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3. Μετά τη μεταρρύθμιση 
    (1976 - ...) 
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0. Τρεις στιγμές στην εξέλιξη των δημοτικιστικών προτύπων 

1. Γιάννης Ψυχάρης 
(1854-1929) 

2. Μανόλης Τριανταφυλλίδης 
    (1883-1959) 



0. Το επτανησιακό πρότυπο; 

Δεν είν’ αηδόνι κρητικό, που παίρνει τη λαλιά του 
Σε ψηλούς βράχους κι άγριους όπ’ έχει τη φωλιά του, 
Κι αντιβουίζει ολονυχτίς από πολλή γλυκάδα 
Η θάλασσα πολύ μακριά, πολύ μακριά η πεδιάδα, 
Ώστε που πρόβαλε η αυγή και έλιωσαν τ’ αστέρια, 
Κι ακούει κι αυτή και πέφτουν της τα ρόδα από τα χέρια 
Δεν είν’ φιαμπόλι το γλυκό, οπού τα’ αγρίκαα μόνος 
Στον Ψηλορείτη όπου συχνά μ’ ετράβουνεν ο πόνος 
Κι έβλεπα τ’ άστρο τ’ ουρανού μεσουρανίς να λάμπει 
Και του γελούσαν τα βουνά, τα πέλαγα κι οι κάμποι· 
Κι ετάραζε τα σπλάχνα μου ελευθερίας ελπίδα 
Κι' έφώναζα: «ώ θεϊκιά κι όλη αίματα Πατρίδα!» 
Κι άπλωνα κλαίοντας κατ’ αυτή τα χέρια με καμάρι· 
Καλή ‘ν’ η μαύρη πέτρα της και το ξερό χορτάρι. 
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0. Ορολογία: Κοινή vs. Πρότυπη 

» Πρότυπη γλώσσα = γλώσσα + πρότυπο. 
 “it seems more appropriate to speak more abstractly of 

standardization as an ideology, and a standard language as an 
idea in the mind rather than a reality – a set of abstract norms 
to which actual usage may conform to a greater or lesser 
extent” (J. Milroy & L. Milroy, Authority in Language, 19993) 

» Υπάρχει / υπήρχε κοινή που να λειτούργησε ως 
πρότυπο της δημοτικής; 

» Γενικά θεωρείται ότι η ΝΕ βασίζεται σε κάποια 
ποικιλία της Πελοποννήσου (αλλά πβ. Παντελίδης, 
«Πελοποννησιακός ιδιωματικός λόγος και κοινή 
νεοελληνική», ΜΕΓ 21, 2001) 

» Μεθοδολογικά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν 
υπήρξε κοινή πριν από την τυποποίηση! 
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0. Διορθωτικές πρακτικές (“Vers une théorie performative ...”) 

Διορθωτική οδηγία [corrective] είναι μία 
κατευθυντική λεκτική πράξη με φορά [direction 
of fit] από τη μεταγλώσσα στη γλώσσα με την 

ακόλουθη μορφή: 
 

Δεν πρέπει να λέμε/γράφουμε X [prohibitive]·  
πρέπει να λέμε/γράφουμε Y [normative],  

διότι Z [explicative] 

“να λέμε συβιβασμός αντί για συμβιβασμός, γιατί η φωνολογία μας δεν 
δέχεται το συνδυασμό [έρρινο] + [τριβόμενο]” 

(Ψυχάρης, Το ταξίδι μου, 1888/1905) 

“να λέμε και να γράφουμε αποφασίζω να αντί για αποφασίζω ότι, διότι το 
ρήμα αποφασίζω δεν συντάσσεται με ειδική πρόταση”  

(Παπαζαφείρη, Λάθη στη χρήση της γλώσσας μας, 1991/2) 
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Διορθωτικές οδηγίες (παράδειγμα) 

X = prohibitive 

Z= explicative 

Y = normative 
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0. Προϋποθέσεις των διορθωτικών οδηγιών 

1. Ποικιλία X και Y 
2. Οι διορθωτικές οδηγίες δημιουργούν 

συνείδηση των X και Y μέσω της X/Y, με 
σκοπό την αντικατάσταση του X από το Y 

3. Η ποικιλότητα θεωρείται “μη 
φυσιολογική” (αντίθετα με την άποψη 
των κοινωνιογλωσσολόγων); Θεωρείται 
επίσης «μεταβατική»: υφίσταται στο 
ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα σε δύο 
αλληλοαποκλειόμενα στάδια (X ή Y, αλλά 
όχι και τα δύο) 
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0. Επιτρεπτικές οδηγίες 

Επιτρεπτική οδηγία [permissive] είναι μια 
κατευθυντική λεκτική πράξη με φορά [direction 
of fit] από τη μεταγλώσσα στη γλώσσα με την 

ακόλουθη μορφή: 
Επιτρέπεται να λέμε/γράφουμε X ή/και Y 

[normative], υπό τη συνθήκη C [conditional], 
διότι Z [explicative] 

αγαπά και αγαπάει, κυρίως στην ποιητική γλώσσα. Επίσης στον πεζό λόγο, 
κυρίως χάριν ευφωνίας [...] 

παρακεί (and παρέκει, πάρα κει), (α)πάνω (επάνω), μέσα (μες), (ε)μπρός 
(μπροστά), αντίκρυ and αντικρύ, απέναντι (and αγνάντια), ακόμη (ακόμα), 

(ε)ψες, (ε)ξώρας, έξαφνα (άξαφνα, ξαφνικά), (ε)πίστομα, μόνο and 
μονάχα (μοναχά), καθαυτό (καθαυτού) 

(Τριανταφυλλίδης κ.ά., Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής), 1941) 
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0. Προϋποθέσεις των επιτρεπτικών 

1. Ποικιλία X και Y 
2. Οι επιτρεπτικές οδηγίες δημιουργούν 

συνείδηση των X και Y μέσω της X/Y, 
πιθανόν με σκοπό τη διαφοροποίηση των 
X και Y· η λειτουργία τους είναι 
νομιμοποιητική 

3. Η ποικιλότητα θεωρείται “φυσιολογική” 
(όπως στην κοινωνιογλωσσολογία); είναι 
«μόνιμη» (μάλλον παρά «μεταβατική»)· 
η χρήση των X ή Y είναι εγκλειστική 
(μάλλον παρά αποκλειστική) 
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1. Τα πρότυπα του Ψυχάρη: Αναχρονιστική κριτική; 

Y   αντί για  X 

επιλογή Ψυχάρη σύγχρονο πρότυπο; 

αναχρονισμός 

B. G. Mandilaras, Studies in the Greek Language, Αθήνα, 1972, σσ. 99 κ.ε. 
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1. Τα πρότυπα του Ψυχάρη (φωνολογία) 

» β και φ αντί για ευ και αυ: ξεφέβγει, βασίλεβε, 
αβγή, πρωτέβουσα, Εβρώπη, εβγένεια, 
θησαβρούς, -έβω αντί για –εύω κλπ.  

» δεν επιτρέπει το συνδυασμό δύο άηχων 
τριβόμενων ή κλειστών· οι συνδυασμοί αυτό 
τρέπονται σε τριβόμενο + κλειστό: λεφτεριά, 
σκύφτοντας, έφτυμη, καφκηθή, πραχτικό  

» τριβόμενα τρέπονται σε κλειστά μετά από [s]: 
σκολή, σκετίστηκε, απασκολημένο, σκέδιο, 
αίστημα,  
-στηκα αντί για -σθηκα  

» «πριν από τριβόμενα, δεν ταιριάζουν τα ν [, μ, 
and γ]»: συβιβασμός, συβουλή, συχωρώ, τη 
[την], τω [των], δε [δεν], α [αν], πρι [πριν]  
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1. Τα πρότυπα του Ψυχάρη (φωνολογία) 

» λ  ρ / __φ: αδερφός  
» τ  θ / __ρ: αναθροφή  
» γ  ø / __μ: πράμα  
» γ  ø / Φ__Φ: λέω, πάω  
» αφομοίωση σε α-: άξαφνα, αλαφρός, αλάκερος, 

αρμηνέβω, σταναχώρια, απάνω, απάγγελμα, 
αξάδερφος  

» ι  ε / __ρ: πλερώσαμε, σιδερόδρομο, 
τριγερνούμε, κλερονομήσει, κεριακή, σερτάρι, 
κερά, περεχυμένος (αλλά: ζωηρός)  

» υ  ου: κρουσταλένια, ξουράφι  
» ω  ου: ζουμί, ζουγράφισε  
» κρατάει το ω στα συγκριτικά: λιγώτερο 
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1. Τα πρότυπα του Ψυχάρη (φωνολογία / μορφολογία) 

» παραλείπει τα αρχικά άτονα ε και ι: φημερίδα, 
πομονή, ποφέρνεται· επίσης στην αύξηση 
ρημάτων  

» προσθέτει -ε σε: τόνε, ένανε, κείνουνε, 
εκείνηνε, τω ματιώνε, τω σπαθιώνε· επίσης στο 
γ’ πρ. πληθυντικού: σταθήκανε, βουρκώνανε, 
ζήσουνε, μοιάζουνε 

 
» στην ονοματική κλίση, κρατά στην ίδια θέση τον 

τόνο [στηλοειδή] και τον χαρακτήρα της 
κατάληξης: θάλασσα - θάλασσας (αντί για 
θαλάσσης) 

» κλίνει την αρχαϊκή τρίτη κλίση κατά την πρώτη: 
η θέση - της θέσης, ποίηση - ποίησης, λέξη - 
λέξης, σημείωση – σημείωσης, κλπ.· 
πληθυντικός: επανάληψες, φράσες, λέξες  
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1. Τα πρότυπα του Ψυχάρη (μορφολογία) 

» ονόματα αρσενικά/θηκυκά που λήγουν σε 
σύμφωνα κλίνονται επίσης κατά την πρώτη 
κλίση: ο φύλακας [αντί για φύλαξ] - του 
φύλακα, η ελπίδα - της ελπίδας, η αθρωπότητα - 
της αθρωπότητας, ο ενεστώτας - του ενεστώτα, 
κλπ. (αλλά επίσης: ο Παρθενός - του Παρθενό, 
κατά τα: γέρος, παθός, μαθός) 

» ο ίδρος, ο έρος, ο προεστός  
» το φωνήεντο – του φωνήεντου  
» ο γείτονας – οι γειτόνοι, ο άρχοντας – τους 

αρχόντους 
» ο γίγαντας – τους γιγάντους  
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1. Τα πρότυπα του Ψυχάρη (μορφολογία) 

» δεύτερη κλίση: πλάτανος - πλατάνου - πλατάνοι 
- πλατάνους - πλατάνωνε, διαλόγοι, καταλόγοι, 
κατοίκοι, υπαλλήλοι  

» το δράμα - του δραμάτου, το γράμμα - του 
γραμμάτου  

» το λάθος - τα λάθια, το φως - τα φώσια  
» Αρχικό ο- (αντί ω-), ακόμα και σε παρελθ. 

χρόνους 
» όλα τα συνηρημένα σύμφωνα με τα σε -άω: 

προσπαθά, πολεμά  
» είμαι, είμουνε, είσουνε, είτανε  
» διατηρεί το –ῃ της υποτακτικής (με υπογεγρ.) 
» διαλεκτικοί τύποι: να διω, να διης 
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1. Τα πρότυπα του Ψυχάρη (δάνεια και νεολογισμοί) 

» δάνεια: σοκάκι, γιουρούσι, μαχαλάς, παράς, 
κοτζάμ, χαμπάρι, μπεκιάρης, μαραφέτι, τερτίπια, 
χαβάς, μπουνταλάς, ντουλάπι, μπόσικος, 
ρουμάνια (< τουρκ.), μπιλλέτο, αντρέσσα, 
λαβαμπό, στατουέττα (< γαλλ.), βεγγέρα, 
βίζιτα, ρομάντζα, φίνο, φίρμα, μοτίβο, 
πορσελάνη, τσικολάτα, μπάντα (< ιταλ.) κλπ.  

» νεολογισμοί: απανωσιά, χωριολαλιά, 
ντοπολαλιά, αμπορεσιά, ομορφιάδα, συγύρια, 
ιδιοστιγμίς, καρδιολόγησε, σπλαχιτά, 
αλαμπουρνεζιά κλπ. 

» αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, δεχόταν αρκετά 
εσωτερικά δάνεια 
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1. Τα πρότυπα του Ψυχάρη (ιατρική ορολογία) 

» «Οι άλλοι μας ήχοι μορφωνόντανε ως τώρα είτε με σφά-
ληγμα –σωστότερα μ’ ένα πρωτοστούμπωμα […]- είτε με 
πέρασμα, δηλαδή με μόρφωση στενάδας στο γλωσσόσπιτο 
κάπου […] ενώ οι προηγούμενοι γίνουνται μ’ ένα κίνημα 
και σώνει, αυτός θέλει το λιγώτερο δύο κινήματα. Λ.χ. ο 
ήχος Τ θα βγει μ’ ένα χτύπημα της γλώσσας στο γλωσσό-
σπιτο, άμα δηλαδής έκοψε τον αέρα κι έπειτα του έδωσε 
δρόμο» (Μεγάλη Ρωμαίικη Επιστημονική Γραμματική, 
1929-1937, όπως παρατίθεται στο Γ. Μπαμπινιώτης, 
Συνοπτική ιστορία της ελληνικής γλώσσας, 20004)  

 

» Αλεξάνδρα Παπαμόσκου, Ο ανθρώπινος μηχανισμός 
(1906): γαστρικό ζουμί (αντί για υγρό), ραχόσκοινο (αντί 
για σπονδυλική στήλη), αιμόσταμνα (αντί για αιμοφόρα 
αγγεία), ποντικιένιες κλωστές (αντί για μυϊκές ίνες) 
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1. Το λογοτεχνικό ύφος του Ψυχάρη 
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2. Η ΝΕ Γραμματική (της Δημοτικής) (1941) 
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2. Τα πρότυπα του Τριανταφυλλίδη: αναχρονιστική κριτική 

» δεν αναφέρει τα επίθετα σε –ής/-ές (επιμελής) 
» «εξομαλίζει» την κλίση των επιθέτων σε –ύς/-ιά (–εία)/-ύ (του 

βαθιού, οι βαθιοί, η βαθιά (βαθιές δομές, τραχιοί τοίχοι) 
» δεν αναφέρει τις μετοχές σε –ων/-ουσα/-ον (ο προκύπτων 

τόκος, οι τρέχουσες εξελίξεις) 
» καταγράφει δημοτικιστικούς τύπους ονομάτων που δεν 

επιβίωσαν, π.χ. οι εγκύκλιες 
» δεν αναφέρει ή διορθώνει πολλούς λόγιους τύπους των 

ρημάτων, όπως εξήχθησαν, παρήχθησαν, επενέβη (επενέβηκε), 
ελέχθη (λέχθηκε), κατέστη. Αντί για τους προτεινόμενους 
τύπους σε -ούμουν, -ούσουν κ.λπ. φαίνεται να έχουν 
επικρατήσει πια οι λόγιοι σχηματισμοί (εστερείτο, εστερούντο). Η 
λόγια κλίση των ρ. σε –ώμαι (διερωτώμαι, διερωτάτο, 
διερωτώντο) φαίνεται πια υποχρεωτική. Τα σύνθετα με τίθεμαι 
και ίσταμαι ακολουθούν συχνά τη λόγια κλίση (π.χ. συνετέθη).  

» Προτείνει σημαντικές ρυθμίσεις (λ.χ. στον τονισμό) που δεν 
θεσμοθετήθηκαν και δευτερεύουσες ρυθμίσεις που δεν 
επικράτησαν, π.χ. εγκυκλοπαιδεία, ατμοσφαίρα, στρίγλα. 



21 

2. ΝΕ Γραμματική (της Δημοτικής): Πρακτικά 17/12/1938 
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2. Διαφοροποίηση στη ΝΕ Γραμματική (της Δημοτικής) 

» Είδη και επίπεδα λόγου (registers) - λόγια ή 
λαϊκή καταγωγή:            408 

» Διπλοτυπίες και πολυτυπίες:          278 
» Πρότυπα και καθιέρωση («κοινή», «σημερινή», 

«συγχρονισμένη» ή «νέα» γλώσσα, γλωσσικά 
πρότυπα, βαθμός καθιέρωσής τους):         112 

» Ως προς την καταγωγή – Ξενικά:          151 
» Γεωγραφική (ή διαλεκτική) διαφοροποίηση:   48  
» Χαρακτηρισμοί συχνότητας («σπάνια», 

«σπανιότερα», «σπανιότατα», «συχνά», 
«κάποτε», «μερικά», «μερικές λέξεις», «μερικές 
φορές», “(...)” κλπ.):           217 
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2. Διαφοροποίηση στη ΝΕ Γραμματική (της Δημοτικής) 

» Διαφοροποιήσεις ως προς τη σημασία – ποικίλα 
εννοιολογικά:             240 

» Υφολογικού τύπου σχόλια:     97 
» Γλωσσικό αίσθημα – συνήθειες και προτιμήσεις 

συγγραφέων:       88 
» Αυστηρότητα (κυρίως: χαλαρότητα) στην 

εφαρμογή των κανόνων:     50 
» Επισημάνσεις λαθών ή καταχρήσεων και 

διορθωτικές οδηγίες ή παραινέσεις:         164 
(+Πλήρης ορθογραφικός οδηγός) 
 

Σύνολο: 1853 
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2. Γλωσσικές μεταβλητές στη ΝΕ Γραμματική (λεξιλόγιο/278) 

 λέμε συνήθως αδιάβροχο, βασίλειο [...], αλλά μπορεί να 
πούμε και αδιάβροχο, βασίλειο [...]· λέγεται ακόμη ίσια ίσια 
αλλά και ίσα ίσα, και πάντοτε ίσια κι ίσια· ισιώνω και ισώνω, 
ισώνομαι, εξισώνω, ισοδύναμος κτλ.· (α)γελάδα, (α)γκλίτσα 
[…]· επάνω – απάνω – πάνω· ίχνος – αχνάρι· βόλος – 
σβόλος, τρίποδο – στρίποδο, φαντάζω – σφαντάζω· γρήγορα 
– γλήγορα· αστραποπελέκι – αστροπελέκι, διδάσκαλος – 
δάσκαλος· βρούτσα – βούρτσα, πρινάρι – πουρνάρι· κτυπώ – 
χτυπώ· εκκλησιά – εκκλησία· σκολειό – σχολείο· τα 
διπλόμορφα γέροντας – γέρος, δράκοντας – δράκος· –ειό και 
–είο· θωρώ – θωριά [...] θεωρώ – θεωρία [...]· Αμερικάνος 
(ιδίως για τους Έλληνες της Αμερικής) και Αμερικανός· 
άφραγος (και άφραχτος), αχόρταγος (και αχόρταστος)· 
αμερικάνικος και αμερικανικός, βουλγάρικος και βουλγαρικός· 
αθηναίικος και αθηναϊκός· άεργος (πλάι στο άνεργος)· 
στενόχωρος, σπανιότερα και στενάχωρος· μεσοδρομίς – 
μισοδρομίς, μεσοκαλόκαιρο – μισοκαλόκαιρο· 
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2. Γλωσσικές μεταβλητές στη ΝΕ Γραμματική (φωνολογία/278) 

 φωνητικά διπλόμορφα – από αφαίρεση, λ.χ. εξοδεύω – 
ξοδεύω· φωνητικά διπλόμορφα – από αλλαγή, λ.χ. 
εγγόνι – αγγόνι· φωνητικά διπλόμορφα – από άλλα 
πάθη φωνηέντων, λ.χ. ξυράφι – ξουράφι· φωνητικά 
διπλόμορφα – από λόγιες λέξεις που καθιερώθηκαν πλάι 
στις αντίστοιχες λαϊκές, λ.χ. κρύσταλλο – κρούσταλλο· 
φωνητικά διπλόμορφα – άλλα παραδείγματα: γκρεμνός 
– γκρεμός [...]· φωνητικά διπλόμορφα – που 
γεννιούνται με ποιητικές λέξεις: δεντρί (δέντρο) [...]· 
(α)γγίζω, ξαναγγίζω αλλά προσ-εγγίζω· φωνητικά 
διπλόμορφα – ρήματα με διπλό ενεστώτα, καθώς σπω – 
σπάνω· Κλυταιμνήστρα αλλά και Κλυταιμήστρα· 
Γιάννης, Γιαννιός, Γιάννος· το μια λέγεται κάποτε και 
μία· αραπίνα και αράπισσα· γάιδαρος – γαϊδούρι· ο 
πλάτανος και το πλατάνι· ο αρραβώνας και σπανιότερα η 
αρραβώνα· πλευρό – πλευρά όρ. γεωμετρ.·  
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2. Γλωσσικές μεταβλητές στη ΝΕ Γραμματική (μορφολογία/278) 

 (ε)ξομολογώ· (ε)ξοφλώ· παραήπιε, κουτσοήπιαμε, δεν το 
παραήθελε (αλλά και συναιρεμένα: παράπιες, παράφαγε, 
παράθελε)· έχω, είμαι (δεύτεροι τύποι)· οι διάφοροι 
τριτοπρόσωποι ρηματικοί τύποι σε –ν συνηθίζονται και με ένα 
πρόσθετο ε στο τέλος, ιδίως στη λογοτεχνία: δένουν – 
δένουνε [...]· (έ)δεναν – (ε)δένανε, (έ)δεσαν – (ε)δέσανε· 
στον παθητικό παρατατικό συνηθίζονται ακόμη: α) για το α′ 
και β′ πληθ. πρόσωπο, εκτός από τους κανονικούς τύπους 
σε -μαστε, -σαστε και οι τύποι σε –μασταν, -σασταν […] β) για 
τα τρία ενικά πρόσωπα, ιδίως στο διάλογο και στην ποιητική 
γλώσσα, οι τύποι σε –όμουνα, -όσουνα και σε  
-ουμουν, -ουσουν, -ονταν ή –ούνταν· χάνουν συχνά την 
αύξηση στην ομιλία όταν προηγήται μόριο σε φωνήεν: θα 
(ε)στεκόμαστε, θα (ε)καθόμαστε· δένομε, δένουμε [οριστ.] 
δένωμε, δένουμε / δέσωμε, δέσουμε [υποτ.]· κρύβομε, -ουμε 
[οριστ.] κρύβωμε, -ουμε / κρύψωμε, -ουμε [υποτ.]· πλέκομε, 
-ουμε [οριστ.] πλέκωμε, -ουμε / πλέξωμε, -ουμε [υποτ.]· 
δροσίζομε, -ουμε [οριστ.] δροσίζωμε, -ουμε / δροσίσωμε,  
-ουμε [υποτ.]· 
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2. Γλωσσικές μεταβλητές στη ΝΕ Γραμματική (μορφολογία/278) 

 διπλοί τύποι.– Πλάι στους τύπους δένομε της οριστικής, 
δένωμε, δέσωμε της υποταχτικής, λέγονται οι τύποι δένουμε, 
δέσουμε· το β′ ενικό πρόσωπο της προσταχτικής του αορίστου 
χάνει συχνά το τελικό του ε στη συμπροφορά […]: φέρ’ το 
[...]· στην προσταχτική δώσε χάνεται το ε και πριν απ’ όλες 
τις αδύνατες προσωπικές αντωνυμίες: δώσ’ μου [...]· ο 
χαρακτήρας ξ, ψ τρέπεται συχνά σε χ, φ στο β′ πληθ. 
πρόσωπο της προσταχτικής του αορίστου: ρίξτε και ρίχτε, 
αλείψτε και αλείφτε· σχηματίζουν το β′ πρόσωπο της 
ενεστωτικής προσταχτικής σε -α, -ατε, διατηρώντας κάποτε 
και τους ομαλούς τύπους, τα ρήματα στέκομαι, στέκω: στέκα 
– στεκάτε (αλλά συχνότεροι είναι οι αοριστικοί τύπου στάσου 
– σταθήτε)· τρέχω: τρέχα – τρεχάτε· φεύγω: φεύγα – 
φευγάτε· σχηματίζουν το β′ εν. πρόσωπο της αοριστικής 
προσταχτικής σε -α (κάποτε και το β′ πληθυντικό σε -άτε) τα 
ρήματα ανεβαίνω: ανέβα (ανεβήτε)· κατεβαίνω: κατέβα 
(κατεβήτε)· έρχομαι: έλα, ελάτε· σχηματίζουν το β′ πρόσωπο 
της αοριστικής προσταχτικής σε -ές τα ρήματα: βλέπω: δες 
(αλλά και για ιδέ), λέ(γ)ω: πες, βρίσκω: βρες, πίνω: πιες (και 
πιε).  
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2. Γλωσσικές μεταβλητές στη ΝΕ Γραμματική (μορφολογία/278) 

 Το β′ πληθυντικό πρόσωπο είναι: δήτε (και δέστε), πήτε (και 
πέστε), βρήτε, πιήτε (και πιέ(σ)τε)· το μπαίνω και το βγαίνω 
σχηματίζουν το β′ εν. πρ. αορ. σε -α και σπανιότερα σε -ές: 
έβγα (και βγες) – βγήτε, έμπα (και μπες) – μπήτε· το αφήνω 
έχει στη γλώσσα του σπιτιού για προσταχτική αορίστου και 
τους συγκομμένους τύπους: άσε, άσ’ (λ.χ. άσ’ το) – άστε· το 
ρήμα τελειώνω, καθώς και το στεριώνω – στερεώνω με το 
σύμπλεγμα εω, έχουν και τους δύο τύπους: τέλειωσα και 
τελείωσα, στέριωσα και στερέωσα· διαφέρει ο τονισμός 
ανάμεσα στ’ απλά και στα σύνθετα, σε ρήματα καθώς έδιωξα 
– καταδίωξα, επιδίωξα· ζήμιωσα – αποζημίωσα· του 
σηκώνομαι ο παθητικός αόριστος έχει β′ εν. πρόσωπο 
σηκώσου και συχνότερα σήκω· [αγαπά ] και αγαπάει (-η)· 
[αγαπούμε] και αγαπάμε· [αγαπούν] και αγαπάν· [αγαπούσα] 
και αγάπαγα, αγάπα(γ)ες, αγάπα(γ)ε κτλ.· [αγαπιέμαι] και 
αγαπιούμαι· [αγαπιόνταν] και αγαπιούνταν· [θυμούμαι] και 
θυμάμαι· [θυμόνταν] και θυμούνταν· 
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2. Γλωσσικές μεταβλητές στη ΝΕ Γραμματική (μορφολογία/278) 

 πολλά ρήματα της δεύτερης συζυγίας κλίνονται στην 
ενεργητική φωνή και κατά την πρώτη τάξη και κατά τη 
δεύτερη: μιλείς και μιλάς [...]· κουνάς (ή κουνείς), ξεκινάς, 
ξανακινάς αλλά κινείς (βάζεις σε κίνηση)· μιλάς ή μιλείς αλλά 
συνομιλείς [...]· συναιρεμένα ρήματα, διατηρούν όμως κάποτε 
πλάι [στους συναιρεμένους τύπους] και τους ασυναίρετους· 
ακούν(ε)· καί(γ)ε· λέ(γ)ω […] λέ(γε)τε· τρώ(γ)ω […] 
τρώ(γ)ει […] τρώνε (σπάν. τρώγουν) […] τρώ(γ)ε· φυλά(γ)ω 
[…] φυλάν(ε) (και φυλάγουν)· θα φά(γ)η […] θα φάνε (σπάν. 
θα φάγουν) […]φά(γ)ε […] φά(γ)ει· θέλεις και θες […] 
θέλουμε και θέμε, θέλετε και θέτε, θέλουν και θένε· αρέσω, 
παρατ. άρεσα και άρεζα· ξενικά ρήματα σε -άρω, -ίρω, που 
έχουν αόριστο σε -άρισα ή -άρα, -ίρισα ή -ίρα, και τότε 
συνήθως παρατατικό σε -άριζα, -ίριζα και προσταχτική 
σε -άριζε, -ίριζε [π.χ. μαϊνάρω]· διπλοσχημάτιστα ρήματα 
[ρήματα με διπλό (κάποτε και τριπλό) ενεστώτα, λ.χ.] σπάζω 
–σπάζε – σπάζοντας – (παρατ.) έσπαζα αλλά και σπάνω – 
σπάνε – σπάνοντας – έσπανα και σπω – σπώντας – σπούσα· 
παράλληλα ρήματα [π.χ. ανακατεύω και ανακατώνω]·  
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2. Γλωσσικές μεταβλητές στη ΝΕ Γραμματική (μορφολογία/278) 

 διπλοί αόριστοι.– Σε μερικά ρήματα συμβαίνει ν’ αντιστοιχούν 
στον ίδιο ενεστώτα δύο αόριστοι, σιγματικοί, που 
σχηματίζονται και σε –σα και σε –ξα: αγγίζω – άγγισα και 
άγγιξα [...]· ρήματα που σχηματίζουν διπλό αόριστο είναι 
πολλά, όταν ιδίως λογαριαστούν τύποι λιγότερο κοινοί ή 
ιδιωματικοί. Στα παρακάτω παραδείγματα αναγράφονται μόνο 
οι κοινοί τύποι, ενώ η λογοτεχνία μεταχειρίζεται κάποτε και 
τους λιγότερο συχνούς: δίστασα [και δίσταξα], ζήτησα [και 
ζήτηξα] [...]· βάσταξα (βάστηξα)· μερικά από τα ρήματα που 
σχηματίζουν τον αόριστο σε -ξα τον σχηματίζουν σε -σα όταν 
είναι σύνθετα: άγγιξα (και άγγισα) αλλά προσέγγισα [...]· το 
μαζεύω έχει αόριστο μάζεψα και (σπάν.) έμασα. Ο αόριστος 
του καθίζω είναι κάθισα, προσταχτ. κάθισε, λέγεται όμως στη 
γλώσσα του σπιτιού και έκατσα – κάτσε· το αοριστικό θέμα 
έχει συνήθως για κάθε ρήμα τύπο πάγιο με λίγες σχετικά 
εξαιρέσεις, ενώ το ενεστωτικό θέμα παρουσιάζει μεγάλη 
ποικιλία. […] Και την ποικιλία του ενεστωτικού θέματος την 
προκάλεσε το αοριστικό […] 
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2. Γλωσσικές μεταβλητές στη ΝΕ Γραμματική (μορφολογία/278) 

 Το αοριστικό θέμα εξακολουθεί και σήμερα να επιδρά στο 
ενεστωτικό· γι’ αυτό ο ενεστώτας των λόγιων ρημάτων 
μετασχηματίζεται συχνά σύμφωνα με τον τύπο που αποζητεί ο 
αοριστικός τους τύπος. Λ.χ. κατά το έδειξα – δείχνω λέγεται 
και (ε)κήρυξα – κηρύχνω (αντί κηρύσσω)· το κάνω έχει διπλό 
αόριστο, έκαμα και έκανα· ο αόριστος έκανα είναι στην κοινή 
πιο συχνός από τον έκαμα, είναι όμως προτιμότερος ο τύπος 
με το μ, επειδή έτσι ξεχωρίζομε με το διαφορετικό θέμα το 
εξακολουθητικό από το συνοπτικό· σπανιότερα, ιδίως στη 
λογοτεχνία, έχουν τους σχηματισμούς σε -κα και τα ρήματα 
δίνω, αφήνω: έδωσα και έδωκα, άφησα και αφήκα (άφηκα). 
Οι τύποι αυτοί με κ λέγονται σπανιότερα και στον μέλλοντα 
και στην υποταχτική του αορίστου: θα δώκω, να τ’ αφήκης· 
(ξε)μακραίνω – (ξε)μάκρυνα· τρατέρνω – τρατάρισα (και 
τράταρα)· στην υποταχτική και στο απαρέμφατο, όταν η 
προηγούμενη λέξη τελειώνη σε φωνήεν, λέγονται και οι τύποι 
με το αρχικό (ι) του είδα, είπα: θα ιδώ, να ιδούμε, θα ειπήτε, 
έχω ιδεί· 
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2. Γλωσσικές μεταβλητές στη ΝΕ Γραμματική (μορφολογία/278) 

 μερικοί άσιγμοι αόριστοι τονίζονται στην υποταχτική του 
αορίστου και στη λήγουσα: ν’ ανέβω – ν’ ανεβώ [...]· (ι)δω, 
(ει)πω· διπλοσχημάτιστα (ανθίζω και ανθώ) [...]· σφάλισα και 
σφάλιξα· τα λόγια σαφηνίζω, αποσαφηνίζω, διασαφηνίζω, 
έχουν και τους τύπους αποσαφώ – αποσάφησα (αποσάφηση), 
διασαφώ – διασάφησα (διασάφηση)· (ε)παινεμένος· βούλομαι 
(βουλιέμαι)· να (ι)δη· γράφτηκα αλλά κάποτε και γράφηκα σε 
μερικά σύνθετα (προγράφηκα, διαγράφηκα)· βράχηκα, αλλά 
και καταβρέχτηκα· στράφηκα (στραμμένος, καταστραμμένος 
κτλ. αλλά και καταστρεμμένος, διαστρεμμένος)· υπάρχουν 
μερικά ρήματα που σχηματίζουν δύο παθητικούς αορίστους: 
ξύθηκα – ξύστηκα [...]· κάποτε η παθητική μετοχή 
αναπληρώνεται από τη μετοχή παράλληλου ρήματος· έτσι 
λέγεται: αρχίζω – αρχισμένος και συνήθως (αρχινώ) 
αρχινισμένος ή αρχινημένος· μερικά ρήματα έχουν διπλό τύπο 
για την παθητική τους μετοχή, αντίστοιχα συχνά με το διπλό 
παθητικό αόριστο που σχηματίζουν: βουτη(γ)μένος [...] 
ξυ(σ)μένος [...] σφαλισμένος – σφαλιγμένος [...] στραμμένος 
– στρεμμένος· ... 



2. Διαφοροποίηση στη ΝΕ Γραμματική (της Δημοτικής) 
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2. Το ύφος και το ήθος του Τριανταφυλλίδη 
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2. Η γλωσσική πολιτική του Τριανταφυλλίδη περιλαμβάνει 

1. την τυποποίηση γλώσσας κοινής στο πρότυπο 
της δημοτικής, αλλά και με στοιχεία της 
καθαρεύουσας·  

2. την απο-ιδεολογικοποίηση του γλωσσικού 
αυτού προτύπου, ώστε χωρίς τριβές να 
επιταχύνεται η διάδοσή του·  

3. τη διάδοση της κοινής γλώσσας στους 
κρατικούς θεσμούς και μέσω των κρατικών 
θεσμών, κυρίως της εκπαίδευσης·  

4. την κρατικοποίηση της δημοτικής και του 
δημοτικισμού, βάσει τακτικού και μακροχρόνιου 
σχεδιασμού που να επιτρέπει την κατά στάδια 
υλοποίηση της γλωσσικής πολιτικής, αλλά και 
τη μονιμοποίηση των αποτελεσμάτων της.  
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2. Στόχος της γλωσσικής πολιτικής του Τριανταφυλλίδη 

» Επακόλουθο της γλωσσικής πολιτικής θα είναι η 
καθιέρωση γλώσσας «αυτόνομης» που να 
μπορεί να αναμετρηθεί με τα ιδιώματα και τις 
μειονοτικές γλώσσες στο «εσωτερικό» της και 
με τις ξένες γλώσσες στο «εξωτερικό».  

» Tα στάδια της γλωσσικής πολιτικής συμπίπτουν, 
για τον Τριανταφυλλίδη, με την επέκταση των 
πεδίων χρήσης της δημοτικής «στην κοινωνική 
ζωή. Δύο μέτωπα: 
 εσωτερικό: διάλεκτοι – μειονοτικές γλώσσες 

- δανεισμός 
 εξωτερικό: ξένες γλώσσες – ομογένεια 
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2. Εσωτερικό μέτωπο (διάλεκτοι και μειονοτικές γλώσσες) 

 

«Με την επικράτηση της νέας κοινής, προφορικής και γραπτής, 
θα επαναληφτή το βαρυσήμαντο πολιτικοϊστορικό φαινόμενο 
που παρουσίασε ο ελληνισμός και στην αρχή της χριστιανικής 
χρονολογίας. Το παραμέρισμα των ιδιωμάτων θα συνεχιστή 

εντονώτερο … Το παραμέρισμα των ιδιωμάτων είναι 
επακόλουθο των όρων της ζωής ενός έθνους με τα σημαντικά 

πλεονεχτήματα μιας κοινής γλώσσας. Μπορεί να το 
θεωρήσωμε και αναγκαίο κακό»  
(Ιστορική Εισαγωγή, 1938, 165) 

«Η γλωσσική αφομοίωση δεν μπορεί να γίνη παρά με τη 
ζωντανή γλώσσα, και η γλώσσα αυτή πρέπει να καθιερωθή 

στα σχολεία της Μακεδονίας, παντού όπου υπάρχουν 
ξενόφωνοι …»  

 Η γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας, 1916  
(Άπαντα Δ’, 257) 
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2. Εξωτερικό μέτωπο (ξένες γλώσσες) 

Οι ξένες γλώσσες και η αγωγή, 1946  
(Άπαντα Ζ’, 407-560.) 

 «Η πολυγλωσσία γεμίζει το μνημονικό με λέξεις 
αντίς με γεγονότα και με ιδέες, ενώ αυτό είναι 
ένα δοχείο που για κάθε άνθρωπο μπορεί να 

δεχτή μονάχα ορισμένο περιεχόμενο με 
περιορισμένη ποσότητα»  

(Νίτσε, όπως παρατίθεται από τον Τριανταφυλλίδη, Οι ξένες 
γλώσσες, 64-65) 

 «Σε μία γλώσσα μεγαλώνει κανείς» 
(Friedrich Ludwig Jahn, όπως παρατίθεται από 

τον Τριανταφυλλίδη, ό.π., 99) 
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2. Εξωτερικό μέτωπο (ελληνομάθεια ομογενών) 

 
 

«Είχα τονίσει άλλοτε πως και αν ακόμη εμείς οι 
Ελλαδικοί επιθυμούμε να επιμένωμε στην 

καθαρεύουσα, είναι απαραίτητη η δημοτική και η 
διδασκαλία της όσο αποβλέπομε σε γλωσσική 
αφομοίωση ξενοφώνων – και φυσικά και σε 
διατήρηση ομογλώσσων που κινδυνεύουν να 

χάσουν τη γλώσσα τους» 
  

Έλληνες της Αμερικής. Μια ομιλία. Αθήνα, 1952  
(Άπαντα Η’, 117) 

«μισοξενόγλωσσοι» 
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2. Η εξιστόρηση της νεοελληνικής κοινής 

» Η «τρίτη κοινή» μετά την ελληνιστική και τη 
μεσαιωνική 

» Η κοινή ως 
ένα ομοιογενές γλωσσικό μόρφωμα 
ένα γλωσσικό πρότυπο 
 

 κοινή = δημοτική + (ολίγη) καθαρεύουσα 
 

» Εξωτερική ιστορία Εσωτερική ιστορία  
της νεοελληνικής κοινής 
 

 δημοτική - νεοελληνική κοινή   
γλωσσική πολιτική - καθιέρωση κοινής γλώσσας  
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2. Η εξιστόρηση του δημοτικισμού 

» Πριν και μετά τον Ψυχάρη 
Η «εποχή της ορμής» (Sturm und Drang) 
Η εποχή του «κρατικού δημοτικισμού» 

» Το σχήμα «δημοτική-πρόοδος / καθαρεύουσα-
αντίδραση»  
κυκλικό 
πολωτικό 
ηθολογικό 
πολεμικό 

» Η διαχείριση του ιστορικού παραδόξου  
«Ποιος θα το πίστευε;» 
«Το ζήτημα της μορφής της νέας κοινής γλώσσας είναι 

πια στις βασικές του γραμμές θεωρητικά λυμένο» 
(1926) 

«… νεοελληνική ψυχολογία της ασάφειας, του “δεν 
πειράζει”, του περίπου και του κατά προσέγγιση, της 
κοντόθωρης και μπαλωματίδικης πολιτικής, που βλέ-

πομε να εφαρμόζεται καθημερινά με τόση ακατανόητη 
απλοχεριά και ζημία σε τόσα φανερώματα της κοινωνι-

κής και κρατικής μας ζωής»  
Το πρόβλημα της ορθογραφίας μας, 1932 (Άπαντα Ζ’, 217) 
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2. Η εποχή Τριανταφυλλίδη … 
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2. … και ένα παράδειγμα σύγχρονης διορθωτικής πρακτικής 

» Ο Τριανταφυλλίδης, λοιπόν, είναι πατέρας της 
νεοελληνικής κοινής 

» που ισχύει ώς τις μέρες μας  
» θα δεχτεί ότι 
» Συντάχθηκε από επιτροπή […] απ’ όλους όμως 

αναγνωρίστηκε ως έργο δικό του  
» συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τον θάνατο 
» μετά τον θάνατό του 
» σαν μήτρα  
» Στις 20 του περασμένου Απρίλη  
» προϊόν «γλωσσικού συμβιβασμού»  
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3. «Γλωσσικά ζητήματα» μετά το Γλωσσικό Ζήτημα  

» Η µεταρρύθµιση του 1976 καθιερώνει σε όλες τις βαθµίδες 
της γενικής εκπαίδευσης ως γλώσσα και αντικείµενο της 
διδασκαλίας τη «Νεοελληνική». Ως Νεοελληνική νοείται 
«η διαµορφωθείσα εις πανελλήνιον εκφραστικόν όργανον 
υπό του Ελληνικού Λαού και των δοκίµων συγγραφέων 
του Έθνους Δηµοτική, συντεταγµένη, άνευ ιδιωµατισµών 
και ακροτήτων» (Ν. 309/1976, γραµµένος σε 
καθαρεύουσα). 

» «Γλωσσικά ζητήματα» μετά το Γλωσσικό Ζήτημα: 
διδασκαλία της αρχαίας, μονοτονικό, το «γλωσσικό 
Πρόβλημα» (Γ. Μπαμπινιώτης κ.ά.), επιδράσεις της 
αγγλικής ( καθαρισμός) κ.ά. 

» Οι γλωσσικές ιδεολογίες μετά το 1976 αποκτούν 
μαζικό χαρακτήρα. 
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3. Σύγχρονες διορθωτικές οδηγίες 
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3. Σύγχρονες διορθωτικές οδηγίες 



48 

3. Σύγχρονα γλωσσικά πρότυπα 

Μαργαριτάρια Γλωσσομαχίες Μικρά Γλωσσικά 

Ιδεολογία της ενιαίας γλώσσας   - Ναι Όχι 

Ιδεολογία του δημοτικισμού   - Ναι (;) Ναι 

Ανοχή στα αρχαϊστικά στοιχεία Ναι (;) Ναι Όχι 

Υπεράσπιση του μονοτονικού   - Ναι Ναι 

Προτεραιότητα στον γραπτό λόγο Όχι Ναι Ναι (;) 

Καθαριστική στάση Όχι (;) Όχι (;) Ναι (;) 

Ανοχή στη γλωσσική ποικιλία   - Ναι (;) Όχι (;) 

Κριτήριο ορθοέπειας Ναι Ναι Ναι 

Απόλυτη διάκριση σωστού-λάθους Ναι Ναι Ναι 

Κριτήριο καλλιέπειας Όχι Όχι Ναι 

Αισθητική της ομοιομορφίας   - Ναι (;) Ναι (;) 

Λεξικό-Φρασεολογικό πρότυπο Ναι Ναι Ναι 

Γραμματικό-Μορφολογικό πρότυπο Όχι Ναι Όχι 

Ιστορικό-Ετυμολογικό πρότυπο Όχι Ναι Όχι 
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3. Σύγχρονα διορθωτικά ρεπερτόρια (ΕΣΡ) 

«Είναι καιρός ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Και 
μόνον μερικά -και συχνά επαναλαμβανόμενα- γλωσσικά 
φαινόμενα, είναι αρκετά για να ευαισθητοποιήσουν την 
κοινή γνώμη. Έτσι ακούμε: 
* των υπαρχόντων προβλέψεων 
* των αναληφθέντων πρωτοβουλιών 
* πιθανά αντί πιθανόν 
* εκ των ουκ άνευ αντί εκ των ων ουκ άνευ 
* ενδεχόμενα αντί ενδεχομένως 
* προηγούμενα αντί προηγουμένως 
* παρήγγειλε αντί παράγγειλε (προστακτική) 
* εξήτασε αντί εξέτασε 
* ασκώ αντί εξασκώ 
* πραγματεύομαι αντί διαπραγματεύομαι 
* μετοικίζω αντί μετοικώ 
* πλησίασε στο σω(ο)ρό (του νεκρού) αντί στη σορό 
* η πληροφορία διαρρέει και δεν τη διαρρέουν.» 
 Γιάννης Παπακώστας, «Τι γλώσσα διαμορφώνουν τα ΜΜΕ», 

Ελευθεροτυπία 19/6/2006 



50 

 
«πούστης», «πουστιά», «καριόλα»,  

«μουνί», «ρίχτα μωρή»,  
«κότες ε κότες», «μαλάκα»,  
«κολλάρα», «κολλαράκι»,  
«μας έσκισε το κολάρο»,  

«κερατά» κ.ά.  
(ΕΣΡ, απόφαση 322/4.7.2006)  

 

 
«πουστέλο», «κώλο», «φούστης»,  
«μπορδέλο», «μπουρδελεύουν»,  

«να γαμήσω» κ.ά.  
(351/18.7.2006)  

 

3. ΕΣΡ: Άλλα ρεπερτόρια (Ν. 1730/1987, 3, 3, δ· Π.Δ. 77/2003, 2, 4 ) 

«τρία γομάρια αστυνομικοί»,  
«πρασινοφρουροί του κερατά»,  

«πρασινορουφιάνοι»,  
«ποντικαράδες»,  

«πουτάνες της δημοσιογραφίας»,  
«χέζουν στο χορτάρι» 

(444/8.11.2005)  

«γκόμενα», «ρε πούστη»,  
«τζουτζούκο»,  

«ευρω-πέος», «κοντο-πέος»,  
«τζιβιτζιλίκι»,  

«μπουζουκάκια», «κωλολάδι»,  
«ξεσκιστήτε», «πήδημα» 

(517/21.11.2006 ) 

«κωλοτούμπα», «μανάβηδες»,  
«τσατσιλίκι», «ταραμάδες»,  
«απατεώνες», «μαλάκα»,  

«μαγκιά», «γκέλα» 
(545/5.12.2006 )  
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3. ΕΣΡ: Διορθωτικά ρεπερτόρια 
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3. Σύγχρονα διορθωτικά ρεπερτόρια (Moschonas & Spitzmüller, 2009) 

» Λεξικό: 98 (20%) 
 ξένες λέξεις: 30 (6,1%) 

› αγγλικές: 24 (4,9%) 
› από άλλες γλώσσες: 3 

(0,6%) 
› μεταφραστικά δάνεια: 

3 (0,6%) 
 ακραίοι αρχαϊστικοί τύποι: 

38 (7,8%) 
 ακραίοι δημοτικιστικοί 

τύποι: 17 (3,5%) 
 διαλεκτισμοί: 6 (1,2%) 
 μετάφραση αρχαϊσμών: 7 

(1,4%) 

» Λόγος / 
Πραγματολογία: 15 
(3%) 
δομή λόγου ΜΜΕ: 13 

(2,7%) [+ 21 άρθρα 
για την ελληνική στα 
«νέα μέσα»] 

ευφημισμοί: 1 (0,2%) 
ευγένεια: 1 (0,2%) 

Βλ. S. A. Moschonas & J. Spitzmüller, 
“Prescriptivism in and about the media: 
A comparative analysis of corrective 
practices in Greece and Germany”, στο 
S. Johnson and T. Milani (επιμ.), 
Language Ideologies and Media 
Discourse: Texts, Practices, Politics, 
London: Continuum, 2009, 17-40. 
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3. Σύγχρονα διορθωτικά ρεπερτόρια (Moschonas & Spitzmüller, 2009) 

» Σημασιολογία: 13  
                 (2,7%) 
 δυσνόητοι 

αρχαϊστικοί τύποι: 
7 (1,4%) 

 σημασιολογική 
διαφοροποίηση 
/αλλαγή: 6 (1,2%) 

» Μορφολογία/ Σύνταξη: 199  
                                 (45,7%) 
 παραβίαση αρχαϊστικών κανόνων: 27 

(5,5%) 
 συμφωνία/έλξη: 12 (2,4) 
 καταλήξεις επιρ. (-α): 29 (6%) 
 μετακίνηση τόνου στην κλίση: 25 

(5,1%) 
 λάθος μόρφημα: 36 (7,3%) 
 αύξηση στην προστακτική: 6 (1,2%) 
 Προθ. + αναφορική Π: 1 (0,2%) 
 ονόματα χωρίς ενικ./πληθ.: 60 (12,2%) 
 προσαρμογή δανείων: 25 (5,1%) 
 μικτά σύνθετα (ελληνικό + ξενικό): 2 

(0,4%) 
 κλίση ξένων λέξεων: 1 (0,2%) 

» Φρασεολογία: 29  
                   (5,9%) 
 τυποποιημένες 

εκφρ.: 21 (4,3%) 
 αφορά (σε): 8 

(1,6%) 
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3. Σύγχρονα διορθωτικά ρεπερτόρια (Moschonas & Spitzmüller, 2009) 

» Ορθογραφία: 75  
                    (15,3%) 
 υπέρ/κατά μονοτονικού: 5 

(1%) vs. 4 (0,8%) 
 υπέρ/κατά λατινικού αλφ.: 

3 (0,6%) vs. 10 (2%) 
 μεταγραφή δανείων: 7 

(1,4%) 
 κανόνας «τελικού –ν»: 5 

(1%) 
 ΣΣ (ανομοίωση): 1 (0,2%) 
 στίξη: 2 (0,4%) 
 ανορθογραφίες: 38 (7,8%) 

» Διάφορα: 25 (5,1%) 
προφορά: 2 (0,4%) 
προφορά δανείων: 7 

(1,4%) 
παρετυμολογήσεις: 6 

(1,2%) 
γκάφες (blunders/boners): 

10 (2%) 
 

» δανεισμός:  62 (12,7%) 
» διμορφία:  158 (32,2%) 



3. Σύγχρονα διορθωτικά ρεπερτόρια: Συγκρίσεις 
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3. Σύγχρονα διορθωτικά ρεπερτόρια: Συγκρίσεις 

Ελλάδα 
» Διμορφία: δημοτική vs. 

καθαρεύουσα 
(δύο πρότυπα) 

» Ανατυποποίηση: 
 ΚΝΕ= δημοτική+ 

αρχαϊσμοί 
 Εσωτερικός δανεισμός 
 Εξωτερικός δανεισμός 

 

» Γραμματικό  
Φρασεολογικό μοντέλο: 
 «εγκλειστικό» 
 «ετυμολογικό» 
 «συμβατικό» 
 «εσωτερικό» 

Γερμανία 
» Διαρκής παράδοση 

τυποποίησης 
 

» Ανατυποποίηση: 
 καθαρισμός εναντίον 

αγγλισμών 
 ορθογραφική 

μεταρρύθμιση(πβ. 
Johnson 2005) 

» Γραμματικό  
Σημασιολογικό μοντέλο: 
 «εγκλειστικό» 
 «ετυμολογικόl»  
 «λογικό» 
 «εξωτερικό» 

(Moschonas & Spitzmüller, 2009) 



3. Νεότερα πρότυπα στη λογοτεχνία 
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3. Νεότερα πρότυπα στη λογοτεχνία 
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3. Νεότερα πρότυπα στη «λογοτεχνία» 
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Κάποια συμπεράσματα 

» Τα πρότυπα του Τριανταφυλλίδη καθιερώθηκαν. Του 
Ψυχάρη, όχι. Αυτό είναι όλο. 

» Η ρυθμιστική αρχή του ύστερου δημοτικισμού (‘ΚΝΕ = 
δημοτική + ολίγη καθαρεύουσα’) θεωρείται πλέον 
περιγραφική αρχή στα νεότερα έργα αναφοράς. 

» Η επιτρεπτική στάση του ύστερου δημοτικισμού (ιδιαίτερα 
του Τριανταφυλλίδη) έχει υποκατασταθεί από μία νεότερη, 
έντονα ρυθμιστική νοοτροπία. 

» Η νεότερη ρυθμιστική στάση δίνει έμφαση στη 
‘φρασεολογία’ και στην ιδιωματικότητα, ανεξαρτήτως της 
λαϊκής ή λόγιας προέλευσης της φράσης. 

» Το «πνεύμα» της καθαρεύουσας επιβιώνει στο σύγχρονο 
καθαρισμό. 
 

 (Moschonas, “‘Language Issues’ after the ‘Language Question’: On the 
Modern Standards of Standard Modern Greek”, 2009) 
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