
Εισαγωγή
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας έχει ως αντικείμενο μύθους 
για την ελληνική γλώσσα, που διαδίδονται στις μέρες μας μέσα 
από το Διαδίκτυο αλλά και άτυπα από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Φυσικά, τέτοιοι μύθοι δεν είναι μόνο γλωσσικοί. Υπάρχουν 
οι λεγόμενοι «αστικοί μύθοι» (έτσι αποδίδεται ο αγγλικός όρος 
«urban legend», που σημαίνει τους διάφορους σύγχρονους 
μύθους οι οποίοι διαδίδονται στις μέρες μας, κυρίως μέσω του 
Διαδικτύου), για παράδειγμα η ιστορία για τους κροκόδειλους 
που εκκολάφθηκαν στους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Έχουμε 
εθνικούς μύθους, πάμπολλους στο παρελθόν· από τους νεότερους 
να αναφέρουμε τον ανύπαρκτο εύζωνο Κωνσταντίνο Κουκκίδη 
που τυλίχτηκε δήθεν τη σημαία στις 27 Απριλίου 1941 και έπεσε 
από τον βράχο της Ακρόπολης. Έχουμε βέβαια και τα φέικ νιουζ, 
βραχύβιες ιστορίες πολιτικής προπαγάνδας.

Τέτοιοι μύθοι διαδίδονται σε όλες τις χώρες και σε όλες τις 
γλώσσες, έχω όμως την εντύπωση ότι το ελληνικό διαδικτυακό 
μυθολόγιο ξεχωρίζει από τα άλλα ως προς το ότι περιέχει 
μύθους σχετικούς με τη γλώσσα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
τα μυθολόγια των άλλων λαών.

Γλωσσικοί μύθοι πάντως διαδίδονταν και πριν από το 
Διαδίκτυο, και τέτοιος είναι ο πρώτος μύθος που εξετάζεται 
στο βιβλίο, ο μύθος της μίας ψήφου. 

Η γενεσιουργός αιτία σχεδόν όλων των γλωσσικών μύθων του 
βιβλίου είναι η στάση των ομιλητών της νέας ελληνικής απέναντι 
στην αρχαία ελληνική και στο ακανθώδες ερώτημα της συνέχειας 
της ελληνικής γλώσσας. Θεωρούμε τη νέα γλώσσα «κατώτερη» από 
την αρχαία, παρεφθαρμένη και γεμάτη δάνεια· ταυτόχρονα, ύστερα 
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από 600 ώρες διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, ο μέσος απόφοιτος του Λυκείου, με εξαίρεση αυτόν 
της θεωρητικής κατεύθυνσης, δεν είναι σε θέση να διαβάσει μια 
αδίδακτη σελίδα από τον Θουκυδίδη ή τον Πλάτωνα, κι αυτό 
μας υποβάλλει την ιδέα πως τελικά ίσως η ελληνική να μην είναι 
«μία και ενιαία». 

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου εξετάζονται μύθοι που 
περιστρέφονται γύρω από τις τρεις «μεγάλες αρνήσεις», που 
αρνούνται δηλαδή τρεις βασικές επιστημονικές θέσεις, οι οποίες 
αποτελούν κοινό τόπο της γλωσσολογίας: την ινδοευρωπαϊκή 
θεωρία, την προέλευση του ελληνικού αλφαβήτου από το φοινικικό 
και τη λεγόμενη ερασμική ή ερασμιακή προφορά. Οι θέσεις 
αυτές, ομόφωνα αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα, 
αμφισβητούνται από πολλούς στη χώρα μας.

Ακολουθεί μια ομάδα μύθων οι οποίοι αναφέρονται σε 
υποτιθέμενες μαγικές ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας και στο 
όφελος που αντλούν από αυτήν οι ομιλητές της: ότι μέσα στο 
ελληνικό αλφάβητο υπάρχει μια επίκληση, ότι η ελληνική γλώσσα 
έχει μαθηματικές ιδιότητες, ότι οξυγονώνει τον εγκέφαλο κτλ., ενώ 
επίσης προβάλλονται ισχυρισμοί για μοναδικά χαρακτηριστικά 
της.

Στη συνέχεια έχουμε μια ομάδα μύθων γύρω από την 
ετυμολογία, που έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την προσπάθεια 
να βρεθούν ελληνικές ετυμολογίες σε λέξεις ξένων γλωσσών ή 
σε ελληνικές λέξεις που είναι δάνειες.

Τέλος, το βιβλίο ολοκληρώνεται εξετάζοντας μια σειρά 
πλάνες, σχετικά με κινδύνους που υποτίθεται ότι απειλούν την 
ελληνική γλώσσα, από την απλοποίηση της ορθογραφίας έως την 
υποτιθέμενη βούληση των σκοτεινών δυνάμεων να επιβάλουν 
λατινικό αλφάβητο – με αναφορά, φυσικά, στα περίφημα γκρίκλις.

Σε κάποια κεφάλαια παραθέτω βιβλιογραφικές προτάσεις 
ή διαδικτυακές παραπομπές για όποιον θέλει να εμβαθύνει 
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περισσότερο στο ζήτημα. Φυσικά, υπάρχει και η βιβλιογραφία 
στο τέλος του βιβλίου.

Τα άρθρα γράφτηκαν έτσι ώστε να έχουν αυτοτέλεια, παρόλο 
που κάποια παραπέμπουν σε επόμενα. Για τον λόγο αυτόν, 
υπάρχουν κάποιες αναπόφευκτες επαναλήψεις. Πολλά άρθρα 
του βιβλίου έχουν δημοσιευτεί σε πρώτη μορφή είτε στο ιστολόγιό 
μου, «Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία», είτε σε προηγούμενα 
βιβλία μου. Με την ευκαιρία, να ευχαριστήσω τους σχολιαστές 
του ιστολογίου, που με τις παρατηρήσεις τους βοήθησαν στον 
εμπλουτισμό και στη βελτίωση των άρθρων.

Ευχαριστίες οφείλω στον Νίκο Θεοτοκά που μου ανέθεσε 
αυτό το έργο, στον φίλο Στρατή Μπουρνάζο που μαζί κάναμε τις 
συνεννοήσεις και είχε την καλοσύνη να διαβάσει το δακτυλόγραφο, 
στον Γιάννη Η. Χάρη, φίλο και συναγωνιστή στον αγώνα κατά των 
μύθων, για τα άρθρα του και για τις συζητήσεις που κάναμε, στον 
σεβαστό φίλο Χριστόφορο Χαραλαμπάκη και στους γλωσσολόγους 
Σπύρο Αρμοστή, Γιώργο Κοτζόγλου και Γιώργο Μικρό για τη 
βοήθειά τους σε συγκεκριμένα θέματα. 

Νίκος Σαραντάκος
Λουξεμβούργο, Φεβρουάριος 2019
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1. Ο μύθος της μίας ψήφου 
Γλωσσικοί μύθοι υπήρχαν και πριν από το Διαδίκτυο, φυσικά. 
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι παλαιότεροι γλωσσικοί μύθοι 
είναι αυτοί τους οποίους διέδιδαν στις αρχές του 20ού αιώνα οι 
οπαδοί της καθαρεύουσας, ότι τάχα οι δημοτικιστές, οι μαλλιαροί 
όπως τους έλεγαν, αποκαλούσαν «Κώτσο Παλιοκουβέντα» τον 
Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και «Κεχριμπάρα» την Ηλέκτρα. Πρό-
κειται για ένα σύμπλεγμα ψευδών διαδόσεων, που βέβαια τότε 
διαδίδονταν από εφημερίδες και από στόμα σε στόμα, το οποίο ο 
Μανόλης Τριανταφυλλίδης χαρακτήρισε «γλωσσική μυθολογία».1 

Το θέμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά αποφάσισα να μην τους 
συμπεριλάβω στο βιβλίο αυτό, κυρίως επειδή σήμερα ελάχιστα 
επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση. 

Οπότε, θα ξεκινήσουμε με τον μακροβιότερο ίσως γλωσσικό 
μύθο, που οι περισσότεροι θα τον ακούσαμε όταν πηγαίναμε 
σχολείο και που σίγουρα υπάρχει από τα πρώτα μεταπολεμικά 
χρόνια: ότι, τάχα, για μία μόνο ψήφο, η ελληνική γλώσσα έχασε 
την ευκαιρία να αναδειχτεί σε επίσημη γλώσσα των νεοσύστατων 
Ηνωμένων Πολιτειών, λίγα χρόνια μετά το 1776, όταν και κέρδισαν 
την ανεξαρτησία τους. Βλέπετε, καθώς τα αγγλικά θύμιζαν την 
αποικιοκρατία, κάποιοι πρότειναν –λέει ο μύθος– να επιλεγούν 
τα ελληνικά ως επίσημη γλώσσα του κράτους, αφού αυτά ήταν 
η γλώσσα που γέννησε τη δημοκρατία. Η ψηφοφορία έγινε, και 
για μία μόνο ψήφο τα ελληνικά ηττήθηκαν και προκρίθηκαν τα 
αγγλικά, πάντα σύμφωνα με τον μύθο, κι έτσι χάσαμε την ευκαιρία 

1. Μ. Τριανταφυλλίδης, «Δημοτικισμός και αντίδραση», Άπαντα, τόμ. 
6, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1963, σ. 192-211.
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να έχουμε τη γλώσσα μας κοσμοκράτειρα κι εμείς να τρώμε με 
χρυσά κουτάλια ως προνομιακοί της εκπρόσωποι (αυτό δεν το 
λέει ο μύθος, αλλά ίσως το σκέφτονται μερικοί).

Φυσικά, η αλήθεια είναι ότι καμιά τέτοια ψηφοφορία δεν έχει 
γίνει· ούτε για τα ελληνικά ούτε για καμιά άλλη γλώσσα. Τα 
πρακτικά και τα άλλα επίσημα κείμενα του Κογκρέσου των 
Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στη διάθεση του καθενός, και 
καμιά ψηφοφορία δεν καταγράφεται για την ανάδειξη επίση-
μης γλώσσας. Στην πραγματικότητα, πουθενά στο Σύνταγμα 
των ΗΠΑ ή σε άλλο θεσμικό ή νομοθετικό κείμενο της χώρας 
δεν υπάρχει ορισμός επίσημης γλώσσας. Τα αγγλικά είναι η 
εκ των πραγμάτων επίσημη γλώσσα, χωρίς όμως θεσμική κα-
τοχύρωση. Βέβαια, στις μέρες μας όντως υπάρχουν προτάσεις 
να κατοχυρωθούν θεσμικά τα αγγλικά στις ΗΠΑ, σαν ανάχωμα 
στη δημογραφική άνοδο των ισπανόφωνων.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο μύθος αυτός, δηλαδή ότι τα ελληνικά 
έχασαν για μία ψήφο την ευκαιρία να αναδειχτούν σε επίσημη 
γλώσσα των νεαρών ΗΠΑ, κυκλοφορεί και σε άλλες παραλλα-
γές, όπου στη θέση της ηττημένης για μία ψήφο γλώσσας είναι 
τα εβραϊκά (που δήθεν είχαν επιλεγεί ως γλώσσα της Παλαιάς 
Διαθήκης), τα γαλλικά (ως γλώσσα του ορθού λόγου), τα πο-
λωνικά ή τα γερμανικά, που είναι και η πιο συχνή παραλλαγή. 

Στην τελευταία περίπτωση, βρίσκουμε τον κόκκο αλήθειας 
που υπάρχει στον πυρήνα των περισσότερων μύθων. Στις νεο-
σύστατες Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν πολλοί πολίτες γερμα-
νικής καταγωγής που δεν ήξεραν παρά ελάχιστα αγγλικά. Έτσι, 
τον Μάρτιο του 1794, μια ομάδα Γερμανών που ζούσαν στην 
πολιτεία Βιρτζίνια υπέβαλε αναφορά στο Κογκρέσο, ζητώντας 
να μεταφράζονται οι ομοσπονδιακοί νόμοι στα γερμανικά. Η 
πρόταση αυτή συζητήθηκε στο Κογκρέσο στις 13 Ιανουαρίου 
1795· όχι να γίνουν τα γερμανικά επίσημη γλώσσα, αλλά να 
μεταφράζεται στα γερμανικά το κείμενο των ομοσπονδιακών 
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νόμων για τους πολίτες που δεν καταλάβαιναν αγγλικά. Μια 
επιτροπή του Σώματος πρότεινε να κυκλοφορεί μια γερμανική 
μετάφραση των νόμων σε μικρότερο αριθμό αντιτύπων· αυτή 
η σύσταση της επιτροπής δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία. Σε 
διαδικαστική πρόταση των υποστηρικτών της μετάφρασης, που 
ζητούσαν να μη λάβει απόφαση αμέσως το Σώμα, η ψηφοφορία 
έδωσε το αποτέλεσμα 42 κατά και 41 υπέρ (να η περίφημη 
διαφορά της μίας ψήφου!). Μάλιστα, ο πρόεδρος του Σώματος, 
ο Φρέντερικ Μούλενμπεργκ (Frederick Muhlenberg), που είχε 
γεννηθεί στη Γερμανία αλλά ήταν οπαδός της αφομοίωσης και 
της αγγλικής γλώσσας, αρνήθηκε να την ψηφίσει.

Έτσι γεννήθηκε ο μύθος ότι τα γερμανικά έχασαν για μία 
ψήφο την ευκαιρία να γίνουν επίσημη γλώσσα και ότι την καθο-
ριστική αρνητική ψήφο την έριξε ο (Γερμανός) Φ. Μούλενμπεργκ.

Για να ξαναγυρίσουμε στα δικά μας, ακόμα και στην εντε-
λώς υποθετική περίπτωση που μια πλειοψηφία αιθεροβαμόνων 
φιλελλήνων στο Κογκρέσο ψήφιζε να γίνουν τα ελληνικά επίσημη 
γλώσσα, θα ήταν εντελώς αδύνατο να επικρατήσει κάτι τέτοιο 
στην πράξη, αφού τα ελληνικά ήταν πέρα για πέρα άγνωστα σε 
όλους τους Αμερικανούς πολίτες (την εποχή εκείνη οι Έλληνες 
μετανάστες ήταν ελάχιστοι).

Χαρακτηριστικό είναι ότι επί δικτατορίας ο Αμερικανός 
πρεσβευτής στην Αθήνα Χένρι Τάσκα (Henry Tasca), σε μια 
συζήτησή του με Έλληνες δημοσιογράφους, είχε αναφέρει τον 
μύθο αυτόν. Σε μια αντισημιτική παραλλαγή του μύθου, που 
οφείλεται στον Κώστα Πλεύρη, την καθοριστική μία ψήφο την 
έριξε ένας «Αμερικανοεβραίος μισέλλην», ο «Δανιήλ Γουέμπ-
στερ». Πρόκειται για ιστορικό πρόσωπο· βέβαια ήταν οκτώ ή 
δώδεκα ετών όταν έγινε η επίμαχη ψηφοφορία και… δεν ήταν 
Εβραίος!

Σήμερα ο περισσότερος κόσμος ξέρει πως ο μύθος της μίας 
ψήφου δεν έχει καμία βάση, όμως, παρ’ όλο που έχει περιπέσει 
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σε ανυποληψία, κατάφερε να πείσει ακόμα και έναν επιφανή 
ιστορικό. Στο γνωστό βιβλίο Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας 
1770-2000, του Ρίτσαρντ Κλογκ (στο πρωτότυπο: Richard Clogg, 
A Concise Ηistory of Greece), διαβάζουμε, στην πρώτη-πρώτη 
σελίδα: «Ο σεβασμός που είχε εξασφαλίσει η γλώσσα και ο 
πολιτισμός του αρχαίου ελληνικού κόσμου σε όλη την Ευρώπη 
(αλλά και στις τότε νεοσύστατες Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα 
αρχαία ελληνικά παραλίγο να υιοθετηθούν ως επίσημη γλώσ-
σα)». Το απόπασμα στο πρωτότυπο: «(and, indeed, in the 
infant United States where ancient Greek was almost adopted 
as the official language)». Όταν το είδα, έγραψα στον κ. Κλογκ 
και του παρέθεσα τα σχετικά στοιχεία. Με χαρά μου είδα ότι 
στην 3η έκδοση του βιβλίου, που κυκλοφόρησε στα αγγλικά τo 
2013, το επίμαχο σημείο έχει αντικατασταθεί από το «some of 
the founding fathers were nurtured on the classics» («ορισμένοι 
από τους ιδρυτές του κράτους είχαν κλασική παιδεία»). 

Δεν αποκλείεται κάποιον ρόλο στη διάδοση του μύθου να 
έπαιξε –άθελά του, βέβαια– και ο Ξενοφών Ζολώτας, την εποχή 
που ήταν ανώτατο στέλεχος διεθνών οργανισμών και είχε δώσει 
και τις πασίγνωστες ομιλίες του, οι οποίες αποτελούνταν σχεδόν 
αποκλειστικά από αγγλικές λέξεις με ελληνική ετυμολογία.

Αναφέρθηκα τόσο αναλυτικά σε αυτόν τον παλαιό μύθο για 
να δείξω και κάτι άλλο: ότι η ανασκευή ενός μύθου είναι πολύ 
πιο χρονοβόρα από την κατασκευή του – ή, όπως λέει η κρητική 
παροιμία που μ’ αρέσει να επαναλαμβάνω, «έριξε ο κουζουλός 
μια πέτρα στο πηγάδι και σαράντα γνωστικοί δεν μπορούν να 
τηνε βγάλουν». 

Και δεν αποκλείεται να βιάστηκα όταν είπα ότι ο μύθος 
έχει πλέον περιπέσει σε ανυποληψία. Πολύ πρόσφατα, μια φίλη 
που έχει παιδί στην τετάρτη τάξη του Δημοτικού μού είπε ότι 
η εξαιρετική κατά τα άλλα δασκάλα της κόρης της τους επα-
νέλαβε στο μάθημα την ιστορία για τη μία ψήφο! 
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2. Το Λερναίο κείμενο
Το κείμενο αυτό κυκλοφορεί περίπου από το 1998 στο Διαδίκτυο. 
Το έχω αποκαλέσει «Λερναίο κείμενο», επειδή, όσο κι αν το 
ανασκευάζει κανείς πειστικά, εκείνο πάλι σηκώνει κεφάλι σε 
άλλο σημείο του Διαδικτύου. Το παραθέτω εδώ (διατηρώντας 
τη σύνταξη και την ορθογραφία του) και θα το σχολιάσω στα 
επόμενα.

«Hellenic Quest» λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής 
εκμαθήσεως της Ελληνικής, που το CNN άρχισε να διανέμει 
παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους 
αγγλόφωνους και ισπανόφωνους. Η μέθοδος διδασκαλίας 
συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του H/Y 
με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας. Tο 
πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρία H/Y «Apple», 
της οποίας ο πρόεδρος Τζον Σκάλι είπε σχετικώς: «Απο-
φασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμαθήσεως της 
Ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο 
που θα της επιτρέψει ν’ αναπτύξει την δημιουργικότητά 
της, να εισαγάγει νέες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις 
περισσότερες από όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα ν’ 
ανακαλύψει». Mε άλλα λόγια πρόκειται για μια εκδήλωση 
της τάσεως για επιστροφή στις ρίζες του παγκοσμίου πο-
λιτισμού που είναι το πνεύμα και η γλώσσα των Ελλήνων.
Άλλη συναφής εκδήλωσις: Oι Άγγλοι επιχειρηματίες 
προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη τους να μάθουν αρχαία 
Ελληνικά, επειδή αυτά «εμπεριέχουν μια φιλοσοφία με 
ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώσεως και 
διαχειρίσεως επιχειρήσεων». Σε αυτό το συμπέρασμα 
οδηγήθηκαν μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι 
«H Ελληνική Γλώσσα ενισχύει την λογική και τονώνει τις 
ηγετικές ικανότητες. Γι’ αυτό, έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο 
στην πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και 
στον τομέα της οργανώσεως και διοικήσεως».
Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το πανεπιστήμιο 
Ιρβάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του 
πλούτου τους. 
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Επί κεφαλής του έργου τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος- 
Ελληνίστρια Μακ Ντόναλντ και οι καθηγητές της ηλε-
κτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρντ. Στον H/Y «Ίβυκο» 
αποθησαυρίσθηκαν 6 εκατομμύρια λέξεις και 78 εκατομ-
μύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας – όταν η Αγγλική 
έχει συνολικώς 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους, 
δηλ. ως γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας. Στον 
«Ίβυκο» ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων 
Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται. Μιλώντας γι’ αυτό, ο 
καθηγητής Μπρούνερ είπε: «Σ’ όποιον απορεί γιατί τόσα 
εκατομμύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων 
της Ελληνικής, απαντούμε: Mα πρόκειται για την γλώσσα 
των προγόνων μας. Και η επαφή μας μ’ αυτούς θα βελτι-
ώσει τον πολιτισμό μας». Oι υπεύθυνοι του προγράμματος 
υπολογίζουμε ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν 
στα 90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής. 
Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από την δια-
πίστωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών 
ότι οι H/Y προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως «νοημα-
τική» γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες 
τις χαρακτήρισαν «σημειολογικές». «Νοηματική» είναι 
η γλώσσα στην οποία το «σημαίνον», δηλ. η λέξις και το 
«σημαινόμενον» δηλ. αυτό που η λέξις εκφράζει (πράγμα, 
ιδέα, κατάσταση), έχουν μεταξύ τους πραγματική πρω-
τογενή σχέση. Ενώ «σημειολογική» είναι η γλώσσα όπου 
αυθαιρέτως ορίζεται ότι το α΄ «πράγμα» (σημαινόμενον) 
εννοείται με το α΄ «σημείον» (σημαίνον). Mε άλλα λόγια, η 
Ελληνική είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν 
«πρωτογένεια», ενώ σε όλες τις άλλες είναι «συμβατικές» 
– σημαίνουν κάτι απλώς επειδή έτσι συμφωνήθηκε μεταξύ 
εκείνων που την χρησιμοποιούν. Π.χ. στην Ελληνική ενθουσι-
ασμός = εν Θεώ, γεωμετρία = γη + μετρώ, προφητεία = προ 
+ φάω, άνθρωπος = αναθρών οπωπάς (= ο αρθρώνων λόγο). 
Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως - πράγματος, 
πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες.
Tα πιο τέλεια προγράμματα H/Y «Ίβυκος», «Γνώσις» και 
«Νεύτων» αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής 
σε ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής, 
πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες. 
Και τούτο διότι η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επι-
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τρέπει την αρμονική γεωμετρική της απεικόνιση. Ιδιαιτέρως 
χρήσιμα στους H/Y είναι τα Ελληνικά προσφύματα τηλέ-, 
-λάνδη, μικρο-, μεγα-, σκοπώ, -ισμός, συν- κ.τ.λ. Oι H/Y 
θεωρούν την Ελληνική «μη οριακή γλώσσα» δηλαδή ότι μόνο 
σ’ αυτήν δεν υπάρχουν όρια και γι’ αυτό είναι αναγκαία 
στις νέες επιστήμες όπως η πληροφορική, η ηλεκτρονική, η 
κυβερνητική κ.α. Αυτές, μόνον στην Ελληνική βρίσκουν τις 
νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται και χωρίς τις οποίες 
η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει. 
Γι’ αυτούς τους λόγους οι Iσπανοί ευρωβουλευτές ζήτησαν 
να καθιερωθεί η Ελληνική ως επίσημη της E.E., διότι «το 
να μιλά κανείς για E.E. χωρίς την Ελληνική είναι σα να 
μιλά σ’ έναν τυφλό για χρώματα».

Έκτοτε το κείμενο αυτό αναπαράγεται με ελάχιστες παραλ-
λαγές, π.χ. κάποια επιπλέον λάθη στα ονόματα. 

Η ιστορία του κειμένου 

Όπως είπα, το κείμενο αυτό το αποκαλώ «Λερναίο», ονομασία 
που έχει υιοθετηθεί και από άλλους, επειδή, όσο κι αν το ανα-
σκευάζει κανείς, όλο και ξεφυτρώνει ξανά, είτε αυτούσιο είτε σε 
παραλλαγές. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το κείμενο αρχικά 
είχε τον τίτλο «Ελληνικά – γλώσσα άνευ ορίων» και υπογραφό-
ταν από την Εύα-Χριστίνα Γεωργαλά, πρέπει δε να συντάχθηκε 
περί το 1998. Πρωτοδημοσιεύτηκε σε διάφορα όχι πολύ γνωστά 
έντυπα (π.χ. το περιοδικό Κατασκευή), αλλά με τον καιρό έφτασε 
στην έγκριτη εφημερίδα Μεσόγειο (τη μεγαλύτερη της Κρήτης) 
στις 25.2.2000, στη δικτυακή πύλη in.gr και αλλού. Θύματα της 
απάτης δεν έπεσαν μόνο αφελείς ή άσχετοι με τα επιστημονικά. 
Για παράδειγμα, ο τότε πρόεδρος του ΤΕΕ Κ. Λιάσκας, στην 
κοπή της πίτας του ΤΕΕ για το 2000, ίσως επηρεασμένος από το 
κλίμα ευφορίας των ημερών, δήλωσε με στόμφο ότι δεν υπάρχει 
άλλη γλώσσα με τόση πρωτογένεια όσο η ελληνική και προχώρησε 
διαβάζοντας τις δήθεν δηλώσεις του Τζον Σκάλι (John Sculley) της 
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Apple, τον οποίο χαρακτήρισε εκπρόσωπο της άλλης, της προοδευ-
τικής πλευράς της Αμερικής (Δελτίο ΤΕΕ, αρ. 2088, 14.2.2000). 

Δεύτερος κύκλος διάδοσης του Λερναίου κειμένου σημειώθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2003, με πιο χαρακτηριστική τη δημοσίευσή 
του στην οικονομική εφημερίδα Ημερησία τον Οκτώβριο του 
2003. Την ίδια περίπου εποχή, το κείμενο αναδημοσιεύτηκε στο 
ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ αλλά και στο δελτίο της Ένωσης 
Ελλήνων Φυσικών, ενώ μπήκε και σε περιοδικό που εκδίδει η 
πρεσβεία μας στην Ουάσινγκτον, και επί χρόνια φιγουράριζε 
στις ιστοσελίδες της εκεί ελληνικής πρεσβείας.

Στις αρχές του 2006, ενέσκηψε ακόμα ένας κύκλος διάδοσης 
του Λερναίου κειμένου σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Και πάλι, κάποιοι στάθηκαν εύπιστοι, όπως ο γνωστός στιχουργός 
και χρονογράφος Δημήτρης Ιατρόπουλος (Έθνος, 10.4.2006). Στις 
αρχές του 2008, ο τότε υπουργός Παιδείας Ευριπίδης Στυλιανίδης 
περιέλαβε εκτενή αποσπάσματα του κειμένου στην ομιλία του, και 
τα επόμενα χρόνια, παρά τις επανειλημμένες ανασκευές, τμήματά 
του αναπαράγονται συνεχώς. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 
2017 ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης αναδημοσίευσε 
στο Τwitter ισχυρισμούς για τη μαθηματική δομή της ελληνικής 
και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.2

Οπότε, το παρόν κείμενο ανασκευής δεν έχει απλώς ακαδημαϊκό 
χαρακτήρα, αφού η απάτη έχει ακόμα κάμποσα κεφάλια άκοπα. 
(Για την υποτιθέμενη πρωτογένεια της ελληνικής γλώσσας, δείτε 
τον επόμενο μύθο, σ. 19-22.)

Αστικός μύθος

Με είκοσι τουλάχιστον χρόνια βεβαιωμένη ζωή, το κείμενο για το 
«Hellenic Quest» μπορεί να θεωρηθεί ο μακροβιότερος ελληνικός 

2. Βλ. sarantakos.wordpress.com/2017/07/08/meze-279/.
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αστικός μύθος. Όπως όλοι οι μύθοι, περιέχει ψήγματα αλήθειας, 
διανθισμένα με ανακρίβειες, γενικεύσεις, αλλά και ατόφια ψέματα. 

Για παράδειγμα, σχεδόν ατόφιο ψέμα είναι ότι η Apple 
παράγει πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής, που λέγεται 
«Hellenic Quest». Στις μέρες μας, που «ουδέν κρυπτόν εις το 
Διαδίκτυον», για να παραφράσουμε την παλιά ρήση, αν μια 
πασίγνωστη και πανίσχυρη εταιρεία του χώρου της πληροφορι-
κής, όπως η Apple, αρχίσει την παραγωγή ενός προγράμματος, 
αυτό είναι εντελώς αδύνατο να μην αναφερθεί στις ιστοσελί-
δες της και στον ειδικό Τύπο. Κι όμως, αν δώσετε στο Google 
τις λέξεις «Hellenic Quest», θα δείτε ότι όλες ανεξαιρέτως 
οι αναφορές στο ανύπαρκτο αυτό πρόγραμμα προέρχονται 
από αναδημοσιεύσεις του αρχικού κειμένου ή κάποιας πα-
ραλλαγής του. Καμιά μη ελληνική αναφορά δεν υπάρχει και, 
το κυριότερο, αναφορά δεν υπάρχει από την ίδια την Apple, 
για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή δεν έχει και ποτέ δεν είχε 
πρόγραμμα «Hellenic Quest». Άλλωστε, ο Τζον Σκάλι, δηλώσεις 
του οποίου μεταφέρει το Λερναίο κείμενο, εδώ και 25 χρόνια 
δεν είναι πρόεδρος της Apple! 

Φαίνεται πως το έναυσμα για την κατασκευή του μύθου 
δόθηκε από κάποιο πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσ-
σας για υπολογιστές Mac, που λεγόταν «English Quest 2000».

Μάθε παιδί μου αρχαία και το TLG

Ατόφιο ψέμα φαίνεται να είναι ο ούτως ή άλλως εξαιρετικά 
γενικόλογος ισχυρισμός ότι (ανώνυμοι) Άγγλοι επιχειρηματίες 
προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων να μάθουν (αρ-
χαία) ελληνικά, διότι η ελληνική «ενισχύει τη λογική και τονώνει 
τις ηγετικές ικανότητες». Σε κάποιες παραλλαγές του Λερναίου 
κειμένου, εμφανίζονται και (εξίσου ανώνυμοι) Ιάπωνες επιχει-
ρηματίες, ενώ σε άλλη παραλλαγή ο ίδιος ο Μπιλ Γκέιτς (Bill 
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Gates) έχει τάχα δώσει εντολή στους επιτελείς της εταιρείας 
του να μάθουν ελληνικά – φυσικά, όλα αυτά είναι παραμύθια 
χωρίς την παραμικρή απόδειξη. 

Αντίθετα, αρκετά ψήγματα αλήθειας βρίσκονται στο μύθευμα 
περί 6 εκατομμυρίων λέξεων και 78 εκατομμυρίων λεκτικών 
τύπων της ελληνικής, στο οποίο αφιερώνω ειδική αναφορά στη 
συνέχεια (σ. 35). Όταν λέω ότι υπάρχουν ψήγματα αλήθειας, 
δεν εννοώ βέβαια τα 78 εκατομμύρια λεκτικούς τύπους, αλλά 
την υπόλοιπη περιγραφή που είναι μια αρκετά ανακριβής 
ανασκόπηση του προγράμματος «Thesaurus Linguae Graecae» 
(TLG), το οποίο πράγματι υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Ιρβάιν 
(Irvine) της Καλιφόρνιας και όπου πράγματι πρωτοπόροι 
ήταν η Μακντόναλντ και ο Μπρούνερ. Βέβαια, ο Μπρούνερ, 
πρώτος διευθυντής του TLG, δεν ήταν καθηγητής ηλεκτρονικής 
αλλά κλασικής φιλολογίας (και λέμε ήταν, επειδή ο Θίοντορ 
Μπρούνερ [Theodore Brunner] πέθανε τον Μάρτιο του 2007, 
λίγους μήνες πριν γιορταστούν τα 35 χρόνια του TLG. Είχε 
συνταξιοδοτηθεί πριν από μερικά χρόνια και τον διαδέχτηκε η 
Μαρία Παντελιά). Και, βέβαια, πέρα από τις εγγενείς αρετές 
της ελληνικής γλώσσας, το Πανεπιστήμιο Ιρβάιν μάλλον δεν 
θα αναλάμβανε ένα τέτοιο ηράκλειο έργο αν δεν υπήρχε η 
δωρεά 1 εκατ. δολαρίων της ελληνίστριας Μάριαν Μακντόναλντ 
(Marianne Macdonald). Όσο για τον «Ίβυκο», έχει πάψει να 
χρησιμοποιείται εδώ και 30 χρόνια. Ωστόσο, όλα τα νούμερα 
του Λερναίου κειμένου για λέξεις και λεκτικούς τύπους είναι 
χονδροειδείς υπερβολές, όπως θα δούμε.

Οι Ισπανοί (ή Βάσκοι) ευρωβουλευτές

Ο μύθος για τους Βάσκους ευρωβουλευτές που ζητούν να καθι-
ερωθεί η αρχαία ελληνική ως επίσημη γλώσσα της ΕΕ ξεκινάει 
από μια παρεξήγηση. Πράγματι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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είχε υποβληθεί, τέσσερις φορές από το 1988 έως το 2001, μια 
πρόταση ψηφίσματος από έναν ή δύο Ισπανούς βουλευτές 
(ακριβέστερα, Βάσκους) οι οποίοι ζητούσαν να ληφθούν μέτρα 
ώστε «η κλασική ελληνική γλώσσα να ανακτήσει στην Ευρώπη 
τη θέση που της αναλογεί και να καταστεί η κοινή γλώσσα 
πνευματικής καλλιέργειας όλων των Ευρωπαίων». Ζητούσαν 
δηλαδή να ληφθεί μέριμνα για τις κλασικές σπουδές και τα 
αρχαία ελληνικά στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και όχι βέβαια να γίνουν τα αρχαία ελληνικά 
επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Εννοείται ότι τα νέα ελληνικά είναι 
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και οι άλλες 
23 γλώσσες των κρατών-μελών.

Η πρόταση ψηφίσματος ποτέ δεν συζητήθηκε στην ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι πάντοτε απορριπτόταν 
στο στάδιο της κοινοβουλευτικής επιτροπής, όπως κατά κανόνα 
συμβαίνει με τις προτάσεις τις οποίες εισηγούνται μεμονωμένοι 
βουλευτές (και όχι κάποια πολιτική ομάδα).3 

Πέρα από τις επιμέρους κριτικές, μια γενική παρατήρηση: 
Το Λερναίο κείμενο, όπως και τα άλλα που κυκλοφορούν και 
αποδίδουν μεταφυσικές διαστάσεις και μαγικές ιδιότητες στη 
γλώσσα μας, δεν παραθέτει λογικά επιχειρήματα, αλλά συνεχώς 
επικαλείται την αυθεντία ή παρουσιάζει αναπόδεικτα γεγονότα, 
διατυπωμένα όμως με εσκεμμένη ασάφεια που αφήνει τη φα-
ντασία του αναγνώστη να συμπληρώσει τα κενά. Αυτό μπορεί 
να έχει απήχηση αν ο αναγνώστης δεν επιστρατεύσει τη λογική 
του για να το κρίνει. 

Ωστόσο, αυτή καθαυτή η μακροβιότητα του «Hellenic Quest» 
αποτελεί τελικά και την πιο πειστική απόδειξη της αναλήθειάς 

3. Τα πλήρη κείμενα των προτάσεων ψηφίσματος και περισσότερες 
πληροφορίες στο Ν. Σαραντάκος, Γλώσσα μετ’ εμποδίων. Συμβολή 
στη χαρτογράφηση του γλωσσικού ναρκοπεδίου, Εκδόσεις του 
Εικοστού Πρώτου, 2007, σ. 32-37.
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του. Τι εννοώ; Εννοώ ότι στον σημερινό κόσμο της παγκο-
σμιοποιημένης πληροφορίας, όπου τα πάντα μαθεύονται με 
ένα κλικ, αν το CNN είχε αρχίσει να διανέμει ένα πρόγραμμα 
εκμάθησης της ελληνικής, ε, δεν μπορεί, μέσα σε οκτώ χρόνια 
κάποιοι θα το είχαν προμηθευτεί! Κι έπειτα, πού είναι αυτοί 
οι υπερσύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές «προχωρημένης 
τεχνολογίας» που δέχονται μόνο την ελληνική; Ποιο μυστικό 
ερευνητικό ίδρυμα τους χρησιμοποιεί και δεν τους έχει πάρει 
είδηση άνθρωπος; Αν πράγματι οι «νέες επιστήμες», όπως η 
πληροφορική και η κυβερνητική (που έχουν προ πολλού πάψει 
να είναι νέες), δέχονταν μόνο την ελληνική γλώσσα, δεν θα είχε 
υπάρξει μια επιστημονική δημοσίευση που να το τεκμηριώνει; 
Τόσα χρόνια, γιατί δεν μάθαμε κάτι περισσότερο παρά μόνο 
τις ίδιες αναπόδεικτες αοριστίες; 

Με άλλα λόγια, το κείμενο για το «Hellenic Quest» είναι 
μια αρμαθιά από χοντρά ψέματα και ανακρίβειες. Κανένα 
πρόγραμμα δεν υπάρχει με το όνομα αυτό, καμιά σχέση δεν 
έχει η εταιρεία Apple ή το CNN με την εκμάθηση των ελληνι-
κών, κανείς Άγγλος επιχειρηματίας δεν προτρέπει τα στελέχη 
της εταιρείας του να μάθουν αρχαία, η καταγραμμένη αρχαία 
ελληνική γλώσσα δεν έχει 90 εκατομμύρια λεκτικούς τύπους 
αλλά κάπου 2 εκατομμύρια, δεν έχει 6 εκατομμύρια λέξεις 
αλλά κάπου 200.000. Επίσης, η ελληνική γλώσσα δεν έχει 
πρωτογένεια και δεν είναι νοηματική ούτε μοναδική, ούτε έχει 
κάτι το ιδιαίτερο που την κάνει κατάλληλη για γλώσσα των 
υπολογιστών νέας γενεάς, οι Ισπανοί ευρωβουλευτές δεν ζήτησαν 
να καθιερωθεί η αρχαία ελληνική ως η επίσημη γλώσσα της ΕΕ 
και κανείς κουτόφραγκος δεν πρόκειται να μας κόψει ισόβια 
σύνταξη μόνο και μόνο επειδή έτυχε να γεννηθούμε στη χώρα 
του Σοφοκλή και του Αριστοτέλη. Να μάθουμε αρχαία, ναι· 
αλλά να μη βαυκαλιζόμαστε ότι θα μας διορίσουν σε επιτελικές 
θέσεις στην Αμέρικα επειδή ξέρουμε αρχαία! 
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Ωστόσο, η ελληνική γλώσσα είναι πράγματι μια πολύ όμορφη 
και πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα με μακρότατη ιστορία, και η 
μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσαμε να της κάνουμε θα ήταν 
να τη χρησιμοποιούμε με καλαισθησία, ακρίβεια και φαντασία, 
χωρίς συμπλέγματα κατωτερότητας, νεοαττικισμούς και αμε-
ρικανιές, χωρίς εκζήτηση και διάθεση να ξεχωρίσουμε από την 
πλέμπα. Αυτό άλλωστε προσπαθεί να κάνει και ο υπογράφων 
μέσα από τα γραπτά του. 

3. Η δήθεν πρωτογένεια της ελληνικής γλώσσας
Σε δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή, πριν από περίπου έναν χρόνο, 
γνωστή τηλεπαρουσιάστρια, καλωσορίζοντας κάποιον προσκε-
κλημένο ονόματι Φίλιππο, είπε:

Θα πρέπει να νιώθεις περήφανος πέρα απ’ όλα τ’ άλλα 
για τη γλώσσα σου, την ελληνική, διότι έχει το μοναδικό 
χαρακτηριστικό αυτό που γράφει να το εννοεί η λέξη, δηλαδή 
Φίλιππος σημαίνει ο φίλος των ίππων, αυτός που αγαπάει 
τα άλογα. Και στην ελληνική γλώσσα αυτό συμβαίνει σε 
όλες τις λέξεις, το σημαίνον να είναι και το σημαινόμενο.

Την ίδια αντίληψη, πιο ανεπτυγμένη, τη βρίσκουμε στο 
Λερναίο κείμενο, αυτήν τη μήτρα των γλωσσικών μύθων, όπου 
υποστηρίζεται ότι η ελληνική είναι η μόνη «νοηματική γλώσσα», 
διότι μόνο σε αυτήν το σημαίνον έχει πρωτογενή σχέση με το 
σημαινόμενο, ενώ σε όλες τις άλλες γλώσσες οι λέξεις είναι 
συμβατικές και ως επιχείρημα παρατίθενται παραδείγματα 
όπως γεωμετρία = γη + μετρώ. Παρόμοιες απόψεις έχουν επίσης 
εκφραστεί κατά καιρούς και από άλλους, ακόμη και από τον 
πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη.4 

4. Β. Αργυρόπουλος, Αρχαιολατρία και γλώσσα. Θέματα ετυμολογίας 


