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Abstract 
This paper presents research on Greeklish, namely, the representation of the Greek language by 
using the Latin alphabet (Androutsopoulos, 1998; 2009). The main objective of the study is to 
examine the degree of consistency in the representation of Greek graphemes and in particular, the 
grapheme <ω> omega which can be transliterated with at least two distinctive ways as either <w> 
or <o>. For the purposes of the current study, 220 Greeklish text messages written by 22 Cypriot-
Greek participants were collected and analyzed. The results show that although Greeklish is a non-
standardized form of representation of Greek, participants exhibit high degree of consistency in the 
way they individually transliterate the grapheme <ω> omega. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Greeklish, μηνύματα SMS, <ω> ωμέγα, συστηματικότητα, ανάλυση πατρότητας 
κειμένου, Δικαστικοί Γλωσσολόγοι 
 

✦ 

1. Εισαγωγή 

Από τα τέλη του 20ου αιώνα και έπειτα, τα Greeklish, η αναπαράσταση δηλαδή της 
Ελληνικής γλώσσας μέσω του Λατινικού αλφαβήτου, έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον 
διαφόρων γλωσσολογικών ερευνών οι οποίες προσεγγίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα 
κυρίως από κοινωνιογλωσσολογική και ιδεολογική οπτική (Georgakopoulou, 1997; 
Androutsopoulos, 1998; 2000; 2009; Tseliga, 2002; Koutsogiannis & Mitsikopoulou, 
2003). Ωστόσο, στην έρευνα εντοπίζεται ένα κενό στο ζήτημα που αφορά στη 
συστηματικότητα με την οποία ο Έλληνας συγγραφέας μεταγράφει τα Ελληνικά 
γραφήματα ή λέξεις σε μορφή Greeklish. Συγκεκριμένα, εάν ένας συγγραφέας 
μεταγράψει το γράφημα <ω> 20 φορές, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα το 
αναπαραστήσει και τις 20 φορές ως <w> ή ως <ο> ή μήπως θα χρησιμοποιήσει και τους 
δύο πιθανούς τρόπους αναπαράστασης.  

Η σημαντικότητα της παρούσας έρευνας συνίσταται σε δύο κυρίως λόγους. Από τη 
μία, η γλώσσα γενικότερα και ειδικότερα η γλώσσα των μηνυμάτων SMS 
χρησιμοποιείται στο έγκλημα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
καθιστώντας μία έρευνα η οποία θα εξετάζει το βαθμό συστηματικότητας στη μεταγραφή 
των Ελληνικών ιδιαίτερα σημαντική. Συγκεκριμένα, στη διεθνή βιβλιογραφία (Grant, 
2010; 2013), έχουν καταγραφεί διάφορες δικαστικές υποθέσεις ανάλυσης πατρότητας 
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μηνυμάτων SMS, στις οποίες Δικαστικοί Γλωσσολόγοι έχουν κληθεί να εξετάσουν τη 
γλώσσα των μηνυμάτων SMS προκειμένου να αποδώσουν πατρότητα σε μηνύματα SMS 
των οποίων οι συγγραφείς είναι άγνωστοι. Από την άλλη, μολονότι αρκετές έρευνες 
έχουν επικεντρωθεί στη χρήση των Greeklish στο διαδίκτυο (Androutsopoulos, 2009; 
Themistocleous, 2010), εξακολουθεί να παραμένει ένα κενό στην έρευνα σχετικά με τη 
χρήση των Greeklish σε μηνύματα SMS. Μία από τις μοναδικές μελέτες είναι αυτή της 
Spilioti (2009), η οποία περιορίζεται στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι Έλληνες 
στην Ελλάδα γράφουν μηνύματα SMS και συγκεκριμένα εάν χρησιμοποιούν τους 
ελληνικούς ή τους λατινικούς χαρακτήρες.  

Η παρούσα μελέτη διαρθρώνεται ως ακολούθως. Αρχικά, γίνεται μία αναφορά στα 
Greeklish και έπειτα περιγράφεται η μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί στο πλαίσιο της 
έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας και η συζήτηση παρουσιάζονται στο τέλος μαζί 
με κάποια προτεινόμενα θέματα για μελλοντική διερεύνηση.  

2. Greeklish 

Ο όρος Greeklish αναφέρεται στην αναπαράσταση της Ελληνικής γλώσσας μέσω της 
χρήσης του Λατινικού αλφαβήτου (Androutsopoulos, 1998; 2009). Η γραπτή αυτή μορφή 
μεταγραφής των Ελληνικών χρησιμοποιείται ευρέως στις μέρες μας μεταξύ 
Ελληνόφωνων ομιλητών στα διάφορα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως είναι 
μεταξύ άλλων το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), το άμεσο μήνυμα (instant 
messaging) στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networking) και τα μηνύματα 
SMS.  

Εξετάζοντας τη χρήση των Greeklish στο διαδίκτυο, ο Androutsopoulos (1998; 2009) 
μεταξύ άλλων, παρατήρησε ότι χαρακτηρίζονται από ορθογραφική ποικιλότητα καθώς οι 
συγγραφείς δεν αναπαριστούν τις Ελληνικές λέξεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Εάν 
πάρουμε για παράδειγμα τη λέξη «αγάπη», παρατηρούμε ότι μπορεί να μεταγραφεί με 
τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τρόπους – είτε ως (α) “agapi” ή (β) “agaph”. Η 
ορθογραφική αυτή ποικιλότητα οφείλεται στο γεγονός ότι τα Greeklish δεν αποτελούν 
μία τυποποιημένη μορφή μεταγραφής της Ελληνικής γλώσσας, δίνοντας τη δυνατότητα 
στον κάθε συγγραφέα να αναπτύσσει το δικό του ύφος γραφής. Η έρευνα που 
πραγματοποίησε ο Androutsopoulos (1998) στα Greeklish, τον οδήγησε στο να προτείνει 
δύο είδη μεταγραφής, (α) φωνητική μεταγραφή (π.χ. “agapi”) και (β) ορθογραφική 
μεταγραφή (π.χ. “agaph”). 

Η φωνητική μεταγραφή αποσκοπεί στην αναπαράσταση της Ελληνικής φωνολογίας 
και για το λόγο αυτό, βασίζεται σε «αντιστοιχίες μεταξύ των Ελληνικών φωνημάτων και 
των Λατινικών γραφημάτων» (Androutsopoulos, 2009:232). Όπως σημειώνει ο 
Androutsopoulos (1998), το συγκεκριμένο είδος μεταγραφής οδηγεί σε κάποιο βαθμό 
ορθογραφικής απλοποίησης που γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό στην περίπτωση της 
μεταγραφής των φωνηέντων. Στην Ελληνική, για παράδειγμα, υπάρχουν έξι γραφήματα 
και δίγραφα φωνήεντα – <η>, <ι>, <υ>, <οι>, <ει>, <υι> – με την ίδια ακριβώς φωνητική 
αξία, το φθόγγο /i/. Ακολουθώντας τη φωνητική μεταγραφή, τα πιο πάνω γραφήματα και 
δίγραφα φωνήεντα μεταγράφονται μέσω του Λατινικού γραφήματος <i> πετυχαίνοντας 
με τον τρόπο αυτό την ορθογραφική απλοποίηση της Ελληνικής λέξης (Androutsopoulos, 
2009). Ας εξετάσουμε τώρα για παράδειγμα τη λέξη «συνειδητοποίηση» η οποία 
απαρτίζεται μεταξύ άλλων από έξι γραφήματα και δίγραφα φωνήεντα τα οποία 
αναπαριστούν το φθόγγο /i/. Μέσω της φωνητικής μεταγραφής, η πιο πάνω λέξη 
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μεταγράφεται ως “siniditopiisi”. Πετυχαίνοντας λοιπόν την ορθογραφική απλοποίηση 
της λέξης, δίνεται η δυνατότητα στο μη γνώστη του Ελληνικού ορθογραφικού 
συστήματος να διαβάσει τη λέξη.  

Η ορθογραφική μεταγραφή, από την άλλη, και σε αντίθεση με τη φωνητική 
μεταγραφή, δε βασίζεται στο φωνολογικό σύστημα της Ελληνικής. Αντιθέτως, 
αποσκοπεί στη διατήρηση της Ελληνικής ορθογραφίας (Androutsopoulos, 2009). Για το 
λόγο αυτό, η επιστράτευση της ορθογραφικής μεταγραφής συνεπάγεται στη χρήση 
Λατινικών γραφημάτων, η μορφή των οποίων είναι παρόμοια με τη μορφή των 
Ελληνικών γραφημάτων (Androutsopoulos, 1998). Το Ελληνικό γράφημα <ω>, για 
παράδειγμα, μπορεί να μεταγραφεί ορθογραφικά ως <w> εξαιτίας της ομοιότητας στη 
μορφή που έχει το Λατινικό γράφημα <w> με το Ελληνικό <ω>. Επιπρόσθετα, εκτός από 
τη χρήση Λατινικών γραφημάτων για την αναπαράσταση των Ελληνικών γραφημάτων, 
κάποια Ελληνικά γραφήματα μπορούν παράλληλα να μεταγραφούν και μέσω 
αριθμητικών συμβόλων. Εάν εξετάσουμε για παράδειγμα την περίπτωση του 
γραφήματος <θ>, παρατηρούμε ότι μπορεί να μεταγραφεί μέσω του αριθμητικού <8> 
εξαιτίας της ομοιότητας στη μορφή μεταξύ του <θ> και του <8>.  

3. Μεθοδολογία 

3.1. Συλλογή δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου 2011. 
Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από ένα μικρό αριθμό φίλων και συναδέλφων να μοιράσουν 
στον κοινωνικό τους περίγυρο ένα έντυπο Excel στο οποίο ο κάθε συμμετέχων καλείτο 
να αντιγράψει δέκα μηνύματα SMS που είχε αποστείλει από το κινητό του τηλέφωνο 
προτού ξεκινήσει η έρευνα και έπειτα να αποστείλει το έντυπο σε μία ανώνυμη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία συλλογής 
δεδομένων, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες έρευνες στην Αγγλία (π.χ. 
University of Leicester, 2006), έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει το ενδεχόμενο της 
συνειδητής γραφής, δηλαδή, της περίπτωσης όπου ο συμμετέχων συνειδητά μεταγράφει 
τα Ελληνικά γραφήματα σε μορφή Greeklish και ως αποτέλεσμα αλλοιώνεται η 
αυθεντικότητα των δεδομένων του.    

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 22 Ελληνοκύπριοι συμμετέχοντες, 5 
άνδρες και 19 γυναίκες, ηλικίας 18-35 ετών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία 
των συμμετεχόντων, ο κάθε συμμετέχων κωδικοποιήθηκε βάσει των αρχικών του 
ονόματός του, του φύλου και της ηλικίας του (π.χ. ΑΑΜ25: Andreas Andreou Male 25). 
Παράλληλα, οι αναφορές σε ονόματα ή τοποθεσίες που υπήρχαν στα μηνύματα SMS 
αφαιρέθηκαν καθώς θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του αποστολέα.  

3.2. Σχεδίαση έρευνας 

Η παρούσα έρευνα βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη μεθοδολογία που προτάθηκε από το 
Grant (2013) σε σχέση με το θάνατο της Amanda Birks το 2009 στην Αγγλία. Στη 
συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση, ο Grant κλήθηκε να εξετάσει την πατρότητα ενός 
αριθμού μηνυμάτων SMS που είχαν αποσταλεί από το κινητό τηλέφωνο της Amanda 
Birks τη μέρα του θανάτου της και να προσδιορίσει εάν τα μηνύματα είχαν γραφεί από 
την ίδια ή από το σύζυγό της, Christopher Birks, ο οποίος ήταν και ο βασικός ύποπτος 
για το θάνατό της.   
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 Η μεθοδολογία που ακολούθησε ο Grant δε θα μπορούσε να βασιστεί στις διάφορες 
στυλομετρικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για την εξέταση της πατρότητας 
μεγαλύτερων σε έκταση κειμένων (Mendenhall, 1887; Yule, 1938; Baayen, van Halteren, 
& Tweedie, 1996) λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η γλώσσα των 
μηνυμάτων SMS (για μία λεπτομερή συζήτηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 
γλώσσας των μηνυμάτων SMS βλ. Crystal, 2008). Συγκεκριμένα, ο Grant βασίστηκε σε 
περιγραφικές και στατιστικές προσεγγίσεις εστιάζοντας στον εντοπισμό και επιλογή των 
γλωσσικών εκείνων χαρακτηριστικών τα οποία ήταν τόσο συστηματικά όσο και 
διακριτικά του ύφους γραφής του κάθε συγγραφέα. Για παράδειγμα, ο Grant εντόπισε ότι 
η Amanda ήταν συστηματική σε ποσοστό 100% στη χρήση του “ad” για το “had” καθώς 
ο Christopher ποτέ δεν είχε χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη μορφή. Παρομοίως, ο 
Christopher παρουσίαζε συστηματικότητα σε ποσοστό 100% στη χρήση του “wiv” για το 
“with” καθώς η μορφή αυτή δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στα μηνύματα της Amanda. Στη 
βάση λοιπόν των διακριτικών χαρακτηριστικών που εντοπίστηκαν, ο Grant κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι κάποια από τα μηνύματα που είχαν αποσταλεί την ημέρα του θανάτου 
της Amanda ήταν συστηματικά με το ύφος γραφής του Christopher. 

Όπως έχει ήδη διατυπωθεί, ο στόχος της παρούσας έρευνας στα Greeklish είναι να 
εξεταστεί εάν οι συμμετέχοντες μεταγράφουν το Ελληνικό γράφημα <ω> με υψηλό 
βαθμό συστηματικότητας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο κάθε συμμετέχων 
εξετάστηκε ξεχωριστά. Το πρώτο στάδιο της έρευνας περιλάμβανε την καταμέτρηση των 
διαφόρων τύπων μεταγραφής του γραφήματος <ω> στα δέκα μηνύματα του κάθε 
συμμετέχοντα. Από την έρευνά μου, προέκυψε ότι οι δύο πιθανοί τύποι μεταγραφής ήταν 
είτε ως <w> (ορθογραφική μεταγραφή) είτε ως <o> (φωνητική μεταγραφή). 
Προκειμένου να εξεταστεί εάν ο κάθε συμμετέχων παρουσίαζε υψηλό ή χαμηλό βαθμό 
συστηματικότητας στη μεταγραφή του <ω>, αποκλείστηκαν οι συμμετέχοντες οι οποίοι 
είχαν μεταγράψει το συγκεκριμένο γράφημα λιγότερες από 4 φορές (<4) καθώς οι 
περιπτώσεις αυτές δε θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε αξιόπιστα και ασφαλή 
αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό, αφαιρέθηκαν από την περαιτέρω ανάλυση δύο 
συμμετέχοντες.  

Ο βαθμός συστηματικότητας στη μεταγραφή του <ω> προέκυψε από τον ακόλουθο 
τύπο:  
 

(Εμφάνιση Λατινικού γραφήματος / Εμφάνιση Ελληνικού γραφήματος) x 100 = % 

 
Ας δούμε στην πράξη με ποιο τρόπο υλοποιείται ο πιο πάνω τύπος λαμβάνοντας υπόψη 
τον Πίνακα 1.  
 

Πίνακας 1. Υπολογισμός βαθμού συστηματικότητας 

 

Συγγραφέας Greeklish Συν. Εμφ. Συστηματικότητα (%) 

KAF22 <w> (10) <o>   (2) 12 <w> (83%) <o> (17%) 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, η KAF22 έχει μεταγράψει το <ω> 12 φορές, από τις 
οποίες 10 ως <w> και 2 ως <ο>. Με βάση τον πιο πάνω τύπο, ο βαθμός 
συστηματικότητας στη μεταγραφή του <ω> ως <w> για την KAF22 υπολογίζεται ως 
(10/12) x 100 = 83%. Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη συγγραφέας είναι κατά 83% 
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συστηματική στη μεταγραφή του <ω> ως <w> και μόλις 17% συστηματική στη 
μεταγραφή του ως <ο>.  
 
4.   Συζήτηση 

Με βάση την ανάλυση των 200 μηνυμάτων SMS, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες με κριτήριο το βαθμό συστηματικότητας που εμφανίζουν στη μεταγραφή του 
γραφήματος <ω>. Τα συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνονται στο 
Γράφημα 1 σε συνδυασμό με τον Πίνακα 2 όπου παρουσιάζεται ενδεικτικά η ανάλυση 
των μηνυμάτων τριών συμμετεχόντων. 
 

Γράφημα 1. Κατηγορίες συμμετεχόντων 
 

 
 
 

Πίνακας 2. Ανάλυση μηνυμάτων SMS τριών συμμετεχόντων 
 

Συγγραφέας Greeklish 
Συν. 
Εμφ. 

Συστηματικότητα (%) Κατηγορία 

XXF23 <w> (19)  19 
<w>   

(100%) 
 

100% 
συστηματικότητα 

TXF22 <w> (16) <o> (1) 17 <w> (94%) <o> (6%) 
>80% 

συστηματικότητα 

MDF22 <w> (6) <ο> (9) 15 <w> (40%) <ο> (60%) 
<80% 

συστηματικότητα 

 
Ακολουθώντας το Γράφημα 1, η πρώτη κατηγορία αποτελείται από 13 συμμετέχοντες 
(65% των συμμετεχόντων) οι οποίοι παρουσιάζουν ποσοστό 100% στη μεταγραφή του 
γραφήματος <ω> χωρίς ορθογραφική ποικιλότητα. Από τους 20 συμμετέχοντες, δηλαδή, 
οι οποίοι έχουν μεταγράψει το γράφημα <ω> περισσότερες από 4 φορές, περισσότεροι 
από τους μισούς (13) χρησιμοποιούν πάντοτε ένα και μόνο τρόπο για να μεταγράψουν το 
συγκεκριμένο γράφημα στα μηνύματά τους. Συγκεκριμένα, 11 από τους συγγραφείς που 
ανήκουν στην κατηγορία αυτή μεταγράφουν το <ω> πάντοτε ως <w>, ενώ οι υπόλοιποι 2 
επιλέγουν τη φωνητική του μεταγραφή, <ο>. Αν πάρουμε, για παράδειγμα, την 
περίπτωση της XXF23, παρατηρούμε ότι έχει μεταγράψει το <ω> 19 φορές από τις 
οποίες και τις 19 έχει χρησιμοποιήσει το Λατινικό γράφημα <w>. Συνεπώς, η 
συγκεκριμένη συγγραφέας παρουσιάζει συστηματικότητα στη μεταγραφή του <ω> ως 
<w> σε ποσοστό 100% και αντίστοιχα, ποσοστό 0% ως <ο> καθώς ποτέ δεν το έχει 
μεταγράψει ως <ο>.  

Στη δεύτερη κατηγορία, εντάσσονται οι συμμετέχοντες οι οποίοι μεταγράφουν το <ω> 
χωρίς ποικιλότητα σε ποσοστό πέραν του 80% (>80). Συγκεκριμένα, οι 3 συμμετέχοντες 



57 Ανδρέας Ανδρέου 
 

 

 

(15% των συμμετεχόντων) της κατηγορίας αυτής μεταγράφουν το <ω> με δύο 
διαφορετικούς τρόπους αλλά η ανάλυση των μηνυμάτων τους δείχνει ότι τείνουν να 
επιλέγουν τη μία μορφή με μεγαλύτερη συχνότητα (>80) έναντι της άλλης. Ας 
εξετάσουμε, για παράδειγμα, τη συγγραφέα TXF22. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, 
η TXF22 έχει μεταγράψει το γράφημα <ω> 17 φορές,  16 από τις οποίες ως <w> και 1 ως 
<ο>. Μολονότι έχει χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικούς τρόπους μεταγραφής του <ω>, 
εντούτοις η μία μορφή μεταγραφής, <w>, προτιμάται έναντι της άλλης με μεγαλύτερη 
συχνότητα και συγκεκριμένα σε ποσοστό 94% (>80%).  

Τέλος, η τρίτη κατηγορία αφορά στους συμμετέχοντες, 4 στο σύνολό τους (20% των 
συμμετεχόντων), οι οποίοι μεταγράφουν το γράφημα <ω> με ορθογραφική ποικιλότητα 
χωρίς ωστόσο να τείνουν να επιλέγουν τον ένα τρόπο μεταγραφής με μεγαλύτερη 
συχνότητα σε σχέση με τον άλλο (<80%). Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, η συγγραφέας 
MDF22 εμπίπτει στην κατηγορία αυτή καθώς έχει μεταγράψει το <ω> 15 φορές, 6 από 
τις οποίες ως <w> (40%) και 9 ως <ο> (60%). Όπως προκύπτει, δηλαδή, από την 
ανάλυση, καμία από τις δύο μορφές μεταγραφής του <ω> δεν προτιμάται σε ποσοστό 
πέραν του 80% (>80%).  

Συνοψίζοντας, όπως προκύπτει από την ανάλυση των μηνυμάτων, η μεταγραφή του 
γραφήματος <ω> χαρακτηρίζεται από ορθογραφική ποικιλότητα. Συγκεκριμένα, 
ορθογραφική ποικιλότητα εντοπίζεται τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. 
Από τη μία, οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους δεν επιλέγουν ένα και μόνο τρόπο 
μεταγραφής του <ω>. Αντιθέτως, κάποιοι μεταγράφουν το <ω> ως <w> και άλλοι ως 
<ο>. Από την άλλη, όσον αφορά στο ατομικό επίπεδο, παρατηρούμε ότι ένας αριθμός 
συμμετεχόντων δε μεταγράφει πάντοτε το <ω> με ένα συγκεκριμένο Λατινικό γράφημα 
αλλά επιλέγει δύο διαφορετικούς τρόπους μεταγραφής. Το ερώτημα που προκύπτει 
συνεπώς είναι εάν υπάρχουν κάποιοι ενδογλωσσικοί παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως 
να επηρεάζουν τη μεταγραφή του <ω> δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στο 
συγγραφέα να αναπτύσσει ορθογραφική ποικιλότητα στη μεταγραφή του. 

Μολονότι το υλικό της παρούσας έρευνας είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, στο σημείο 
αυτό γίνεται μία προσπάθεια να διατυπωθούν κάποιες υποθέσεις που πιθανώς να 
απαντούν στο πιο πάνω ερώτημα. Η υπόθεση που εξετάζεται αφορά στο κατά πόσον το 
μορφολογικό σύστημα της Ελληνικής, και συγκεκριμένα το ρηματικό, μπορεί να 
επηρεάζει το βαθμό συστηματικότητας στη μεταγραφή του <ω> και ως εκ τούτου ένας 
συγγραφέας να μεταγράφει το γράφημα τόσο ως <w> όσο και ως <ο>. Όπως προκύπτει 
από την ανάλυση των δεδομένων των συμμετεχόντων οι οποίοι παρουσιάζουν 
ορθογραφική ποικιλότητα στη μεταγραφή του <ω>, η κλιτική μορφολογία φαίνεται να 
επηρεάζει τη μεταγραφή του συγκεκριμένου γραφήματος. Εξετάζοντας για παράδειγμα 
τη συγγραφέα DPF23, παρατηρείται ότι έχει μεταγράψει το <ω> 8 φορές, 4 από τις 
οποίες ως <w> και 4 ως <ο>. Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον Πίνακα 3 στον οποίο 
παρουσιάζονται κάποια από τα δεδομένα της συγκεκριμένης συγγραφέως, όταν το <ω> 
βρίσκεται σε θέση κλιτικού μορφήματος και κατά συνέπεια είναι μαρκαρισμένο με 
γραμματικές πληροφορίες αριθμού και προσώπου (Ράλλη, 2005), η συγγραφέας τείνει να 
το μεταγράφει ορθογραφικά διατηρώντας με τον τρόπο αυτό την ορθογραφική του 
μορφή. Με βάση την παρατήρηση αυτή, τα ρήματα μπορώ και έχω μεταγράφονται ως 
<borw> και <exw> αντίστοιχα. Αντιθέτως, όταν το <ω> δε λειτουργεί ως κλιτικό 
μόρφημα, δηλαδή, δεν εμφανίζεται στην κλίση αλλά σε οποιαδήποτε άλλη θέση μέσα 
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στη λέξη, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των λέξεων τώρα και μωρέ, η μεταγραφή 
πραγματοποιείται μέσω του Λατινικού γραφήματος <ο>.  
 

Πίνακας 3. Κλιτικό μόρφημα vs Μη κλιτικό μόρφημα (DPF23) 
 

<ω> Ελληνική γραφή Greeklish 
 μπορώ borw 

Κλιτικό μόρφημα έχω exw 
 στέλνω stelnw 
   

 τώρα tora 
Μη κλιτικό μόρφημα μωρέ more 
 γενικώς genikos 

         
Η πιο πάνω παρατήρηση έρχεται να υποστηρίξει την υπόθεση του Androutsopoulos 
(1998:57) ο οποίος εξετάζοντας τη μεταγραφή του δίγραφου φωνήεντος <αι>, παρατηρεί 
ότι «οι χρήστες προτιμούν την διατήρηση της ορθογραφικής μορφής όταν το γράφημα 
περιέχει γραμματική πληροφορία [είμαι > eimai], αλλά τη φωνητική απόδοση στην 
αντίθετη περίπτωση [γυναίκα > gineka]». 
 
5. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκε μία έρευνα στα Greeklish που στόχο είχε 
να εξετάσει το βαθμό συστηματικότητας στη μεταγραφή του γραφήματος <ω>. Όπως 
παρουσιάστηκε στη μελέτη, το εν λόγω γράφημα μπορεί να μεταγραφεί με τουλάχιστον 
δύο διαφορετικούς τρόπους, είτε ως <w> είτε ως <ο>. Συγκεκριμένα, το ερώτημα που 
τέθηκε ήταν εάν οι συμμετέχοντες μεταγράφουν το γράφημα <ω> πάντοτε με τον ίδιο 
τρόπο ή εάν χρησιμοποιούν και τις δύο εκδοχές. 

Η έρευνα έχει δείξει ότι μολονότι τα Greeklish δεν είναι μία τυποποιημένη μορφή 
μεταγραφής της Ελληνικής γλώσσας, οι συμμετέχοντες μεταγράφουν το γράφημα <ω> 
χωρίς ορθογραφική ποικιλότητα σε υψηλό ποσοστό. Συγκεκριμένα, το 65% των 
συμμετεχόντων ήταν συστηματικοί σε ποσοστό 100% στη μεταγραφή του γραφήματος 
είτε ως <w> είτε ως <ο>. Οι συμμετέχοντες αυτοί, δηλαδή, ποτέ δε χρησιμοποίησαν δύο 
διαφορετικούς τρόπους για να μεταγράψουν το <ω> στα SMS τους.  

Παράλληλα, η έρευνα έχει δείξει ότι η κλιτική μορφολογία μπορεί να επηρεάσει τη 
συστηματικότητα στη μεταγραφή του <ω> και με τον τρόπο αυτό απαντάται μία πτυχή 
του ερωτήματος γιατί ενδεχομένως κάποιοι συμμετέχοντες μεταγράφουν το <ω> με δύο 
διαφορετικούς τρόπους. Όπως έχει παρατηρηθεί στη μελέτη, κάποιοι συγγραφείς 
μεταγράφουν το <ω> ως <w> όταν βρίσκεται στη θέση κλιτικού μορφήματος (π.χ. 
παίζω) ενώ οι ίδιοι συγγραφείς επιλέγουν το <ο> όταν το <ω>  βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
άλλη θέση μέσα στη λέξη (π.χ. τώρα). Με τον τρόπο αυτό, διατηρείται η ορθογραφία του 
<ω> όταν αυτό φέρει γραμματικές πληροφορίες. 

Καταλήγοντας, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση της παρούσας έρευνας και 
συγκεκριμένα τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος, θα 
μπορούσαν να δοθούν κάποιες κατευθύνσεις για μελλοντική διερεύνηση. Μία έρευνα η 
οποία θα εξέταζε τόσο ένα μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων όσο και περισσότερα 
μηνύματα SMS κρίνεται αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους. Αρχικά, θα δοθεί η 
δυνατότητα εξέτασης των υπόλοιπων γραφημάτων της Ελληνικής των οποίων η 
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ορθογραφική μεταγραφή δε συμπίπτει με τη φωνητική (π.χ. <η>, <υ>, <ψ>) καθώς 
επίσης και των δίγραφων φωνηέντων (π.χ. <ει>, <αι>) και συμφώνων (π.χ. <μπ>, <ντ>). 
Επιπρόσθετα, μέσω της ανάλυσης περισσότερων γραφημάτων και διγράφων, θα 
μπορέσουμε να εξετάσουμε αφενός τους ενδογλωσσικούς και εξωγλωσσικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό συστηματικότητας στη μεταγραφή των Ελληνικών 
και αφετέρου θα εξετάσουμε εάν τα Greeklish μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες 
ανάλυσης πατρότητας κειμένου οι οποίοι μπορούν να διαφοροποιήσουν το ύφος γραφής 
των συγγραφέων. 
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