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Ευχαριστώ θερμώς τον Μακαριώτατο ’Αρχιεπίσκοπο ’Αθηνών 
καί πάσης Ελλάδος, κ.κ. Χριστόδουλο, τον Σεβασμιώτατο Μητρο
πολίτη Δημητριάδος καί 'Αλμυρού, κ. ’Ιγνάτιο καί τήν ΙΕΡΑ ΣΥ
ΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ της Ελλάδος για τήν τιμητική πρόσκληση 
νά πραγματευθώ τό καίριο καί πάντα επίκαιρο θέμα τής "γλώσσας 
πού μάς έδωσαν ελληνική", στήν σημερινή ήμερίδα μέ θέμα: 
"Μονοτονικό: Εμπειρία 24 ετών".

Θά μοΰ έπιτραπή νά διευρύνω κάπως αυτόν τόν θεματικό κύκλο 
έφ’ όσον τό ζήτημα τής χρήσης ή μή τών τόνων καί γενικώτερα τό 
ζήτημα τής γραφής (ιστορική ορθογραφία ή ξέφρενη απλοποίηση 
τών πάντων) αφορά τήν γλωσσική παιδεία στήν σημερινή Ελλάδα. 
’Αφορά τήν άρρηκτη σχέση τής νέας προς τήν αρχαία έλληνική, τις 
δύο κύριες χρονικές περιόδους τής έξελίξεως τής ενιαίας ελληνικής 
μάς γλώσσας.

Θά επιδιώξω στον παραχωρηθέντα χρόνο νά αναπτύξω, όπως 
φανερώνει καί ο τίτλος, μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή πυκνότητα δύο 
καίριες πτυχές τής συνισταμένης αυτής τού πολιτισμού μας: 1) μέ 
μια όσο τό δυνατόν ακριβή καί αντικειμενική καταγραφή νά άποτι- 
μηθή ή κατάσταση πού επικρατεί στήν χώρα μας ώς προς τήν γνώση 
καί τήν χρήση τής ελληνικής, κυρίως μετά τις εκπαιδευτικές 
αλλαγές πού έπεβλήθησαν κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες καί 
υποβάθμισαν σημαντικά τήν γνώση τής συνέχειας τής γλώσσας καί 
2) νά έκτιμηθοΰν οί εξελίξεις καί νά διαγραφούν (γιατί όχι;) καί οί 
προοπτικές πού διαμορφώνονται, άν οί σημερινοί 'Έλληνες προ- 
βληματισθοΰμε καί ένισχύσωμε ούσιαστικά τήν γλώσσα μας, χωρίς

* Εισήγηση κατά τήν ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 
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άφορισμούς, μεροληψία καί προκαταλήψεις, άλλα μέ νηφαλιότητα, 
αποφασιστικότητα καί μέ τόν επιστημονικά καί παιδαγωγικά ένδε- 
δειγμένο τρόπο.

Ή γλώσσα κάθε λαού είναι υπαρξιακό άγαθό ύψίστης πνευμα
τικής καί πολιτιστικής σημασίας. Ή έλληνική δικαιούται καί ουσια
στικά αυτόν τόν χαρακτηρισμό διότι, μαζί μέ τήν κινεζική, είναι οί 
άρχαιότερες γλώσσες του κόσμου, πού όμιλοΰνται περίπου 4.000 
χρόνια καί γράφονται 3.000 χρόνια. Επιπλέον ή γλώσσα μας συν
δυάζει τήν στερεή δομή τής γερμανικής μέ τήν σαφήνεια τής γαλ
λικής καί τήν μουσικότητα καί τήν εύλυγισία τής ιταλικής, διότι τήν 
σηματοδοτούν δύο κεντρικά γνωρίσματα: Ο ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ή λογική δομή καί ή εύρυθμία.

Ή έλληνική συνιστά έναν εξαιρετικά πολυδύναμο λόγο, φορέα 
θεμελιωδών γραμματειακών ειδών καί διαχρονικών άξιών, πού βρί
σκονται σέ συνεχή διαλεκτική σχέση μέ όλες τις περιόδους τής 
άνθρώπινης πνευματικής δημιουργίας. Ο ελληνικός λόγος δημι
ούργησε τό έπος, τόν λυρισμό, τήν δραματική ποίηση, τήν ιστο
ριογραφία, τήν φιλοσοφία, άνέπτυξε τήν έννοια τού δικαίου, τής 
ισονομίας καί τής ίσηγορίας, τής αύτοσυνειδησίας, τής άξιοπρέ- 
πειας, τών άτομικών καί πολιτικών δικαιωμάτων, τής δημοκρα
τίας, έπλασε τις πρωταρχικές αισθητικές καί νοητικές άξιες τού 
κάλλους, τής αρμονίας, τού μέτρου, τής πειθαρχίας τής σκέψης, 
τού ορθού λόγου, τών γνωστικών μέσων μέ τα όποια κατανοειται 
ή πραγματικότητα καί μετατρέπεται σέ γνώση. Μέ τήν έλληνική 
γλώσσα οί ηθικές, κοινωνικές καί πολιτικές ιδέες διαμορφώθηκαν 
μέ επίκεντρο όχι τήν "Υλη, άλλά τόν ΑΝΘΡΩΠΟ, σφραγίσθηκαν μέ 
τήν άντοχή της ύπερ-ίστορικότητας, τής οίκουμενικότητας καί τής 
διαρκούς έπικαιρότητας καί άπετέλεσαν τις διαχρονικές άνθρωπι- 
στικές σπουδές.

Παραλλήλως, ή έλληνική, πλούσια σέ λεξιλόγιο, πλαστικότητα, 
πειθαρχία καί διαύγεια λόγου, ήταν ό κύριος συντελεστής τής έλλη- 
νικής πνευματικής κυριαρχίας στήν οικουμένη μετά τήν εκστρατεία 
τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου· "καί τήν έλληνική ώς τήν Βακτριανή τήν 
πήγαμε ώς τις ’Ινδίες", έγραψε ό μεγάλος ’Αλεξανδρινός ποιητής, 
Κωνσταντίνος Καβάφης. ’Από δέ τόν 16ο αιώνα καί έξής ή έλλη
νική επικράτησε καί μέσω τής λατινικής στήν Εύρώπη καί τόν 
δυτικό εν γένει κόσμο.

Ή γλώσσα μας, ό ισχυρότερος συνδετικός ιστός τών παραδό
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σεων καί του πολιτισμοί) μας, συμβάλλει καθοριστικά στην δια
μόρφωση τής ιστορικής καί εθνικής μας συνειδήσεως, έτσι ώστε 
"μέγιστον μέλημα" να άποτελή ή διαφύλαξη τής γλωσσικής μας 
κληρονομιάς, ή ουσιαστική γνώση καί ή ορθή χρήση του πολυδύ
ναμου γλωσσικού μας οργάνου. Γιά νά έπιτευχθή όμως ό πρω
ταρχικός αυτός πνευματικός στόχος μιά οδός υπάρχει: ή εξασφά
λιση καί ή διασφάλιση ποιοτικής καί ολοκληρωμένης γλωσσικής 
παιδείας, πού αποτελεί θέμα εθνικό καί αναφαίρετο δημοκρατικό 
δικαίωμα κάθε "Ελληνα πολίτη. Ή ολοκληρωμένη όμως γνώση 
μιας γλώσσας απαιτητικής, διανοητικής καί αισθητικής, όπως ή 
γλώσσα μας, προϋποθέτει διδασκαλία τής αρχαίας, τής μεσαιω
νικής καί τής νέας ελληνικής, άπό τόν "Ομηρο καί τόν Πλάτωνα 
έως τα Πατερικά κείμενα, τόν Κάλβο, τόν Σολωμό, τόν 
Παπαδιαμάντη καί τόν Έλύτη. Προϋποθέτει τήν συνειδητοποίηση 
των άρρηκτων σχέσεων στο τυπικό καί στην σημασία άνάμεσα στις 
παλαιότερες αυτές μορφές τής γλιόσσας μας καί στην σημερινή. 
Άβίαστο επακόλουθο αύτής τής διαχρονικής γλωσσικής θεώρησης 
είναι ή διαπίστωση τής ενότητας τής ελληνικής γλώσσας καί του 
έλληνικοΰ πνεύματος στην ιστορική τους διαδρομή. Ή ποιοτική 
γλωσσική παιδεία όμως δέν έξαρτάται μόνο άπό τήν Εκπαίδευση, 
άλλα καί άπό τά πρότυπα πού παρέχουν τα Μέσα Μαζικής 
Ένημερώσεως καί άπό τήν πίστη τής ευρύτερης κοινωνίας στήν 
αύταξία τής γλώσσας, παράγοντες πού, όπως θά δούμε, συχνά λει
τουργούν αρνητικά.

Πώς όμως διδάσκομε καί πώς χρησιμοποιούμε τήν γλώσσα μας;
Είναι πανθομολογούμενο ότι ή Κλασική Παιδεία, τής οποίας 

φορέας είναι ή αρχαία ελληνική γλώσσα, μεταπολεμικά καί σέ διε
θνές επίπεδο διέρχεται κρίση, ή όποια εδράζεται στήν αντίληψη τού 
χρησιμοθηρικοΰ ορθολογισμού, στήν εύδαιμονιστική επιδίωξη γιά 
τήν καλύτερη δυνατή οικονομική εκμετάλλευση τών επιστημονικών 
γνώσεων μέ στόχο τήν επαγγελματική αποκατάσταση καί μόνον καί 
μέ άντίστοιχη σταθερή εξασθένιση τής ευρύτερης πνευματικής καλ
λιέργειας. Βασική αιτία τής κρίσεως αύτής τών άνθρωπιστικών 
σπουδών καί τής έπικρατήσεως μιας τεχνοκρατικής άντιλήψεως 
στήν Εκπαίδευση υπήρξε, όπως έχει έπανειλημμένως έπισημανθή, ή 
ραγδαία άνάπτυξη τών Θετικών Επιστημών καί τής Τεχνολογίας, 
χωρίς παράλληλη έξορθολογισμένη καλλιέργεια τών ανθρωπιστικών 
ειδικοτήτων.
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Παρά τήν κρίση ή Ενωμένη Ευρώπη, ή ’Αμερική καί ή Αυστρα
λία τα τελευταία χρόνια παίρνουν θαρραλέα μέτρα υπέρ τής άναβαθ- 
μίσεως τής ελληνικής γλώσσας καί τής κλασικής παιδείας: 
Επιδιώκουν νά ένισχύσουν τον πολιτισμό τους Ιδρύοντας καί άλλες 
έδρες αρχαίας, άλλα καί νέας ελληνικής γλώσσας καί γραμματείας 
στά Πανεπιστήμιά τους διατηρώντας παραλλήλως καί τα Κλασικά 
Λύκεια. Στήν 'Ιταλία σήμερα υπάρχουν 700 Κλασικά Λύκεια καί 
πολλά στήν Γαλλία, ένώ στήν ’Ισπανία τά άρχαια ελληνικά διδά
σκονται καί στά Γενικά Λύκεια. Ή οικουμενική ελληνική διδάσκε
ται συστηματικά στά έλληνικά σχολεία τού εξωτερικού κυρίως των 
χωρών τής Μεσογείου. Συμπεριλαμβάνεται όμως -καί αυτό έχει 
σημασία- στά αναλυτικά προγράμματα τής Δευτεροβάθμιας Εκπαί
δευσης καί σέ πολλές άλλες χώρες (Η.Π.Λ., Αυστραλία, Γερμανία, 
κ.ά.). Επίσης σέ έξειδικευμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα τού εξωτε
ρικού, άκόμα καί σέ χώρες μέ εντελώς διαφορετικό τρόπο γραφής 
καί φωνητικής, προωθείται άποτελεσματικά ή εκμάθηση τής γλώσ
σας μας. ’Έτσι είναι ενθαρρυντικό νά βλέπωμε σήμερα, άνάμεσα σέ 
τόσες άλλες έθνικότητες, γιά παράδειγμα, νεαρούς Κινέζους καί 
Κορεάτες νά γράφουν καί νά μιλούν έλληνικά.

’Ηλεκτρονική εκμάθηση τής ελληνικής προωθείται πρόσφατα μέ 
τό πρόγραμμα "Hellenic Quest", τό όποιο ή άμερικανική τηλεόραση 
διανέμει παγκοσμίως καί λειτουργεί στό πλαίσιο τής έπιδιώξεως 
γιά επιστροφή στις ρίζες τού παγκοσμίου πολιτισμού, δηλαδή στό 
πνεύμα καί στήν γλώσσα τών Ελλήνων. Στά προγράμματα Ibycus 
καί T.L.G. (Thesaurus Linguae Graecae) ταξινομήθηκαν πάνω άπό 
8.000 συγγράμματα 4.000 Ελλήνων συγγραφέων άπό τόν "Ομηρο έως 
τό τέλος τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καί τό πρόγραμμα συνεχί
ζεται μέ τήν καταγραφή έργων τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 
Άποθησαυρίσθηκαν επίσης 6.000.000 λέξεις καί 78.000.000 λεκτικοί 
τύποι τής ελληνικής, όταν ή άγγλική έχει μόνον 490.000 άμιγώς 
άγγλικές λέξεις. Διαπρεπείς εξ άλλου εκπρόσωποι τής τεχνολογίας 
τών Η/Υ έχουν κατ’ επανάληψη έπισημάνει ότι "ή άρχαία ελληνική 
μέ τόν πλούτο τού λεξιλογίου της καί κυριότατα μέ τήν μαθηματι
κή της δομή είναι ή γλώσσα τής Πληροφορικής καί τής νέας γενιάς 
τών εξελιγμένων υπολογιστών".

Κι ένώ στό εξωτερικό διδάσκεται ή διαχρονική ελληνική, στήν 
Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες έπεκράτησαν μονομερείς άντιλή- 
ψεις. Ή ισορροπία μορφής καί περιεχομένου, ή προσέγγιση δηλαδή
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τής γλώσσας μέ τήν κατανόηση των γραμματικών τύπων, τών 
συντακτικών δομών καί τών σημασιών του λεξιλογίου καί ή μέσω 
του λόγου, τής γλώσσας κατανόηση τών θεμάτων, τών ιδεών καί 
τών αξιών τοΰ κειμένου δέν έχει μεταπολεμικά έπιτευχθή στην διδα
κτική πρακτική. Κατά συνέπεια οί νέοι μας αποφοιτούν από τό 
Λύκειο, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τήν άρρηκτη σχέση μεταξύ 
τών παλαιοτέρων μορφών τής γλώσσας μας καί τοΰ σημερινού 
έπικοινωνιακοΰ μας λόγου.

Έτσι ή έως τό 1976 σαφής υπεροχή τής φορμαλιστικής προσεγ- 
γίσεως τών αρχαίων κειμένων άντικαταστάθηκε από την εκ διαμέ
τρου αντίθετη τάση τής πλήρους έγκαταλείψεως τού πρωτοτύπου 
στο Γυμνάσιο καί τήν απόλυτη επικράτηση τής μεταφράσεως, ή 
οποία αδυνατούσε να άποδώση τήν νοηματική καί αισθητική εμβέ
λεια τού κειμένου, συχνά μάλιστα τό αλλοίωνε νοηματικά καί τό 
κακοποιούσε αισθητικά.

Οι αλλεπάλληλοι εκπαιδευτικοί πειραματισμοί άπό τό 1976 καί 
εξής παραγνώρισαν τήν επιστημονικά καί παιδαγωγικά καθιερωμένη 
απαίτηση για αρμονική σύζευξη τής γλωσσικής μορφής καί τοΰ νοη
ματικού περιεχομένου μέ αποτέλεσμα ή διδασκαλία τών κλασικών 
κειμένων, απογυμνωμένων άπό τήν γλωσσική τους ένδυση, να κατα- 
λήγη σέ μάθηση ιστορικού, αφηγηματικού χαρακτήρα, χωρίς τήν 
επιβεβλημένη κειμενοκεντρική προσέγγιση. Οί σύγχρονοι "σωτήρες" 
τής εκπαίδευσης πού είσηγήθηκαν μέ αυτόν τον ανενδοίαστο τρόπο 
τήν έκ τών πραγμάτων βέβαιη εξαφάνιση τοΰ αρχαίου λόγου από τήν 
Εκπαίδευση, παραγνώρισαν ότι τα κλασικά κείμενα αποτελούν μετα
φραστικά αγωνίσματα καί ότι καί ή καλύτερη ακόμα μετάφραση 
αδυνατεί να μεταδώση δυναμικά τήν πνευματική καί αισθητική ποι
ότητα τοΰ πρωτοτύπου, ή οποία καί μόνη αύτή προσφέρει τήν έπιζη- 
τούμενη ουσιαστική ανθρωπιστική καλλιέργεια, άλλα καί συμβάλλει 
ούσιαστικά στον λεκτικό καί νοηματικό εμπλουτισμό καί στήν εκφρα
στική σαφήνεια τής νέας ελληνικής. Ή αποξένωση από τήν γλωσσική 
παράδοση, ή ολοένα καί αύξανόμενη απομάκρυνση από τήν ανεξάν
τλητη πηγή τής γλωσσικής μας κληρονομιάς, έκ τών πραγμάτων 
έπέφερε καί τήν νοηματική καί τήν αισθητική κακοποίηση τοΰ νεο
ελληνικού λόγου. ’Ανάγκες επικοινωνίας μέ τα κείμενα τής ελληνο
ρωμαϊκής άρχαιότητας καθιέρωσαν τήν μετάφραση ώς υποκατάστα
το τοΰ πρωτοτύπου, τό πρωτότυπο όμως κείμενο παραμένει αναντι
κατάστατο, πρότυπο μεστότητας, ακρίβειας καί κάλλους λόγου.
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Τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια, αρχής γενομένης μέ τήν 
άντιπαιδαγωγική μεταρρύθμιση τού 1976, έως τό 2004 παρατηρήθη
κε μια συστηματική προσπάθεια νά αποκοπή ή ελληνική γλώσσα 
από τις ρίζες της έν όνόματι ενός κακώς έννοουμένου προοδευτι- 
σμοϋ, ό όποιος είχε ταυτίσει τήν διδασκαλία τής διαχρονικής έλλη- 
νικής μέ τήν συντήρηση. Λόγω τής στρεβλής αυτής άντιλήψεως ή 
διδασκαλία τών ελληνικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντι
καθίστατο μέ πιό "σύγχρονα" γνωστικά αντικείμενα, τήν πληροφο
ρική, τήν κοινωνιολογία, τήν ψυχολογία, τά οικονομικά, χωρίς 
μέριμνα για ορθολογική καί ισόρροπη κατανομή θεωρητικών καί 
θετικών μαθημάτων στό ώρολόγιο πρόγραμμα.

Ή χαριστική βολή για τήν πλήρη αποκοπή από τήν γλωσσική 
παράδοση αιώνων δόθηκε μέ τήν έν μία νυκτί επιβολή τού μονο
τονικού πού τείνει νά έξελιχθή σέ ατονική γραφή καί νομοτελειακά 
νά όδηγήση, αν δέν ληφθοΰν μέτρα, στήν λατινοποίηση τού ελληνι
κού άλφαβήτου.

Δέν συνιστά βεβαίως έπαινον τό γεγονός ότι στήν χώρα μας 
κατορθώσαμε νά άπογυμνώσωμε τήν γλώσσα μας καί νοηματικά καί 
αισθητικά, έν όνόματι ενός επικίνδυνου εκσυγχρονισμού. Κάποιοι 
παρόμοιοι "προοδευτικοί" κύκλοι προσπάθησαν νά καταργήσουν τά 
ιδεογράμματα από τήν Κίνα, τήν Ιαπωνία καί τήν Κορέα, νά αντι
καταστήσουν μέ τό λατινικό τό κυριλλικό άλφάβητο στήν Ρωσία ή 
νά εξαφανίσουν τό γνωστό σύμβολο, κάτι σάν περισπωμένη πού 
τίθεται πάνω άπό ώρισμένους φθόγγους στά ισπανικά καί στήν 
γλώσσα τής Τσεχίας. 'Όλοι όμως άπέτυχαν. Οι λαοί αύτοί, ή πνευ
ματική καί ή πολιτική τους ηγεσία, σεβάστηκαν τήν πολιτισμική 
κληρονομιά τους καί τις πνευματικές παραδόσεις τους σέ μια εποχή 
παγκοσμιότητας, πού εύκολα μπορεί νά συνθλίψη τις πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες κάθε λαού.

Στήν χώρα μας όμως άτυχώς πριν 24 χρόνια, τήν 11η Ιανουά
ριου 1982, ενώπιον ελάχιστων έκπροσώπων τού Κοινοβουλίου σέ 
μεταμεσονύχτια συνεδρίαση τής Βουλής, μέ μιαν άσχετη προς τό 
συζητούμενο νομοσχέδιο τροπολογία, έπεβλήθη ή κατάργηση τών 
τόνων καί τών πνευμάτων. Είχε βέβαια προηγηθή ή κατάργηση τής 
ιστορικής ορθογραφίας. ’Έτσι αγνοήθηκε ότι ή γλώσσα είναι 
ζωντανός οργανισμός πού αδιάλειπτα ενσωματώνει καί απορρίπτει 
στοιχεία μέ τήν χρήση, χωρίς νά δέχεται βίαιους ακρωτηριασμούς, 
πού αβασάνιστα επιβάλλονται διά νόμου. Ή γλώσσα βοηθεΐ στήν
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σαφή διατύπωση των νόμων. Σέ καμμία όμως περίπτωση ό νόμος 
δέν μπορεί να επιβάλει τήν γλώσσα. Πολιτικός πολιτισμός δέν 
σημαίνει έκχυδαϊσμός η παραφθορά της γλώσσας ούτε μέ τόν τρόπο 
αυτόν ô πολιτικός προσεγγίζει τόν λαό. Στό νομοθέτημα για τό 
πολυτονικό, όπως καί για τήν κατάργηση τών αρχαίων ελληνικών 
από τό πρωτότυπο στό Γυμνάσιο, φοβούμαι ότι έπεκράτησε ή στρε
βλή αυτή σκέψη. Επίσημη γλώσσα καί επίσημη γραφή δέν μπορεί 
νά επιβληθούν διά νόμου. Επιβάλλεται ώς άναφαίρετο δημοκρατικό 
δικαίωμα κάθε έλληνα πολίτη νά άφεθή ελεύθερη ή χρήση τής ελλη
νικής γραφής (τόνοι, πνεύματα, Ιστορική ορθογραφία), άρκει κάθε 
κείμενο νά γράφεται μέ ορθοέπεια, ύπακούοντας στούς άνάλογους 
γραμματικούς καί συντακτικούς κανόνες.

Ή επιβολή τού μονοτονικού άπομάκρυνε τόν Νεοέλληνα άπό τήν 
ιστορία τής γλώσσας του, άπό τήν ετυμολογία τών λεκτικών τύπων. 
Δέν μπορεί έτσι νά έξηγηθή ό σχηματισμός λέξεων πού έπαιρναν 
δασεία, όπως καθημερινός, καθορισμένος, υφαρπαγή, εφοπλιστής 
κ.ά. Οι περισσότεροι φοιτητές τής Φιλολογίας αδυνατούν σήμερα νά 
γράψουν μέ στοιχειώδη ορθότητα ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο, έφ’ 
όσον ô καθημερινός τρόπος γραφής έχει ριζικά άπομακρυνθή άπό 
τις παλαιότερές του μορφές.

"Ολες αύτές οί άβασάνιστες "διά νόμου" επιβεβλημένες μεταρ
ρυθμίσεις διαγράφουν μιά φθίνουσα πορεία τής ελληνικής καί στον 
γραπτό καί στον προφορικό λόγο καί καθημερινά τήν υποβαθμίζουν 
σέ απλό μέσο επικοινωνίας. ’Ήδη ο Σεφέρης είχε προδιαγράφει τήν 
αρνητική αυτή συνέπεια αλόγιστων επεμβάσεων στήν γλώσσα μας 
όταν έγραφε μέ άγωνία (Δοκιμές β’, σελ. 321-322): "Στά χρόνια μας 
πρέπει νά μήν τό ξεχνάμε, τό ζήτημα δέν είναι πιά αν θά γράφου
με καθαρεύουσα ή δημοτική. Τό τραγικό ζήτημα είναι άν θά γρά
ψουμε ... ελληνικά ή ένα όποιοδήποτε ελληνόφωνο εσπεράντο".

Εΐχε κάποτε λεχθή: "’Αν θέλεις νά εξαφάνισης ένα λαό, εξαφάνι
σε τήν γλώσσα του", κάτι πού ô άνθρωπιστής-ποιητής Ν. Βρεττάκος 
έξέφρασε επιγραμματικά "φθορά τής γλώσσας, φθορά τού Έθνους".

Όρθώς ειπώθηκε ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, άπό τήν 
δεκαετία τού ’70 έως τό 2004 -καμπή πού προδιαγράφει ορισμένες 
ευοίωνες αλλαγές στό εκπαιδευτικό σύστημα- κάποιοι πέτυχαν νά 
"σπάσει" ή ζωντανή συνέχεια τής γλωσσικής παράδοσης. ’Έγινε 
δηλαδή σέ σύντομο χρονικό διάστημα ο,τι δέν κατόρθωσαν αιώνες 
Ρωμαιοκρατίας, Φραγκοκρατίας καί Τουρκοκρατίας.
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Μαζί μέ την καθαρεύουσα, πού είχε βεβαίως συμπληρώσει τον 
κύκλο ζωής της, ανενδοίαστα έξοστρακίσθηκαν λέξεις τής λογίας 
παραδόσεως πού τίς χρησιμοποιεί αύθόρμητα ό λαός μας, εξοβελί
ζοντας μαζί καί τίς λόγιες φάσεις τής γλωσσικής παραδόσεως, οί 
όποιες αποτελούν καί τήν ιστορική συνέχεια καί τήν επιβίωση τής 
γλώσσας μας. Χαρακτηριστική συνέπεια τής αδιαφορίας καί τής 
ακούσιας ή έκούσιας κακής χρήσης τής ελληνικής είναι ή ανεξέ
λεγκτη εισβολή σέ καθημερινή βάση ξένων όρων οί όποιοι έμφανί- 
ζονται απροκάλυπτα στις επιγραφές τών καταστημάτων, των έται- 
ρειών, στις διαφημίσεις, στον δημοσιογραφικό καί πολιτικό λόγο 
(για παράδειγμα οί κατά κόρον χρησιμοποιούμενοι όροι exit poll καί 
debate). ’Αγωγοί για τήν εισβολή αύτή τών ξενικών λέξεων είναι 
κυρίως ή τεχνολογία, ή διαφήμιση, ή τηλεόραση, ή γλώσσα τής 
οικονομίας καί τών επιχειρήσεων. Κι όμως οί ξενόφερτες αυτές 
λέξεις μπορούν άνετα καί άβίαστα νά άντικατασταθούν από δόκι
μους όρους τής ελληνικής. Ενδεικτικά άναφέρονται:

’Από τόν χώρο τής οικονομίας - τών επιχειρήσεων καί τής δια
φήμισης:

’Αντί γκάμα (π.χ. προϊόντων) μπορεί νά χρησιμοποιηθή ή ώραία 
λέξη εύρος

’Αντί πλάνο (ανάπτυξης π.χ.) -> σχέδιο 
’Αντί πακέτο (π.χ. μέτρων) -> δέσμη 
’Αντί τζιράρω (π.χ. στο χρηματιστήριο) -> επενδύω 
’Αντί ντιζάιν (π.χ. έπίπλου/ αυτοκινήτου) -> σχέδιο 
’Αντί μπάνκινγκ -> τραπεζική συναλλαγή

Στην τεχνολογία 
’Αντί ζουμάρω -> μεγεθύνω 
’Αντί νετάρω -> εστιάζω 
’Αντί σάιτ -> δικτυακός τόπος 
’Αντί φαξ -> τηλεομοιοτυπία

Στήν τηλεόραση 
’Αντί σόου -> θέαμα 
’Αντί ζάπινγκ -> ψάξιμο 
’Αντί ντημπέιτ -> συζήτηση

Στήν καθημερινή ζωή
’Αντί φουλάρω (π.χ. βενζίνη) -> γεμίζω
’Αντί μαρσάρω -> επιταχύνω
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’Αντί ρεκόρ -> επίδοση
’Αντί τεστ -> δοκιμή
’Αντί κρις - κραφτ -> ταχύπλοο
’Αντί γκλάμουρ -> αίγλη
’Αντί τεστ - ήβέντ -> δοκιμαστικός αγώνας
’Αντί λάιφ - στάιλ -> τρόπος ζωής

καί πλήθος άλλα παραδείγματα.

Καί ή ξενομανία αυτή πού αποβαίνει γλωσσική υποδούλωση 
επικρατεί στήν χώρα τής οποίας ή γλώσσα υπήρξε θεμέλιο τών 
περισσότερων ευρωπαϊκών γλωσσών καί τις όποιες ένας από τούς 
μεγαλύτερους σύγχρονους γλωσσολόγους, ό F.R. Adrados χαρακτή
ρισε "κρυπτοελληνικές".

Κι ενώ έπικρατεΐ αύτή ή πλήρης ύποταγή κυρίως στήν αγγλική, 
εξ αιτίας μιας μικρόψυχης νοοτροπίας καί ενός κακώς εννοούμε
νου προοδευτισμού, κακοποιείται καθημερινά ή καθιερωμένη μορφή 
όσων ελληνικών λέξεων έχουν άπομείνει στό λεξιλόγιο μας. Έν 
ονόματι αύτής τής στρεβλής, μεροληπτικής καί παράλογης άντιλή- 
ψεως, πού θυμίζει τις ξεπερασμένες θεωρίες τής εποχής τού Γληνού, 
παραβιάζονται συνειδητά στοιχειώδεις γραμματικοί κανόνες καί μέ 
προκρούστειες μεθόδους τά δευτερόκλιτα θηλυκά "κουτσουρεύο
νται" αυθαίρετα: ή οδό (Σταδίου), ή λεωφόρο (’Αλεξάνδρας), ή 
περίοδο, τά τριτόκλιτα ουσιαστικά, επίθετα καί οί μετοχές γίνονται 
πρωτόκλιτα: τής διεθνής συνάντησης, τού ύπογράφοντα (ονομαστι
κή: ό ύπογράφοντας!), τά επιρρήματα σε -ως έκβαρβαρίζονται καί 
ταυτίζονται μέ τόν πληθυντικό τού ούδετέρου, όπως π.χ. αύτό τό 
ανεπανάληπτο: όπως είπα προηγούμενα.

Κατάχρησις βαρβαρισμών καί σολοικισμών χαρακτηρίζει, όπως 
είναι πανθομολογούμενο, τόν λόγο τών MME, κυρίως τής τηλεο- 
ράσεως: τού Συμβούλιου, τού Πανεπιστήμιου, θά παράξει (αντί θά 
παράσχει), θά συμμετέχει (αντί θά συμμετάσχει π.χ. στό Συμβούλιο), 
έπέτρεψε ή παρέλαβε άντί επίτρεψε, παράλαβε (ή τόσο δηλαδή προ
σφιλής αύξηση στήν προστακτική!), μετά Χριστού, εργάζεται σάν 
γιατρός (δηλαδή κατάχρησις του σάν άντί τού ώς), ό πάτερ 
’Ιωάννης καί πάμπολλα άλλα, ενώ καί όλα σχεδόν τά διπλά σύμ
φωνα τείνουν νά έξαφανισθούν από τήν σημερινή γραφή ώς θυσία 
στον βωμό μιας αντιεπιστημονικής άπλοποιήσεως καί μιας δήθεν 
μαθησιακής όιευκολύνσεως.
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Ή λατινική γραφή εισχωρεί ανενόχλητα καί μέ ραγδαίους ρυθ
μούς μέσω τού διαδικτύου, τού ήλεκτρονικοΰ ταχυδρομείου καί των 
μηνυμάτων μέ τα κινητά τηλέφωνα. Πρόκειται για τα λεγόμενα 
Greeklish, πού φθείρουν ανεξέλεγκτα τήν γλώσσα καί κατ’ έπέκτα- 
σιν ύποσκάπτουν τα θεμέλια τής πολιτιστικής συνειδήσεως τού 
λαού μας.

Ή ένταξη τής χώρας μας στήν Ευρωπαϊκή "Ενωση καί κυρίως 
ή παγκοσμιότητα μέ τήν πνευματική καί πολιτισμική ώσμωση παρέ
χει τήν δυνατότητα στούς ισχυρούς να δημιουργούν συσχετισμούς 
πού να επηρεάζουν αποφασιστικά τήν προώθηση τών λιγότερο 
όμιλουμένων γλωσσών, όπως ή δική μας, παρά τήν ιστορική οίκου- 
μενικότητά της. Ή ελληνική, άν όέν ένισχυθή αποφασιστικά, μπορεί 
νά διαβρωθή άπό ξένες μαζικές επιρροές καί σταδιακά νά ελαχι
στοποιείται ή χρήση της σέ καίριους τομείς, όπως ή Τεχνολογία καί 
ή Πληροφορική. Δέν είναι εξ άλλου χρονικά μακριά ή πρόταση 
πρώην επισήμου παράγοντος στις Βρυξέλλες νά είσαχθή ή αγγλική, 
παραλλήλως προς τήν ελληνική, ώς επίσημη γλώσσα στήν Ελλάδα.

Σέ άμεση συνάρτηση μέ τήν κατάργηση τής ιστορικής ορθογρα
φίας καί τήν επιβολή τού μονοτονικού άπό τούς ίδιους κύκλους οί 
όποιοι υπερθεμάτισαν καί για τήν κατάργηση τών άρχαίων ελλη
νικών άπό τό πρωτότυπο προβάλλονται ίδεολογισμοί πού παρου
σιάζονται ώς δήθεν επιστημονικές απόψεις αναπτύσσοντας μιά 
τεχνητή αντιπαλότητα μεταξύ νέας καί άρχαίας έλληνικής. 
’Υποστηρίζεται ότι τά νέα έλληνικά αποτελούν άνεξάρτητη χρονική 
φάση τής γλώσσας μας καί ούόεμία σχέση έχουν μέ τά άρχαΐα έλλη
νικά, τά όποια πρέπει νά διδάσκωνται ώς ξένη γλώσσα μόνον στό 
Λύκειο ή σύμφωνα μέ ορισμένους -γιατί όχι;- μόνον σέ λίγους καί 
εκλεκτούς, οί όποιοι μάλιστα θά πρέπει νά πληρώνουν γιά τήν 
έκμάθηση τής άρχαίας έλληνικής. Ή θέση αύτή παραλληλίζει εσφαλ
μένα τήν σχέση άρχαίας καί νέας έλληνικής μέ τήν σχέση τών λατι
νικών καί τής σύγχρονης ιταλικής. Οι ύποστηρικτές όμως τής άντι- 
λήψεως αύτής παραγνωρίζουν ότι στήν Δύση τό Ρωμαϊκό Κράτος 
καταλύθηκε καί έπαυσε νά όμιλεΐται ή λατινική στήν Ιταλία, ενώ 
άντιθέτως στις νησίδες τού έλληνισμού, παρά τήν Τουρκοκρατία καί 
τις έθνικές συμφορές, συνέχισαν νά ομιλούν έλληνικά χωρίς δια
κοπή. Είναι άτοπη επομένως καί άντιεπιστημονική ή αντιπαράθεση 
αύτή τής νέας προς τήν αρχαία έλληνική. Άντιθέτως έπιβάλλεται 
νά προβάλλωνται οί όμοιότητές τους καί νά προωθούνται άπό
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κοινού το Ιδιο συστηματικά ώς δύο χρονικές περίοδοι της ενιαίας 
καί διαχρονικής μας γλώσσας στην εκπαίδευση καί στην ευρύτερη 
κοινωνία, στο πλαίσιο μιας συνεπούς πολιτικής για τήν υποστήρι
ξη καί διάδοση τής ελληνικής άνά τον κόσμο.

Σήμερα, μετά τούς άλόγιστους εκπαιδευτικούς πειραματισμούς 
τού παρελθόντος, κάθε άλλο παρά αισιόδοξες είναι οί διαπιστώσεις 
από τήν έλαχιστοποίηση τής διδασκαλίας τής διαχρονικής ελληνικής 
καί από τήν εφαρμογή αυτής τής "τεχνητής" δημοτικής πού έπεβλή- 
θη καί, όπως είδαμε, χρησιμοποιείται όλο καί πιό αυθαίρετα τις 
τελευταίες δεκαετίες. Άντιθέτως, αν έχρησιμοποιείτο ή άβίαστη νεο
ελληνική μας γλώσσα μέ τις αρχές καί τούς κανόνες της, ή γλώσσα 
πού έπλασε καί πλάθει ό λαός καί οί μεγάλοι βάρδοι τής 
Λογοτεχνίας μας, πολύ θά είχε ώφεληθή ό σύγχρονος έπικοινωνια- 
κός μας λόγος.

Ή συρρίκνωση τής διδασκαλίας τών παλαιότερων μορφών τής 
γλώσσας μας στήν Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ή απουσία συστη
ματικής επιμόρφωσης καί επαφής τών διδασκόντων μέ τήν βιβλιο
γραφία, ή ατελής προετοιμασία για τήν σύνθετη διδασκαλία τών 
γλυισσικών καί γενικώτερα τών άνθρωπιστικών μαθημάτων, άνέκο- 
ψαν τήν άνατροφοδότηση τού Πανεπιστημίου μέ γλωσσικά καταρ
τισμένους καί ευρύτερα καλλιεργημένους αποφοίτους Λυκείων.

Οδυνηρότερες είναι οί επιπτώσεις στήν χρήση τού καθημερινού 
έπικοινωνιακοΰ λόγου, γραπτού καί προφορικού: ή γλωσσική 
ένδεια, ή λεκτική ασάφεια καί αγκύλωση καί ό εκφραστικός μαρα
σμός έπικρατοΰν στήν σημερινή μορφή τής ελληνικής, μιας γλώσ
σας πού διαχρονικά χαρακτηρίζεται για τον μοναδικό πλούτο, τήν 
λεξιπλασία, τήν πλαστικότητα καί τήν σαφήνεια. Ή εγκατάλειψη 
τής ιστορικής Ορθογραφίας καί τού πολυτονικού, όπως απέδειξε ή 
τεκμηριωμένη έρευνα τού κ. Τσέγκου1, αποδυναμώνει τις οπτικές 
καί γνωστικές λειτουργίες, δηλ. τήν αντίληψη καί τήν μνήμη, καί 
έξασθενίζει τήν κριτική σκέψη μέ αποτέλεσμα να προκαλοΰνται 
μαθησιακές δυσκολίες (κυρίως δυσλεξίες). Άντιθέτως, ή εκμάθηση 
τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας καί τής ιστορικής ορθογραφίας 
ενεργεί προληπτικά στήν εμφάνιση δυσλεξίας, αλλά καί θεραπευτικά

1. Βλ. τό εύστοχο βιβλίο: “’Ιωάννη Κ. Τσέγκου - Θαλή Ν. Παπαδάκη - Δήμητρας 
Βεκιάρη, Ή εκδίκηση τών τόνων. Ή επίδραση τών ‘αρχαίων ελληνικών’ καί 
του ‘μονοτονικού’ στήν ψνχοεκπαιδεντική εξέλιξη τον παιδιού. Εναλλακτικές 
Εκδόσεις, 'Αθήνα 2005.
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όταν αυτές οί μαθησιακές δυσκολίες έχουν ήδη έμφανισθή. Ή αβα
σάνιστη απομάκρυνση άπό το λεξιλόγιο των όρων τής λόγιας γλώσ
σας καί παραδόσεως, μέ τό πρόσχημα ότι είναι δήθεν τής καθα
ρεύουσας, συρρικνώνει τήν σημερινή γλώσσα καί καθιστά συχνά 
άπροσπέλαστα γιά τις νεώτερες γενιές, όχι μόνο τά άρχαιοελληνι- 
κά, άλλά καί τά κείμενα τών Πατέρων τής Εκκλησίας, καθώς καί 
τά έργα κορυφαίων βάρδων τής νεώτερης γραμματείας: τού 
Βιζυηνοΰ, τού Ροΐδη καί τού ΙΙαπαδιαμάντη. Τών έργων μάλιστα 
αυτών έχει ζητηθή να γίνει μετάφραση στήν σύγχρονη νεοελληνική.

Καί όμως: 'Υπάρχουν προοπτικές γιά άναβάθμιση καί ουσια
στική ενίσχυση τής γλωσσικής παιδείας καί κατά συνέπεια καί του 
Πολιτισμού μας. Άρκει όλοι μας νά συνειδητοποιήσουμε τήν άνάγκη 
καί νά έπιδιώξωμε τήν προώθηση τού μέγιστου πνευματικού 
επιτεύγματος τού Ελληνισμού.

Μετά τις εκπαιδευτικές άκρότητες τού παρελθόντος πού άποξέ- 
νωσαν τόν σύγχρονο 'Έλληνα άπό τις πολιτισμικές του ρίζες, τήν 
διαχρονική ελληνική, πού σέ μεγάλο βαθμό επιβιώνει 3000 χρόνια, 
καί άπό τόν πλούτο τών ιδεών καί άξιων τής άρχαίας έλληνικής 
καί χριστιανικής γραμματείας, άπαραίτητος είναι κατά κύριο λόγο 
ό έξορθολογισμός τού εκπαιδευτικού προγράμματος μέ τήν ισόρρο
πη καί ισότιμη κατανομή τών ώρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας τών 
θετικών καί θεωρητικών επιστημών. Ως εξαιρετικά θετική κρίνεται 
άπό τήν συντριπτική πλειοψηφία τής έλληνικής κοινωνίας ή άπόφα- 
ση τού 'Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων νά αύ- 
ξηθοΰν άπό τό Σχολικό ’Έτος 2005-2006 οί ώρες διδασκαλίας τών 
άρχαίων ελληνικών άπό τό πρωτότυπο στό Γυμνάσιο καί στό 
Λύκειο. ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά ύπογραμμισθή ή διδασκαλία τού 
Επιταφίου τον Περικλέους ώς μαθήματος Γενικής Παιδείας στήν Γ' 
Λυκείου. Δίνεται έτσι ή εύκαιρία σέ όλους τούς τελειόφοιτους νά 
μυηθοΰν στον μεστό λόγο καί στό άντικειμενικό ύφος τού 
Θουκυδίδη καί νά γνωρίσουν τό άτομικό καί πολιτικό ιδεώδες πού 
διαμόρφωσε τήν κορύφωση τού δημοκρατικού πολιτεύματος στήν 
’Αθήνα κατά τόν 5ο αιώνα π.Χ.

”Ας μήν πέφτει όμως ο λίθος τού αναθέματος μόνον στήν 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γιά τήν ύποβάθμιση τής γλωσσικής παι
δείας. Στις Φιλοσοφικές Σχολές, ιδιαιτέρως στά Τμήματα 
Παιδαγωγικής καί Ψυχολογίας (ή Φιλοσοφικών καί Κοινωνικών 
Σπουδών), τά άρχαΐα έλληνικά διδάσκονται άπό ελάχιστα έως
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καθόλου, μέ αποτέλεσμα οί πτυχιοΰχοι τών Τμημάτων αυτών, εκτός 
από τό έλλειμμα ανθρωπιστικής παιδείας, να αντιμετωπίζουν καί 
πρόβλημα διορισμού στην εκπαίδευση ή, κι αν ακόμα διορισθούν, 
να αδυνατούν να διδάξουν τις παλαιότερες μορφές τής γλώσσας 
μας ή, τέλος, μή γνωρίζοντας αρχαία, νά διδάσκουν έλλιπώς καί τα 
νέα έλληνικά.

’Απαραίτητη είναι ώς εκ τούτου ή προσθήκη ώρών διδασκαλίας 
τής άρχαίας καί νέας ελληνικής γλώσσας καί γραμματείας όπως καί 
τής ειδικής διδακτικής τών γλωσσικών μαθημάτων στά Τμήματα 
αυτά, καθώς καί ή ενίσχυση τής γλωσσικής παιδείας στά Τμήματα 
Ιστορίας καί ’Αρχαιολογίας. Σημαντική καί άξια μιμήσεως καί από 
τα άλλα συναφή Τμήματα είναι ή πρόσφατη απόφαση τού Τμήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής καί Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών για ενίσχυση τών ώρών διδασκαλίας τής άρχαίας έλλη- 
νικής γραμματείας άπό τό πρωτότυπο.

Ουσιαστική παρότρυνση για τήν ενίσχυση τής γλωσσικής διδα
σκαλίας σέ όλα αυτά τα Τμήματα τών Φιλοσοφικών Σχολών αναμ
φισβήτητα αποτελεί επίσης ή άπόφαση τού ’Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων νά καθιερώση ώς υποχρεωτική τήν 
εξέταση τού μαθήματος τών άρχαίων ελληνικών στον διαγωνισμό 
τού Α.Σ.Ε.Π. για τόν διορισμό φιλολόγων στήν Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση.

Δέν αρκεί όμως ή ποσοτική ενίσχυση τής γλωσσικής παιδείας. 
’Αναγκαία είναι ή ποιοτική αναβάθμιση τού γλωσσικού μαθήματος 
για τήν όποια προαπαιτούμενα είναι δύο: ή ελκυστική καί άποδο- 
τική διδασκαλία καί τά κατάλληλα για τόν σκοπό αυτό, καλογραμ
μένα διδακτικά βιβλία.

Γραμματική, Σύνταξη καί λεξιλογική ανάλυση (σημασιολογική 
καί ετυμολογική) πρέπει καί στήν Δευτεροβάθμια καί στήν 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση νά συγκροτούν ενότητα μαθήσεως. Ή 
εξεύρεση τών ομοιοτήτων τής άρχαίας μέ τήν νέα ελληνική καθιστά 
τήν γλωσσική διδασκαλία έλκυστικότερη καί ένισχύει τήν κριτική 
εμπέδωση άλλα και τήν κατανόηση τής ιστορικής συνέχειας τής 
ελληνικής.

Εξαιρετικά πρόσφορη για τήν άποδοτική διδασκαλία τής δια
χρονικής ελληνικής είναι ή εφαρμογή τής άμφίδρομης πορείας, 
κατά τήν μεθοδολογική αρχή τού ’Αδαμάντιου Κοραή, άπό τά 
άρχαΐα προς τά νέα έλληνικά καί άντιστρόφως. Ό έντοπισμός τών
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επιβιώσεων τής αρχαίας έλληνικής στό λεξιλόγιο, στήν δομή καί 
στο γραμματικό τυπικό τής σημερινής έλληνικής, τής καθομιλου
μένης άναδεικνύει καί τήν σημασία τής γνώσης των αρχαίων ελλη
νικών για τήν ορθοέπεια καί καλλιέπεια στήν χρήση του νεοελλη
νικού μας λόγου. Μόνον αν έπιτευχθή ή σύνδεση τού παλαιότερου 
μέ τό σημερινό, θά άναδειχθή ή πραγματική άξια τής γνώσης των 
προγενεστέρων μορφών τής γλώσσας μας για τόν σημερινό νεοελ
ληνικό μας λόγο. Καί μόνον μέσω τής γλώσσας επιτυγχάνεται ή 
ουσιαστική μύηση στον ιδεολογικό πλούτο τής έλληνικής γραμμα
τείας, τού ελληνοκεντρικού ανθρωπισμού, τής κοινής μήτρας των 
αξιών καί ιδεών πού διαμόρφωσαν τις κοινωνίες καί τά έθνη τού 
κόσμου μας. Ή τεχνολογία μέ τά πολυμέσα συμβάλλει άποτελε- 
σματικά στον εκσυγχρονισμό των διδακτικών μεθόδων για τήν 
προσφορότερη καί άρτιότερη εκμάθηση τής γλώσσας. Παραλλήλως, 
ή έπιδιωκόμενη επανίδρυση κλασικών τάξεων θά συμβάλει σημα
ντικά στήν βαθύτερη γνώση τής έλληνικής άπό τόν "Ομηρο έως 
σήμερα καί στήν ένίσχυση τής άνθρωπιστικής παιδείας γιά όσους 
σπουδαστές έπιλέξουν τήν Θεωρητική Κατεύθυνση· θά συντελέσει 
έπίσης ούσιαστικά στήν τροφοδότηση τών Φιλοσοφικών, 
Θεολογικών καί Νομικών Σχολών μέ γλωσσικά καί πολιτιστικά 
καλύτερα καταρτισμένους φοιτητές.

Ή διδακτικότητα τών σχολικών βιβλίων γιά τήν γλώσσα, κατά 
πόσον δηλαδή είναι εύληπτα στήν προσέγγιση τών συντακτικών 
καί γραμματικών φαινομένων καί ταυτοχρόνως ενδιαφέροντα γιά 
τούς μαθητές άπό πλευράς τρόπου γραφής πρέπει νά άποτελή τό 
πρωταρχικό κριτήριο επιλογής τους. Άτυχώς οί μέχρι σήμερα 
δοκιμές στά διδακτικά εγχειρίδια δέν έχουν δώσει τούς άναμενό- 
μενους καρπούς.

Ή συστηματική έπιμόρφωση, ή διά βίου έκπαίδευση τών έκπαι- 
δευτικών λειτουργών είναι άναγκαία γιά τήν σύγχρονη, ενημερωμέ
νη καί άποδοτική διδασκαλία τής γλώσσας καί τής λογοτεχνίας. 
Πάνω άπ’ όλα όμως άπαραίτητος είναι ô ζήλος τού φιλολόγου, ή 
άγάπη καί ή άφοσίωσή του στό άνθρωποπλαστικό λειτούργημα καί 
στήν πολιτιστική άποστολή του. Ή ποιοτική, ή έλκυστική του διδα
σκαλία θά οδηγήσει τούς νέους νά άντλήσουν άπό τά ζείδωρα νάμα
τα τής άνθρωπιστικής παιδείας καί νά κατανοήσουν τήν σημασία 
της γιά τόν σύγχρονο άνθρωπο, γιά τόν νεοελληνικό καί τόν 
παγκόσμιο πολιτισμό. ’Οφείλουμε όσοι έντρυφοΰμε στά διαχρονικά
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κείμενα τής έλληνικής γραμματείας να πείσωμε μέ τήν διδασκαλία 
μας τίς νεώτερες γενιές ότι αξίζει να μελετήσουν, μαζί μέ τα μαθη
ματικά καί τήν πληροφορική, τήν γλώσσα καί τήν λογοτεχνία, για 
να αποκτήσουν τήν καλλιέργεια καί τήν ανθρωπιά πού προσφέρει 
ο αθάνατος λόγος των στοχαστών τής έλληνικής άρχαιότητος, τών 
Πατέρων τής Εκκλησίας καί τών βάρδων τής νεοελληνικής λογοτε
χνίας. Παραφράζοντας τίς τρεις αρχές τής Ρητορικής κατά τον 
Κικέρωνα οί διδάσκοντες οφείλουμε νά πείσωμε, νά συγκινήσωμε 
καί νά κερδίσωμε τό ακροατήριό μας, τούς μαθητές καί φοιτητές 
για τήν ουσιαστική αξία τής ενιαίας καί διαχρονικής έλληνικής 
γλώσσας καί γραμματείας.

Δέν υπάρχει περιθώριο γιά άλλους πειραματισμούς καί οπισθο
δρομήσεις. ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ.

Μέ τήν συστηματική αύτή καί εμπνευσμένη διδασκαλία τής 
γλώσσας μας στήν διαχρονική της πορεία, μέ τον άπαιτούμενο 
σεβασμό στις γλωσσικές παραδόσεις έκ μέρους τής εύρύτερης κοι
νωνίας καί κυρίως από πλευράς τών Μέσων Μαζικής 
Ένημερώσεως καί μέ τήν δυνατότητα τής δημοκρατικής επιλογής 
στον τρόπο τής Ιστορικής γραφής τής γλώσσας μας στον εύρύτερο 
κοινωνικό τομέα, θά μετριασθή ή λεκτική συρρίκνωση, ή άσάφεια 
στήν διατύπωση καί πάνω απ’ όλα ή κακοποίηση τής γλώσσας καί 
οί ζημιογόνες ξενικές επιδράσεις. Ή ορθολογική ενίσχυση τής 
γλωσσικής παιδείας πρωτίστως θά άναβαθμίσει τόν σύγχρονο 
έπικοινωνιακό μας λόγο.

'Από τήν προώθηση τής γλωσσικής παιδείας προς τήν ορθή καί 
τήν έκ τών πραγμάτων σήμερα αναγκαία αύτήν κατεύθυνση, μέ τήν 
εκμάθηση τής διαχρονικής έλληνικής καί τήν γνώση τής ιστορικής 
ορθογραφίας καί έπομένως μέ τήν δημοκρατικά επιβεβλημένη ελευ
θερία στήν γραφή, συμφώνως προς τήν έπί αιώνες παραδεδομένη 
ορθογραφία, πολλές είναι οί εύεργετικές επιδράσεις οί όποιες 
αναμένονται νά σηματοδοτήσουν τήν εξέλιξη τής γλώσσας μας: 
ενίσχυση τής κριτικής γνώσης, τής ευφυΐας καί τής παραγωγικής 
σκέψης, καλύτερη χρήση τού προφορικού καί γραπτού λόγου, 
εμπλουτισμός τού λεξιλογίου, εκφραστική σαφήνεια καί διαύγεια 
καί κατά συνέπεια πυκνότητα, μεστότητα καί εύκαμψία τού λόγου, 
κατανόηση τής εξελικτικής συνέχειας τής έλληνικής γλώσσας από 
τήν άρχαιότητα ώς σήμερα. Διότι οί ρίζες τής γλώσσας μας, όπως 
καί ή ιδέα τής ελευθερίας, σηματοδοτούν τήν εθνική μας ταυτότητα.
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Γλώσσα καί παιδεία συνιστοΰν τά πνευματικά καί ηθικά ερεί
σματα του σύγχρονου κόσμου. Άς ενώσουμε τις δυνάμεις μας για 
να δώσωμε στήν ελληνική γλώσσα καί στην ελληνική παιδεία τήν 
θέση πού τούς αξίζει. Είναι ΰψιστο καθήκον όλων μας.

Τελειώνω μέ τον λόγο ένός ανθρώπου πού, αντικειμενικά, χωρίς 
προκαταλήψεις, μέ τήν δύναμη τού ποιητικού λόγου ύπογράμμισε 
τήν αισθητική εμβέλεια τής γλώσσας μας. Καί βέβαια ό άνθρωπος 
αυτός δεν είναι άλλος από τόν ανθρωπιστή ποιητή, τόν Νικηφόρο 
Βρεττάκο:

“Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

"Οταν κάποτε φύγω από τούτο τό φώς 
θά έλιχθώ προς τά πάνω, όπως ένα 

ποταμάκι πού μουρμουρίζει.
Κι άν τυχόν κάπου ανάμεσα 
στούς γαλάζιους διαδρόμους 
συναντήσω αγγέλους, θά τούς 

μιλήσω ελληνικά, επειδή 
δέν ξέρουνε γλώσσες. Μιλάνε 

μεταξύ τους μέ μουσική.


