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το συγγραφικό έργο του Εµµανουήλ Κριαρά 
 

Η πολυσχιδής προσωπικότητα του Εµµανουήλ Κριαρά αποτυπώνεται όπως είναι φυσικό και στη 
συγγραφική του δραστηριότητα. Τα δηµοσιεύµατά του όχι µόνο είναι πολλά σε αριθµό αλλά και ποικίλα τόσο ως 
προς τη θεµατολογία τους όσο και ως προς τον τρόπο γραφής τους. Αξιοσηµείωτο είναι ότι υπάρχουν τρεις 
εργογραφίες

1, στις οποίες καταγράφεται ο συγγραφικός πλούτος του. Την πολυθεµατικότητα του έργου του µπορεί 
να την αντιληφθεί κανείς  βασισµένος και στους χαρακτηρισµούς που του έχουν αποδοθεί. Νεοελληνιστής, 
δηµοτικιστής, λεξικογράφος, βυζαντινολόγος αυτοβιογραφούµενος, βιογράφος, γλωσσολόγος, εκδότης κειµένων, 
συγκριτολόγος, βιβλιοκριτικός είναι κάποιοι από αυτούς.  
 Οι θέσεις στις οποίες υπηρέτησε καθόρισαν σε σηµαντικό βαθµό τις ερευνητικές του επιλογές ωστόσο δεν 
τον περιόρισαν συγγραφικά. Η θητεία του στο Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδηµίας Αθηνών και η έδρα της 
Μεσαιωνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης δικαιολογούν την συστηµατική του 
ενασχόληση µε τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η διδακτορική του διατριβή αφορά τον Ερωτόκριτο ενώ στη 
συνέχεια εκδίδει και µελετά κείµενα  όπως τον Γύπαρη, το Ανακάληµα της Κωνσταντινόπολης και τα Βυζαντινά 
Ιπποτικά Μυθιστορήµατα.  
 Η έρευνα της µεσαιωνικής περιόδου οδήγησε και στη συγγραφή ενός απαιτητικού και εξαιρετικά 
σηµαντικού έργου. Το Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας (1100-1669) αποτελεί έργο ζωής 
για τον Εµµανουήλ Κριαρά. Είναι ενδιαφέρον να αναφερθούν οι σταθµοί της επιστηµονικής του πορείας που τον 
οδήγησαν εκεί. Σηµαντική υπήρξε η εργασία του στο Θησαυρό της Λατινικής Γλώσσας στο Μόναχο καθώς και η 
εργασία και αργότερα η διεύθυνση του Μεσαιωνικού Αρχείου της Ακαδηµίας Αθηνών. Παρόλο που σκοπός του 
Μεσαιωνικού Αρχείου ήταν η έκδοση Λεξικού ωστόσο η Σύγκλητος της Ακαδηµίας δεν ενέκρινε την πρόταση που 
έκανε ο Κριαράς το 1948.  

Όταν ανέλαβε την έδρα της Μεσαιωνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µε 
τη συνεργασία φοιτητών του κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετό υλικό βασισµένος σε δηµώδη κείµενα της πρώτης 
µεταβυζαντινής περιόδου. Ο πρώτος τόµος εκδόθηκε το 1968 και οι υπόλοιποι εµφανίζονταν περίπου ανά διετία. Το 
1998 είχαν εκδοθεί 14 τόµοι.  Για την έκδοση του Λεξικού υπήρξαν χρηµατοδοτήσεις από διάφορα ιδρύµατα και το 
κράτος αλλά πολλές φορές χρειάστηκε να συνεισφέρει και ο ίδιος. Το 1997 ο Κριαράς παραχώρησε µε 
συµβολαιογραφική πράξη το αρχειακό υλικό του στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης, το οποίο ανέλαβε 
την ολοκλήρωση της σύνταξης και δηµοσίευσης του Λεξικού. Μέχρι στιγµής έχουν εκδοθεί ο 15ος και ο 16ος τόµος 
ενώ πριν από λίγες µέρες ολοκληρώθηκε και η έκδοση του 17ου.  Στην προσπάθεια αυτή σηµαντική υπήρξε η 
συνεισφορά των πανεπιστηµιακών Καζάζη και Καραναστάση. Αξίζει να αναφέρουµε ότι Επιτοµή του Λεξικού 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (http://www.greek-
language.gr/greekLang/index.html) και έχει εκδοθεί και σε έντυπη µορφή.  
 Η έρευνα του Κριαρά όµως δε σταµατά στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, στρέφεται και στην 
νεοελληνική γραµµατεία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα έργα του για τον Σολωµό, τον Παλαµά και τον Ψυχάρη.  
Η ενασχόληση µάλιστα µε τον τελευταίο υπήρξε συστηµατική. Πολυάριθµα είναι τα δηµοσιεύµατα που 
αφιερώνονται στο µεγάλο δηµοτικιστή. Η συστηµατική µελέτη αυτή φυσικά συνδέεται άµεσα και µε τις γλωσσικές 
θέσεις του Κριαρά. Συνειδητός οπαδός του δηµοτικισµού εφαρµόζει τη δηµοτική, την υποστηρίζει, την προωθεί, 
βρίσκει λύσεις και δίνει κατευθύνσεις για την εφαρµογή της στην πράξη και τη διδασκαλία της.  

Περισσότερα από 280 δηµοσιεύµατά του σχετίζονται όχι µόνο µε καθαρά γλωσσικά θέµατα αλλά και µε τη 
χρήση της δηµοτικής στο νοµικό χώρο, τη δηµοσιογραφία και την καθηµερινότητα. Πολλά από τα άρθρα του δεν 
απευθύνονται µόνο σε ειδικούς της φιλολογίας ή σε εκπαιδευτικούς της πράξης αλλά στο ευρύ κοινό. Στόχος του 
είναι η διάχυση της γνώσης για τη σωστή χρήση της νεοελληνικής γλώσσας. Άρθρα και σηµειώµατα ενός 
δηµοτικιστή (1975), Η σηµερινή µας γλώσσα. Μελετήµατα και άρθρα (1984),  Πρόσωπα και θέµατα από την ιστορία 
του δηµοτικισµού (1986,) Η γλώσσα µας. Παρελθόν και παρόν (1992), Κωστής Παλαµάς, Ο Αγωνιστής του 
δηµοτικισµού και η κάµψη του (1997), Θητεία στη γλώσσα (1998) είναι κάποια από τα αυτοτελή δηµοσιεύµατα.  Στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η έκδοση του Νέου ελληνικού λεξικού από την εκδοτική Αθηνών το 1995.  

 Σηµαντικό µέρος του έργου αποτελεί και η έκδοση επιστολών. Πρόκειται για αλληλογραφία σηµαντικών 
προσωπικοτήτων της πολιτικής, της επιστήµης και των γραµµάτων όπως Γ. Ψυχάρη, Ν. Πολίτη, Ι. Μ. 
Παναγιωτόπουλου, Γ. Ράλλη. Το 2008  εκδόθηκε το έργο Στιγµιότυπα πνευµατικής πορείας (1974-1998), στο οποίο 
µπορεί να βρει κανείς επιστολές του ίδιου του Κριαρά. Η ανάγνωσή τους φωτίζει άγνωστες πλευρές από την 
προσωπική του ιστορία αλλά και ενδιαφέροντα στοιχεία της πνευµατικής και πολιτικής ζωής του τόπου.  
 Εκτός από την επιστολογραφία στοιχεία για την προσωπική ζωή του σηµαντικού αυτού επιστήµονα 
αντλούµε και από άλλα έργα του. Σε αρκετά από αυτά υπάρχουν βιώµατα και αναµνήσεις από τον επιστηµονικό βίο 
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του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Πραγµατώσεις και όνειρα: Σταθµοί µιας πορείας (2001) ενώ τον 
Απρίλιο του 2009 εκδόθηκε και η αυτοβιογραφία του µε τίτλο Μακράς ζωής αγωνίσµατα. 

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί και ένας άλλος τοµέας µε τον οποίο ο Κριαράς ασχολήθηκε συστηµατικά, 
τη συγκριτική γραµµατολογία. Παρόλο που δεν άφησε σύγγραµµα για αυτό το επιστηµονικό πεδίο, εργάστηκε για 
την προώθησή της και συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση της Ελληνικής Συγκριτικής Γραµµατολογίας, της οποίας 
είναι επίτιµος πρόεδρος. 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Μαρία Μνηµατίδου 

 


