
Στην πρόταση νόμου «για την καθιέρωση τοϋ μονοτονικού 
συστήματος στην ελληνική γραφή».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

"Οταν τό 1976 συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επι
τροπή καί στήν 'Ολομέλεια της Βουλής τό Νομοσχέδιο 
για τή Γενική Εκπαίδευση καί-ποΰ ισχύει σαν ό νόμος 309/ 
1976 - τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. υποστήριξε τήν καθιέρωση τής δη
μοτικής γλώσσας αλλά καί τοϋ μονοτονικού συστήματος.

’Από τή σχετική εισήγηση μεταφέρουμε τήν ακόλουθη 
περικοπή, αναφορικά μέ τό μονοτονικό :

«. . . . ’Αλλά καιρός νά άπαλλάξουμε τή γραφή μας άπό 
τις αλυσίδες της, πού τήν κρατούν δέσμια καί πού κατα- 
τυραννοϋν τα παιδιά. Νά άπλουστέψουμε τή γραφή, νά τήν 
άπαλαφρώσουμε άπό τις ψιλές, τις δασείες, τις υπογεγραμ
μένες, καί άντί οξείες, βαρείες καί περισπωμένες νά γίνεται 
χρήση ενός καί μόνο τονικοϋ σημείου, τής κουκίδας (είδος 
τελείας). 'Υπολογίζεται ότι περί τις 6.000 ώρες διδάσκεται 
ό μαθητής στο Δημοτικό καί στο Γυμνάσιο γιά τή χρήση 
τών τόνων καί πνευμάτων καί ότι αν άπλουστευτεϊ τό τονικό 
σύστημα θά άπαλλαγεΐ ή ορθογραφία άπό 80 κανόνες. 
Στην άρχαία γραφή δεν υπήρχαν τόνοι, καί τά σημεία τοϋ 
τονισμού μπήκαν οριστικά στή γραφή στούς άλεξανδρινούς
χρόνους............. ’Απαλλάσσοντας τή γραφή μας άπό τά
τονικά της σημεία καί χρησιμοποιώντας τό μονοτονικό 
σύστημα, άφήνουμε έλεύθερη τή μάθηση στήν πραγματική 
μάθηση». (Γιά περισσότερα παραπέμπουμε στά Πρακτικά 
τής Βουλής, Συνεδρίαση ΡΘ, 5/4/1976).

'Η καθιέρωση τοϋ μονοτονικού γίνεται ήδη αίτημα τού 
έκπαιδευτικοϋ κόσμου (Βλ. πρόσφατο ψήφισμα ΟΛΜΕ, 
ΔΟΕ καί ΟΙΕΛΕ), τών γονέων, τών ειδημόνων, μερίδας 
τού τύπου, τής σπουδάζουσας νεολαίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤ

Γιά τη καθιέρωση τού μονοτονικού συστήματος στήν 
Ελληνική γραφή.

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Καθιερώνεται άπό τό έρχόμενο σχολικό έτος 1979-1980 
γιά όλες τις βαθμίδες τής εκπαίδευσης τό μονοτονικό σύστη
μα στή γραφή τής ελληνικής γλώσσας.
2. Μέ Π.Δ/τα καθορίζονται τά σχετικά με τήν έφαρμογη 
τοϋ συστήματος.

’Αθήνα 4 ’Απριλίου 1979

Ο! προτείνοντες Βουλευταϊ

Κουτσοχέρας Γιάννης, Βερυβάκης Λευτέρης, Κακλαμάνης 
’Απόστολος, Λαμπράκη Ρένα, Μιχελογιάννης ’Ιωσήφ, 
Παπαδημητρίου Δήμος, Παπαδόπουλος Βασίλης, Πλα- 
σκοβίτης Σπόρος, Σπηλιόπουλος Κώστας, Τζουμάκας 
Στέφανος, Χατζηνάκης Μανώλης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


