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περιγραφή και περίληψη 
(για την Α΄ Γυµνασίου) 

 
(Η παρακάτω διδακτική πρόταση συνδέεται µε την 3η ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας της Α΄ γυµνασίου 

(σελ. 39-58) και πιο συγκεκριµένα µε τις υποενότητες της περιγραφής και της περίληψης.) 
 
Ο Εµµανουήλ Κριαράς δεν είναι µόνο δεινός φιλόλογος, µε την ευρύτερη έννοια της λέξης και 

πρωτοπόρος νεοελληνιστής αλλά και ρηξικέλευθος λεξικογράφος. […] Το αποκορύφωµα του ένθεου ζήλου του για 
την ελληνική γλώσσα… είναι αναµφισβήτητα το Λεξικό της Μεσαιωνικής ελληνικής και δηµώδους γραµµατείας 
(1100-1669). Η δοµή του Λεξικού παρουσιάζει την κλασική τριµερή δοµή: µορφολογικό, ετυµολογικό και 
σηµασιολογικό µέρος. Εντυπωσιακή είναι η πολυτυπία ορισµένων ληµµάτων (ο σύνδεσµος όταν παρουσιάζεται σε 
είκοσι διαφορετικές µορφές, όπως: άντα, όντα, όντε, ότεν)… Οι ετυµολογίες είναι σύντοµες και ουσιαστικές. Οι 
πληροφορίες, αν πρόκειται για λέξη που ανάγεται σε προηγούµενη χρονική περίοδο και αν επιβιώνει ως τις µέρες 
µας, είναι πολύτιµες για την ετυµολόγηση πολλών νεοελληνικών λέξεων. Παρέχονται, επίσης, σπουδαία 
συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία διαφωτίζουν άγνωστες πτυχές της επαφής της ελληνικής µε τις βαλκανικές 
γλώσσες. Βλ. ενδεικτικά την ετυµολογία της λέξης παπαρούνα ρουµανικής πιθανότατα προέλευσης. Στο 
σηµασιολογικό µέρος, το οποίο είναι και το εκτενέστερο, καταγράφονται µε ακρίβεια οι σηµασίες και οι επιµέρους 
χρήσεις των λέξεων µε άφθονα επεξηγηµατικά παραδείγµατα. Εντυπωσιακή είναι η πολυσηµία πολλών λέξεων, η 
οποία εντοπίζεται µε εκπληκτική ακρίβεια. Αρκεί να αναφερθεί ότι για τη λέξη οσπίτιον καταγράφονται τριάντα 
δύο (32) συνολικά σηµασίες και παρασηµασίες. Ο Κριαράς χρησιµοποιεί στο πολύτοµο έργο του τη ζωντανή 
γλώσσα του λαού, πράγµα που θεωρείται σήµερα αυτονόητο, όχι όµως και όταν άρχισε να συντάσσει το έργο του, 
ενώ από τον 5ο τόµο (1977) εφάρµοσε το µονοτονικό σύστηµα, για την καθιέρωση του οποίου η συµβολή του ίδιου 
υπήρξε καθοριστική. 

 
Χριστόφορος Χαραλαµπάκης (διασκευή) 

 (από το http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/em_kriaras/scanned_new/index.html?start=1&id=85&show=1)  
 

1. Το κείµενο θα έπρεπε να είναι χωρισµένο σε παραγράφους. Σε ποια σηµεία νοµίζετε ότι πρέπει να 
ξεχωρίσουν οι παράγραφοι η µία από την άλλη; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

2. Ποιος τίτλος ταιριάζει στο κείµενο; 
3. Το κείµενο περιγράφει ένα λεξικό. Υπάρχει σειρά στην περιγραφή αυτή ή οι πληροφορίες δίνονται τυχαία; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας µε αναφορές στο κείµενο. 
4. Στα παραδείγµατα που ακολουθούν χρησιµοποιούνται συνώνυµα των επιθέτων δεινός, ρηξικέλευθος και 

κλασική που υπάρχουν στο κείµενο. Ποιο συνώνυµο αντιστοιχεί σε κάθε επίθετο; (το γένος και ο αριθµός µπορεί 
να είναι και διαφορετικά από αυτά του κειµένου) 

• Αυτό είναι ένα συνηθισµένο σφάλµα που κάνουν όλοι όσοι νοµίζουν ότι ξέρουν να κολυµπούν. 
• Ο παππούς µου ήταν πάρα πολύ ικανός αφηγητής και οι ιστορίες του µας µάγευαν. 
• Αν κάναµε το µάθηµα συνεχώς στη βιβλιοθήκη µε εργασίες, αυτό θα ήταν µια ανατρεπτική αλλαγή. 
5. Είστε µέλος της συντακτικής οµάδας στην εφηµερίδα του σχολείου σας και θέλετε να δηµοσιεύσετε τις 

πληροφορίες του κειµένου. Ωστόσο πιστεύετε ότι ως κείµενο είναι κάπως δυσκολονόητο για τους συµµαθητές σας. 
Κάντε, λοιπόν, όσες αλλαγές κρίνετε ώστε να προκύψει ένα κείµενο όσο το δυνατόν πιο κατανοητό. Να µοιάζει 
δικό σας.  

 
Χρειάζεστε: 
σαφή τίτλο 
παραγράφους 
λεξιλόγιο γνωστό στα παιδιά της ηλικίας σας και 
ξεκάθαρη σειρά στην περιγραφή. 
 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Σωτήρης Γκαρµπούνης 
 


