ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τις τελευταίες µέρες γίναµε µάρτυρες µιας µαζικής επίθεσης εναντίον
του νέου σχολικού εγχειριδίου γραµµατικής για το δηµοτικό σχολείο, µε
τον τίτλο «Γραµµατική Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού» (το οποίο διανέµεται στα
σχολεία της χώρας από τον Νοέµβριο του 2011), και των συγγραφέων
του. Με αστραπιαία ταχύτητα εκατοντάδες ιστότοποι στο διαδίκτυο
έσπευσαν να αναπαραγάγουν και να διαδώσουν ένα κείµενο πολεµικής
το οποίο υπογράφεται από την κ. Μαρία Χρυσού, δασκάλα στο 1ο
∆ηµοτικό Σχολείο Ραφήνας, και αναρτήθηκε την 28η Ιουνίου 2012
στον ιστότοπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αλέξανδρος
∆ελµούζος» [http://www.syllogosdelmouzos.gr/index.php/2011-1219-06-58-25/572-1].
Στο κείµενο αυτό, µε τον τίτλο «Η ελληνική γλώσσα πρέπει να µείνει
ανέπαφη» η κ. Χρυσού κατηγορεί τους συγγραφείς του εγχειριδίου ότι
καταργούν από την ελληνική γλώσσα τα φωνήεντα ήτα, ύψιλον και
ωµέγα, καθώς και τα σύµφωνα ξι και ψι, ενώ προσθέτουν τον (κατά τη
γνώµη της) «δίφθογγο» ου καθώς και τα δίψηφα µπ, ντ και γκ.
Υποστηρίζει επίσης ότι η επιλογή αυτή αποτελεί απόκλιση από την
«προγενέστερη γραµµατική του Μαν. Τριανταφυλλίδη» καθώς συνιστά
«αλλαγή της κλασσικής γραµµατικής σε φωνητική γραµµατική».
Υποθέτει ότι είτε το βιβλίο αυτό «εκδόθηκε χωρίς τον ενδελεχή έλεγχο,
και ως εκ τούτου, εκ παραδροµής δηµοσιοποιήθηκε κάποια πρόταση
κάποιου ανθέλληνα φιλόλογου» είτε στο εγχειρίδιο «εσκεµµένα [..]
πάρθηκε η απόφαση ενός ακόµα βιασµού της ελληνικής γλώσσας».
Κλείνει µάλιστα το άρθρο της συνδέοντας, δίχως αιτιολόγηση, την
υποτιθέµενη αφαίρεση γραµµάτων από την ελληνική γλώσσα µε την
«εθνική εξολόθρευση», την προσπάθεια µερικών «να θυσιάσουµε την
γλώσσα µας για να µοιάσουµε στους ∆υτικούς, για να γίνουµε αρεστοί
από αυτούς» και προσθέτοντας ότι η χρήση του µονοτονικού
συστήµατος γραφής «έφερε την δυσλεξία στην πρώτη θέση των
µαθησιακών δυσκολιών, εξαιτίας της ελλείψεως βασικών κανόνων
γραµµατικής και τονισµού». Υποστηρίζει, τέλος, ότι τα φωνήεντα
«ενυπάρχουν στο DNA µας από την αρχή της υπάρξεως µας στον
πλανήτη» και ότι «το κάθε γράµµα µας έχει την βαρύτητά του, ο κάθε
φθόγγος έχει την µουσικότητα του, και ο κάθε τόνος είχε την αξία
του».
Αρχικά, ως επιστηµονική κοινότητα αποφασίσαµε να µην αντιδράσουµε,
καθώς εκλάβαµε το παραπάνω κείµενο ως ένα από τα συνήθη
διαδικτυακά ευτράπελα. ∆εν µπορούσαµε να φανταστούµε ότι το άρθρο
ήταν γνήσιο και ότι µια δασκάλα σε ελληνικό σχολείο θα παρανοούσε
βασικούς κανόνες της γραµµατικής της Νέας Ελληνικής. Πολύ δε
περισσότερο, δεν µπορούσαµε να φανταστούµε ότι η παρανόηση αυτή
θα κατέληγε σε τέτοια σφοδρή επίθεση.

Γρήγορα, όµως, παρατηρήσαµε ότι το κείµενο άρχισε να
αναδηµοσιεύεται σε πολυάριθµους ιστοτόπους, διανθισµένο µε
πληθώρα ανακριβειών, όπως το ψεύδος ότι ο Σύλλογος «Αλέξανδρος
∆ελµούζος» διεξάγει ψηφοφορία µε σκοπό την απόσυρση του
εγχειριδίου γραµµατικής και ότι τάχα το κείµενο της κ. Χρυσού αποτελεί
κείµενο διαµαρτυρίας του ίδιου του Συλλόγου. Προς τιµήν του ο
Σύλλογος έσπευσε να διαψεύσει τις ανακρίβειες αυτές (στις 4 Ιουλίου
2012, http://www.syllogosdelmouzos.gr/index.php/2011-12-11-1032-12/2011-12-11-10-39-57/584-q-q), οι οποίες όµως αναπαράγονται
ακόµα από την πλειονότητα των ιστοτόπων που αναδηµοσιεύουν το
κείµενο της κ. Χρυσού.
Το ζήτηµα που έχει προκύψει είναι ανησυχητικό για δύο λόγους:
(α) Γιατί αποπροσανατολίζει δασκάλους, γονείς και µαθητές, µε τους
πιο ψύχραιµους εκ των οποίων να µη γνωρίζουν πλέον τι πρέπει να
διδάξουν ή τι απ' όσα έχουν διδαχθεί ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
(β) Γιατί είναι ανησυχητικό µε πόση ευκολία και ταχύτητα διαδόθηκε το
άρθρο αυτό και πως έσπευσαν τόσοι συµπολίτες µας να το πιστέψουν
άκριτα φτάνοντας να δηλώσουν τον αποτροπιασµό τους για το
υποτιθέµενο έγκληµα εναντίον της γλώσσας µας. Κάποιοι πίστεψαν στα
σοβαρά ότι το σχολικό εγχειρίδιο της γραµµατικής δεν περιλαµβάνει τα
γράµµατα ύψιλον, ωµέγα, ήτα κ.τ.λ. 'Αλλοι πήραν τοις µετρητοίς την
απειλή ότι το νέο σχολικό εγχειρίδιο αλλάζει την ιστορική ορθογραφία
της Ελληνικής σε «φωνητική ορθογραφία». 'Αλλοι έσπευσαν να
δηλώσουν ότι είτε θα απαγορεύσουν στα παιδιά τους να παραλάβουν το
εγχειρίδιο είτε θα το κάψουν είτε δεν θα στείλουν τα παιδιά τους στο
σχολείο! Ορισµένοι προσπάθησαν να εξηγήσουν τα αυτονόητα αλλά
χωρίς αποτέλεσµα. Η συκοφαντική επίθεση κατά του βιβλίου
συνεχίστηκε και µάλιστα διογκώθηκε καθώς οι ανυπόστατες κατηγορίες
της κ. Χρυσού αναδηµοσιεύτηκαν σε εφηµερίδες πανελλαδικής
κυκλοφορίας, ενώ ήδη αποτελούν αντικείµενο συζήτησης σε τηλεοπτικά
δίκτυα.
Ως γλωσσολόγοι, επιστηµονικά ειδικότεροι και αρµοδιότεροι για τα
ζητήµατα γλώσσας και γλωσσικής εκπαίδευσης, και ως πανεπιστηµιακοί
δάσκαλοι οφείλουµε να πάρουµε θέση και να εξηγήσουµε γιατί οι
κατηγορίες τις οποίες εξαπολύει η κ. Χρυσού κατά των συγγραφέων
του εγχειριδίου «Γραµµατική Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού» είναι παντελώς
εσφαλµένες και ανυπόστατες. Η πρωτοβουλία µας αυτή δεν έχει
συντεχνιακό χαρακτήρα αλλά τη θεωρήσαµε επιβεβληµένη, όταν µια
επιστηµονικά ανυπόστατη καταγγελία µετατρέπεται τόσο άκριτα σε
επιστηµονικό µανιφέστο και οδηγεί χιλιάδες συµπατριώτες µας σε
παράλογα συµπεράσµατα. Είναι τραγικό το ότι πολυάριθµοι επιµελητές
ιστοτόπων αλλά και δηµοσιογράφοι των Μ.Μ.Ε. έσπευσαν να
αναπαραγάγουν µία φήµη, ενδεχοµένως γοητευµένοι από την

τροµολαγνική της παρουσίαση και τα προσδοκώµενα οφέλη ακρόασης,
τηλεθέασης και ανάγνωσης.
Ας δούµε λοιπόν ποια είναι η αλήθεια για τα καταγγελλόµενα, σύµφωνα
µε τις επιστηµονικές αρχές της γλωσσολογίας:
Α) Η συντάκτρια του κειµένου µε τον τίτλο «Η ελληνική γλώσσα πρέπει
να µείνει ανέπαφη» συγχέει τους φθόγγους (τους γλωσσικούς ήχους µε
τους οποίους εκφωνούνται/προφέρονται οι λέξεις στις διάφορες
γλώσσες του κόσµου) µε τα γράµµατα (τα γραπτά σύµβολα που
αναπαριστούν τους φθόγγους στον γραπτό λόγο). ∆εν παρατηρεί,
λοιπόν, ότι στη σελ. 36 της γραµµατικής εµφανίζονται οι φθόγγοι της
Ελληνικής γλώσσας (ή, για να είµαστε ακριβείς, τα φωνήµατά της, βλ.
υποσ. 1 σελ. 34 του βιβλίου) και όχι τα γράµµατά της (το αλφάβητό
της). Εποµένως, τα [α], [ε], [ι], [ο], [ου], εντός αγκυλών και µε σαφώς
διακριτή γραµµατοσειρά (όπως οι συγγραφείς του εγχειριδίου ρητά
δηλώνουν στην υποσ. 2 της σελ. 34, πράγµα που φαίνεται,
τουλάχιστον, να παραβλέπει η συντάκτρια του άρθρου) είναι οι πέντε
φωνηεντικοί φθόγγοι της Νέας Ελληνικής, τα πέντε φωνήεντα της
γλώσσας, δηλαδή, καθώς ο όρος φωνήεν είναι όρος που αποδίδεται σε
στοιχεία του προφορικού λόγου (τους φθόγγους) και όχι στα γράµµατα.
Η αναγνώριση των 5 αυτών φωνηέντων ως των µοναδικών φωνηέντων
της Νέας Ελληνικής βεβαίως και δεν αποτελεί καινοτοµία της νέας
γραµµατικής, αντίθετα µε όσα υποστηρίζει η κ. Χρυσού. Τα ίδια 5
φωνήεντα αναγνωρίζει και η µεγάλη γραµµατική Τριανταφυλλίδη από
το 1941 αλλά και οι σχολικές γραµµατικές Τριανταφυλλίδη και Τσολάκη
(απλώς στις σχολικές δεν δηλώνεται ρητά ο αριθµός των φωνηεντικών
φθόγγων, συνάγεται όµως από τους ορισµούς). Τα ίδια 5 φωνήεντα
αναγνωρίζουν ως φωνήεντα της Νέας Ελληνικής οι ειδικοί
γλωσσολόγοι, και ιδιαίτερα οι φωνητικοί και φωνολόγοι, που µελετούν
τη Νέα Ελληνική. Εποµένως, είναι σαφές ότι το σύµβολο [ο] για τους
συγγραφείς του βιβλίου είναι ο φθόγγος που στην Νέα Ελληνική
γράφεται µε τα γράµµατα όµικρον ή ωµέγα. Το σύµβολο [ου] στη
σελίδα 36 είναι ο φθόγγος ο οποίος στη γραφή αναπαρίσταται µε τον
συνδυασµό των γραµµάτων όµικρον και ύψιλον. Το ίδιο ισχύει και για
τα σύµφωνα. Το γράµµα «ξ» δεν παριστάνει έναν µόνο φθόγγο, αλλά
το συµφωνικό σύµπλεγµα δύο φθόγγων, του [κ] και του [σ], γι' αυτό
και οι συγγραφείς δεν συµπεριέλαβαν το σηµάδι [ξ] στη
«χαρτοσακούλα» της σελ. 36. Αντίστροφα, ο συνδυασµός των
γραµµάτων «µι» και «πι» στην Ελληνική γλώσσα χρησιµοποιείται για να
αποδώσει έναν και µόνο φθόγγο, τον φθόγγο [µπ]. Το ίδιο ισχύει και
για τους φθόγγους [ντ], [γκ], καθένας από τους οποίους αποδίδεται µε
δίψηφο γράφηµα στον γραπτό λόγο.
Β) Στο άρθρο εσφαλµένα και παραπλανητικά υποστηρίζεται ότι «τα
φωνήεντα η, υ, ω έχουν καταργηθεί». Τα γράµµατα της γλώσσας µας
παρουσιάζονται στην υποενότητα «3.2. Γράµµατα». Στη σελ. 39

παρουσιάζεται το αλφάβητο ενώ η αντιστοιχία φθόγγων γραµµάτων
δίνεται στον πίνακα της σελ. 40. Εκεί βλέπουµε ότι τα πέντε (5)
φωνήεντα, οι φθόγγοι [α], [ε], [ι], [ο], [ου] αποδίδονται στον γραπτό
λόγο µε τα γνωστά µας επτά (7) γράµµατα, το άλφα, το έψιλον, το ήτα,
το γιώτα, το ύψιλον, το όµικρον και το ωµέγα (και τους συνδυασµούς
τους). Αντίστοιχα, βλέπουµε και τα γράµµατα που αναπαριστούν τα
σύµφωνα της Νέας Ελληνικής. Απολύτως τίποτα το διαφορετικό απ'
αυτά ακριβώς που υπήρχαν και στις παλιότερες σχολικές γραµµατικές,
εκτός από το ότι οι συγγραφείς, πολύ ορθά, δεν ονοµάζουν και τα
γράµµατα σύµφωνα και φωνήεντα. Ωστόσο, κανένα γράµµα δεν λείπει
και καµία προτροπή για φωνητική ορθογραφία δεν γίνεται προς τους
χρήστες του εγχειριδίου. Μάλιστα οποιοσδήποτε ξεφυλλίσει το βιβλίο θα
δει ότι από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα του ακολουθείται κατά
γράµµα (αν µας επιτρέπεται το λογοπαίγνιο…) η παραδοσιακή ιστορική
ορθογραφία. Από το εγχειρίδιο δεν λείπει κανένα ήτα, κανένα ύψιλον,
κανένα ξι, κανένα ωµέγα. 'Αρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να
φοβόµαστε.
Γ) Οφείλουµε να σηµειώσουµε εδώ ότι σε αναπαραγωγές του άρθρου
της κ. Χρυσού στο διαδίκτυο αποµονώνεται επιλεκτικά από τις
προηγούµενες και τις επόµενες σελίδες η σελίδα 36 του βιβλίου, όπου
γίνεται η παρουσίαση των φθόγγων, µε σκοπό να δηµιουργηθεί η
παραπλανητική εντύπωση ότι τα απεικονιζόµενα σύµβολα στις δύο
«χαρτοσακούλες» του σκίτσου είναι γράµµατα και, εποµένως, ότι τα
ήτα, ωµέγα, γιώτα, ξι και ψι έχουν καταργηθεί από το ελληνικό
αλφάβητο. Οι εν λόγω αναδηµοσιεύσεις αποσιωπούν το γεγονός ότι η
σελίδα αυτή ανήκει στην υποενότητα «3.1. Φθόγγοι» και ότι στις
προηγούµενες σελίδες οι συγγραφείς ρητά εξηγούν ότι τα στοιχεία µέσα
στις αγκύλες είναι φθόγγοι (δηλαδή ήχοι) και όχι γράµµατα. Συνεπώς,
η εκστρατεία αυτή για την παραπληροφόρηση και τροµοκράτηση
δασκάλων, γονέων και µαθητών βασίζεται σε χαλκευµένα στοιχεία.
∆) Θα µπορούσαµε να επεκταθούµε περισσότερο και να εξηγήσουµε ότι
η διάκριση των συµφώνων (των λεγόµενων συµφωνικών φθόγγων) σε
τριβόµενα, κλειστά κ.τ.λ. είναι διάκριση κατά τον τρόπο άρθρωσης και,
εποµένως, ριζικά διαφορετική από τη διάκριση κατά τον τόπο ή το
σηµείο άρθρωσης, η οποία µάς δίνει κατηγορίες όπως «οδοντικά»,
«χειλοδοντικά» κ.τ.λ. και -εποµένως- η ειρωνική παρατήρηση της κ.
Χρυσού στη σελ. 6 του άρθρου «Τα χειλικά, οδοντικά και λαρυγγικά
σύµφωνα ενώθηκαν, ανακατεύθηκαν και ξαναχωρίστηκαν όπως βόλευε
τους συγγραφείς σε τριβόµενα και κλειστά!» φανερώνει και πάλι
παρανόηση για βασικές αρχές της γλωσσολογίας που διδάσκονται σε
όλα τα παιδαγωγικά και φιλολογικά τµήµατα των πανεπιστηµίων.
Επίσης, θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε σειρά επιστηµονικών
επιχειρηµάτων που αποδεικνύουν ότι οι γλωσσικοί µύθοι τους οποίους
δείχνει να προσυπογράφει η συντάκτρια του κειµένου (περί δυσλεξίας

λόγω µονοτονικού, περί µουσικότητας των φθόγγων, περί της
Ελληνικής ως µη συµβατικής γλώσσας, περί της Ελληνικής ως
αρχαιότερης γλώσσας όλων των λαών του κόσµου κ.ά.) δεν είναι παρά
εθνικά επικίνδυνοι µύθοι που δεν ευσταθούν επιστηµονικά.
∆εν θα σχολιάσουµε καν τις θέσεις της συντάκτριας του κειµένου περί
κινδύνων που διατρέχει η Ελληνική από την απώλεια της ετυµολογίας
λόγω της χρήσης της φωνητικής ορθογραφίας. Κανείς δεν υποστήριξε
τη χρήση της φωνητικής ορθογραφίας ούτε την απλοποίηση της
ιστορικής ορθογραφίας στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο. Η παρουσίαση των
φθόγγων στη νέα σχολική γραµµατική δεν είναι δυνατόν να εκληφθεί
κατά κανένα τρόπο ως προτροπή σε αλλαγή του αλφαβήτου, καθώς το
αλφάβητο παρουσιάζεται αυτούσιο και µε αναλυτικό τρόπο. Η δε
παρουσίαση των φθόγγων στη γραµµατική δεν συνιστά καινοτοµία•
τους φθόγγους τους παρουσίαζαν (ξεκινούσαν µάλιστα από αυτούς και
µετά πήγαιναν στα γράµµατα) και οι προηγούµενες σχολικές
γραµµατικές. Οι κατηγορίες, λοιπόν, θεωρούµε ότι είναι παντελώς
αβάσιµες και ίσως σκόπιµα κινδυνολογικές και διχαστικές σε µια
δύσκολη χρονική συγκυρία για τη χώρα µας και τον λαό της.
*******
Για τους παραπάνω λόγους, ως ειδικοί επιστήµονες στον τοµέα της
γλωσσολογίας και πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι
Αναρωτιόµαστε πώς είναι δυνατόν µια εκπαιδευτικός που δεν
παραδέχεται στοιχειώδεις αρχές της γλωσσικής επιστήµης, όπως είναι η
διαφορά µεταξύ ήχων και γραµµάτων, βασιζόµενη σε παρανοήσεις και
αβάσιµα συµπεράσµατα να αµφισβητεί την εγκυρότητα ενός διδακτικού
εγχειριδίου, που έχει εγκριθεί από τους αρµόδιους φορείς της Πολιτείας
και αποτελεί έργο ειδικών επιστηµόνων και το οποίο, ως δασκάλα,
καλείται να διδάξει.
Θεωρούµε θλιβερό το γεγονός ότι ένα άρθρο µε τόσο φτωχά,
εσφαλµένα και αντιεπιστηµονικά επιχειρήµατα αναπαράγεται και να
διαδίδεται άκριτα στο διαδίκτυο και στα Μ.Μ.Ε. και αναγορεύεται σε
µείζον θέµα συζήτησης.
Επιβεβαιώνουµε την πέραν πάσης αµφιβολίας επιστηµονικά ορθή
παρουσίαση των φωνηέντων της Νέας Ελληνικής στο νέο εγχειρίδιο.
Ναι, κανένας γλωσσολόγος δεν αµφιβάλλει ότι η Νέα Ελληνική έχει 5
φωνήεντα, τους φθόγγους [α], [ε], [ι], [ο], [ου], οι οποίοι στον γραπτό
λόγο αναπαρίστανται µε τα επτά γράµµατα της αλφαβήτου άλφα,
έψιλον, ήτα, γιώτα, ύψιλον, όµικρον, ωµέγα και τους συνδυασµούς των
γραµµάτων αυτών ως διψήφων.
Καταδικάζουµε την ανάρµοστη στοχοποίηση και διαπόµπευση των
συναδέλφων στο διαδίκτυο και την κατασυκοφάντηση του
επιστηµονικού τους έργου µε ανυπόστατες κατηγορίες.
Ζητάµε, όπως γίνεται σε κάθε πολιτισµένη χώρα, η κρίση ενός
επιστηµονικού έργου ή µιας επιστηµονικής άποψης ή ενός

επιστηµονικού ζητήµατος να γίνεται µε βάση τεκµηριωµένες µεθόδους
και αληθή επιχειρήµατα από τους ειδικούς στην οικεία επιστήµη. Έτσι
λοιπόν, όπως για µια ασθένεια συµβουλευόµαστε τον «γιατρό», για τον
σεισµό τον «σεισµολόγο», για ένα νοµικό ζήτηµα τον «δικηγόρο», για
µια γεωργική καλλιέργεια τον «γεωπόνο», για ζητήµατα γλώσσας και
γλωσσικής εκπαίδευσης, παρά το γλωσσικό µας αισθητήριο, είναι
σκόπιµο να συµβουλευόµαστε τον «γλωσσολόγο».
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15. Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, γλωσσολόγος, Αναπληρώτρια
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30. Ελεωνόρα ∆ηµελά, γλωσσολόγος, ∆ιδάκτορας Πανεπιστηµίου
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Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Κύπρου
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Πανεπιστηµίου Cambridge
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Πανεπιστηµίου Westminster
139. Μάριος Χρύσου, γλωσσολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ε.Κ.Π.Α.
140. Αγγελική Ψάλτου-Joycey, γλωσσολόγος, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. &
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