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η προσφορά του Εµµανουήλ Κριαρά στην εκπαιδευτική και γλωσσική µεταρρύθµιση 
 

 
Πέρα από τη συγκρότηση του Μεσαιωνικού Λεξικού, που είναι έργο ζωής, η δράση του Εµµανουήλ Κριαρά 

χαρακτηρίζεται από τους αγώνες για την καθιέρωση  του «ορθόδοξου δηµοτικισµού». Ιδιαίτερα µετά το 1976, οι 
παρεµβάσεις και οι επιστηµονικές του επισηµάνσεις πυκνώνουν. Κι αυτό γιατί η οριστική αναγνώριση της 
δηµοτικής γλώσσας το 1976 δεν εξαφάνισε τα προβλήµατα που είχε δηµιουργήσει επί τόσες δεκαετίες η ιστορική 
διγλωσσία. Έτσι, ο Εµµανουήλ Κριαράς έδωσε τεκµηριωµένες απαντήσεις σε θέµατα γλωσσικά που εξακολουθούν 
µέχρι τις µέρες µας να παραµένουν ανοιχτά: 

 
Η νέα ελληνική γλώσσα αποτελεί συνέχεια της αρχαίας; Η ελληνική γλώσσα είναι ενιαία; 

Το ζήτηµα αναζωπυρώνεται από τον Ελληνικό Γλωσσικό Όµιλο (Μπαµπινιώτης) το 1982 και τον Αντώνη 
Τρίτση («για ένα πρόβληµα της ελληνικής γλώσσας»).  Η άποψη του Εµµανουήλ Κριαρά (για «δυο προβλήµατα, το 
πρόβληµα της νεοελληνικής και το πρόβληµα της αρχαίας ελληνικής»), είναι ότι η αρχαία ελληνική και η νέα 
ελληνική γλώσσα είναι δυο διαφορετικές γλώσσες, ξένες µεταξύ τους.  

 

Πώς µπορεί να  εφαρµοστεί η δηµοτική γλώσσα στο χώρο της νοµικής, της δικαιοσύνης, της διοίκησης και 
των επιστηµών; 
 Πώς θα µεταφραστούν οι νοµικοί και τεχνικοί όροι που διαµορφώθηκαν κατά την κυριαρχία της 
καθαρεύουσας, ήταν το ζήτηµα που απασχόλησε τον Εµµ. Κριαρά µε δηµοσιεύµατα ήδη από το 1976.  Το 1983 
συγκροτήθηκε επιτροπή της οποίας ήταν πρόεδρος και λειτούργησε τυπικά µέχρι το 1990 µεταγλωττίζοντας 
κώδικες, νοµικά κείµενα κλπ.. Με τη µεταφορά του αναθεωρηµένου συντάγµατος 1975/86 στη δηµοτική γλώσσα, 
«πέφτει το τελευταίο οχυρό της καθαρεύουσας», όπως λέει κι ο ίδιος. 
 
Το τονικό σύστηµα της γραπτής γλώσσας/απλοποίηση της ορθογραφίας 
 Από το 1931 υπήρξε κίνηση του υπουργού παιδείας Γ. Παπανδρέου για απλοποίηση της ορθογραφίας της 
δηµοτικής γλώσσας, στην οποία εντάσσεται κι ο Εµµανουήλ Κριαράς. Το 1962 σε δηµοσίευµά του για την 
απλοποίηση της γραπτής γλώσσας πρότεινε την υιοθέτηση ενός µονοτονικού συστήµατος µε την κατάργηση των 
πνευµάτων και την αντικατάσταση των τόνων από µια κουκίδα. Επανήλθε στο θέµα τις µέρες της γλωσσικής 
µεταρρύθµισης του 1976. Το 1981 ορίστηκε πρόεδρος της ειδικής Επιτροπής για το µονοτονικό και έγινε ο 
θεωρητικός εκφραστής του επίσηµου µονοτονικού που καθιερώνεται το 1982, µε βάση το µονοτονικό που ήδη 
εφάρµοζε από το 1976 το Ίδρυµα Τριανταφυλλίδη.   
 
Πάσχει η γλώσσα µας από «λεξιλογική φτώχεια», «υποβάθµιση», «ρύπανση από ξένες λέξεις», υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος αλλοίωσης ή και εξαφάνισής της;  
 Από το 1978-80, ένας µικρός αριθµός διανοουµένων επιστρατεύονται για τη «σωτηρία» της ελληνικής 
γλώσσας µε το επιχείρηµα ότι κινδυνεύει από αλλοίωση ή και εξαφάνιση. Ο δηµόσιος διάλογος κορυφώνεται στις 
εξετάσεις του 1985 («ευδοκίµηση»/«αρωγή») ενώ ο Εµµανουήλ Κριαράς, «αγωνιστής της γενιάς εκείνων που είδαν 
πολλές φορές την ήττα της δηµοτικιστικής ιδέας αλλά ωστόσο δεν κιότεψαν, συνεχίζει να µάχεται δηµοσιεύοντας 
συµβουλές για την εφαρµογή των γραµµατικών κανόνων της πρότυπης δηµοτικής και επιχειρήµατα εναντίον των 
κινδυνολόγων και µεταµφιεσµένων καθαρευουσιάνων» (Φραγκουδάκη, Η γλώσσα και το έθνος, 1880-1980, σελ. 
107) 
 
Ναι ή όχι στα αρχαία ελληνικά στο γυµνάσιο;  
 Ο Εµµανουήλ Κριαράς πιστεύει ότι η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής στο γυµνάσιο, προτού εµπεδωθεί 
η ουσιαστική γνώση της νέας ελληνικής, µόνο σύγχυση µπορεί να φέρει στο µαθητή. Γι’ αυτό και 
δραστηριοποιείται πολύ δυναµικά όταν τίθεται από τον Αντώνη Τρίτση το θέµα της επανεισαγωγής των αρχαίων 
ελληνικών από πρωτότυπο στο γυµνάσιο, το 1986. 

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε την αυτοτέλεια της νέας µας γλώσσας από την αρχαία –όσο και αν η 
τελευταία µε τη νέα συνδέεται µε δεσµούς  που τους σεβόµαστε και που µας επιτρέπουν από την αρχαία να αντλούµε 
κάθε φορά στοιχεία χρήσιµα για την τόνωση του γραπτού µας λόγου» (Τα αρχαία ελληνικά, σ. 393) 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Χριστίνα Παπαγγελή 

 


