
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ  
 

ΠΕΡΙ GREEKLISH Ο ΛΟΓΟΣ 
 

     Όπως η γλώσσα είναι ένας οργανισµός που διαρκώς εξελίσσεται – ακόµα και µέσα από 
τη διάδοση, την επικράτηση δοµών που αρχικά θεωρούνταν λανθασµένες – έτσι 
εξελίσσεται και η κοινή παγκόσµια « γλώσσα» που εφευρέθηκε τις τελευταίες δεκαετίες 
και µε την οποία επικοινωνούν εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο. Σπάζοντας µε 
αυτό τον τρόπο τα φράγµατα που υψώνουν οι τοπικές γλώσσες και διάλεκτοι ανάµεσα 
στους λαούς και συµβάλλοντας στη δηµιουργία µιας διεθνούς κοινωνίας όπου όλοι 
µπορούν να « µιλήσουν» µε όλους. 
     Είναι πλέον γνωστό ότι τα Greeklish, αυτή η υβριδική γλώσσα του ∆ιαδικτύου, η 
οποία αντικαθιστά τους ελληνικούς χαρακτήρες µε λατινικούς, είναι µέρος της 
καθηµερινής ζωής ενός Έλληνα χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεµένου στο 
internet. Στο παρελθόν ήταν δύσκολη η αναγνώριση των ελληνικών χαρακτήρων από τους 
υπολογιστές, γιατί δεν παρείχαν ανάλογη υποστήριξη όλα τα υπολογιστικά συστήµατα. 
Σήµερα τα λειτουργικά συστήµατα υποστηρίζουν πολύ περισσότερες γλώσσες, µεταξύ 
των οποίων και τα ελληνικά, και είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσουν Έλληνες µεταξύ 
τους στη µητρική τους γλώσσα στο διαδίκτυο. 
       Ωστόσο πολλοί χρησιµοποιούν ακόµα τα greeklish γιατί είναι γρηγορότερα στην 
πληκτρολόγηση και δεν υπάρχει λόγος να έχουν σωστή ορθογραφία. Το διαδίκτυο σήµερα 
έχει και ελληνικό περιεχόµενο, ελληνικό χαρακτήρα. Σ’ ένα τόσο καινοφανές µέσο 
διαµορφώνονται νέα πρωτόκολλα επικοινωνίας, νέοι τρόποι συνοµιλίας και κατανόησης. 
        Παρ’ όλο που τα greeklish χρησιµοποιούνται ευρέως από τους Έλληνες χρήστες 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δεν υπάρχει ένα συγκεκριµένο και καθορισµένο 
λατινοελληνικό αλφάβητο, το οποίο να ακολουθείται πιστά. « Οι χρήστες ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου µεταγράφουν τα ελληνικά ανάλογα µε την ιδιοσυγκρασία τους, 
χρησιµοποιώντας ο καθένας το προσωπικό του λατινοελληνικό αλφάβητο, µε συνέπεια 
άλλοτε µεγαλύτερη και άλλοτε µικρότερη». 
                                                                                                      ( ηλεκτρονικό άρθρο) 
 
 
Α. Να παρουσιάσετε την περίληψη του κειµένου σε 60 – 80 λέξεις.   (25 µονάδες) 
 
Β1. Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 70 λέξεων την περίοδο «Είναι πλέον γνωστό ότι τα  
      Greeklish……. ενός Έλληνα χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεµένου στο  
      internet».          ( 12 µονάδες) 
 
Β2. Με ποια µέθοδο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος του κειµένου; ∆ικαιολογήστε  
      την απάντησή σας.          ( 8 µονάδες). 
 
Β3. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή µεταξύ της δεύτερης και τρίτης παραγράφου  
      του κειµένου;          ( 5 µονάδες) 
 
Β4. Το κείµενο είναι άρθρο. Ποιες διαφορές παρουσιάζει από την επιφυλλίδα;  
            ( 5 µονάδες) 
 
 



Β5. Να βρείτε τα συνθετικά µέρη των λέξεων και να κάνετε µια νέα απλή ή σύνθετη µε το  
      δεύτερο συνθετικό των λέξεων: επικοινωνούν, συµβάλλοντας, καθηµερινής,  
      χρησιµοποιούν, ιδιοσυγκρασία.        ( 5 µονάδες) 
 
 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
 
Σε άρθρο στην ηλεκτρονική εφηµερίδα του σχολείου σας αναφέρεστε στους παράγοντες 
που συντελούν στη συρρίκνωση της ελληνικής γλώσσας καθώς και στα επιχειρήµατα που 
υπάρχουν υπέρ της ύπαρξης των greeklish.       ( µονάδες 40) 
 
  
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΨΑΡΡΑΣ Γ. – ΠΟΡΓΙΑΛΙ∆ΟΥ Α. – ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ Ε. 


