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Ο Βασίλειος Μ. Αργυρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1974. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Έλαβε πτυχίο φιλολογίας με ειδίκευση στη 
γλωσσολογία και μεταπτυχιακό δίπλωμα γλωσσολογίας 
με ειδίκευση στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Από το 
2004 έως το 2008 συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα 
της Ακαδημίας Αθηνών. Ασχολείται επαγγελματικά κυ-
ρίως με τη λεξικογραφία. Από το 2004 έχει εργαστεί σε 
διάφορα λεξικά, με κορυφαίο το υπό έκδοση νεοελληνικό 
λεξικό των εκδόσεων Σ. Πατάκη. Από τον Αύγουστο του 
2016 συνεργάζεται με τις εκδόσεις Σ. Πατάκη ως επιμε-
λητής κειμένων. Ενδιαφέρεται μεταξύ άλλων για τη λεξι-
κογραφία, τη γλωσσολογία και τη λογοτεχνία. Δημοσιεύ-
ει γλωσσολογικά και λεξικογραφικά κείμενα στο  ιστολό-
γιο Περιγλώσσιο. Αυτό είναι το τρίτο δωρεάν ηλεκτρονι-
κό βιβλίο του. Από τις 11/11/2011, στις 11 το πρωί, είναι 
παντρεμένος με τη Νατάσα Χατζηχριστοφή. Έχει δύο 
κόρες, τη Νίκη και τη Μελίτα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

Στη σύζυγό μου, Νατάσα, που είχε την ιδέα να γράψω 
ένα βιβλίο για τη Φωνηεντιάδα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
«“Τη γλώσσα μού έδωσαν ελληνική... στις αμμουδιές του 
Ομήρου...” ομνύουν στον Ελύτη και παίρνουν δύναμη για να 
κατακεραυνώσουν […] την “ύπουλη και προδοτική” κατάρ-
γηση των φωνηέντων στο βιβλίο γραμματικής της Ε΄ και Στ΄ 
Δημοτικού. 

»Το να κατευνάσεις τους φόβους ανατρέποντας τα επι-
χειρήματά τους δεν είναι διόλου δύσκολο. Κατανοητή και σε 
ένα ενδεκάχρονο η διάκριση ανάμεσα στους πέντε φωνηε-
ντικούς φθόγγους και στα επτά φωνηεντικά γράμματα του 
αλφαβήτου». 

Χρήστος Χωμενίδης (2012) 
 

«Αλλά να που οι γλωσσαμύντορες ανακάλυψαν άλλη μία 
συνωμοσία εις βάρος του έθνους και της γλώσσας μας, η ο-
ποία, “ως γνωστόν”, είναι γλώσσα “παμμήτειρα”, η μοναδική 
“μαθηματική”, “μουσική”, “νοηματική” κ.λπ. […] Ποια τα ό-
πλα των γλωσσαμυντόρων; Τα συνήθη: η ημιμάθεια ή και η 
πλήρης άγνοια, η ελληνοκαπηλεία, η χυδαία διαστρέβλωση 
των δεδομένων, η δημαγωγία, η απύθμενης επιπολαιότητας 
συνωμοσιολογία, το μίσος κατά των επιστημόνων, ή τέλος 
πάντων η λαϊκιστική εχθρότητα κατά των ειδικών». 

Παντελής Μπουκάλας (2012β) 
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Θέμα του παρόντος βιβλίου είναι οι οξύτατες επιθέσεις 
που δέχτηκε η σχολική γραμματική της πέμπτης και της 
έκτης δημοτικού (Φιλιππάκη-Warburton κ. συν., 2011), 
κυρίως το καλοκαίρι του 2012, με την ασύστατη κατηγο-
ρία ότι οι συγγραφείς της έχουν καταργήσει ορισμένα 
γράμματα και ότι έτσι προωθούν τη φωνητική γραφή. 
Κατ’ επέκταση, με απασχολεί όχι μόνο ο σάλος που ξέ-
σπασε για το ανύπαρκτο αυτό θέμα, αλλά και η ανα-
σκευή των ισχυρισμών που διατύπωσαν οι διαμαρτυρό-
μενοι. Η έντονη αυτή συζήτηση, που έγινε κυρίως στο 
διαδίκτυο, αποκλήθηκε χιουμοριστικά Φωνηεντιάδα.  

Ο Νίκος Σταματίνης (υπό έκδοση) παρατηρεί εύστοχα 
ότι η Φωνηεντιάδα ήταν ένας δημόσιος διάλογος για τη 
γλώσσα που έγινε σε περιστάσεις ηθικού πανικού. Ο 
Σπύρος Μοσχονάς (2001) επισημαίνει ότι ο συγκεκριμέ-
νος όρος (moral panic) καθιερώνεται από τον κοινωνιο-
λόγο Stanley Cohen (1980) και ότι η γλωσσολόγος 
Deborah Cameron (1995) «αναλύει το ενδιαφέρον του 
Τύπου για γραμματικά ζητήματα µε όρους ηθικού πανι-
κού». Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο περιγρα-
φής, κάποιο γλωσσικό θέμα –υπαρκτό ή φανταστικό– 
θεωρείται ότι απειλεί τις ηθικές αξίες, τις παραδόσεις 
κ.ά. Ο Σπύρος Μοσχονάς (2001) υπενθυμίζει τέτοιες 
γλωσσικές υποθέσεις, όπως το Λεξικό Μπαµπινιώτη 
(λήμμα Βούλγαρος – βλ. https://goo.gl/ELpCwj) κ.ά., 
και περιγράφει –συμπληρώνοντας το παραπάνω πρότυ-
πο– τους εν λόγω «ηθικούς πανικούς».  

https://goo.gl/ELpCwj
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Αρχικά, «κάποιο γλωσσικό ζήτημα γίνεται αντιληπτό 
ως απειλή στις ηθικές αξίες και τα κοινωνικά ή εθνικά 
συμφέροντα και φρονήματα» (Μοσχονάς, 2001α). Στην 
προκειμένη περίπτωση, απειλή (υποτίθεται ότι) συνι-
στούσε η δήθεν αφαίρεση γραμμάτων σε ένα σχολικό 
εγχειρίδιο, τη γραμματική του δημοτικού. Π.χ. η δασκά-
λα που πυροδότησε τον σχετικό διάλογο το 2012 εξέ-
φρασε εμφατικά τον φόβο ότι με το συγκεκριμένο έργο, 
εκτός από την οικονομική κρίση, θα υποστούμε και «την 
εθνική μας εξολόθρευση» και –ειδικά ως προς τη γλώσ-
σα– ότι «η ετυμολογία των λέξεων θα χαθεί» (Χρυσού, 
2012α).  

Έπειτα, «ο δημοσιογραφικός τρόπος παρουσίασης 
της “απειλής” είναι υπεραπλουστευτικός· οπωσδήποτε, η 
αφορμή υστερεί σε σχέση µε τον σάλο που προκαλεί» 
(Μοσχονάς, 2001α). Για την ακρίβεια, στην υπόθεση που 
εξετάζουμε, ο σάλος προκλήθηκε για ένα ανύπαρκτο θέ-
μα. Παραδείγματα από δύο εφημερίδες, απόσπασμα και 
τίτλος άρθρου αντίστοιχα: 

 
«Χωρίς να έχουν την εξουσιοδότηση κανενός, αυτοί οι άν-
θρωποι αποπειρώνται να κάνουν λοβοτομή στο μέλλον του 
έθνους αλλάζοντας –επί τα χείρω– τον πηγαίο κώδικα του 
ανθρώπινου μυαλού, που είναι η γλώσσα!». (Ανών., 2012α)  

 
«Στη Βουλή το βιβλίο που γκρεμίζει τη γλώσσα μας». (Ανών., 
2012η) 

 
Επίσης, «τα δημοσιεύματα έχουν ηθικολογικό χαρακτή-
ρα» (Μοσχονάς, 2001α). Π.χ. ένας αρθρογράφος έκανε 
λόγο για «ανήκουστα αίσχη», «επονείδιστη “επιχείρη-
ση”», «ανίερη προσπάθεια» και «κατάπτυστο τερατούρ-
γημα» και αναρωτήθηκε «έως ποιο σημείο θα φθάσει η 
εξαχρείωση σ’ αυτόν τον τόπο» (Λεονταρίτης, 2012).  
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Ο Σπύρος Μοσχονάς (2001) προσθέτει ότι «τα σχετι-
κά δημοσιεύματα είναι “πολεμικά”, “στρατευμένα”» και 
ότι «οι συντάκτες τους κατασκευάζουν “εχθρούς”, συ-
σπειρώνονται και συσπειρώνουν, “δίνουν μάχες” µε όπλα 
πολεμικές μεταφορές, σχήματα λόγου δηλαδή». Π.χ. 
γνωστός συγγραφέας κάλεσε τον τότε πρωθυπουργό Α-
ντώνη Σαμαρά να αποσύρει τη γραμματική και να μη 
βάψει τα χέρια του στο αίμα της «σφαγιαζομένης» ελλη-
νικής γλώσσας (Καργάκος, 2012). Αλλά και μια δικηγό-
ρος έγραψε ότι «πρέπει να ξεκινήσει […] ο πόλεμος», 
κάλεσε σε συστράτευση και προέτρεψε τους αναγνώστες 
της να πολεμήσουν «με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο» 
(Εξαρχουλάκου, 2012).  

Τελικά, «ο πανικός για γλωσσικά ζητήματα σταδιακά 
υποχωρεί, συνήθως µε αντίδραση που καταδεικνύει την 
υπερβολή του, και […] αργά ή γρήγορα ξεχνιέται» (Μο-
σχονάς, 2001α). Κάπως έτσι εξελίχθηκε και η συζήτηση 
για τα γράμματα που δήθεν αφαιρέθηκαν. Αφού κατα-
δείχθηκε ότι ο πανικός ήταν αδικαιολόγητος, η θύελλα 
κόπασε. [1] 

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η Φωνηεντιάδα 
είχε κοινά στοιχεία με άλλες συζητήσεις γύρω από γλωσ-
σικά θέματα. [2] Αφενός, οι επικριτές του σχολικού βι-
βλίου κινδυνολογούσαν –για την ακρίβεια, επέσειαν έ-
ναν ανύπαρκτο κίνδυνο– και δήθεν υπερασπίζονταν τη 
γλώσσα μας, διατυπώνοντας όμως αβάσιμους ισχυρι-
σμούς. Η ιδεολογική ή και ιδεοληπτική προσέγγιση της 
γλώσσας είναι συνηθισμένο φαινόμενο, που δεν παρα-
τηρείται μόνο στη χώρα μας. Για ευνόητους λόγους, υιο-
θετούνται και διαδίδονται ευρέως εύπεπτες και ευχάρι-
στες –αστήρικτες όμως– γλωσσικές θεωρίες, ενώ συχνά 
ματαιοπονεί όποιος προσκομίζει επιχειρήματα στην 
προσπάθειά του να τις αναιρέσει. Η κατάρριψη γλωσσι-
κών μύθων συνήθως δεν είναι αρεστή. Επιπλέον, αν γίνει 
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με γλωσσολογικούς όρους, δεν κατανοείται πάντα από 
μη ειδικούς. Όποιος παρακολουθεί διαδικτυακές συζη-
τήσεις για θέματα γλώσσας θα έχει διαπιστώσει τα πα-
ραπάνω.  

Ωστόσο, η υπόθεση που εξετάζω ήταν ιδιαίτερη περί-
πτωση. Ομολογώ ότι έμεινα άναυδος, καθώς συνειδητο-
ποίησα πόσοι αδυνατούσαν να αντιληφθούν τη στοι-
χειώδη διάκριση προφοράς και γραφής, με την οποία 
υποτίθεται ότι εξοικειώνονται οι μαθητές στο δημοτικό 
σχολείο. Επί σειρά ετών, υποστήριζα ότι διάφορες δια-
δεδομένες γλωσσικές αντιλήψεις βασίζονται σε μύθους, 
όπως λ.χ. η ιδέα ότι η ελληνική έχει μια ιδιαιτερότητα ως 
προς τη σχέση σημαινομένου και σημαίνοντος. Όπως 
προανέφερα, η αναίρεση τέτοιων μύθων μπορεί να δυ-
σκολέψει το ευρύ κοινό, που δεν είναι εξοικειωμένο με 
τη γλωσσολογική ορολογία και μεθοδολογία. Ξαφνικά 
όμως αποκαλύφθηκε ότι πάρα πολλοί δεν είναι σε θέση 
ούτε καν να διακρίνουν μεταξύ τους τον φθόγγο και το 
γράμμα, τον ήχο και το σύμβολό του, την προφορά και 
τη γραφή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επέμεναν να υποστη-
ρίζουν ανυπόστατες απόψεις, χωρίς να πείθονται από τα 
επιχειρήματα των γλωσσολόγων και των γλωσσολογικά 
ενημερωμένων συνομιλητών τους. Η αλήθεια είναι ότι η 
Φωνηεντιάδα του 2012 με αιφνιδίασε, αλλά και με απο-
γοήτευσε. Ωστόσο, μερικά χρόνια αργότερα, μπορώ πλέ-
ον να σχολιάσω την υπόθεση αυτή ανεπηρέαστος από 
δυσάρεστα συναισθήματα. 

Περίπου τέσσερα χρόνια πιο μετά, το θέμα της γραμ-
ματικής έχει πάψει προ πολλού να συζητείται, όπως είναι 
φυσικό. [3] Δεν σκοπεύω να ανακινήσω ένα παλιό και 
ίσως ξεχασμένο από πολλούς θέμα – άλλωστε, και να 
ήθελα, δεν έχω τέτοια δύναμη. Δεν αποκλείω μάλιστα 
μερικοί αναγνώστες να θεωρήσουν περιττή την ενασχό-
λησή μου με μια ανεπίκαιρη υπόθεση. Ωστόσο, αποφά-
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σισα να της ρίξω μια δεύτερη ματιά για δύο λόγους. 
Πρώτον, για να εστιάσω την προσοχή μου στην ουσία, 
όπως την αντιλαμβάνομαι τώρα, χωρίς να ασχολούμαι με 
πάρα πολλές λεπτομέρειες και δευτερεύοντα θέματα, 
αλλά και αποφεύγοντας –σε μεγάλο βαθμό– τις επανα-
λήψεις. Δεύτερον, για να δημοσιεύσω το υλικό σε μορφή 
δωρεάν ηλεκτρονικού βιβλίου, ώστε να διαδοθεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο. Αυτό εδώ το βιβλίο –παρά το α-
νεπίκαιρο θέμα του– έχει έναν απώτερο σκοπό που πα-
ραμένει πάντα επίκαιρος, την αναίρεση γλωσσικών μύ-
θων και τη στηλίτευση των σχετικών ψευδών. Με τους 
όρους αυτούς, πιστεύω ότι έχει μια κάποια σημασία η 
παρούσα έκδοση. Νομίζω ότι στον ενδιαφερόμενο ανα-
γνώστη θα φανεί χρήσιμο ένα ηλεκτρονικό βιβλίο ελεύ-
θερα προσβάσιμο με θέμα τη Φωνηεντιάδα. 

Η εργασία αυτή σε έναν βαθμό βασίζεται σε μερικά 
παλιότερα –ξανακοιταγμένα– σημειώματά μου, που δί-
νουν τη σύνοψη και τον σχολιασμό της ιστορίας, και συ-
μπληρώνεται από ένα σύνολο βιβλιογραφικών πηγών. 
Πρόκειται για κείμενα γλωσσολόγων, άλλων ερευνητών, 
εκπαιδευτικών και γενικά αρθρογράφων που εξέφρασαν 
τον βάσιμο αντίλογο στις διαμαρτυρίες κατά της γραμ-
ματικής.  

Θα ολοκληρώσω το σημείωμα αυτό με μερικές ευχα-
ριστίες, όπως συνηθίζεται. Ευχαριστώ: τη σύζυγό μου, 
Νατάσα Χατζηχριστοφή, για την ιδέα της να γράψω ένα 
τέτοιο βιβλίο και για τις εποικοδομητικές συζητήσεις 
μας· τον συγγραφέα και εκδότη Πλάτωνα Μαλλιάγκα, 
που συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτήν εδώ την έκδοση 
(Carpe Librum είναι η θυγατρική επωνυμία των εκδόσε-
ων CaptainBook.gr)· τον φίλο Αλέξανδρο Φατσή για το 
υπέροχο κείμενό του που παρατίθεται στο οπισθόφυλλο 
του βιβλίου· τον φίλο Άγγελο Κανλή, που διάβασε προ-
σεκτικά το παρόν βιβλίο, πριν εκδοθεί, και μου έστειλε 
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οξυδερκή –όπως πάντα– σχόλια· γενικά, όλους τους φί-
λους, συναδέλφους και μη, με τους οποίους ανταλλάξαμε 
απόψεις, όπως κάνουμε εδώ και χρόνια για ποικίλα 
γλωσσικά θέματα· τον γλωσσολόγο Γιώργο Κοτζόγλου, 
Επίκουρο Καθηγητή Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και μέλος της συγγραφικής ομάδας του σχολικού 
βιβλίου γραμματικής, για την επικοινωνία μας μέσω δια-
δικτύου· τέλος, όσους υποστήριξαν γλωσσολογικές αλή-
θειες και ειδικότερα όσους κονταροχτυπήθηκαν στο δια-
δίκτυο με τους γνωστούς «υπερασπιστές» της γλώσσας 
μας – τα κείμενά τους με τροφοδότησαν με πολύτιμα 
στοιχεία.  
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1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Για να σχηματίσει κανείς ακριβή εικόνα του θέματος, 
χρειάζεται να είναι εξοικειωμένος τουλάχιστον με δύο 
βασικούς όρους: φθόγγος (sound) και γράμμα (letter). 
Αν ανατρέξουμε μέσω διαδικτύου στο ΛΚΝ (1998) ή σε 
ξένα λεξικά (βλ. http://onelook.com), θα βρούμε εύκολα 
σχετικούς ορισμούς. Στο ΛΚΝ (1998) ο φθόγγος ορίζεται 
ως «ο έναρθρος ήχος που παράγεται από τα φωνητικά 
όργανα του ανθρώπου και που, σε συνδυασμό με άλλους, 
σχηματίζει τις λέξεις», ενώ το γράμμα ως «γραπτό σύμ-
βολο που χρησιμοποιείται μόνο του ή σε συνδυασμό με 
άλλα, για να παραστήσει ένα φθόγγο ή μια ομάδα φθόγ-
γων». Ο φθόγγος αφορά την προφορά, ενώ το γράμμα 
τη γραφή. Δύο μάλιστα από τα παραδείγματα χρήσης 
της λέξης-λήμματος γράμμα στο ΛΚΝ (1998) είναι τα 
ακόλουθα: 
 
Δεν υπάρχει πάντα αντιστοιχία ανάμεσα στους φθόγγους και 
στα γράμματα της γλώσσας μας.  
 
Το ψ και το ξ λέγονται διπλά γράμματα. 
 
Πράγματι, μπορεί να μην αντιστοιχούν μεταξύ τους οι 
φθόγγοι και τα γράμματα. Ένας φθόγγος, λ.χ. το [i], στη 
νέα ελληνική μπορεί να αποδοθεί με έξι διαφορετικούς 
τρόπους ορθογραφικής παράστασης: <ι> (<ικανός>), 
<η> (<σήμα>), <υ> (<ύλη>), <ει> (<εικόνα>), <οι> 
(<οικία>), <υι> (<υιοθεσία>). Αναντιστοιχία φθόγγων 

http://onelook.com/
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και γραμμάτων βλέπει κανείς και στην περίπτωση του 
<ψ> (<ψάρι>) και του <ξ> (<ξανά>). Όπως είδαμε πα-
ραπάνω, στο παράδειγμα του ΛΚΝ (1998), αυτά τα δύο 
γράμματα ονομάζονται διπλά. Ο λόγος είναι ότι το καθέ-
να αντιστοιχεί σε δύο φθόγγους, [ps] => <ψ> και [ks] => 
<ξ>. [4] 

Ο Γιώργης Γιατρομανωλάκης (2012) γράφει χαρα-
κτηριστικά:  
 
«Αυτό που κάνει λοιπόν η Γλωσσολογία είναι να διαχωρίζει 
τον ήχο του γράμματος από τη γραφή του γράμματος. Το πο-
λύ απλό και φυσικό».  
 
Στους φθόγγους βασίζεται η φωνητική ορθογραφία, 
«αυτή που αποδίδει με μεγάλη ακρίβεια τον τρόπο που 
προφέρονται οι λέξεις μιας γλώσσας» (ΛΝΕΓ, 2012: 
2107). Με αυτό το είδος ορθογραφίας συνδέεται η φω-
νητική μεταγραφή, «η καταγραφή γλωσσικού στοιχείου 
με τα σύμβολα του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου, 
προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιστότερη 
απόδοση της προφοράς του» (ΛΝΕΓ, 2012: 2107). Στο 
ίδιο λεξικό (ΛΝΕΓ, 2012: 168), το Διεθνές Φωνητικό Αλ-
φάβητο, που συντομογραφείται ως IPA (= International 
Phonetic Alphabet), ορίζεται ως «σύστημα συμβόλων της 
Διεθνούς Φωνητικής Εταιρείας (International Phonetic 
Association) που χρησιμοποιούνται για τη λεπτομερή και 
ακριβή φωνητική μεταγραφή λέξεων». [5]  

Περαιτέρω, ένας φθόγγος μπορεί να είναι είτε φωνή-
εν είτε σύμφωνο. Το πρώτο νοείται ως ήχος παραγόμε-
νος από τις φωνητικές χορδές χωρίς να εμποδίζεται η 
ροή του αέρα από τους πνεύμονες μέσω του λάρυγγα και 
της στοματικής κοιλότητας, χωρίς η γλώσσα να αγγίζει 
τα δόντια, τα χείλη κ.λπ., και συνήθως ως ο βασικός ήχος 
μιας συλλαβής. Απεναντίας, το δεύτερο ορίζεται ως ήχος 
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που παράγεται με μερική ή πλήρη απόφραξη ή παρε-
μπόδιση του ρεύματος αέρα.  

Όπως είδαμε παραπάνω, οι φθόγγοι αφορούν την 
προφορά. Τα φωνήεντα και τα σύμφωνα έχουν περιεχό-
μενο νοούμενα μόνο ως φθόγγοι και όχι ως γράμματα. 
[6] Άλλωστε, σε μερικές περιπτώσεις τα «φωνήεντα» ως 
γράμματα δεν αποδίδουν καν φωνηεντικό φθόγγο, όπως 
λ.χ. το <υ> στις λέξεις αυλή και ευχή. Ο λόγος είναι ο ε-
ξής (Κανλής, 2016):  

 
«Κάποια στιγμή τα αρχαία χρόνια (πιθανότατα μεταχριστια-
νικά) το ημίφωνο συμφωνικοποιήθηκε σε [v] (ή [f] πριν από 
άηχα σύμφωνα) δίνοντας τις σημερινές “διφθόγγους” αυ και 
ευ (“αυλή”, “ευχή”)».  

 
Άλλη περίπτωση «φωνήεντος» που δεν αντιστοιχεί σε 
φωνηεντικό φθόγγο είναι το <ι> στο θεριεύω, σε αντίθε-
ση με το αγριεύω (βλ. Κανλής, 2015γ). Επομένως, γλωσ-
σολογικά ακριβές είναι να χαρακτηρίζονται φωνήεντα 
και σύμφωνα μόνο φθόγγοι. 

Κατά τη γραμματική του δημοτικού (Φιλιππάκη-
Warburton κ. συν., 2011: 36), στη νέα ελληνική τα φωνή-
εντα είναι πέντε, [α], [ε], [ι], [ο], [ου], ενώ τα σύμφωνα 
δεκαοκτώ: [κ], [π], [τ], [γκ], [μπ], [ντ], [γ], [β], [δ], [χ], 
[φ], [θ], [λ], [ρ], [ζ], [σ], [μ], [ν]. Σε μια σύγχρονη, γλωσ-
σολογικά ενημερωμένη γραμματική (βλ. Γεωργιαφέντης 
κ. συν., 2011), το φωνήεν και το σύμφωνο –με βάση τα 
όσα προαναφέρθηκαν– δεν μπορεί παρά να χρησιμο-
ποιούνται ως τεχνικοί όροι της γλωσσολογίας. Δεν είναι 
τυχαίο ότι ακριβώς αυτά τα φωνήεντα και σύμφωνα εί-
ναι καταγεγραμμένα και στη σχολική γραμματική του 
γυμνασίου, σε δύο αναλυτικούς πίνακες (Χατζησαββίδης 
και Χατζησαββίδου, 2011: 19).  
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Απεναντίας, σε αρκετά λεξικά, τα φωνήεντα και τα 
σύμφωνα αντιμετωπίζονται και ως (φωνηεντικοί και 
συμφωνικοί) φθόγγοι και ως τα αντίστοιχα γράμματα 
που τους απεικονίζουν. Για παράδειγμα, το φωνήεν στο 
ΛΚΝ (1998) ορίζεται ως  

 
«φθόγγος που, κατά την άρθρωσή του, η αναπνοή βγαίνει 
σχετικά ανεμπόδιστα, που μπορεί να εκφωνηθεί μόνος του 
και να αποτελέσει συλλαβή»,  

 
αλλά και  

 
«γράμμα το οποίο συμβολίζει φωνήεν».  

 
Το ίδιο λεξικό δίνει τον εξής ορισμό στο λήμμα σύμφω-
νο:  

 
«φθόγγος που δεν μπορεί να σχηματίσει μόνος του συλλαβή, 
καθώς και το γράμμα που τον παριστάνει».  

 
Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και εδώ οι λεξικο-
γράφοι θα πρέπει να αποδώσουν τη γλωσσική πραγμα-
τικότητα, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή να κατα-
γράψουν με ποιες (υπο)σημασίες χρησιμοποιούνται οι 
λέξεις φωνήεν και σύμφωνο. Εφόσον οι συγκεκριμένες 
λέξεις δεν είναι μόνο τεχνικοί όροι της γλωσσολογίας, 
στα αντίστοιχα λήμματα ο αναγνώστης βλέπει πώς χρη-
σιμοποιούνται γενικά στη γλώσσα. [7] Αυτή είναι η λει-
τουργία του λεξικού, να απεικονίζει την πραγματική 
χρήση της γλώσσας.  
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2) ΦΩΝΗΕΝΤΙΑΔΑ 
 

A. «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ 
ΑΝΕΠΑΦΗ!» 

 
Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγγελος Κανλής (2015α): 
 
«Οι συγγραφείς της Γραμματικής της Ε΄–Στ΄ Δημοτι-
κού θεώρησαν ότι οι μαθητές είναι αρκετά ώριμοι για να κα-
τανοήσουν έννοιες φωνητικής (phonetics), αλλά δεν υπολό-
γισαν στην ανωριμότητα των μεγάλων (γονέων, αλλά και δα-
σκάλων!), που εμποτισμένοι με προκαταλήψεις, ημιμάθεια 
και καχυποψία δεν ήταν έτοιμοι να δεχτούν κάτι διαφορετικό 
από αυτό που (νομίζουν ότι) έμαθαν».  
 
Στις 28/6/2012 αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Συλλό-
γου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλέ-
ξανδρος Δελμούζος ένα ατυχές άρθρο (Χρυσού, 2012α), 
στο οποίο μια δασκάλα κατήγγειλε ότι στη γραμματική 
των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού (Φιλιππάκη-
Warburton κ. συν., 2012α) έχουν καταργηθεί μερικά 
γράμματα της νέας ελληνικής. Η εν λόγω δεν είχε κατα-
φέρει να διακρίνει τους φθόγγους από τα γράμματα, να 
ξεχωρίσει γενικά την προφορά από τη γραφή. Διαβάζο-
ντας για φωνήεντα και σύμφωνα σε μια ορισμένη σελίδα 
του βιβλίου (Φιλιππάκη-Warburton κ. συν., 2011: 36), 
νόμισε ότι γίνεται λόγος για γράμματα και ότι μερικά 
από αυτά έχουν αφαιρεθεί από τη νέα γραμματική. Η 
σελίδα 36 ανήκει σε κεφάλαιο του βιβλίου στο οποίο πα-

http://3dim-megar.att.sch.gr/gramm-e-st/index.html
http://3dim-megar.att.sch.gr/gramm-e-st/index.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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ρουσιάζονται οι φθόγγοι της νέας ελληνικής. Εκεί δεν 
καταγράφονται τα γράμματα –δηλαδή τα σύμβολα– 
<η>, <υ>, <ω>, <ξ> και <ψ>. Σε επίπεδο προφοράς, δεν 
υπάρχει κανένα ήτα, ύψιλον και ωμέγα – το <η> και το 
<υ> αντιστοιχούν στον φθόγγο [ι], ενώ το <ω> στον [o]. 
Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται σήμερα τα <η>, 
<υ>, <ω> κτλ. είναι η ιστορική ορθογραφία, «ο τύπος 
γραφής των λέξεων σύμφωνα με την ιστορική, δηλαδή 
την αρχική ή ετυμολογική τους προέλευση» (ΛΝΕΓ, 
2012: 2107). Εν συνεχεία, αδικαιολόγητα εξεπλάγη από 
την καταγραφή του [ου] στα φωνήεντα και των [μπ], 
[ντ], [γκ] στα σύμφωνα. Σημειωτέον ότι κακώς χαρακτή-
ρισε δίφθογγο το [ου], που δηλώνει έναν φθόγγο και όχι 
δύο στη νέα ελληνική. Στη γραμματική γίνεται λόγος για 
φθόγγους [ου] και [μπ], [ντ] και [γκ] – γι’ αυτό και το 
καθένα περικλείεται σε ορθογώνιες αγκύλες. Είναι αξιο-
περίεργο μια δασκάλα να μην έχει ξεκαθαρίσει αυτές τις 
βασικές έννοιες. [8] 

Επίσης, δεν έδειξε καθόλου να προβληματίζεται από 
το γεγονός ότι τα γράμματα που δήθεν καταργήθηκαν 
εξακολουθούν να σημειώνονται στο βιβλίο – όπου χρειά-
ζεται. Ακόμη και στη σελίδα 36, που κυκλοφορούσε απο-
κομμένη από το υπόλοιπο βιβλίο στο διαδίκτυο και πα-
ρερμηνευόταν, βλέπει κανείς γραφές με <η> και <ω>, 
δηλαδή λέξεις γραμμένες σύμφωνα με την παραδοσιακή 
ορθογραφία. Επιπλέον, ας αναρωτηθούμε πώς είναι δυ-
νατόν να λείπουν από ένα βιβλίο γράμματα που χρησι-
μοποιούνται κανονικά ακόμη και στο εξώφυλλό του. Ε-
πομένως, μάλλον δεν έχουν καταργηθεί.  

Επιπλέον, στον πρόλογο του βιβλίου γίνεται λόγος για 
απλοποιήσεις και διαφοροποιήσεις από τις παραδοσια-
κές γραμματικές. Το σχετικό απόσπασμα σχολίασε η δα-
σκάλα χρησιμοποιώντας πολλά θαυμαστικά. Όπως υπο-
θέτω, νόμισε ότι πρόκειται για ορθογραφικές απλου-
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στεύσεις. Το συμπέρασμα όμως αυτό είναι αυθαίρετο και 
δεν προκύπτει από τον πρόλογο του βιβλίου. Στην προ-
κειμένη περίπτωση, εγείρεται θέμα κατανόησης κειμέ-
νου. Σημειώνω πάντως ότι δεν ήταν η μόνη που παρερ-
μήνευσε αυτή την αναφορά. 

Παρακάτω, η συντάκτρια του άρθρου υποστήριξε ότι 
το ελληνικό αλφάβητο –«τα πραγματικά φωνήεντα και 
σύμφωνα», όπως άστοχα έγραψε, συγχέοντας τη γραφή 
με την προφορά– δεν παρουσιάζεται ξεκάθαρα πουθενά 
αλλού στο βιβλίο, «παρά μόνον σε ένα σχέδιο τύπου τα-
χυμέτρου αυτοκινήτου» στη σελίδα 39. Ωστόσο, δεν υ-
πάρχει τίποτε ασαφές. Το αλφάβητό μας δηλώνεται σα-
φέστατα στο «ταχύμετρο», που συνοδεύεται μάλιστα 
από δύο διαφωτιστικότατα πλαισιωμένα κείμενα για τη 
διαφορά φθόγγων–γραμμάτων. Στη σελίδα 40 διαβά-
ζουμε για την αντιστοιχία φθόγγων–γραμμάτων, ενώ η 
σελίδα 41 αφιερώνεται σε σχετική άσκηση, που περιλαμ-
βάνει και φωνήεντα και σύμφωνα. Εκεί ζητείται από τα 
παιδιά να σημειώσουν από πόσους φθόγγους και από 
πόσα γράμματα αποτελούνται λέξεις όπως ήσυχος, φω-
νή, ξύστρα, ψαλίδι και αρκετές άλλες. Ως παράδειγμα, 
δίπλα στο παίζουμε έχει σημειωθεί ότι οι φθόγγοι είναι 6 
και τα γράμματα 8. Και μόνο από αυτή την ενδεικτική 
απάντηση στη συγκεκριμένη άσκηση καταλαβαίνει κα-
νείς ότι οι συγγραφείς δεν προωθούν τη φωνητική γρα-
φή και ότι η σχετική κατηγορία που τους αποδόθηκε εί-
ναι απολύτως αυθαίρετη.  

Μετά το βασικό της κείμενο η δασκάλα παρέθεσε ει-
κόνες από σελίδες του βιβλίου συνοδευόμενες από δικά 
της σχόλια. Αναφερόμενη στη σελίδα 37 της γραμματι-
κής, σημείωσε με έκπληξη ότι «τα χειλικά, οδοντικά και 
λαρυγγικά σύμφωνα ενώθηκαν, ανακατεύθηκαν και ξα-
ναχωρίστηκαν όπως βόλευε τους συγγραφείς σε τριβό-
μενα και κλειστά». Τα σχόλια αυτά είναι άστοχα. Εδώ 
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πρόκειται για τη διάκριση των συμφώνων κατά τον τόπο 
ή το σημείο άρθρωσης (χειλικά, οδοντικά κτλ.) και κατά 
τον τρόπο άρθρωσης (τριβόμενα, κλειστά κτλ.). Θα μπο-
ρούσε να συμβουλευθεί ένα εγχειρίδιο γλωσσολογίας ή 
τη γραμματική του γυμνασίου (βλ. Χατζησαββίδης και 
Χατζησαββίδου, 2011: 19). 

Εν συνεχεία, η ίδια εκφράστηκε πολύ θετικά για την 
προγενέστερη, όπως τη χαρακτήρισε, γραμματική του 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη και αναρωτήθηκε γιατί να γίνει 
φωνητική η «κλασική» γραμματική. Καταρχήν, η αμέ-
σως προηγούμενη σχολική γραμματική ήταν του Χρί-
στου Τσολάκη. Η τωρινή καταγράφει ξεκάθαρα τους 
φθόγγους της νέας ελληνικής και δεν είναι φωνητική – ο 
όρος δεν στέκει. [9] Σημειωτέον ότι τα ίδια πέντε φωνή-
εντα-φθόγγοι σημειώνονται και στη μεγάλη γραμματική 
Τριανταφυλλίδη, του 1941, καθώς και στις σχολικές 
γραμματικές Τριανταφυλλίδη και Τσολάκη. [10]  

Επιπλέον, ενώ εκφράστηκε τόσο θετικά για τη σχολι-
κή γραμματική Τριανταφυλλίδη, δεν φάνηκε να τη λαμ-
βάνει υπόψη και σε άλλες περιπτώσεις. Φερειπείν, χα-
ρακτήρισε δίφθογγο το ου, ενώ ο Μανόλης Τριανταφυλ-
λίδης (1941: 31) το συγκαταλέγει στα δίψηφα φωνήεντα, 
εφόσον πρόκειται για δύο ψηφία, δηλαδή γράμματα, και 
όχι για δύο φθόγγους. Εδώ υποβόσκει σύγχυση διαχρο-
νίας και συγχρονίας. Στη νέα ελληνική, σε αντίθεση με 
την αρχαία, τα αι, οι κτλ. σε λέξεις όπως αίμα και οίκος 
αντιπροσωπεύουν έναν φθόγγο το καθένα και έτσι δεν 
λέγονται δίφθογγοι. Δίφθογγο στη νέα ελληνική αποτε-
λούν δύο διαφορετικά φωνήεντα προφερόμενα σε μία 
συλλαβή, από τα οποία το ένα συνήθως είναι ημίφωνο, 
όπως λ.χ. στις λέξεις αηδόνι και γάιδαρος. Επίσης, αξιο-
λόγησε αρνητικά τις «αλλεπάλληλες αλλαγές» στη 
γραμματική, που έχουν ως αποτέλεσμα να μην μπορούν 
«καν να παρακολουθήσουν ούτε οι γονείς τα παιδιά 
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τους», όπως σημείωσε έκπληκτη, και ως παράδειγμα έ-
φερε μεταξύ άλλων τις γραφές <ξύδι> και <ξίδι>. Ανα-
ρωτιέμαι όμως αν γνωρίζει ότι ο Μανόλης Τριανταφυλ-
λίδης (1941: 407-408) δεχόταν τη γραφή <ξίδι> – βλ. και 
ΛΝΕΓ (2012), ΛΚΝ (1998). Ας προστεθούν δύο ορθο-
γραφικές επιλογές της που αποκλίνουν από τη γραμμα-
τική Τριανταφυλλίδη: <κλασσικός> αντί <κλασικός> 
(βλ. Τριανταφυλλίδης, 1941: 419 και 422), αλλά και <κά-
θε μία> αντί <καθεμία> (βλ. Τριανταφυλλίδης, 1941: 37 
και 302). Για να μην παρεξηγηθώ, δεν θεωρώ ευαγγέλιο 
καμία γραμματική. Απλώς επισημαίνω την αντίφαση του 
να εκθειάζει κανείς μια γραμματική –με την οποία «γα-
λουχήθηκαν γενιές Ελλήνων, που μάθανε να ομιλούνε 
[sic] την Ελληνική Γλώσσα»– και να μην την ακολουθεί.  

Επιπροσθέτως, είναι και από γενικότερη άποψη α-
ντιφατικό να εκφράζει επιδοκιμαστικά σχόλια για τη 
γραμματική Τριανταφυλλίδη η συντάκτρια ενός τέτοιου 
κειμένου. Ο αείμνηστος γλωσσολόγος, ο πατέρας της νε-
οελληνικής κοινής (βλ. Μοσχονάς, 2009), είχε εκ διαμέ-
τρου αντίθετη γλωσσική ιδεολογία. Για παράδειγμα, ή-
ταν ένθερμος υποστηρικτής του μονοτονικού, το οποίο 
επέκρινε η δασκάλα, αφού λ.χ. μετέφερε την εσφαλμένη 
πληροφορία ότι προκαλεί δυσλεξία (βλ. Ταξιτάρη, 2010 
και Βασιλείου, 2016β). Ακόμη, η γραμματική του αποτέ-
λεσε το έμβλημα της γλωσσικής μεταρρύθμισης του 
1976, με την οποία δεν συμφωνεί η εκπαιδευτικός, εφό-
σον έγραψε:  
 
«Ας θυμηθούμε τις ομολογίες των ιδίων των πρωταγωνιστών 
των προηγούμενων αλλαγών (π.χ. δηλώσεις Ράλλη) και ας 
αξιώσουμε να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα έτσι όπως μας 
παραδόθηκε […]».  
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Ας σημειωθεί παρενθετικά ότι τα περί ομολογίας Ράλλη 
δεν στέκουν (βλ. Καπλάνης, 2007). Αλλά και η σχολική 
γραμματική Φιλιππάκη, στην οποία δήθεν έχουν καταρ-
γηθεί γράμματα, περιλαμβάνει περισσότερους λόγιους 
τύπους από ό,τι η γραμματική Τριανταφυλλίδη, όπως τα 
επίθετα ενδιαφέρων, ενδιαφέρουσα, ενδιαφέρον και ευ-
γνώμων, ευγνώμων, ευγνώμον (βλ. Ιορδανίδου, 2010).  

Περαιτέρω, η αρθρογράφος δείχνει να ενστερνίζεται 
μια σειρά από γλωσσικούς μύθους. Για παράδειγμα, θε-
ωρεί ότι η ελληνική είναι η αρχαιότερη από τις γλώσσες 
όλων των λαών του κόσμου. Ακόμη, αποδοκιμάζει τις 
γλωσσικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως τις ορθογραφικές, 
και τις κρίνει καταστροφικές. Επιπλέον, επικαλείται με-
λέτες σύμφωνα με τις οποίες το μονοτονικό σύστημα υ-
ποτίθεται ότι προκάλεσε δυσλεξία, όπως είδαμε παρα-
πάνω. Συν τοις άλλοις, επισείει τον κίνδυνο να γίνει η 
ελληνική –με την υποτιθέμενη αποκοπή από την ετυμο-
λογία– μια συμβατική γλώσσα. Εδώ μάλλον εννοεί ότι η 
γλώσσα μας δεν εμφανίζει συμβατική σχέση σημασίας 
και μορφής των λέξεων, πράγμα που δήθεν επιβεβαιώ-
νεται μέσω της ετυμολογίας. [11]  

Επιπροσθέτως, χρησιμοποιεί πολύ φορτισμένο λεξι-
λόγιο και υπερβολικές εκφράσεις. Φερειπείν, κάνει λόγο 
για βιασμούς, καταστροφή και θυσία της γλώσσας, αλλά 
και για εθνική εξολόθρευση. Ακόμη, αποφαίνεται ότι τα 
φωνήεντα «ενυπάρχουν στο DNA μας από την αρχή της 
υπάρξεώς μας στον πλανήτη». Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο 
αυτοί που ασχολούνται επιστημονικά με τη γλώσσα, όσο 
και οι γλωσσολογικά ενημερωμένοι ερευνητές, εκπαι-
δευτικοί κ.λπ. δεν εκφράζονται ποτέ έτσι. Φτάνει μάλι-
στα στο σημείο να γράψει: 
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«Θέλω να πιστεύω πως το βιβλίο αυτό εκδόθηκε χωρίς τον 
ενδελεχή έλεγχο, και ως εκ τούτου, εκ παραδρομής δημοσι-
οποιήθηκε κάποια πρόταση κάποιου ανθέλληνα φιλόλογου».  
 
Σχολιάζοντας αυτό το σημείο, ο Παναγιώτης Πούτος 
(2012) εύλογα σημειώνει ότι «δεν μπορεί να υπάρξει 
διάλογος με κάποιον που αδυνατεί να διακρίνει τη βρι-
σιά από το επιχείρημα». 

Σχολιασμό επιδέχεται και ο τίτλος του άρθρου της. 
Αξίζει να προβληματιστεί κανείς για το τι μπορεί να ση-
μαίνει ο ισχυρισμός ότι η ελληνική γλώσσα πρέπει να 
μείνει ανέπαφη. Καταρχήν, η περιγραφή των φθόγγων 
μιας γλώσσας δεν γίνεται να θεωρηθεί απειλή. Εκείνη 
βέβαια νόμισε ότι πρόκειται για ορθογραφική απλοποί-
ηση και –στην πραγματικότητα– αξίωσε να παραμείνει 
η ελληνική γραφή απρόσβλητη από έναν τέτοιο κίνδυνο. 
Γενικότερα όμως μια ζωντανή γλώσσα δεν παραμένει 
ανέπαφη σαν μουσειακό έκθεμα, γιατί διαρκώς μετα-
βάλλεται. Η γλωσσική αλλαγή αποτελεί εγγενές και φυ-
σικό χαρακτηριστικό των γλωσσών (βλ. Φραγκουδάκη, 
2001: 46) και, όπως εύστοχα έχει ειπωθεί, είναι υγεία 
και όχι πρόβλημα.  

Η ορθογραφία αποτελεί βέβαια ειδική περίπτωση, 
γιατί έχει από τη φύση της κανονιστικό χαρακτήρα. Ω-
στόσο, και αυτή έχει αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου, 
μεταξύ άλλων χάρη στις έρευνες ετυμολόγων που οδή-
γησαν σε αναθεώρηση παλαιότερων γραφών (βλ. Αργυ-
ρόπουλος, 2015α: 38).  

Παράλληλα, συνεχώς εξελίσσεται κάθε κλάδος της 
γλωσσικής επιστήμης και, όταν χρειαστεί, αλλάζει το πε-
ριεχόμενο της γραμματικής. Εφόσον πρόκειται για ζω-
ντανή και διαρκώς μεταβαλλόμενη γλώσσα, είναι λογικό 
να εξελίσσεται κατά καιρούς και η περιγραφή της από 
τους συντάκτες των γραμματικών, αλλά και των λεξικών.  
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Όπως παρατηρούν πολύ σωστά η Δώρα Αλεξοπούλου 
και ο Γιώργος Τσούλας (2012), σχολιάζοντας τον τρόπο 
με τον οποίο εξελίχθηκε όλη εκείνη η συζήτηση για τη 
γραμματική, 

 
«η ελληνική γλώσσα αντιμετωπίζεται ως ένα εθνικό κειμήλιο 
που πρέπει να διασωθεί ακέραιο και ανέπαφο με απόλυτη 
άρνηση του ότι είναι ένα ζωντανό εργαλείο των ομιλητών της 
που εξελίσσεται από γενιά σε γενιά».  
 
Ας προσθέσω εδώ την καίρια επισήμανση του Νίκου 
Λούντου (2012):  
 
«Στην πραγματικότητα, όποιος θέτει ζήτημα περί ανέπαφης 
γλώσσας θέλει να κρατήσει τους μαθητές χωρίς καμιά επαφή 
με την πραγματική γλώσσα, τόσο τη γλώσσα της λογοτεχνίας, 
όσο και τη ζωντανή γλώσσα της ανθρώπινης επικοινωνίας».  
 
Συνοψίζοντας, στο καταγγελτικό άρθρο της δασκάλας 
συμπυκνώνονται όλα τα βασικά στοιχεία των πολεμικών 
δημοσιευμάτων κατά της γραμματικής που ακολούθη-
σαν:  

Σύγχυση φθόγγων–γραμμάτων: Όταν εκφράζεται 
έκπληξη για την «αφαίρεση» των γραμμάτων <η>, <υ>, 
<ω>, <ξ> και <ψ> από ένα κεφάλαιο της γραμματικής 
στο οποίο παρουσιάζονται οι φθόγγοι της γλώσσας μας, 
είναι προφανές ότι συγχέονται οι φθόγγοι και τα γράμ-
ματα και γενικότερα η προφορά και η γραφή.  

Σύγχυση αρχαίας–νέας ελληνικής ως προς τους 
φθόγγους: Χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες σχετικά με 
την αρχαία προφορά, όταν χαρακτηρίζεται δίφθογγος 
(συνδυασμός δύο φωνηεντικών φθόγγων) ένα δίγραμμα 
(συνδυασμός δύο γραμμάτων με μονοφθογγική προφορά 
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στη νέα ελληνική), φαίνεται ότι συγχέονται η αρχαία και 
η νέα ελληνική. Η αλήθεια είναι ότι σύγχυση διαχρονι-
κής και συγχρονικής θεώρησης της γλώσσας παρατηρή-
θηκε κατεξοχήν σε άλλα άρθρα και σχόλια (βλ. υποκεφ. 
2 ΣΤ), στα οποία διαβάσαμε λ.χ. ότι το ήτα και το ωμέγα 
στη νέα ελληνική είναι μακρά, ότι γι’ αυτό το κακός 
προφέρεται σήμερα διαφορετικά από το κακώς, ότι η 
σύγχρονη ελληνική, εφόσον κατάγεται από την αρχαία, 
έχει όσα φωνήεντα είχε και εκείνη, καθώς και άλλες τέ-
τοιες ανακρίβειες.  

Σύγχυση γλώσσας και γραφής: Για παράδειγμα, η ι-
δέα ότι κάποιες ορθογραφικές αλλαγές –άλλες πραγμα-
τικές και άλλες φανταστικές– πλήττουν την ίδια τη 
γλώσσα δείχνει αδυναμία να διακριθούν μεταξύ τους η 
γλώσσα και η γραφή. 

Συνωμοσιολογία, κινδυνολογία, καταστροφολογία 
κτλ.: Φερειπείν, η συνωμοσιολογική σκέψη ότι κάποιος 
«ανθέλληνας φιλόλογος» πρότεινε την κατάργηση 
γραμμάτων, το κινδυνολογικό σενάριο ότι έτσι θα χαθεί 
η ετυμολογία των λέξεων και οι καταστροφολογικές α-
ναφορές στη θυσία της γλώσσας μας και την εθνική μας 
εξολόθρευση. 
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Β. ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ 
 

Το εν λόγω ατυχές άρθρο αναδημοσίευσαν διαχειριστές 
πολλών ιστότοπων τις επόμενες μέρες, ενώ μέσω διαδι-
κτύου σε ιστολόγια και αλλού έγιναν αμέτρητα σχόλια σε 
έντονο ύφος για τη γραμματική και τους συγγραφείς της, 
που τις περισσότερες φορές ήταν επικριτικά, συχνά μά-
λιστα και υβριστικά. Δυστυχώς, ιδίως σε θέματα με ιδεο-
λογικές προεκτάσεις, όπως τα γλωσσικά, αρκετός κόσμος 
υιοθετεί άκριτα ό,τι ακούσει ή διαβάσει και το αναπαρά-
γει με ευκολία, πράγμα που μπορεί να έχει ως αποτέλε-
σμα την καλλιέργεια παραπληροφόρησης και κινδυνο-
λογίας. Ειδικά μάλιστα σήμερα μέσω διαδικτύου είναι 
πολύ εύκολο να πάρει τεράστιες διαστάσεις ένα ουσια-
στικά ανύπαρκτο θέμα, όπως αυτό που εξετάζω. Πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην παραπληροφόρηση έπαιξαν εθνικι-
στικά και άλλα ακραία ιστολόγια, τηλεοπτικοί σταθμοί 
και εφημερίδες. [12] Όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος 
Σαμπάνης (2012),  
 
«μια απλή φωνολογική ανάλυση, η οποία πραγματοποιείται 
σε κάθε σύγχρονο εγχειρίδιο γραμματικής ανάλυσης, κατέ-
στη, λίγο πολύ, πράξη εθνικής μειοδοσίας (!)».  
 
Μια απλή παρουσίαση των φθόγγων της νέας ελληνικής 
είχε ως αποτέλεσμα την κατάσταση που περιέγραψε εύ-
γλωττα ο Παναγιώτης Πούτος (2012):  
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«Το κείμενο έχει αναπαραχθεί από χιλιάδες ιστοσελίδες και 
πολλοί υποστηρικτές του μιλούν ανοιχτά για συνωμοσίες, 
καθυβρίζουν όποιον έχει αντίθετη γνώμη, προπηλακίζουν, 
ελεεινολογούν και φέρονται φανατισμένα».  
 
Ευτυχώς όμως, ακόμη και σε διαδικτυακές συζητήσεις 
στις οποίες κυριαρχούσαν οι σκοταδιστικές επιθέσεις 
κατά του εγχειριδίου, μπορούσε κανείς να διαβάσει τον 
αντίλογο. Μπορεί οι φανατισμένοι να παρέμεναν αμετά-
πειστοι και να υπερτερούσαν αριθμητικά, τουλάχιστον 
όμως ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στις συζητήσεις 
αυτές άρθρωναν επιστημονικό λόγο.  

Έχω την εντύπωση ότι μεγάλο ρόλο στις αναδημο-
σιεύσεις του αρχικού άρθρου και στην ένταση των αντι-
δράσεων διαδραμάτισε η παλιότερη υπόθεση του βιβλί-
ου ιστορίας που διδασκόταν στην έκτη δημοτικού. Νομί-
ζω ότι αρκετοί νόμισαν πως πρόκειται για παρόμοια πε-
ρίπτωση. Δυστυχώς όμως γι’ αυτούς προδόθηκαν από 
την αδυναμία τους να καταλάβουν τη στοιχειώδη διά-
κριση φθόγγων–γραμμάτων. Και, όπως παρατηρούσε 
την εποχή της Φωνηεντιάδας ο Κώστας Ράπτης (2012),  
 
«αν, λ.χ., ο θόρυβος περί το σχολικό βιβλίο Ιστορίας της κ. Μ. 
Ρεπούση είχε τουλάχιστον μιαν ιδεολογική βάση, η τωρινή 
διαμάχη βασίζεται σε παντελώς ανυπόστατη αφορμή (σύγ-
χυση γραμμάτων και φθόγγων) και στην κινδυνολογική πρό-
θεση “καταγγελλόντων” που δεν διστάζουν να κάνουν την 
αμάθειά τους παντιέρα».  
 
Στη χειρότερη περίπτωση, κάποιοι αναρτούσαν στο δια-
δίκτυο παραληρηματικά και ανορθόγραφα [13] κείμενα, 
που μάλιστα αναδημοσιεύονταν από τον έναν ιστότοπο 
στον άλλο. Ο Θεόφιλος Τραμπούλης (2012) αναφέρθηκε 



 
 

30 

 

εύστοχα σε έναν περίκλειστο, φοβικό, απαρχαιωμένο 
κόσμο, καθηλωμένο σε ιδεολογήματα. Έγινε λόγος π.χ. 
για «φωνιάδες» [sic] που «ετοιμάζουν τη “φονιτικί” ελ-
ληνική και την πλήρη κατάργηση [sic] της πανάρχαιας 
γλώσσας μας» – η διατύπωση είναι χαρακτηριστική για 
τη σύγχυση ή και την ταύτιση γλώσσας και γραφής. Σε 
άλλες περιπτώσεις όμως συνομιλητές μας μέσω διαδι-
κτύου, χρησιμοποιώντας ήπιο ύφος, συζητούσαν στα σο-
βαρά για το αν οδηγούμαστε στη φωνητική γραφή, όχι 
κατ’ ανάγκην μέσω του νέου βιβλίου γραμματικής. Για 
παράδειγμα, κάποιος ρώτησε γιατί οι γλωσσολόγοι δεν 
ξεκαθαρίζουν τη θέση τους, γιατί δεν απαντούν με σα-
φήνεια αν είναι στις προθέσεις τους η σταδιακή επιβολή 
της φωνητικής γραφής. Δεν είναι όμως καθόλου πιθανή 
η εγκατάλειψη της παραδοσιακής ορθογραφίας και η 
καθιέρωση της φωνητικής γραφής στην ελληνική γλώσ-
σα και βεβαιότατα κανείς γλωσσολόγος δεν απεργάζεται 
ένα τέτοιο σχέδιο. 
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Γ. Η ΦΩΝΗΕΝΤΙΑΔΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
 

Τη γραμματική επέκριναν και δύο γνωστοί πολιτικοί μι-
λώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές, ο Άδωνις Γεωργιάδης 
και η Λιάνα Κανέλλη. Τα όσα είπαν [14] τους εκθέτουν 
στα μάτια κάθε σοβαρού τηλεθεατή, που δεν παρασύρε-
ται από ό,τι ακούει δεξιά και αριστερά, που έχει καλλι-
εργημένη κριτική ικανότητα και είναι σε θέση να ξεχω-
ρίσει τις έγκυρες από τις αναξιόπιστες πηγές ενημέρω-
σης. Ο πρώτος μάλιστα, που έχει σταδιοδρομήσει και ως 
εκδότης αρχαιολατρικών–παραγλωσσολογικών βιβλίων, 
παραπληροφόρησε σχετικά με το περιεχόμενο της γραμ-
ματικής, ενώ κρατούσε το βιβλίο και διάβαζε – υποτίθε-
ται δηλαδή ότι θα μπορούσε να κρίνει, χωρίς να βασίζε-
ται σε φήμες. Συν τοις άλλοις, πρόκειται για ανευθυνό-
τητα, γιατί οι δύο βουλευτές έδωσαν εσφαλμένες πλη-
ροφορίες απευθυνόμενοι και σε γονείς μαθητών, χωρίς 
φυσικά να ανακαλέσουν και να αποκαταστήσουν την 
αλήθεια αργότερα. Ο καθένας αντιλαμβάνεται για πόσο 
ευαίσθητο θέμα πρόκειται. Τα περί ανευθυνότητας βέ-
βαια δεν ισχύουν μόνο για αυτούς τους δύο ούτε μόνο 
για πολιτικούς.  

Το θέμα της γραμματικής έφτασε ακόμη και στη βου-
λή, όπου υποβλήθηκαν τρεις αστείες και αφελείς ερωτή-
σεις προς τον τότε Υπουργό Παιδείας – βλ. Πολύδωρας 
(2012α), Κασιδιάρης και Ηλιόπουλος (2012) και Γεωρ-
γιάδης (2012). Παραπέμπω και στις αντίστοιχες απα-
ντήσεις του τότε Υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρ-
βανιτόπουλου, που δείχνουν –ευτυχώς– υπευθυνότητα 
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και σοβαρότητα, σε αντίθεση με τις ερωτήσεις: Αρβανι-
τόπουλος (2012α, 2012β και 2012γ). 

Ο συντάκτης του πρώτου κειμένου, Βύρων Πολύδω-
ρας, έκανε λόγο μεταξύ άλλων για κατάργηση των γνω-
στών γραμμάτων, για προσθήκη του ου ως διφθόγγου, 
για «σύμμειξη ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων», 
[15] για «τα εισαγόμενα νέα σύμφωνα “μπ”, “ντ”, “γκ”», 
ενώ έγραψε ότι αυτές οι ορθογραφικές αλλαγές έγιναν 
«σύμφωνα με καταγγελία του συλλόγου δασκάλων Ανα-
τολικής Αττικής». Πέρα από τη σύγχυση ή και την ά-
γνοια βασικών εννοιών, η τελευταία πληροφορία δεν εί-
ναι ακριβής. Η καταγγελία έγινε από μια δασκάλα και 
δεν εξέφρασε θέσεις του ίδιου του συλλόγου. Αυτό μπο-
ρούμε να το διαπιστώσουμε διαβάζοντας ένα κείμενο 
αναρτημένο στον ιστότοπό του (Σύλλογος Δελμούζος, 
2012α) και ένα σχετικό σχόλιο (Σύλλογος Δελμούζος, 
2012β) [16] για το ρεπορτάζ της Μάρνυς Παπαματθαίου 
(2012α), αλλά και παρακολουθώντας ραδιοφωνική συ-
νέντευξη του προέδρου του συλλόγου (βλ. 
http://goo.gl/94kEPX).  

Ανάλογης σοβαρότητας και βαρύτητας με την προη-
γούμενη ήταν και η δεύτερη ερώτηση προς τον Υπουργό 
Παιδείας. Οι δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής που τη 
συνυπέγραψαν αναρωτήθηκαν με ποια επιστημονικά 
κριτήρια δηλώνονται ως φθόγγοι το γιώτα και το όμι-
κρον και όχι το ήτα, το ύψιλον και το ωμέγα. Δεν είναι 
βέβαια οι μόνοι που δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι 
άλλο φθόγγος και άλλο γράμμα. Επίσης, θεώρησαν ότι 
δύο γράμματα, το <ξ> και το <ψ>, θα έπρεπε να δηλώ-
νονται σε σελίδα στην οποία γίνεται λόγος για φθόγγους! 
Αλλά μήπως έχουν καταλάβει τη διαφορά γραμμάτων–
φθόγγων;  

Ο συντάκτης της τρίτης ερώτησης, Άδωνις Γεωργιά-
δης, ενώ σε τηλεοπτική εκπομπή λίγες μέρες νωρίτερα 

http://goo.gl/94kEPX
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ήταν βέβαιος ότι τα παιδιά με την εν λόγω γραμματική 
δεν μαθαίνουν καν ελληνικά ούτε ποια είναι τα φωνήε-
ντα και τα σύμφωνα, απευθυνόμενος στον Υπουργό 
Παιδείας δεν απέκλεισε να είναι επιστημονικώς ορθό το 
συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου. Αν δεν πρόκειται 
για στρεψοδικία, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ση-
μείωσε μια μικρή πρόοδο! Δεν ισχύει ο άλλος ισχυρισμός 
του, ότι οι επιστημονικές απόψεις διίστανται ως προς το 
θέμα των φωνηέντων. Ο συγκεκριμένος βουλευτής πρό-
σθεσε ότι «δεν παύει, το βιβλίο αυτό, όπως και άλλα, να 
έχουν προκαλέσει τα δυσμενή σχόλια τόσο των γονέων 
όσο και μεγάλης μερίδας της επιστημονικής κοινότη-
τας». Στην πραγματικότητα, σύσσωμη η αρμόδια επι-
στημονική κοινότητα στάθηκε στο πλευρό των συγγρα-
φέων, ενώ δυσμενή σχόλια δεν έκαναν –γενικά κι αόρι-
στα– «οι γονείς», μολονότι θύματα παραπληροφόρησης 
ήταν βέβαια και γονείς.  

Ας προσθέσω ότι εξίσου σοβαρά ήταν και τα σχετικά 
ρεπορτάζ «έγκριτων» εφημερίδων και άλλων πηγών. 
Ενδεικτικοί είναι ανακριβείς ή και κωμικοί τίτλοι, όπως 
«Στη βουλή η κατάργηση φωνηέντων και συμφώνων στο 
βιβλίο της “Νέας Ελληνικής Γραμματικής” [sic] της Ε΄ 
και ΣΤ΄ Δημοτικού» (Ανών., 2012γ) και «Στη Βουλή το 
βιβλίο που γκρεμίζει τη γλώσσα μας» (Ανών., 2012η). 
Από τα όσα έχω αναφέρει είναι σαφέστατο ότι κανένα 
γράμμα δεν καταργήθηκε. Επίσης, δεν «γκρεμίζονται» οι 
γλώσσες από βιβλία. Ακόμη και αν ευσταθούσαν οι κα-
τηγορίες εναντίον της γραμματικής και των συγγραφέων 
της, και πάλι δεν θα «γκρεμιζόταν» η γλώσσα μας. 
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Δ. ΟΥ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙΣ ΚΑΝ ΜΕ ΠΕΙΣΗΣ 
 

Η αντίδραση των γλωσσολόγων στη σκοταδιστική επί-
θεση εναντίον της γραμματικής ήταν καίρια. 140 πανε-
πιστημιακοί, «έντρομοι από την καταιγίδα της αγράμμα-
της εθνικοφροσύνης» (Μπουκάλας, 2012α), συνυπέ-
γραψαν σχετική ανακοίνωση (Αγαθοπούλου κ. συν., 
2012) και έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους «με ένα 
κείμενο επιστημονικά τεκμηριωμένο, αναλυτικό, σαφές 
και κατανοητό και από μη ειδικούς», όπως γράφει η 
Στέλλα Πριόβολου (2012). Και μάλιστα οι «140» καταδί-
κασαν «την ανάρμοστη στοχοποίηση και διαπόμπευση 
των συναδέλφων [τους] στο διαδίκτυο και την κατασυ-
κοφάντηση του επιστημονικού τους έργου με ανυπόστα-
τες κατηγορίες» (Αγαθοπούλου κ. συν., 2012). Την αλή-
θεια υποστήριξαν σε ξεχωριστές δηλώσεις τους και οι 
καθηγητές Γεώργιος Μπαμπινιώτης και Ιωάννης Καζά-
ζης – ο δεύτερος ως Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας (βλ. Παπαματθαίου, 2012α). Ο πρώτος αφιέ-
ρωσε στο εν λόγω θέμα και επιφυλλίδα λίγες μέρες αρ-
γότερα (Μπαμπινιώτης, 2012). Αξιοσημείωτες είναι και 
δύο επιστολές της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου 
γραμματικής (Φιλιππάκη-Warburton κ. συν., 2012α και 
2012β). Στην πρώτη μάλιστα από αυτές, οι συγγραφείς 
του εγχειριδίου εξηγούν αναλυτικά ότι δεν υφίσταται 
θέμα αφαίρεσης γραμμάτων και κατάργησης της ιστορι-
κής ορθογραφίας. Και καταλήγουν με την ακόλουθη ση-
μαντική δήλωση: 
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«Το μόνο ουσιαστικό ερώτημα που μένει ανοιχτό, το μόνο 
που πρέπει να μας απασχολήσει όλους σοβαρά –και μάλιστα 
στις παρούσες πολύ δύσκολες περιστάσεις που περνάει η 
χώρα μας– είναι σε τι εκδηλώσεις υστερίας μπορεί να οδη-
γήσει ο συνδυασμός βαθιάς άγνοιας, ελλιπούς ενημέρωσης 
και άκρατου φανατισμού».  
 
Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί διαμαρτυρόμενοι παρέμειναν 
αμετάπειστοι. Ούτως ή άλλως, όπως είναι γνωστό, ένα 
τμήμα των δήθεν υπερασπιστών της γλώσσας μας δεν 
έχει σκοπό να πειστεί για κάτι διαφορετικό από αυτό 
που νομίζει ότι γνωρίζει. Ακόμη και μετά την παρέμβαση 
των 140 γλωσσολόγων, συνεχίστηκε η δημοσίευση κωμι-
κοτραγικών κειμένων στα οποία διατυπώνονταν οι γνω-
στοί έωλοι ισχυρισμοί. [17] Ο συντάκτης ενός από αυτά 
μάλιστα –ένας από τους πολιτικούς που είδαμε παραπά-
νω– έγραψε «ΠΟΛΕΜΟΣ! Γρηγορείτε Συνέλληνες!» και 
άλλες τέτοιες φαιδρότητες (βλ. Ανών., 2012β, αλλά και 
Ανών., 2012ζ). [18] Ουσιαστικά δηλαδή προέτρεψε τον 
κόσμο να αντιδρά χωρίς κριτική σκέψη σε ό,τι ακούει ή 
διαβάζει. Δεν κρύβω ότι, αν και έχουν περάσει μερικά 
χρόνια από τότε, εξακολουθώ να μένω άναυδος από τα 
σχόλια ειδικά κάποιων μορφωμένων –υποτίθεται– αν-
θρώπων. Και δεν εννοώ μόνο μερικούς από τους λεγόμε-
νους επώνυμους, αλλά και ορισμένους σχολιαστές κειμέ-
νων στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, γνωστός γλωσσολό-
γος (Μπαμπινιώτης, 2012) έχει εξηγήσει λεπτομερώς 
γιατί το θέμα με τα φωνήεντα είναι ανύπαρκτο και ότι η 
γλώσσα δεν είναι μόνο τα φωνήεντα, αλλά κυρίως το λε-
ξιλόγιο και οι γραμματικοσυντακτικές δομές. Και μια δι-
κηγόρος σχολιάζει το άρθρο του γράφοντας μεταξύ άλ-
λων (Κουτσούγερα, 2012): 
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«Καταργούνται ή όχι τα συγκεκριμένα γράμματα και, αν ναι, 
γιατί; Η γλώσσα βεβαίως είναι λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο όμως 
αποτελείται από λέξεις και οι λέξεις από γράμματα. Ποια εί-
ναι λοιπόν τα γράμματα της ελληνικής που διδάσκονται σή-
μερα; Η δασκαλίτσα [sic] που διαμαρτυρήθηκε μήπως είδε 
την ουσία του προβλήματος; Ο Ελύτης, ο Σεφέρης και ο Κα-
ζαντζάκης θα συμφωνούσαν;».  
 
Για άλλα απίστευτα σχόλια χρηστών του διαδικτύου, με-
ταξύ άλλων βλ. Μπασκόζος (2012) και Παπαματθαίου 
(2012α και 2012β). Ακολουθούν τρία παραδείγματα σχο-
λίων που αντιστοιχούν στις τρεις παραπάνω πηγές: 
 
«Κίριε Διμοσιο-γρίφε... [sic] Χέρομε που ασχολίστε με το θε-
μα, καθός, όσο περισσότερι προσπαθιτε να δικεολογίσετε τα 
αδικεολογιτα, τοσο περισσότερι κσιπνάνε! Ελπιζο να σας α-
ρεσι ο τροπος που γράφο καθος αφτος είναι ο τρόπος που θα 
καταλικσι να γράφετε. Τα φονιεντα τα δικεολογιτε, το Ξ και 
το Ψ; Πος δικεολογιτε αφτο το ατοπιμα; Φισικά δεν θα ασχο-
λούσασταν με το θέμα, αν δεν βλέπατε την διμοτικοτιτα που 
ακολουθι». (Κάπα, 2012)  
 
«140 ανθέλληνες... και βάλε! Ακόμα και 1140 καθηγητές να 
υπογράψουν το κείμενο, για μένα τα φωνήεντα θα είναι 7 
και τα σύμφωνα 17. Επιμένω στην κλασσική διάκριση φω-
νηέντων και συμφώνων στα ΓΡΑΜΜΑΤΑ και όχι στους φθόγ-
γους. Μόνο οι ανθέλληνες κάνουν διαχωρισμό στους φθόγ-
γους για να μπορέσουν μετά με ευκολία να καταργήσουν τα 
“περιττά” γράμματα που ακούγονται με τον ίδιο τρόπο (η, υ, 
ω, αι, ει, οι, υι) και να προσθέσουν άλλα (μπ, ντ, γκ) από το 
λατινικό αλφάβητο (b, d, g). Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο κα-
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ταστροφής της γλώσσας μας, αλλά δεν θα τους περάσει...». 
(Vangelis, 2012α) 
 
«Σου υπενθυμίζω ότι οι παλιές γραμματικές έκαναν τον δια-
χωρισμό “φωνηέντων–συμφώνων” και στους φθόγγους και 
στα γράμματα. Η “Νέα”, μοντέρνα, γραμματική κάνει διαχω-
ρισμό μόνο στους φθόγγους. Άρα, υπάρχει σχέδιο ακρωτηρι-
ασμού της γλώσσας, αφού πριμοδοτούνται οι φθόγγοι έναντι 
των γραμμάτων». (Vangelis, 2012β) 
 
Όπως φαίνεται και από τα προηγούμενα, μοτίβο των ε-
πικριτών της γραμματικής ήταν η επίκληση του κινδύνου 
να επιβληθεί η φωνητική γραφή, την οποία δήθεν έχουν 
προετοιμάσει παλιότερες μεταρρυθμίσεις. Ένας πανεπι-
στημιακός–ιστορικός π.χ. δημοσίευσε άρθρο με τον ευ-
φάνταστο τίτλο «Εγοπρόβατα». Στον τίτλο αυτόν, προ-
φανώς το <Ε> ήταν έμμεσο ειρωνικό σχόλιο κατά της 
φωνητικής γραφής, που υποτίθεται ότι προωθείται μέσω 
της νέας γραμματικής. [19] Και ένας ομότιμος καθηγη-
τής φιλολογίας εξέφρασε τον έντονο φόβο του ότι η τάση 
για γλωσσική απλοποίηση θα οδηγήσει στην επικράτηση 
μιας φωνητικής ορθογραφίας (λ.χ. <ζβίνις> αντί <σβή-
νεις>) και στο τέλος της ελληνικής γλώσσας. [20] Αλλά 
και ο Βύρων Πολύδωρας (2012β) ενέταξε το ανύπαρκτο 
αυτό θέμα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο:  
 
«Το “μονοτονικό”, η “κατάργηση των αρχαίων Ελληνικών”, η 
“αναγκαστική με εγκύκλιο δημοτική” και τώρα η κατάργηση 
των φωνηέντων με προσθήκη ηχητικών φαινομένων [sic] και 
ανύπαρκτων συμφώνων [sic] είναι βάναυσα χτυπήματα κατά 
της γλώσσας, και κατά της εθνικής υπόστασης». [21]  
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Είναι πολύ χαρακτηριστική η απάντηση της Μαρίας 
Χρυσού στην ερώτηση αν θεωρεί ότι υπάρχει εθνικό 
σχέδιο καταστροφής της γλώσσας:  
 
«Ναι, από το 1975 υπάρχει τέτοιο σχέδιο, από την εποχή της 
καθιέρωσης του μονοτονικού, και συνεχίζεται ως σήμερα...». 
(Χρυσού, 2012β) [22] 
 
Οι αντιλήψεις της εν λόγω και η διαπιστωμένη άγνοιά 
της δείχνουν πόσο αναγκαία είναι η αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών, όπως και η επιμόρφωσή τους (βλ. Μαν-
δραβέλης, 2012α, 2012β, 2012γ, αλλά και Πυλαρινός, 
2012). Αναρωτιέμαι αν αυτά που δηλώνει στη συνέντευ-
ξη τα λέει και στα παιδιά κατά τη διάρκεια του μαθήμα-
τος. Είναι ανεπίτρεπτο να επηρεάζουν παιδιά του δημο-
τικού οπαδοί ακραίων γλωσσικών και άλλων ιδεολογιών. 
Από την άλλη, έχουν μεγάλη σημασία τα κριτήρια αξιο-
λόγησης. Και πάντως, έστω και αν θεωρώ αρνητικό στοι-
χείο την ελλιπή κατάρτιση ή επιμόρφωση των εκπαιδευ-
τικών σε θέματα γλώσσας, ένας δάσκαλος –και μάλιστα 
του δημοτικού– δεν αξιολογείται μόνο από τις γλωσσο-
λογικές του γνώσεις. Βέβαια, ούτε τη συγκεκριμένη δα-
σκάλα κρίναμε αρνητικά με βάση μόνο την άγνοια γύρω 
από γλωσσικά θέματα. Την κρίναμε και από την ιδεολο-
γία της, η οποία όμως δεν είναι άσχετη με την έλλειψη 
γνώσεων περί τα γλωσσικά. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
γνώση, τόσο μικρότερο αναμένεται να είναι το περιθώ-
ριο για παρεξηγήσεις, καχυποψία, κινδυνολογία και φα-
νατισμό. Τουλάχιστον στα γλωσσικά θέματα, συνήθως 
υιοθετούν ακραίες θέσεις αυτοί που δεν κατέχουν το α-
ντικείμενο, ενώ δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδε-
χόμενο να εγκαταλείψει κάποιος τέτοιες θέσεις, ακριβώς 
χάρη στη γλωσσολογική ενημέρωση που απέκτησε. 
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Ε. Η ΛΑΪΚΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ                                  
ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Ένα άλλο μοτίβο ήταν η λαϊκίστικη απαξίωση της γλωσ-
σολογικής –και γενικά της επιστημονικής– γνώσης. Για 
παράδειγμα, διαβάσαμε ότι «ούτε ο Ελύτης ούτε ο Σεφέ-
ρης, οι δάσκαλοί μας, ήσαν γλωσσολόγοι» (Πολύδωρας, 
2012β). [23] Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι «το ποια είναι 
τα φωνήεντα δεν θα μας το πει ο γλωσσολόγος, ο οποίος 
αύριο πιθανόν να μας πει ότι είναι 3 και μεθαύριο 2» και 
ότι «κάθε ιστορικό ή γλωσσικό ζήτημα δεν είναι υπόθεση 
των επιστημόνων, είναι υπόθεση του λαού» (Διαμαντής, 
2012α). [24] Ωστόσο, ο γλωσσολόγος θα μας πει πόσα 
φωνήεντα έχει η νέα ελληνική, όπως ο αστρονόμος θα 
μας πει πόσοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστή-
ματος. Το ότι χρησιμοποιούμε όλοι τη γλώσσα δεν ση-
μαίνει ότι η ίδια δεν αποτελεί συγχρόνως αντικείμενο 
επιστημονικής μελέτης. Και αυτήν διεξάγουν οι ειδικοί 
επιστήμονες, αν και ο αριθμός των φωνηέντων της νέας 
ελληνικής δεν αποτελεί τόσο ειδικό θέμα. Με τη λογική 
του αρθρογράφου, ο καθένας μας θα μπορούσε να παρι-
στάνει τον καρδιολόγο ή τον πνευμονολόγο, εφόσον όλοι 
έχουμε καρδιά και πνεύμονες. Σε άλλο σημείο, ο συντά-
κτης του άρθρου υποστηρίζει ότι ο αριθμός των φωνηέ-
ντων της ελληνικής αποτελεί προϊόν κοινής συμφωνίας! 
Στην πραγματικότητα, το ότι σήμερα το γράμμα <ω> 
αντιπροσωπεύει βραχύ και όχι μακρό φθόγγο είναι απο-
τέλεσμα γλωσσικής εξέλιξης. Η γλώσσα αποτελεί υπόθε-
ση της γλωσσικής κοινότητας, αλλά η ακριβής περιγρα-
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φή της είναι δουλειά του γλωσσολόγου. Ο ίδιος αρθρο-
γράφος μάλιστα δηλώνει ότι  

 
«η ελληνική γλώσσα δεν έχει να φοβηθεί από γλωσσολόγους 
και φωνολόγους, όπως δεν φοβήθηκε επί αιώνες ούτε καν 
από σουλτάνους, διότι είναι κιβωτός παγκοσμίου πολιτι-
σμού». (Διαμαντής, 2012β) 
 
Ώστε οι γλωσσολόγοι απειλούν την ελληνική γλώσσα... 
Απειλούν το αντικείμενο των σπουδών τους, στο οποίο 
αφιέρωσαν χρόνια από τη ζωή τους. Σαν να μην πάει κά-
τι καλά στους ισχυρισμούς αυτούς, σαν να μη φαίνονται 
τόσο λογικοί. Ο Νίκος Μπακουνάκης (2012) έγραψε εύ-
στοχα για τη στάση απέναντι στους ειδικούς:  
 
«Το μη θέμα των φωνηέντων έρχεται να προστεθεί σε μια 
σειρά ανάλογων μη θεμάτων των οποίων ο χειρισμός απο-
δεικνύει ότι είμαστε μια κοινωνία ανώριμη να συζητήσει σο-
βαρά και με επιχειρήματα κι επιπλέον μια κοινωνία που 
“φτύνει” τους ειδικούς». [25] 
 
Συναφή είναι και τα όσα επισήμανε ο Χρήστος Τριαντα-
φύλλου (2012), που διερεύνησε τα βαθύτερα αίτια της 
συγκεκριμένης στάσης:  
 
«Το επιστημονικό κύρος αμφισβητείται, διότι αφενός οι θε-
ωρητικές επιστήμες δεν κατέχουν στην κοινή συνείδηση το 
βάρος αποδειξιμότητας και πρακτικής εφαρμογής των αντί-
στοιχων θετικών, αφετέρου διότι εκ φύσεως οι θεωρητικές 
επιστήμες εμπλέκονται σε ζητήματα ταυτότητας, και δη εθνι-
κής».  
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Στο ίδιο πλαίσιο, της απαξίωσης της γλωσσολογίας και 
των γλωσσολόγων, εντάσσεται το ακόλουθο απόσπασμα 
από επιστολή του ακαδημαϊκού Αντώνη Κουνάδη 
(2012β) την οποία θα σχολιάσω και στο υποκεφ. 2 Ι του 
βιβλίου:  
 
«[…] γλωσσολόγοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι ως εισηγητές των 
περιβόητων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων οδήγησαν τη 
νεολαία μας στην πανθομολογούμενη σημερινή γλωσσική 
ένδεια και αγραμματοσύνη (για την οποία θα έπρεπε να τη-
ρούν αιδήμονα σιωπή)». 
 
Ιδού και ένα συναφές απόσπασμα από επιστολή κάποιου 
ομοϊδεάτη του ακαδημαϊκού (Δεδούσης, 2012): 
 
«Αρκετά πλέον με το μύθευμα ότι η γλώσσα μας είναι υπό-
θεση μόνον των γλωσσολόγων (δηλαδή των υπευθύνων για 
τα δεινά που μεταπολιτευτικώς έχει υποστεί η γλώσσα 
μας)». 
 
Ο παραπάνω συλλογισμός του Α. Κ. είναι αυθαίρετος και 
έχει ιδεολογικό χαρακτήρα. Είναι αναπόδεικτος ο ισχυ-
ρισμός ότι ορισμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις –
μάλλον εννοεί την καθιέρωση της νεοελληνικής ως επί-
σημης γλώσσας το 1976 και του μονοτονικού το 1982– 
οδήγησαν σε γλωσσική ένδεια και αγραμματοσύνη. 
Προβλήματα στη χρήση της γλώσσας δεν παρατηρού-
νται μόνο σήμερα ούτε μόνο στην ελληνική. Για παρά-
δειγμα, ανέκαθεν οι μαθητές αγνοούσαν λέξεις που ανή-
κουν στο λεγόμενο απαιτητικό λεξιλόγιο. Η σημερινή 
εποχή διαφέρει ως προς το ότι σπουδάζουν περισσότε-
ροι, με αποτέλεσμα οι αδυναμίες να φαίνονται πιο πολύ. 
Όπως και να έχει, είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση μετα-
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ξύ διαφορετικών εποχών, ενώ οι όποιες διαφορές οφεί-
λονται σε ποικίλους παράγοντες. Αν δεν ληφθεί υπόψη η 
σύνθετη πραγματικότητα της κάθε εποχής, είναι πολύ 
πιθανόν να γίνουν άτοπες συγκρίσεις και να βγουν αυ-
θαίρετα συμπεράσματα. Θεωρώ απλοϊκό τον ισχυρισμό 
ότι η άγνοια μερικών λέξεων ή εκφραστικών μέσων ο-
φείλεται σε κάποια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, την ο-
ποία μάλιστα εισηγήθηκαν γλωσσολόγοι. Άλλωστε, αν 
δεν είχε καθιερωθεί η νέα ελληνική και το μονοτονικό, 
θα ήταν καλύτερα τα πράγματα σήμερα; Νομίζω ότι ο Α. 
Κ. επινόησε έναν βολικό συλλογισμό, προκειμένου να 
αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από τις επικρίσεις που 
είχε δεχτεί για απόκλιση από τις αρχές της γλωσσολογίας 
και για υιοθέτηση γλωσσικών μύθων. Νόμισε ότι με τα 
γραφόμενά του θα έπαιρνε τη ρεβάνς. Μόνο που δεν εί-
ναι τόσο απλά τα πράγματα.  

Τέλος, η σημερινή γλωσσική ένδεια και αγραμματο-
σύνη της νεολαίας μας δεν είναι ακριβώς «πανθομολο-
γούμενη». Τουλάχιστον οι γλωσσολόγοι δεν συμμερίζο-
νται τέτοιες ιδέες. Όπως αναφέρω στο αμέσως επόμενο 
υποκεφάλαιο, ο μύθος ότι σήμερα τα παιδιά δεν μιλούν 
ούτε γράφουν όπως πρέπει αποτελεί έκφανση του γενι-
κότερου μύθου περί γλωσσικής παρακμής. Αξίζει να δια-
βάσει κανείς για τον αντίστοιχο μύθο που αφορά την αγ-
γλική γλώσσα και τα παιδιά: Milroy (1998). 
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ΣΤ. ΦΩΝΗΕΝΤΙΑΔΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ 
 

Η Φωνηεντιάδα συνδέεται με τη γλωσσική μυθολογία, 
αλλά και –ειδικότερα– με τη γλωσσική αρχαιολατρία. 
[26] Δεν είναι άσχετο αυτό που επισήμανε ο Αλέξης Κα-
λοκαιρινός (2012):  
 
«Η αντίστιξη ενός μίζερου παρόντος με ένα εξιδανικευμένο 
ένδοξο παρελθόν προβάλλεται άδικα στη γλωσσική αλλαγή». 
[27] 
 
Μία από τις συγχύσεις που σωστά παρατήρησε ο Γεώρ-
γιος Μπαμπινιώτης (2012) ήταν μεταξύ των φθόγγων 
της αρχαίας και της νέας ελληνικής. Διαβάσαμε λ.χ. ότι 
«τα φωνήεντα έγιναν στα σχολικά βιβλία 5, από 7 που 
ήταν εδώ και αιώνες» και ότι είναι 7, «επειδή η ελληνική 
μας γλώσσα έχει την ιστορική της ρίζα στην αρχαία ελ-
ληνική που είχε 7 φωνήεντα» (Διαμαντής, 2012α). [28] 
Το «από 7 που ήταν εδώ και αιώνες» δηλώνει την αδυ-
ναμία του αρθρογράφου να κάνει διάκριση συγχρονίας–
διαχρονίας, να ξεχωρίσει τη νέα από την αρχαία ελληνι-
κή. Το πόσα φωνήεντα είχε η αρχαία δεν ρυθμίζει το πό-
σα περιλαμβάνει και η νέα ελληνική. Ακόμα, μολονότι η 
ιστορική ρίζα της γλώσσας μας ανάγεται στην αρχαιότη-
τα, η νέα ελληνική δεν εμφανίζει τους ίδιους ακριβώς 
φθόγγους με την αρχαία. Αν μιλήσω για τις διαφορές 
νέας και αρχαίας ελληνικής ως προς την προφορά, αλλά 
και –γενικότερα– σε σημασιολογικό, συντακτικό κτλ. 
επίπεδο, δεν αρνούμαι την προέλευση της νέας ελληνι-
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κής από την αρχαία. Ο ίδιος αρθρογράφος απεφάνθη ότι 
«τα φωνήεντα της αρχαίας ελληνικής είναι 7 και επομέ-
νως 7 είναι και της νέας», «διότι η ελληνική γλώσσα, πα-
ρότι εξελίσσεται, είναι κατά βάση μια και όχι δύο» (Δια-
μαντής, 2012β). [29] Στην πραγματικότητα, η αρχαία 
είχε επτά (απλά) γραπτά σύμβολα που δήλωναν φωνηε-
ντικούς φθόγγους περισσότερους από τους νεοελληνι-
κούς – δεν θα εμβαθύνω στο θέμα εδώ (βλ. Rogers, 
2005: 160-161). Στη νέα ελληνική όμως οι φωνηεντικοί 
φθόγγοι είναι πέντε. Η ελληνική γλώσσα διαχρονικά εί-
ναι μία, αλλά, ακριβώς επειδή μεταβάλλεται, σήμερα δεν 
έχει όσους φωνηεντικούς φθόγγους είχε στην αρχαιότη-
τα. 

Συναφώς, στο πλαίσιο της αρχαιολατρίας, μερικοί ε-
πικριτές της σχολικής γραμματικής επανέλαβαν τη γνω-
στή αστήρικτη θεωρία (βλ. Σαββόπουλος, 1988) ότι η 
νέα ελληνική εμφανίζει μακρά και βραχέα φωνήεντα, 
όπως είχε η αρχαία. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω 
αποσπάσματα από κείμενα: 
 
«Αυτό που υποκρύπτεται πίσω από τη διαγραφή του η και 
του ω από τα φωνήεντα και τους φθόγγους, είναι το γεγονός 
ότι είναι μακρά. Τιμωρούνται δηλαδή επειδή ως μακρά δεν 
προφέρονται στη νέα ελληνική, αν και αυτό δεν είναι καθό-
λου σαφές ότι ισχύει». (Διαμαντής, 2012β) [30] 

 
«Διαβάζοντας το εν λόγω βιβλίο, διαπιστώσαμε ότι στη σελ. 
36 αναφέρεται ότι τα φωνήεντα της ελληνικής γλώσσας είναι 
πέντε και συγκεκριμένα τα (α), (ε), (ι), (ο), (ου), ενώ τα γράμ-
ματα (η), (υ) και (ω) παραλείπονται με το σκεπτικό ότι δεν 
παριστούν ξεχωριστό φθόγγο (γλωσσικό ήχο, φώνημα [sic]), 
αλλά η εκφορά τους ταυτίζεται με εκείνη του γράμματος ιώ-
τα (ι) και του γράμματος όμικρον (ο) αντιστοίχως. Βεβαίως, η 
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άποψη αυτή δεν επιβεβαιώνεται από τα σύγχρονα επιστη-
μονικά δεδομένα, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι κατά την εκ-
φορά του προφορικού λόγου το διάγραμμα της ηχογράφη-
σης καθενός από τα παραπάνω γράμματα μέσα στα πλαίσια 
ολοκληρωμένων προτάσεων είναι εντελώς διαφορετικό». 
(Κασιδιάρης και Ηλιόπουλος, 2012)  
 
Μου αρέσει που οι δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής, 
που συνυπογράφουν το κείμενο από το οποίο προέρχε-
ται το τελευταίο απόσπασμα, επικαλούνται τα σύγχρονα 
επιστημονικά δεδομένα. Αυτά δήθεν διαψεύδουν την 
«άποψη» [31] ότι αφενός τα <ι>, <η>, <υ> και αφετέρου 
τα <ο>, <ω> ακούγονται το ίδιο σήμερα. Πράγματι, το 
διάγραμμα της ηχογράφησης καθενός από τα παραπάνω 
γράμματα σε ολοκληρωμένες προτάσεις είναι διαφορε-
τικό, όχι όμως γιατί έχει επιβιώσει σήμερα η διάκριση 
μακρών–βραχέων, αλλά γιατί σε ολοκληρωμένες προτά-
σεις παίζει ρόλο ο επιτονισμός, δηλαδή οι διακυμάνσεις 
της φωνής σε μια σειρά λέξεων. Τα μακρά φωνήεντα έ-
χουν εκλείψει ήδη από τους πρώτους μεταχριστιανικούς 
αιώνες. Δεν υπάρχουν σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 
που να επαληθεύουν ότι λ.χ. το <ω> αντιπροσωπεύει 
μακρό φθόγγο, όπως στην αρχαιότητα. Και μάλιστα, ο 
γλωσσολόγος Σπύρος Αρμοστής, ένας από τους «140», 
με έρευνά του (βλ. Σαραντάκος, 2012ε) διέψευσε τη θε-
ωρία για τα μακρά φωνήεντα της νέας ελληνικής και ε-
πιβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται σήμερα διάκριση μα-
κρών–βραχέων, όπως άλλωστε δέχονται οι ειδικοί γλωσ-
σολόγοι. Να ποια είναι τα σύγχρονα επιστημονικά δεδο-
μένα που επικαλούνται οι δύο χρυσαυγίτες βουλευτές. 

Επίσης, ένας σχολιαστής στο Facebook έγραψε: 
 
«Το λάθος των “καινοτόμων” πηγάζει από την αντίληψη ότι 
το <ο> και το <ω> εκφέρονται στον προφορικό λόγο με τον 
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ίδιο τρόπο και τα αντιστοιχούν στο λατινικό <o>. Ας ακού-
σουν όμως πώς προφέρουν οι Έλληνες τις λέξεις π.χ. τώρα 
και μπόρα ή τις φράσεις σου μιλώ και στο καλό. Γίνεται αμέ-
σως σαφές ότι άλλη διάρκεια έχουν τα μακρά, άλλη τα βρα-
χέα, ακόμα και στη σύγχρονη προφορά της ελληνικής γλώσ-
σας. Άρα, υπάρχει διάκριση μεταξύ των δύο φθόγγων, που 
εκφράζονται από διαφορετικά ψηφία στον γραπτό λόγο». 
 
Και μάλιστα, απευθυνόμενος στον φίλο Αλέξανδρο Φα-
τσή, συμπλήρωσε: 
 
«Αγαπητέ Αλέξανδρε, θα ήθελα να σε ακούσω να εκφωνείς 
τη φράση: “Ο κακός κακώς πράττει”». 
 
Καταρχήν, δεν ξέρω αν διακρίνεται ακουστική διαφορά 
μεταξύ του όμικρον και του ωμέγα στα παραδείγματα 
αυτά.  

Ο παραπάνω σχολιαστής αναπαρήγαγε κι αυτός τον 
μύθο ότι επιβιώνει η αρχαία διάκριση μακρών–βραχέων, 
ότι σήμερα λ.χ. το <ω> αποτυπώνει φθόγγο με μεγαλύ-
τερη διάρκεια προφοράς από τον αντίστοιχο του <ο>. 
Αυτό, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, δεν έχει επιβε-
βαιωθεί πειραματικά. Το <ω> στο <τώρα> μπορεί να 
αντιστοιχεί σε φθόγγο που προφέρεται παρατεταμένα, 
αν λ.χ. ο ομιλητής θέλει να δώσει έμφαση:  
 
«Τώρα να έλθεις, όχι πιο μετά!».  
 
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ερμηνευθεί και το «Ο κα-
κός κακώς πράττει». Αν διαπιστωθεί ότι όντως ο φθόγ-
γος που αποδίδεται γραπτώς με το <ω> είναι λίγο πιο 
μακρός, αιτία δεν θα είναι η υποτιθέμενη επιβίωση μα-
κρών και βραχέων. Αυτός που φωνάζει «όχι!» μακρό θα 
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προφέρει το [o], και ας γράφεται με <ο>. Και το <ω> 
του σου μιλώ δεν είναι βέβαιο ότι αντιστοιχεί σε φθόγγο 
που θα προφερθεί με μεγαλύτερη διάρκεια από τον α-
ντίστοιχο του <ο> στη λέξη καλό. Συν τοις άλλοις, γενικά 
έχει διαπιστωθεί ότι προφέρονται λίγο παρατεταμένα οι 
φθόγγοι που τονίζονται (βλ. και Βαμβάκος, 2012β· Βα-
λεοντής, 2012β). Και πάλι όμως, ο λόγος δεν είναι η δή-
θεν επιβίωση των μακρών στη νέα ελληνική. Και το <ο>, 
όταν τονίζεται, αντιστοιχεί σε φθόγγο που έχει κάπως 
μεγαλύτερη διάρκεια προφοράς.  

Επίσης, όπως εύστοχα επισήμανε στον παραπάνω 
σχολιαστή ο Αλέξανδρος Φατσής, αν υπήρχε σήμερα τέ-
τοια διάκριση μεταξύ <ω> και <ο> κτλ., δεν θα εμφανί-
ζονταν σχετικά λάθη στην ορθογραφία. Όπως δεν συγ-
χέουμε το <λ> και το <ρ>, έτσι ακριβώς κανείς δεν θα 
έγραφε <ο> εκεί που πρέπει να γράψει <ω>. Αν το ωμέ-
γα ήταν μακρό, θα λειτουργούσε ως οδηγός, με αποτέλε-
σμα να μην εμφανίζονται ορθογραφικά λάθη σε λέξεις 
που δυσκολεύουν πολλούς, όπως λ.χ. συνωμοσία και ορ-
κωμοσία (βλ. και Βαμβάκος, 2012β). Βέβαια, μπορεί κα-
νείς να αντιτείνει ότι η διαφορά μεταξύ του όμικρον και 
του ωμέγα ως προς τη διάρκεια προφοράς εξακολουθεί 
να υπάρχει, αλλά είναι ανεπαίσθητη, γι’ αυτό γίνονται 
λάθη. Στην πραγματικότητα όμως, όπως είδαμε, δεν υ-
φίσταται τέτοια διάκριση, εφόσον δεν επιβεβαιώνεται 
πειραματικά. 

Από τις διαδικτυακές συζητήσεις για τη γραμματική 
δεν έλειψαν και τα κείμενα που ξέφευγαν από το θέμα 
και επεκτείνονταν σε άλλους διαδεδομένους γλωσσικούς 
μύθους, άσχετους με την προφορά, όπως άλλωστε και το 
αρχικό άρθρο της δασκάλας. Για παράδειγμα, σε κά-
ποιον ιστότοπο αναρτήθηκε η ανακοίνωση με την οποία 
οι 140 γλωσσολόγοι αποκατέστησαν την αλήθεια για τη 
γραμματική (Αγαθοπούλου κ. συν., 2012). Μεταξύ άλ-
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λων, χαρακτήρισαν γλωσσικό μύθο τον ισχυρισμό ότι η 
ελληνική δεν είναι «συμβατική» γλώσσα. Κάποιος σχο-
λιαστής όμως, που δεν πείθεται από τα όσα δηλώνουν 
140 γλωσσολόγοι για θέματα γλώσσας, ανέλαβε να μας 
εξηγήσει τι σημαίνει μη συμβατική γλώσσα. Να τι έγρα-
ψε, αφού πήρε στοιχεία από ένα κείμενο που έχει ανα-
δημοσιευθεί σε πολλές ιστοσελίδες, όπως διαπίστωσα: 
 
«Αν στην αγγλική συμφωνούσαμε από αύριο να λέμε το αυ-
τοκίνητο cloud και το σύννεφο car, δεν θα υπήρχε κανένα 
απολύτως πρόβλημα, γιατί αυτές οι λέξεις συμβατικά σημαί-
νουν το σύννεφο και το αυτοκίνητο, ενώ ετυμολογικά στην 
αγγλική δεν εννοούν τίποτα! Για δοκίμασε να πεις το σύννε-
φο αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο σύννεφο στην ελληνική... 
Μπορείς;; [...] Αυτό λοιπόν σημαίνει μη συμβατική γλώσσα». 
 
Έχω μερικές απορίες. Η κυριότερη είναι γιατί τέτοια 
κείμενα δεν υπογράφονται ποτέ από γλωσσολόγους. Το 
γεγονός αυτό θα έπρεπε να κλονίσει τη βεβαιότητα όσων 
άκριτα τα αναπαράγουν στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, 
απορώ αν έχουν ετυμολογική προέλευση οι δύο αυτές 
αγγλικές λέξεις. Ανατρέχοντας σε αγγλικά λεξικά, νομίζω 
ότι θα βρει κανείς τις σχετικές πληροφορίες. Αν εννοεί-
ται ότι στα αυτοκίνητο και σύννεφο είναι σαφή τα συν-
θετικά, υπάρχουν και αντιπαραδείγματα. Ένα ερώτημα 
είναι από πού προέρχεται η λέξη συνδαιτυμόνας. Αν δεν 
έχει διαβάσει κανείς σχετικά, δεν υπάρχει περίπτωση να 
αντιληφθεί ότι το δεύτερο συνθετικό βασίζεται στο αρ-
χαίο (η) δαιτύς «γεύμα, φαγητό». Επίσης, δεν συμβαίνει 
μόνο στην ελληνική το «θαυμαστό» φαινόμενο των ση-
μασιολογικά διαφανών λέξεων. Το αγγλικό sky-scraper 
κατανοείται από έναν Άγγλο ως προς και τα δύο συνθε-
τικά του – έτσι δεν είναι; Υπενθυμίζω ότι η ελληνική λέξη 
ουρανοξύστης αποτελεί μεταφραστικό δάνειο από τα 
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αγγλικά. Επομένως, ο συντάκτης του προηγούμενου πα-
ραθέματος και άλλων παρεμφερών κάνει εμπειρικές πα-
ρατηρήσεις, αστήρικτες γλωσσολογικά. 

Γλωσσικούς μύθους αρχαιολατρικού χαρακτήρα έχει 
ενστερνιστεί και ένας ακαδημαϊκός που, όπως είδαμε 
προηγουμένως, συμμετείχε στις επιθέσεις κατά του εγ-
χειριδίου. Σε επιστολή του (Κουνάδης, 2012α) μας πλη-
ροφορεί ότι «η Ελληνική Γραφή παραμένει διαχρονικά 
αναλλοίωτη για δυόμισι περίπου χιλιάδες χρόνια» και ότι 
«η Ελληνική με τους απαράμιλλους γραμματικούς και 
συντακτικούς κανόνες και την εν γένει μαθηματική της 
δομή έχει θεωρηθεί φαινόμενο τελειότητας και συνέχει-
ας με μοναδική ακτινοβολία σ’ όλο τον κόσμο». Ως προς 
την ελληνική γραφή, αναφέρω ενδεικτικά ότι στην αρ-
χαιότητα (και μέχρι τον 8ο αιώνα μ.Χ.) ήταν κεφαλαιο-
γράμματη, χωρίς τόνους – και γενικά κάθε άλλο παρά 
διαχρονικά αναλλοίωτη μπορεί να χαρακτηριστεί. [32] 
Ακόμη, στη γλωσσολογία δεν νοούνται απαράμιλλοι 
γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες ούτε γλώσσες τέ-
λειες και μαθηματικά δομημένες. Άλλωστε, πώς ορίζεται 
η μαθηματική δομή μιας γλώσσας – εν προκειμένω, της 
ελληνικής; [33] Και να φανταστεί κανείς ότι την παρα-
πάνω επιστολή υπογράφει κάποιος που υποτίθεται ότι 
πρέπει να σκέφτεται ορθολογικά, να μη χρησιμοποιεί 
όρους κενούς περιεχομένου και να μην υιοθετεί άκριτα 
αστήρικτες θεωρίες. Σημειωτέον ότι η συγγραφική ομά-
δα του βιβλίου γραμματικής έδωσε τη δέουσα απάντηση 
(βλ. Φιλιππάκη-Warburton κ. συν., 2012β).  

Επιπροσθέτως, έγινε λόγος για την περίφημη κακο-
ποίηση της γλώσσας μας, αλλά όχι με επιστημονικούς 
όρους. Ο Βύρων Πολύδωρας (2012α) ζήτησε να μάθει 
από τον τότε Υπουργό Παιδείας, Κωνσταντίνο Αρβανι-
τόπουλο, «πώς σκέπτεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
της καθημερινής κακοποίησης και κατ’ επέκταση της συ-
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νολικής υποβάθμισης της ελληνικής γλώσσας από τα πε-
ρισσότερα ΜΜΕ σε πολλές καλούμενες ψυχαγωγικές 
εκπομπές και τώρα από τα σχολικά βιβλία». Θα είχε εν-
διαφέρον να μας έλεγε ο ίδιος τι προτείνει για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος που τον απασχολεί.  

Και ο ακαδημαϊκός που προανέφερα υποστήριξε ότι  
 
«η αποκοπή της Νεοελληνικής από τις ρίζες της, τα Αρχαία 
Ελληνικά, είχε ως αποτέλεσμα την κακοποίηση της γλώσσας 
μας ακόμη και από τα MME – αλλά και τη γνωστή σε όλους 
μας συρρίκνωση του λεξιλογίου και την αδυναμία εκφράσε-
ως της νεολαίας μας». (Κουνάδης, 2012α) 
 
Πρόκειται για παλιά και γνωστή άποψη, που με τη μία ή 
την άλλη διατύπωση επαναλαμβάνεται και σήμερα (βλ. 
λ.χ. Τρανταλίδης, 2016).  

Οι διαμαρτυρίες για την κακοποίηση της γλώσσας δεν 
έχουν γλωσσολογική βάση. Το περιεχόμενο τέτοιων κει-
μένων επιδέχεται πολλή συζήτηση, που δεν είναι του πα-
ρόντος. Εδώ ας αρκεστώ στις ακόλουθες παρατηρήσεις: 
Οι διαμαρτυρόμενοι ή και καταγγέλλοντες εξωραΐζουν το 
γλωσσικό παρελθόν, σαν να μη γίνονταν λάθη και παλιά. 
Με βάση τα γραφόμενα από τους James και Lesley 
Milroy (1999: 40), επικαλούνται ένα παρελθόν στο οποίο 
υποτίθεται ότι η χρήση της γλώσσας ήταν πιο σωστή και 
αποτελεσματική. Ωστόσο, ο ισχυρισμός ότι στον τάδε ή 
τον δείνα τομέα η πορεία της όποιας γλώσσας είναι φθί-
νουσα δεν θεμελιώνεται σε συγκεκριμένα στοιχεία. Επι-
προσθέτως, η χρήση της νεοελληνικής γλώσσας στα 
ΜΜΕ και ειδικότερα στις ψυχαγωγικές εκπομπές δεν 
έχει καμία σχέση με το θέμα της εν λόγω γραμματικής. 
Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν συνδέεται καθόλου με 
έννοιες όπως «κακοποίηση» ή «υποβάθμιση» της γλώσ-
σας, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι στέκουν τέτοιοι όροι.  
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Αξίζει πάντως να προστεθεί ότι η γλωσσική παραφι-
λολογία για την κακοποίηση της γλώσσας, που μπορεί να 
σημαίνει άρνηση της γλωσσικής ποικιλίας ή μεταβολής, 
δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, δεν αφορά μόνο τη 
δική μας γλώσσα. Ενδεικτικά, βλ. Φραγκουδάκη, 2001· 
Wardhaugh, 1999· Milroy και Milroy, 1999. Επιπλέον, 
έκφανση του γενικότερου μύθου περί γλωσσικής παρακ-
μής αποτελεί ο μύθος ότι τα σημερινά παιδιά δεν μιλούν 
ούτε γράφουν όπως πρέπει (βλ. Milroy, 1998). Ακόμη, 
για την υποτιθέμενη καταστροφή της γλώσσας από τα 
ΜΜΕ, πρβ. Aitchison (1998). Και για την άρνηση της 
γλωσσικής –ειδικότερα, της σημασιολογικής– ποικιλίας 
ή μεταβολής, βλ. Trudgill (1998). Επίσης, όπως αναφέρω 
και στη σημείωση 33, η Ελένη Μότσιου (2016) έχει με-
ταφράσει αποσπάσματα από συνέντευξη Ρώσου φιλολό-
γου και γλωσσολόγου. Η συνέντευξη εντάσσεται σε έναν 
θεματικό κύκλο συζητήσεων για το μέλλον της ρωσικής 
γλώσσας ο οποίος έχει τον εύγλωττο τίτλο «Ο κατά φα-
ντασίαν ασθενής». Οι κινδυνολογικές και καταστροφο-
λογικές απόψεις για τη γλώσσα δεν έχουν πατρίδα, ενώ 
οι ομοιότητες με την παραφιλολογία που αφορά ειδικά 
τη δική μας γλώσσα είναι αξιοσημείωτες ή και εντυπω-
σιακές! [34] 
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Ζ. ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ... 
 
Άλλοι αρθρογράφοι, ενώ επί της ουσίας δέχονταν ότι τα 
φωνήεντα είναι πέντε, διατηρούσαν επιφυλάξεις. Παρα-
δείγματα από δύο άρθρα, ενός ομότιμου καθηγητή ΑΤΕΙ 
και ενός δημοσιογράφου–σκιτσογράφου αντίστοιχα: 
 
«Ρωτούμε λοιπόν ευθέως, για να μη χανόμαστε σε απερα-
ντοσύνες που στοχεύουν στον αποπροσανατολισμό και τη 
μεθοδευμένη σιγά σιγά λατινοποίηση του γραπτού ελληνι-
κού λόγου. [...] Βεβαίως στον προφορικό λόγο τα φωνήεντα 
είναι πέντε ([α], [ε], [ι], [ο], [ου]) προστιθεμένου του [ου]. Και 
εδώ θέλουμε την καθαρή απάντηση. Στον γραπτό λόγο θα 
γράφουμε τις λέξεις όπως έχουμε μάθει ορθογραφημένες 
χρησιμοποιώντας και τα <η>, <υ>, <ω> και το <ξ>, <ψ> [...];». 
(Ανδρεάκος, 2012) [35] 

 
«Ο αντίλογος στον σάλο που πάει να δημιουργηθεί εστιάζει 
στο ότι πρόκειται για φθόγγους, για τη φωνητική δηλαδή των 
ελληνικών, τον ήχο στον οποίον παραπέμπουν τα γράμματα. 
Άλλωστε, στο τέλος του βιβλίου οι συγγραφείς παραθέτουν 
τα επτά φωνήεντα και τα δεκαεπτά σύμφωνα, το σύνολο δη-
λαδή των 24 γραμμάτων της ελληνικής. 

»Είναι μια εξήγηση καλών προθέσεων, αλλά μόνον το 
μέλλον θα δείξει αν είναι όντως έτσι ή η αρχή νέων άγονων 
δεινών». (Σταυρόπουλος, 2012) [36] 
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Η «καθαρή απάντηση» που θέλει ο πρώτος είναι ότι τα 
<η>, <υ> κτλ. θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται 
κανονικά, γιατί κανείς δεν μεθοδεύει τη λεγόμενη λατι-
νοποίηση της γραφής. Το σχέδιο για την καθιέρωση του 
λατινικού αλφαβήτου ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. 
Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι ακόμη και κάποιος που 
αναγνωρίζει ότι «στον προφορικό λόγο τα φωνήεντα εί-
ναι πέντε» θεωρεί ούτως ή άλλως δεδομένη «τη μεθο-
δευμένη σιγά σιγά λατινοποίηση του γραπτού ελληνικού 
λόγου». Δεν υπάρχει καμία τέτοια μεθόδευση, αλλά οι 
ιδεοληψίες είναι πολύ ισχυρές. Όσο για τα «νέα άγονα 
δεινά» που γράφει ο δεύτερος, αναρωτιέμαι τι το αρνη-
τικό μπορεί να προκληθεί από τη διάκριση φθόγγων–
γραμμάτων σε ένα σχολικό βιβλίο. Ποια νέα άγονα δεινά 
μπορούν να προκύψουν από αυτή τη διάκριση, που είναι 
τόσο βασική ως προς τη γνώση της γλώσσας; 

Συν τοις άλλοις, μερικοί μπήκαν στη διαδικασία να 
βρουν λάθη στο εγχειρίδιο, έστω και αν είχαν καταλάβει 
ότι κανένα γράμμα δεν έλειπε. Τα κείμενα της κατηγορί-
ας αυτής χαρακτηρίζονται από μια επίφαση επιστημονι-
κότητας. Δεν αποκλείεται βέβαια να υπάρχουν κάποια 
λάθη ή κενά στο βιβλίο (βλ. Μοσχονάς, 2010· Ιορδανί-
δου, 2010· Νάκας, 2008), όπως άλλωστε σε κάθε αν-
θρώπινο δημιούργημα, αλλά δεν είναι αυτά που του κα-
ταλόγισαν. 

Διαβάσαμε λ.χ. στο προαναφερθέν άρθρο του Στάθη 
Σταυρόπουλου (2012) τα εξής: 
 
«Αλλά, ακόμα και στη φωνητική της γλώσσας, ας μη βιάζο-
νται οι καλοί μας συγγραφείς. Το ξ για παράδειγμα είναι α-
κόμα ηχητικώς ευδιάκριτο, προφέρουμε ξύδι κι όχι κσίδι. Το 
ίδιο και με το ψ – δεν χρειάζεται να ’χει κάνει ορθοφωνία 
κανείς για να λέει ψάρι και όχι πσάρι. [...] Γιατί όμως τέτοια 
πρεμούρα να μάθουν τα παιδάκια του δημοτικού τα φαινό-
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μενα της φωνητικής (σιγά που τα μαθαίνουν δηλαδή) κι όχι 
της ορθογραφίας, της ετυμολογίας, της ευρύτερης μαγείας 
της γλώσσας;». [37]  
 
Ο ισχυρισμός ότι προφέρουμε [ξ] και [ψ] στα ξίδι και 
ψάρι αντίστοιχα και όχι [κσ] και [πσ] με εξέπληξε. Δεν 
καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά αφενός μεταξύ του 
[ξ] και του [κσ] και αφετέρου μεταξύ του [ψ] και του 
[πσ] και δεν ξέρω τι εννοούσε ο αρθρογράφος. Μια με-
γάλη προσφορά της εν λόγω γραμματικής είναι ότι βοη-
θάει τα παιδιά να διακρίνουν τους φθόγγους από τα 
γράμματα. Επικρίθηκε η νέα γραμματική για αυτό ακρι-
βώς για το οποίο έπρεπε να επαινεθεί. Όποιος αφομοιώ-
σει την ύλη της –μαθητής, εκπαιδευτικός ή κάποιος άλ-
λος– δεν θα υποπέσει σε τέτοια λάθη. Θα γνωρίζει λ.χ. 
ότι, όπως και να γραφούν τα ξίδι και ψάρι, είτε με <ξ> 
και <ψ> είτε με <κσ> και <πσ>, η προφορά θα είναι η 
ίδια. Και αυτό βέβαια δεν είναι λόγος να γραφούν με 
<κσ> και <πσ>. 

Επιπλέον, η διάκριση φθόγγων–γραμμάτων είναι πο-
λύ βασικό θέμα, έστω και αν δεν ανήκει ίσως στη λεγό-
μενη ευρύτερη μαγεία της γλώσσας, και σωστά διδάσκε-
ται. Στο εγχειρίδιο γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ τους, 
γιατί μία από τις σύγχρονες γλωσσολογικές αρχές είναι η 
προτεραιότητα του προφορικού λόγου (βλ. Γεωργιαφέ-
ντης κ. συν., 2011: 78-79 και Μοσχονάς, 2001β). Ακόμη, 
όπως δηλώνει κατηγορηματικά ο Γιώργος Κοτζόγλου 
(2012),  
 
«η ηλικία των μαθητών της Ε΄ και Στ΄ δημοτικού είναι κατάλ-
ληλη για τη συνειδητοποίηση της προφορικής διάστασης της 
ανθρώπινης γλώσσας (“φωνολογική επίγνωση”)».  
 



 
 

55 

 

Συν τοις άλλοις, δεν είπε κανείς ότι οι μαθητές δεν διδά-
σκονται ορθογραφία και ετυμολογία στο σχολείο. 

Στις 22/07/2012, φιλοξενήθηκε σε εφημερίδα άρθρο 
της Προέδρου της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων (Ξαν-
θάκη-Καραμάνου, 2012). Εύγλωττος ο τίτλος του:  
 
«Σε μαθητές του Δημοτικού θα διδάξουν αρχές της Γλωσσο-
λογίας που προσφέρονται σε φοιτητές της Φιλοσοφικής!». 
[38]  
 
Καταρχήν, η δασκάλα που πυροδότησε τη Φωνηεντιάδα 
δεν αμφισβήτησε την καταλληλότητα της ύλης με βάση 
την ηλικία των παιδιών, αλλά την ορθότητά της. Άρα, η 
συγκεκριμένη παρέμβαση είναι εκτός θέματος.  

Σκοπός αυτού εδώ του βιβλίου δεν είναι η υπεράσπι-
ση της νέας γραμματικής, αλλά η αναίρεση των ισχυρι-
σμών για κατάργηση γραμμάτων, προώθηση της φωνη-
τικής γραφής κτλ. Έτσι, δεν θα με απασχολήσει ιδιαίτε-
ρα η άποψη ότι η εν λόγω γραμματική είναι δύσκολη για 
παιδιά του δημοτικού. Άλλωστε, δεν είμαι ειδικός στο 
θέμα αυτό. Εδώ η Γ. Ξ. μπορεί να έχει δίκιο, ενδέχεται 
να έχει άδικο ή πιθανόν να έχει δίκιο σε μερικά – λ.χ. 
ίσως ο όρος κειμενικοί δείκτες να μην είναι τόσο δύσκο-
λος για μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτι-
κού όσο λ.χ. οι όροι φατνιακά και ραχιαία σύμφωνα. 
Παρεμπιπτόντως, σε ανύποπτο χρόνο, η Άννα Ιορδανί-
δου (2010) έγραφε για το συγκεκριμένο εγχειρίδιο ότι 
«σε ορισμένα σημεία φαίνεται υπερβολική η χρήση 
γλωσσολογικής ορολογίας, όπως στην ενότητα 2: “σχέ-
σεις συνοχής” και “κειμενικοί δείκτες”» (βλ. και Μοσχο-
νάς, 2010).  

Άλλοτε έκλινα προς την τελευταία εκδοχή από τις 
τρεις που προανέφερα, αλλά τώρα τείνω προς τη δεύτε-
ρη. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στο εγχειρίδιο δίνεται 
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η ερμηνεία καθενός από τους παραπάνω όρους με απλό 
και κατανοητό τρόπο. Επίσης, αναρωτιέμαι γιατί λ.χ. οι 
όροι επίρρημα και σύνδεσμος είναι πιο κατανοητοί από 
ένα δεκάχρονο παιδί σε σύγκριση με τον όρο κειμενικοί 
δείκτες. Από την άλλη, ακόμα και αν θεωρηθούν δυσνόη-
τοι όλοι οι γλωσσολογικοί όροι που παραθέτει η Γ. Ξ., 
δεν προκύπτει κατ’ ανάγκην το συμπέρασμα ότι η κρινό-
μενη γραμματική γενικά είναι δύσκολα κατανοητή. Το 
περιεχόμενό της δεν εξαντλείται στους όρους της γλωσ-
σολογίας λεκτικές πράξεις, κειμενικοί δείκτες, καθώς και 
στην ταξινόμηση των συμφώνων σε κατηγορίες με χρήση 
της σχετικής ορολογίας. Σε γενικές γραμμές, η νέα 
γραμματική είναι εύληπτη από μαθητές πέμπτης και έ-
κτης δημοτικού. Επιπλέον, ας ληφθεί υπόψη ότι ούτως ή 
άλλως οι συγγραφείς της έχουν υιοθετήσει –και σωστά– 
απλές γραμματικές περιγραφές, με δεδομένο ότι απευ-
θύνονται σε μαθητές του δημοτικού (βλ. Γεωργιαφέντης 
κ. συν., 2011). Και πάντως, στο θέμα που κυρίως μας εν-
διαφέρει, εξηγούν με κατανοητό τρόπο τη διαφορά 
φθόγγων και γραμμάτων. 

Σε ένα σημείο του άρθρου της, η Γ. Ξ. αναφέρει ότι 
«τις γνωστές αντιδράσεις» εναντίον της γραμματικής 
προκάλεσε ο τρόπος παρουσίασης των φθόγγων στο νέο 
βιβλίο: 
 
«Αναφορικά με τα πολυσυζητημένα θέματα των φωνηέντων 
και των συμφώνων: στο νέο βιβλίο ορθώς γίνεται η διάκριση 
φθόγγων, δηλ. γλωσσικών ήχων με τους οποίους προφέρο-
νται οι λέξεις, και γραμμάτων, δηλ. των γραπτών συμβόλων 
που αναπαριστούν τους φθόγγους στον γραπτό λόγο. Η διά-
κριση όμως σε φωνήεντα και σύμφωνα γίνεται μόνο στους 
φθόγγους και όχι στα γράμματα, όπως μέχρι το 2011 διδά-
σκονταν οι μαθητές. Οι φθόγγοι διακρίνονται σε 18 σύμφωνα 
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και 5 φωνήεντα ([α], [ε], [ι], [ο], [ου]), γεγονός που προκάλε-
σε τις γνωστές αντιδράσεις». 
 
Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα αίτια 
των γνωστών αντιδράσεων ήταν η άγνοια και ο φανατι-
σμός. Και είναι αξιοσημείωτη η απροθυμία της Γ. Ξ. να 
αξιολογήσει αρνητικά αυτές τις αντιδράσεις, που δεν εί-
ναι απλώς γνωστές, όπως τις χαρακτήρισε, αλλά ακραίες 
και παράλογες. Ομοίως, η Γ. Ξ. δεν φάνηκε διατεθειμένη 
να σχολιάσει επί της ουσίας το αρχικό κείμενο της δα-
σκάλας, αφού έκανε λόγο για «δριμεία κριτική εκπαι-
δευτικού». Μα δεν πρόκειται απλώς για αυτό, αλλά για 
κριτική που δηλώνει σύγχυση και άγνοια απαράδεκτη 
για εκπαιδευτικό. 

Η Γ. Ξ. κάπου έγραψε ότι «η απεικόνιση αρκετών 
φθόγγων στο νέο βιβλίο (σσ. 35-36), όπως των [i], [z] και 
[x], παραπέμπει ευθέως στο λατινικό αλφάβητο, γεγονός 
που μπορεί να προκαλέσει συνειρμούς» (βλ. και Δάλκος, 
2012). Καταρχήν, δεν υπάρχει [i] στο νέο βιβλίο, αλλά 
[ι]. Ως προς τα [z] και [x], από μια συζήτηση (βλ. Σαρα-
ντάκος, 2012α) πληροφορούμαι ότι πρόκειται για θέμα 
γραμματοσειράς. Και πάντως, τα [z] και [x] συνυπάρ-
χουν στο βιβλίο με τα [φ], [θ], [λ], [ρ], [σ] κτλ., επομένως 
δεν θεμελιώνεται ο ισχυρισμός ότι οι συγγραφείς προω-
θούν το λατινικό αλφάβητο. Ίσα ίσα, σε υποσημείωση 
(Φιλιππάκη-Warburton κ. συν., 2011: 34) δηλώνουν ρητά 
ότι χρησιμοποιούν ελληνικούς χαρακτήρες: 
 
«Στη Γραμματική αυτή σημειώνουμε τους φθόγγους μέσα σε 
αγκύλες χρησιμοποιώντας ελληνικούς χαρακτήρες. Κανονικά, 
όμως, οι φθόγγοι σημειώνονται με ορισμένα σύμβολα που 
έχουν επιλέξει οι επιστήμονες για να παρουσιάσουν με ο-
μοιόμορφο τρόπο τους ήχους όλων των γλωσσών του κό-
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σμου. Τα σύμβολα αυτά αποτελούν το Διεθνές Φωνητικό 
Αλφάβητο». 
 
Οι συγγραφείς απέφυγαν τη χρήση λατινικών χαρακτή-
ρων για τη δήλωση φθόγγων, ίσως φοβούμενοι αντιδρά-
σεις. Κι όμως, βρέθηκαν κατηγορούμενοι ότι προωθούν 
τη φωνητική γραφή! Πάντως, δικαιολογείται και αλλιώς 
η επιλογή τους. Τα παιδιά μπορεί να μην είναι εξοικειω-
μένα με το λατινικό αλφάβητο. 

Δεν ξέρω γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε μια γραμματο-
σειρά όπου τα [z] και [x] να φαίνονται ως [ζ] και [χ]. 
Πάντως, για μένα πιο σοβαρό θέμα είναι η στάση μερι-
κών (και δεν εννοώ εδώ τη Γ. Ξ.), ικανών να ξεσηκώσουν 
τον κόσμο επειδή κάπου είδαν ένα [z] και ένα [x]. Η 
σύνδεση της νέας γραμματικής με προσπάθεια να προω-
θηθεί το λατινικό αλφάβητο είναι αθεμελίωτη.  

Καταλήγοντας, η Γ. Ξ. αναρωτήθηκε: 
 
«Γιατί αυτή η απομάκρυνση από την παράδοση στα βιβλία 
της γλώσσας και του Δημοτικού και του Γυμνασίου; Λησμο-
νούμε ότι η παράδοση αυτή γαλούχησε γλωσσικά με πληρό-
τητα γενιές Ελλήνων και δημιούργησε προσωπικότητες των 
γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών;». 
 
Ένας φίλος, σχολιάζοντας το άρθρο της, γράφει χαρα-
κτηριστικά ότι η συντάκτριά του διακατέχεται από το 
κοινότατο σύνδρομο του συντηρητισμού, που συμπυ-
κνώνεται στο εξής:  
 
«Γιατί να μη μάθουν τα παιδιά ό,τι έμαθα κι εγώ;».  
 
Και συμπληρώνει ότι το πρόβλημα δεν είναι πως οι μα-
θητές του δημοτικού είναι πολύ μικροί για να καταλά-
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βουν την ύλη της γραμματικής, που δεν είναι δα και δια-
φορικές εξισώσεις, αλλά ότι οι μεγάλοι έχουν διδαχθεί με 
εσφαλμένο τρόπο. 

Τη μέρα που είδε το φως της δημοσιότητας το άρθρο 
της Γ. Ξ., στις 22/7/2012, αναρτήθηκε σε ιστότοπο ένα 
ακόμη άρθρο για τη γραμματική (Γκότοβος, 2012). [39]  

Ο συντάκτης του, Καθηγητής Παιδαγωγικής του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων, στο ίδιο μήκος κύματος με τη Γ. 
Ξ., έγραψε μεταξύ άλλων: 
 
«Η σύγχυση της δασκάλας για τα φωνήεντα είναι δικαιολο-
γημένη, γιατί στην προηγούμενη σχολική γραμματική του 
Τριανταφυλλίδη η λέξη “φωνήεν” δεν παραπέμπει μόνο σε 
φθόγγους “…που μπορούν να σχηματίσουν μόνοι τους συλ-
λαβές”, αλλά ταυτόχρονα και στα γράμματα που παριστά-
νουν αυτούς τους φθόγγους (“φωνήεντα είναι τα γράμματα 
α, ε, η, ι, ο, υ, ω”). Ποια είναι η καινοτομία της νέας σχολικής 
γραμματικής; Ότι με τον όρο “φωνήεν” οι συγγραφείς εν-
νοούν αποκλειστικά τους φθόγγους, συμφωνώντας εν μέρει 
μόνο με τον Τριανταφυλλίδη». (Γκότοβος, 2012) 
 
Πράγματι, αυτή είναι η καινοτομία της νέας σχολικής 
γραμματικής, αλλά πολύ αμφιβάλλω αν έτσι δικαιολογεί-
ται η σύγχυση της δασκάλας. Δεν κατάλαβε ότι ανέτρεξε 
σε σελίδα του βιβλίου στην οποία γίνεται λόγος για 
φθόγγους και ότι κανένα γράμμα δεν έχει καταργηθεί; Ο 
αρθρογράφος είναι πολύ επιεικής με τη δασκάλα. 

Επίσης: 
 
«Το θέμα δεν θα είχε δημιουργηθεί, αν κάπου μέσα στο 
βοήθημα οι συγγραφείς ξεκαθάριζαν τη θέση τους απέναντι 
στη σχολική γραμματική Τριανταφυλλίδη, σύμφωνα με την 
οποία η λέξη “φωνήεν” παραπέμπει τόσο σε συγκεκριμένους 
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φθόγγους, όσο και σε συγκεκριμένα γράμματα που συμβολί-
ζουν φθόγγους. Και θα έπρεπε ανοιχτά να δηλώσουν πού 
συμφωνούν και πού διαφωνούν με τον Τριανταφυλλίδη. Δεν 
το έκαναν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ίσως από σεβασμό 
στον μεγάλο γλωσσολόγο. Ή επειδή το θεώρησαν προφα-
νές». (Γκότοβος, 2012) 
 
Θα μπορούσαν οι συγγραφείς να δώσουν τις σχετικές 
διευκρινίσεις και πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση 
ενός βιβλίου, σχολικού ή μη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε 
όμως ότι το θέμα δεν θα είχε γεννηθεί. Ο αρθρογράφος 
διατυπώνει έναν αβέβαιο ισχυρισμό. Μπορεί να προέκυ-
πτε το θέμα, ακόμα και αν είχαν δηλώσει ρητά οι συγ-
γραφείς πού διαφοροποιούνται από παλαιότερες γραμ-
ματικές. Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι πολλοί επικρι-
τές του βιβλίου δεν άλλαξαν στάση και συνέχισαν να κά-
νουν λόγο για αφαίρεση γραμμάτων, έστω και αν είχαν 
δοθεί προηγουμένως οι σχετικές διευκρινίσεις από τους 
αρμοδίους. 

Στο ίδιο πλαίσιο, του «ναι μεν, αλλά…», κινήθηκε και 
ένας –αείμνηστος πλέον– καθηγητής κλασικής φιλολο-
γίας, ο Οδυσσέας Τσαγκαράκης. Ενώ δέχτηκε κι αυτός 
ότι το εγχειρίδιο ακολουθεί την ιστορική ορθογραφία, το 
επέκρινε γιατί δεν αναφέρει πώς αποδίδονται τα φωνήε-
ντα και τα σύμφωνα στις νεοελληνικές διαλέκτους και 
γιατί δήθεν δίνει υπερβολική –αν όχι αδικαιολόγητη– 
έμφαση στη φωνητική. Αφού δήλωσε εμφατικά ότι οι 
φωνηεντικοί φθόγγοι είναι πέντε μόνο στην επίσημη νέα 
ελληνική, πρόσθεσε ότι  

 
«η όποια συζήτηση για φωνήεντα και φθόγγους της Νέας 
Ελληνικής πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις νεοελληνικές 
διαλέκτους σε αρκετές από τις οποίες τα εν λόγω φωνήεντα 
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έχουν και άλλους, διαφορετικούς φθόγγους που σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις πλησιάζουν εκείνους των αντίστοιχων της 
αρχαίας». (Τσαγκαράκης, 2012α) 
 
Όμως, οι νεοελληνικές διάλεκτοι δεν περιλαμβάνουν πε-
ρισσότερα από πέντε φωνήεντα, τα γνωστά μας [α], [ε], 
[ι], [ο] και [ου]. Ακόμη, καλό είναι να ληφθεί υπόψη ότι 
πρόκειται για γραμματική του δημοτικού και όχι για εγ-
χειρίδιο διαλεκτολογίας. Επίσης, δεν δίνεται υπερβολική 
ή αδικαιολόγητη έμφαση στη φωνητική. Οι φθόγγοι της 
νέας ελληνικής παρουσιάζονται σε ενότητα που κατα-
λαμβάνει 5 σελίδες από τις 218 του βιβλίου. [40] [41]  

Ας σημειωθεί πάντως ότι ο καθηγητής ανταπάντησε 
με νέο άρθρο του (Τσαγκαράκης, 2012β). [42] Σε αυτό, 
μεταξύ άλλων αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι εισηγήθηκε 
τη διδασκαλία των νεοελληνικών διαλέκτων στο δημοτι-
κό σχολείο και υποστήριξε ότι πρέπει να διευκρινιστεί τι 
ισχύει σχετικά με τα φωνήεντα της αρχαίας ελληνικής 
της κλασικής περιόδου και των διαλέκτων της νέας ελλη-
νικής. Ως παράδειγμα ανέφερε έναν μαθητή από τη Μά-
νη, ο οποίος έρχεται σε επαφή με δύο διαφορετικούς ρη-
ματικούς τύπους: 
 
«Όταν π.χ. ένας μαθητής από τη Μάνη γράφει “αγαπώ”, δια-
βάζει και ακούει “αγαπ[o]” στο σχολείο, αλλά “αγαπού” στο 
σπίτι, δεν πρέπει να ξέρει πού οφείλεται αυτό; Οι αγρότες 
γονείς ή φίλοι θα του λύσουν την απορία; Και μιλάμε βέβαια 
για παιδιά με έφεση στα γράμματα». 
 
Και στα μανιάτικα θά ’ρθου και αγαπού όμως ο τελευ-
ταίος φθόγγος δεν είναι άλλος από το [ου]. Πρόκειται 
για ένα από τα πέντε φωνήεντα που υπάρχουν όχι μόνο 
στην κοινή νέα ελληνική, αλλά και στις νεοελληνικές 
διαλέκτους, καθώς και στα ιδιώματα της νέας ελληνικής. 
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Η. ΑΙ ΒΛΑΒΕΡΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Έναν ιδιωματικό τύπο της Μάνης ανέφερε και ο αρχη-
γός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος σε τμήμα 
ομιλίας του το οποίο αφορούσε τη γραμματική, στις 
26/7/2012: 
 
«Έχουμε και την αστεία αυτή θεωρία ότι υπάρχουν εφτά φω-
νήεντα και πέντε φθόγγοι [sic]. Ένα θα πω μόνο σε τούτο. 
Ότι, αν αυτοί οι άνθρωποι όλοι – υπέγραψαν μάλιστα και 
140 γλωσσολόγοι. Μόνο που δεν ξέρετε ένα μυστικό. Ότι η 
γλωσσολογία δεν είναι η παλιά γλωσσολογία, η οποία ήταν 
μεταπτυχιακό της φιλολογίας. Υπάρχει η κοινωνική γλωσσο-
λογία. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς μαθητές του Chomsky 
είναι και δεν έχουν ουδεμία σχέση ούτε με την αρχαία ελλη-
νική γλώσσα ούτε με τη φιλολογία γενικά. Λένε ότι δεν υ-
πάρχει το ωμέγα. Ας πάνε στη Μάνη, να ακούσουν πώς λένε 
τη λέξη παίζω. Τη λένε παίζου. Οι φθόγγοι υπάρχουν στην 
ντοπιολαλιά – δεν υπάρχουν σε αυτούς που θέλουν να α-
φελληνίσουν τον ελληνικό λαό. Αλλά εμείς εν ονόματί του θα 
αντισταθούμε και σε αυτόν τον τομέα. Δεν θα περάσουν τα 
ανθελληνικά τους σχέδια, που θέλουν την πατρίδα μας και το 
έθνος μας έναν πολτό χωρίς καμία εθνική ταυτότητα».  
 
Στο γκρουπ του Facebook ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση 
μεταξύ γλωσσολόγων σχετικά με την ερμηνεία του μα-
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νιάτικου τύπου παίζου αντί παίζω και άλλων συναφών, 
όπως θά ’ρθου και αγαπού αντί θά ’ρθω και αγαπώ (βλ. 
Kafetzis, 2012). [43] Συζητήθηκε αν πρόκειται για φωνο-
λογικό ή μορφολογικό φαινόμενο, αν είναι αρχαϊσμός 
κ.λπ. Βέβαια, για τέτοια ζητήματα δεν είναι εύκολο να 
αποφανθεί κανείς χωρίς διεξοδική έρευνα, που δεν μπο-
ρεί φυσικά να γίνει στο Facebook. Πάντως, από τη συζή-
τηση για το εν λόγω θέμα προέκυψε ότι στο μανιάτικο 
παίζου το [ου] δεν δηλώνει επιβίωση του αρχαίου ωμέγα 
και ότι το φαινόμενο δεν αφορά το ωμέγα καθ’ εαυτό – 
άλλωστε, οι Μανιάτες λένε λ.χ. ώρα και όχι ούρα. 

Αλλά, ακόμα και αν ήταν αρχαϊστικό στοιχείο το [ου] 
στο παίζου, δεν θα είχε σχέση με τη νέα γραμματική. Οι 
συντάκτες της θα έπρεπε δηλαδή να γράψουν ότι το ω-
μέγα στη νέα ελληνική, όπως και το όμικρον, δεν αντι-
προσωπεύει πάντα τον φθόγγο [ο], γιατί υπάρχουν οι 
τάδε ιδιωματικοί τύποι της Μάνης; Ή μήπως θα έπρεπε 
να δηλώσουν τους μανιάτικους τύπους ως εξαιρέσεις 
στον κανόνα [44] ότι το <ω> και το <ο> αποδίδουν τον 
ίδιο φθόγγο [o] σήμερα, διδάσκοντας έτσι και ολίγη δια-
λεκτολογία σε παιδιά του δημοτικού; [45] Αστειότητες – 
νομίζω ότι ούτε ο ίδιος ο ομιλητής ξέρει τι θέλει να πει. 
Δυστυχώς, βλέπουμε ότι μεταφέρθηκε στη βουλή ο 
γλωσσικός ερασιτεχνισμός που χαρακτηρίζει τους ομοϊ-
δεάτες του Ν. Μ. και κυριαρχεί σε πολλούς ιστότοπους 
χρόνια τώρα. 

Και βέβαια, ο αφελληνισμός και τα ανθελληνικά σχέ-
δια που ανέφερε ο Ν. Μ. στο τέλος του παραπάνω απο-
σπάσματος δεν έχουν καμία σχέση με τη γραμματική. 
Ανήκουν μόνο στη σφαίρα της φαντασίας του ίδιου και 
των ομοϊδεατών του. Αν κάτι πραγματικά βλάπτει την 
πατρίδα μας στην προκειμένη περίπτωση, αυτό είναι η 
έλλειψη κριτικής σκέψης μιας –μικρής ή μεγάλης– μερί-
δας των πολιτών. 
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Θ. ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

Διαβάσαμε και κείμενα στα οποία επικρινόταν το εγχει-
ρίδιο χωρίς κανένα επιχείρημα και γινόταν εκτενής λό-
γος για άσχετα θέματα. Οι συντάκτες τους είχαν πιστέ-
ψει ότι ευσταθούσε η αρχική καταγγελία της δασκάλας, 
έκαναν μια υποτυπώδη αναφορά στη γραμματική και 
ύστερα διαμαρτύρονταν ή θρηνολογούσαν για πράγματα 
που δεν σχετίζονταν με το εγχειρίδιο. Χαρακτηριστικά 
είναι τα όσα έγραψε γνωστός ιστορικός–συγγραφέας 
(Καργάκος, 2012) και ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλε-
ως (Άνθιμος, 2012). Τα δύο αυτά κείμενα –πιο πολύ ό-
μως το δεύτερο– δίνουν την εντύπωση ότι περιλαμβά-
νουν απλώς ως συμπλήρωμα μερικές αναφορές στη 
γραμματική, όπως θα μπορούσαν να αναφέρονται σε 
οποιοδήποτε άλλο –πραγματικό ή φανταστικό– ζήτημα 
που αφορά τη γλώσσα, ενώ τα θέματά τους ουσιαστικά 
είναι διαφορετικά. Ως προς την υπόθεση που μας ενδια-
φέρει πάντως, πρόκειται για κείμενα που λόγω έλλειψης 
επιχειρημάτων εύστοχα έχουν χαρακτηριστεί βαθιά 
δογματικά.  

Το πρώτο άρθρο είναι ένα σύνολο από δογματικές 
αποφάνσεις και λεκτικές ακρότητες. Ο συντάκτης του 
δεν διευκρινίζει γιατί, όπως αναφέρει, το οικοδόμημα 
της ελληνικής κλονίζεται εκ βάθρων, πώς είναι δυνατόν 
να γίνει κάτι τέτοιο με τη νέα γραμματική και γιατί πρέ-
πει να αποσυρθεί πάραυτα το βιβλίο. Ακόμα, είναι ανά-
ξιες περαιτέρω σχολιασμού ακραίες εκφράσεις όπως: 
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«Ἄς μή βάψει [ο τότε πρωθυπουργός] τά χέρια του στό αἷμα 
τῆς σφαγιαζομένης Ἑλληνικῆς. Διαπράττεται crimen 
majiestatis. [sic] Ἔγκλημα καθοσιόσεως [sic]». (Καργάκος, 
2012) 
 
Το συγκεκριμένο άρθρο εμφανίζει και ορισμένα κοινά 
στοιχεία με άλλα επικριτικά κείμενα. Για παράδειγμα, 
και σε αυτό εκφράζεται ο αναπόδεικτος ισχυρισμός ότι η 
πορεία της γλώσσας μας είναι προς το χειρότερο, ό,τι κι 
αν σημαίνει αυτό:  
 
«Ἀπό τό 1976 (“μεταρρύθμιση” Ράλλη) ἕως σήμερα ἡ 
ἑλληνική γλῶσσα τελεῖ ὑπό ἐξάτμιση. […] Ἐδῶ καί χρόνια ἡ 
Ἑλληνική γλῶσσα παραπαίει. Ἡ συντακτική της δομή ἔχει 
δυναμιτισθεῖ, ὁ λεκτικός της πλοῦτος στεγνώσει. […] 
Λυπᾶμαι γιά τή θλιβερή μου διαπίστωση πού ὅμως εἶναι 
ἀλήθεια ἀναμφισβήτητη: Ἡ μοναδική πρόοδος πού σημειώ-
θηκε μετά τή μεταπολίτευση εἶναι στό πεδίο τῆς 
ὀπισθοδρόμησης». 
 
Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί αλήθεια αναμφισβήτη-
τη μια δογματική απόφανση. Πώς ορίζονται η οπισθο-
δρόμηση, η πρόοδος και όλα τα υπόλοιπα; Και τι σημαί-
νει ο ισχυρισμός ότι η συντακτική δομή της ελληνικής 
έχει «δυναμιτισθεί» και ότι ο λεκτικός της πλούτος έχει 
«στεγνώσει»; Επίσης, δεν καταλαβαίνω πώς συνδέεται η 
έννοια της «εξαφάνισης» ή «εξάτμισης» μιας γλώσσας 
με την ελληνική, από το 1976 και μετά. Η νέα ελληνική 
είναι πλέον μια πολύ καλλιεργημένη γλώσσα. Το συμπέ-
ρασμα ότι οδεύει προς εξαφάνιση ή «εξάτμιση» δεν 
προκύπτει από πουθενά.  

Είναι χαρακτηριστικό το εξής απόσπασμα από το εν 
λόγω άρθρο (Καργάκος, 2012): 
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«Τά εἰκονογραφικά ψιμύθια ἁπλῶς δίνουν στό βιβλίο μιά 
εἰκόνα “κλόουν”. Ἀλλά μιά “κλοουνίστικη” γραμματική κλονί-
ζει ἐκ βάθρων τό οἰκοδόμημα τῆς Ἑλληνικῆς». 
 
Πρώτα απ’ όλα, πρόκειται για ελκυστικό βιβλίο και η ει-
κονογράφησή του συμβάλλει στην ελκυστικότητά 
του. Πρόκειται για «ένα εγχειρίδιο ελκυστικό για τον 
μαθητή και “προκλητικό” για τον δάσκαλο», όπως τονί-
ζει ο Κώστας Βαλεοντής (2012α: 2). Αλλά ας πούμε ότι 
υιοθετούμε την παραπάνω αρνητική άποψη. Είναι ακα-
τανόητο πώς «μιά “κλοουνίστικη” γραμματική κλονίζει 
ἐκ βάθρων τό οἰκοδόμημα τῆς Ἑλληνικῆς». Δεν υπάρχει 
κανένας λογικός ειρμός σε τέτοιους συλλογισμούς. [46] 

Στο άρθρο του μητροπολίτη συγχέονται τόσα θέματα 
μεταξύ τους, που δεν ξέρω τι να πρωτογράψω – πάντα 
δυσκολευόμουν να σχολιάσω τέτοια κείμενα. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι γίνεται λόγος όχι μόνο για γλωσσικά 
θέματα, όπως η αδυναμία κάποιων να κατανοούν την 
ποίηση του Ελύτη και την πεζογραφία του Παπαδιαμά-
ντη, αλλά και για πράγματα άσχετα με τη γλώσσα, όπως 
η οικονομική κρίση του σήμερα και η εγκατάλειψη της 
γεωργίας και της κτηνοτροφίας!  

Φυσικά, κανένα από αυτά τα θέματα δεν συνδέεται με 
τη νέα γραμματική του δημοτικού, την οποία αμφιβάλλω 
αν έχει δει ο Αλεξανδρουπόλεως. Αναρωτιέμαι πώς σχε-
τίζεται η νέα σχολική γραμματική με τη σημερινή οικο-
νομική δυσπραγία, καθώς και με όλα τα υπόλοιπα ση-
μεία του άρθρου. Ακόμη και τα δύο χωρία του Γιώργου 
Σεφέρη που παραθέτει ο μητροπολίτης στο άρθρο του 
είναι εντελώς άσχετα με το θέμα. Το ειρωνικό καλωσό-
ρισμα της νέας γραμματικής «με τα 5 φωνήεντα» είναι 
ακατανόητο, ενώ η αναφορά στο «τέλος» της γραμματι-
κής, του συντακτικού και της ετυμολογίας αδικαιολόγη-
τη.  
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Ι. ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΦΩΝΗΕΝΤΙΑΔΑΣ 
 

Σαν να μην έφταναν όλα τα προηγούμενα, νέος γύρος 
Φωνηεντιάδας άρχισε τον Αύγουστο του 2012 και συνε-
χίστηκε τους επόμενους μήνες στις στήλες της Καθημε-
ρινής. Επίμονη ήταν η προσπάθεια μερικών επιστολο-
γράφων, του ακαδημαϊκού Αντώνη Κουνάδη και τριών 
υποστηρικτών του, να βρουν στο εγχειρίδιο κάποια στοι-
χεία στα οποία να βασίσουν τις κατηγορίες τους. Οι σχε-
τικές επικριτικές επιστολές είναι έξι και παρουσιάζουν 
αρκετές επικαλύψεις μεταξύ τους. Τις δύο πρώτες (Κου-
νάδης, 2012α και 2012β) υπογράφει ο παραπάνω ακα-
δημαϊκός, που επανειλημμένα έχει διατυπώσει ατυχείς 
ισχυρισμούς για γλωσσικά θέματα. Συντάκτες των υπό-
λοιπων τεσσάρων είναι τρεις ομοϊδεάτες του (Κουλού-
ρης, 2012· Δεδούσης, 2012· Φίλιας, 2012· Κουλούρης, 
2013). Ας σημειωθεί ότι η τελευταία επιστολή αφορούσε 
κυρίως τη γραμματική του γυμνασίου (βλ. και σημείωση 
3). 

Ένας από τους αυθαίρετους ισχυρισμούς που προ-
βλήθηκαν σε αυτή τη σειρά των δημοσιευμάτων ήταν ότι 
τη Φωνηεντιάδα προκάλεσε ο τίτλος «Μιλώ και γράφω», 
που αναγράφεται στην κορυφή της σελίδας 36 του βι-
βλίου και δήθεν ανοίγει τον δρόμο στη φωνητική ορθο-
γραφία (Κουνάδης, 2012α· Δεδούσης, 2012). Υποστηρί-
χθηκε μάλιστα (Κουλούρης, 2012) ότι λειτουργεί ως προ-
τροπή στα παιδιά να γράφουν όπως μιλούν, εφόσον αυ-
τά τα δύο δεν γίνονται ταυτόχρονα! Οι συντάκτες της 
γραμματικής, απαντώντας στον ακαδημαϊκό (Φιλιππά-
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κη-Warburton κ. συν., 2012β), διευκρίνισαν ότι δεν πρό-
κειται για τίτλο ειδικά της σελίδας 36, αλλά για την επα-
ναλαμβανόμενη κεφαλίδα όλου του δεύτερου μέρους της 
γραμματικής, το οποίο αφορά τον προφορικό («μιλώ») 
και τον γραπτό («γράφω») λόγο. Επιπλέον, εύστοχα έ-
καναν λόγο για «αστεία και κατασκευασμένη παρανόη-
ση» εκ μέρους του ακαδημαϊκού. Όσο για τη φωνητική 
ορθογραφία, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γινό-
ταν μια έρευνα και να βλέπαμε –τέσσερα χρόνια μετά– 
πόσοι μαθητές οδηγήθηκαν στη φωνητική ορθογραφία 
εξαιτίας της επικεφαλίδας που προαναφέρθηκε… 

Ανακριβής ήταν και ένας άλλος ισχυρισμός, ότι κατά 
τη συγγραφή της γραμματικής ζητήθηκαν συμβουλές 
μόνο της δασκάλας Μαργαρίτας Λουκά, μέλους της συγ-
γραφικής ομάδας, και κανενός άλλου δασκάλου. Αυτός ο 
ισχυρισμός υποτίθεται ότι βασίστηκε στα λεγόμενα της 
Ειρήνης Φιλιππάκη (2012) σε συνέντευξή της. Συγκεκρι-
μένα, σε ερώτηση δημοσιογράφου αν η ίδια και οι συ-
νεργάτες της συμβουλεύονταν δασκάλους, καθώς ετοί-
μαζαν το έργο, απάντησε: 
 
«Το μέλος της επιτροπής κυρία Μαργαρίτα Λουκά έχει μακρά 
εμπειρία διδάσκοντας μικρά παιδιά στο εξωτερικό, στην Κύ-
προ και αλλού. Ήταν η ασφαλιστική μας δικλίδα για να μην 
κάνουμε λάθος στην παρουσίαση γλωσσολογικών απόψεων 
σε παιδιά αυτής της ηλικίας». 
 
Μόνο που η Ειρήνη Φιλιππάκη στην ίδια συνέντευξη, 
αμέσως πριν, είχε δηλώσει: 
 
«Κοιτάξτε, δεν μπορεί άλλα να λέει ο γλωσσολόγος και άλλα 
ο δάσκαλος. Υπήρξαν συζητήσεις και παρατηρήσεις επί της 
ουσίας τις οποίες δεχτήκαμε καλοπροαίρετα. Κάποιος δά-
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σκαλος μας είπε ότι “εμείς δεν κάνουμε επιστήμη, αλλά πα-
ράδοση μαθήματος”. Του απαντήσαμε ότι “υπάρχουν επι-
στημονικά κριτήρια που δεν γίνεται να τα αλλάξουμε”». 
 
Από αυτήν εδώ τη δήλωση συμπεραίνεται αβίαστα ότι οι 
συντάκτες της γραμματικής συζήτησαν με δασκάλους 
κατά τη συγγραφή της. Και έτσι, αναιρείται άλλος ένας 
ισχυρισμός του ακαδημαϊκού Α. Κ. και των ομοϊδεατών 
του.  

Σημειωτέον ότι τον παραπάνω ισχυρισμό πρόβαλε ο 
Α. Κ. και δύο ακόμη επιστολογράφοι στο πλαίσιο της 
προσπάθειάς τους να αποδείξουν ότι το εγχειρίδιο είναι 
παιδαγωγικά ακατάλληλο. Εδώ ισχύει το σχόλιο ενός φί-
λου που γράφει χαρακτηριστικά:  
 
«Πιανόμαστε απ’ όπου βρούμε, όταν δεν μπορούμε να υπο-
στηρίξουμε τη βασική μας θέση». 
 
Όπως έχω ήδη αναφέρει (βλ. υποκεφ. 2 Ζ), η Φωνηε-
ντιάδα πυροδοτήθηκε γιατί αμφισβητήθηκε η ορθότητα 
της ύλης της γραμματικής και όχι η καταλληλότητά της 
με βάση την ηλικία των παιδιών. 

Επίσης, στις τελευταίες αυτές επιστολές ήταν πρόδη-
λη η εντυπωσιοθηρία. Ο Α. Κ. έγραψε ότι, όπως του γνω-
στοποίησε «διεθνούς εμβέλειας καθηγήτρια κλασσικής 
φιλολογίας», οι συγγραφείς του σχολικού βιβλίου «έχουν 
υιοθετήσει εγχειρίδια για την αγγλική γλώσσα χωρίς 
πολλή σκέψη» (Κουνάδης, 2012α). Οι συγγραφείς του 
σχολικού εγχειριδίου (βλ. Φιλιππάκη-Warburton κ. συν., 
2012β) διέψευσαν την πληροφορία αυτή και εύστοχα 
προσήψαν στον Α. Κ. ότι επινόησε «ένα νέο είδος λογι-
κής πλάνης, την καταφυγή στη μη κατονομαζόμενη αυ-
θεντία». Εκείνος στην επόμενη επιστολή του (Κουνάδης, 
2012β) αναφέρθηκε στη σφοδρή κριτική που δέχτηκε η 
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νέα γραμματική «από διακεκριμένους επιστήμονες και 
πανεπιστημιακούς καθηγητές Φιλοσοφικών Σχολών –με 
υψηλό δείγμα γραφής– αλλά και από κοινωνικές ομάδες 
και συμπολίτες μας, οι οποίοι με χιλιάδες υπογραφές 
τους ζητούν την απόσυρση του βιβλίου». Όπως και στην 
πρώτη επιστολή του (Κουνάδης, 2012α), έτσι και στη 
δεύτερη (Κουνάδης, 2012β) ο Α. Κ. επικαλέστηκε τη λε-
γόμενη μη κατονομαζόμενη αυθεντία, για να κερδίσει 
εντυπώσεις και να καλύψει την ένδεια επιχειρημάτων 
που χαρακτηρίζει τα κείμενά του. Στο ίδιο πλαίσιο ε-
ντάσσεται και μία ακόμη αναφορά του, που περιλαμβά-
νεται στη δεύτερη επιστολή του (Κουνάδης, 2012β). Σε 
ένα σημείο γράφει –ανακριβώς– ότι «ακόμη και μεγάλοι 
και μάλιστα ειδικοί (όπως φαίνεται από πλήθος δημοσι-
ευμάτων)» κατάλαβαν ότι η επικεφαλίδα «Μιλώ και 
γράφω» ανήκει στη σελίδα 36 και ωθεί στη φωνητική 
ορθογραφία. Δεν είναι τυχαία η διατύπωση που επιλέγε-
ται κάθε φορά: «ειδικοί», «πλήθος δημοσιευμάτων», ί-
σως και το «μεγάλοι» (ηλικιακά)… Πρόδηλη η προσπά-
θεια για δημιουργία εντυπώσεων. 

Επιπροσθέτως, στη γραμματική δεν ασκήθηκε ακρι-
βώς κριτική «από κοινωνικές ομάδες και συμπολίτες 
μας, οι οποίοι με χιλιάδες υπογραφές τους ζητούν την 
απόσυρση του βιβλίου». Για την ακρίβεια, διάφοροι συ-
νυπέγραψαν κείμενα για την απόσυρσή του, γιατί είχαν 
πιστέψει κάτι ψευδές και αφελές, ότι δηλαδή έχουν α-
φαιρεθεί γράμματα και ότι εγκαταλείπεται η παραδοσι-
ακή ορθογραφία – και δεν άσκησαν απλώς «σφοδρή 
κριτική». Ο Α. Κ. δηλαδή όλως τυχαίως παρέλειψε να 
αναφέρει τον λόγο για τον οποίο διαμαρτύρονταν ενα-
ντίον της γραμματικής. Δεν διαμαρτύρονταν γιατί σε αυ-
τό ή εκείνο το σημείο εντοπίστηκαν λάθη ή παραλείψεις, 
αλλά γιατί δήθεν καταργήθηκαν γράμματα και προωθεί-
ται η φωνητική γραφή! Ο ακαδημαϊκός μας ξεχνάει αυτή 
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την κρίσιμη λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν είναι χιλιάδες οι 
υπογραφές τους, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία και 
μάλλον γράφτηκε για λόγους εντυπώσεων. Πρόκειται 
για παραπληροφορημένους συμπολίτες μας, συχνά μά-
λιστα και για υβριστές – και αυτό το τελευταίο φυσικά 
δεν επισημαίνεται από τον Α. Κ. στην επιστολή του.  

Στο πλαίσιο της δημιουργίας εντυπώσεων κινήθηκαν 
και οι άλλοι επιστολογράφοι. Φερειπείν, ο συγγραφέας 
της τρίτης συνολικά επιστολής και πρώτης δικής του 
(Κουλούρης, 2012) κάνει λόγο για «τις απόψεις […] της 
τεράστιας πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που έχει μεί-
νει άναυδος από το περιεχόμενο του βιβλίου». Αναρω-
τιέμαι πώς γνωρίζει ο επιστολογράφος ποιες είναι οι α-
πόψεις «της τεράστιας πλειοψηφίας του ελληνικού 
λαού», αν έχει κάνει καμιά δημοσκόπηση και πώς ξέρει 
ότι ο λαός «έχει μείνει άναυδος από το περιεχόμενο του 
βιβλίου». Και δεν νομίζω να εκπροσωπεί τον ελληνικό 
λαό. Αλλά, ακόμα και αν αλήθευαν αυτά που αναφέρει, 
θα πρέπει να ξέρει ότι η επιστημονική αλήθεια δεν ρυθ-
μίζεται από την πλειοψηφία, έστω και αν είναι συντρι-
πτική. Και ο συντάκτης της τέταρτης επιστολής (Δεδού-
σης, 2012) ισχυρίστηκε εντελώς αυθαίρετα ότι το «Mιλώ 
και γράφω» μπέρδεψε επιστημονικούς συλλόγους, μεμο-
νωμένα άτομα, ακόμη και πανεπιστημιακούς καθηγητές. 
Εδώ φάνηκε ότι συν τοις άλλοις γενικολογεί για δημι-
ουργία εντυπώσεων. Επιπροσθέτως, ο συντάκτης της 
πέμπτης επιστολής (Φίλιας, 2012) αναρωτήθηκε αν ο 
τότε Υπουργός Παιδείας γνώριζε ότι, «ενώ ο αριθμός 
των υπερασπιστών του βιβλίου παραμένει στάσιμος, ο 
αριθμός των πολεμίων αυτού καθημερινώς διογκώνε-
ται». Ακόμη και αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι συνέβαινε 
κάτι τέτοιο, ένα σχολικό βιβλίο δεν είναι δυνατόν να κρι-
θεί με βάση αυτό το ποσοτικό και επιφανειακό κριτήριο.  
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Ακόμη και από την τελευταία επιστολή, που στρέφε-
ται κατά της γραμματικής του γυμνασίου, δεν λείπει η 
εντυπωσιοθηρική ρητορική. Γράφει ο Ιωάννης Κουλού-
ρης (2013): 
 
«Για να περιγράψει κανείς όλα τα πρωτόγνωρα και απαρά-
δεκτα του νέου βιβλίου, δεν φθάνει η ύλη όλης της εφημερί-
δας. Αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα προκλητικά και απαρά-
δεκτα που περιέχονται στις πρώτες κιόλας σελίδες του βιβλί-
ου αυτού».  
 
Επιπλέον, στη συγκεκριμένη αλυσίδα επιστολών, η δια-
στρέβλωση της αλήθειας αφορούσε και τον εν γένει τρό-
πο παρουσίασης της υπόθεσης. Ο Αντώνης Κουνάδης 
(2012α) παρουσιάζει δήθεν αντικειμενικά το θέμα ως 
διαμάχη μεταξύ των υποστηρικτών και των πολεμίων 
του βιβλίου, κάνει λόγο μάλιστα για διάσταση απόψεων! 
Φαίνεται ότι εθελοτυφλεί και αποσιωπά τα ψεύδη των 
διαμαρτυρομένων. Εν συνεχεία (Κουνάδης, 2012β), επα-
ναλαμβάνει ότι παρουσιάζει συνοπτικά τα επιχειρήματα 
των δύο αντίπαλων πλευρών. Πράγματι, αλλά το κάνει 
με δήθεν αντικειμενικό τρόπο, όπως προανέφερα. Για 
τους μεν το σχολικό βιβλίο είναι γλωσσολογικά ορθό, για 
τους δε καταργεί γράμματα. Τελικά, δεν μαθαίνουμε αν 
όντως καταργούνται γράμματα ή οι πολέμιοι του βιβλίου 
έχουν άδικο. Και ο Βασίλης Φίλιας (2012) κάνει λόγο για 
«τον ορυμαγδό έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των 
υπερασπιστών και των πολεμίων της Νέας Γραμματι-
κής». Ωστόσο, ο «ορυμαγδός» αυτός οφείλεται σε έναν 
πολύ συγκεκριμένο και γνωστό λόγο, στην εσφαλμένη 
εντύπωση των πολεμίων του βιβλίου –και γενικά του κά-
θε παραπληροφορημένου– ότι οι συγγραφείς του βιβλί-
ου έχουν αφαιρέσει ή καταργήσει γράμματα.  
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Ας προστεθεί ότι η συγκεκριμένη σειρά επιστολών 
χαρακτηρίζεται από αθεράπευτο ερασιτεχνισμό. Ο Βασί-
λης Φίλιας (2012) λ.χ. αναφέρθηκε στα «δίφθογγα σύμ-
φωνα» μπ, ντ και γκ και ο Ιωάννης Κουλούρης (2013) 
χαρακτήρισε δίφθογγο το ου, μολονότι το καθένα από 
αυτά αντιπροσωπεύει έναν φθόγγο. Μάλλον δεν έχουν 
ξεκαθαρίσει τι είναι φθόγγος και δίφθογγος και χρησι-
μοποιούν την ορολογία όπως θέλουν. Άλλωστε, ο Ιωάν-
νης Κουλούρης (2012) είχε γράψει ότι «οι φθόγγοι-
σύμφωνα [sic] ξ και ψ προφέρονται πάντοτε εντελώς μο-
νοσήμαντα και αποτελούν αυτόνομα γράμματα». Και 
συμπλήρωσε:  

 
«Όσο για τον περιορισμό των φωνηέντων από επτά σε πέντε, 
αυτό υπερβαίνει κάθε όριο ανοχής. Αντί να πουν στα παιδιά 
ότι τα φωνήεντα είναι επτά και εμείς τώρα ορισμένα από 
αυτά συνήθως τα προφέρουμε με τον ίδιο τρόπο, λένε ακρι-
βώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή υπάρχουν πέντε φθόγγοι-
φωνήεντα και εμείς, προφανώς από μαζοχισμό, μερικούς 
τους γράφουμε άλλοτε με τον ένα και άλλοτε με τον άλλο 
τρόπο». 
 
Εδώ ταιριάζει το σχόλιο ενός φίλου:  
 
«Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να καθίσουν στα θρανία, για να 
μπουν τα πράγματα σε μια σειρά στο μυαλό τους, αλλά είναι 
πολύ περήφανοι για να το κάνουν ή πολύ φαντασμένοι για 
να καταλάβουν ότι το έχουν ανάγκη». 
 
Γράφει ο Ιωάννης Κουλούρης (2012) για τη γραμματική 
του δημοτικού και τα εξής: 
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«Στην ομιλούμενη ελληνική γλώσσα δεν υπάρχουν μονοσή-
μαντοι φθόγγοι γκ, μπ και ντ, γιατί διαφορετικά προφέρεται 
π.χ. το φωνητικό σύμπλεγμα ντ στις λέξεις ντάμα και έντομο, 
διαφορετικά το γκ στις λέξεις γκέτο και έγκλημα, διαφορετι-
κά το μπ στις λέξεις μπόρα και έμπορος κ.λπ. κ.λπ. Εάν οι 
συγγραφείς μεταβούν στα χωριά τους και θελήσουν να προ-
φέρουν τα ανωτέρω συμπλέγματα με τον τρόπο που προτεί-
νουν στο βιβλίο τους προφανώς θα τους εκλάβουν για ξέ-
νους που έμαθαν και ελληνικά». 
 
Ο ίδιος (Κουλούρης, 2013) σημειώνει για τη γραμματική 
του γυμνασίου ότι τα μπ, ντ και γκ 
 
«[...] προφέρονται διαφορετικά ανάλογα με τη λέξη στην ο-
ποία ανήκουν (π.χ. διαφορετικά προφέρεται το ντ στις λέξεις 
ντάμα και έντομο, ή το μπ στις λέξεις μπόρα και έμπορος, ή 
το γκ στις λέξεις γκέτο και έγκλημα κ.λπ.)». 
 
Ωστόσο, οι συγγραφείς δεν εξετάζουν λεπτομερώς τους 
φθόγγους της γλώσσας. Το δηλώνουν στον πρόλογο του 
βιβλίου (Φιλιππάκη-Warburton κ. συν., 2011: 5) και εξη-
γούν το γιατί. Το αν προφέρεται διαφορετικά το ντ στα 
ντάμα και έντομο, το γκ στα γκέτο και έγκλημα, το χ στα 
χαρά και χέρι, το κ στα κάδος και κερί κτλ. δεν έχει θέση 
στην ύλη μιας γραμματικής του δημοτικού ή του γυμνα-
σίου. Θα ήταν υπερβολικό να διδάσκεται τόσο νωρίς αυ-
τή η ποικιλία στην προφορά. Οι πολέμιοι του βιβλίου 
από τη μια συντάσσονται με τη Γεωργία Ξανθάκη, που 
το βρίσκει δύσκολο, και από την άλλη θεωρούν παρά-
λειψη το γεγονός ότι δεν εξηγείται σε παιδιά 11 και 12 
ετών πώς προφέρεται το γκ στα γκέτο και έγκλημα. Και 
όχι, κανείς δεν θα σε περάσει για ξένο αν δεν προφέρεις 
[éndomo] αλλά [édomo]. Υπάρχει και αυτή η προφορά, 
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και μάλιστα σε φυσικούς ομιλητές της ελληνικής. Πολύ 
κατατοπιστική για αυτό το θέμα είναι η συνέντευξη που 
μου έδωσε ο ειδικός γλωσσολόγος Πέτρος Καρατσαρέας 
(2015). Μία από τις ερωτήσεις μου αφορούσε το 
[émboros] ή [éboros] και συγκεκριμένα το πώς κρίνεται 
με γλωσσολογικούς όρους η στάση αυτών που αξιολο-
γούν αρνητικά την αποερρινοποιημένη προφορά.  

Ο Ι. Κ. εξακολούθησε μάλιστα να κάνει τη γνωστή 
σύγχυση φθόγγων–γραμμάτων –επομένως, και προφο-
ράς–γραφής– ακόμη και στη δεύτερη επιστολή του 
(Κουλούρης, 2013), που τοποθετείται χρονικά στον Α-
πρίλιο του 2013! Συγκεκριμένα, επικρίνοντας τη σχολική 
γραμματική του γυμνασίου, παρατήρησε ότι από τα φω-
νήεντα έχουν παραλειφθεί το η και το υ, ενώ από τα 
σύμφωνα το ξ και το ψ κτλ.  

Φυσικά, όπως στη γραμματική του δημοτικού, έτσι 
και στη γραμματική του γυμνασίου δεν αποκλείεται να 
υπάρχουν στοιχεία για τα οποία μπορεί να ασκηθεί κρι-
τική (βλ. Μοσχονάς, 2010· Τσαγγαλίδης, 2010· Νάκας, 
2008), αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την υποτιθέμενη 
προσπάθεια για λατινοποίηση της γραφής και τα σχετι-
κά.  

Ας σημειωθεί ότι ο Ι. Κ. δεν ήταν ο μόνος από τους 
προαναφερθέντες επιστολογράφους που συνέχισε ακόμη 
και εν έτει 2013 να επικρίνει τη γραμματική του δημοτι-
κού διατυπώνοντας αναληθείς ισχυρισμούς. Δυστυχώς, 
τις γνωστές ανακρίβειες επανέλαβε σε ομιλία του ο ακα-
δημαϊκός Αντώνης Κουνάδης (2013). Σε ένα σημείο της 
επανήλθε στο θέμα της νέας γραμματικής του δημοτι-
κού, την οποία ενέταξε στα «πλήγματα κατά της γλώσ-
σας μας». Ενώ είπε ότι ξέσπασε σάλος με το βιβλίο αυτό 
και ότι η συγκεκριμένη γραμματική απασχόλησε για 
πολλούς μήνες τον τύπο, περιέργως –για μία ακόμη φο-
ρά– δεν ανέφερε το πιο σημαντικό, για ποιον λόγο συζη-
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τήθηκε τόσο πολύ. Λίγο παρακάτω, ισχυρίστηκε ανακρι-
βώς ότι το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές που δεν έχουν 
την ελληνική γλώσσα ως μητρική και ότι είναι αποδε-
δειγμένα ακατάλληλο από παιδαγωγική άποψη. Ωστόσο, 
με τη διάκριση φθόγγων και γραμμάτων δεν στοιχειοθε-
τείται η κατηγορία ότι απευθύνεται σε ξενόγλωσσους η 
νέα γραμματική. Έπειτα, κανείς δεν απέδειξε ότι είναι 
παιδαγωγικά ακατάλληλη. Ευτυχώς, δεν ισχύουν αυτά 
και οι μαθητές είναι τυχεροί που έχουν στα χέρια τους 
ένα τόσο καλό σχολικό βιβλίο γραμματικής, με γλωσσο-
λογικό προσανατολισμό, όπως πρέπει άλλωστε.  

Είναι να απορεί κανείς με όσους διαμαρτύρονταν για 
τη δήθεν κατάργηση γραμμάτων σε σχολικές γραμματι-
κές το φθινόπωρο του 2012 ή ακόμη και την άνοιξη του 
2013, τόσους μήνες μετά την πυροδότηση της Φωνηε-
ντιάδας. Δεν διάβασαν πουθενά τον αντίλογο, ώστε να 
συνειδητοποιήσουν ότι έκαναν λάθος; Στο διαδίκτυο κυ-
ρίως, αλλά και γενικά σε δημόσιους διαλόγους για γλωσ-
σικά θέματα, όσοι προβάλλουν γλωσσολογικά επιχειρή-
ματα είναι σαν να μιλάνε σε τοίχο, με την έννοια ότι τα 
σχόλιά τους δεν λαμβάνονται υπόψη και φαίνεται σαν να 
μη διαβάζονται καν. Βλέπουμε απαντήσεις και ανταπα-
ντήσεις που δεν οδηγούν πουθενά, με αποτέλεσμα κά-
ποια στιγμή να επανερχόμαστε στο σημείο από το οποίο 
άρχισε μια συζήτηση, σαν να μην προηγήθηκε καν συζή-
τηση. [47] Δεν είμαι ποτέ βέβαιος για τα αίτια και πιθα-
νολογώ ότι από τους «υπερασπιστές» της γλώσσας μας 
άλλοι δεν θέλουν και άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν 
τον αντίλογο στις ανακρίβειές τους.  

Περαιτέρω, ο Ιωάννης Κουλούρης (2013), σχολιάζο-
ντας τη γραμματική του γυμνασίου, παρατηρεί με έκ-
πληξη ότι σε ένα σημείο, στη σελίδα 21 του βιβλίου, «πα-
ρουσιάζονται για πρώτη φορά στον αναγνώστη τα σύμ-
βολα ξ και ψ, [...] χωρίς πουθενά να έχει επεξηγηθεί 



 
 

77 

 

πρωτύτερα τι είναι αυτά τα ξ και ψ» και υποστηρίζει ότι 
«τέτοια δομικά λάθη δεν επιτρέπονται ούτε σε πρόχειρες 
σημειώσεις, και ασφαλώς όχι σε βιβλία και μάλιστα δι-
δακτικά». Μόνο που ένας μαθητής γυμνασίου γνωρίζει 
προ πολλού τα σύμβολα ξ και ψ, όπως και τα λοιπά 
γράμματα του αλφαβήτου. Για την ακρίβεια, τα γνωρίζει 
ήδη από την πρώτη τάξη του δημοτικού, γιατί από τότε 
έχει μάθει να γράφει! Ευτυχώς, υπάρχουν άλλοι, πιο κα-
τάλληλοι, που μπορούν να αξιολογήσουν τα σχολικά βι-
βλία, ώστε αυτά να απαλλαγούν από δομικά λάθη και 
όποιες άλλες αδυναμίες τυχόν έχουν. Δεν μπορούμε να 
τα ξέρουμε όλα ούτε να έχουμε έγκυρη γνώμη για κάθε 
θέμα. 

Εν συνεχεία, ο συντάκτης της ίδιας επιστολής απορεί 
«γιατί μέχρι τώρα δεν έχει αντιδράσει δυναμικά η Ακα-
δημία» και προσθέτει ότι «η γλώσσα μας είναι το ισχυ-
ρότερο όπλο που διαθέτουμε για την υπεράσπιση του 
έθνους μας». 

Προτού διαβάσω προσεκτικά την επιστολή, εκείνη 
την ημέρα του 2013, νόμιζα ότι το θέμα που απασχολεί 
τον συντάκτη της είναι η γραμματική του δημοτικού. Λί-
γο μετά, κατάλαβα ότι το βάρος πέφτει στη γραμματική 
του γυμνασίου. Αλλά τι σημασία έχει; Μερικά κείμενα 
από αυτά που διαβάζαμε την εποχή της Φωνηεντιάδας 
ήταν τόσο τυποποιημένα και προβλέψιμα! Ήταν σαν να 
έχουν βγει από μηχανή. Με λίγα λόγια:  
 
«Οι σχολικές γραμματικές καταργούν γράμματα! Μα τι κάνει 
η Ακαδημία Αθηνών; Η γλώσσα μας είναι ό,τι πολυτιμότερο 
διαθέτουμε». 
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3) ΑΙΤΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ [48] 

 
Τα αίτια της Φωνηεντιάδας χονδρικά ήταν η παχυλή ά-
γνοια, η ανεπαρκής ενημέρωση και ο ασυγκράτητος φα-
νατισμός των διαμαρτυρομένων κατά της γραμματικής, 
αυτών δηλαδή που με διάφορες αφορμές σπεύδουν να 
υπερασπιστούν και να προστατέψουν τη γλώσσα μας 
από υποτιθέμενους κινδύνους. Όπως είδαμε άλλωστε 
στο υποκεφάλαιο 2 Δ, οι συγγραφείς του εγχειριδίου 
(Φιλιππάκη-Warburton κ. συν., 2012α) αναρωτήθηκαν 
«σε τι εκδηλώσεις υστερίας μπορεί να οδηγήσει ο συν-
δυασμός βαθιάς άγνοιας, ελλιπούς ενημέρωσης και ά-
κρατου φανατισμού». Αν υπήρχε η απαιτούμενη γνώση, 
δεν θα συγχέονταν μεταξύ τους οι φθόγγοι και τα γράμ-
ματα, η προφορά και η γραφή, δηλαδή τόσο βασικές έν-
νοιες, ενώ αμέσως θα γινόταν αντιληπτό ότι κανένα 
γράμμα δεν έχει καταργηθεί στη νέα γραμματική και ότι 
δεν προωθείται η φωνητική γραφή από τους συγγραφείς 
της. Επίσης, δεν θα ξεσπούσε σάλος για ένα ανύπαρκτο 
θέμα, όπως αυτό που συζητήθηκε με τέτοια ένταση, ιδί-
ως το καλοκαίρι του 2012. Η γλώσσα βέβαια αποτελεί 
συχνά πεδίο ιδεολογικών αντιπαραθέσεων, πράγμα 
γνωστό από την ιστορία της ελληνικής. Πολλά γλωσσικά 
θέματα έχουν ιδεολογικές προεκτάσεις, και μάλιστα 
μπορεί να αφορούν και την εθνική ταυτότητα. Δεν πρό-
κειται για ελληνικό αποκλειστικά φαινόμενο. [49] 

Ως προς τα βαθύτερα αίτια τέτοιων φαινομένων, υ-
πάρχουν ψυχολογικοί λόγοι που εξηγούν την προσκόλ-
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ληση στη γραφή και την ορθογραφία. Συναφή είναι τα 
όσα αναφέρει ο Ferdinand de Saussure (1979: 57) για το 
γόητρο της γραφής. Για ψυχολογικούς παράγοντες που 
παίζουν ρόλο στην αντιμετώπιση της γραφής και της ορ-
θογραφίας κάνει λόγο και ο Σπύρος Μοσχονάς (2013). 
Χαρακτηριστικό είναι το εξής απόσπασμα: 
 
«Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε μιαν άλλη προκατάληψη, 
την αισθητική προκατάληψη. Η αναφορά μου σ’ αυτήν θα 
είναι, πιστεύω, περισσότερο αποκαλυπτική, διότι υπόσχεται 
να μας φανερώσει όχι μόνο τον ιδεολογικό αλλά και τον ψυ-
χολογικό μηχανισμό μέσω του οποίου συντελείται η τόσο 
διαδεδομένη ταύτιση της γλώσσας με τη γραφή. Και ο μηχα-
νισμός αυτός δεν είναι άλλος από τον φετιχισμό. Η γλώσσα 
ταυτίζεται με τη γραφή, διότι η γραφή λειτουργεί ως φετίχ 
της γλώσσας». 
 
Ένας άλλος παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην έγερση 
αυτού του ανύπαρκτου θέματος, της κατάργησης γραμ-
μάτων, είναι η έλλειψη κριτικής σκέψης πολλών. Κυρίως 
αυτοί που διέδωσαν τις ανυπόστατες κατηγορίες κατά 
του βιβλίου, αναπαράγοντας μέσω διαδικτύου με χαρα-
κτηριστική ευκολία την καταγγελία της δασκάλας και 
χρησιμοποιώντας οξύτατο ύφος, είναι δημιουργήματα 
ενός εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο δεν καλλιερ-
γείται –όπως θα έπρεπε– η κριτική σκέψη του μαθητή. 
Αν όλος αυτός ο κόσμος είχε μάθει να κρίνει και να αμ-
φιβάλλει για ό,τι ακούει και διαβάζει, να ελέγχει και να 
διασταυρώνει μια πληροφορία, προτού την κοινοποιήσει 
στο διαδίκτυο, δεν θα διαδιδόταν τόσο γρήγορα η ψευ-
δής είδηση ότι ένα σχολικό βιβλίο επέφερε ή έστω προ-
ωθεί τέτοιες αλλαγές στην ορθογραφία της γλώσσας μας.  
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Συν τοις άλλοις, μερικοί εκδότες, εκμεταλλευόμενοι 
την άγνοια και την αφέλεια μεγάλου τμήματος του κοι-
νού, εδώ και χρόνια έχουν εκδώσει άφθονα ψευδοεπι-
στημονικά βιβλία, γεμάτα με μύθους που υμνούν την ελ-
ληνική, με ψευδείς ετυμολογίες ιδεολογικού χαρακτήρα 
κ.ά. Αργότερα μάλιστα αυτό το κύμα της παραπληροφό-
ρησης μεταφέρθηκε στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. 
Μια ολόκληρη γενιά όχι μόνο δεν έχει διδαχθεί σωστά 
στο ελληνικό σχολείο πώς λειτουργεί και μεταβάλλεται η 
γλώσσα, αλλά και είναι επηρεασμένη από αναξιόπιστες 
πηγές ενημέρωσης, όπως περιοδικά, τηλεοπτικές εκπο-
μπές και ιστότοποι «αρχαιολατρικού» περιεχομένου. 
Πολλοί από τους χρήστες του διαδικτύου που έγραφαν 
για το θέμα της γραμματικής ανακρίβειες ή και ασυναρ-
τησίες το 2012, δείχνοντας ότι έχουν άγνοια και σύγχυση 
ακόμα και για βασικά θέματα γλώσσας, έχουν πέσει θύ-
ματα παραπληροφόρησης από τους κύκλους αυτούς και 
γενικά δεν είναι εξοικειωμένοι με τον ορθολογικό τρόπο 
σκέψης. 

Ποικίλες ήταν οι αρνητικές συνέπειες της Φωνηεντιά-
δας. Για παράδειγμα, στον δημόσιο λόγο για τη γλώσσα, 
ειδικά στο διαδίκτυο, κυριάρχησε και πάλι, όπως και με 
άλλες αφορμές παλιότερα, ο φανατισμός και η πόλωση. 
Ο φανατικός δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, συνήθως 
μάλιστα δεν λαμβάνει καν υπόψη τον αντίλογο. Δεν είναι 
άσχετο αυτό που έγραφα κάποτε, ότι οι συνομιλητές μας 
στο διαδίκτυο σε αναγκάζουν να επαναλαμβάνεις τα ίδια 
και τα ίδια. Επικράτησε και ο διχαστικός λόγος, π.χ. οι 
διαμαρτυρόμενοι κατά της γραμματικής χαρακτήριζαν 
ανθέλληνες τους συνομιλητές τους που αντιγνωμούσαν. 
Πρυτάνευσε η μανιχαϊστική λογική και η απλουστευτική 
προσέγγιση ενός σύνθετου φαινομένου, όπως είναι η 
γλώσσα. Επίσης, η ενασχόληση με ένα –στην πραγματι-
κότητα– ανύπαρκτο θέμα είχε ως αρνητικό αποτέλεσμα 
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να μας αποπροσανατολίσει από σημαντικά –και, το κυ-
ριότερο, υπαρκτά!– θέματα ή προβλήματα γλώσσας και 
παιδείας. 

Ας μην παραλείψω και μία ακόμη συνέπεια: Καθώς 
αναλωθήκαμε στην προσπάθεια να πείσουμε ότι δεν ευ-
σταθούν οι κατηγορίες εναντίον του εγχειριδίου, νομίζω 
ότι δεν προσέξαμε –όσο θα έπρεπε– ότι πρόκειται για 
ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο, έγκυρο γλωσσολογικά, αλλά 
και πολύ φιλικό προς τον μαθητή του δημοτικού. Εκτός 
από θλιβερό, ήταν και άδικο το γεγονός ότι έγινε στόχος 
επιθέσεων ένα τέτοιο έργο. Είναι κρίμα λ.χ. να διαβάζεις 
συνεχώς σε έγκριτες εφημερίδες επιστολές με ανυπό-
στατες κατηγορίες εναντίον ενός τόσο καλού βιβλίου. 
Εννοείται ότι αυτοί οι επιστολογράφοι όχι μόνο εξαπέ-
λυαν αβάσιμες κατηγορίες, αλλά και αποσιωπούσαν τα 
αναμφισβήτητα θετικά στοιχεία του εγχειριδίου. Στον 
πυρετό της Φωνηεντιάδας, ήταν φυσικό να εστιάσουμε 
την προσοχή μας στην αναίρεση των ισχυρισμών που 
διατυπώνονταν σε βάρος του βιβλίου. Ως εκ τούτου, ίσως 
δεν αναδείξαμε πλήρως τις αρετές του. 

Απεναντίας, μια θετική πλευρά της Φωνηεντιάδας 
ήταν ο αντίλογος στις ανακρίβειες που διαδίδονταν για 
το εγχειρίδιο. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2012 –κυρίως– 
είδαν το φως της δημοσιότητας αρκετά αξιόλογα κείμενα 
με καίριους προβληματισμούς, συνταγμένα όχι μόνο από 
γλωσσολόγους. Ευχαρίστως τα ξαναδιάβασα και θυμή-
θηκα το περιεχόμενό τους, καθώς ετοίμαζα αυτό εδώ το 
βιβλίο. Θα έλεγε κανείς ότι «ουδέν κακόν αμιγές καλού». 

Η ρήση αυτή ισχύει –ειδικότερα– και για την αφύ-
πνιση των γλωσσολόγων. Η συμμετοχή τους σε διαδι-
κτυακές συζητήσεις και η συνακόλουθη διάδοση της 
γλωσσολογικής γνώσης είναι ό,τι καλύτερο προέκυψε. 
Πιο συγκεκριμένα, εκτός από την ανακοίνωση των 140 
και τα άλλα κείμενα στα οποία παραπέμπω, το 2012 με-
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ρικοί γλωσσολόγοι πήραν την πρωτοβουλία να αναρτή-
σουν στο διαδίκτυο ακόμα και απλά σχόλια ή σημειώμα-
τα, με σκοπό να ενημερώσουν το κοινό για το θέμα της 
γραμματικής. Από τότε έως σήμερα, ακόμη περισσότεροι 
έχουν δραστηριοποιηθεί, κυρίως αξιοποιώντας τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα α-
ποτελεί η συμμετοχή τους σε ομάδες του Facebook που η 
θεματολογία τους αφορά τη γλώσσα, όπως οι εξής δύο: 
Ελληνική γλώσσα και γλωσσολογία και Τη γλώσσα μού 
έδωσαν ελληνική. Επίσης, ένα αξιοπρόσεκτο γκρουπ του 
Facebook είναι το Γλωσσοσκόπιο. Ο γλωσσολόγος Βενέ-
δικτος Βασιλείου κοινοποιεί στην ομάδα αυτή τα εξαιρε-
τικά του άρθρα, που έχουν δημοσιευθεί στην εβδομα-
διαία στήλη Γλωσσοσκόπιο της σαββατιάτικης έκδοσης 
της κυπριακής εφημερίδας Η Σημερινή. Τα άρθρα αυτά, 
γραμμένα με απλό και κατανοητό τρόπο, χωρίς όμως να 
υστερούν σε επιστημονική ακρίβεια, συμβάλλουν στην 
εκλαΐκευση της γλωσσολογικής γνώσης. Οι ανακρίβειες 
που υποστηρίζονται εντός και εκτός διαδικτύου για θέ-
ματα γλώσσας δείχνουν πόσο αναγκαία είναι αυτή η 
προσπάθεια. 

Αντίδοτο στη Φωνηεντιάδα και σε κάθε συναφές φαι-
νόμενο μπορεί να θεωρηθεί η διάδοση των γλωσσολογι-
κών διδαγμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται να ασκεί-
ται κριτική σε αντιεπιστημονικές απόψεις γύρω από 
γλωσσικά θέματα και να δίνονται οι κατάλληλες απα-
ντήσεις. Ένας ιστολόγος εξηγεί γιατί: 
 
«Όταν η ημιμάθεια μαίνεται έξω από τα πανεπιστήμια, η 
γλωσσολογία δεν μπορεί να είναι κλεισμένη στο πανεπιστή-
μιο και στα ερευνητικά κέντρα και τα πορίσματά της να μην 
περνούν ούτε καν μέσω της εκπαίδευσης στην κοινωνία. Θε-
ωρώ πως είναι χρέος των επιστημόνων να απαντούν στους 
αυτόκλητους σωτήρες της γλώσσας, ερασιτέχνες γλωσσαμύ-
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ντορες, κινδυνολόγους, λαϊκιστές και όλους όσους επωφε-
λούνται από την άγνοια». (Τουκιθεμπλόμ, 2016) 
 
Τα πορίσματα της γλωσσολογίας μπορεί να περάσουν 
στην κοινωνία με διαφόρους τρόπους. Όχι μόνο γλωσσο-
λόγοι, αλλά και ερευνητές, εκπαιδευτικοί κ.ά. που έχουν 
γλωσσολογικές γνώσεις χρειάζεται να δημοσιεύουν –όσο 
το δυνατόν συχνότερα– εκλαϊκευμένα κείμενα για τη 
γλώσσα. Πολύ χρήσιμες είναι και οι δημόσιες παρεμβά-
σεις γλωσσολόγων με ανακοινώσεις που έχουν συνυπο-
γραφεί από πολλούς, σαν το κείμενο των 140, για θέματα 
της εκάστοτε επικαιρότητας, όπως λ.χ. για τη διδασκαλία 
των αρχαίων ελληνικών στη μέση εκπαίδευση. Ο δημο-
σιογράφος Θάνος Ξυδόπουλος (2016) παρουσιάζει μια 
τέτοια ανακοίνωση. Οι συντάκτες της πραγματεύονται 
πλάνες που αφορούν τα αρχαία ελληνικά και τη συνυπο-
γράφουν όχι μόνο πανεπιστημιακοί–ερευνητές (γλωσ-
σολόγοι, παιδαγωγοί, κλασικοί φιλόλογοι, νεοελληνιστές, 
βυζαντινολόγοι), αλλά και μάχιμοι εκπαιδευτικοί–
επαγγελματίες (φιλόλογοι, γλωσσολόγοι, μεταφραστές, 
λεξικογράφοι). Ειδικά στο διαδίκτυο, πολύ χρήσιμο θα 
ήταν να συγκεντρωθούν κάπου σύντομες και εύληπτες 
απαντήσεις σε γλωσσικούς μύθους, οι οποίες να αναδη-
μοσιεύονται εύκολα. Συν τοις άλλοις, οι υπεύθυνοι εφη-
μερίδων, περιοδικών και ιστότοπων ας συμβάλουν στη 
δημοσίευση έγκυρων κειμένων για γλωσσικά θέματα. 
Είναι ανεπίτρεπτο να κυριαρχεί ο αντιεπιστημονικός λό-
γος για τη γλώσσα σε έγκριτες εφημερίδες – δεν είναι 
δυνατόν να απουσιάζει η γλωσσολογία από τον δημόσιο 
λόγο για τη γλώσσα σε μερικά αξιόλογα έντυπα. 

Ειδικότερα, σπουδαίο ρόλο μπορεί να παίξει η δευτε-
ροβάθμια και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ενημέρωση 
και η επιμόρφωση των δασκάλων και των φιλολόγων 
πάνω σε θέματα γλώσσας και γλωσσολογίας κρίνεται 
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επιτακτική. Δεν νοείται να μην είναι γλωσσολογικά κα-
ταρτισμένος ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός. Για παρά-
δειγμα, δεν επιτρέπεται να συγχέει τη γραφή με τη 
γλώσσα ή τη διαχρονία με τη συγχρονία, να έχει υιοθε-
τήσει διαδεδομένους γλωσσικούς μύθους, να πιστεύει ότι 
η γλώσσα μας έχει φανταστικές ιδιότητες κτλ. Με την 
επιμόρφωση συνδέεται και ένα άλλο θέμα, η αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών. Βέβαια, καλό θα ήταν να μην ενα-
ποθέτουμε τις ελπίδες μας για την αντιμετώπιση τέτοιων 
φαινομένων στην αρνητική αξιολόγηση ενός ανεπαρκούς 
εκπαιδευτικού. [50] Επίσης, εξυπακούεται ότι τα σχολι-
κά βιβλία γλώσσας θα πρέπει να είναι γλωσσολογικώς 
ενημερωμένα, κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια, αλ-
λά που χρειάζεται να συνεχιστεί και που δεν έχει τόση 
σημασία από μόνο του, αν ο ίδιος ο διδάσκων δεν διαθέ-
τει την απαιτούμενη κατάρτιση. Ακόμα, με την κατάλλη-
λη διδασκαλία είναι αναγκαίο να καλλιεργηθεί στους 
μαθητές κριτική σκέψη για γλωσσικά και άλλα θέματα. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές με τη βοήθεια των δασκά-
λων και των φιλολόγων θα πρέπει να ασκηθούν στο να 
διακρίνουν και να απορρίπτουν ως αθεμελίωτους διαφό-
ρους διαδεδομένους γλωσσικούς μύθους. Χρήσιμη μπο-
ρεί να φανεί και η εξοικείωση των παιδιών με απλά στοι-
χεία ιστορικής γραμματικής, καθώς και η βασική ενημέ-
ρωσή τους για την ιστορία του γλωσσικού ζητήματος. 
Επιπροσθέτως, οι διδάσκοντες γλωσσολογία σε πανεπι-
στήμια καλό είναι να αναθέτουν εργασίες σε προπτυχια-
κούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικά με γλωσσι-
κούς μύθους, με σκοπό να συγκεντρωθούν οι καλύτερες 
σε συλλογικούς τόμους, διαθέσιμους και σε έντυπη και 
σε ηλεκτρονική μορφή, στους οποίους να βρίσκει ο ανα-
γνώστης κριτική διαφόρων αθεμελίωτων ισχυρισμών εί-
τε με ευσύνοπτο είτε με αναλυτικό τρόπο. Η αποδελτίω-
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ση σχετικών δημοσιευμάτων στον τύπο [51] μπορεί να 
γίνει στο πλαίσιο τέτοιων εργασιών.  

Τέλος, οι δήθεν υπερασπιστές της ελληνικής γλώσσας 
–τουλάχιστον οι πιο ακραίοι από αυτούς και όχι απλώς 
κάποιοι παραπληροφορημένοι και ανενημέρωτοι για το 
τι είναι γλώσσα– είναι κατά βάθος απαίδευτα άτομα. Ως 
εκ τούτου, και για τη Φωνηεντιάδα και για κάθε παρό-
μοιο φαινόμενο, ισχύει αυτό που έγραψε στο διαδίκτυο 
ένας καλός φιλόλογος σχετικά με τον ισχυρισμό ενός οι-
κονομολόγου ότι η αγγλική γλώσσα αποτελεί ελληνική 
διάλεκτο (Θερσίτης, 2008):  
 
«Μόρφωση και παιδεία στη νεολαία είναι η λύση για την 
εξαφάνιση αυτών των ευτράπελων φαινομένων». 
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4) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Τα συμπεράσματα από τη Φωνηεντιάδα δεν είναι και 
τόσο ενθαρρυντικά. Πρώτα από όλα, αποκαλύφθηκε σε 
όλο του το μεγαλείο ο συνδυασμός άγνοιας και φανατι-
σμού που έχουν πολλοί συμπατριώτες μας για θέματα 
γλώσσας. Βέβαια, και παλιότερα, πριν ξεσπάσει ο σάλος 
για τη δήθεν αφαίρεση γραμμάτων από ένα σχολικό βι-
βλίο, ξέραμε ότι πολλοί δεν ήταν εξοικειωμένοι με τα δι-
δάγματα της γλωσσολογίας για το πώς λειτουργεί και 
μεταβάλλεται η γλώσσα. Γι’ αυτό βλέπουμε συνεχώς πό-
σο εύκολα υιοθετούνται και εν συνεχεία διαδίδονται 
γλωσσικοί μύθοι εντός και εκτός διαδικτύου από τους 
δήθεν υπερασπιστές της γλώσσας μας. Με τη Φωνηε-
ντιάδα όμως αποκαλύφθηκαν οι πραγματικές διαστάσεις 
του φαινομένου. Ποτέ πριν από το καλοκαίρι του 2012 
δεν είχα φανταστεί ότι τόσοι συμπατριώτες μας δεν είναι 
καν σε θέση να διακρίνουν την προφορά από τη γραφή! 
Δεν μου είχε περάσει από τον νου νωρίτερα πόσοι θα 
υιοθετούσαν άκριτα το περιεχόμενο ενός εξόφθαλμα 
διάτρητου κειμένου, θα το αναδημοσίευαν με καταγγελ-
τικά σχόλια και θα αρνούνταν πεισματικά να λάβουν υ-
πόψη τον επιστημονικό αντίλογο, εμμένοντας στις ιδέες 
τους και τις προκαταλήψεις τους. Από τη θλιβερή αυτή 
υπόθεση προέκυψε ότι η θέση της γλωσσικής επιστήμης 
στη νεοελληνική κοινωνία είναι ακόμη χειρότερη από 
όσο ίσως νομίζαμε. Η διάδοση βέβαια ενός τέτοιου κει-
μένου –και μάλιστα χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο της 
αλήθειας ή του ψεύδους– δεν είναι ένα γλωσσικό ή 
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γλωσσολογικό θέμα, αλλά αφορά ευρύτερα την παιδεία. 
Η Φωνηεντιάδα έδειξε τραγική έλλειψη κριτικής σκέψης, 
χωρίς βέβαια να αποκλείεται η περίπτωση μερικοί να 
κατάλαβαν ότι δεν είχε αφαιρεθεί κανένα γράμμα από 
τη σχολική γραμματική, αλλά να εκμεταλλεύτηκαν το 
θέμα από συμφέρον. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η καλ-
λιέργεια της κριτικής σκέψης στο ελληνικό σχολείο ως 
διδακτικός στόχος. [52] 

Καταλήγοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν είναι 
εύκολο να πει κανείς αν υπήρξε νικητής στην ιδιότυπη 
αυτή μάχη. Καταρχήν, θα πρέπει να δούμε πώς ορίζεται 
η νίκη στην προκειμένη περίπτωση. Σίγουρα δεν κατα-
φέραμε να πείσουμε τους πιο φανατικούς «υπερασπι-
στές» της γλώσσας μας. Για αυτούς ισχύει η φράση ου με 
πείσεις καν με πείσης, «ως σχόλιο πεισματικής άρνησης 
κάποιου να πειστεί, να αλλάξει γνώμη» (ΛΚΝ, 1998). Αν 
θεωρήσουμε νίκη την ενημέρωση των καλοπροαίρετων 
τρίτων, νομίζω ότι νικήτρια αναδείχθηκε η δική μας 
πλευρά. [53] Ο φίλος Αλέξανδρος Φατσής στο κείμενο 
που παραθέτω στο οπισθόφυλλο σημείωσε εύγλωττα τα 
εξής: 

 
«Παρόλο που η μάχη ήταν άνιση, η επιστημονική αλήθεια, 
ακόμη και αν δεν θριάμβευσε, σίγουρα δεν ηττήθηκε. Όσοι 
αναζήτησαν κάτι περισσότερο από κραυγές και συνθηματο-
λογία μπόρεσαν να ενημερωθούν πλήρως. Η φωνή των επι-
στημόνων δεν πνίγηκε. Αν και ήρεμη, τελικά αποδείχθηκε 
στεντόρεια για όσους επιθυμούσαν να την ακούσουν».  
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5) ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
 

Για περαιτέρω ανάγνωση προσφέρονται όλα τα κείμενα 
με τα οποία εκφράστηκε η αλήθεια για τη γραμματική. 
Ενδεικτικά, αναφέρω τις ακόλουθες εξαιρετικές αναλύ-
σεις: Σταματίνης (υπό έκδοση), Κοτζόγλου (2012), 
Kostoulas (2012), Βασιλείου (2016α) και Κανλής (2015α, 
2015β, 2015γ και 2016). Βλ. και τα σχόλια στο Λίγγρης 
(2012). Συν τοις άλλοις, ένα από τα πιο ουσιαστικά κεί-
μενα που είδαν το φως της δημοσιότητας την εποχή της 
Φωνηεντιάδας ήταν της φιλολόγου Νατάσας Μερκούρη 
(2012), στο οποίο μάλιστα αναδεικνύεται και η ευθύνη 
του ίδιου του εκπαιδευτικού.  

Αξιοσημείωτα είναι και τα όσα ανακοίνωσε η Δράση 
(2012), το μόνο πολιτικό κόμμα που εξέδωσε δελτίο τύ-
που για το θέμα της γραμματικής. [54]  

Ευχάριστη έκπληξη ήταν η παρέμβαση της ΜΑΚΙ 
(2012), μαθητικής οργάνωσης που πρόσκειται στη Νέα 
Δημοκρατία, υπέρ του βιβλίου. [55]  

Επίσης, από τα πιο κατατοπιστικά δημοσιεύματα εί-
ναι το άρθρο με τον εύγλωττο τίτλο «Τα φωνήεντα που 
δεν καταργούνται» (Kyriazis, 2012). 

Θα πρέπει πάντως να διευκρινίσω ότι δεν προσυπο-
γράφω όλα ανεξαιρέτως όσα υποστηρίζουν οι συγγρα-
φείς και σχολιαστές των κειμένων στα οποία παραπέμπω 
στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, έστω και αν είναι 
γλωσσολογικά ενημερωμένοι. Για παράδειγμα, δεν συμ-
φωνώ με την άποψη που διάβασα κάπου ότι πρέπει να 
καταργηθούν τα <ω>, <ει>, <οι>, <η>, <υ> ως περιττά 
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σύμβολα. Καταρχήν, δεν περιττεύουν, γιατί λ.χ. διευκο-
λύνουν την ένταξη λέξεων σε οικογένειες. Έπειτα, η ορ-
θογραφία έχει και κοινωνική διάσταση – βλ. Sebba 
(2007). Η ένταση και ο διχασμός που θα προκαλούσε 
στην κοινωνία η κατάργηση της ιστορικής ορθογραφίας 
είναι επιπλέον λόγοι για τους οποίους δεν συμφωνώ με 
μια τέτοια μεταρρύθμιση. Δεν είναι όμως του παρόντος 
να επεκταθώ. Την άποψή μου για τη νεοελληνική ορθο-
γραφία έχω εκφράσει αναλυτικά στο Αργυρόπουλος 
(2015α). Συν τοις άλλοις, είναι τουλάχιστον άκαιρο, ενώ 
προσπαθείς να δείξεις ότι η κινδυνολογία της δασκάλας 
και των ομοϊδεατών της είναι αβάσιμη, να επιχειρηματο-
λογείς κατά της ιστορικής ορθογραφίας. Τέτοιες από-
ψεις, τις οποίες θεωρώ ακραίες, μπορεί να δώσουν λαβή 
στους κάθε λογής γλωσσαμύντορες να βγουν κι από πά-
νω. 

Επιπροσθέτως, στις 23/1/2015, στην εκπομπή Usus 
norma loquendi του κυπριακού ραδιοφωνικού σταθμού 
MYCYradio, την οποία μπορεί κανείς να παρακολουθή-
σει και μέσω διαδικτύου, έγινε ανασκόπηση της Φωνηε-
ντιάδας από τους γλωσσολόγους Σπύρο Αρμοστή και 
Γιώργο Κοτζόγλου. Παραπέμπω όχι μόνο στα κείμενα, 
αλλά κατ’ επέκταση σε όλο το σχετικό υλικό: Αρμοστής 
(2015). 

Ας μην παραλείψω να αναφέρω ότι η προσέγγιση του 
θέματος μπορεί να ήταν καθαρά χιουμοριστική. Το χιού-
μορ είναι πολύτιμο. Π.χ. ο Παναγιώτης Πούτος (βλ. 
Poutos, 2013) έχει δημιουργήσει βίντεο με θέμα την α-
ντίδραση του Χίτλερ στο άκουσμα της είδησης για τη 
γραμματική του δημοτικού… Πρόκειται για βίντεο-
παρωδία, βασισμένο σε πασίγνωστο απόσπασμα από την 
ταινία Der Untergang/The downfall/Η πτώση (2004), 
ένα από τα τόσα που έχουν δημιουργηθεί για χιουμορι-
στικό σχολιασμό ποικίλων θεμάτων της εκάστοτε επι-
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καιρότητας. Στους διασκεδαστικούς υπότιτλους μάλιστα 
γίνεται λόγος και για μια σειρά από μύθους, όπως ότι η 
ελληνική είναι 100.000 ή και 200.000 ετών, ότι στον 
Άρη μιλούν ελληνικά, ότι η πινακίδα του Δισπηλιού είναι 
στα ελληνικά, ότι η ελληνική έχει 6.000.000 λέξεις, ότι 
το πολυτονικό θεραπεύει τη δυσλεξία κ.λπ.! 

Επιπλέον, με δεδομένο ότι η υπόθεση της γραμματι-
κής συνδέεται με την ενημέρωση του ευρέος κοινού για 
τη γλώσσα, προτείνω να διαβαστούν τα όσα επισημαί-
νουν οι Laurie Bauer και Peter Trudgill (1998: xv-xviii) 
στην εισαγωγή του συλλογικού τόμου που έχουν επιμε-
ληθεί.  

Τέλος, στο προσωπικό μου ιστολόγιο, σε καρφιτσω-
μένη –όπως λέγεται– δημοσίευση, θα ανακοινώσω την 
έκδοση αυτού εδώ του βιβλίου. Στο ίδιο ιστολόγιο θα α-
ναφέρω οτιδήποτε άλλο τυχόν χρειαστεί σχετικά με τη 
Φωνηεντιάδα, λ.χ. κάποιο κείμενο βιβλιοκριτικής ή άλλο, 
νεότερο ή παλιότερο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

«Ένας δικτυακός συρφετός υπερεθνικιστών γλωσσαμυντό-
ρων πήρε αφορμή από το άρθρο δασκάλας σε δημοτικό σχο-
λείο της Ραφήνας και τις όποιες παρερμηνείες έκανε η εκ-
παιδευτικός, εσκεμμένα ή μη, πάνω στη Γραμματική που 
πρόκειται να διδαχθεί στην Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, για να ση-
κώσει έναν πόλεμο εναντίον των υποτιθέμενων “εχθρών της 
γλώσσας, του έθνους και της φυλής”. Το όλο θέμα θα μπο-
ρούσε να μην είχε απασχολήσει κανέναν αν το Διαδίκτυο δεν 
πρόσφερε “πεδίο δόξης λαμπρόν” για να εξαπλωθεί ένα κυ-
νήγι μαγισσών και να μπλέξει σε ένα γαϊτανάκι φαντασιώσε-
ων ΜΜΕ, εκπαιδευτικούς, βουλευτές, γονείς και μαθητές. 
Έτσι, ένα ανύπαρκτο στην ουσία ζήτημα έφερε στο προσκή-
νιο αυτόκλητους υπερασπιστές της ελληνικής γλώσσας (κά-
ποιοι από τους οποίους δεν είναι σε θέση να κάνουν τη βα-
σική διάκριση ανάμεσα στους φθόγγους και στα γράμματα), 
δημιουργώντας μια ωραιότατη φούσκα εν μέσω θερινού 
καύσωνα. Η όλη υπόθεση απέδειξε ότι κάποιοι κατατρύχο-
νται ακόμα από το σύνδρομο του περιούσιου λαού που όλοι 
τον έχουν στο μάτι και ετοιμάζονται να σηκώσουν μαχαίρια 
για την τιμή της γλώσσας». (Ανών., 2012δ) 
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«Φαίνεται πως στους φανατικούς το παραμύθι με τον λύκο 
και τον Πέτρο λειτουργεί ανάποδα: όσες φορές κι αν φωνά-
ξεις “λύκος”, εκείνοι θα ανταποκριθούν. O πραγματικός “λύ-
κος” όμως, ο πραγματικός κίνδυνος, κρύβεται στην εγκατά-
λειψη του διαλόγου. Δεν αμφιβάλλω πως υπάρχουν πολλοί 
άνθρωποι που προσπάθησαν να φέρουν αντίλογο στις αμα-
θείς απόψεις που διατυπώθηκαν, αλλά το πλαίσιο που επι-
κρατεί δεν ευνοεί τον διάλογο. Πουθενά δεν απομονώνονται 
οι μισαλλόδοξες, προσβλητικές, παραληρηματικές, φανατι-
κές απόψεις, αλλά αντιθέτως πνίγονται οι ψύχραιμες φωνές 
αυτών που χρησιμοποιούν λογικά επιχειρήματα. Αν πάψου-
με να πιστεύουμε στον διάλογο όμως, παύουμε να πιστεύ-
ουμε στη δημοκρατία, παύουμε να πιστεύουμε και στην επι-
στήμη. Αν η επίκληση εθνικών κινδύνων γίνει το μέτρο της 
“επιστημονικότητας” ή της “ορθότητας” κάθε έρευνας, τότε 
σε τι θα διαφέρουμε από καθεστώτα αντίστοιχα με αυτό των 
Ταλιμπάν, ποιος ο λόγος να κοπιάζουμε αναζητώντας την 
επιστημονική αλήθεια, όταν ένας εθνικιστικός φετφάς θα 
έχει μεγαλύτερη αξία, όταν θα πρέπει σαν τον Γαλιλαίο να 
αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ιδεοληψία;» (Πούτος, 2012) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

[1] Για τους λεγόμενους ηθικούς πανικούς, βλ. περισσό-
τερα στα Μοσχονάς (2001), Moschonas (2009: 304-
305), Thompson (1998: 8–9), Goode και Ben-Yehuda 
(2009: 33–41) και Johnson (1999: 2–3).  
 
[2] Αξιοσημείωτη είναι η ομοιότητα της Φωνηεντιάδας 
με μια παλιότερη υπόθεση, την οποία καταγράφει ο 
Σπύρος Μοσχονάς (2001). Πρόκειται για σειρά δημοσι-
ευμάτων εναντίον πανεπιστημιακού καθηγητή που υπο-
τίθεται ότι πρότεινε την καθιέρωση του λατινικού αλφα-
βήτου. Φαίνεται ότι ο εν λόγω καθηγητής σε μια ενότητα 
του βιβλίου του απλώς παρέθετε απόψεις λογίων που 
είχαν υποστηρίξει στο παρελθόν τη φωνητική γραφή, 
χωρίς να τις υιοθετεί. Ωστόσο, το θέμα αυτό ήταν ασυ-
γκρίτως μικρότερης εμβέλειας σε σύγκριση με τη Φωνη-
εντιάδα. 
 
[3] Κατά καιρούς βέβαια συζητείται το περιεχόμενο σχο-
λικών βιβλίων με τρόπο που μου δίνει την εντύπωση ότι 
η Φωνηεντιάδα άφησε μια κληρονομιά... Αναφέρομαι 
λ.χ. σε επικρίσεις εναντίον της γραμματικής του γυμνα-
σίου με παρόμοια, άστοχα επιχειρήματα (Κουλούρης, 
2013), αλλά και σε παραπληροφόρηση για τη γραμματι-
κή του δημοτικού ως προς άλλο θέμα (βλ. σχόλια στο 
Αργυρόπουλος, 2015β). 

Συν τοις άλλοις, σωστά σημειώνει ο Νίκος Σταματίνης 
(υπό έκδοση) τα εξής: 
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«Η Φωνηεντιάδα μπορεί να καταλάγιασε σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, αλλά σίγουρα άφησε το στίγμα της στον δημόσιο 
διάλογο για τη γλώσσα. Αποτελεί πια ένα ακόμα μέλος μιας 
φαντασιακής αλυσίδας επιθέσεων ενάντια στην ελληνική 
γλώσσα η οποία οδεύει όλο και πιο κοντά προς τη λατινο-
ποίησή της». 
 
[4] Συμβατικά, τα γράμματα δηλώνονται με γωνιώδεις 
αγκύλες, ενώ οι φθόγγοι με ορθογώνιες. 
 
[5] Για το International Phonetic Alphabet το λεξικό 
Webster (βλ. http://goo.gl/wr3IOM) σημειώνει ότι πρό-
κειται για αλφάβητο σχεδιασμένο με τρόπο ώστε κάθε 
ήχος ανθρώπινης ομιλίας να παριστάνεται από ένα μο-
ναδικό σύμβολο. Το ΛΚΝ (1998) περιλαμβάνει φωνητική 
μεταγραφή τύπων με βάση το Διεθνές Φωνητικό Αλφά-
βητο, «τροποποιημένο για τις ειδικές ανάγκες του ΛΚΝ» 
(ΛΚΝ, 1998: ιε) ή «ελαφρά τροποποιημένο για τις ανά-
γκες του λεξικού» (ΛΚΝ, 1998: κδ), όπως διευκρινίζεται 
στην εισαγωγή του. Για παράδειγμα, στο ΛΚΝ (1998) τα 
γάλα, γωνία, γελώ, γύρη μεταγράφονται φωνητικά ως 
εξής αντίστοιχα: [γála], [γοnίa], [jelό], [jίri] – βλ. Κανλής 
(2015β) και Βαμβάκος (2012α) για το ΔΦΑ και τη φωνη-
τική μεταγραφή στο ΛΚΝ.  
 
[6] Η Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου (2012) επισημαίνει 
ότι «η ίδια η ετυμολογία των όρων φθόγγοι, φωνήεντα 
και σύμφωνα παραπέμπει στον προφορικό λόγο» και ότι 
«οι φθόγγοι είναι αυτοί τους οποίους “φθεγγόμεθα”, δη-
λαδή, προφέρουμε». Και ο Άγγελος Κανλής (2015γ), α-
φού επαναλάβει ότι ο όρος φωνήεν έχει νόημα μόνο σε 
επίπεδο ήχου και όχι συμβόλου, συμπεραίνει χιουμορι-
στικά ότι «ο όρος φωνήεν-γράμμα είναι συγκρίσιμος με 
τα άνθρωπος-αράχνη και ζωντανοί-νεκροί».  

http://goo.gl/wr3IOM
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Έτσι, με γλωσσολογικούς όρους, τα φωνήεντα της νέ-
ας ελληνικής είναι κατά δύο λιγότερα από όσα μαθαί-
νουμε ότι υπάρχουν, καθώς ακούμε το ρεμπέτικο τρα-
γούδι Το σχολείο, σε στίχους του Γιώργου Μουφλουζέλη: 
 
«Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο 
ούτε κι έχω μάθει γράμματα πολλά, 
ξέρω όμως ένα κι ένα κάμουν δύο 
και πως τα φωνήεντα είναι εφτά». 
 
Πάντως, όπως εξηγεί και πάλι ο Άγγελος Κανλής 
(2015α), «η πατρότητα του κλισέ “τα φωνήεντα είναι 
εφτά” δεν ανήκει στον Μουφλουζέλη, αλλά ούτε και στις 
παλιότερες νεοελληνικές γραμματικές. Η παράδοση αυ-
τή έχει ρίζες στην ελληνιστική περίοδο».  

 
Πρβ. Carney (1998: 32): 

 
“People often foul things up when talking about spelling be-
cause they do not differentiate between letters and sounds. It 
is best to use ‘vowel’ and ‘consonant’ only for sounds”. 
 

[7] Παρόμοιοι ορισμοί δίνονται και σε ξένα λεξικά.  
 
[8] Ο Κώστας Βαλεοντής (2012α) γράφει εύλογα ότι σε 
κυριεύει απόγνωση όταν διαπιστώνεις μεταξύ άλλων ότι 
υπάρχουν δάσκαλοι που συγχέουν τον φθόγγο με το 
γράμμα, ενώ αυτοί ακριβώς είναι επιφορτισμένοι να δι-
δάξουν γραφή και ανάγνωση. 

Επίσης, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος (2012) σημειώ-
νει εύστοχα:  
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«Δεν γενικεύω αλλά το ότι δασκάλα και όχι θεολόγος ή χω-
ροφύλακας ανακάλυψε πως η γλώσσα μας “χάνει” φωνήεντα 
είναι ενδεικτικό σε ποια κατάσταση βρίσκεται μικρό, έστω 
μικρό, ποσοστό των “δασκάλων” που έχουν επιφορτισθεί με 
την εκπαίδευση των παιδιών μας».  
 
Δεν ξέρω αν πρόκειται για μικρό ή μεγάλο ποσοστό. Πά-
ντως, η δασκάλα Μαρία Λαμπρίδου (2012) στον επίλογο 
του εξαιρετικού άρθρου της τονίζει ότι είναι μεγάλη 
πλάνη να πιστεύει κανείς ότι μόνο η συνάδελφός της 
βρίσκεται σε τέτοια θέση και συμπληρώνει:  
 
«Το πρόβλημα είναι γενικότερο και πολύ σοβαρό».  
 
[9] Η δασκάλα, αναφερόμενη σε υποτιθέμενα είδη 
γραμματικής, κατά καιρούς χρησιμοποίησε διαφορετική 
ορολογία. Στο αρχικό της κείμενο (Χρυσού, 2012α), α-
ναρωτήθηκε ποιον σκοπό εξυπηρετεί η αλλαγή της 
«κλασικής» γραμματικής σε «φωνητική». Αργότερα, σε 
ραδιοφωνική συνέντευξη (βλ. http://goo.gl/94kEPX), 
έκανε λόγο για τη «γραπτή» σε αντίθεση με τη «φωνο-
λογική» γραμματική. Και λίγο πιο μετά, σε μία ακόμη 
συνέντευξη που έδωσε (Χρυσού, 2012β), χαρακτήρισε 
«φωνολογική» τη γραμματική του δημοτικού και «α-
πλή» τη γραμματική του γυμνασίου (Χατζησαββίδης και 
Χατζησαββίδου, 2011). Ας σημειωθεί πάντως ότι και 
στην τελευταία δίνονται πληροφορίες που αφορούν την 
προφορά της νέας ελληνικής. 

Ο Γιώργος Κοτζόγλου (2012) σχολιάζει εύστοχα τη 
χρήση της ορολογίας εκ μέρους της δασκάλας και των 
υποστηρικτών της: 
 

http://goo.gl/94kEPX
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«Μετά την επιστολή των 140 [Αγαθοπούλου κ. συν., 2012] 
και των συγγραφέων της γραμματικής [Φιλιππάκη-
Warburton κ. συν., 2012α], η δασκάλα κ. Χρυσού αλλά και οι 
ακόλουθοί της αλλάζουν ρότα και υποστηρίζουν ότι ναι μεν 
τα γράμματα δεν λείπουν αλλά η Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημο-
τικού δεν είναι... “γραπτή γραμματική” (δεν ξέρω τι σημαίνει 
αυτό) αλλά “φωνητική (ή άλλοτε “φωνολογική”) γραμματι-
κή” (ούτε αυτό ξέρω τι σημαίνει). Επινοούν δηλαδή τον πα-
ντελώς κενό περιεχομένου όρο “φωνητική γραμματική” και 
τον περιφέρουν σαν ορολογικό μπαμπούλα. Έλα όμως που η 
έννοια “φωνητική γραμματική” δεν υφίσταται, όπως δεν υ-
φίσταται και η έννοια “γραπτή γραμματική”! 

»Η Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού είναι ένα εγχειρίδιο 
γραμματικής που ως προς αυτό μοιάζει με όλα τα άλλα. Η 
ενότητα στην οποία παρουσιάζονται οι φθόγγοι της γλώσσας 
μας (ενότητα 5 σελίδων σε σύνολο 218 του βιβλίου), ενότητα 
η οποία θα μπορούσε να ονομαστεί “φωνητική/φωνολογία”, 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εγχειριδίου γραμματι-
κής. Απλώς, το τμήμα αυτό παλιότερα ονομαζόταν “φθογγο-
λογικό”. Δεν υπάρχει καμία προσθήκη νέου φαινομένου εδώ 
ούτε αλλαγή του χαρακτήρα του εγχειριδίου. Ωστόσο, παρά 
τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, η σκιαμαχία των αγανα-
κτισμένων γλωσσαμυντόρων συνεχίζεται. Ακόμα και μέχρι 
σήμερα προσποιούνται ότι η γραμματική είναι “φωνητική 
γραμματική” και έχει ως απώτερο (υποχθόνιο;) σκοπό να ε-
πιβάλει τη... φωνητική γραφή. Το πώς θα γίνει αυτό παραμέ-
νει άγνωστο. Η εξήγηση βρίσκεται μέσα στο κεφάλι του κάθε 
υστερικού Δον Κιχώτη, που στήνει ανεμόμυλους και τους 
επιτίθεται, πιθανότατα διότι αυτό “πουλάει”». 
 
[10] Μπορεί να μη δηλώνεται ρητά στις παλιότερες σχο-
λικές γραμματικές ότι οι φωνηεντικοί φθόγγοι της νέας 
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ελληνικής είναι πέντε, αλλά από τα όσα αναφέρονται 
προκύπτει αυτό το συμπέρασμα – βλ. Τριανταφυλλίδης 
(1976: 11) και Τσολάκης (1983: 18). 

Προηγουμένως όμως ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης 
(1941: 13) είχε αναφέρει ξεκάθαρα ότι τα φωνήεντα είναι 
πέντε – βλ. https://goo.gl/bA1Pbt  

Γι’ αυτό η επικεφαλής της συγγραφικής ομάδας της 
νέας γραμματικής σε συνέντευξή της δήλωσε κατηγορη-
ματικά (Φιλιππάκη-Warburton, 2012):  
 
«Η δική μας ανάλυση δεν έχει τίποτα διαφορετικό από τις 
αναλύσεις παλιότερων, όπως του Τζάρτζανου, του Ψυχάρη ή 
του Τριανταφυλλίδη».  
 
[11] Για τον αντίλογο σε τέτοιους μύθους, βλ. Αργυρό-
πουλος (2015α και 2016). 
 
[12] Ο Νίκος Μπακουνάκης (2012) γράφει σχετικά με 
τον ρόλο που έπαιξαν ιδίως τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέ-
ρωσης στη Φωνηεντιάδα: 
 
«“Ο πόλεμος των φωνηέντων” έχει βέβαια και µία άλλη 
πλευρά, µεντιατική. Η γρήγορη αναπαραγωγή μιας γνώμης 
από τα ηλεκτρονικά μέσα και η άκριτη διάδοση χωρίς τον 
έλεγχο της αλήθειας ή του ψεύδους, επιπλέον η ασφάλεια 
της ανωνυμίας, δημιουργούν µια καταιγίδα από την οποία 
όλοι βγαίνουν βρεγμένοι και μερικοί πνιγμένοι. Αποδεικνύε-
ται έτσι ότι κάθε θέμα που βγαίνει από τον κύκλο των ειδι-
κών και περνάει στα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα στα ηλε-
κτρονικά, αποκτά τη δική του δυναμική και δημιουργεί αρνη-
τικούς όρους δημόσιου διαλόγου, που αρκετές φορές είναι 
µη αναστρέψιμοι».  

https://goo.gl/bA1Pbt
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Αυτή η αβασάνιστη αναμετάδοση πληροφοριών δείχνει 
έλλειψη κριτικής σκέψης (βλ. Θεοδωρόπουλος, 2012). 

Επιπλέον, σε μια τηλεοπτική εκπομπή (βλ. Constanti-
nos, 2012) που έτυχε να δω, η σύγχυση προφοράς και 
γραφής φτάνει στο κορύφωμά της. Ο παρουσιαστής υ-
ποστηρίζει ότι σύμφωνα με τους συγγραφείς (16:04-
16:09)  
 
«άλλο αλφάβητο χρησιμοποιείς όταν μιλάς και άλλο αλφά-
βητο χρησιμοποιείς όταν γράφεις»!  
 
Και ο καλεσμένος του αποφαίνεται (11:16-11:24):  
 
«Δεν έχουμε φωνήεν ου. Φθόγγος ου δεν υπάρχει. Δίφθογ-
γος υπάρχει. Συλλαβή υπάρχει. Αλλά φθόγγος δεν υπάρχει».  
 
Καλό θα ήταν οι άνθρωποι αυτοί να παρακολουθήσουν 
μερικά μαθήματα γλώσσας για μαθητές δημοτικού, μή-
πως εξοικειωθούν με ορισμένες βασικές έννοιες. Όποιος 
κάνει λόγο για δύο αλφάβητα, ένα του προφορικού και 
ένα του γραπτού λόγου, ή δηλώνει κατηγορηματικά ότι 
το νεοελληνικό ου είναι δίφθογγος και όχι φθόγγος έχει 
ανάγκη από τέτοια μαθήματα. 

Περαιτέρω, είναι αξιοσημείωτο ποιοι αμφισβητούν 
κοινώς αποδεκτά γλωσσολογικά διδάγματα για την κα-
ταγωγή της γλώσσας και του αλφαβήτου μας. Κάποιοι 
που δεν ξέρουν καν τι σημαίνει φθόγγος… 

Επίσης, σε διαδικτυακές συζητήσεις εκφράστηκε η 
άποψη ότι, εφόσον στο βιβλίο παρουσιάζονται πρώτα οι 
φθόγγοι και εν συνεχεία τα γράμματα, οι μαθητές θα 
μπερδευτούν και θα σχηματίσουν την ιδέα ότι τα γράμ-
ματα είναι περιττά. Ωστόσο, ο Γιώργος Κοτζόγλου 
(2012) απαντά εύστοχα: 
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«Ζήτημα σύγχυσης με τη γραφή δεν υφίσταται· οι μαθητές 
γνωρίζουν να γράφουν ήδη από την πρώτη τάξη του δημοτι-
κού, το δε εγχειρίδιο σε κανένα σημείο δεν προτρέπει στη 
χρήση των συμβόλων των φθόγγων για τη γραπτή απεικόνι-
ση των λέξεων».  
 
Στο ίδιο μήκος κύματος με άλλους επικριτές του εγχειρι-
δίου, που προεξοφλούσαν τη σύγχυση των μαθητών, η 
Εύη Πανταζοπούλου (2012) κατέληξε ως εξής: 
 
«Ο κατά τα άλλα συμπαθής Βρασίδας, πάντως, φαίνεται ότι 
έχει βαλθεί να τρελάνει τους μαθητές, γιατί, ενώ στη σελίδα 
35 του βιβλίου υποστηρίζει ότι η γλώσσα έχει 23 φθόγγους, 
στη σελίδα 36 διαχωρίζει με τον πλέον ανορθόδοξο τρόπο τα 
φωνήεντα και τα σύμφωνα και στη σελίδα 39 αποφασίζει 
τελικά ότι το ελληνικό αλφάβητο αποτελείται από 24 γράμ-
ματα». 
 
Καλύτερα να μη συζητήσουμε ποιος έχει βαλθεί να τρε-
λάνει ποιον. Πριν ξεσπάσει ο σάλος για την υποτιθέμενη 
κατάργηση γραμμάτων στη νέα γραμματική του δημοτι-
κού, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μια μέρα 
θα έγραφα βιβλίο για ένα τέτοιο θέμα και ότι θα εξηγού-
σαμε τη διαφορά φθόγγων και γραμμάτων σε ανθρώ-
πους που δεν είναι μαθητές δημοτικού.  

Την επόμενη μέρα, στον ίδιο ιστότοπο διάβασα ένα 
ακόμη ατυχές άρθρο (Ανών., 2012α), για το οποίο βλ. 
Σαραντάκος (2012β). Ωστόσο, σε αυτό σημειώνεται και 
κάτι που, αν απομονωθεί, με βρίσκει σύμφωνο: 
 
«Τίποτε πιο σοβαρό και πιο πολύτιμο δεν υπάρχει στη χώρα 
από τις νέες γενιές και την πνευματική καλλιέργειά τους». 
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Ελπίζω μόνο οι νέες γενιές να είναι τόσο καλλιεργημένες 
πνευματικά, ώστε να αντιλαμβάνονται την παραπληρο-
φόρηση του συγκεκριμένου ανώνυμου αρθρογράφου και 
των ομοϊδεατών του και να μην πέφτουν θύματά της…  
 
[13] Επισημαίνω την ανορθογραφία για έναν λόγο: Για 
να δείξω την αντίφαση του να δίνει κανείς μάχη για την 
ορθογραφία –ας πούμε– και να είναι ο ίδιος ανορθό-
γραφος.  

Συναφώς, ο Θανάσης Χειμωνάς (2012) έγραψε με νό-
ημα για τα πολλά ορθογραφικά λάθη που έβλεπε κανείς 
σε διαδικτυακά σχόλια επικριτών της γραμματικής:  
 
«Εξάλλου, τα φωνήεντα έχουν καταργηθεί από ορισμένους 
στην πράξη. Μια ματιά σε διάφορα ελληναραδικοεπαναστα-
τικά μπλογκ, όπου τα “Ξηπνησαμε” και τα “Ξεσηκοθητε” πέ-
φτουν βροχή, θα σας πείσει». 
 
Σχετικό είναι το άρθρο του Παντελή Μπουκάλα (2014), ο 
οποίος κάνει λόγο για την «αυτογελοιοποιούμενη ακρο-
δεξιά ιντερνετική ανορθογραφία και αγραμματοσύνη». 
 
[14] Απομαγνητοφώνησα τα όσα ανέφεραν οι δύο πολι-
τικοί, για να φανεί ακόμα καλύτερα πώς διαστρεβλώ-
νουν την αλήθεια, είτε για να δείξουν ότι υπερασπίζονται 
τη γλώσσα μας και να φανούν αρεστοί στον κόσμο είτε 
από επιπολαιότητα: 
 
«Και πάμε, λοιπόν, μέσα εδώ, όπου σε αυτό το περίφημο 
κεφάλαιο που έχει για τις συλλαβές και τα φωνήεντα [sic], 
όσο και αν σας κάνει εντύπωση, εξαφανίζει στην κυριολεξία 
όλα τα φωνήεντα της ελληνικής γλώσσας – δείχνω λίγο εδώ, 
δεν ξέρω, μπορεί να έρθει ο φακός; Ποια είναι τα φωνήεντα 
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της ελληνικής γλώσσας σύμφωνα με το βιβλίο της γραμματι-
κής της πέμπτης και έκτης δημοτικού. Ξεχάστε τα φωνήεντα 
που ξέρατε, άλφα, έψιλον, γιώτα κ.λπ. Τα φωνήεντα της ελ-
ληνικής γλώσσας που θα μάθουν τα παιδιά σας στην πέμπτη 
και στην έκτη δημοτικού είναι: άλφα, έψιλον, γιώτα, όμικρον, 
ου. Δεν φαίνεται καλά, γιατί γυαλίζει – δεν πειράζει. Τα φω-
νήεντα –αυτό που ακούσατε– είναι άλφα, έψιλον, γιώτα, ό-
μικρον, ου. Αυτά είναι τα φωνήεντα! Τα δε σύμφωνα είναι το 
κάπα, το πι, το ταυ, το γκου, το μπου, το ντου, το γάμα, το 
βήτα, το δέλτα, το χι, το φι, το θήτα, το λάμδα, το ρο, το σίγ-
μα, το ζήτα, το μι και το νου. Το γκου, το μπου και το ντου 
είναι τα σύμφωνα της ελληνικής γλώσσης, σύμφωνα με το 
βιβλίο της πέμπτης και της έκτης δημοτικού “γραμματική”! 
Δηλαδή αν γυρίσει το παιδί στο σχολείο [= απ’ το σχολείο] 
και σας πει [= του πείτε]: “Ποια είναι, παιδί μου, τα φωνήε-
ντα;”. Περιμένεις να σου πει: έψιλον, γιώτα, ήτα, ύψιλον, 
άλφα, ωμέγα, όμικρον, έτσι; Περιμένεις να σου πει αυτά. Δεν 
θα σου πει αυτό το παιδί – θα σου πει: άλφα, έψιλον, γιώτα, 
όμικρον, ου. Αυτά είναι τα φωνήεντα της ελληνικής γλώσσης, 
σύμφωνα με τη γραμματική της πέμπτης και έκτης δημοτι-
κού. Και σας ρωτώ: Εσείς δέχεστε, εσείς που με παρακολου-
θείτε τώρα δέχεστε, όσο θολοκουλτουριαραίοι και να ’στε, 
δέχεστε τα δικά σας, ρε, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο 
και να μη μαθαίνουν καν ελληνικά; Να μη μαθαίνουν ποια 
είναι τα φωνήεντα και τα σύμφωνα; Ρε, πού καταντήσαμε; 
Πού καταντήσαμε επιτέλους; Ρωτάνε ορισμένοι: “Θα κάνεις 
θέμα στη βουλή;”. Μα σιγά που δεν θα κάνω! Όχι, θα τους 
φοβηθώ κιόλας! Προφανώς θα κάνω θέμα στη βουλή – τι 
νομίζετε ότι θα κάνω; Θα κάνω θέμα στη βουλή, βεβαίως, και 
ερώτηση και τα πάντα». (Άδωνις Γεωργιάδης – βλ. 
BigNick157, 2012) 
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«Τα ’χω με αυτούς που φτιάχνουν το καινούριο βιβλίο, το 
καινούριο βιβλίο στο δημοτικό, με φωνητική γραφή. Και κα-
ταργούν τα φωνήεντα. Α, ε, ι, ο, ου. Πέντε είναι τα φωνήεντα. 
Μην πας στο παιδί σου και του μάθεις και ύψιλον και ήτα – 
είσαι βλαξ. Φωνητική γραφή. Λέω εντελώς αλήθεια». (Λιάνα 
Κανέλλη – βλ. Stazybohorn’s channel, 2012α) 
 
[15] Σχολιάζοντας την αναφορά του Βύρωνα Πολύδωρα 
σε λατινικούς χαρακτήρες, ο Γιώργος Κοτζόγλου (2012) 
αναρωτιέται εύλογα: 
 
«Μα πού τα βρήκε τα λατινικά; Διαβάζει το βιβλίο που γρά-
ψαμε ή του έδωσαν άλλο;». 
 
[16] Πρόκειται για αυτό εδώ το σχόλιο: 
 
«[…] Με αφορμή καθημερινά δημοσιεύματα στον ημερήσιο 
τύπο που αφορούν τον σύλλογό μας και για την αποκατά-
σταση της αλήθειας, για άλλη μια φορά, σας επισημαίνουμε 
ότι: Δεν υπάρχει καμιά απόφαση και καμιά καταγγελία του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου εκπαιδευτικών “Αλέ-
ξανδρος Δελμούζος” για το θέμα με το οποίο ασχολούνται τα 
δημοσιεύματα. Το άρθρο “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ!”, συναδέλφισσάς μας, που αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα μας, εκφράζει τις προσωπικές της απόψεις, 
οι οποίες δεν υιοθετήθηκαν ποτέ από τον Σύλλογο και ούτε 
τον εκφράζουν. Δεν έχει προκηρυχθεί καμιά ψηφοφορία ή 
συλλογή υπογραφών από τον Σύλλογο. Δεν υπάρχει καμιά 
απόφαση του Δ. Σ. του Συλλόγου να γίνει αίτημα προς το  
Υπουργείο Παιδείας για να αποσυρθεί το βιβλίο. Δεν έχει 
ξεσπάσει καμιά διαμάχη μεταξύ του Συλλόγου και του Κέ-
ντρου Ελληνικής Γλώσσας. Από όλα τα παραπάνω γίνεται 
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αντιληπτό ότι τα δημοσιεύματα αυτά δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα, σε ό,τι αφορά τον Σύλλογό μας, και 
σας παρακαλούμε να αποκαταστήσετε την αλήθεια γιατί δη-
μιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις στην εκπαιδευτική 
κοινότητα και γενικότερα στην κοινωνία για τις θέσεις μας. 
Σε κάθε περίπτωση και εμείς θεωρούμε πως η επιστημονική 
ορθότητα αποτελεί τη μόνη βάση για την προάσπιση της Ελ-
ληνικής Γλώσσας […]». 
 
[17] Ενδεικτικά, βλ. Βολουδάκης (2012), Λεονταρίτης 
(2012), Πολύδωρας (2012), Ανών. (2012β), Ανών. 
(2012ε), Ανών. (2012στ), Ανών. (2012ζ), Ανών. (2012η), 
Ανών. (2012θ), Ανών. (2012ι) και Χατζής (2012). 

Κριτική στο τρίτο από τα παραπάνω δημοσιεύματα 
(Πολύδωρας, 2012) περιλαμβάνουν δύο αξιόλογα κείμε-
να, ένα εκτενές άρθρο (Τσακνιάς, 2012) και μια επιστολή 
(Παπαδόπουλος, 2012). Οι συντάκτες και των δύο κά-
νουν καίριες επισημάνσεις. Η επιστολή μάλιστα είναι 
αξιοπρόσεκτη, αν ληφθεί υπόψη ότι συχνά επιστολο-
γράφοι εφημερίδων –και ειδικά της Καθημερινής– εκ-
φράζουν άστοχες απόψεις για θέματα γλώσσας.  

Σημειωτέον ότι ο Γιώργος Κοτζόγλου (2012) έκανε 
εύστοχα σχόλια και για τα εξής δημοσιεύματα: Λεοντα-
ρίτης (2012), Ανών. (2012θ) και Ανών. (2012ι). 

Αξίζει να προστεθεί ότι, δυστυχώς, η Φωνηεντιάδα 
έφτασε και στην Κύπρο. Όταν μάλιστα ο Πρόεδρος της 
ΟΕΛΜΕΚ (Οργάνωσης Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκ-
παίδευσης Κύπρου) δείχνει ότι έχει υιοθετήσει τις σα-
θρές κατηγορίες εναντίον της σχολικής γραμματικής Φι-
λιππάκη, θα πρέπει να προβληματιστεί κανείς πολύ σο-
βαρά (βλ. Stazybohorn’s channel, 2012β).  

 
[18] Σχολιάζοντας την παραπάνω δήλωση, γράφει εύ-
στοχα ο Άρης Δημοκίδης (2012): 
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«Όσο περισσότερο βγαίνει η αλήθεια στο φως, όσο περισσό-
τερο λύνεται η παρεξήγηση και όλα εξηγούνται, τόσο περισ-
σότερο παθιάζονται οι υποστηρικτές της δασκάλας και της 
“άμεμπτης” ελληνικής γλώσσας. Όλοι κάνουμε λάθη και α-
προσεξίες. Το να επιμένεις όμως ηδονικά στα λάθη σου, το 
να γαντζώνεσαι στις ανοησίες σου, το να απορρίπτεις τις ε-
ξηγήσεις των ειδικών, το να καλείς σε “ΠΟΛΕΜΟ” τους πολί-
τες (όπως έκανε ο Πολύδωρας!) δεν δείχνει πια ανθρώπινη 
άγνοια ή χαμηλό iq: Δείχνει ανεξάντλητη ισχυρογνωμοσύνη – 
αυτήν που συναντάμε όλο και συχνότερα γύρω μας. Δυστυ-
χώς». 
 
Και ο Παντελής Μπουκάλας (2012β) σχολίασε εύστοχα 
το σάλπισμα «Έλληνες, γρηγορείτε!» του Βύρωνα Πολύ-
δωρα: 
 
«Φυσικά και πρέπει να γρηγορούμε. Ώστε ν’ ακούμε με ευ-
λάβεια όχι τις φαντασιώσεις μας αλλά την Ιστορία, που έχει 
λ.χ. να μας πει ότι η προσωδία άρχισε να χάνεται πριν εμφα-
νιστεί επί Γης ο Ιησούς Χριστός, και μόνο ο Διονύσης Σαββό-
πουλος πίστεψε κάποια στιγμή ότι συλλαβίζουμε ακόμα τα 
μακρά και τα βραχέα δίχως καν να το καταλαβαίνουμε.        
Ν’ ακούμε και τους όντως ειδήμονες, γλωσσολόγους, φιλο-
λόγους, γραμματολόγους εν γένει, που βουτάνε τη γλώσσα 
τους στο μυαλό τους πριν πουν οτιδήποτε. Ετούτη μάλιστα 
τη φορά, και αντίθετα με ό,τι συνέβη σε άλλες φάσεις του 
άλυτου καταπώς φαίνεται γλωσσικού μας προβλήματος, δεν 
υπάρχει η παραμικρή ενδοφιλολογική διχογνωμία, όπως έ-
δειξε και το κείμενο των 140 απελπισμένων (από την επέλα-
ση του ανορθολογισμού) γλωσσολόγων». 
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Άλλες κριτικές για το κάλεσμα σε πόλεμο από τον συγκε-
κριμένο πολιτικό: Αλεξοπούλου και Τσούλας (2012), Κα-
σιμάτης (2012), Μπακουνάκης (2012), Σαραντάκος 
(2012γ), Φύσσας (2012) και Ein Steppenwolf (2012).  

Στα φαιδρά κείμενα εναντίον των 140 γλωσσολόγων 
συγκαταλέγεται και ένα εξώδικο που κατατέθηκε από 
γονείς μαθητών δημοτικού – βλ. Φιλονόη (2012). Εύστο-
χα είναι τα συναφή σχόλια που διατύπωσε ο Παντελής 
Μπουκάλας (2012γ). 

Τέλος, η «συμβολική καταστροφή» του βιβλίου δεν 
αφήνει –νομίζω– καμία αμφιβολία ότι σε θέματα γλώσ-
σας μερικοί συμπατριώτες μας βρίσκονται στον μεσαίω-
να – βλ. THEinnocentBOMB (2012) και Εξαρχουλάκου 
(2012). 
 
[19] «Αυτό που υποκρύπτεται πίσω από την διαγραφή του η 
και του ω από τα φωνήεντα και τους φθόγγους, είναι το γε-
γονός ότι είναι μακρά. Τιμωρούνται δηλαδή επειδή ως μακρά 
δεν προφέρονται στη νέα ελληνική, αν και αυτό δεν είναι 
καθόλου σαφές ότι ισχύει. Τότε όμως, κατά την ίδια λογική, 
θα έπρεπε να διαγραφούν από τους διφθόγγους και τα αι, τα 
ευ και τα λοιπά. Στη συνέχεια, ο δρόμος για την επέμβαση 
στην ιστορική ορθογραφία είναι μικρός και αντί για πλεύση 
θα γράφουμε πλέφσι, και αντί για αιγοπρόβατα εγοπρόβατα, 
εφόσον δεν υφίσταται διακριτός ήχος κατά την προφορά. 
Γιατί όχι; Αφού ο ήχος δεν υφίσταται, προς τι η διατήρηση 
της ιστορικής ορθογραφίας; Κάτω λοιπόν και όλα τα μακρά 
φωνήεντα και οι δίφθογγοι». (Διαμαντής, 2012β)  
 
[20] «Με την τάση αυτή για γλωσσική “απλοποίηση” πολύ 
φοβούμαι πως το επόμενο βήμα θα είναι η επικράτηση μιας 
φωνητικής ορθογραφίας που θα μας αναγκάζει να γράφουμε 
π.χ. “ζβίνις” (αντί “σβήνεις”). Το μεθεπόμενο βήμα θα είναι η 
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επιβολή του Διεθνούς Φωνητικού Αλφάβητου (International 
Phonetic Alphabet) [sic], ό,τι θα σημάνει φυσικά το τέλος της 
ιστορικής διαδρομής της ελληνικής γλώσσας. Και θα είναι 
αυτά επακόλουθα της εκπαραθύρωσης των αρχαίων ελληνι-
κών από το γυμνάσιο το 1976, της κατάργησης των τόνων και 
των πνευμάτων το 1982 και του σημερινού ωχαδερφισμού». 
(Τσαγκαράκης, 2012α)  
 
[21] Σημειωτέον ότι τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται από 
το πρωτότυπο στο γυμνάσιο εδώ και πάνω από 20 χρό-
νια. Ως προς τη διδασκαλία των αρχαίων, πολύ ενδιαφέ-
ρουσα είναι η ιστορική αναδρομή που κάνει η Μαρία 
Κοξαράκη (2000: 11-15). 
 
[22] Ας σημειωθεί ότι το μονοτονικό δεν καθιερώθηκε το 
1975, όπως δήλωσε η εκπαιδευτικός, αλλά το 1982. Ας 
προστεθεί ότι η καθιέρωση της νέας ελληνικής (δημοτι-
κής) ως επίσημης γλώσσας του κράτους έγινε το 1976. 
 
[23] Αναρωτιέμαι τι σημαίνει αυτό. Εννοείται ότι δεν 
ήταν γλωσσολόγοι οι εν λόγω ποιητές. Προσπαθώ όμως 
να σκεφτώ σε τι μπορεί να αποτελέσει απάντηση η πα-
ραπάνω ρήση.  
 
[24] Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη ανάρτηση (Διαμα-
ντής, 2012α), ο Χρήστος Τριανταφύλλου (2012) παρατη-
ρεί εύστοχα: 
 
«Το άρθρο αυτό δεν περιλαμβάνει τίποτα το καινοφανές, 
απλά επαναλαμβάνει τα γνωστά εθνοκεντρικά και συνωμο-
σιολογικά στερεότυπα, εφαρμόζοντας και το σχήμα που θέ-
λει τον “απλό και άδολο λαό” να αντιπαρατίθεται στους πά-
σης φύσεως υπηκόους των ξένων κέντρων εξουσίας». 
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Ο ίδιος (Τριανταφύλλου, 2012) συμπληρώνει: 
 
«Η εντυπωσιακή και ταχύτατη διάχυση του τρομοκρατικού 
κλίματος συνοδεύτηκε και από σφοδρή αμφισβήτηση του 
κειμένου που συνέταξαν οι 140 γλωσσολόγοι, και πάλι στη 
βάση του δίπολου “άδολος λαός–ξενόδουλοι δήθεν επιστή-
μονες”».  
 
[25] Και ο Παντελής Μπουκάλας (2012β) διαπιστώνει 
ότι «το μίσος κατά των επιστημόνων, ή τέλος πάντων η 
λαϊκιστική εχθρότητα κατά των ειδικών» συγκαταλέγε-
ται στα συνήθη όπλα των γλωσσαμυντόρων, που είναι «η 
ημιμάθεια ή και η πλήρης άγνοια, η ελληνοκαπηλεία, η 
χυδαία διαστρέβλωση των δεδομένων, η δημαγωγία, η 
απύθμενης επιπολαιότητας συνωμοσιολογία». 
 
[26] Βλ. Αργυρόπουλος (2016). Στη Φωνηεντιάδα έχω 
αφιερώσει ένα υποκεφάλαιο του κεφαλαίου που έχει ως 
θέμα τις μορφές της γλωσσικής αρχαιολατρίας (βλ. Αρ-
γυρόπουλος, 2016: 33-35). 
 
[27] Άστοχη αρνητική αξιολόγηση της γλωσσικής μετα-
βολής φαίνεται σε δημοσιεύματα επιστολογράφων και 
αρθρογράφων, ιδίως της Καθημερινής. 

Π.χ. ο Ιωάννης Μακρής (2016) επικρίνει μεταξύ άλ-
λων τους τύπους Πλάτωνας και Παρθενώνας αντί Πλά-
των και Παρθενών. Ωστόσο, οι παραπάνω τύποι με κα-
τάληξη -ας οφείλονται στο βασικό χαρακτηριστικό κάθε 
ζωντανής, ομιλούμενης γλώσσας, τη μεταβολή. Αλίμονο 
αν θεωρήσουμε πρόβλημα το γεγονός ότι λέμε Παρθε-
νώνας αντί για Παρθενών.  

Ας προσθέσω μερικά σχόλια για δύο επιστολές στην 
Καθημερινή του γιατρού Αθανασίου Αβραμίδη (2015 και 
2016). Ιδού η πρώτη: 
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«Κύριε διευθυντά 
»Άρχισε από κάποιους οι οποίοι, προφανώς, δεν γνώριζαν 

ότι το “ήταν”, ήταν ο ενικός του ρήματος είμαι, το δε “ήσαν”, 
ο πληθυντικός του. 

»Σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα, είτε πρόκειται για 
“έναν” είτε για “πολλούς”, σχεδόν οι πάντες χρησιμοποιούν 
το “ήταν” π.χ. “περί τους 38 οι πνιγέντες από την ανατροπή 
της βάρκας”. Δεν αξίζει, άραγε, να αναλάβετε την αποτροπή 
και αυτού του ευτελισμού της γλώσσας μας;». (Αβραμίδης, 
2015) 
 
Ο ανωτέρω επιστολογράφος ασχολήθηκε με το θέμα αυ-
τό και σε δεύτερη επιστολή του: 
 
«Κύριε διευθυντά 

»Στο φύλλο της φίλης “Καθημερινής”, 26.7.2016 σ. 8, στα 
ΣΥΝΤΟΜΑ, διάβασα: “Οι μετανάστες ήταν κυρίως από Συρία, 
Αφγανιστάν, Ιράν…”. Δηλαδή, “δεν ήταν ένας”, αλλά “ήσαν 
πολλοί”. Γιατί, η καλή μας “Καθημερινή” –παιδιόθεν για μέ-
να, των 90 πλέον ετών τώρα– να μη μας βοηθεί, ώστε να συ-
νεχίζουμε να διαβάζουμε την ωραία ελληνική μας γλώσσα!». 
(Αβραμίδης, 2016) 
 
Δεν θα ασχοληθώ με ειδικά θέματα, όπως το πότε πρω-
τοεμφανίζεται το ήταν ως τύπος του πληθυντικού και το 
αν πράγματι «σε σύντομο χρονικό διάστημα» έφτασε να 
χρησιμοποιείται έτσι σχεδόν από όλους. 

Ο επιστολογράφος δεν μας εξηγεί γιατί είναι δείγμα 
ευτελισμού να χρησιμοποιείται ο ίδιος ρηματικός τύπος 
στον ενικό και τον πληθυντικό. Να υποθέσω ότι με την 
ίδια λογική θεωρεί ευτελισμό της αρχαίας ελληνικής το 
γεγονός ότι το ἔλυον μπορούσε να είναι τύπος είτε του 
πρώτου ενικού είτε του τρίτου πληθυντικού; Και στον 
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παρατατικό του αρχαίου εἰμί το ἦν είναι είτε δευτερεύων 
τύπος στο πρώτο ενικό είτε ο τύπος του τρίτου ενικού. 
Ευτελισμός κι αυτό; Παρόμοια περίπτωση αποτελεί το 
ιταλικό sono «είμαι», που χρησιμοποιείται και στο πρώ-
το ενικό και στο τρίτο πληθυντικό. 

Η διαπίστωση του επιστολογράφου ότι το νεοελληνι-
κό ήταν στον πληθυντικό χρησιμοποιείται σχεδόν από 
όλους αποτελεί περιγραφή της γλωσσικής πραγματικό-
τητας, με την οποία δεν υπάρχει απολύτως κανένας λό-
γος να συγκρουστούμε. 

Επίσης, δεν καταλαβαίνω πώς μια εφημερίδα θα 
μπορούσε να «αναλάβει» την αποτροπή της χρήσης του 
ήταν στον πληθυντικό. Τι να κάνει δηλαδή ο διευθυντής 
της εφημερίδας, να δώσει την οδηγία σε όλους τους δη-
μοσιογράφους να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το ήσαν 
στον πληθυντικό; Και για ποια άλλα δείγματα δήθεν ευ-
τελισμού της γλώσσας θα δίνονταν παρόμοιες οδηγίες; 
Πάντως, ακόμη κι αν η Καθημερινή αναλάμβανε μια τέ-
τοια πρωτοβουλία, η γλωσσική πραγματικότητα δεν θα 
άλλαζε τόσο εύκολα.  

Ας δεχτούμε ότι η γλωσσική μεταβολή δεν αξιολογεί-
ται αρνητικά με γλωσσολογικούς όρους, ότι δεν είναι ευ-
τελισμός, όπως νομίζει ο αναγνώστης της εφημερίδας, 
και ας ασχολούμαστε με πιο ουσιαστικά γλωσσικά θέμα-
τα. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η γλωσσική αλλαγή αξι-
ολογείται αρνητικά –κακώς– στο πλαίσιο της γλωσσικής 
αρχαιολατρίας. Ειδικότερα, παίζει ρόλο η στρεβλή αντί-
ληψη ότι η απόκλιση από την αρχαία ελληνική ή και από 
την καθαρεύουσα, που μιμείται τα αρχαία πρότυπα, εί-
ναι επιζήμια και συνιστά φθορά της γλώσσας.  

Παρόμοιες απόψεις εκφράζουν και αρθρογράφοι της 
ίδιας εφημερίδας. Π.χ. ο Χρήστος Γιανναράς (2016α) 
στηλιτεύει «τη ραγδαία μετατροπή της κλίσης των συνη-
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ρημένων, με κατάληξη -έω, ρημάτων που εξομοιώνονται 
με τα λήγοντα σε -άω», όπως ζητά, προχωρά, παρακαλά, 
περπατά, συνομιλά, και θεωρεί ότι είναι «ένα ακόμα 
στρεβλωτικό της γλώσσας σύμπτωμα». Ωστόσο, σε μια 
ζωντανή γλώσσα το ζητώ, το προχωρώ κτλ. κάλλιστα 
μπορεί να γίνουν (και) ζητάω, προχωράω κτλ. Άλλωστε, 
και ο Χ. Γ. στο ίδιο άρθρο χρησιμοποιεί τον τύπο ζητάει. 
Πρόκειται για φυσική εξέλιξη της γλώσσας, και μάλιστα 
δεν είναι τόσο «ραγδαία», εφόσον μαρτυρείται ήδη στη 
μεσαιωνική ελληνική. Για κριτική στο Γιανναράς 
(2016α), βλ. και Σαραντάκος (2016), αλλά και Χάρης 
(2016).  

Ομοίως, ο Χρήστος Γιανναράς (2016β) σε μεταγενέ-
στερο άρθρο του ασχολείται και πάλι με τα ρήματα σε     
-έω, που «μεταποιούνται» σε -άω, όπως ζητά, παρακα-
λά, προχωρά, περπατά, μιλά, εξηγά, οδηγά. Στο ίδιο άρ-
θρο όμως χρησιμοποιεί τον τύπο μιλάμε. 

Με παράθεση τύπων όπως εξηγά ίσως κερδίζονται 
μερικές εντυπώσεις, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι αρκε-
τοί αναγνώστες είναι συντηρητικοί. Στο προηγούμενο 
άρθρο (Γιανναράς, 2016α) διαβάσαμε ότι σε λίγο θα α-
κούμε και «εξηγά, ειδοποιά, πληροφορά, πλεονεκτά, δι-
οικά». Ωστόσο, πέρα από το κυνήγι εντυπώσεων, τύποι 
όπως ζητάει, μιλάει και πολλοί άλλοι οφείλονται στη 
γλωσσική μεταβολή, τη φυσική κατάσταση κάθε ομιλού-
μενης γλώσσας. 

Θα μπορούσε να γράψει κανείς πολυσέλιδο άρθρο με 
αναλυτικά σχόλια για τη γλωσσική ιδεολογία που αποτε-
λεί το υπόβαθρο τέτοιων δημοσιευμάτων. Για παράδειγ-
μα, και στο πιο πρόσφατο άρθρο (Γιανναράς, 2016β) 
επαναλαμβάνεται το στερεότυπο ότι η ελληνική γλώσσα 
καταστρέφεται ή στρεβλώνεται. Πουθενά δεν φαίνεται 
ότι οι γλώσσες αλλάζουν. Η γλώσσα δηλαδή αντιμετωπί-
ζεται σαν κάτι το στατικό και όχι δυναμικό. Επίσης, γίνε-
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ται λόγος για «γλώσσες υπανάπτυκτης εκφραστικής». 
Τέτοιες είναι –υποτίθεται– οι γλώσσες στις οποίες δεν 
δηλώνεται το άρθρο. Ωστόσο, η γλωσσολογία δεν αξιο-
λογεί τις γλώσσες ως συστήματα (βλ. Κακριδή-Φερράρι, 
2001 και Harlow, 1998). Επιπροσθέτως, όλες οι γλώσσες 
του κόσμου έχουν εξαιρετικά σύνθετα γραμματικά συ-
στήματα – απλώς είναι περισσότερο ή λιγότερο σύνθετες 
σε μια περιοχή του συστήματος (βλ. Bauer, 1998: 83). 
Υπάρχουν λ.χ. αφρικανικές γλώσσες που έχουν γύρω στα 
150 φωνήματα η καθεμιά (βλ. Andersson, 1998: 53). Και 
στη γλώσσα Μαορί της Πολυνησίας διαφορετικές αντω-
νυμίες αντιστοιχούν στο εμείς ανάλογα με το αν πρόκει-
ται για τον ομιλητή και τον ακροατή ή για τον ομιλητή 
και κάποιον τρίτο (βλ. Bauer, 1998: 83). Στην ίδια γλώσ-
σα δεν επιτρέπεται περισσότερα από ένα επίθετα να 
προσδιορίζουν μαζί ένα ουσιαστικό, πράγμα που επιβάλ-
λει τη χρήση περισσότερων λέξεων. Είναι συζητήσιμο 
όμως αν πρόκειται για πιο σύνθετο ή πιο απλό σύστημα. 
Είναι πιο σύνθετο λόγω μεγαλύτερου αριθμού λέξεων ή 
απλούστερο λόγω πιο απλής δομής; (βλ. Andersson, 
1998: 56) Ας προστεθεί ότι τα γλωσσικά λάθη ή «λάθη» 
που επισημαίνονται (Γιανναράς, 2016α και 2016β) δεν 
έχουν κατ’ ανάγκην ιδεολογικό υπόβαθρο. Πολλοί ομιλη-
τές δυσκολεύονται με τη διάκριση λ.χ. των παρή-
γε/παρήγαγε, να παράγει/να παραγάγει κ.λπ. Δεν είναι 
βέβαιο ότι θέλουν να αποφύγουν τύπους που μοιάζουν 
συντηρητικοί. 

Βασικό κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω ρυθμι-
στικών, κανονιστικών και λαθοθηρικών τοποθετήσεων 
είναι μια πολύ στενή, περιορισμένη αντίληψη για το τι 
είναι γλώσσα. Δεν είναι τυχαίο ότι επιστολογράφοι και 
αρθρογράφοι της συγκεκριμένης εφημερίδας επικε-
ντρώνουν την προσοχή τους σε θέματα που ουσιαστικά 
αφορούν τη σχέση της νεοελληνικής (δημοτικής) με την 
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καθαρεύουσα ή και την αρχαία. Δεν δείχνουν να ενδια-
φέρονται για άλλα γλωσσικά θέματα, όπως ο έλεγχος 
κατανόησης ή η περιληπτική απόδοση κειμένου, ίσως 
γιατί αυτά τα τελευταία δεν έχουν ιδεολογικές προεκτά-
σεις. 

Είναι αναρίθμητα τα αγλωσσολόγητα δημοσιεύματα 
αρθρογράφων και επιστολογράφων, ιδίως της Καθημε-
ρινής. Μπορεί να αφορούν και άλλα θέματα γλώσσας, 
όχι μόνο τη γλωσσική μεταβολή. Ενδεικτικά, βλ. Θεοδω-
ρόπουλος, 2016α, 2016β, 2016γ, 2016δ, 2016ε και 
2016στ· Αλιπράντης, 2016· Ζαχαρόπουλος, 2016· Κοκ-
κονός, 2016· Μαχαιρά, 2016· Παπασταματίου, 2016· 
Παπασωτηρίου, 2016· Παπατζίμας, 2016· Σταύρου, 
2016. 
 
[28] Συναφές είναι το εξής παράθεμα από επιστολή με 
θέμα τη δήθεν κατάργηση γραμμάτων στη σχολική 
γραμματική του γυμνασίου (Κουλούρης, 2013): 
 
«Στην ίδια σελίδα [19] όπως και στην επόμενη, καμία ανα-
φορά δεν γίνεται για την τύχη των φωνηέντων η και υ και 
των συμφώνων ξ και ψ που όλες οι γενιές των Ελλήνων πα-
ρέλαβαν και χρησιμοποιούν από τους αρχαίους προγόνους 
τους μέχρι σήμερα». 
 
[29] Άρα, με τη λογική του Α. Δ., η νέα ελληνική δεν δια-
φέρει σε τίποτε από την αρχαία, όχι μόνο σε επίπεδο 
προφοράς, αλλά και από κάθε άλλη άποψη.  
 
[30] Η αναφορά σε διαγραφή του η και του ω «από τα 
φωνήεντα και τους φθόγγους» δίνει ένα ακόμη από τα 
πάμπολλα παραδείγματα σύγχυσης προφοράς και γρα-
φής. 
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[31] Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για άποψη, 
αλλά είναι κοινός τόπος. 
 
[32] Βλ. Κατσογιάννου (2012α) και Σαραντάκος 
(2012στ). 
 
[33] Συναφείς αγλωσσολόγητες απόψεις διαβάζουμε συ-
χνά σε επιστολές δημοσιευμένες σε εφημερίδες, όπως 
στην Καθημερινή: 
 
«Η ελληνική δεν είναι τρόπος έκφρασης μόνον. Είναι τρόπος 
σκέψης. Με τη δομή της και τη ροή της αναλύει και συνθέτει, 
ακριβολογεί, διδάσκει Λογική και καθοδηγεί την εξέλιξη. Έχει 
ειρμό: Λύω, αναλύω, καταλύω, διαλύω, απολύω. Γη, υπόγει-
ο, ισόγειο, ανώγειο, απόγειο, υπέργειο, γείωση, απογείωση, 
προσγείωση. Κάθε λέξη μια πλήρης αλληλουχία εννοιών». 
(Μέρτζος, 2016) 

 
«Η ελληνική γλώσσα είναι ό,τι πιο τέλειο έχει ανακαλύψει 

η ανθρώπινη νόηση. Είναι η ωραιότερη, η πλουσιότερη και 
“η των γλωσσών όλων η ακριβέστερη και οξυτάτη”». (Παπα-
θανασίου, 2016)  

 
«Γιατί ειδικά η μοναδικά πλουσιότατη αρχαία ελληνική 

γλώσσα, εκτός από βάση της επιστήμης, ευρωπαϊκών γλωσ-
σών και της δικής μας νεοελληνικής, αποτελεί και το υπόβα-
θρο της λογικής, λόγω της συγκροτημένης δομής της, τουλά-
χιστον». (Σμυρλής, 2016)  

 
«Η ελληνική γλώσσα έχει τη δυνατότητα, και μάλιστα με 

μεγάλη άνεση, να εκφράζει γλαφυρά και ξεκάθαρα το νόημα 
των πραγμάτων, των γεγονότων και των ανθρώπινων σκέ-
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ψεων, αρκεί να τη γνωρίζει αυτός που τη χειρίζεται και να τη 
σέβεται». (Μέλλιος, 2016) 

 
«Τι μπορεί να γίνει λοιπόν για να δείξουμε ότι τιμούμε την 

ταυτότητά μας με τους αρχαίους που μας χάρισαν μια απα-
ράμιλλη σε λεξική δομή, πυκνότητα και πλαστικότητα μορφή 
της γλώσσας μας;». (Μπατρίνος, 2016)  

 
«Τα πέντε κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία της ελληνικής 

γλώσσας είναι: πρώτον, η ποιητική της υφή, γι’ αυτό κανείς 
χαίρεται να τη μιλάει και να την ακούει· δεύτερον, η λογική 
της διαύγεια, καθώς ορίζει και εξηγεί κάθε όρο και λέξη που 
χρησιμοποιεί με αποκρυσταλλωμένη σαφήνεια και ακρίβεια· 
τρίτον, το επιστημονικό της οικοδόμημα, αφού είναι θεμε-
λειωμένη [sic] επάνω στα ελληνικά αριστουργήματα της 
γραμματικής και του συντακτικού· τέταρτον, η λογοτεχνική 
και ρητορική της δεινότητα· και πέμπτον, ο τεράστιος μορ-
φωτικός πλούτος και πνευματικός θησαυρός του λεξικού της, 
που αντανακλά κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής». (Αλεξαν-
δράκης, 2016) 
 
Φαίνεται ότι οι άλλες γλώσσες, λ.χ. τα ιταλικά ή τα χα-
βανέζικα, έχουν… ασυγκρότητη δομή και δεν δίνουν τη 
δυνατότητα σε κάποιον να εκφραστεί γλαφυρά και ξε-
κάθαρα. Επίσης, ο σχολιασμός επιστολών όπως του Δη-
μητρίου Αλεξανδράκη (2016) κ.ά. μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο πολυσέλιδου άρθρου. Τι σημαίνει λ.χ. «ποι-
ητική υφή» της ελληνικής γλώσσας; Ένας φίλος δηλώνει 
πεπεισμένος ότι οι υπεύθυνοι της Καθημερινής γνωρί-
ζουν την ανοησία των επιστολών, αλλά συνεχίζουν να τις 
δημοσιεύουν γνωρίζοντας εξίσου καλά ότι η ανοησία αυ-
τή πουλάει. Ό,τι και να ισχύει, το βέβαιο είναι ότι τέτοιες 
επιστολές με κάνουν να αναρωτιέμαι κατά πόσο τα πο-
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ρίσματα της γλωσσολογίας έχουν γίνει γνωστά στην ελ-
ληνική κοινωνία. 

Τέτοιες απόψεις δεν συναντά κανείς μόνο σε επιστο-
λές, αλλά και σε άρθρα, που μπορεί μάλιστα να μην α-
φορούν τη γλώσσα στο σύνολό τους. Μια μέρα διάβαζα 
αθλητικά και να τι έπαθα: 
 
«[…] η Άννα [Κορακάκη] έστειλε μήνυμα και στα ελληνικά σε 
όλη την Ελλάδα, για να ακουστεί η πιο όμορφη γλώσσα του 
κόσμου από μια κοπέλα που στο πρόσωπό της απεικονίζεται 
η Ελλάδα που ονειρευόμαστε. [...]». (Λαμπίρης, 2016). 
 
Ο αθλητικογράφος του Βήματος πιστεύει ότι η πιο ό-
μορφη γλώσσα του κόσμου είναι η ελληνική. Δεν είναι 
τυχαίο –φαντάζομαι– το γεγονός ότι είναι Έλληνας.  

Σημειωτέον ότι ο Σπύρος Μοσχονάς (2001 και 2002) 
έχει ασχοληθεί με παλιότερα δηµοσιεύµατα του τύπου 
για τη γλώσσα και ειδικότερα με επιστολές αναγνωστών 
για γλωσσικά θέματα. 

Από την άλλη, οι γλωσσικοί μύθοι δεν ανθούν μόνο 
στη χώρα μας. Για παράδειγμα, η αξιολογική σύγκριση 
γλωσσών δεν αποτελεί φαινόμενο που παρατηρείται μό-
νο στην Ελλάδα (βλ. Harlow, 1998· Giles και Niedzielski, 
1998). Το ίδιο ισχύει και για την ιδέα ότι η γλώσσα μας 
είναι «λογική», πράγμα που έχει υποστηριχθεί και για τη 
γαλλική (βλ. Lodge, 1998). Και, όπως επισημαίνει ο Σπύ-
ρος Μοσχονάς (1999) παρουσιάζοντας το βιβλίο του Κα-
ναδού γλωσσολόγου Ronald Wardhaugh (1999), το βι-
βλίο αυτό «ασχολείται κυρίως µε το ακόλουθο ερώτημα: 
Πώς είναι δυνατόν τόσοι πολλοί και τόσο αξιόλογοι άν-
θρωποι των γραμμάτων, σε τόσο διαφορετικές εποχές, 
µε διακηρυγμένη αυτοπεποίθηση και αμείωτη ένταση, 
να εκφράζουν τόσο ανόητες, παράλογες, αντιφατικές 
απόψεις για τη γλώσσα;» – βλ. και Μοσχονάς (2000). 
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Επιπροσθέτως, η Ελένη Μότσιου (2016) έχει μετα-
φράσει αποσπάσματα από συνέντευξη Ρώσου φιλολόγου 
και γλωσσολόγου. Λέγεται Vladimir Pahomov και κάνει 
συλλογή «μύθων για τη ρωσική γλώσσα». Δεν χρειάζεται 
να αναφέρω τι θυμήθηκα, καθώς διάβαζα για την «ανα-
ζήτηση των μυστικών ριζών της ρωσικής», τα «απόκρυ-
φα νοήματα στις λέξεις της και την ανώτερη λογική της 
που εκτείνεται από το αλφάβητο ως τη σύνταξη»... Ο 
Vladimir Pahomov μιλάει για κάποιους Ρώσους που    
«αγνοούν επιστημονικά δεδομένα» και εκφέρουν λόγο 
που «περιέχει επίκληση στο συναίσθημα». Μήπως σας 
θυμίζουν κάτι τα παραπάνω; 
 
[34] Ας προστεθεί ότι η μελέτη της Μαρίας Κοξαράκη 
(2000) διαψεύδει τον ισχυρισμό ότι η αποκοπή από τα 
αρχαία ελληνικά έχει τα προαναφερθέντα αρνητικά α-
ποτελέσματα, την κακοποίηση της γλώσσας μας, τη συρ-
ρίκνωση του λεξιλογίου και την αδυναμία της νεολαίας 
να εκφραστεί.  
 
[35] Στο ίδιο ιστολόγιο αναρτήθηκε ένα εύστοχο απα-
ντητικό σχόλιο, διανθισμένο με χιούμορ:  
 
«Ιδού η “καθαρή απάντηση” που ζητάει ο (ευτυχώς) ομότι-
μος: 

»Ναι, τουλάχιστον στο προβλέψιμο μέλλον θα εξακολου-
θούμε να γράφουμε τα ελληνικά με το αλφάβητο των 24 
γραμμάτων που καθιερώθηκε το 403 π.Χ. και –για τις παρα-
δεδομένες από την αρχαιότητα λέξεις και τα παράγωγά 
τους– με την ιστορική τους ορθογραφία: κυνηγοί, Μυτιλήνη, 
εισιτήριο κ.λπ. Κανείς απολύτως δεν σχεδιάζει αυτή τη στιγ-
μή ούτε του ελληνικού αλφαβήτου την εγκατάλειψη, ούτε 
της ιστορικής ορθογραφίας καμία ριζική απλούστευση. Αν 
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αυτό είναι η κύρια έννοια σας, μπορείτε να κοιμάστε ήσυ-
χος». (Άγγελος, 2012) 
 
[36] Θα περίμενα να αποδοθεί και με άλλον τρόπο η κα-
τάσταση που επικράτησε κυρίως στο διαδίκτυο, όχι α-
πλώς ως «σάλος». Επίσης, καλό θα ήταν καταδικαστούν 
τα άθλια κείμενα που αναρτήθηκαν από φανατισμένους 
αδαείς. Ακόμη, το νέο βιβλίο δεν είναι καθόλου κακό-
γουστο.  

Επιπροσθέτως, διαβάζουμε (Σταυρόπουλος, 2012): 
 
«[…] τα φωνήεντα της ελληνικής περιορίζονται στα α, ε, ο, ι 
με την προσθήκη του ου, τα σύμφωνα δεν περιέχουν πλέον 
το ξ και το ψ, ενώ προστίθεται το γκ, το ντ και κάτι άλλο που 
αυτήν τη στιγμή μου διαφεύγει». 
 
Στο βιβλίο δεν «περιορίζονται» τα φωνήεντα, αλλά κα-
ταγράφονται όσα φωνήεντα υπάρχουν. Απλώς με τον 
όρο φωνήεντα νοούνται οι φωνηεντικοί φθόγγοι. Με τη 
χρήση του περιορίζονται είναι σαν να προσυπογράφει ο 
Σ. Σ. την καταγγελία για αφαίρεση γραμμάτων. Και γε-
νικά δεν προστέθηκε και δεν αφαιρέθηκε τίποτε. 

Ευτυχώς πάντως, ο Σ. Σ., σε αντίθεση με άλλους, κα-
τάλαβε ότι πρόκειται για φθόγγους, για τη φωνητική, και 
ότι οι συγγραφείς δεν έχουν αφαιρέσει γράμματα. Δεν 
είναι όμως «μια εξήγηση καλών προθέσεων», αλλά μια 
πραγματικότητα. Οι συγγραφείς περιέγραψαν τη φωνη-
τική της νέας ελληνικής όπως πράγματι είναι, κατέγρα-
ψαν τους φθόγγους που όντως υπάρχουν.  

Η γλώσσα είναι πράγματι θέμα πολιτικής, αλλά δεν 
κατάλαβα ως προς τι ενοχοποιείται η διδασκαλία της 
φωνητικής, εφόσον υποστηρίζεται ότι δεν είναι αθώες 
αυτές οι προσεγγίσεις. Πάντως, αν εννοεί ο Σ. Σ. ότι η 
νέα γραμματική συμβάλλει στην καθιέρωση της φωνητι-
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κής γραφής, ένας τέτοιος ισχυρισμός δεν βασίζεται που-
θενά. Όλα τα άλλα που γράφει, λ.χ. για τη διαμάχη κα-
θαρεύουσας–δημοτικής, για την αφομοίωση νέων στοι-
χείων σε μια γλώσσα, για τη γλωσσομάθεια, για τη νεα-
νική αργκό, δεν έχουν άμεση σχέση με το θέμα μας.  

Τέλος, χαίρομαι που σημειώνει ότι η γλώσσα «ενίοτε 
ακόμα και το λάθος, διά της επαναλήψεως το καθιστά 
σωστό». Και αυτό γιατί παλιότερα στην Ελευθεροτυπία 
(30/6/2006) είχε υποστηρίξει ότι πρόκειται για μεταμο-
ντερνικό σόφισμα (βλ. Σαραντάκος, 2013). Η επανάλη-
ψη ενός γλωσσικού λάθους (ή «λάθους») πράγματι το 
καθιστά σωστό. Πρόκειται για γλωσσική πραγματικότη-
τα. Ο Σ. Σ., ακόμη και στο άρθρο στο οποίο επέκρινε την 
πιο πάνω θέση, χρησιμοποίησε τύπους εσφαλμένους με 
τη δική του λογική. Για παράδειγμα, έγραψε: «Ωραία, 
τότε να λέμε [...]». Με βάση το σκεπτικό του, σε κάποια 
προηγούμενη φάση της γλωσσικής μεταβολής ο ρηματι-
κός τύπος λέμε, που βέβαια δεν υπήρχε ανέκαθεν στην 
ελληνική, θα έπρεπε να θεωρηθεί εσφαλμένος. Προφα-
νώς, ο συγκεκριμένος ρηματικός τύπος χρησιμοποιήθηκε 
επανειλημμένα και σήμερα δεν ξενίζει. 
 
[37] Όπως σημειώνω στη συνέχεια, ένας φίλος γράφει 
χαρακτηριστικά ότι κάποια διακατέχεται από το κοινό-
τατο σύνδρομο του συντηρητισμού, που συνοψίζεται στο 
εξής:  
 
«Γιατί να μη μάθουν τα παιδιά ό,τι έμαθα κι εγώ;».  
 
Αυτό το σχόλιο ταιριάζει και εδώ. 
 
[38] Η Γ. Ξ. συμπεραίνει ότι «στόχος μιας αποδοτικής 
Γραμματικής Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού δεν μπορεί να είναι 
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ένα μάθημα Φωνητικής και Φωνολογίας που διδάσκεται 
στα φιλολογικά τμήματα των πανεπιστημίων». 

Απεναντίας, ο Γιώργος Κοτζόγλου (2012) επισημαίνει 
ότι «στη διαίρεση των συμφώνων […] δεν έχει αλλάξει ο 
αριθμός των κατηγοριών αλλά έχει εκσυγχρονιστεί η ο-
ρολογία», συμπληρώνει ότι «για τον λόγο αυτό είναι τε-
λείως ανεξήγητο και κινδυνολογικό το συμπέρασμα της 
κ. Ξανθάκη-Καραμάνου» και καταλήγει: 
 
«Δεν υπάρχει ύλη πανεπιστημιακού επιπέδου στο συγκεκρι-
μένο εγχειρίδιο, ας σοβαρευτούμε». 
 
[39] Τίτλος του: «Μαρξιστικά φωνήεντα και αστικά 
σύμφωνα…». Ο αρθρογράφος στήριξε τουλάχιστον ένα 
μέρος από τα γραφόμενά του σε μια παρανόηση. Ο όρος 
αστικός μύθος αποδίδει την αγγλική φράση urban 
legend, η οποία δεν έχει ιδεολογικο-πολιτική χροιά.  
 
[40] Βλ. και σημείωση 9, όπου και σχετική αναφορά του 
Γιώργου Κοτζόγλου (2012).  
 
[41] Για περισσότερα σχόλια σχετικά με το προαναφερ-
θέν άρθρο (Τσαγκαράκης, 2012α), βλ. Σαραντάκος 
(2012στ) και Κατσογιάννου (2012β). 
 
[42] Το παλιό link της εφημερίδας είναι πλέον ανενεργό 
– γι’ αυτό παραπέμπω σε ένα ιστολόγιο στο οποίο έχει 
αναδημοσιευθεί το άρθρο. 
 
[43] Ένα από τα εύστοχα σχόλια που έγιναν ήταν του 
γλωσσολόγου Σπύρου Αρμοστή (2012): 
 
«Πολύ ενδιαφέρον και το “μυστικό” του για τους 140: “κοι-
νωνική γλωσσολογία” κάνουμε, επειδή είμαστε παιδιά του 
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Chomsky. Άρα ο Chomsky είναι πατέρας τρόπον τινά αυτής 
της “κοινωνικής γλωσσολογίας”! Τη βρίσκω ιδιαίτερα ενδια-
φέρουσα αυτήν την άποψη... Tο ίδιο ενδιαφέρουσα –είμαι 
σίγουρος– θα τη βρίσκει και ο Chomsky!».  
 
[44] Αναφερόμενος σε «κανόνα», εννοώ την αντιστοιχία 
μεταξύ του φθόγγου [ο] και των γραμμάτων Ο ο, Ω ω, 
όπως παρουσιάζεται στον σχετικό πίνακα (βλ. Φιλιππά-
κη-Warburton κ. συν., 2011: 40). 
 
[45] Όσο για τη διαλεκτολογία, δεν υπάρχει <ω> στα 
μανιάτικα που να διαβάζεται σαν [u]. Όταν θέλει κανείς 
να αναφέρει τη μανιάτικη λέξη, δεν θα γράψει <αγαπώ> 
(και θα εννοεί [aɣapú]), αλλά <αγαπού>. 
 
[46] Βλ. και Σαραντάκος (2012δ). 

  
[47] Για παράδειγμα, το 2013, στις αρχές του καλοκαι-
ριού, σχεδόν έντεκα μήνες μετά τη δημοσίευση του αρχι-
κού κειμένου της δασκάλας, ξαναχτύπησε με συνέντευξή 
του ο Βύρων Πολύδωρας (2013) και μίλησε χωρίς να 
λαμβάνει καθόλου υπόψη την κριτική που του είχε γίνει 
για τις προηγούμενες παρεμβάσεις του. 
 
[48] Φαινόμενα όπως η Φωνηεντιάδα, η γλωσσική αρ-
χαιολατρία και άλλα τέτοια θεωρώ ότι είναι σαν συγκοι-
νωνούντα δοχεία. Γι’ αυτό προτείνω να διαβαστεί το κε-
φάλαιο 3 αυτού εδώ του βιβλίου σε συνδυασμό με τα κε-
φάλαια 3, 4 και 5 του βιβλίου για τη γλωσσική αρχαιολα-
τρία (Αργυρόπουλος, 2016: 45-54). Οι αλληλοεπικαλύ-
ψεις είναι αναπόφευκτες.  
 
[49] Η Ελένη Αγαθοπούλου (2016), παρουσιάζοντας ένα 
βιβλίο (Ager, 1999), σημειώνει: 
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«Το βιβλίο που παραθέτω παρακάτω (ελεύθερη πρόσβαση) 
ασχολείται με θέματα ταυτότητας, ανασφάλειας και εικόνας, 
που συνδέονται με τη γαλλική γλώσσα. Περιέχει απόψεις 
όπως αυτήν των Βολταίρου, Ριβαρόλ και άλλων που υποστή-
ριζαν ότι η γαλλική γλώσσα είναι ανώτερη από άλλες γλώσ-
σες χάρη σε εγγενείς αρετές της, όπως η διαύγεια νοημάτων, 
η ακρίβεια, η λογική και η κομψότητα. Όπως υπογραμμίζει ο 
συγγραφέας, τέτοιου είδους απόψεις –που είναι καθαρά  
ιδεολογήματα– υπάρχουν και σήμερα για τα Γαλλικά.  

»Μήπως μας θυμίζουν κάτι τα παραπάνω;». 
 
Παρόμοιες απόψεις έχουν εκφραστεί και για τη ρωσική, 
όπως είδαμε στη σημείωση 33 – βλ. Μότσιου (2016). 
 
[50] Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι ένας καλά ενημε-
ρωμένος δάσκαλος σε γλωσσικά και γλωσσολογικά θέ-
ματα υπερτερεί ενός συναδέλφου του με επαρκείς γνώ-
σεις λ.χ. ιστορίας. Δεν μπαίνω καν σε τέτοια διαδικασία 
σύγκρισης. Πολύτιμες γνώσεις είναι και οι μεν και οι δε.  
 
[51] Σουρεαλιστικό σκηνικό: Το Βήμα την πρωταπριλιά 
του 2016 (Ανών., 2016) –σε άρθρο με τον εύγλωττο τίτλο 
«Με μαθηματικό κώδικα έγραψε ο Όμηρος τα έπη»– 
φιλοξενεί στα σοβαρά την άποψη ότι ο Όμηρος χρησι-
μοποιεί λεξάριθμους και οι περισσότεροι σχολιαστές 
στην ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας αντιμετωπί-
ζουν το δημοσίευμα σαν πρωταπριλιάτικο ψέμα! Ας ευ-
χηθώ να αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο από τους 
περισσότερους κάθε μύθος, γλωσσικός και μη. Και όχι 
μόνο την πρωταπριλιά. Αλλά πόσο απογοητευτικό είναι 
να βλέπει κανείς ότι τέτοια δημοσιεύματα κοινοποιού-
νται στο Facebook ακόμη και από φιλολόγους! Και τι 
απογοήτευση να διαβάζεις σε επιστολή του Πανελληνίου 
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Συλλόγου Αναπληρωτών Φιλολόγων (2016) –μεταξύ άλ-
λων άστοχων επιχειρημάτων– ότι η αρχαία ελληνική «έ-
χει μαθηματική δομή»… Ένα μεγάλο θέμα είναι η θέση 
της (γλωσσικής) επιστήμης στην κοινωνία.  

Σε τελευταία ανάλυση όμως το ζήτημα είναι πόσο 
καλλιεργημένη κριτική ικανότητα έχουμε. Αυτός που 
κοινοποιεί την «πληροφορία» ότι η προφορά του νι οξυ-
γονώνει τον εγκέφαλο (!) ή ότι στο αρχαίο θέατρο της 
Επιδαύρου ακούγεται καθαρά μόνο η ελληνική γλώσσα 
(!) δεν είναι απλώς ανενημέρωτος στο τάδε ή το δείνα 
αντικείμενο.  
 
[52] Μάλλον είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις, αλλά 
ένα ερώτημα είναι αν αυτή η ιστορία θα συνέβαινε αλ-
λού. Είναι γνωστό ότι η ορθογραφία συζητείται λ.χ. στη 
Γερμανία και στη Γαλλία και –γενικά– ότι αποτελεί ση-
μαντικό θέμα για τους μη γλωσσολόγους. Θεωρώ ότι η 
δική μας υπόθεση, η Φωνηεντιάδα, ήταν κάτι ακραίο, 
χωρίς φυσικά να μπορώ να υποστηρίξω τεκμηριωμένα 
ότι μόνο στη χώρα μας θα μπορούσε να ξεσπάσει σάλος 
για ένα τέτοιο θέμα. Έχω διαβάσει την άποψη ότι θα συ-
νέβαινε και αλλού, γιατί οι άνθρωποι παντού μένουν 
προσκολλημένοι σε αυτό που ξέρουν και δυσκολεύονται 
ή και αρνούνται να δεχτούν κάτι διαφορετικό. Διαφορε-
τικό είναι στην προκειμένη περίπτωση το γεγονός ότι οι 
όροι φωνήεν και σύμφωνο αποδίδονται μόνο σε φθόγ-
γους και όχι φυσικά κάποια αλλαγή στην ορθογραφία. 
 
[53] Όταν κάνω λόγο για «τη δική μας πλευρά», εννοώ 
όσους γνωρίζουν βασικές γλωσσολογικές αρχές και δεν 
συμμερίζονται αγλωσσολόγητες απόψεις. Κυρίως ανα-
φέρομαι σε όσους «ενώνουν τις δυνάμεις τους στον δαι-
δαλώδη “υπόγειο” κόσμο του ίντερνετ, και ακόμα και 
μέσα από διαφωνίες και αντιπαραθέσεις συγκλίνουν στα 
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βασικά και θεμελιώδη για την κατανόηση του μηχανι-
σμού, άρα και της εξέλιξης της γλώσσας» (Χάρης, 
2007β) και σου δίνουν την «ανακουφιστική αίσθηση ότι 
μοιράζεσαι τις απόψεις σου και μ’ άλλους» (Χάρης, 
2007α). Σημειωτέον ότι ειδικά στο γκρουπ του Facebook 
ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ σχηματίζει κα-
νείς μια εικόνα για την αντιπαράθεση που εξελίσσεται 
εδώ και χρόνια στο ελληνικό διαδίκτυο. Είναι αξιοση-
μείωτο ότι στα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας ανήκουν 
και γλωσσολόγοι, αλλά και γλωσσολογικά ενημερωμένοι 
ερευνητές, εκπαιδευτικοί κ.ά.  
 
[54] Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αρχίζει ως εξής: 
 
«Ένα καθαρά γλωσσολογικό ζήτημα, η διαφοροποίηση 
φθόγγων και γραμμάτων στην ελληνική –ιστορική– ορθο-
γραφία, έχει γίνει αφορμή για την επανάληψη των γνωστών 
θεωριών συνωμοσίας, για τα σκοτεινά κέντρα που θέλουν να 
αλλοιώσουν την ελληνική γλώσσα και να εξαφανίσουν τον 
ελληνισμό».  
 
[55] Η εν λόγω ανακοίνωση καταλήγει ως εξής:  
 
«Ως Μαθητική Ανεξάρτητη Κίνηση πιστεύουμε ακράδαντα 
ότι η επιστημονική ορθότητα αποτελεί τη μόνη βάση τόσο 
για την εκπαίδευσή μας, όσο και για την προάσπιση της Ελ-
ληνικής Γλώσσας. Όλα τα υπόλοιπα είναι για θεωρίες συνω-
μοσίας».  
 
Να λοιπόν που υπάρχουν μαθητές πιο ώριμοι από μερι-
κούς μεγάλους, λ.χ. γονείς, δασκάλους, πολιτικούς και 
δημοσιογράφους.  
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