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ο Εµµανουήλ Κριαράς, δάσκαλος εσαεί 
 
 
Όταν  οι  αγαπητο ί  συνάδελφοι  µού  ζήτησαν  να  πω  δυο  λόγ ια  σήµερα  γ ια  τον  

πολύ  αγαπητό  µου  κύριο  καθηγητή  Ε .  Κριαρά  σκέφτηκα  πως  θα  ήταν  καλό  να  
αναφερθώ  στο  ∆άσκαλο ,  αφού  δάσκαλοι  ε ίµαστε  όλοι  οι  παρευρισκόµενοι  εδώ  και  
αφού  το  έργο  του  ερευνητή  Κριαρά  θεωρώ  και  ελπίζω  πως  ε ίναι  προσιτό  σε  όλους  
µας .  Προκαταβολικά  θα  ήθελα  να  ζητήσω  συγγνώµη  από  τους  παρευρισκόµενους ,  
καθώς  κάποιες  φορές  θα  χρε ιαστε ί  να  αναφερθώ  και  στον  εαυτό  µου .  

 
Ο  καθηγητής  Κριαράς  ως  επ ιστήµονας  και  ως  άνθρωπος  λε ιτουργε ί  µε  

γνώµονα  το  σεβασµό  και  την  αγάπη  γ ια  την  επ ιστήµη  του  και  τον  Άνθρωπο .  
 
Το  1950 εκλέγεται  καθηγητής  στην  έδρα  της  βυζαντινής  φιλολογ ίας  στο  

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήµιο  Θεσσαλον ίκης .  «Ευσυνε ίδητα», όπως  γράφει  ο  ίδ ιος  
(Αυτοβιογραφία :  131) ,  εργάζεται  στην  έδρα  αυτή .  Κατά  τη  διάρκε ια  της  καθηγεσίας  
του  (1950-1967) οργανώνει  φροντιστηριακά  µαθήµατα  µε  τα  οποία  «φωτίζε ι» τους  
µαθητές  του  και  σε  θέµατα  µεθοδολογ ίας .  Κι  αυτό  γ ιατί  ο  καθηγητής  Κριαράς  δε  
µεταδίδε ι  απλά  και  µόνο  γνώσεις  στους  µαθητές  του  αλλά  τους  δε ίχνει  παράλληλα  
και  κυρίως  και  το  δρόµο  της  µεθόδου ,  ώστε  να  φτάσουν  αυτο ί  µε  ασφάλε ια  στη  
γνώση  των  πραγµάτων .  

 
Πάντα  βρισκόταν  κοντά  στους  µαθητές  του :  «στο  γραφείο  µου… η  πόρτα  

έµενε  σχεδόν  πάντοτε  ανο ιχτή  ώστε  κάθε  µαθητής  να  πλησιάζει  τον  καθηγητή…» 
έχε ι  πε ι  ο  ίδ ιος  (Αυτοβιογραφία :  136).  Η  σχέση  δασκάλου  – µαθητή  οικοδοµε ίται  –  
είναι  γνωστό  – πάνω  στην  επικοινωνία  και  την  εµπιστοσύνη .  Τέτο ια  σχέση  λο ιπόν  
έχε ι  ο  καθηγητής  Κριαράς  µε  τους  φοιτητές  του .   

 
Αυτή  την  ανάγκη  του  καθηγητή  Κριαρά  για  επ ικο ινων ία  και  επαφή  µε  τους  

µαθητές  του  ικανοπο ιε ί  και  ο  λεγόµενος  «Κύκλος  Ευστάθιος». Τι  ε ίναι  αυτός ;  Ο  
«Κύκλος» απαρτίζεται  από  φοιτητές  και  φοιτήτριες  (περίπου  15-20) του  τρίτου  και  
τέταρτου  έτους  και  τα  µέλη  του  συγκεντρώνονται  κάθε  δυο  βδοµάδες  στην  κατο ικία  
του  καθηγητή .  Εκεί  γ ίνονται  συζητήσε ις  και  οµιλίες  γ ια  θέµατα  λογοτεχν ικά ,  
φιλολογ ικά ,  επιστηµον ικά .  Η  δράση  του  «Κύκλου» πραγµατοπο ιε ίται  σε  τρε ις  
περιόδους .  Η  τρίτη  λήγει  µε  την  απόλυση  του  καθηγητή  Κριαρά  από  την  έδρα  του  
στο  πανεπιστήµιο  από  τη  χούντα  των  συνταγµαταρχών  (Ιανουάριος  1968).  Ένα  
γεγονός  που  ο  ∆άσκαλος  και  Άνθρωπος  Κριαράς  το  ν ιώθει  ως  ατιµωτική  προσβολή  –  
όπως  εγώ  το  αντιλαµβάνοµαι  – καθώς  έρχονται  οι  πραξικοπηµατίες  να  του  στερήσουν  
το  δικαίωµα  της  διδασκαλίας  σε  ένα  ανώτατο  εκπαιδευτικό  ίδρυµα .  Ένα  γεγονός  
όµως  που  από  την  άλλη  θα  τον  γεµ ίσε ι  και  µε  δύναµη  καθώς  µετά  την  απόλυσή  του  
αφιερώνεται  στο  Λεξικό  και  την  έκδοσή  του .  Αναφέρε ι  χαρακτηριστικά  ο  ίδιος  στην  
Αυτοβιογραφία  του :  «… η  απόλυση  εγαλβάν ισε  την  ψυχή  µου…» (Αυτοβιογραφία :  
182).  

 
Ήδη  από  το  1956 ο  καθηγητής  Κριαράς  αποφασίζε ι  να  συγκροτήσε ι  το  Λεξικό  

(Αυτοβιογραφία :  269).  Οι  δυσχέρε ιες  που  συναντά  κατά  τη  σύνταξη  αυτού  του  
µεγαλόπνοου  και  σηµαντικότατου  έργου  ε ίναι  πολλές .  Το  «µεράκι» όµως  του  
Επιστήµονα  και  η  υποµονή  του  ∆ασκάλου  κάνουν  τον  καθηγητή  Κριαρά  µε  
αυταπάρνηση ,  όπως  απαιτε ί  ένα  τόσο  µεγάλο  έργο ,  να  υπερπηδήσει  όλα  τα  εµπόδια .  
Έτσι ,  διδάσκε ι  όλους  τους  συνεργάτες  του  Λεξικού  υποµονετ ικά ,  ώστε  να  εργαστούν  
µεθοδικά  για  την  έκδοσή  του .  

 
Το  1997 ο  καθηγητής  Κριαράς  παραχωρεί  µε  συµβολαιογραφική  πράξη  το  

Λεξικό  του  στο  Κέντρο  Ελληνικής  Γλώσσας ,  γ ια  να  συνεχ ίσε ι  και  να  περατώσει  την  
έκδοση  του  έργου .  Η  ασθένε ια  της  γυναίκας  του ,  Αικατερίνης  Στριφτού -Κριαρά ,  τα  
τελευταία  χρόν ια  της  ζωής  της ,  και  η  επ ιθυµία  του  να  βρίσκεται  στο  πλευρό  της  τον  
αναγκάζουν  να  αποµακρυνθε ί  από  την  εργασία  του  στο  Λεξικό .  Εξάλλου  µόνο  γι ’  
αυτό  θα  µπορούσε  να  πάψει  να  εργάζεται  στο  Λεξικό  του .  Από  τότε  θα  συνεχίσε ι  να  
εργάζεται  και  να  δηµοσιεύε ι  τους  καρπούς  των  επ ιστηµονικών  του  ερευνών  
εργαζόµενος  καθηµερινά  στο  σπίτι  του .  

Κάθε  συναναστροφή  µαζί  του  σε  οποιοδήποτε  επίπεδο  ε ίναι  µια  µαθητε ία .  Με  
τα  χαρακτηριστικά  του  αληθινού  ∆ασκάλου  προσφέρε ι  µέχρι  σήµερα  αφειδώλευτα  τη  
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γνώση  και  τη  µέθοδο .  Είναι  ένας  Άνθρωπος  που  εργάζεται  και  συνεργάζεται  µε  
αγάπη ,  υποµονή ,  επ ιµονή  και  καλή  διάθεση  πάντα  πρόθυµος  να  εξηγήσει  το  σωστό ,  
αλλά  και  να  µιλήσε ι  γ ια  τ ις  ιδέες  του ,  τ ις  οποίες  µε  θέρµη  υποστηρίζε ι  και  στηρίζε ι .  

 
Ο  ∆άσκαλος  Κριαράς  πάντα  θυµάται  µε  αγάπη  και  θέρµη  τους  µαθητές  του .  

Και  δεν  είναι  τυχαίο  ότι  και  αυτο ί  – πολλο ί  από  τους  οποίους  είναι  οµότιµο ι  
καθηγητές  πανεπιστηµίου  σήµερα  –  τον  αγαπούν  και  τον  τ ιµούν .  

 
*** 

 
Πριν  από  οκτώ  χρόν ια  –  Φλεβάρης  του  2003 – κλήθηκα  να  απαντήσω  στο  εξής  

ερώτηµα :  «Τι  προτιµάτε ,  κυρία  Χατζηκυριακίδου ,  τη  διδασκαλία  ή  την  έρευνα ;» 
Απάντησα  τότε  – χωρίς  µάλλον  να  το  σκεφτώ  πολύ  και  µάλλον  ανυποψίαστη  –  
οµολογώ  – :  «Και  τα  δύο». Και  έλεγα  αλήθε ια .  Η  έκφραση  που  ε ίδα  στο  πρόσωπο  του  
συνοµιλητή  µου  µου  έδωσε  να  καταλάβω  ότι  µάλλον  «απάντησα  σωστά». Και  λέω  ότι  
«απάντησα  σωστά» αφού  ο  άνθρωπος  που  ρωτούσε  δεν  ήταν  άλλος  από  το  µεγάλο  
ερευνητή  και  ∆άσκαλο  Εµµανουήλ  Κριαρά .  

 
Θα  µου  συγχωρήσετε  άλλη  µια  «ιστορική  αναδροµή» στο  σηµείο  αυτό .  Έχει  

όµως  και  αυτή  τη  σηµασία  της  – τουλάχιστον  γ ια  µένα .  Ως  φοιτήτρια  αγαπούσα  πολύ  
τη  νεοελλην ική  φιλολογία  και  µάλιστα  µέχρι  και  σήµερα  αγαπηµένο  µου  κείµενο  
είναι  ο  «Ερωτόκριτος».  Η  καλή  µου  «τύχη»,  λο ιπόν ,  µου  όρισε  να  γνωρίσω  τον  
Κρητικό  Ε .  Κριαρά ,  του  οποίου  η  διδακτορική  διατριβή  αφορά  τον  «Ερωτόκριτο».  
Μια  πολύ  ωραία  και  «νόστιµη» - όπως  θα  ’ λεγε  και  ο  Ψυχάρης  – σύµπτωση .  

 
Πριν  από  λίγους  µήνες  µού  ζητήθηκε  να  απαντήσω  στο  ερώτηµα  – και  πάλι  

όχι  τυχαία  – :  «Τι  προτιµάς ,  ∆ήµητρα ,  την  έρευνα  ή  τη  διδασκαλία ;» Η  απάντησή  
µου  ήταν  η  ίδ ια  – µόνο  που  αυτή  τη  φορά  ήταν  πιο  συνε ιδητοποιηµένη .  Απάντησα :  
«Είναι  δύο  διαφορετικά  πράγµατα .  ∆εν  µπορώ  να  τα  συγκρίνω .  Το  καθένα  σού  δίνει  
διαφορετικά  πράγµατα .  Η  διδασκαλία  σού  δίνε ι  την  επ ικο ινων ία  µε  τα  παιδ ιά  και  την  
αγάπη  τους .  Η  έρευνα  ικανοποιεί  το  πάθος  γ ια  δουλειά  και  αναζήτηση».  Και  τότε  
ήµουν  σίγουρη  ότι  έδωσα  και  πάλι  τη  «σωστή» απάντηση .  

 
Ο  καθηγητής  Κριαράς  µε  τ ίµησε  και  µε  τιµά  µε  τη  διδασκαλία  και  µε  την  

αγάπη  του  και  τον  ευχαριστώ  από  καρδιάς  γι ’  αυτό .  Κλείνοντας  θα  ήθελα  να  
αναφερθώ  στα  εξής  λόγ ια  του  που  τα  ’ χω  ωσάν  Ευαγγέλιο  µέσα  µου :  «Το  δασκαλίκ ι  
είναι  ιερούργηµα» ε ίπε  ο  καθηγητής  και  έτσι  πρέπε ι  να  είναι .  

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, ∆ήµητρα Χατζηκυριακίδου 

 


