
Στήν πρόταση Νόμου «περί καθιερώσεως τοϋ μονοτονικού
συστήματος εις τον γραπτόν μας λόγον».

Πρός την Βουλήν τών 'Ελλήνων
Με την είσοδο της Χώρας στον ελεύθερο πολιτικό βίο 

και την προσπάθεια πού γίνεται νά προσαρμοσθή ή Εκπαί
δευσή μας στις σύγχρονες άπαιτήσεις μιας οικονομικά καί 
πνευματικά ανεπτυγμένης κοινωνίας, είναι πλέον καιρός 
νά δ'ιαλυθη μιά έθνική παρεξήγηση καί νά άπαλλαγή ό 
γραπτός μας λόγος άπό τα πνεύματα καί τούς πολλούς 
τόνους πού αποτελούν όχι μόνο περιττό άλλα καί επιζήμιο 
βάρος γιά την εκμάθηση καί τήν άπρόσκοπτη χρήση τής 
γλώσσας μας. "Ενα καί μόνο σημεϊον, ή οξεία, απάνω .στην 
τονιζόμενη συλλαβή άρκεΐ για τήν ορθή άνάγνωση τών γρα
πτών κειμένων.

Οί λόγοι πού έπιβάλλουν αυτή τήν μεταβολή είναι οί 
έξης :

1. Ή ψιλή καί ή δασεία, ή βαρεία καί ή περισπωμένη 
δεν έχουν στή σημερινή γλώσσα μ3ς καμιά φωνητική άξια. 
Τά πνεύματα δέν'προφέρονται καί ό τονισμός δέν διαφέρει 
καθόλου οποιοσδήποτε τόνος καί άν σημειώνεται άπάνω 
στήν τονιζόμενη συλλαβή. -Πρόκειται- λοιπόν για μίαν 
άχρηστη διακόσμηση τοϋ γραπτού, πού διατηρείται άπό 
μακρά μόνο συνήθεια.

2. Τόνους δέν χρησιμοποιούσαν οί άρχαίοι "Ελληνες στούς 
κλασσικούς χρόνους. Τά σημεία αύτά επινοήθηκαν καί χρη
σιμοποιήθηκαν μεταγενέστερα, κατά τήν ’Αλεξανδρινή 
περίοδο, όταν ό ελληνικός πολιτισμός διαδόθηκε σέ πολλούς 
λαούς τής ’Ανατολής, για νά διευκολυνθούν οί ξένοι, πού 
δέν είχαν τήν ελληνική γλώσσα μητρική, νά τήν προφέρουν 
όπως περίπου άπαιτοϋσε ή άρχαία προσωδία.
ή 3. Είναι άδιανόητο .νά άναλίσκουν τη φαιά ουσία τοϋ 
εγκεφάλου τους οί μαθητές τών σχολείων μας για νά μά
θουν (χωρίς ποτέ νά τό κατορθώνουν) τούς άτελείωτους 
κανόνες τοϋ τονισμοΰ μέ τις άκαταμέτρητες έξαιρέσεις τους. 
Ποιός λ.χ. μπορεί νά θυμηθη ποιές λέξεις πού άρχίζουν 
άπό α ή ε, άπό ο ή t κ.ο.κ. παίρνουν δασεία; "Οσο γιά τήν 
περισπωμένη, κανένας γραμματικός κανόνας δέν μπορεί 
νά εξηγήσει γιατί στις άκτΐνες καί στό μϋθο επιβάλλεται, 
ένώ στις ελπίδες καί στό ξίφος άπαγορεύεται. Είναι γνω
στό ότι όχι μόνο μορφωμένοι άνθρωποι, άλλα καί ειδικοί 
φιλόλογοι βρίσκονται πολλές φορές σέ άμηχανία νά προσ
διορίσουν τόν όρθό τονισμό, όταν ή τονιζόμενη συλλαβή 
περιέχει δίχρονο φωνήεν.

4. Ή διευκόλυνση όλων μας στήν άπρόσκοπτη καί γρή
γορη γραφή θά είναι μέ τό μονοτονικό σύστημα τεράστια. 
Θά έξοικονομηθή κόπος καί χρόνος σημαντικός, πού τόσο 
στις δημόσιες υπηρεσίες όσο καί στις ιδιωτικές έπιχειρήσεις 
μεταφράζεται σέ χρήμα. Μελέτη πού έγινε άπό μεγάλο 
οικονομικό ’Οργανισμό, υπολογίζει ότι μέ την κατάργηση 
τών πνευμάτων καί τών πολλών τόνων οί δαπάνες γιά τή 
δακτυλογράφηση καί τήν έκτύπωση θά περιορισθοϋν κατά 
40%. Πράγμα πού σημαίνει ότι άσκοπα καί παράλογα 
διασπαθίζονται κάθε χρόνο άπό τό έθνικό μας προϊόν δεκάδες 
δισεκατομμυρίων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 5. Τήν καθιέρωση μονοτονικού-συστήματος έχουν άπό 
καιρό προτείνει μέ δημοσιεύματα καί επίσημες άνακοινώ- 
σεις τους κορυφαίοι γλωσσολόγοι μας, οπαδοί όχι μόνο 
τής δημοτικής άλλα καί τής καθαρεύουσας. ’Ενδεικτικά 
άναφέρουμε τόν Γεώργιο Χατζηδάκη.

6. Ή προτεινόμενη μεταβολή δέν πρόκειται νά ένοχλήση 
κανένα άναγνώστη, όπως άπέδειξαν έντυπα μεγάλης κυκλο
φορίας (εφημερίδες καί περιοδικά) πού χρησιμοποιούν ήδη 
τό μονοτονικό σύστημα, χωρίς τούτο νά γίνει άντιληπτό 
άπό τό άναγνωστικό τους κοινό ή νά προκαλέσει τις, άντι- 
δράσεις του.

7. 'Αλλωστε μπορεί νά πραγματοποιηθή εύκολώτερα καί 
ταχύτατα. ’Αρκεί νά άχρηστευθοϋν στις γραφομηχανές καί 
στά τυπογραφικά μηχανήματα τά φωνήεντα καί οί δίφθογ
γοι πού έχουν άλλο τονικό σημείο εκτός άπό τήν άπλή 
οξεία.

Γιά τούς λόγους τούτους προτείνουμε νά νομοθετηθή ή 
εξής διάταξη.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤ 
.'Αρθρο μόνο. ' -

» 1. Άπό_1ης ’Ιανουάριου 1978 καταργοΰνται εις τόν
γραπτόν νεοελληνικόν λόγον τά πνεύματα (ψιλή, δασεία) 
καί έπί τής τονιζομένης συλλαβής τίθεται έν μόνον τονικόν 
σημεϊον : ή οξεία. . .

2. Διά Πρ. Διατάγματος προκαλουμένου ύπό τών 'Υπουρ
γών Προεδρίας τής Κυβ'ρνήσεως καί’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων θέλουν ρ θμισθή αί λεπτομέρειαι τής εφαρ
μογής τοϋ παρόντος Νόμου είς τούς διαφόρους τομείς τοϋ 
δημοσίου βίου.

Άθήναι, 23 Μαίου 1977 
Οί προτείνοντες βουλευταί,

Μαύρος Γεώργιος, Άγγελούσης 'Αγγελος, ’Αλαβανος
Κ/νος, ’Αλαβανος Νικόλαος, Άμπατζής Παναγιώτης, 
Άναγνωστόπουλος Θεόδωρος, ’Αντωνίου ’Αριστοτέλης, 
Άνδρεάδης Θωμάς, Άργυρόπουλος Νικόλαος, Βενιζέλος 
Νικήτας, Γαζής Νικόλαος, Γιατράκος Κων/νος, Διαμαν- 
τίδης Δημήτριος, Κανελλόπουλος ’Αθανάσιος, Καραγιάν-
νης Σάββας, Καρδάρας Δημήτριος, Κοκκέβης Άνδρέας, 
Κωνιωτάκης Κων/νος Λαντζανάκης Μιχαήλ, Λασκα- 
ρίδης Λάσκαρης, Μαγκάκης Β. Γεώργιος, Μαναβής 
Θεοχάρης, Μάντζαρης Δημήτρος, Μαύρος Φίλιππος, 
Μπαλτατζής ’Αλέξανδρος, Μπαντουβάς Κων/νος, Μυλω
νάς Γεώργιος, Ντεντιδάκης ’Αντώνιος, Ξυλούρης Μενέ
λαος, Παπαγιαβής Γεώργιος, Παπαδόπουλος ’Ιωάννης 
Παπαηλίας Νικόλαος, .Παπαθεμελής Στυλ. -Άγγελος, 
Παπαΐωάννου Νικόλαος, Παπανοϋτσος Εύάγγελος, Παπα- 
πολίτης Νικόλαος, Παπαπολίτης Σωτήριος, Παπαστερ-
γίου Γρηγόριος, Παπαστρατής Στρατής, Γ/εντάρης
Βασίλειος, Πεσμαζόγλου ’Ιωάννης, Πετραλιάς ’Αντώνιος, 
Πλεύρης Τηλέμαχος, Πολυχρονίδης Πολυχρόνης, Ρίζος 
Δημήτριος, Σεργάκης ’Ιωάννης, Σεχιώτης ’Αναστάσιος, 
Στεφανίδης Μιχαήλ, Τσουδεροΰ Βιργινία, Φιλιππίδης 
’ Αργυρής, Χούτας Στυλιανός,' Βασιλάτος Γεράσιμος, 
Άλεβιζάτος Κων/νος, Χιονίδης Γεώργιος. ·


