& on line στο www.xsap.gr
γλώσσα 1 η [γlósa] O25 : I1α. µυώδες, σαρκώδες και ευκίνητο όργανο
που βρίσκεται µέσα στη στοµατική κοιλότητα: Στη ~ βρίσκονται τα γευστικά
νεύρα. O καφές µού έκαψε τη ~. Στέγνωσε η ~ µου από τη δίψα. Tα καλ ά
παιδιά δε βγάζουν τη γλ ώσσα, για να κοροϊδέψουν. H διχαλ ωτή ~ του φιδιού.
(έκφρ.) έγινε η ~ µου παπούτσι / τσαρούχι, στέγνωσε. ΦP µου βγαίνει η ~,
κουράζοµαι, ταλαιπωρούµαι. || Kαπνιστή / βραστή ~, µοσχαρίσια ή βοδινή
γλώσσα ως φαγητό. β. η γλώσσα ως όργανο οµιλίας: H ~ παίζει βασικό ρόλο
στην άρθρωση των φθόγγων. Mπερδεύεται η ~ του, δυσκολεύεται στην
άρθρωση των λέξεων. (έκφρ.) ξύλ ινη* ~. ΦP βγάζω ~ / έχω µακριά / µια ~,
αυθαδιάζω. κατάπιε τη ~ του, έµεινε άναυδος ή απλώς δε θέλει να µιλήσει.
λ ύνεται η ~ κάποιου, αρχίζει να µιλά ελεύθερα και µε ευχέρεια. τρέχει* η ~.
τον τρώει* η ~ του. δένεται η ~ κάποιου, δυσκολεύεται να εκφράσει αυτό
που σκέφτεται λόγω τρακ, κτλ.: ∆έθηκε η ~ µου και δεν µπόρεσα να µιλήσω
στο διευθυντή. µάλ λ ιασε* η ~ µου. έβγαλ ε η ~ µου µαλ λ ί*. ροδάνι* πάει η ~
(του). ψαλ ίδι* πάει η ~ (του). το έχω στη ~ µου / στην άκρη της γλώσσας µου,
για λέξη που µας διαφεύγει. δεν κρατά τη ~ του, δεν µπορεί να κρατήσει ένα
µυστικό. δάγκασε / φάε τη ~ σου!, µην κακοµελετάς. οι κακές γλ ώσσες, γι΄
αυτούς που σχολιάζουν κακόβουλα τους άλλους. στάζει η ~ (του) φαρµάκι /
µέλ ι, µιλά µε κακία / µε καλοσύνη. ΠAP H ~ κόκαλ α δεν έχει και κόκαλ α
τσακίζει, για το µεγάλο κακό που µπορούν να προκαλέσουν οι διαβολές. 2.
(µτφ.) ό,τι µοιάζει µε γλώσσα, κυρίως στο σχήµα: ~ παπουτσιού. ~
καµπάνας. ~ κλ ειδαριάς, γλωσσίδι. Γλ ώσσες φωτιάς. ~ γης. II1α. σύστηµα
επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων, που χρησιµοποιεί τους φθόγγους για τη
µετάδοση σκέψεων, γνώσεων, πληροφοριών, επιθυµιών και
συναισθηµάτων: Eλ λ ηνική / γαλ λ ική ~. Mιλ άει δύο ξένες γλ ώσσες. Kαθηγητής
ξένων γλ ωσσών. Iνδοευρωπαϊκές / ασιατικές / συγγενικές γλ ώσσες. Mητρική ~. Nεκρή ~, που δε µιλιέται πια.
ANT Zωντανή ~. Tεχνητή ~. Φυσικές γλ ώσσες. Συνθηµατική ~. (γνωµ.) (η) λ ανθάνουσα* ~ λ έει (πάντα) την
αλ ήθεια / (απαρχ.) ~ λ ανθάνουσα τα αλ ηθή λ έγει. πριν µιλ ήσεις να βουτάς* τη ~ στο µυαλ ό. να µην προτρέχει*
η ~ της διανοίας. || µητέρα* ~. αδελ φές* γλ ώσσες. || οι διάφορες µορφές µιας εθνικής γλώσσας στη διάρκεια
της ιστορικής διαδροµής της (τα επίθετα έχουν σε µεγάλο βαθµό ουσιαστικοποιηθεί): Aρχαία / µεσαιωνική /
νεοελ λ ηνική ~. Kαθαρεύουσα / δηµοτική ~. β. ο ιδιαίτερος τρόπος έκφρασης ενός ατόµου, µιας κοινωνικής
οµάδας ή µιας επιστήµης: Zωντανή / πλ ούσια / γλ αφυρή / χυδαία / ιδιωµατική / µάγκικη / δηµοσιογραφική /
ποιητική ~. Eπίπεδο* γλ ώσσας. H ~ του Παλ αµά / του Kαζαντζάκη, το ύφος, το στιλ. || για κατανόηση, για
πνευµατική επικοινωνία: Πρέπει να αναζητήσουµε µια καινούρια ~ για να απευθυνθούµε στα παιδιά. ΦP µιλώ
την ίδια ~ µε κπ., µπορώ να επικοινωνήσω, να συνεννοηθώ: Eµείς οι δύο δε µιλ άµε την ίδια ~, δεν µπορούµε
να συνεννοηθούµε. 2. (µτφ.) οποιοδήποτε άλλο µέσο, εκτός από το λόγο, που βοηθάει στη συνεννόηση: H ~
των κωφαλ άλ ων. H ~ των µατιών / των χεριών. H ~ των λ ουλ ουδιών / των χρωµάτων / των αριθµών. H ~ των
µελ ισσών. Γλ ώσσες των ηλ εκτρονικών υπολ ογιστών, µια καθορισµένη συλλογή χαρακτήρων και κανόνων, η
οποία χρησιµοποιείται για το σχηµατισµό συµβόλων, λέξεων κτλ., καθώς και οι κανόνες για το συνδυασµό
τους σε κατανοητές για τους υπολογιστές έννοιες. || για τα εκφραστικά µέσα µιας τέχνης: H ~ της µουσικής /
του κινηµατογράφου. 3. (φιλολ.) λέξη ή έκφραση απαρχαιωµένη ή ξένη προς την καθηµερινή χρήση που
χρειάζεται ερµήνευµα: Oι γλ ώσσες του Hσυχίου.
Από το λεξικό της κοινής νεοελληνικής του Τριανταφυλλίδη
(http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm)



Πολλές φορές «µαλώνω» στο σχολείο µε συναδέλφους για τις ατέλειωτες ασκήσεις της
γραµµατικής, για τα ατέλειωτα κατεβατά των ρηµάτων και των ουσιαστικών που κλίνονται, τις ανούσιες αναγνωρίσεις των λέξεων, τους κανόνες που ζητούνται για αποµνηµόνευση από την πρώτη
τάξη του δηµοτικού ακόµη.

«Μ αλώνω» γιατί θεωρώ πως καταναλώνεται κόπος και χρόνος, πολύς κόπος και χρόνος, όχι για
να γνωρίσουν οι µαθητές µας τον πλούτο της γλώσσας µας, να γίνουν καλύτεροι χειριστές της αλλά
για µια τυπολατρική προσέγγισή της.
«Μ αλώνω» γιατί οι χιλιάδες, πολλές φορές κακοτυπωµένες, φωτοτυπίες «γλωσσικών ασκήσεων»
έχουν αντικαταστήσει τη χαρά της ανάγνωσης ενός βιβλίου, έχουν εξοβελίσει το γοητευτικό ψάξιµο
µέσα στις γραµµές ενός κειµένου για εικόνες και συναισθήµατα, έχουν αναγάγει τη συζήτηση µέσα
στην τάξη σε παράλληλους ασύνδετους µονολόγους.
«Μ αλώνω» γιατί κάνουµε τα παιδιά µας, τους µαθητές µας, παπαγαλάκια που τελικά αποστρέφονται αυτό που µιλούν.



Συζητούσα µε παλιούς µαθητές µου, στο Γυµνάσιο τώρα, τι καταλαβαίνουν στα Αρχαία. Η
απάντηση ήταν ένα πελώριο τίποτα. Ένα τίποτα για να «αποδείξουµε», αλήθεια σε ποιους, ότι είµαστε γνήσιοι απόγονοι του Περικλέους και της Ασπασίας… ∆εν ασπάζοµαι τη λογική «πονάει πόδι –
κόβεις πόδι» αλλά µάλλον έχει δίκιο ο Εµµανουήλ Κριαράς όταν απαντώντας στην ερώτηση του Π.
Ανδριανέση «Υποστηρίζετε πως η ελληνική γλώσσα δεν είναι µία, έτσι δεν είναι;» (∆ιαβάζω, µηνιαία
επιθεώρηση του βιβλίου, 1/2006, τ. 459) τονίζει:
«Μ α βέβαια! Αφού ο Νεοέλληνας δεν µπορεί να διαβάσει την αρχαία ελληνική γραµµατεία, πώς
είναι µία η γλώσσα; Αν ήταν, θα την καταλάβαινε! Και παίζεις µε τη γλώσσα όταν λες ότι είναι µια
γλώσσα µε δύο µορφές. Μ α τότε είναι δύο γλώσσες! Θα διαµαρτυρηθούν κάποιοι αλλά, πώς να το
κάνουµε, όταν δεν καταλαβαίνεις µια γλώσσα, είναι άλλη από τη δική σου. Τα αρχαία είναι η παλιότερη µορφή της σηµερινής ελληνικής γλώσσας, συνεπώς είναι µια άλλη γλώσσα. Είναι ελληνική
και αυτή, δεν είναι ξένη, είναι δική σου, αλλά είναι άλλη. Και η σύγχυση επιτείνεται και από το γεγονός ότι δεν είναι όσο π.χ. τα γαλλικά από τα γερµανικά. Είναι ελληνική γλώσσα, από λεξιλογική
άποψη υπάρχει µεγάλη συγγένεια (βλ. άνθρωπος, ουρανός, προσκυνώ), αλλά από τυπολογική άποψη οι διαφορές είναι µεγάλες (ελπίς, -ος / ελπίδα, -ας). Αντί να βελτιώσουµε τη σηµερινή κατάσταση και να διδάσκουµε τα αρχαία στο Λύκειο, προσθέτουµε ώρες στο Γυµνάσιο. Αυτή είναι εγκληµατική πολιτική. ∆ε µαθαίνει έτσι ο Ρωµιός τη γλώσσα του. Αυτό που θα µπορούσαµε να κάνουµε
είναι να γινόταν στο γυµνάσιο ένας απλός υπαινιγµός για την αρχαία γλώσσα, µε αφετηρία εκείνα
που ισχύουν στη νέα, τα οποία απαραιτήτως οφείλουν να γνωρίζουν οι µαθητές στο γυµνάσιο.»



Και έρχεται κοντά σ’ αυτά η ερώτηση στη
Βουλή του νυν Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης κ. Βύρωνα
Πολύδωρα προς τον υπουργό Εσωτερικών Προκόπη
Παυλόπουλο και την υπουργό Παιδείας Μ αριέττα
Γιαννάκου, «εάν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η
νοµοθετική ρύθµιση για την άρση της επικρατούσας
αντισυνταγµατικότητας, µε την εισαγωγή της προαιρετικής
χρήσης του πολυτονικού συστήµατος γραφής στο ∆ηµόσιο
και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». ( news.in.gr \\ 01/09/05)



Εκεί δε που πας να συνέλθεις να σου και η Ιερά Σύνοδος που σε
ειδική παρακαλώ συνεδρίασή της ζητά «να σταµατήσει η ολισθηρή πορεία των
γλωσσικών µας πραγµάτων και να επανέλθει παντού το παραδοσιακό τονικό σύστηµα.
(πολυτονικό) Έτσι, θα είµαστε συνεπείς προς τη συνέχεια και τη διαχρονικότητα του Ελληνισµού,
υπέρ της οποίας η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει δώσει σκληρούς αγώνες καταθέτουσα το πνεύµα Της
και το αίµα Της». ( http://www.ecclesia.gr)
Στο θέατρο του παραλόγου δεν µπορούσαν να λείπουν και οι θεωρίες της συνοµωσίας. Ο κύριος
Χριστόδουλος σε οµιλία του σε ηµερίδα της ειδικής συνοδικής επιτροπής πολιτισµικής ταυτότητας,
µε θέµα «Μ ονοτονικό: Εµπειρία 24 ετών», αφού είπε ότι το µονοτονικό επιβλήθηκε βιαίως ανακάλυψε εκδοτικά συµφέρονται και πολυεθνικές εταιρείες πίσω από αυτή την απόφαση. Έκανε δε ειδική αναφορά «στην πολυεθνική Olivetti, που εισόρµησε αµέσως έτοιµη στην αγορά, µε µονοτονικές
γραφοµηχανές και όποιους άλλους εκρύπτοντο πίσω της» !!!!!!!! ( news.in.gr \\ 22/05/06)

 ∆εν ξέρω αν τα παραπάνω φαίνονται µόνο σε µένα γραφικά αλλά έχει ενδιαφέρον και η
προσπάθεια που γίνεται αυτές οι απόψεις πέρα από τα «πατριωτικά» και «θρησκευτικά» επιχειρήµατα να αποκτήσουν και «επιστηµονική» βαρύτητα. Στην προαναφερόµενη ειδική συνεδρίαση της
Ιεράς Συνόδου έγινε αναφορά και σε «πειράµατα και µελέτες ψυχιάτρων που κατέδειξαν ότι η
χρήση του µονοτονικού αύξησε την δυσλεξία στα παιδιά». ( news.in.gr \\ 19/10/05)
∆εν είναι η πρώτη φορά που διάβασα κάτι τέτοιο. Το πρωτάκουσα στην εξοµοίωση, όχι στο µάθηµα της Γλωσσολογίας αλλά στο ποτ πουρί µάθηµα της κ. Τζάνη. Αργότερα διάβασα και διάφορα
άρθρα σε εφηµερίδες και στο Internet.
Για την «έρευνα» αυτή µου άρεσε το κείµενο, το οποίο και παραθέτω, του κ. Σπύρου Α.
Mοσχονά ( http://www.media.uoa.gr/people/smoschon/index_gr.html) Ο κ. Μ οσχονάς είναι επίκουρος καθηγητής
Γλωσσολογίας στο Τµήµα Επικοινωνίας και M .M .E. του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
( Καθηµερινή \\ http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_07/02/2006__172741)

Λογικά σφάλµατα µιας «επιστηµονικής έρευνας» και η «θεραπεία» διά των αρχαίων
Σπύρος Α. Mοσχονάς

Τ έλη Μαΐου - αρχές Ιουνίου του 2004 παρουσιάστηκαν στον Τ ύπο, µε τις γνωστές υπερβολές και
κινδυνολογίες, τα πορίσµατα µιας «έρευνας»* που
αποδείκνυε, υποτίθεται, ότι µαθητές των τριών πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου που µαθαίνουν
το πολυτονικό σύστηµα ορθογραφίας έχουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις από τους µαθητές που µαθαίνουν ανάγνωση και γραφή µε το καθιερωµένο
από το 1982 µονοτονικό σύστηµα. Οι τελευταίοι
αυτοί (όλοι δηλαδή οι µαθητές των δηµόσιων δηµοτικών σχολείων) παρουσιάζουν, σύµφωνα µε την
«έρευνα», δυσλεξίες κ.ά. αντιληπτικές και µαθησιακές δυσκολίες. Στους φόβους των µονίµως «ανησυχούντων» για τη γλώσσα µπορούσαν τώρα να προστεθούν οι φοβίες όλων των γονέων της χώρας.
Παραλήρηµα
Αυτής της «έρευνας» τα πορίσµατα ανακοινώνονται στον τόµο µε τον εύγλωττο τίτλο «Η εκδίκηση
των τόνων». Για το είδος και το ύφος της «έρευνας»
προϊδεάζει η εκτενής «Εισαγωγή (υπό µορφήν συνεντεύξεως)» του ψυχιάτρου Ιωάννη Κ. Τ σέγκου, διευθυντή του Εκπαιδευτικού-Ερευνητικού Τ οµέως
του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου, το οποίο
πραγµατοποίησε την «έρευνα». Πρόκειται για ανιστόρητη παρουσίαση όχι µόνο της ορθογραφικής
µεταρρύθµισης, αλλά γενικότερα του γλωσσικού
ζητήµατος, ένα παραλήρηµα που προέρχεται όχι από
επιστήµονα, αλλά από έναν φανατικό που δεν κρύβει τις ιδεοληψίες του. Η ξενοφοβία και η περιφρόνηση των υποστηρικτών του µονοτονικού είναι τα
σηµάδια της επιστηµοσύνης του I. K. Τ σέγκου. Για
το «κουτσούρεµα» της γλώσσας φταίνε όλοι: φταίνε
οι προτεστάντες, ο Κίσιγκερ και οι Αµερικανοί, ήδη
από τον 1821: «Μην ξεχνάµε ότι οι Αµερικανοί (ναι,
Αµερικανοί!) προτεστάντες οργώνουν τη Μεσόγειο
από τα τέλη του 18ου αιώνα», οι «δυτικοσπουδαγµένοι και οι δυτικόφρονες», οι «Παριζιάνοι» (Κο-

ραής, Ψυχάρης, Κωνσταντίνος Καραµανλής - και
αυτός από το Παρίσι µάς ήρθε!), οι Γερµανοί που
εκπαίδευσαν τον µαρξιστή Γληνό, οι νεωτερικοί και
οι εκσυγχρονιστές όλων των εποχών, οι «ξερόλες»
πανεπιστηµιακοί· φταίνε «οι περί τον Καραµανλή
φωστήρες (Ράλλης κ.ά.)», ο Γιάννης Κουτσοχέρας
και ο Βερυβάκης, ο «ψυχαριστής πρεσβύτης της
Θεσσαλονίκης κ. Κριαράς» (αλήθεια, σε ποια ιατρική σχολή διδάχτηκε ο Τ σέγκος το ήθος του ηλικιακού ρατσισµού;)· φταίνε οι πολιτικοί (πλην ορισµένων· ο Μεταξάς, για να µην ξεχνιόµαστε, ήταν
«νουνεχής και ήπιος»)· φταίνε τα κόµµατα και η
µεταπολίτευση «που ξεκατίνιασε τη δηµοτική», ένα
«ιδίωµα, το οποίο ουδαµού και ουδέποτε υπήρξε»:
«Η κατεδάφιση της γλώσσας άρχισε το '76 µετά την
πτώση της δικτατορίας ή, µάλλον, µετά την απόλυση των συνταγµαταρχαίων (?) από τους υπερατλαντικούς «συµµάχους» µας». Ο δηµοτικισµός, η ελληνική συµβολή στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια
ανάδειξης των δηµωδών γλωσσών, εκφυλίζεται έτσι
σε µια φτηνή, νεο-ορθόδοξης εµπνεύσεως θεωρία
συνωµοσίας· µαζί και ολόκληρη η νεότερη πολιτική
ιστορία του τόπου.
Μένει βέβαια η «αµερόληπτη έρευνα», τα πορίσµατα της οποίας θα µπορούσαν ενδεχοµένως να
κριθούν ανεξάρτητα από τις ιδεοληψίες του εµπνευστή της. Ας δούµε λοιπόν τι και πώς αποδεικνύει η
«έρευνα» αυτή.
∆ύο οµάδες
Πενήντα παιδιά, ηλικίας 6-9 ετών, που φοιτούν
σε δηµόσια σχολεία της Αττικής, χωρίζονται σε δύο
οµάδες των είκοσι πέντε παιδιών. Η µία, η οµάδα
ελέγχου, µαθαίνει ανάγνωση και γραφή σύµφωνα µε
το κανονικό πρόγραµµα των δηµόσιων σχολείων. Η
άλλη, η πειραµατική οµάδα, παρακολουθεί επιπλέον, για ένα δίωρο την εβδοµάδα, µαθήµατα αρχαίων
ελληνικών σε κάποιο ειδικό Κέντρο. Οι δύο οµάδες

αξιολογούνται (µε ειδικά τεστ δεξιοτήτων) πριν από
την έναρξη των µαθηµάτων και βρίσκονται ισοδύναµες (τα παιδιά και των δύο οµάδων έχουν τις ίδιες
πάνω-κάτω δεξιότητες και νοηµοσύνη). Αξιολογούνται και µετά τη λήξη του σχολικού έτους και διαπιστώνεται ότι τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας
παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντική βελτίωση των
«οπτικοαντιληπτικών ικανοτήτων» τους (στα ειδικά
τεστ έχουν, π.χ., καλύτερες επιδόσεις στη συναρµολόγηση αντικειµένων και στην αντιγραφή σχηµάτων). Αφού η µόνη διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων
ήταν ότι η µία διδάχτηκε το πολυτονικό (µέσω των
αρχαίων) και η άλλη το µονοτονικό, συµπεραίνεται
ότι το πολυτονικό συµβάλλει στην ανάπτυξη των
οπτικοαντιληπτικών ικανοτήτων των παιδιών. Επιπλέον, εικάζεται -αλλά εικάζεται µόνο- ότι το πολυτονικό συµβάλλει στη σχολική επίδοση και στην
πρόληψη ή και στη θεραπεία µαθησιακών δυσκολιών, όπως της δυσλεξίας.
Ακόµη και αν θεωρήσουµε άµεµπτη τη διεκπεραίωση της «έρευνας», στον σχεδιασµό και στην
αξιολόγηση των πορισµάτων της υπάρχει ένα απλούστατο λογικό σφάλµα. Οι δύο οµάδες δεν επιδίδονται σε εναλλακτικές και αποκλειστικές δραστηριότητες (πολυτονικό έναντι µονοτονικού). Η
µία κάνει κάτι παραπάνω από την άλλη. Η πειραµατική οµάδα επιδίδεται σε µία επιπλέον εκπαιδευτική
δραστηριότητα: µαθαίνει αρχαία. Θα µπορούσαν τα
παιδιά της πειραµατικής οµάδας να κάνουν δύο ώρες επιπλέον ζωγραφική· και πάλι, µπορούµε βάσιµα
να υποθέσουµε, θα υπήρχε σηµαντική βελτίωση της
οπτικοαντιληπτικής ικανότητάς τους. Ή, ακόµη πιο
χαρακτηριστικά, θα µπορούσαν τα παιδιά να
διδάσκονται από την πρώτη δηµοτικού µία ξένη
γλώσσα, όπως συνιστούν πολλοί γλωσσολόγοι. Και
πάλι, υποθέτουµε, θα έδειχναν βελτίωση όχι µόνο
των οπτικοαντιληπτικών αλλά και των γλωσσικών
Αν και τα νέα βιβλία είναι στην επικαιρότητα είπα
να µη γράψω κάτι γι’ αυτά. Η επιµόρφωσή µας προχωράει καλά, όλες οι απορίες µας λύνονται σιγά σιγά
και πανέτοιµoι τον Σεπτέµβριο θα σταθούµε στο ύψος
των περιστάσεων…

οπτικοαντιληπτικών αλλά και των γλωσσικών δεξιοτήτων τους, αφού η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας
αποδεδειγµένα ενισχύει τη φωνολογική και εν γένει
τη γλωσσική συνειδητοποίηση και της µητρικής
γλώσσας. Ας επαναλάβει λοιπόν ο Τ σέγκος και οι
συνεργάτες του το ίδιο πείραµα µε µία ξένη γλώσσα
αντί των αρχαίων. Θα έπρεπε τότε, µε τον ίδιο συλλογισµό, να αποδεχτούν το ανακόλουθο συµπέρασµα ότι η εκµάθηση της ελληνικής πρέπει να αντικατασταθεί από την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας.
Βέβαια, τη διεθνή και εγχώρια επιστηµονική βιβλιογραφία για τη διγλωσσία, την εκµάθηση και
διδακτική των γλωσσών παντελώς την αγνοούν οι
«ερευνητές» µας. Ο Τ σέγκος αναγνωρίζει ότι µαθαίνει κανείς τα αρχαία ελληνικά «όπως µαθαίνει µια
ξένη γλώσσα», αλλά την αλήθεια αυτή γρήγορα την
προσπερνάει.
Οι «ερευνητές», σηµειωτέον, δεν διέγνωσαν σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου, ο οποίος, υποτίθεται,
επιτυγχάνεται µε την εκµάθηση των αρχαίων, και
κάνουν µεγάλες προσπάθειες να απεµπολήσουν διά
της ερµηνείας, να κουκουλώσουν δηλαδή, το αρνητικό αυτό πόρισµα της «έρευνάς» τους.
Τ ο προφανέστατο
Όπως έγραψε ο Εµµ. Κριαράς, «ο κοινός νους
µάς λέει ότι δε χρειάζεται καµιά «ψυχιατρική» έρευνα για να αποδειχτεί το προφανέστατο: ότι απλοποίηση και ευκολία για τον µαθητή είναι να περιορίζονται τα τονικά και παρεµφερή στοιχεία (οξεία, περισπωµένη, ψιλή, δασεία) σε ένα» («Μακεδονία»,
23/10/2005). Είναι παράδοξος πράγµατι ο ισχυρισµός ότι µαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία
θεραπεύονται «οµοιοπαθητικά», δυσκολεύοντας
µάλλον παρά απλουστεύοντας την ορθογραφία.
Χρειάζεται ιδιαίτερη ευαισθησία όταν δηµόσια
καταπιάνεται κανείς µε ζητήµατα ψυχικής υγείας,
που µπορούν να προκαλέσουν ανησυχίες αλλά και
φρούδες ελπίδες σε πολλούς γονείς. Και την ευαισθησία αυτή δεν την είχαν ο I. K. Τ σέγκος και οι
συνεργάτες του, που έσπευσαν να ανακηρύξουν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία το µονοτονικό και κολυµβήθρα του Σιλωάµ τα αρχαία ελληνικά.
* I. K. Τσέγκος, Θ. Ν. Παπαδάκης και ∆. Βεκιάρη: «Η
εκδίκηση των τόνων: Η επίδραση των ''Αρχαίων
Ελληνικών'' και του ''Μονοτονικού'' στην ψυχοεκπαιδευτική εξέλιξη του παιδιού - Συγκριτική µελέτη» . Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2005, σελ. 15

Για τη γραφή, αντιγραφή
ανατύπωση και διανοµή
Σαπρίκης Χρίστος

