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Για όλα φταίει το µονοτονικό;
Αµέθοδη και διαβλητή η έρευνα για τις «βλαβερές συνέπειες του µονοτονικού»
Γράφει ο Σπύρος Α. Μοσχονάς
γλωσσολόγος
Το Μάιο του 2004 ο Τύπος παρουσίασε µε τυµπανοκρουσίες τα αποτελέσµατα
«επιστηµονικής έρευνας» που αποδείκνυε, υποτίθεται, ότι µαθητές της πρώτης τάξης
του δηµοτικού σχολείου οι οποίοι διδάσκονται το πολυτονικό σύστηµα ορθογραφίας
µαζί µε το καθιερωµένο µονοτονικό έχουν καλύτερες επιδόσεις σε ορισµένα
διαγνωστικά τεστ από τους συµµαθητές τους που µαθαίνουν αποκλειστικά το
µονοτονικό. Οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι που έκαναν την έρευνα άφηναν να
εννοηθεί ότι η διδασκαλία του πολυτονικού προσφέρεται και για τη θεραπεία της
δυσλεξίας (βλ. «Η εκδίκηση των τόνων», υπό Ι. Κ. Τσέγκου, Θ. Ν. Παπαδάκη και ∆.
Βεκιάρη, Αθήνα, 2005).
Η πολυδιαφηµισµένη έρευνα κρίθηκε εξαρχής αµέθοδη και διαβλητή (βλ.
κρίσεις του Εµµ. Κριαρά στη «Μακεδονία» 23/10/2005, του Θανάση Τζαβάρα στην
«Καθηµερινή» 11/12/2005, του Παντελή Μπουκάλα στην «Καθηµερινή» 6/11/2005,
της Άννας Ιορδανίδου στο «Βήµα» 14/5/2006, του Γιάννη Η. Χάρη στα «Νέα» 24/6,
10/6 και 8/7/2006, και δικές µου στην «Καθηµερινή» 7/2/2006). Ο σχεδιασµός και η
διεκπεραίωση της έρευνας θεωρήθηκαν αναξιόπιστα. Το δείγµα των συµµετεχόντων
ελέγχθηκε ως µη αντιπροσωπευτικό. Η επιστηµοσύνη των ερευνητών κρίθηκε
ανεπαρκής. Επισηµάνθηκαν απλούστατα συλλογιστικά σφάλµατα, όπως το ακόλουθο:
Οι δύο οµάδες που µελετούν ο Τσέγκος και οι συνεργάτες του, η οµάδα των
«πολυτονικών» και η οµάδα των «µονοτονικών µαθητών», δεν επιδίδονται σε
εναλλακτικές και αποκλειστικές δραστηριότητες (πολυτονικό έναντι µονοτονικού),
όπως θα όφειλαν. Η µία κάνει κάτι παραπάνω από την άλλη, επιδίδεται σε µία
επιπλέον εκπαιδευτική δραστηριότητα: µαθαίνει πολυτονικό και στοιχεία της αρχαίας
γλώσσας. Ας φανταστούµε τώρα ότι αντί του πολυτονικού και των αρχαίων, οι
µαθητές διδάσκονται από την πρώτη δηµοτικού µία ξένη γλώσσα, έστω τα κινέζικα,
όπως ο ίδιος ο Τσέγκος υποδεικνύει. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι οι µαθητές αυτοί
θα παρουσιάσουν βελτίωση όχι µόνο των οπτικοαντιληπτικών αλλά και των
γλωσσικών δεξιοτήτων τους, αφού η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας, σύµφωνα µε
διεθνείς έρευνες, ενισχύει τη φωνολογική και εν γένει τη γλωσσική επίγνωση. Αλλά
δεν είµαστε υποχρεωµένοι να δεχτούµε ότι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
πρέπει ν’ αντικατασταθεί από τη διδασκαλία της κινεζικής – όπως το µονοτονικό από
το πολυτονικό, για τον Τσέγκο.
Με κείµενό του στη φιλόξενη «Μακεδονία» (11 και 13/2/2007) ο Τσέγκος
απαντά στις κριτικές που του έγιναν. Κάνει λόγο για συµπληρωµατικά ευρήµατα από
τις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού (να περιµένουµε λοιπόν αναθεωρηµένη
έκδοση του βιβλίου του;). Οµολογεί τώρα ότι η «έρευνα» της οποίας είχε την
εποπτεία δεν ήταν «πειραµατική». Παραδέχεται ότι αυτός και οι συνεργάτες του
αναγκάστηκαν να µελετήσουν ένα «δείγµα διαθεσιµότητας», όπως λένε οι
στατιστικολόγοι. Πού βρήκαν «πολυτονικούς µαθητές»; Αυτούς τους παράγει µια
αλυσίδα ιδιωτικών φροντιστηρίων (γνωστή από τις παράπλευρες δραστηριότητες του
ιδιοκτήτη της, ο οποίος, αφού σηµείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στο τηλεµάρκετινγκ,
πολιτεύτηκε πρόσφατα µε το κόµµα του ΛΑ.Ο.Σ.). Στα φροντιστήρια αυτά
φωτισµένοι παιδαγωγοί διδάσκουν αρχαία ελληνικά σε παιδιά του δηµοτικού, ίσως
και του νηπιαγωγείου. Αυτούς λοιπόν, τους µόνους διαθέσιµους µαθητές µελέτησαν
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οι ερευνητές µας, έξι χρόνια τώρα, µέχρι να τελειώσουν το δηµοτικό. Και οι µαθητές
αυτοί φυσάνε: παρουσιάζουν στατιστικώς σηµαντική βελτίωση των
οπτικοαντιληπτικών ικανοτήτων τους ήδη από την πρώτη δηµοτικού, ενώ στις
τελευταίες τάξεις γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη οι λεκτικές τους ικανότητες.
Συµπέρασµα: δύο ώρες αρχαία κάθε Σάββατο σε φροντιστήριο γνωστής φίρµας επί
έξι χρόνια αρκούν ώστε οι «πολυτονικοί µαθητές» να αναπτύξουν σούπερ ικανότητες
χρήσης του λεξιλογίου, ταχύτητα λεκτικής κατανόησης, ευχέρεια στη δηµιουργία
εννοιών, στις εννοιακές γενικεύσεις και στο σχηµατισµό κατηγοριών, ιδιαίτερη κλίση
στην αφαιρετική σκέψη, καθώς και την απαραίτητη ευφράδεια που θα τους
εξασφαλίσει λαµπρή σταδιοδροµία στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Σπεύσατε. Το πολυτονικό και τα αρχαία παράγουν µεγαλοφυΐες.
Την αντιπροσωπευτικότητα αυτού του «δείγµατος» προασπίζεται ο Τσέγκος.
∆ικαίωµά του. Αλλά δεν δικαιούται να µετακινεί κάθε φορά το στόχο, το εύρος και το
περιτύλιγµα της «έρευνάς» του, να την παρουσιάζει όπως τον βολεύει, νοµίζοντας ότι
έτσι ξεφεύγει από την κριτική. ∆εν δικαιούται επίσης, εφόσον επικαλείται το
επιστηµονικό ήθος, να γράφει µε τρόπο τόσο εριστικό. Μιλάει απαξιωτικά, µε
ειρωνείες και υπονοούµενα για τον Εµµ. Κριαρά, τον «ψυχαριστή πρεσβύτη της
Θεσσαλονίκης», όπως τον χαρακτηρίζει. ∆εν καταλαβαίνει ότι εκτίθεται, προδίδοντας
άγνοια του ανθρώπου και του έργου του. Χρησιµοποιεί κατά το δοκούν την
επιστηµονική βιβλιογραφία. Επικαλείται τη Γνωστική Ψυχολογία και αραδιάζει
ανακριβείς παραποµπές για πράγµατα που δεν στέκουν: ότι κατάλληλη περίοδος για
την ανάπτυξη των οπτικοαντιληπτικών ικανοτήτων είναι η ηλικία 6-9, ενώ για την
ανάπτυξη των λεκτικών ικανοτήτων η ηλικία 11-13 ετών. Αυτά τον βολεύουν, αυτά
λέει. Αν άνοιγε και κανένα βιβλίο Ψυχογλωσσολογίας, τουλάχιστον θ’ ακουγόταν
πειστικότερος.
Επίσης, προκαλεί όσους κρίνουν ανεπαρκή τη δική του «έρευνα» να
παρουσιάσουν πορίσµατα εναλλακτικών ερευνών. Είναι σα να ζητάει έρευνα για ν’
αποδειχθεί εάν δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Υπάρχουν πάντως αξιόπιστες έρευνες
που συσχετίζουν την πραγµατική σχολική επίδοση µε τη διδασκαλία των αρχαίων. Η
σηµαντικότερη είναι της Μαρίας Κοξαράκη («Η αποτελεσµατικότητα της
διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας µέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείµενα:
Εµπειρική έρευνα αξιολόγησης», Αθήνα, 2000). Η Κοξαράκη συµπέρανε ότι η
πειραµατική οµάδα, δηλαδή όσοι µαθητές είχαν παρακολουθήσει επί τρία χρόνια στο
γυµνάσιο το «πειραµατικό», όπως χαρακτηριζόταν το 1993, πρόγραµµα του
Υπουργείου Παιδείας για τη διδασκαλία των αρχαίων, δεν παρουσίασε καµία
βελτίωση έναντι των µαθητών της οµάδας ελέγχου, δηλαδή των µαθητών που
εξακολουθούσαν να διδάσκονται αρχαία κείµενα από µετάφραση.
Φοβούµαι όµως ότι θετικές και αρνητικές κρίσεις µετρούν το ίδιο για τον
Τσέγκο. Θόρυβος να γίνεται. Στην «Εκδίκηση των τόνων» θέλησε να κολακέψει τα
συντηρητικά αντανακλαστικά όσων πιστεύουν ότι «για όλα», από την «κατάντια» της
πολιτικής έως την «κατεδάφιση» της γλώσσας, φταίει το µονοτονικό και το
«ξεκατίνιασµα της δηµοτικής», για να χρησιµοποιήσω ορισµένες από τις
επιστηµονικότερες διατυπώσεις του. Τώρα ο Τσέγκος κολακεύει τα συντηρητικά
αντανακλαστικά όσων παρακολουθούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην παιδεία, και
αποφαίνεται ότι «για όλα» φταίει πάλι το µονοτονικό, διότι το µονοτονικό είναι το
«άνθος της ευκολίας» και καρποί του είναι «το αίσχος των Βάσεων, οι πυρπολήσεις
των θρανίων, το κλείδωµα της Συγκλήτου στην Κρήτη» κ.ά. ολέθρια. Η υπερβολή
είναι προφανής, αλλά του Τσέγκου του αρκεί να είναι επίκαιρος.
Ελπίζω τουλάχιστον η µακρόχρονη ενασχόλησή του µε τις ωφέλιµες
συνέπειες του πολυτονικού και των αρχαίων να τον βοηθήσει να βελτιώσει κάπως την
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ορθογραφία του. Αν κρίνω από λάθη όπως «προϊόντως του χρόνου», «αναρριχόµενος
πανεπιστηµιακός» κ.ά. από αυτά που βγάζουν µάτι, ο ίδιος ο Τσέγκος θα έπρεπε να
φοιτήσει σε φροντιστήριο, και όχι τα αθώα παιδιά που τα έχουν µετατρέψει σε
πειραµατόζωα. Σύµφωνα µε την ερευνητική του υπόθεση, ο Τσέγκος δικαιούται να
προσδοκά στατιστικώς σηµαντική βελτίωση των λεκτικών και λογικών του
δεξιοτήτων µετά εξαετία. Του εύχοµαι καλή αποφοίτηση.
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