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Η επίδραση των Greeklish στις αναγνωστικές και
ορθογραφικές δεξιότητες των Ελλήνων μαθητών: Μια
μελέτη με χρήση eye tracker
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ABSTRACT
This paper examines the effect of “Greeklish”, the transliteration attitudes widely used in Digital
Mediated Communication (DMC). Greeklish, namely the representation of the Greek script in Latin,
is considered to place in “danger” the Greek language per se. Various researchers have already
explored participants' attitudes in using Greeklish, the reason of using it and the potential impact of
Greeklish type on students' language skills.
The goal of this research is to study whether the use of Greeklish would influence reading and
writing skills of students' attending 6th grade of primary school and those of 1st - 3rd of high school
who had either rich or poor lexical representations, according to the Lexical Quality Hypothesis of
Perfetti & Hart (2002). Individual - difference measures were completed by the participants in order
to characterize their quality of lexical representations for Greek language. Moreover, eye tracker
experiment sessions have been applied individually to study participants' eye movements during
reading and writing both in Greek and Greeklish for comparing them against the quality of their
lexical representations.
Key Words: Greeklish, eye tracker, λεξικές αναπαραστάσεις
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αποτελεί τμήμα μιας συνολικής έρευνας που διεξάγεται για διδακτορική διατριβή και
εστιάζεται στην Ψηφιακά Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία (Digitally Mediated Communication – DMC)
(Κουτσογιάννης, 2012), ευρέως γνωστή ως new language, digital language, net speak, cyberspeak
(Crystal, 2010). Συγκεκριμένα, ασχολείται με τον κώδικα Greeklish και τις πιθανές επιπτώσεις που
μπορεί να έχει η χρήση του στη γλωσσική επίγνωση των μαθητών της τελευταίας τάξης του
Δημοτικού και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.
Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του κώδικα γραφής που χρησιμοποιείται στην DMC είναι οι
περικοπές και οι συντμήσεις λέξεων, η χρήση μη τυπικής ορθογραφίας και σύνταξης
(Androutsopoulos, 2011; Farina & Liddy, 2011), ενώ παρατηρείται έντονη χρήση της λατινικής
γραφής (διγραφία) κυρίως στις μη λατινογενείς γλώσσες (Tseliga, 2007; Androutsopoulos, 2009).
Στη χώρα μας, η χρήση της λατινοελληνικής γραφής ή των Greeklish, όπως είναι ευρέως γνωστά,
έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία, προσελκύοντας και το ενδιαφέρον της
επιστημονικής κοινότητας ως πρακτική γραμματισμού.
Βασικό χαρακτηριστικό του κώδικα είναι η ορθογραφική ποικιλία του (Androutsopoulos, 2009),
με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται από «…έλλειψη συστηματικότητας και …ετερογένεια»
(Androutsopoulos, 2009: 229,230). Οι σχετικές έρευνες καταδεικνύουν, ωστόσο, ότι παρά τις όποιες
γενικεύσεις και τις όποιες ατομικές επιλογές μεταγραφής που μπορεί να παρατηρηθούν, οι χρήστες
του κώδικα παρουσιάζουν μια συστηματικότητα στην επιλογή μεταγραφής τους (Androutsopoulos,
2009; Ανδρέου, 2015). Έτσι, προκύπτουν οι τρεις βασικοί τύποι μεταγραφής: η φωνητική, η
ορθογραφική – με την τελευταία να διακρίνεται σε οπτική και θεσιακή ή πληκτρολογίου – και η μεικτή
(Androutsopoulos, 2009; Panteli & Maragoudakis, 2011; Lees et al., 2017).
Η ταχύτητα γραφής, η συνήθεια χρήσης του κώδικα, η αντιγραφή και η αναπαραγωγή του
επικοινωνιακού κώδικα των ομηλίκων, η ευκολία του κώδικα λόγω ύπαρξης διαφορετικών τύπων
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μεταγραμματισμών και της δυνατότητας μη τήρησης της ορθογραφίας (Tseliga, 2007; Μουστάκα
κ.ά., 2009. Ρίτσου, 2012. Αποστολάκη, 2015. Lees et al., 2017) έρχονται να προστεθούν στους
λόγους χρήσης των Greeklish. Η χρήση του κώδικα φαίνεται να καθορίζεται τόσο από το φύλο – τα
Greeklish χρησιμοποιούνται συνήθως από αγόρια (Lees et al., 2017:59) – την ηλικία, την ιδιότητα
και την οικειότητα που έχει ο πομπός με το δέκτη όσο και από το επικοινωνιακό πλαίσιο κατά το
οποίο λαμβάνει χώρα η επικοινωνία (επίσημο ή ανεπίσημο) (Tseliga, 2007: 133; Ρίτσου, 2012:58.
Μαλλιαρού, 2014: 51. Αποστολάκη, 2015:46).
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων σε έρευνες, αν και χρήστες του κώδικα, εκφράζει τον
προβληματισμό της σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις των Greeklish και των συντμήσεών τους
στην ελληνική γλώσσα, εκτιμώντας ότι το φαινόμενο θα λάβει επεκτατικές διαστάσεις. (Tseliga, 2007;
Μουστάκα, κ.α., 2009. Ρίτσου, 2012. Μουράτογλου, 2014. Αποστολάκη, 2015). Ο παραπάνω
προβληματισμός επιβεβαιώνεται από την έρευνα των Μουστάκα κ.ά. (2009:11), σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της οποίας ο κώδικας έχει άμεση σχέση με τα ορθογραφικά λάθη που παρατηρούνται
στον επίσημο γραπτό λόγο μαθητών ηλικίας 13-21 ετών. Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα που
προκύπτουν και από πρόσφατες σχετικές έρευνες (Μαλλιαρού, 2014:53. Μουράτογλου, 2014:88.
Αποστολάκη, 2015:47), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται τα συμπεράσματα της έρευνας που
πραγματοποίησε η Kavvadia (2014).
Πρόκειται για κώδικα αναγνωστικά δύσκολο -για άτομα που δεν τον χρησιμοποιούν ευρέωςτόσο λόγω της μεταγραφής όσο και λόγω της έλλειψης τονικών σημείων (Μουράτολγου, 2014:88;
Lees et al., 2017), ενώ χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα εύκολος από όσους έχουν εξοικειωθεί με τη
χρήση του (Ρίτσου, 2012. Μαλλιαρού, 2014). Ωστόσο, η δυσκολία ανάγνωσης φαίνεται να εξαρτάται
και από τον τρόπο μεταγραφής, καθώς η φωνητική μεταγραφή αναγιγνώσκεται ταχύτερα από την
ορθογραφική -οπτική ή θεσιακή (Dimitropoulou et al., 2011:14-15). Ακόμα και η θέση (θέμα ή
κατάληξη της λέξης) του μεταγραμμένου γραφήματος φαίνεται πώς επηρεάζει την ταχύτητα
ανάγνωσης, ενώ οι αναγνώστες αναγνωρίζουν γρηγορότερα λέξεις που είναι γραμμένες με τον
ελληνικό κώδικα γραφής σε σχέση με τον κώδικα Greeklish (Marinis et al., 2005:9). Γενικότερα, η
ανάγνωση της λατινικής γραφής σε γλώσσες που δεν την χρησιμοποιούν στο ορθογραφικό τους
σύστημα φαίνεται να αυξάνει τo γνωσιακό φορτίο των χρηστών σε σημαντικό βαθμό σε σύγκριση με
την ανάγνωση στη δεύτερη ξένη γλώσσα ή τη μητρική (Rao et al., 2013).
Αν και τα πορίσματα των προαναφερθεισών ερευνών κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά, δε δίνουν
σαφή στοιχεία για τυχόν επίδραση της χρήσης των Greeklish στη γλωσσική επίγνωση των χρηστών,
καθώς μελετούν είτε στάσεις και απόψεις είτε ερευνούν μονομερώς τις ορθογραφικές ή
αναγνωστικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Ωστόσο, η σημασία της αλληλεπίδρασης των
επιπέδων της γλωσσικής επίγνωσης είναι ευρέως αναγνωρισμένη και συνάδει με την υπόθεση της
"ποιότητας των λεξικών αναπαραστάσεων" των Perfetti & Hart (2001; 2002), δηλαδή των γνώσεων
που απαρτίζουν το νοητικό λεξικό του ατόμου και αφορούν τόσο το σημασιολογικό και συντακτικό
περιεχόμενο, όσο και τη μορφή (γραμματικές ιδιότητες, φωνολογικό και ορθογραφικό περιεχόμενο)
και τον τρόπο που αυτές οι ιδιότητες συνδέονται μεταξύ τους και αλληλοεπηρεάζονται (Perfetti &
Hart, 2001, 2002; Perfetti, 2007). Επομένως, η επάρκεια γνώσεων του ατόμου σε κάθε ένα από τα
τέσσερα βασικά συστατικά στοιχεία της ταυτότητας μιας λέξης - ορθογραφία, φωνολογία,
γραμματική (μορφοσύνταξη), σημασία - αλλά και ο τρόπος που αυτές οι γνώσεις συνδέονται μεταξύ
τους βοηθούν το άτομο στη διαμόρφωση υψηλής ποιότητας λεξικών αναπαραστάσεων (Perfetti,
2007:360).
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Βάσει των παραπάνω, ο στόχος της έρευνας είναι διττός, καθώς επιχειρεί να διερευνήσει,
συνδυάζοντας «σύγχρονες μεθόδους παρατήρησης» (synchronous observation methods), όπως η
καταγραφή των οφθαλμικών κινήσεων (eye tracker) και «έμμεσες ερευνητικές μεθόδους» (indirect
research methods) (Leijten & Van Waes, 2013:361), όπως η καταγραφή των δεδομένων που εισάγει
ο χρήστης από το πληκτρολόγιο (Keystrokes logging): α) σχέσεις που πιθανώς υπάρχουν ανάμεσα
στη χρήση του κώδικα Greeklish και στη γλωσσική επίγνωση των μαθητών τόσο σε χαμηλού
(ανάγνωση, ορθογραφία) όσο και σε υψηλού επιπέδου γλωσσικές δεξιότητες (αναγνωστική
κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου), ανεξάρτητα από το αν οι μαθητές χρησιμοποιούν τον
κώδικα στη γραπτή τους επικοινωνία (π.χ. στα κοινωνικά δίκτυα ή σε εφαρμογές instant messaging
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όπως: viber, FB Messenger) και β) την πιθανή επιβάρυνση του γνωσιακού φορτίου των μαθητών
την ώρα που χρησιμοποιούν τον κώδικα.
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχθηκε η μεικτή μέθοδος προσέγγισης (Mixed Method
Approach) και ερευνητικού σχεδιασμού (Mixed Method Research Design ή MMR), η οποία δίνει στον
ερευνητή τη δυνατότητα "να συγκεντρώσει και να αναλύσει δεδομένα, να ενοποιήσει τα
αποτελέσματα και να οδηγηθεί σε συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτικές όσο και
ποσοτικές προσεγγίσεις (approaches) ή μεθόδους (methods) σε μια έρευνα" (Tashakkori &
Creswell, 2007:2). Ειδικότερα, υιοθετείται ο «Ακολουθιακός Εγκολπωμένος Σχεδιασμός»
(Sequential Embedded Design), ο οποίος χαρακτηρίζεται από δύο φάσεις συλλογής δεδομένων,
ίσης βαρύτητας για την έρευνα (QUAL ---> QUAN). Στόχος τους πρώτου μέρους της έρευνας
υπήρξε η συγκέντρωση ποιοτικών δεδομένων τα οποία στην παρούσα φάση χρησιμοποιούνται για
τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό των προφίλ των μαθητών βάσει της ποιότητας των λεξικών τους
αναπαραστάσεων (Perfetti & Hart, 2002; Perfetti, 2007). Αναφορικά με τη δεύτερη φάση της
έρευνας, δηλαδή τη συγκέντρωση των ποσοτικών δεδομένων, επιλέχθηκε και υλοποιήθηκε ο
πειραματικός σχεδιασμός (experimental design), καθώς κρίθηκε ως ο πλέον κατάλληλος. Σε αυτή
τη φάση αξιοποιήθηκαν η καταγραφή των οφθαλμικών κινήσεων και των δεδομένων που εισάγει ο
χρήστης από το πληκτρολόγιο, μέθοδοι οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή "να
συγκεντρώσει πληροφορίες για τις γνωσιακές διεργασίες σε πραγματικό χρόνο... και να εξαγάγει
συμπεράσματα για τις γνωσιακές λειτουργίες αναλύοντας τις διαδικασίες ή τα παραγόμενα
αποτελέσματα" (Leijten & Van Waes, 2013:361).
4. ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε και στις δύο φάσεις της έρευνας είναι αυτή του
δείγματος μη πιθανοτήτων, ευρέως γνωστή ως δείγμα σκοπιμότητας (Cohen et al., 2009:163),
καθώς υποκείμενα της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2017-2018
φοιτούσαν σε μια από τις ακόλουθες τάξεις: Στ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου σχολείων του νομού
Αττικής. Η δειγματοληπτική στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή του τελικού δείγματος
της έρευνας είναι αυτή του δείγματος ευκολίας (convenience sample) (Αβούρης κ.ά., 2015:318),
αφού από το αρχικό δείγμα συμμετείχαν στην έρευνα μόνο οι μαθητές των οποίων οι κηδεμόνες
είχαν υπογράψει το "Δελτίο Συγκατάθεσης Γονέα". Ο αποκλεισμός από την έρευνα των μαθητών με
διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κρίθηκε απαραίτητος, καθώς σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία οι οφθαλμικές κινήσεις των μαθητών με δυσλεξία ή άλλες αναγνωστικές δυσκολίες
παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με εκείνες των μαθητών τυπικής ανάπτυξης (Benfatto et
al., 2016), στοιχείο που θα επηρέαζε τη δεύτερη φάση της έρευνας.
4.1. Πρώτη φάση της έρευνας: γλωσσικές δοκιμασίες
Επιδίωξή μας στην πρώτη φάση της έρευνας ήταν ο χαρακτηρισμός των προφίλ των
υποκειμένων της έρευνας βάσει της ποιότητας των λεξικών τους αναπαραστάσεων, η οποία μπορεί
να προκύψει μόνο μέσα από την αποτίμηση των παραγόντων που τις αποτελούν και τον τρόπο που
αυτοί εμπλέκονται (Gomez et al., 2016). Συγκεκριμένα υποθέσαμε ότι τόσο λόγω της σχέσης και της
αλληλεπίδρασης των επιπέδων της γλωσσικής επίγνωσης, όσο και λόγω της σχέσης που υπάρχει
ανάμεσα στην ανάγνωση και στην ορθογραφία, ο χαρακτηρισμός των λεξικών αναπαραστάσεων
των υποκειμένων της έρευνας ως "υψηλής ή χαμηλής ποιότητας" δεν θα ήταν αρκετός. Θεωρήσαμε,
επομένως, ότι η ανάλυση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν από τη χορήγηση γλωσσικών
δοκιμασιών θα μας δώσει ακριβή στοιχεία αναφορικά με την επάρκεια γνώσεων των υποκειμένων
σε καθένα από τους τέσσερις βασικούς τομείς της λεξικής ποιότητας: φωνολογία, ορθογραφία,
γραμματική (μορφοσύνταξη) και σημασιολογία προκειμένου να εντοπίσουμε και να χαρακτηρίσουμε
με περισσότερη ακρίβεια τα προφίλ των μαθητών. Τυχόν ελλείμματα σε κάποιον ή κάποιους από
τους παραπάνω τομείς θα είχε αρνητική επίδραση τόσο σε χαμηλού επιπέδου δεξιότητες όσο και σε
υψηλού επιπέδου δεξιότητες.
Ο μικρός αριθμός και το οικονομικό κόστος των σταθμισμένων γλωσσικών τεστ αλλά και η
ανάγκη ύπαρξης ευελιξίας (Μουζάκη, 2010. Τζιβινίκου, 2015) μας οδήγησε στην απόφαση
κατασκευής πειραματικών, γραπτών γλωσσικών δοκιμασιών προκειμένου να αξιολογήσουμε την
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ποιότητα των λεξικών αναπαραστάσεων των υποκειμένων της παρούσας έρευνας. Για τη
δημιουργία των πειραματικών δοκιμασιών αξιοποιήσαμε τα σώματα κειμένων (εφεξής ΣΚ)
εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία σωμάτων κειμένων (corpus linguistics methodology) (Γούτσος &
Φραγκάκη, 2015). Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των
πληροφοριών των ΣΚ είναι οι κατάλογοι συχνότητας λέξεων (word frequency lists) και οι λέξεις κλειδιά (Keywords).
Ειδικότερα, δημιουργήθηκε το ειδικό ΣΚ Γλώσσα, αφενός λόγω της έλλειψης
ψυχογλωσσολογικών πόρων κατάλληλων για την ηλικιακή ομάδα του δείγματος της έρευνας και
αφετέρου λόγω της ανάγκης «χρήσης γλωσσικού υλικού οικείου στους μαθητές, κυρίως μέσα από
τα σχολικά τους αναγνώσματα… άρα τη συμπερίληψη λέξεων από τη διδακτέα ή διδαχθείσα ύλη
του σχολείου» (Μουζάκη, 2010). Το ΣΚ Γλώσσας περιέχει τα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων
Γλώσσας μαθητή των Ε’ και Στ΄ τάξεων Δημοτικού και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου, εγχειρίδια
των οποίων η διδασκαλία είναι υποχρεωτική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
αντιπροσωπεύουν μια ευρεία ποικιλία κειμενικών ειδών τόσο προφορικού, όσο και γραπτού λόγου.
Τα σχολικά εγχειρίδια ανακτήθηκαν σε ψηφιακή μορφή από τον ιστότοπο του Ψηφιακού
Σχολείου όπου βρίσκονται αναρτημένες οι πιο πρόσφατες εκδόσεις τους. Στη συνέχεια
προχωρήσαμε στη δημιουργία καταλόγων εμφάνισης συχνοτήτων λέξεων και υπολογισμού του
δείκτη σημαντικότητας αυτών, αξιοποιώντας τα δεδομένα του ΣΚ Γλώσσα. Πρόκειται για
μεθοδολογικά εργαλεία η χρήση των οποίων συνιστάται τόσο για τη διδασκαλία, όσο και για την
αξιολόγηση του γραμματισμού των μαθητών, καθώς αναγνωρίζεται η παιδαγωγική διάσταση των
κειμένων που χρησιμοποιούνται σε αυτά σε σχέση με τα αντίστοιχα των κοινών σωμάτων κειμένων
(Toriida, 2016).
Τα δεδομένα που προέκυψαν από το ΣΚ Γλώσσα αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία λίστας
λέξεων και ψευδολέξεων, η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα για την αποτίμηση της αναγνωστικής
ευχέρειας σε επίπεδο λέξης (Protopapas et al., 2006; Μουζάκη κ.ά., 2008. Sarris & Dimakos, 2015).
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη μας τη συνθετότητα της γλωσσικής επίγνωσης και των λεξικών
αναπαραστάσεων, προχωρήσαμε εκτός από την αποτίμηση της αναγνωστικής ευχέρειας και στην
αποτίμηση των υπόλοιπων παραγόντων και συγκεκριμένα: α) της ορθογραφικής δεξιότητας των
υποκειμένων με χρήση σταθμισμένης δοκιμασίας καθ’ υπαγόρευσης λέξεων (Μουζάκη κ.ά., 2010),
β) της αναγνωστικής κατανόησης, αξιοποιώντας τη τεχνική συμπλήρωσης κειμένων σταθερών
διαστημάτων (cloze test), η οποία ενδείκνυται για την αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης
τόσο σε επίπεδο πρότασης, όσο και σε επίπεδο κειμένου (Gellert & Elbro, 2013), γ) της αποτίμησης
του λεξιλογίου μέσα από την παραγωγή γραπτού λόγου, δοκιμασίας αποκλίνουσας, πολύπλοκης
και σύνθετης που αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη των επιπέδων γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών
και την ποιότητα των λεξικών τους αναπαραστάσεων, καλώντας τα υποκείμενα να "μεταφράσουν
τις ιδέες τους σε γραπτό κώδικα μέσω γνωσιακών και μεταγνωσιακών διαδικασιών" (Ξάνθη, 2017:4).
Οι προαναφερθείσες δοκιμασίες χορηγήθηκαν, αφού εφαρμόστηκαν πιλοτικά, κατά την
περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2018 σε συνολικά 355 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στο πλαίσιο της πραγματοποίησης της πρώτης φάσης της έρευνας της διατριβής. Η
κατανομή του συνολικού δείγματος έχει ως εξής: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Στ΄ τάξη: 110 μαθητές,
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Α΄ γυμνασίου: 124 μαθητές, Β ΄Γυμνασίου: 78 μαθητές, Γ΄ Γυμνασίου
43 μαθητές.
4.2. Ταξινόμηση και ανάλυση δεδομένων της πρώτης φάσης της έρευνας
H ηλικία, η τάξη φοίτησης και το φύλο των υποκειμένων της έρευνας ορίζονται ως ανεξάρτητες
μεταβλητές, ενώ οι επιδόσεις των υποκειμένων στην κάθε γλωσσική δοκιμασία αποτελούν τις
εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας. Λαμβάνοντας υπόψη μας έρευνες που υποστηρίζουν την
ύπαρξη επιδράσεων στο γραμματισμό και κυρίως στις υψηλού επιπέδου γλωσσικές δεξιότητες
όπως η αναγνωστική κατανόηση (Baron, 2015; Wolf, 2016), λόγω της διαρκώς αυξανόμενης χρήσης
ψηφιακών συσκευών, ορίσαμε την ηλικία πρώτης απόκτησης ψηφιακών συσκευών, το χρόνο
ενασχόλησης με αυτές αλλά και το χρόνο ενασχόλησης με το διαδίκτυο ως μεταβλητές ελέγχου.
Στην παρούσα φάση πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν
κατά την πρώτη φάση της έρευνας (χορήγηση γλωσσικών δοκιμασιών σε μαθητές). Ο
χαρακτηρισμός της επίδοσης των μαθητών σε κάθε γλωσσική δοκιμασία είναι ποιοτικός με χρήση
κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρούμπρικα). Θεωρήσαμε, επομένως, την «Πολυπαραγοντική
Μέθοδο Ανάλυσης» (Latent Class Analysis (LCA)), η οποία ανήκει στα «Μοντέλα Δομικών
Εξισώσεων» (Structural Equation Models - SEM) ως την πλέον κατάλληλη (Oberski, 2016). Η LCA
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χαρακτηρίζεται ως προσωποκεντρική προσέγγιση (Person-centered approach) και η χρήση της
συστήνεται ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικές έρευνες, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να εστιάσει
στις σχέσεις και στην αλληλεπίδραση που υπάρχουν ανάμεσα στα χαρακτηριστικά, δηλαδή τις
μεταβλητές (κυρίως κατηγορικές: δίτιμες ή διχοτομικές), του κάθε υποκειμένου, αξιοποιώντας με
αυτό τον τρόπο την ετερογένεια που χαρακτηρίζει τα υποκείμενα των εκπαιδευτικών ερευνών
(Oberski, 2016; Hickendorff et al., 2017).
4.3. Δεύτερη φάση της έρευνας: καταγραφή οφθαλμικών κινήσεων και δεδομένων που
εισάγονται από το πληκτρολόγιο
Η συγκέντρωση των δεδομένων στη δεύτερη φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε
πραγματικό χρόνο με α) καταγραφή των οφθαλμικών κινήσεων με τη χρήση συστήματος
παρακολούθησης βλέμματος (eye tracking) και β) καταγραφή των δεδομένων που εισάγονται από
το πληκτρολόγιο (keystroke logging). Απώτερος στόχος υπήρξε η διερεύνηση ερευνητικών
ερωτημάτων που αφορούν στην πιθανή ύπαρξη σχέσεων ανάμεσα στην ποιότητα των λεξικών
αναπαραστάσεων των μαθητών και τη χρήση των Greeklish, αλλά και της πιθανής αύξησης του
γνωσιακού φορτίου των μαθητών όταν καλούνται να επεξεργαστούν, είτε μέσω της ανάγνωσης, είτε
μέσω της γραφής, τον κώδικα Greeklish.
Ειδικότερα, η καταγραφή των οφθαλμικών κινήσεων των μαθητών πραγματοποιήθηκε στο
HUBIC Lab του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) της Αθήνας με χρήση του διοπτρικού eye
tracker Tobii TX300 με ρυθμό δειγματοληψίας (sampling rate) 300Hz και ακρίβεια καταγραφής
(accuracy) 0.4o, ο οποίος είναι κατάλληλος για έρευνες ανάγνωσης και κορομετρίας (pupilometry)
καθώς δύναται να καταγράψει τις οφθαλμικές κινήσεις των υποκειμένων, επιτρέποντας παράλληλα
την ελευθερία κινήσεων του κεφαλιού με αποτέλεσμα το πείραμα να προσομοιάζει σε πραγματικές
συνθήκες ανάγνωσης. Οι γλωσσικές δοκιμασίες παρουσιάστηκαν σε οθόνη 23΄΄ με ανάλυση
1920x1080, ενώ για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιείται το πρόγραμμα
Tobii Studio. Αναφορικά με την καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων που εισάγουν οι χρήστες
από το πληκτρολόγιο αυτή πραγματοποιήθηκε με το δωρεάν ερευνητικό λογισμικό Inputlog (Leijten
& Van Waes, 2013). Το εν λόγω λογισμικό υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα και, κατόπιν
ενεργοποίησης της σχετικής επιλογής, λειτουργεί παράλληλα με τον eye tracker, δίνοντας στον
ερευνητή τη δυνατότητα να καταγράφει τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης από το πληκτρολόγιο
παράλληλα με την καταγραφή των οφθαλμικών του κινήσεων. Για τη δοκιμασία σύγχρονης
επικοινωνίας των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή instant messaging messenger του
facebook. Στην παρούσα φάση πραγματοποιείται η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν
κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2018, δηλαδή η επισημείωση των δεδομένων οφθαλμοκίνησης
και πληκτρολόγησης, τα οποία προέρχονται από συνολικά 46 υποκείμενα εκ των οποίων: 8
φοιτούσαν στη Στ΄ Δημοτικού, 13 στην Α΄ Γυμνασίου, 11 στη Β΄ Γυμνασίου και 14 στη Γ΄ Γυμνασίου.
Ο σχεδιασμός που επιλέχθηκε είναι αυτός της μελέτης εξαρτημένων δειγμάτων (withinsubjects), καθώς δεν επιτρέπει στη διαφορετικότητα των συμμετεχόντων να επιδράσει στα
αποτελέσματα του πειράματος (Αβούρης
κ.ά., 2015). Η τριγωνοποίηση της μεθόδου
πραγματοποιήθηκε με χρήση της επιλεγμένης αναδρομικής ανάκλησης (selective cued
retrospective) κατά την οποία ο ερευνητής παρουσιάζει στο υποκείμενο της έρευνας τμήματα των
gaze replays τα οποία έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας και θεωρεί
ότι χρήζουν περαιτέρω συζήτησης / ανάλυσης (Holmqvist et al., 2011; Bojko, 2013).
Το πείραμα αποτελούνταν συνολικά από 3 δοκιμασίες: μια δοκιμασία κατονομασίας λέξεων
(naming task) και συγκεκριμένα ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων γραμμένων με ελληνικό
κώδικα ή/και με κώδικα Greeklish, μια δοκιμασία ανάγνωσης προτάσεων καθώς και μικρής έκτασης
κειμένων που αφορούσαν σε καθημερινές καταστάσεις και είχαν γραφεί με ελληνικό κώδικα γραφής
ή Greeklish προκειμένου να μελετηθεί η φυσική διαδικασία ανάγνωσης κατά την οποία τα
υποκείμενα καλούνται να αναγνώσουν κείμενα ή προτάσεις και όχι μεμονωμένες λέξεις (Cop et al.,
2015). Τα κείμενα αποτέλεσαν την αφόρμηση για την έναρξη της τρίτης δοκιμασίας, αυτής της
σύγχρονης επικοινωνίας, όπου το υποκείμενο κλήθηκε να επικοινωνήσει με χρήση του FB
Messenger με την ερευνήτρια ή κάποιο άλλο υποκείμενο, δοκιμασία στην οποία αξιοποιήθηκε το
λογισμικό Inputlog.
Οι λέξεις της πρώτης δοκιμασίας, αυτής της κατονομασίας λέξεων, οι προτάσεις αλλά και
κάποιες φράσεις των κειμένων της δεύτερης δοκιμασίας ορίστηκαν ως περιοχές ενδιαφέροντος
(Αreas Οf Interest -AOIs) προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανάλυσή τους αξιοποιώντας τις
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δυνατότητες μετρήσεων που παρέχονται από το λογισμικό Tobii Studio. Για τη διερεύνηση των
ερευνητικών ερωτημάτων της διατριβής χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις οι οποίες αφορούν στις
αυτοματοποιημένες διεργασίες ανάγνωσης, ευρέως γνωστές ως χαμηλού επιπέδου διεργασίες,
όπως αυτή της αποκωδικοποίησης μιας λέξης (Rayner et al., 2012; Conklin & Pellicer-Sanchez,
2016). Πρόκειται για τις μετρήσεις θέσης ματιών, όπως η διάρκεια της πρώτης εστίασης (first fixation
duration), η διάρκεια της μίας και μοναδικής εστίασης (signle fixation duration), η διάρκεια της
πρώτης ανάγνωσης (gaze duration / first pass time) και η πιθανότητα προσπέρασης μια λέξης
(likelihood of skipping), αλλά και μετρήσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν γνωσιακές διεργασίες
υψηλού επιπέδου, όπως η σημασιολογική ανάλυση των λέξεων και η ενσωμάτωση αυτών στο
περικείμενο. Μετρήσεις που αναφέρονται στην παλινδρομική κίνηση των οφθαλμών σε τμήμα που
έχει ήδη εστιαστεί ή στην ανάγνωση του κειμένου ανήκουν σε αυτή την κατηγορία: χρόνος δεύτερης
ανάγνωσης (second pass reading time), συνολικός χρόνος ανάγνωσης (total reading time),
συνολικός αριθμός εστιάσεων (fixation count ή total number of fixations) (Rayner et al., 2012;
Conklin & Pellicer-Sanchez, 2016). Αναφορικά με τη διερεύνηση του ερωτήματος που αφορά στην
αύξηση του γνωσιακού φορτίου, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται από την αύξηση της διαμέτρου της
κόρης του ματιού (pupil dilation), η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι και μικρότερη
τους ενός χιλιοστού ενώ η μέγιστη διαστολή είναι της τάξη των πέντε χιλιοστών (Schmidtke, 2017:3),
χρησιμοποιήθηκε η σχετική μέτρηση. Παράλληλα, ακολουθήθηκαν βασικές σχεδιαστικές αρχές της
κορομετρίας (pupillometry) όπως η διατήρηση σταθερού φωτισμού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
πειράματος, η παρουσίαση των λέξεων / προτάσεων / κειμένων των δοκιμασιών στο κέντρο της
οθόνης, η καταγραφή επιπέδων αναφοράς της διαμέτρου της κόρης του ματιού πριν την
πραγματοποίηση της πειραματικής διαδικασίας (baselines) αλλά και πραγματοποίηση διαλειμμάτων
τόσο ανάμεσα στις λέξεις της κάθε δοκιμασίας με την παρουσίαση λευκής οθόνης για διάστημα 2.000
ms, όσο και ανάμεσα στις δοκιμασίες (Holmqvist et al., 2011; Schmidtke, 2017).
Αναφορικά με την επιλογή των λέξεων που συμπεριλήφθηκαν στη δοκιμασία των
μεμονωμένων λέξεων και εκείνων που συμπεριλήφθηκαν στις προτάσεις και στα κείμενα μικρής
έκτασης λάβαμε υπόψη μας τις ακόλουθες μεταβλητές προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι
απαιτούμενες συγκρίσεις: η συχνότητα εμφάνισης της λέξης-στόχου, ο αριθμός των χαρακτήρων
της, η γραμματική της κατηγορία, η ορθογραφική της διαφάνεια, η μορφολογία της, μεταβλητές οι
οποίες επηρεάζουν μετρήσεις όπως για παράδειγμα η διάρκεια και το πλήθος των εστιάσεων
(Rayner et al.:14, 2015; Clifton et al., 2016:5; Conklin & Pellicer, 2016:462; Cook & Wei, 2017:34).
Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι η συχνότητα εμφάνισης μιας λέξης επιδρά τόσο στη χρονική
διάρκεια, όσο και στο πλήθος των εστιάσεων (Clifton et al., 2016:5; Conklin & Pellicer-Sanchez,
2016:462), γι' αυτό επιλέξαμε λέξεις τόσο υψηλής, όσο και μεσαίας συχνότητας από το ΣΚ Γλώσσα.
Επιπροσθέτως, ο αριθμός και η διάρκεια των εστιάσεων επηρεάζεται από τον αριθμό χαρακτήρων
της λέξης- για λέξεις μέχρι 6 χαρακτήρες απαιτείται μία μόνο εστίαση, ενώ απαιτούνται περισσότερες
εστιάσεις για τις λέξεις που αποτελούνται από περισσότερους από 7 χαρακτήρες (Rayner et al.
2015:14). Παράλληλα, το οπτικό εύρος του αναγνώστη εκτείνεται μέχρι τους 7 χαρακτήρες,
επομένως προτείνεται η λέξη-στόχος να μην είναι μικρότερη των 5 χαρακτήρων (Cook & Wei,
2017:34). Κρίναμε, επομένως, σκόπιμο να επιλέξουμε από κάθε συχνότητα (υψηλή, μεσαία) λέξεις
που να αποτελούνται από α) 5-6 γράμματα και β) περισσότερα από 7 γράμματα. Ειδικότερα, όσον
αφορά στην πρώτη περίπτωση επιλέχθηκαν λήμματα/ τύποι λημμάτων με 6 χαρακτήρες
προκειμένου να ελαττώσουμε, όσο είναι δυνατόν επιδράσεις που οφείλονται στο οπτικό εύρος των
αναγνωστών. Αναφορικά με το πλήθος των χαρακτήρων της δεύτερης περίπτωσης επιλέχθηκαν
λήμματα/ τύποι λημμάτων τα οποία είχαν 7 έως 12 χαρακτήρες.
Αναφορικά με την ορθογραφική διαφάνεια, αυτή δε θεωρήθηκε επιλήψιμη μεταβλητή, καθώς
η ανάγνωση της ελληνικής γλώσσας, σε αντίθεση με τη γραφή, χαρακτηρίζεται από αρκετά μεγάλη
κανονικότητα (Πρωτόπαπας, 2010). Μάλιστα, παρά την αριθμητική υπεροχή των γραφημάτων
έναντι των φθόγγων "η μετατροπή των γραφημάτων σε φθόγγους είναι σε γενικές γραμμές
προβλέψιμη" (Πρωτόπαπας, 2010:80), ενώ ακόμα και οι σύνθετες περιπτώσεις όπως για
παράδειγμα αυτές των γραφημάτων <ει> και <οι> δεν δυσκολεύουν τους φυσικούς ομιλητές της
γλώσσας αφού "όλοι γνωρίζουμε τις λέξεις και πώς προφέρονται και... εύκολα παραβλέπουμε τη
συνθετότητα της γραφοφωνημικής μετατροπής" (Πρωτόπαπας, 2010:81). Ένα ακόμα στοιχείο που
λάβαμε υπόψη μας είναι ότι οι οφθαλμικές κινήσεις επηρεάζονται από τη μορφολογία της λέξης,
όπως απέδειξε η έρευνα των Hyona et al. (2016), ειδικά σε γλώσσες που χαρακτηρίζονται από
πλούσια μορφολογία όπως η ελληνική γλώσσα (Ράλλη, 2014).
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Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα σχετικών ερευνών αναφορικά με τη γραμματική κατηγορία
της λέξης-στόχου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η γραμματική κατηγορία επηρεάζει την ανάγνωσή
της και κατ' επέκταση μπορεί να επιδράσει στις μετρήσεις των εξαρτημένων μεταβλητών (word class effects) (Marinis et al., 2005; Kyparissiadis et al., 2017). Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι κατά
την αναγνώριση ρημάτων και ουσιαστικών ενεργοποιούνται διαφορετικά νευρωνικά δίκτυα (Yudes
et al., 2016).
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη μας τόσο τα αποτελέσματα παλαιότερων και σύγχρονων
ερευνών αναφορικά με τους μεταγραφικούς τύπους του κώδικα Greeklish, όσο και τα βασικό
χαρακτηριστικό του κώδικα το οποίο είναι "η...έλλειψη συστηματικότητας και... η ετερογένεια"
(Androutsopoulos, 2009:229, 230), θεωρήσαμε σκόπιμο για λόγους εγκυρότητας να
συγκεντρώσουμε δείγμα μεταγραφών σε κώδικα Greeklish με στόχο να συμπεριλάβουμε τα
δεδομένα στην πειραματική διαδικασία. Ειδικότερα, ζητήσαμε από 71 μαθητές (αγόρια και κορίτσια),
οι οποίοι τον Απρίλιο του 2018 φοιτούσαν σε μία από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου (Α΄ έως και Γ΄)
αστικής περιοχής και δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τον κώδικα Greeklish (πάντα ή μερικές φορές)
είτε στα social media, είτε σε εφαρμογές instant messaging, είτε σε fora online gaming, να
μεταγράψουν σε κώδικα Greeklish τις λέξεις και τις προτάσεις που θα συμπεριλαμβάνονταν στην
πειραματική διαδικασία με τον eye tracker, χρησιμοποιώντας το προσωπικό τους στυλ μεταγραφής.
Οι προτάσεις που εκφωνήθηκαν στους μαθητές, είτε προέρχονταν από πραγματικές συνομιλίες και
αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα όπως το facebook είτε είχαν κατασκευαστεί. Για την κατασκευή
τους λάβαμε υπόψη μας τόσο παλαιότερα (Thurlow & Brown, 2003), όσο και σύγχρονα ερευνητικά
αποτελέσματα (Καππάτου, 2012) αναφορικά με τους θεματικούς άξονες επικοινωνίας σε DMC
(ενδεικτικά αναφέρουμε: καθημερινότητα / ελεύθερος χρόνος, σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα,
διαπροσωπικές σχέσεις, εκπαίδευση). Τέλος, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε μια επικοινωνιακή
προσομοίωση (Τσοπάνογλου, 2010), καθώς, δίνοντάς τους κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ (σε
δυάδες ή τριάδες) τους ζητήσαμε να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας την αγαπημένη
τους εφαρμογή instant messaging, προσποιούμενοι ότι βρίσκονταν σε διαφορετικό χώρο από τη
σχολική αίθουσα. Οι μαθητές αφέθηκαν ελεύθεροι να αυτοσχεδιάσουν και να αποφασίσουν το
περιεχόμενο της επικοινωνίας τους.
5. ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αναλύοντας τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την προαναφερθείσα περιορισμένης
έκτασης έρευνα, παρατηρήσαμε ότι η πλειοψηφία των χρηστών δεν χρησιμοποιεί μόνο έναν τύπο
μεταγραφής, παρατήρηση που συνάδει με τα αποτελέσματα πρότερων ερευνών (Androutsopoulos,
2009; Lees et al., 2017). Ειδικότερα, μόνο ένας από το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στην
έρευνα χρησιμοποίησε αποκλειστικά την ορθογραφική μεταγραφή (οπτική και πληκτρολογίου), ενώ
κανένας μαθητής δε χρησιμοποίησε αποκλειστικά τη φωνητική μεταγραφή. Επίσης, μόλις το 1/3 του
δείγματος χρησιμοποίησε αποκλειστικά ορθογραφική μεταγραφή στις ομάδες των φωνηέντων, των
«δίψηφων» φωνηέντων και των συνδυασμών, ενώ κανένας μαθητής δε χρησιμοποίησε
αποκλειστικά τη φωνητική μεταγραφή σε αυτές τις ομάδες. Από το συνολικό δείγμα μικρός είναι ο
αριθμός των μαθητών (24) οι οποίοι χρησιμοποιούν σταθερά τον ορθογραφικό τύπο μεταγραφής
(οπτικό ή πληκτρολογίου) του <υ> (<u> / <y>) στους συνδυασμούς (<αυ>, <ευ>) και στο “δίψηφο”
φωνήεν <ου> που τον περιέχουν.
Η πλειοψηφία των μαθητών τείνει να παραλείπει το δεύτερο σύμφωνο σε λέξεις όπως
ψιλοκομμένος, εισπράττω, εκατομμυρίων. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι οι
μαθητές αυτοί γνωρίζουν ή όχι την ορθογραφημένη γραφή των παραπάνω λέξεων προκειμένου να
ισχυριστούμε ότι η παράλειψη 2ου συμφώνου είναι σύνηθες φαινόμενο κατά τη μεταγραφή σε
Greeklish, ωστόσο η τακτική αυτή παρατηρήθηκε σε 15 μαθητές οι οποίοι χρησιμοποιούν
αποκλειστικά την ορθογραφική μεταγραφή στις ομάδες των φωνηέντων και των δίψηφων
φωνηέντων. Αναλύοντας τα δεδομένα των 15 μαθητών, παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές αυτοί
μεταγράφουν τις λέξεις / προτάσεις τηρώντας την ορθογραφία. Επίσης, παραλείψεις γραμμάτων
παρατηρήθηκαν και στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τη 2η δοκιμασία αυτής της
προσομοίωσης επικοινωνίας.
Πάντως τόσο από τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, παρατηρείται ότι οι μαθητές του
δείγματος δεν χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον κώδικα Greeklish κατά την ψηφιακή τους

329

επικοινωνία, αλλά παρατηρείται, είτε χρήση αποκλειστικά του ελληνικού κώδικα γραφής είτε η
εναλλαγή ανάμεσα στους δύο κώδικες χωρίς να υπάρχει σταθερή χρήση του ενός εκ των δύο.
Αναφορικά με το γλωσσικό προφίλ των υποκειμένων της έρευνας, δεν υπάρχει ακόμα σαφής
εικόνα, καθώς, στην παρούσα φάση πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων των
επιμέρους γλωσσικών δοκιμασιών. Έχει, ωστόσο, ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων που
αφορούν στο προφίλ χρήσης Greeklish. Σύμφωνα με αυτά από το συνολικό δείγμα των 355
υποκειμένων: 71 δε χρησιμοποιούν Greeklish, 139 τα χρησιμοποιούν σπάνια, 92 κάνουν μέτρια
χρήση, 34 τα χρησιμοποιούν πολύ συχνά. Τέλος, 19 υποκείμενα δεν εμπίπτουν σε καμία από τις
προαναφερθείσες κατηγορίες, καθώς στις ερωτήσεις που αφορούν στη χρήση του κώδικα στα
ψηφιακά μέσα εντοπίστηκαν, ανάλογα με το μέσο, όλες οι προτεινόμενες απαντήσεις χρήσης
Greeklish, δηλαδή ποτέ, μερικές φορές, πάντα. Από τα προαναφερθέντα, παρατηρούμε μια
φθίνουσα πορεία στη χρήση του κώδικα, ίσως, λόγω της ευρύτητας χρήσης smartphones και
σχετικών εφαρμογών instant messaging, οι οποίες υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα.
Κάποιες πρώιμες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν αναφορικά με τα δεδομένα της
πειραματικής διαδικασίες (eye tracker και Inputlog). Για παράδειγμα, τα υποκείμενα ανεξάρτητα από
τον αν είναι χρήστες ή όχι Greeklish χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο να αναγνώσουν λέξεις με ελληνικό
κώδικα γραφής. Οι λέξεις που αποτελούνται από πέντε έως έξι χαρακτήρες αναγιγνώσκονται
γρηγορότερα όταν έχουν μεταγραφεί φωνητικά, ενώ για τις μεγαλύτερες λέξεις η ορθογραφική
οπτική μεταγραφή φαίνεται ότι αναγιγνώσκεται γρηγορότερα. Ενδιαφέρον είναι ότι οι μη χρήστες
Greeklish αναγιγνώσκουν γρηγορότερα τις φωνητικά μεταγραμμένες λέξεις, ενώ οι χρήστες
Greeklish τις ορθογραφικά οπτικά μεταγραμμένες. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ύπαρξη λέξης με
ελληνικό κώδικα γραφής σε κείμενο που είναι γραμμένο με κώδικα Greeklish δεν επανεστιάζεται,
δηλαδή δεν προβληματίζει τον αναγνώστη προκειμένου να χρειαστεί να γυρίσει σε αυτήν και να την
αναγνώσει ξανά, ενώ ανάλογα είναι τα αποτελέσματα και στην αντίστροφη περίπτωση (κείμενο
γραμμένο στο σύνολό του με ελληνικούς χαρακτήρες και ύπαρξη κάποιων Greeklish λέξεων). Τέλος,
παρατηρώντας τους τύπους μεταγραφής των ελληνικών γραφημάτων που δεν αντιστοιχούν σε
γραφήματα του λατινικού αλφαβήτου, διαπιστώσαμε ότι τα ελληνικά γραφήματα <θ> και <ξ>
αναγιγνώσκονται γρηγορότερα σε σχέση με τις αντίστοιχες φωνητικές και ορθογραφικές
μεταγραφές τους σε κώδικα Greeklish, ενώ μας προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι η φωνητική
μεταγραφή <ps> του γραφήματος <ψ> αναγιγνώσκεται γρηγορότερα από το ελληνικό γράφημα <ψ>
στις λέξεις που ξεκινούν με αυτά.
Καταλήγοντας, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να εγείρει το ενδιαφέρον μελέτης των
πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού παιδιών και εφήβων με χρήση σύγχρονων μεθόδων όπως
αυτής των οφθαλμικών κινήσεων και της καταγραφής των keystrokes, καθώς εισάγει μια καινούρια
μέθοδο μελέτης των χαμηλού και υψηλού επιπέδου γλωσσικών δεξιοτήτων που αφορούν τόσο την
ανάγνωση, όσο και τη γραφή. Αν και η μελέτη αυτή δεν επιχειρεί να αναλύσει και να ασχοληθεί με
θέματα κοινωνιογλωσσολογίας, τα αποτελέσματά της, ωστόσο, θα μπορούσαν να εγείρουν το
ενδιαφέρον όσων επιθυμούν να ασχοληθούν με τις γλωσσικές στάσεις και τα στερεότυπα που
αναπτύσσονται αναφορικά με τη γλωσσική εξέλιξη που παρατηρείται λόγω της αύξησης των
πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού των νέων, απόρροια της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου
αλλά και των ψηφιακών μέσων. Προσδοκία μας είναι ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα
βοηθήσουν στην εξαγωγή κάποιων πρώτων, μη γενικεύσιμων ίσως συμπερασμάτων, αναφορικά με
τη διγραφία και τη σχέση που μπορεί να έχει αυτή με το γραμματισμό και το γνωσιακό φορτίο των
χρηστών.
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