 1,200 

κορίτσι 1,88 1,88 1,108 

B36. Υπήρχαν παλιότερα λέξεις, που τις έγραφα σωστά, αλλά εξαιτίας των γκρίκλις δεν είμαι πια σίγουρος / σίγουρη για 

τη σωστή ορθογραφία τους. 

αγόρι 2,78 2,78 1,235 

κορίτσι 2,40 2,40 1,306 

B37. Πιστεύω ότι τα γκρίκλις στο τέλος θα καθιερωθούν και στα  βιβλία μας. 

 

αγόρι 2,33 2,33 1,233 

κορίτσι 1,95 1,95 1,097 

B38. Με τα γκρίκλις είναι πολύ πιο εύκολη η ανάγνωση των μηνυμάτων μου. 

 

αγόρι 3,05 3,05 1,189 

κορίτσι 2,82 2,82 1,349 

B39. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, γιατί το κινητό μου δεν υποστηρίζει το ελληνικό αλφάβητο. αγόρι 1,99 1,99 1,213 

κορίτσι 1,87 1,87 1,182 

B40. Συνήθως χρησιμοποιώ γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά όταν επικοινωνούν μαζί  μου με ελληνικούς χαρακτήρες, γράφω 

και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες. 

αγόρι 2,71 2,71 1,425 

κορίτσι 2,61 2,61 1,276 

B41. Κάνω πολλά ορθογραφικά λάθη, όταν γράφω με ελληνικούς χαρακτήρες και για αυτό χρησιμοποιώ τα γκρίκλις. αγόρι 2,52 2,52 1,288 

κορίτσι 2,39 2,39 1,309 

B42. Πιστεύω ότι στο τέλος θα οδηγηθούμε στην αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου από λατινικούς χαρακτήρες. αγόρι 2,34 2,34 1,245 

κορίτσι 2,12 2,12 1,173 

B43. Τα Ελληνικά θα κερδίσουν πολλά από την κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και την καθιέρωση των γκρίκλις. αγόρι 2,13 2,13 1,271 

κορίτσι 2,14 2,14 1,247 

B44. Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι κάνει κακό στην ελληνική γλώσσα. αγόρι 3,83 3,83 2,089 

κορίτσι 3,67 3,67 1,253 

B45. Πιστεύω πως η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από νεαρή ηλικία έπαιξε ρόλο στη δημιουργία και ενίσχυση των 

γκρίκλις. 

αγόρι 3,58 3,58 ,976 

κορίτσι 3,46 3,46 1,278 

B46. Χρησιμοποιώ καθημερινώς τα γκρίκλις. αγόρι 3,88 3,88 1,225 

κορίτσι 3,99 3,99 1,363 

 
 

 



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

Πίνακας 8: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αυτών που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση (ομάδα 1) με τους υπόλοιπους μαθητές. Είναι μαυρισμένες οι απαντήσεις που 

έχουν σημαντικές διαφορές  (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το 

ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο 

κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου.   

Δηλώσεις Φύλο N M.O. T.A. 

B1. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα (SMS), που στέλνω σε φίλους μου.     

 

1,00 151 4,28 ,982 

2,00 185 4,11 1,181 

B2. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή πιστεύω είναι ότι πιο εύχρηστα από τους ελληνικούς χαρακτήρες. 1,00 151 3,15 1,384 

2,00 185 3,15 1,377 

B3. Τα γκρίκλις αλλοιώνουν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. 

 

1,00 151 4,33 1,018 

2,00 183 3,85 1,226 

B4. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την ορθογραφία μου. 1,00 151 3,15 1,516 

2,00 184 3,60 1,363 

B5. Δεν χρειάζεται να μαθαίνω ορθογραφία, επειδή είναι πιο εύκολο να γράφεις με τα γκρίκλις. 1,00 149 1,89 1,302 

2,00 185 2,03 1,300 

B6. Πιστεύω ότι όλα θα ήταν πιο εύκολα, αν χρησιμοποιούσαμε το λατινικό αλφάβητο. 1,00 151 2,22 ,972 

2,00 184 2,28 1,226 

B7. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την ορθογραφική μου δεξιότητα. 

 

1,00 150 2,99 1,440 

2,00 184 3,21 1,371 

B8. Πιστεύω πως στο τέλος θα οδηγηθούμε στην κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και στην αντικατάστασή του από 

το λατινικό. 

1,00 151 2,27 1,194 

2,00 184 2,55 1,231 

B9. Επειδή χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, δεν υπάρχει λόγος να γνωρίζω ορθογραφία. 

 

1,00 151 1,51 ,815 

2,00 185 1,82 1,196 

B10. Εξαιτίας της χρήσης των γκρίκλις δεν ξέρω πώς γράφονται στα Ελληνικά κάποιες λέξεις, τις οποίες συνήθως γράφω με 

γκρίκλις. 

1,00 151 2,31 1,328 

2,00 181 2,50 1,311 

B11. Πιστεύω ότι με τη χρήση των γκρίκλις δεν εμπλουτίζεται τόσο καλά το λεξιλόγιό μου στην ελληνική γλώσσα. 1,00 150 3,19 1,467 

2,00 180 3,38 1,201 

B12. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή τα χρησιμοποιούν όλοι οι φίλοι μου. 1,00 151 2,53 1,226 

2,00 181 2,40 1,337 

B13. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις για μεγαλύτερη ταχύτητα στα μηνύματα. 

 

1,00 149 3,95 1,102 

2,00 185 3,82 1,262 

B14. Χρησιμοποιώ τα Γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα (facebook) που στέλνω σε φίλους μου.    1,00 151 4,13 1,079 

2,00 185 3,99 1,231 

B15. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή στην ουσία όλοι τα χρησιμοποιούν. 

 

1,00 148 2,82 1,282 

2,00 181 2,71 1,381 

B16. Η χρήση των γκρίκλις μειώνει την ικανότητα έκφρασης στην ελληνική γλώσσα. 1,00 148 3,59 1,172 

2,00 178 3,16 1,311 

B17. Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι αποτελεί συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. 1,00 147 1,88 1,107 

2,00 182 2,14 1,133 

B18. Πιστεύω ότι η χρήση των Γκρίκλις υποβαθμίζει την ορθογραφική μου δεξιότητα. 1,00 151 2,89 1,461 

2,00 185 2,96 1,339 

B19. Δεν υπάρχει λόγος να μαθαίνουμε ορθογραφία, αφού μπορούμε να χρησιμοποιούμε εύκολα τα γκρίκλις.  1,00 151 1,63 ,906 

2,00 184 1,90 1,077 

B20. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις θα συνεχιστεί και στο μέλλον. 1,00 151 3,82 1,033 

2,00 180 3,93 ,997 

B21. Συνήθως χρησιμοποιώ τα γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά, όταν επικοινωνούν μαζί μου με ελληνικούς χαρακτήρες γράφω 

και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες. 

1,00 151 3,03 1,157 

2,00 183 3,10 1,432 

B22. Συμφωνώ με τη χρήση των γκρίκλις και θα ήθελα να καθιερωθούν και στο σχολείο. 1,00 151 1,72 ,967 

2,00 185 2,17 1,157 

B23. Τα γκρίκλις είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο σήμερα οι μαθητές έχουν μεγάλα προβλήματα στην ορθογραφία. 1,00 151 3,77 1,014 

2,00 183 3,49 1,190 

B24. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται η ορθογραφία, επειδή μπορώ να γράψω ό,τι θέλω με τα γκρίκλις. 1,00 151 1,81 1,145 



2,00 185 2,03 1,127 

B25. Πιστεύω ότι δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε την ελληνική γραφή, αφού μπορούμε να εκφραστούμε πλήρως 

με τη χρήση των γκρίκλις.  

1,00 151 1,59 ,811 

2,00 185 2,16 1,209 

B26. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, για να μην με κρίνουν οι άλλοι για την ορθογραφία μου. 1,00 151 2,09 1,275 

2,00 185 2,22 1,251 

B27. Δεν χρησιμοποιώ καθόλου τα γκρίκλις. 

 

1,00 151 1,70 1,046 

2,00 185 1,56 ,988 

B28. Συνήθως χρησιμοποιώ ελληνικούς χαρακτήρες στα μηνύματα, αλλά, όταν επικοινωνούν μαζί  μου με γκρίκλις, γράφω 

και εγώ με γκρίκλις. 

1,00 151 2,32 1,180 

2,00 185 2,45 1,220 

B29. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή είναι μόδα και χρησιμοποιούνται από όλους τους νέους. 1,00 150 2,54 1,219 

2,00 185 2,19 1,180 

B30. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις εμπλουτίζει την ελληνική γλώσσα. 1,00 150 1,67 ,974 

2,00 181 1,83 1,062 

B31. Πιστεύω ότι θα γινόμουν καλύτερος / καλύτερη στην ορθογραφία, αν αποφάσιζα να γράφω μόνο με το ελληνικό 

αλφάβητο και ποτέ με γκρίκλις. 

1,00 151 3,74 1,186 

2,00 183 3,62 1,290 

B32. Η ανορθογραφία οφείλεται σε άλλους λόγους και όχι στα γκρίκλις. 1,00 151 2,83 1,100 

2,00 180 3,38 1,053 

B33. Πιστεύω πως η χρήση των γκρίκλις αποτελεί μορφή επανάστασης των νέων εναντία στα στερεότυπα τόσων γενεών 1,00 151 2,47 ,937 

2,00 179 2,64 ,969 

B34. Γράφω πάντοτε όλα μου τα μηνύματα με χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου. 1,00 149 2,13 1,035 

2,00 185 2,14 1,022 

B35. Το ελληνικό αλφάβητο είναι ξεπερασμένο και είναι καιρός αντικατασταθεί από τα γκρίκλις. 1,00 151 1,59 ,881 

2,00 185 2,28 1,249 

B36. Υπήρχαν παλιότερα λέξεις, που τις έγραφα σωστά, αλλά εξαιτίας των γκρίκλις δεν είμαι πια σίγουρος / σίγουρη  για 

τη σωστή ορθογραφία τους. 

1,00 151 2,34 1,243 

2,00 185 2,73 1,303 

B37. Πιστεύω ότι τα γκρίκλις στο τέλος θα καθιερωθούν και στα βιβλία μας. 

 

1,00 151 2,06 1,201 

2,00 179 2,14 1,140 

B38. Με τα γκρίκλις είναι πολύ πιο εύκολη η ανάγνωση των μηνυμάτων μου. 

 

1,00 151 2,93 1,403 

2,00 179 2,90 1,190 

B39. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, γιατί το κινητό μου δεν υποστηρίζει το ελληνικό αλφάβητο. 1,00 151 1,81 1,136 

2,00 185 2,01 1,236 

B40. Συνήθως χρησιμοποιώ γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά όταν επικοινωνούν μαζί  μου με ελληνικούς χαρακτήρες, 

γράφω και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες. 

1,00 151 2,46 1,325 

2,00 183 2,81 1,331 

B41. Κάνω πολλά ορθογραφικά λάθη, όταν γράφω με ελληνικούς χαρακτήρες και για αυτό χρησιμοποιώ τα γκρίκλις. 1,00 150 2,03 1,231 

2,00 185 2,78 1,258 

B42. Πιστεύω ότι στο τέλος θα οδηγηθούμε στην αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου από λατινικούς χαρακτήρες. 1,00 151 2,15 1,256 

2,00 185 2,26 1,165 

B43. Τα Ελληνικά θα κερδίσουν πολλά από την κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και την καθιέρωση των γκρίκλις. 1,00 150 1,83 1,174 

2,00 183 2,39 1,265 

B44. Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι κάνει κακό στην ελληνική γλώσσα. 1,00 149 3,89 1,183 

2,00 184 3,61 1,936 

B45. Πιστεύω πως η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από νεαρή ηλικία έπαιξε ρόλο στη δημιουργία και ενίσχυση των 

γκρίκλις. 

1,00 151 3,62 1,094 

2,00 185 3,41 1,213 

B46. Χρησιμοποιώ καθημερινώς τα γκρίκλις. 1,00 151 4,09 1,288 

2,00 183 3,83 1,314 

 

 

 

 

 



Σύγκριση απόψεων μεταξύ των μαθητών που έχουν επιλέξει μαθήματα θετικής 

κατεύθυνσης σε σχέση με όλους τους άλλους μαθητές  

Πίνακας 9: Σύγκριση των απαντήσεων των μαθητών που έχουν μαθήματα θεωρητικής, οικονομικής κατεύθυνσης και διάφορα μαθήματα (κατηγορία 2)  με τους 

μαθητές που έχουν μαθήματα θετικής κατεύθυνσης (κατηγορία 1). Μαυρισμένες είναι οι δηλώσεις που υπάρχουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο 

σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων 

(Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των 

μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου.    

Δηλώσεις Φύλο N M.O. T.A. 

B1. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα (SMS), που στέλνω σε φίλους μου.     

 

1,00 108 4,21 1,005 

2,00 228 4,18 1,141 

B2. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή πιστεύω είναι ότι πιο εύχρηστα από τους ελληνικούς χαρακτήρες. 1,00 108 2,93 1,406 

2,00 228 3,25 1,356 

B3. Τα γκρίκλις αλλοιώνουν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. 

 

1,00 108 4,38 ,934 

2,00 226 3,92 1,228 

B4. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την ορθογραφία μου. 1,00 108 3,46 1,488 

2,00 227 3,37 1,434 

B5. Δεν χρειάζεται να μαθαίνω ορθογραφία, επειδή είναι πιο εύκολο να γράφεις με τα γκρίκλις. 1,00 108 1,92 1,291 

2,00 226 1,99 1,308 

B6. Πιστεύω ότι όλα θα ήταν πιο εύκολα, αν χρησιμοποιούσαμε το λατινικό αλφάβητο. 1,00 108 2,14 1,054 

2,00 227 2,30 1,144 

B7. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την ορθογραφική μου δεξιότητα. 

 

1,00 107 3,32 1,425 

2,00 227 3,01 1,387 

B8. Πιστεύω πως στο τέλος θα οδηγηθούμε στην κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και στην αντικατάστασή του από το  

λατινικό. 

1,00 108 2,41 1,304 

2,00 227 2,44 1,182 

B9. Επειδή χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, δεν υπάρχει λόγος να γνωρίζω ορθογραφία. 

 

1,00 108 1,79 1,169 

2,00 228 1,63 ,991 

B10. Εξαιτίας της χρήσης των γκρίκλις δεν ξέρω πώς γράφονται στα Ελληνικά κάποιες λέξεις,  τις οποίες συνήθως γράφω 

με γκρίκλις.  

1,00 108 2,18 1,259 

2,00 224 2,53 1,336 

B11. Πιστεύω ότι με τη χρήση των γκρίκλις δεν εμπλουτίζεται τόσο καλά το λεξιλόγιό μου στην ελληνική γλώσσα. 1,00 105 3,42 1,343 

2,00 225 3,23 1,323 

B12. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή τα χρησιμοποιούν όλοι οι φίλοι μου. 1,00 106 2,22 1,211 

2,00 226 2,58 1,308 

B13. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις για μεγαλύτερη ταχύτητα στα μηνύματα. 

 

1,00 107 3,92 1,191 

2,00 227 3,86 1,196 

B14. Χρησιμοποιώ τα Γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα (facebook) που στέλνω σε φίλους μου.    1,00 108 4,19 1,131 

2,00 228 3,99 1,178 

B15. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή στην ουσία όλοι τα χρησιμοποιούν. 

 

1,00 108 2,25 1,161 

2,00 221 3,01 1,348 

B16. Η χρήση των γκρίκλις μειώνει την ικανότητα έκφρασης στην ελληνική γλώσσα. 1,00 105 3,38 1,172 

2,00 221 3,34 1,311 

B17. Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι αποτελεί συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. 1,00 108 1,77 1,001 

2,00 221 2,15 1,165 

B18. Πιστεύω ότι η χρήση των Γκρίκλις υποβαθμίζει την ορθογραφική μου δεξιότητα. 1,00 108 3,09 1,384 

2,00 228 2,85 1,394 

B19. Δεν υπάρχει λόγος να μαθαίνουμε ορθογραφία, αφού μπορούμε να χρησιμοποιούμε εύκολα τα γκρίκλις. 1,00 108 1,70 ,940 

2,00 227 1,81 1,044 

B20. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις θα συνεχιστεί και στο μέλλον. 

 

1,00 108 3,99 ,972 

2,00 223 3,83 1,031 

B21. Συνήθως χρησιμοποιώ τα γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά, όταν επικοινωνούν μαζί μου με ελληνικούς χαρακτήρες γράφω 

και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες. 

1,00 106 3,09 1,246 

2,00 228 3,06 1,346 

B22. Συμφωνώ με τη χρήση των γκρίκλις και θα ήθελα να καθιερωθούν και στο σχολείο. 1,00 108 1,71 ,928 

2,00 228 2,09 1,152 

B23. Τα γκρίκλις είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο σήμερα οι μαθητές έχουν μεγάλα προβλήματα στην ορθογραφία. 1,00 106 3,83 ,961 



2,00 228 3,52 1,178 

B24. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται η ορθογραφία, επειδή μπορώ να γράψω ό,τι θέλω με τα γκρίκλις. 1,00 108 1,88 1,030 

2,00 228 1,96 1,188 

B25. Πιστεύω ότι δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε την ελληνική γραφή, αφού μπορούμε να εκφραστούμε πλήρως με τη 

χρήση των γκρίκλις. 

1,00 108 1,79 1,051 

2,00 228 1,96 1,100 

B26. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, για να μην με κρίνουν οι άλλοι για την ορθογραφία μου. 1,00 108 2,31 1,302 

2,00 228 2,09 1,239 

B27. Δεν χρησιμοποιώ καθόλου τα γκρίκλις. 

 

1,00 108 1,50 1,000 

2,00 228 1,68 1,020 

B28. Συνήθως χρησιμοποιώ ελληνικούς χαρακτήρες στα μηνύματα, αλλά, όταν επικοινωνούν μαζί  μου με γκρίκλις, γράφω 

και εγώ με γκρίκλις. 

1,00 108 2,32 1,198 

2,00 228 2,42 1,205 

B29. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή είναι μόδα και χρησιμοποιούνται από όλους τους νέους. 1,00 108 2,18 1,167 

2,00 227 2,43 1,222 

B30. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις εμπλουτίζει την ελληνική γλώσσα. 1,00 108 1,74 1,122 

2,00 223 1,77 ,977 

B31. Πιστεύω ότι θα γινόμουν καλύτερος / καλύτερη στην ορθογραφία, αν αποφάσιζα να γράφω μόνο με το ελληνικό 

αλφάβητο και ποτέ με γκρίκλις. 

1,00 108 3,82 1,151 

2,00 226 3,61 1,282 

B32. Η ανορθογραφία οφείλεται σε άλλους λόγους και όχι στα γκρίκλις. 1,00 105 2,90 1,247 

2,00 226 3,23 1,021 

B33. Πιστεύω πως η χρήση των γκρίκλις αποτελεί μορφή επανάστασης των νέων εναντία στα στερεότυπα τόσων γενεών 1,00 104 2,48 ,914 

2,00 226 2,60 ,976 

B34. Γράφω πάντοτε όλα μου τα μηνύματα με χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου. 1,00 108 1,94 ,884 

2,00 226 2,23 1,078 

B35. Το ελληνικό αλφάβητο είναι ξεπερασμένο και είναι καιρός αντικατασταθεί από τα γκρίκλις. 1,00 108 1,67 ,897 

2,00 228 2,11 1,228 

B36. Υπήρχαν παλιότερα λέξεις, που τις έγραφα σωστά, αλλά εξαιτίας των γκρίκλις δεν είμαι πια σίγουρος / σίγουρη για τη 

σωστή ορθογραφία τους. 

1,00 108 2,43 1,334 

2,00 228 2,61 1,266 

B37. Πιστεύω ότι τα γκρίκλις στο τέλος θα καθιερωθούν και στα βιβλία μας. 

 

1,00 106 2,19 1,273 

2,00 224 2,06 1,115 

B38. Με τα γκρίκλις είναι πολύ πιο εύκολη η ανάγνωση των μηνυμάτων μου. 

 

1,00 105 3,02 1,330 

2,00 225 2,87 1,271 

B39. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, γιατί το κινητό μου δεν υποστηρίζει το ελληνικό αλφάβητο. 1,00 108 1,76 1,093 

2,00 228 1,99 1,235 

B40. Συνήθως χρησιμοποιώ γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά όταν επικοινωνούν μαζί  μου με ελληνικούς χαρακτήρες, 

γράφω και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες. 

1,00 108 2,29 1,208 

2,00 226 2,82 1,365 

B41. Κάνω πολλά ορθογραφικά λάθη, όταν γράφω με ελληνικούς χαρακτήρες και για αυτό χρησιμοποιώ τα γκρίκλις. 1,00 107 2,35 1,340 

2,00 228 2,49 1,282 

B42. Πιστεύω ότι στο τέλος θα οδηγηθούμε στην αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου από λατινικούς χαρακτήρες. 1,00 108 2,28 1,386 

2,00 228 2,18 1,113 

B43. Τα Ελληνικά θα κερδίσουν πολλά από την κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και την καθιέρωση των γκρίκλις.  1,00 108 1,84 1,120 

2,00 225 2,28 1,294 

B44. Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι κάνει κακό στην ελληνική γλώσσα. 1,00 108 4,14 2,151 

2,00 225 3,54 1,299 

B45. Πιστεύω πως η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από νεαρή ηλικία έπαιξε ρόλο στη δημιουργία και ενίσχυση των 

γκρίκλις. 

1,00 108 3,50 1,098 

2,00 228 3,51 1,197 

B46. Χρησιμοποιώ καθημερινώς τα γκρίκλις. 1,00 108 3,95 1,321 

2,00 226 3,94 1,303 

 

 

 

 



Σύγκριση απόψεων μεταξύ των μαθητών της Β΄ Λυκείου σε σχέση με τους μαθητές της Γ΄ 

Λυκείου  

Πίνακας 10: Σύγκριση των απαντήσεων των μαθητών της Β  ́Λυκείου (κατηγορία 1) με τους μαθητές της Γ  ́λυκείου (κατηγορία 2). Μαυρισμένες είναι οι δηλώσεις 

που υπάρχουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν 

απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκ λιση (Τ.Α.) που 

δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου.   

Δηλώσεις Φύλο N M.O. T.A. 

B1. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα (SMS), που στέλνω σε φίλους μου.     

 

1,00 174 4,28 ,965 

2,00 128 4,16 1,125 

B2. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή πιστεύω είναι ότι πιο εύχρηστα από τους ελληνικούς χαρακτήρες. 1,00 174 3,08 1,297 

2,00 128 3,10 1,419 

B3. Τα γκρίκλις αλλοιώνουν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. 

 

1,00 173 4,14 1,096 

2,00 127 4,02 1,218 

B4. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την ορθογραφία μου. 1,00 174 3,40 1,434 

2,00 127 3,47 1,490 

B5. Δεν χρειάζεται να μαθαίνω ορθογραφία, επειδή είναι πιο εύκολο να γράφεις με τα γκρίκλις. 1,00 174 1,91 1,246 

2,00 126 1,90 1,305 

B6. Πιστεύω ότι όλα θα ήταν πιο εύκολα, αν χρησιμοποιούσαμε το λατινικό αλφάβητο. 1,00 173 2,25 1,046 

2,00 128 2,05 1,082 

B7. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις επηρεάζει την ορθογραφική μου δεξιότητα. 

 

1,00 174 3,05 1,355 

2,00 126 3,06 1,474 

B8. Πιστεύω πως στο τέλος θα οδηγηθούμε στην κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και στην αντικατάστασή του από το  

λατινικό. 

1,00 174 2,40 1,143 

2,00 127 2,30 1,236 

B9. Επειδή χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, δεν υπάρχει λόγος να γνωρίζω ορθογραφία. 

 

1,00 174 1,53 ,838 

2,00 128 1,77 1,220 

B10. Εξαιτίας της χρήσης των γκρίκλις δεν ξέρω πώς γράφονται στα Ελληνικά κάποιες λέξεις, τις οποίες συνήθως γράφω με 

γκρίκλις. 

1,00 172 2,33 1,266 

2,00 126 2,40 1,315 

B11. Πιστεύω ότι με τη χρήση των γκρίκλις δεν εμπλουτίζεται τόσο καλά το λεξιλόγιό μου στην ελληνική γλώσσα. 1,00 168 3,32 1,291 

2,00 128 3,35 1,429 

B12. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή τα χρησιμοποιούν όλοι οι φίλοι μου. 1,00 170 2,51 1,241 

2,00 128 2,23 1,244 

B13. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις για μεγαλύτερη ταχύτητα στα μηνύματα. 

 

1,00 172 4,04 1,073 

2,00 128 3,63 1,321 

B14. Χρησιμοποιώ τα Γκρίκλις σε όλα μου τα μηνύματα (facebook) που στέλνω σε φίλους μου.    1,00 174 4,11 1,078 

2,00 128 4,02 1,295 

B15. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή στην ουσία όλοι τα χρησιμοποιούν. 

 

1,00 172 2,97 1,315 

2,00 123 2,41 1,234 

B16. Η χρήση των γκρίκλις μειώνει την ικανότητα έκφρασης στην ελληνική γλώσσα. 1,00 166 3,38 1,229 

2,00 126 3,24 1,317 

B17. Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι αποτελεί συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. 1,00 173 1,95 ,972 

2,00 122 2,06 1,300 

B18. Πιστεύω ότι η χρήση των Γκρίκλις υποβαθμίζει την ορθογραφική μου δεξιότητα. 1,00 174 2,98 1,414 

2,00 128 2,93 1,398 

B19. Δεν υπάρχει λόγος να μαθαίνουμε ορθογραφία, αφού μπορούμε να χρησιμοποιούμε εύκολα τα γκρίκλις. 1,00 173 1,73 ,933 

2,00 128 1,75 1,050 

B20. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις θα συνεχιστεί και στο μέλλον. 

 

1,00 171 3,95 ,835 

2,00 126 3,77 1,240 

B21. Συνήθως χρησιμοποιώ τα γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά, όταν επικοινωνούν μαζί μου με ελληνικούς χαρακτήρες γράφω 

και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες. 

1,00 172 3,00 1,338 

2,00 128 3,18 1,251 

B22. Συμφωνώ με τη χρήση των γκρίκλις και θα ήθελα να καθιερωθούν και στο σχολείο. 1,00 174 2,07 1,003 

2,00 128 1,72 1,072 

B23. Τα γκρίκλις είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο σήμερα οι μαθητές έχουν μεγάλα προβλήματα στην ορθογραφία. 1,00 172 3,73 ,980 

2,00 128 3,53 1,183 



B24. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται η ορθογραφία, επειδή μπορώ να γράψω ό,τι θέλω με τα γκρίκλις. 1,00 174 1,95 1,147 

2,00 128 1,86 1,070 

B25. Πιστεύω ότι δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε την ελληνική γραφή, αφού μπορούμε να εκφραστούμε πλήρως με τη 

χρήση των γκρίκλις. 

1,00 174 1,83 ,988 

2,00 128 1,89 1,152 

B26. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, για να μην με κρίνουν οι άλλοι για την ορθογραφία μου. 1,00 174 2,03 1,125 

2,00 128 2,23 1,383 

B27. Δεν χρησιμοποιώ καθόλου τα γκρίκλις. 

 

1,00 174 1,56 ,994 

2,00 128 1,63 ,878 

B28. Συνήθως χρησιμοποιώ ελληνικούς χαρακτήρες στα μηνύματα, αλλά, όταν επικοινωνούν μαζί  μου με γκρίκλις, γράφω 

και εγώ με γκρίκλις. 

1,00 174 2,41 1,245 

2,00 128 2,16 ,967 

B29. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, επειδή είναι μόδα και χρησιμοποιούνται από όλους τους νέους. 1,00 174 2,32 1,143 

2,00 128 2,32 1,242 

B30. Πιστεύω ότι η χρήση των γκρίκλις εμπλουτίζει την ελληνική γλώσσα. 1,00 169 1,62 ,912 

2,00 128 1,78 1,011 

B31. Πιστεύω ότι θα γινόμουν καλύτερος / καλύτερη στην ορθογραφία, αν αποφάσιζα να γράφω μόνο με το ελληνικό 

αλφάβητο και ποτέ με γκρίκλις. 

1,00 174 3,68 1,202 

2,00 126 3,66 1,309 

B32. Η ανορθογραφία οφείλεται σε άλλους λόγους και όχι στα γκρίκλις. 1,00 169 3,15 ,968 

2,00 128 3,05 1,269 

B33. Πιστεύω πως η χρήση των γκρίκλις αποτελεί μορφή επανάστασης των νέων εναντία στα στερεότυπα τόσων γενεών 1,00 172 2,59 ,884 

2,00 124 2,49 1,063 

B34. Γράφω πάντοτε όλα μου τα μηνύματα με χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου. 1,00 174 2,07 ,980 

2,00 126 2,22 1,057 

B35. Το ελληνικό αλφάβητο είναι ξεπερασμένο και είναι καιρός αντικατασταθεί από τα γκρίκλις. 1,00 174 1,99 1,064 

2,00 128 1,79 1,161 

B36. Υπήρχαν παλιότερα λέξεις, που τις έγραφα σωστά, αλλά εξαιτίας των γκρίκλις δεν είμαι πια σίγουρος / σίγουρη για τη 

σωστή ορθογραφία τους. 

1,00 174 2,51 1,181 

2,00 128 2,56 1,424 

B37. Πιστεύω ότι τα γκρίκλις στο τέλος θα καθιερωθούν και στα βιβλία μας. 

 

1,00 170 1,96 ,996 

2,00 126 2,16 1,299 

B38. Με τα γκρίκλις είναι πολύ πιο εύκολη η ανάγνωση των μηνυμάτων μου. 

 

1,00 173 3,10 1,324 

2,00 123 2,60 1,246 

B39. Χρησιμοποιώ τα γκρίκλις, γιατί το κινητό μου δεν υποστηρίζει το ελληνικό αλφάβητο. 1,00 174 1,72 1,062 

2,00 128 1,98 1,184 

B40. Συνήθως χρησιμοποιώ γκρίκλις στα μηνύματα, αλλά όταν επικοινωνούν μαζί  μου με ελληνικούς χαρακτήρες, γράφω 

και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες. 

1,00 174 2,59 1,321 

2,00 128 2,69 1,327 

B41. Κάνω πολλά ορθογραφικά λάθη, όταν γράφω με ελληνικούς χαρακτήρες και για αυτό χρησιμοποιώ τα γκρίκλις. 1,00 174 2,32 1,152 

2,00 127 2,48 1,447 

B42. Πιστεύω ότι στο τέλος θα οδηγηθούμε στην αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου από λατινικούς χαρακτήρες.  1,00 174 2,00 ,974 

2,00 128 2,42 1,406 

B43. Τα Ελληνικά θα κερδίσουν πολλά από την κατάργηση του ελληνικού αλφαβήτου και την καθιέρωση των γκρίκλις. 1,00 171 1,96 1,152 

2,00 128 2,22 1,322 

B44. Η χρήση των γκρίκλις πιστεύω ότι κάνει κακό στην ελληνική γλώσσα. 1,00 173 3,66 1,264 

2,00 126 3,88 2,130 

B45. Πιστεύω πως η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από νεαρή ηλικία έπαιξε ρόλο στη δημιουργία και ενίσχυση των 

γκρίκλις. 

1,00 174 3,63 1,060 

2,00 128 3,31 1,176 

B46. Χρησιμοποιώ καθημερινώς τα γκρίκλις. 1,00 172 4,16 1,148 

2,00 128 3,56 1,473 

 

 

 

 


