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Ανηαλλαγή mails για ηα Greeklish 

 

Δπραξηζηνύκε γηα ηελ ελεκέξσζε. 

 

Μνπ είλαη όκσο αδύλαην λα κε ξσηήζσ: γηαηί to idio minima akolouthei kai se greeklish;? Θα 

ήζεια κηα απάληεζε... Χο ειιελίδα εθπαηδεπηηθόο δε κπνξώ λα ην αθήζσ "αζρνιίαζην" εάλ δελ 

πάξσ κηα ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε. Γηα λα είκαη απόιπηα "ilikrinis ή eilhkrinhs ή eilikrinhs θιπ 

θιπ ζθνπεύσ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηηο απαληήζεηο ζαο ή ηε ζησπή ζαο ζην δεκόζην ζρνιηαζκό κνπ 

αλ δε δηθαηνινγεζεί ηθαλνπνηεηηθά απηή ε πξάμε. 

 

Αγαπώ θαη ηηκώ όιεο ηηο γιώζζεο θαη λνκίδσ όηη απηό νθείινπκε λα κάζνπκε θαη ζηα παηδηά καο. 

Κάζε γιώζζα "θέξεη" έλαλ ζπγθεθξηκέλν θαη κνλαδηθό πνιηηηζκό. 

 

Οιπκπία Αγαιηαλνύ 

 

Απάνηηζη 

 

Αγαπεηή θα Αγαιηαλνύ 

 

Καηαξρήλ λα ζαο επραξηζηήζσ πνπ κνπ δίλεηε ηελ επθαηξία θαη λα γλσξηζηνύκε (γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο 

ζαο παξαπέκπσ εδώ) θαη ελδερνκέλσο λα ζπλεξγαζηνύκε κε αθνξκή ην ζρόιην ζαο! 

 

Ωο εηζαγσγή κηα μικρή ιζηορία: Σν 1982, όπνπ δελ ππήξραλ θαλ πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, ζην πιαίζην 

ηεο δηπισκαηηθήο κνπ ζην ΔΜΠ, δνθίκαζα λα θάλσ κηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, ελλνείηαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ππνινγηζηή, ζε ζηίρνπο πνηεκάησλ ηνπ αββόπνπινπ (έρνληαο σο αθνξκή ζρεηηθέο 

εξγαζίεο ηνπ Κνθόιε γηα ηηο «ιέμεηο-άπαμ»). Σόηε δελ ππήξραλ νύηε θαλ ειιεληθνί ραξαθηήξεο, νπόηε 

ρξεζηκνπνηήζακε (καδί κε ηνλ Γ. Μαΐζηξν) έλα απιό ζύζηεκα αληηζηνίρηζεο ιαηηληθώλ θαη ειιεληθώλ 

ραξαθηήξσλ (από ηνπο πξώηνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε αλαγθαζηηθά ηα greeklish). Σν απνηέιεζκα ηε 

δνπιεηάο απηήο (πξσηόγλσξν γηα ηελ επνρή εθείλε) ήηαλ έλαο ειιεληθόο «ιεθηηθόο» αλαιπηήο (κε ην 

όλνκα «Λεμηθάλεο»/«Lexifanis» δείηε εδώ greeklish! - βι. θαη ηειεπηαίν ζρόιηό κνπ ζην ΤΓ).  Από ηόηε 

κέρξη ζήκεξα, έρνπλ πεξάζεη βέβαηα 30 ρξόληα ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ 

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΧΝ ΣΑ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΜΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ… 

 

 Απηόο είλαη πξνθαλώο θαη έλαο από ηνπο ιόγνπο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνύληαη αθόκε ηα greeklish, 

θαη πηζηέςηε κε δελ έρνπλ εμαιεηθηεί αθόκε (θπζηθά έρνπλ κεησζεί πάξα πάξα πνιύ)! Γηαηί όκσο 

έρνπκε ηέηνηα πξνβιήκαηα; Απηό είλαη κεγάιε ηζηνξία, αιιά ζα ζαο πσ κόλν όηη ππάξρνπλ 3 

ηνπιάρηζηνλ επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελα «κφδικοποιημένα ζύνολα ταρακηήρφν», ηα Greek ISO-8859-7, 

ηα Windows-1253 (Greek [Windows]) θαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο, ηα Unicode UTF-8. 

Κάζε θαηαζθεπαζηήο, θαη εδώ ηα windows θέξνπλ κεγάιε επζύλε, αληί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξόηππν (όπσο απηό θαζνξηδόηαλ από ηνλ ELOT), ρξεζηκνπνηνύζαλ άιια, ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΔΚΔΙ ΞΔΚΙΝΗΔ ΣΟ «ΜΠΑΥΑΛΟ», γηα ην νπνίν πξνθαλώο εκείο νη ρξήζηεο δελ θέξνπκε θακία 

επζύλε. 

 

Γηαηί όκσο να ηα ζσνηηρούμε πλέον ζηον 21ο αιώνα (θαη ηδίσο εγώ ΠΟΤ ΓΔΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΛΔΠΩ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΑ MAIL); Τπάξρεη ινηπόλ πεξίπησζε, αθόκε (!), λα ζηείιεηε κε ην δηθό 

ζαο mail από ην δηθό ζαο ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα (π.ρ. Windows, Mac, Linux) θαη λα κε δηαβαζηεί ζσζηά 

από έλα άιιν mail (θαη κε δηαθνξεηηθή θσδηθνπνίεζε θαη δηαθνξεηηθό ιεηηνπξγηθό). ην παξειζόλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζα ην EUDORA, πνιιέο θνξέο ρξήζηεο πνπ έπαηξλαλ mail κνπ παξαπνληόληνπζαλ, όηη 

εξρόληνπζαλ σο «θηλέδηθα» θαη δελ είραλ ηε «δεμηόηεηα» λα αιιάμνπλ ηε θσδηθνπνίεζε (character 

encoding) ή θαη δελ ππνζηεξηδόηαλ απηό από ην mail ηνπο. Πάλησο είκαη ζρεδόλ βέβαηνο (επεηδή ην 

παξόλ κήλπκα ην ζηέιλνπκε ηα 5 ηειεπηαία ρξόληα ζε ρηιηάδεο απνδέθηεο) θάπνηνη από απηνύο, θπζηθά 

θάζε ρξόλν θαη ιηγόηεξνη, δελ ζα κπνξνύλ λα ην δηαβάζνπλ ζηα ειιεληθά. Ασηός και μόνο ασηός είναι ο 

λόγος. Δλλνείηαη όηη ζα κπνξνύζακε πνιύ εύθνια λα ζηέιλνπκε κόλν ην ειιεληθό. Σνπ ρξόλνπ ινηπόλ, 

http://kotsanis.wordpress.com/about/
http://www.kastaniotis.com/author/461
http://acl.ldc.upenn.edu/E/E85/E85-1022.pdf
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD
http://www.elot.gr/118_ELL_HTML.aspx
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ζα ην θάλνπκε έηζη, γηα λα δνύκε θαη πόζνη δελ ζα κπνξέζνπλ λα ην δηαβάζνπλ, θαη ζα ζαο επραξηζηήζσ 

γηα ηελ ΔΠΙΗΜΑΝΗ απηή… 

  

Να ζεκεηώζσ επίζεο, όηη αλ θάπνηνο θαηά ηε δηαδηθαζία format ελόο ππνινγηζηή θάλεη θάπνην ιάζνο 

ζηηο παραμέηροσς κωδικοποίηζης ηων ελληνικών ταρακηήρων, κπνξεί ν ππνινγηζηήο ηνπ, θάπνηα 

«ζύλνια» ειιεληθώλ ραξαθηήξσλ λα κελ ηα πξνβάιεη ζσζηά. 

  

ΣΔΛΟ, ππάξρεη θαη έλα άιιν ζεκείν. Πξνζσπηθά ρξεζηκνπνηώ πνιύ ζπρλά θαη ηα greeklish ζηην 

καθημερινή μοσ επικοινωνία γηα ηα mikra minimata, γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

 

1. ΣΑΥΤΣΗΣΑ: Γξάθσ ηα κελύκαηα ζρεδόλ ζην κηζό ρξόλν (δελ ρξεηάδνληαη ηόλνη θαη δελ 

ρξεηάδεηαη όηαλ έρεηο ειιεληθά/αγγιηθά λα αιιάδεηο πιεθηξνιόγην. 

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ: Γελ κπνξώ λα ζηέιλσ mail κε νξζνγξαθηθά ιάζε θαη ζηα greeklish δελ ππάξρεη 

«ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ», ηα νπνία ελλνείηαη ηα δηνξζώλσ ζηα mail κε ηα ειιεληθά, αιιά απαηηεί θαη 

απηό ρξόλν (γηα παξάδεηγκα Δ ΔΝΑ MAIL πνπ είρα ζηείιεη θάπνηα ζηηγκή ζε πνιινύο απνδέθηεο - 

όπνπ δελ δνπιεύεη ε «νξζνγξαθηθή δηόξζσζε», θαθώο - είρα γξάςεη ζηνλ ηίηιν ζηα ειιεληθά 

«δικησομένος» κε «ν» θαη έζθαζα κεηά όηαλ ην ιάζνο απηό επαλαιακβαλόηαλ ζπλερώο κε ηα 

δεθάδεο «reply» πνπ έζηειλαλ νη απνδέθηεο ηνπ κελύκαηνο, ΚΑΙ Ο «ΔΝΟΥΟ» ήκνπλ εγώ… Σα 

mail κνπ ζηα ειιεληθά ζέισ λα είλαη άςνγα, όπσο ην παξόλ πνπ ππνζηεξίδσ όηη δύζθνια ζα βξείηε 

θάπνην νξζνγξαθηθό ιάζνο)… Δπηπιένλ, θπζηθά ζα ην γλσξίδεηε, όηη νη ππάξρνληεο νξζνγξαθηθνί 

δηνξζσηέο έρνπλ θαη πνιιά ιάζε (π.ρ. «δηεπθξίληζε» θαη «δηεπθξίληζε» δελ πξνηείλεηαη θάπνηα σο 

ιαλζαζκέλε)… 

3. ΓΛΩΙΚΗ ΑΚΗΗ (απηό είλαη ιίγν παξάμελν θαη γηα ηνλ απνζηνιέα αιιά θαη γηα ηνλ 

απνδέθηε ηνπ κελύκαηνο): Οη ςπρνιόγνη ιέλε π.ρ.  κελ πεγαίλεηε ζηε δνπιεηά ζαο πάληα από ηνλ 

ίδην δξόκν, αιιάδεηε ην δξνκνιόγην γηα ιόγνπο λνεηηθήο άζθεζεο… 

 

Δπειπηζηώ ε απάληεζή κνπ λα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη είκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε 

δηεπθξίληζε… 

 

Γηάλλεο Κσηζάλεο 

 

ΤΓ: Δπίζεο, εάλ δελ ην γλσξίδεηε, ην ΙΔΛ έρεη θαη ηελ παξαθάησ ζρεηηθή ηζηνζειίδα: 

http://speech.ilsp.gr/greeklish/. 

 

Νέα Απάνηηζη 

 

Κύξηε Κσηζάλε, 

επραξηζηώ γηα ηελ άκεζε αληαπόθξηζε ζην ζρόιηό κνπ θαη απηό-ζπζηήλνκαη (κπνξείηε λα 

επαιεζεύζεηε γηαηί ην βηνγξαθηθό κνπ ππάξρεη ζε ηζηόηνπνπο ρώξσλ κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλεξγάδνκαη, αιιά πξνηηκώ λα κελ παξαπέκςσ):  

 

Δίκαη θαζεγήηξηα θπζηθήο αγσγήο, ρνξνύ -  κνπζηθνπαηδαγσγόο (κεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε ζηε 

κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή Carl Orff) θαη εθπόλεζα ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κνπ ζην Σκήκα 

Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθώλ θαη Φπρνινγίαο (Φ.Π.Φ) Αζήλαο. Δίκαη ηειεηόθνηηνο 

ρνξνζεξαπεύηξηα θαη ζπλερίδσ ηε ζπνπδή κνπ κε ελ εθπαίδεπζε ζηε ζπζηεκηθή ζπκβνπιεπηηθή. 

Ήκνπλ ζηε ζπγγξαθηθή νκάδα ησλ βηβιίσλ θπζηθήο αγσγήο Α-Β θαη Γ-Γ δεκνηηθνύ θαη ν 

εξεπλεηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο κνπ αθνξά ζηε δεκηνπξγηθή δηδαζθαιία. ην πιαίζην απηό ε 

ζύλδεζε ηνπ ιόγνπ κε ηελ θίλεζε θαη ηε κνπζηθή, ήηαλ θαη παξακέλεη έλα βαζηθό ζέκα 

δηεξεύλεζεο.   

 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ μέξσ αλ έρσ ην ρξόλν λα αζρνιεζώ ηόζν κε ην δήηεκα ώζηε λα θηάζσ 

λα γξάςσ γηα απηό, αιιά ζα ην ήζεια πνιύ. Αιιά γηα λα γίλεη απηό ζα πξνεγεζνύλ ζπδεηήζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο ηεο πιεξνθνξηθήο γηαηί νη δηθέο κνπ γλώζεηο ζην πεδίν απηό είλαη απιά ρξεζηηθέο 

θαη όρη νπζηαζηηθέο. Ο παξνξκεηηζκόο όκσο, είλαη θύξην ραξαθηεξηζηηθό κνπ, εηδηθά όηαλ έρεη λα 

θάλεη κε ζέκαηα ηα νπνία ηνπνζεηώ ςειά ζην αμηαθό κνπ ζύζηεκα.  

http://speech.ilsp.gr/greeklish/
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Θέινληαο λα "ηηκήζσ" ηελ άκεζε αληαπόθξηζή ζαο, πξηλ πξνρσξήζσ ζηε κειέηε - δηαζηαύξσζε 

ησλ όζσλ κνπ ιέηε (ζίγνπξα αδπλαηώ λα ην θάλσ άκεζα ιόγσ θόξηνπ εξγαζίαο) πξνρσξώ - 

παίξλνληαο ην ξίζθν ηεο έθζεζεο ζε κηα πξόρεηξε απάληεζε.  

 

αο απαληώ ηελ ώξα ηνπ απνγεπκαηηλνύ δηαιείκκαηόο κνπ "κηα θαη έμσ, ρσξίο δηνξζώζεηο θαη 

δεύηεξεο ζθέςεηο θαη ζε 30' μαλά κπαίλσ γηα κάζεκα. Σν παίξλσ όκσο σο έλα λνεηηθό παηρλίδη 

(ζα θαηαιάβεηε γηαηί ην ιέσ απηό).  

 

 Λέηε όηη ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΧΝ ΣΑ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΜΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ.  Δίλαη ηόζα πνιιά πνπ ΔΣΧ ΚΑΙ ΔΝΑ από ηνπο παξαιήπηεο ηεο 

ελεκέξσζεο ζα αδπλαηνύζε λα δηαβάζεη ην πεξηερόκελό ηεο; ε πνηνπο απεπζύλεζηε; Πνηνο 

από απηνύο ρξεζηκνπνηεί θάηη δηαθνξεηηθό από ηα θνηλά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 

πιένλ αληαπνθξίλνληαη ζαπκάζηα; Σα ηειεπηαία ρξόληα κηιώ κε πάξα πνιινύο έιιελεο θίινπο 

ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ θαη όινη δηαβάδνπλ ηνπο ειιεληθνύο ραξαθηήξεο ησλ όζσλ 

γξάθσ. Έρσ πνιιά ρξόληα λα αληηκεησπίζσ πξόβιεκα... (εγώ ρξεζηκνπνηώ πιένλ mac, αιιά 

ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο κνπ ζπλερίδσ κε  Windows). Όζν γηα ηε ρξήζε ηνπ eudora, σο εηδηθόο 

ζηνπο ππνινγηζηέο γλσξίδεηε... 

 Σατύηηηα: Δίλαη αξθεηά εθλεπξηζηηθό λα αιιάδνπκε από ηνπο ειιεληθνύο ραξαθηήξεο ζηνπ 

αγγιηθνύο, αιιά θαη εμίζνπ απιό. Δπηπξόζζεηα: πόζεο θνξέο απηό είλαη απνιύησο 

απαξαίηεην; Μήπσο ΠΡΔΠΔΙ επηηέινπο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ειιεληθέο ιέμεηο θαη λα κελ 

αθήλνπκε ηνπο αγγιηθνύο όξνπο λα θαηαιάβνπλ ηε γιώζζα καο; Π.ρ. γηαηί λα πσ internet θαη 

λα κελ πσ δηαδίθηπν; Γηαηί λα θάλνπκε όιν θαη πην θησρηά ηελ ππέξνρε θαη ιεηηνπξγηθόηαηε 

γιώζζα καο; Γελ είκαη από απηνύο πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ηα ειιεληθά είλαη ε πινπζηόηεξε 

γιώζζα θπι θιπ, είλαη ζίγνπξα όκσο από ηηο κεηξηθέο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ θαη ε δηθηά καο 

κεηξηθή γιώζζα, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη εμππεξεηεί θαιύηεξα ηηο εθθξαζηηθέο καο αλάγθεο, 

αθόκα θαη ζε ξπζκηθό επίπεδν (εδώ κηιά ε επαγγεικαηίαο). Όζν γηα ηνπο ηόλνπο, πηζηέςηε, 

έρσ γξάςεη πάξα πνιιέο ζειίδεο πνιύ γξήγνξα θαη νη ηόλνη δηαηεξνύλ ηελ πξνζσδία ηεο 

γιώζζαο καο πνπ δελ πξέπεη λα αιινησζεί (κπνξώ λα επηρεηξεκαηνινγώ ώξεο πάλσ ζε απηό). 

 Ορθογραθία: Μήπσο αληί λα θαηαξγήζνπκε ηελ νξζνγξαθία, κέζσ ησλ greeklish, λα 

επηζηξέςνπκε ζηνπο ειιεληθνύο ραξαθηήξεο πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ ηα παηδηά νξζνγξαθία;. 

Ση κνπ ιέηε; Να θξύςνπκε ην πξόβιεκα; Καιύηεξα έλα νξζνγξαθηθό ιάζνο (ηπραία) παξά ε 

θαηάξγεζε ηεο νξζνγξαθίαο. Απηό ζα ζήκαηλε θαηάξγεζε ηεο  επηηνκήο ηεο γιώζζαο, ηεο 

εηπκνινγίαο ηεο ιέμεο, αξα θαηάξγεζε ηνπ λνήκαηνο, δειαδή ηε ρξήζε κηαο γιώζζαο ρσξίο 

λόεκα - αλόεηεο. ηα αγγιηθά όινη νη δηνξζσηέο είλαη άςνγνη; δελ θάλεηε ιάζε θακηά θνξά; 

Όζν ε γιώζζα απνθηά λόεκα, ηόζν ε ζθέςε γίλεηαη νπζηαζηηθόηεξε θαη ζπλδέεηαη κε 

πεξηζζόηεξεο παξακέηξνπο. 

 Γλφζζική άζκηζη: αο γξάςνπκε πξώηα ζηα ειιεληθά ζσζηά θαη κεηά βξίζθνπκε 

απνθιίλνπζεο πνξείεο νη νπνίεο, θαιό ζα είλαη, λα έρνπλ λόεκα. Αο γξάςνπκε ζηα αγγιηθά ή 

θνξαθίζηηθα! Γελ θάλσ πιάθα, ήηαλ εμαηξεηηθή εμάζθεζε... 

 

Με εθηίκεζε θαη βηαζύλε... 

Οιπκπία Αγαιηαλνύ 

 

Νέα Απάνηηζη 

 

Καιεζπέξα! (κε 24σξε πιένλ θαζπζηέξεζε απάληεζεο, όπνπ όκσο ηα «bullets» ηα είρα θαηαγξάςεη 

από ρηεο…) 

 

Ννκίδσ όηη πξάγκαηη είλαη έλα ππέξνρν λνεηηθό παηρλίδη θαη ελδερνκέλσο θαη κία «θαζαξή» 

δηαδηθηπαθή γλσξηκία (όπνπ «ηπραία» βξέζεθε ην mail ζαο ζηε κεγάιε κνπ πξνζσπηθή ιίζηα κε άιια 

700 mail)… Οκνινγώ όηη κε εμέπιεμε θαη ε ηδηόηεηά ζαο, κηα θαη ηέηνηα αληίδξαζε ζα ηελ πεξίκελα από 

θάπνηνλ πνπ ε βαζηθή ελαζρόιεζή ηνπ είλαη ε γιώζζα… Εζείς λοιπόν τοροθεραπεύηρια 
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προζαναηολιζμενη ζηη «ζύνδεζη ηοσ λόγοσ με ηην κίνηζη και ηη μοσζική» κι εγώ μητανικός ηης 

εκπαίδεσζης με αγάπη ζηην «άλγεβρα ηης γλώζζας»!  

 

Πάνηφς μέζα από ηο διάλογο προέκσυαν, προζφπικά, 2+2 καλά: 

 

1. Όλησο, πξνθαλώο θαη έρεηε δίθην, ηα επόκελα κελύκαηα γηα ην ΛΤΙΑ δελ ζα πεξηέρνπλ πιένλ θαη 

ηα Greeklish (νπόηε αλ ππάξμεη θάπνην πξόβιεκα ειπίδσ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί καο)… 

2. Θα κπνξνύζε λα δηεξεπλεζνύλ νη πνηθίιεο ζπληζηώζεο ηνπ ζέκαηνο απηνύ, π.ρ. ρξήζε ηνπο από ηε 

λέα γεληά, αηηίεο, απνηειέζκαηα, αιιά θαη όιν ην ηζηνξηθό ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ ειιεληθώλ 

ραξαθηήξσλ από ηα παιηά 7-bit ζύλνια ραξαθηήξσλ κέρξη ηα ζεκεξηλά, κε ηηο απίζηεπηεο 

γξακκαηνζεηξέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (fixed/proportional serif/sans_serif) θιπ. Φπζηθά ζα 

κπνξνύζε λα είλαη θαη κέξνο κηαο κεγάιεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ ηππνγξαθία, από ηνλ 

Γνπηεκβέξγην κέρξη ζήκεξα θαη ηελ απεηθόληζε ησλ δηαθόξσλ αιθάβεησλ… 

 

Μνπ δώζαηε όκσο θαη δύν λέα ζεκαληηθά επηρεηξήκαηα, γηα λα ζπλερίδσ λα γξάθσ ζε greeklish (γηα ηα 

κηθξά θαη βηαζηηθά κελύκαηά ηνπ): 

 

1. Ξαλαζπκόκαζηε ην παηδηθό καο παηρλίδη κε ηα «κορακίζηικα», ην νπνίν «εμειίρηεθε» πιένλ θαη έρεη 

ηε κνξθή «greeklish» (ηη σξαία!) 

2. Όιν θαη θάπνηνο ή θάπνηα ζα αλαξσηεζεί «γηαηί αιήζεηα greeklish»  θαη έηζη κηα λέα ενδιαθέροσζα 

επικοινφνία θαη γλσξηκία λα μεθηλήζεη… 

 

αο επραξηζηώ πνιύ θαη πάιη γηα ηελ επηθνηλσλία 

ΓΚ 

 

ΤΓ: Σν θείκελό κνπ ήηαλ 700 ιέμεηο θαη ην δηθό ζαο 684, εγώ έθαλα πάλσ από κία ώξα λα ην ζπληάμσ 

(καδί βέβαηα κε ην ζρεηηθό ςάμηκν θαη ηελ εύξεζε ησλ links) ελώ εζείο ππνζέησ ιηγόηεξν από έλα ηέηαξην, 

άξα απηό-δηθαηνινγνύκε όηη είκαη πνιύ αξγόο ζηε γξαθή ησλ ειιεληθώλ (άιισζηε γη απηό θαη ρξεζηκνπνηώ 

πνιύ ζπρλά ηα greeklish), εθηόο ησλ άιισλ δελ μέξσ θαη ηπθιό ζύζηεκα… 

 

Νέα Απάνηηζη 

 

Γελ μέξσ πώο ραηξεηάλε ηα κεζάλπρηα… γη’ απηό κπαίλσ θαηεπζείαλ ζην δηάινγν. Η δηαθνξεηηθή 

άπνςε είλαη ε θαιύηεξε ηξνθή ηνπ δηαιόγνπ ή ν δήκηνο ηεο επηθνηλσλίαο. Δπηπρώο αλήθνπκε ζηελ 

πξώηε πεξίπησζε. 

 

Γελ έρσ επηθνηλσλήζεη αθόκα πνπζελά ην ζέκα απηό θαη νύηε έρσ ζπδεηήζεη ζρεηηθά θαη δελ 

πξόθεηηαη λα ην θάλσ γηαηί κνπ αξθεί ην γεγνλόο όηη ε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηνπ ΛΤΙΑ ζα 

γίλεηαη κόλν ζηα ειιεληθά.  

 

Όζν γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ αηηηώλ ζηεο ρξήζεο ησλ greeklish ζηελ νπνία 

αλαθέξεζηε, λνκίδσ όηη έρεη ήδε αξρίζεη θαη νη πξώηεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο έρνπλ ήδε δεη ην θσο 

ηεο δεκνζηόηεηαο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, βέβαηα, 

είλαη πνιιά θαη ν θάζε κειεηεηήο ηα ζέηεη κε άιιν ηξόπν γη’ απηό εγώ ζα ζαο πξνθαινύζα λα 

αζρνιεζείηε κε ην ζέκα έζησ κέζα από κηα κειέηε πεξίπησζεο (case study) ζα έιεγαλ όζνη δελ 

εκκέλνπλ ζηελ αγγιηθή νξνινγία, ρσξίο λα επηρεηξνύλ ηε κεηάθξαζε. 

… 

Δγώ, ινηπόλ, επηκέλσ «ειιεληθά».  

… 

Πξαγκαηηθά ραίξνκαη γηα ηε γλσξηκία. Δύρνκαη θαιή ζπλέρεηα ζην έξγν ζαο θαη θαιή δύλακε. 

 

Φηιηθά, 

Οιπκπία Αγαιηαλνύ 

 

Γηα ηελ αληηγξαθή ΓΚ, 21-24/02/2012 


