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λίγα λόγια για το Σύνδεσµο 
 

Ο Σύνδεσµος Φιλολόγων ν. ∆ράµας προχωράει στο δεύτερο βήµα του για το 2011 πάλι µε τη µορφή 
συνάντησης – συζήτησης. Στόχος συνεχίζει να είναι η ενεργή συµµετοχή των συναδέρφων µε παρεµβάσεις κατά τις 
συναντήσεις, αλλά και µε ανάληψη πρωτοβουλιών που θα αναδείξουν τη δουλειά µας. Ο Σύνδεσµος είναι στην 
υπηρεσία όποιου θέλει να συνεργαστούµε για να ανοίξουµε την πόρτα της αίθουσας και να µιλήσουµε από την 
οπτική της διδακτικής πράξης. Επίσης και κάθε συναδέρφου που θέλει να συνεργαστούµε για την ανάδειξη 
θεµάτων που αφορούν γενικότερα τη δουλειά µας. Έτσι λοιπόν, καλούµε όποιον θέλει να µοιραστεί µαζί µας τον 
προβληµατισµό του και να οργανώσουµε από κοινού την επόµενη συνάντηση. 

 
 
 

 
εισαγωγικό 

 
Η συνάντηση – συζήτηση για τον Εµµανουήλ Κριαρά προέκυψε από τα πράγµατα. Φέτος έχουµε την τύχη 

να δουλεύει µαζί µας η ∆ήµητρα Χατζηκυριακίδου, φιλόλογος που συνεργάζεται µαζί του τα τελευταία εφτά χρόνια 
και έχει άµεση ανάµειξη στην έκδοση των βιβλίων του. ∆εν θα υπήρχε, λοιπόν, καλύτερη ευκαιρία για να 
µοιραστούµε όσα έµαθε δίπλα του. Έτσι προέκυψε το θέµα «ο Εµµανουήλ Κριαράς ως δάσκαλος». Τη ∆ήµητρα 
πλαισιώνουν οι συναδέρφισσες Μαρία Μνηµατίδου και Χριστίνα Παπαγγελή που θα µιλήσουν σύντοµα για τον 
Εµµανουήλ Κριαρά και για το έργο του. 

 
 
 

 
για το υλικό αυτού του φυλλαδίου 

 
Το υλικό που ακολουθεί είναι όσα κείµενα στηρίζουν τη συνάντηση – συζήτηση. Επιπλέον, 

περιλαµβάνεται παράρτηµα µε διδακτικές προτάσεις που αφορούν το µάθηµα της Γλώσσας στο Γυµνάσιο και στο 
Λύκειο. Σκοπός των προτάσεων είναι να εµβολίσουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
ενταχθούν λειτουργικά σε αυτό και να δώσουν την αφορµή να συζητήσουµε και µε τους µαθητές µας για τον 
Εµµανουήλ Κριαρά. Οι δοκιµές που έγιναν δείχνουν ότι οι µαθητές ενδιαφέρονται σε µεγάλο βαθµό τόσο για την 
ιστορία της εκπαίδευσης όσο και για σηµαντικά γλωσσικά θέµατα. Σε τέτοιες συζητήσεις δε µπορεί να λείπει η 
αναφορά στον Εµµανουήλ Κριαρά. 
 


