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λίγα λόγια από τον ίδιο τον Εµµανουήλ Κριαρά 
 

Για το Λεξικό: 
Ένα τέτοιο λεξικό της µεσαιωνικής ελληνικής δηµώδους γραµµατείας υπηρετούσε συνάµα την πίστη µου 

στον δηµοτικισµό και τη γνήσια νέα ελληνική γλώσσα κατά τον καλύτερο µάλιστα δυνατό τρόπο.  
Ποιος εξηντάχρονος θα µπορούσε να ελπίσει ότι θα ζήσει πολλά χρόνια µε υγεία και απόδοση των µόχθων 

του; Κανείς δε µπορεί να υποσχεθεί αυτά στον εαυτό του. Όµως ανάγκη είναι να ενεργεί σα να τα έχει υποσχεθεί  
και µε τη δραστηριότητα να προωθεί το αρχινισµένο έργο (Προλεγόµενα τ. Α΄, σ. ιθ΄ του Λεξικού Μεσαιωνικής 
Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας).  

Έζησα (ευτυχώς ή δυστυχώς) τα εκατό χρόνια, όµως το Λεξικό µου δεν κατάφερα να το τελειώσω. Ελπίζω 
να το τελειώσει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Αλληλογραφία Β΄, αριθ. 442).  

 
Για την έδρα Μεσαιωνικής φιλολογίας: 
Γεγονός είναι ότι µερικοί παλαιοί µου φίλοι και συνάδελφοι, που δυστυχώς δε ζουν πια ανάµεσά µας, 

θέλησαν πιέζοντάς µε καλοπροαίρετα στα χρόνια 1948-9 να µε κάνουν βυζαντινολόγο. Τελικώς δε µε έκαµαν· ή µε 
έκαµαν … πολύ λίγο. ∆ύσκολα κατά παραγγελία γίνεται κανείς κάτι· εγώ ακόµη δυσκολότερα. Όµως κατάφεραν να 
µου δώσουν την ευκαιρία να ξεκινήσω και εν µέρει να πραγµατοποιήσω ένα Λεξικό που είναι λίγο βυζαντινό και 
πολύ περισσότερο νεοελληνικό· παρέµεινα πεισµατικά νεοελληνιστής, µελετητής της παλιότερης και νεότερης 
νεοελληνικής γραµµατείας και γλώσσας» (Πενήντα χρόνια από τον εναρκτήριο λόγο µου στο πανεπιστήµιο, 2000, 
Πραγµατώσεις,  σ. 223-4). 

∆εν είµαι σήµερα µετανοηµένος που τότε (1950) δέχτηκα να είµαι υποψήφιος για τη βυζαντινή έδρα. Η 
καθηγεσία µου έδωσε το «ωραίο ταξίδι».  

  
Για τη γλώσσα: 
 Ως την ∆΄ Γυµνασίου ήµουνα καθαρευουσιάνος. Με τον Στέλιο Καψωµένο, συνάδελφο αργότερα στο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, …, θρηνούσαµε συχνά γιατί δε µιλούσαµε και δε γράφαµε τη γλώσσα του Πλάτωνα 
(συνέντευξη µε την Έλλη Παππά, Η γλώσσα µας, σ. 497-8). 

∆εν έχοµε µια γλώσσα. Βέβαια, ο δεσµός της νέας µας γλώσσας µε την αρχαία είναι µεγάλος, αλλά 
ακριβώς επειδή είναι µεγάλος, αν θελήσοµε ο µαθητής να διδαχτεί στοιχεία της αρχαίας πριν να έχει κατακτήσει τη 
µητρική του γλώσσα, τη γλώσσα τη σηµερινή, αυτό θα τον οδηγήσει σε σύγχυση (…). Η απόσταση µεταξύ αρχαίων 
και νέων ελληνικών δεν είναι µεγάλη. Τα νέα ελληνικά συγγενεύουν στενά µε την αρχαία γλώσσα όπως συγγενεύει 
η κόρη µε τη µάνα της, που πολλές φορές έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Όµως κόρη και µάνα δεν συγκροτούν 
«ενότητα», δεν είναι ένα πράγµα- για να το πω απλούστερα.  

 Απαραίτητο είναι να οικειώνεται εκεί ο µαθητής ως ένα βαθµό µε τα γλωσσικά εκείνα στοιχεία που 
φέρνουν σε επαφή το νεοελληνικό µε τον αρχαίο ελληνικό λόγο (∆ηµοτικισµός, νεοελληνική και αρχαία γλώσσα, 
«Τα Νέα», 1987). 

Το ερώτηµα, για την επάνοδο των αρχαίων ελληνικών στο γυµνάσιο, δεν έχει σχέση µε το αν έτσι 
αποδίδεται τιµή στην παράδοση του Έθνους και στην αρχαία ελληνική κληρονοµιά, αλλά µε το αν έτσι θα 
ωφεληθεί ο νεοέλληνας στην κατάκτηση της σηµερινής του γλώσσας.  

Αφήστε τους τόνους που βρίσκονται πάνω στα αρχαία κείµενα. Ας βοηθούν τους µαθητές να διαβάζουν 
σωστότερα την αρχαία ελληνική γλώσσα, όµως µη δίνετε σηµασία στα λάθη τους ως προς την τοποθέτηση και 
το είδος των τόνων (Το µονοτονικό και ποιο είδος του µας χρειάζεται, 1982). 

 
Για τις ξένες γλώσσες: 
Απαραίτητο είναι να µελετηθεί εκ νέου όχι µόνο το θέµα της καταρχήν καλύτερης διδασκαλίας των ξένων 

γλωσσών, αλλά και το πρόσθετο ακόµα θέµα από ποια µαθητική ηλικία είναι επιτρεπτό να αρχίζει η 
διδασκαλία µιας ξένης γλώσσας. Το θέµα γίνεται σε µας σοβαρότερο απ’ ό, τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αν 
λάβοµε υπόψη ότι εξαιτίας του γλωσσικού µας ζητήµατος, που η λύση του υπερβολικά εβράδυνε, καθυστερεί 
επώδυνα η σωστή και αποτελεσµατική διδασκαλία της νέας µας γλώσσας στο χώρο της εκπαίδευσης (Η γλώσσα µας 
κι η διδασκαλία ξένων γλωσσών, Ανιχνεύσεις, σ. 98) 

 
Για τα γκρίκλις: 
Αν ορισµένα άτοµα χρησιµοποιούν για ατοµική τους ιδιότυπη ηλεκτρονική χρήση, στοιχεία άσχετα προς 

το ελληνικό αλφάβητο, αυτό δε µπορεί να οδηγήσει σε µια αδιανόητη -θα έλεγα- εγκατάλειψη της παραδοσιακής 
γενικότερα γραφής, µε την οποία, νοµίζω, είναι προορισµένο να συζήσει το έθνος επί πολλούς αιώνες. Για µένα, 
όπως και για κάθε, νοµίζω, υπεύθυνο πνευµατικό πρόσωπο που αντιµετωπίζει το θέµα, ο κίνδυνος είναι 
ανύπαρκτος. Πρόκειται για πραγµατική σκιαµαχία που διαδηλώνει µια έκδηλη συντηρητικότητα, αχρείαστη για την 
ώρα ετούτη (Η φοβία για το αλφάβητο, Ανιχνεύσεις, σελ. 94) 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Χριστίνα Παπαγγελή 


