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β) Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα εἰς τὸν κόσµον τῆς πληροφορικῆς
Τὸ διαπραχθὲν εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς µας γλώσσης ἔγκληµα, µὲ τὴν
εἰσαγωγὴν ξυλίνης γλώσσης ὡς δῆθεν δηµοτικῆς, καὶ τὴν
ὑποκατάστασιν τῆς πολυτονικῆς γραφῆς διὰ τοῦ µονοτονικοῦ,
κυριολεκτικῶς ἀπνευµατίστου καὶ ἀτόνου συστήµατος γραφῆς, δ ὲ ν
ἐπιφέρει
µόνον
καθηµερινῶς
µύρια
προσκόµµατα εἰς τὴν γλωσσικὴν παιδείαν
τ ῶ ν Ἑ λ λ η ν ο π α ί δ ω ν · τὰ ὁποῖα καὶ ἀντιµετωπίζουν τὴν
ἀλλοπρόσαλλον συνέπειαν, νὰ εἶναι ὑποχρεωµένα τὴν ἰδίαν λέξιν νὰ
τονίζουν διαφορετικά, ἀναλόγως ἐὰν τὴν συναντοῦν εἰς πολυτονικὴν
γραφὴν ἢ τὴν γράφουν εἰς µονοτονικὴν. Π.χ. νὰ διδάσκωνται τὴν
γραφὴν τῆς λέξεως «γλῶσσα» µὲ περισπωµένην εἰς τὰ ἀρχαῖα (ὅπως
καὶ εἰς ὅλα τὰ κείµενα τῆς µέχρι τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ µονοτονικοῦ
γραµµατείας µας), ἀλλὰ νὰ τὴν γράφουν τώρα, λόγῳ µονοτονικοῦ,
µόνον µὲ ὀξεῖαν. Ἢ νὰ ἀκολουθοῦν ὑπὸ τὴν παραδοσιακὴν γραφὴν
τὸν χρυσοῦν κανόνα «ὅταν ἡ λήγουσα εἶναι µακρά, ἡ
προπαραλήγουσα δὲν τονίζεται» (π.χ. ὁ ἄνθρωπος – τῶν ἀνθρώπων),
ἀλλὰ νὰ τὸν καταργοῦν ὑπὸ τὴν ξυλίνην δῆθεν δηµοτικὴν ( µὲ τὴν
κακόηχον ἄρθρωσιν : των άνθρωπων !) . Ἤ, ὡς συνέπεια τῆς
καταργήσεως αὐτῆς, νὰ χρειάζωνται ἀντὶ ἑνὸς τόνου, ὑπὸ τὴν
παραδοσιακὴν γραφήν (π.χ. τοῦ ἀνθρώπου των), τώρα, ὑπὸ τὸ δῆθεν
ἁπλοποιηµένον µονοτονικόν, δύο τόνοι ( του άνθρωπού τους !). Ἡ ἐξ
αὐτῶν καὶ ἄλλων παροµοίων ἀπειραρίθµων ἀλλοπροσάλλων τῆς
νέας διδασκαλίας τῆς γλώσσης µας προκαλουµένη εἰς τοὺς
Ἑλληνόπαιδας ἀναποφεύκτως σύγχυσις ἐπιδρᾷ φυσικὰ µόνον
διαβρωτικῶς εἰς τὴν γλωσσικὴν παιδείαν των καὶ εὐλόγως µόνον τὴν
ἀντιπάθειάν των διὰ τὴν ἐθνικήν µας γλῶσσαν ἐκτρέφει.
Ἀ λ λ ὰ κ α ὶ ἐ δ η µ ι ο ύ ρ γ η σ ε , κατὰ τὴν σηµερινῆν ἐποχὴν τῆς
παγκοσµίου ἐπικοινωνίας καὶ ἀνταλλαγῆς ἰδεῶν διὰ τοῦ διαδικτύου
(internet) καὶ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδροµείου (e-mail), ἀ δ υ ν α µ ί α ν
χρησιµοποιήσεως
µόνον τῆς γλώσσης µας,
ὑπὸ
τὴν
σηµερινὴν
κακοποιηθεῖσαν
( µ ο ν ο τ ο ν ι κ ὴ ν ) ἐ κ δ ο χ ή ν τ η ς . Ἔτσι, τὸ δῆθεν προοδευτικὸν
ἐγχείρηµα τῆς δῆθεν ἁπλοποιήσεως τῆς γλώσσης µας ἀποδεικνύεται
συντελεστικὸν προϊούσης ἐξαφανίσεώς της ὡς µέσου πολιτισµοῦ καὶ
παγκοσµίου ἐπικοινωνίας.
Τὸ τελευταῖον τοῦτο διαπιστώνουν ἐπὶ ἔτη τώρα ὅσοι χρησιµοποιοῦν τὴν
σύγχρονον τεχνολογίαν (internet καὶ e-mail).
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Ὁ Χ ρ ῆ σ τ ο ς Α . Σ α ρ τ ζ ε τ ά κ η ς ἐγκαίρως ἐπεσήµανε τὰ ἐν λόγῳ
ἄτοπα. Συγκεκριµένως, ὡ ς Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ῆ ς Ἑ λ λ η ν ι κ ῆ ς
∆ η µ ο κ ρ α τ ί α ς εἶχεν ὀχλήσει ἁρµοδίως καὶ διὰ τήν, κατὰ τὰς ἐν
λόγῳ συνεπείας, θεραπείαν τοῦ κακοῦ, διὰ τῆς ἐντάξεως εἰς τὰ
Windows καὶ πολυτονικῶν γραµµατοσειρῶν. Ἀλλά, παρὰ τὰς
ὑποσχέσεις, τίποτε δὲν ἐγένετο. Καὶ ἤ δ η , ὁπότε µὲ τὴν ἁλµατώδη
διάδοσιν τῶν ἀνωτέρω µέσων τὸ πρόβληµα κατέστη ὀξύτερον,
ἀπηυθύνθη διὰ τῆς κατωτέρω, ἀπὸ 30.1.2001, ἐπιστολῆς του πρὸς
τὸν Ὑπουργὸν τῆς Παιδείας, προτρέπων αὐτόν, νὰ ἀξιώσῃ ἡ
Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἐπισήµως τὰ δέοντα, ἀφοῦ µὲ τὴν σηµερινὴν
κατάστασιν ἀνεπαρκῶς καὶ ἀτελέστατα ἐξυπηρετεῖται ἡ ἑλληνικὴ
γλῶσσα.
Τὴν ἐπιστολήν του αὐτὴν ὁ
Χρῆστος
Σαρτζετάκης
ἐγνωστοποίησε πρὸς τὴν Ἀκαδηµίαν Ἀθηνῶν, τοὺς Πρυτάνεις ὅλων
τῶν Πανεπιστηµίων τῆς χώρας, ὡς καὶ τοὺς Ἀρχηγοὺς ὅλων τῶν
πολιτικῶν κοµµάτων ( ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Βουλῆς ), διὰ νὰ παρωθήσουν
καὶ αὐτοὶ τὴν Πολιτείαν, πρὸς ἐνέργειαν τῶν δεόντων, «διὰ τὴν
ἀποτροπήν», ὅπως ἐτόνιζε, «τοῦ ἐπὶ θύραις, ἀµεληθέντος δὲ µέχρι
τοῦδε, κινδύνου τοῦ ἐνταφιασµοῦ τῆς ἀδιατιµήτου γλώσσης µας καὶ
ὁριστικοῦ ἀποκλεισµοῦ τῆς ἑλληνικῆς παιδείας ἀπὸ τὰ σύγχρονα
µέσα τῆς παγκοσµίου ἐπικοινωνίας καί, ἑποµένως, διαδόσεώς της».
Ἀλλὰ οἱ παραλῆπται τῆς γνωστοποιήσεως ἄδηλον, ἐὰν ἐνεργοποιήθησαν. Ἐκ
τῶν πνευµατικῶν µας ταγῶν, µόνον ὁ Πρύτανις τοῦ Ἐθνικοῦ
Μετσοβίου
Πολυτεχνείου
Θεµιστοκλῆς
Σ.
Ξ α ν θ ό π ο υ λ ο ς διὰ τῆς ἀπὸ 21.3.2001 ἐπιστολῆς του ἐγνώρισε
πρὸς τὸν Χρῆστον Α. Σαρτζετάκην, ὅτι «Τὸ Πρυτανικὸ Συµβούλιο
τοῦ Ε. Μ. Πολυτεχνείου ἐνέκρινε τὴν πρότασή σας γιὰ ἐνσωµάτωση
πολυτονικῶν γραµµατοσειρῶν στὶς ἐκδόσεις τῶν ἀντίστοιχων
Windows». Ἀπὸ δὲ τοὺς πολιτικοὺς Ἀρχηγοὺς µόνον ὁ Σ τ έ φ α ν ο ς
Μ ά ν ο ς , τῶν Φιλελευθέρων, προφορικῶς τὸν διεβεβαίωσεν, ὅτι θὰ
ἀσχοληθῇ µὲ τὸ σοβαρὸν αὐτὸ θέµα.
Ἀκολουθεῖ τὸ κείµενον τῆς πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας, ὡς ἀνωτέρω,
ἐπιστολῆς :

Νέα Πεντέλη, 30ὴ Ἰανουαρίου 2001.
Ἀξιότιµον Κύριον
Πέτρον Εὐθυµίου,
Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Παιδείας
καὶ Θρησκευµάτων,
Μητροπόλεως 15,
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105 57 Ἀθήνας.
Ἀξιότιµε Κύριε Ὑπουργέ,
Εἰς τὴν σηµερινὴν ἐποχὴν τῆς δυνατότητος
ἀ µ έ σ ο υ πνευµατικῆς ἐπικοινωνίας καὶ ἀνταλλαγῆς ἰδεῶν παγκοσµίως
καὶ εἰς ἐκπληκτικὴν κλίµακα χάρις εἰς τὰς θαυµαστὰς προόδους τῆς
συγχρόνου τεχνολογίας (κυρίως µέσῳ τοῦ διαδικτύου [internet] καὶ τοῦ
ἠλεκτρονικοῦ ταχυδροµείου [e-mail]), παρατηρεῖται ἡ θλιβερὰ ἐξαίρεσις
µόνον διὰ τὴν ἑλληνικήν µας γλῶσσαν νὰ µὴ ἠµπορῇ νὰ χρησιµοποιηθῇ διὰ
τὴν ἐπικοινωνίαν αὐτήν !
Πράγµατι, ἐνῷ ἄνετος εἶναι ἡ ἐν προκειµένῳ χρῆσις ὅλων τῶν ἄλλων
γλωσσῶν, ἀκόµη καὶ πολυπλόκως ἰδιορρύθµου ἐµφανίσεως, ὅπως τῆς
ἑβραϊκῆς, τῆς ἀραβικῆς, τῆς κινεζικῆς, κλπ., µόνον ἡ δυνατότης
χρησιµοποιήσεως τῆς ἑλληνικῆς, ὅταν δὲν εἶναι ἀνύπαρκτος, ὑπάρχει
µόνον θρηνητικῶς κολοβωµένη. Ἐννοῶ, ὅτι προσφέρονται πρὸς τοῦτο
µόνον τὰ µονοτονικά.
Αὐτὸ εἶναι ἐξοργιστικῶς ἀπαράδεκτον. Π ρ ῶ τ ο ν , διότι
τοιουτοτρόπως ἀποκλείεται ἡ µετάδοσις ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἑλληνικῶν
κειµένων, τὰ ὁποῖα µέχρι τῆς πρὸ ἐλαχίστων ἐτῶν καθιερώσεως τοῦ
µονοτονικοῦ ἐγράφοντο ἀποκλειστικῶς εἰς τὰ πολυτονικά, ὑπὸ τὰ ὁποῖα
ἐπίσης ἐµφανίζονται καὶ παγκοσµίως ὅλαι αἱ ἐκδόσεις τῆς ἀρχαίας καὶ
µεσαιωνικῆς µας γραµµατείας. Ἀποκλείεται δηλαδὴ ἡ µετάδοσις
κυριολεκτικῶς ὅλων τῶν ἔργων τοῦ, ἀνὰ τὰς χιλιετηρίδας, ἑλληνικοῦ
πολιτισµοῦ !
Καί, δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,
διότι ἀδυνατοῦν εἰς τὴν ἐν λόγῳ
ἐπικοινωνίαν ὄχι µόνον οἱ καὶ σήµερον ἐµµένοντες εἰς τὸ παραδοσιακὸν
σύστηµα γραφῆς, ἀλλὰ ἀκόµη καὶ ὅσοι τῶν ἀκολουθούντων τὸ µονοτονικὸν
θέλουν νὰ ἐντάξουν εἰς τὸ κείµενόν των παραθέµατα ἐκ τῆς ἀρχαίας µας
γραµµατείας. Ἄς σηµειώσω, ὅτι ἐπανειληµµένως ἔγινα δέκτης καὶ
προσωπικῶς σχετικῶν παραπόνων καὶ ξένων φίλων πνευµατικῶν
ἀνθρώπων (ἀκαδηµαϊκῶν, πανεπιστηµιακῶν, κλπ.), διαπορούντων διὰ τὴν
ἐπὶ τοῦ προκειµένου ἔλλειψιν ἐπισήµου ἀντιδράσεως ἀπὸ ἑλληνικῆς
πλευρᾶς. Ἐφ’ ὅσον βεβαίως ὑποστηρίζοµεν, ὅτι ἡ ἑλληνική µας γλῶσσα εἶναι
ὑπὸ ὅλας της τὰς µορφὰς ( ἀρχαία, µεσαιωνική, νεωτέρα) µία καὶ ἑνιαία,
ὅπως καὶ πράγµατι εἶναι. ∆ιατὶ λοιπὸν νὰ παρακωλύεται τεχνικῶς ἡ ὑπὸ
ὅλας της τὰς µορφὰς χρῆσις της καὶ νὰ µένωµεν, οἱ Ἕλληνες, ἀκατανοήτως
ἀδιάφοροι ;
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Κύριε Ὑπουργέ,
Ἡ θεραπεία τῆς ἀνωτέρω θλιβερᾶς καὶ ἀπαραδέκτου
καταστάσεως, ἡ ὁποία βλάπτει καιρίως αὐτὴν τὴν πνευµατικὴν διάστασιν
τοῦ Ἑλληνισµοῦ, εἶναι τεχνικῶς ἁπλουστάτη. Ἀρκεῖ : α) νὰ ἐνσωµατωθοῦν
πολυτονικαὶ γραµµατοσειραὶ εἰς ὅλας τὰς ἐφεξῆς ἐκδόσεις τῶν Windows,
ὅπως ἔγινεν ἤδη αὐτοβούλως ὑπὸ τῆς κατασκευαστρίας ἑταιρείας (κατόπιν
σχετικῶν ἀξιώσεων ξένων χρηστῶν) µὲ τὰ Windows 2000· β) διὰ τοὺς
χρήστας παλαιοτέρων ἐκδόσεων Windows, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν σήµερον
φυσικὰ τὴν µεγίστην πλειονοψηφίαν, νὰ δηµιουργηθῇ µία «ἐλευθέρα»
(freeware) πολυτονικὴ γραµµατοσειρά, ἡ ὁποία θὰ «διανέµεται» δωρεὰν εἰς
ὅσα web-sites ἔχουν πολυτονικὰ περιεχόµενα· γ) νὰ δηµιουργηθῇ ἕνα
πρότυπον (standard) Character Set (ἀνάλογον τοῦ Windows 1253 ἢ τοῦ ISO8859-7), τὸ ὁποῖον νὰ ὑποστηρίζῃ τὴν ἐµφάνισιν πολυτονικῶν κειµένων,
ἀλλὰ καὶ νὰ ὑποστηρίζεται ἐνδογενῶς ἀπὸ τοὺς πλέον δηµοφιλεῖς Internet
Browsers (Microsoft Internet Explorer, Netscape).
Ἡ δηµιουργία τῶν τεχνικῶν αὐτῶν προϋποθέσεων δύναται
εὐλόγως νὰ ἀξιωθῇ ἁρµοδίως ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ἐπισήµως µὲ
µόνην τὴν ἐπίκλησιν τοῦ γεγονότος, ὅτι µὲ τὴν σηµερινὴν κατάστασιν
ἀνεπαρκῶς καὶ ἀτελέστατα ἐξυπηρετεῖται ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα. Καὶ βεβαίως
εἰς τοιοῦτον ἀληθέστατον ἐπιχείρηµα οὐδεὶς ἀντίλογος θὰ δύναται ἐλλόγως
νὰ προβληθῇ. Ἐκτὸς ἐὰν ἀπεριφράστως πλέον έπιδιώκεται ἡ βαθµιαία
ἐξαφάνισις τῆς ἑλληνικῆς µας γλώσσης· τώρα, εἰς πρῶτον στάδιον, µὲ τήν,
κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἀδυναµίαν µεταδόσεως τῶν κειµένων τοῦ πνευµατικοῦ
µας πολιτισµοῦ, καὶ ἀκολούθως αὔριον µὲ τήν, καὶ ἤδη δειλῶς
ἐµφανιζοµένην, ἐπιθυµίαν λατινοποιήσεως τῆς γραφῆς µας, δηλαδὴ
ὁλοκληρωτικοῦ πλέον ἐνταφιασµοῦ τῆς ἀδιατιµήτου γλώσσης µας.

Κύριε Ὑπουργέ,
Τὸ πρόβληµα εἶναι τοιουτοτρόπως σοβαρώτατον. Θέλω νὰ ἐλπίζω, ἐν ὄψει
τῆς κλασσικῆς παιδείας σας καὶ τῶν ἀγαθῶν σας προθέσεων, ὅτι θὰ
µεριµνήσετε τελεσφόρως πρὸς τὴν ἀνωτέρω κατεύθυνσιν. Πρὸς ἄρσιν τοῦ
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ὑφισταµένου σήµερον ἀποκλεισµοῦ τῆς ἑλληνικῆς παιδείας ἀπὸ τὰ µέσα τῆς
παγκοσµίου διαδόσεώς της.-

Μὲ τὴν προσήκουσαν τιµήν,
(ὑπογραφή) Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης
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