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ο Εµµανουήλ Κριαράς µιλά στη «Μακεδονία της Κυριακής» 
(για τη Β΄ Γυµνασίου) 

 
Η παρακάτω διδακτική πρόταση µπορεί να συνδεθεί µε την 6η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου της 

Νεοελληνικής γλώσσας Β' γυµνασίου  (αναφέρεται στα ΜΜΕ και το Γ µέρος περιλαµβάνει τις ετυµολογικές 
οικογένειες λέξεων). Μπορεί όµως µε παραλλαγές το περιεχόµενου του κειµένου να συσχετιστεί µε την 5η ενότητα, η 
οποία αφορά σε θέµατα παιδείας/ εκπαίδευσης, π.χ. “ ο ρόλος του δασκάλου”. Τέλος, στην 9η ενότητα το ∆ µέρος 
αναφέρεται στη χρήση των λεξικών 

Ο τελευταίος µεγάλος δηµοτικιστής δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Αναγνωρισµένος από 
δεκαετίες, στα 104 χρόνια του ο καθηγητής Εµµανουήλ Κριαράς παραµένει αφοσιωµένος στη µελέτη της 
ελληνικής γλώσσας.  

Συνέντευξη στην Μαρία Τερζούδη (διασκευή) 
 
Εµπλουτίζει το ογκωδέστατο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο -µε τελευταίο πόνηµα το 

αυτοβιογραφικό “Μακράς ζωής αγωνίσµατα”- και εξακολουθεί να εργάζεται καθηµερινά. Άλλωστε, η 
πολυτιµότερη συµβουλή που του έχουν δώσει, και αυτή που προτιµά να δίνει ο ίδιος, είναι “αγάπη για την 
εργασία”. Τον συναντώ στο διαµέρισµά του στην οδό Αγγελάκη το πρώτο Σάββατο του 2010. Κατά τη διάρκεια της 
συζήτησής µας σκεφτόµουν ότι δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε για το οποίο δεν θα ήθελε κανείς να κουβεντιάσει µε 
έναν διανοούµενο. 

Ποιο είναι το σηµαντικότερο δώρο που σας χάρισε το πάθος σας για τη γλώσσα; 
Από τα µαθητικά µου χρόνια το ενδιαφέρον µου για τη γλώσσα δεν σταµάτησε ποτέ. Ευτύχησα να έχω και 

ορισµένους καλούς δασκάλους, προπαντός ο γυµνασιάρχης µου ήταν αξιόλογος φιλόλογος. Σ’ αυτόν οφείλω πολλά 
για τη γνωριµία µου µε την αρχαία, κυρίως, γλώσσα. Κατόπιν, είδα τη γλώσσα από άλλη πλευρά, τη δηµοτικιστική. 
Το ενδιαφέρον µου για τη γλώσσα µε οδήγησε στη Φιλοσοφική Σχολή, όπου έκανα φιλολογικές σπουδές. 

Η καθιέρωση της δηµοτικής τι σήµαινε για εσάς;  
Από το γυµνάσιο υπήρξα δηµοτικιστής και αγωνίστηκα, κατά καιρούς και κατά περιόδους, υπέρ του 

δηµοτικισµού. Για την επικράτησή του, γενικότερα, χρειάστηκαν αγώνες επιστηµόνων, λογοτεχνών και λογίων. Η 
δηµοτική γλώσσα κατορθώθηκε, τελικώς, να αναγνωριστεί από την πολιτεία το 1976. Καθυστερηµένα.  

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου;  
Είναι προφανή. Αγάπη προς την εκπαίδευση, το έργο του, τον µαθητή του, οι πρωταρχικές υποχρεώσεις. 

Αλλά, φυσικά, και η προπαρασκευή του για να ανταποκριθεί σ’ αυτό το υψηλό έργο. 
Σε τι υστερεί η παιδεία των νέων σήµερα;  
∆υστυχώς η παιδεία, ειδικότερα η εκπαίδευση των νέων σήµερα υστερεί κατά πολύ. Είναι ανάγκη οι 

αρµόδιοι να το προσέξουν ιδιαίτερα το θέµα αυτό.  Η εκπαίδευσή µας δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Βέβαια, σήµερα 
υπάρχει ένα γενικότερο εκπαιδευτικό πρόβληµα στην κοινωνία, αλλά το δικό µας πρόβληµα ζητά επιτακτικότερα 
λύση. Πρέπει να το προσέξουµε ιδιαίτερα, διότι από το ζήτηµα της οργάνωσης της παιδείας εξαρτάται και η 
πρόοδος, από πολλές πλευρές, του τόπου. 

Πηγή: http://www.makthes.gr/news/reportage/51246/  
 

Ερωτήσεις: 
1.  Ποια στοιχεία για τον Εµµανουήλ Κριαρά δίνει η δηµοσιογράφος και ποιες πληροφορίες για τη ζωή του 

αντλούµε από τα λεγόµενα του ίδιου του Κριαρά; 
2. α) Ποιο µέσο επικοινωνίας χρησιµοποιείται, για να δηµοσιευτεί το παραπάνω κείµενο; Ποια στοιχεία 

εξωκειµενικά σας βοηθούν να απαντήσετε; 
β) Τι είδος κειµένου είναι; (συνέντευξη, άρθρο, επιστολή). Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας µε αναφορές 

στη µορφή του κειµένου. 
3. Στην τάξη σε συζήτηση για θέµατα παιδείας αναφέρεστε στις απόψεις του Κριαρά, όπως αυτές 

αναπτύσσονται στο παραπάνω κείµενο, 
Να γράψετε ένα σύντοµο κείµενο (100- 120 λέξεων), για να ενηµερώσετε τους συµµαθητές σας σχετικά µε τις 

απόψεις αυτές.  
Το δικό σας κείµενο πρέπει :  
• να είναι γραµµένο σε γ' ρηµατικό πρόσωπο 
• να περιέχει τις βασικές απόψεις του Εµ. Κριαρά, χωρίς λεπτοµέρειες. 
• να είναι ενιαίο,  
• να έχει τη µορφή παραγράφου µε τα δοµικά στοιχεία της παραγράφου (θεµατική πρόταση, λεπτοµέρειες, 

πρόταση κατακλείδα).. 
4. Αν εσείς παίρνατε συνέντευξη από ένα πρόσωπο που θαυµάζετε ή γράφατε ένα άρθρο για ένα θέµα που 

σας ενδιαφέρει, σε ποιο από τα Μ.Μ.Ε θα θέλατε να  δηµοσιεύσετε το κείµενο σας; Γιατί το επιλέγετε;  Ποια είναι 
τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει σε σχέση µε τα άλλα µέσα ενηµέρωσης; Υπάρχουν αρνητικά στοιχεία στο 
συγκεκριµένο µέσο ενηµέρωσης που προτιµάτε; (Η απάντησή σας να είναι σε 2 παραγράφους- περίπου 200 λέξεις). 

5. Στο κείµενο υπάρχει η λέξη “αγώνες”.  
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α) Βρείτε παράγωγες και σύνθετες λέξεις που σχηµατίζονται από την απλή αυτή λέξη. 
β) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση; http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html υπάρχουν τα 

ηλεκτρονικά λεξικά. Ένα από αυτά είναι το “Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη)”. Επίσης, υπάρχει 
και η επιτοµή του Λεξικού του Κριαρά της Μεσαιωνικής Ελληνικής και δηµώδους γραµµατείας.  

Στον παρακάτω πίνακα θα  βρείτε τη σηµασία της λέξης αγώνας, όπως αυτή αναφέρεται και στα δύο 
λεξικά. 

1. Να καταγράψετε τις διαφορές που εντοπίζετε στη σηµασία της λέξης και στη µορφή της λέξης. 
2. Σε ποιο λεξικό δίνονται περισσότερες ερµηνείες της λέξης; Μπορείτε να το δικαιολογήσετε την χρονική 

περίοδο στην οποία αναφέρονται τα δύο λεξικά και την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. 
 

Λεξικό Κριαρά Μεσαιωνικής Ελληνικής και δηµώδους 
γραµµατείας (επιτοµή) 

«Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής» (Τριανταφυλλίδη) 

αγών ο. Kόπος, µόχθος: ο Mεχεµέτ … µη φέρων της 
οδού τον αγώνα (∆ούκ. 16521).  
[αρχ. ουσ. αγών. Τ. αγώνας σήµ.] 

αγώνας ο [aγónas] Ο2 : 1.κάθε έντονη ή επίπονη 
προσπάθεια που κάνει κάποιος, κυρίως για να 
πραγµατοποιήσει ένα σκοπό δύσκολο ή αξιόλογο: Έκανε 
αγώνα για να µεγαλώσει τα παιδιά της. ~ για πρόοδο / 
επιβίωση / επικράτηση. Ο ~ της ζωής. || (ιδ. για οµαδικές 
προσπάθειες): Συνδικαλιστικοί / κοινωνικοί / ταξικοί / 
πολιτικοί / ιδεολογικοί αγώνες. Aγώνες για ισότητα / 
ειρήνη / κοινωνική πρόοδο. Όλοι στον αγώνα! Ο ~ τώρα 
δικαιώνεται! 2. προσπάθεια που κάνει κάποιος για να 
αντιµετωπίσει ή να νικήσει κπ.: ∆ικαστικός / 
προεκλογικός / αντικαρκινικός / αθλητικός ~. α. ένοπλος 
αγώνας· (πρβ. µάχη, πόλεµος): Aιµατηρός ~. Οι αγώνες 
του ελληνικού έθνους για την ελευθερία. Ο ~ του 1821, ο 
πόλεµος για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. β. το 
αγώνισµα ή άλλος αθλητικός αγώνας και ιδίως η 
πραγµατοποίησή του: ~ δρόµου* / πάλης / ξιφασκίας / 
κολύµβησης / σκακιού / µπάσκετ / ποδοσφαίρου· (πρβ. 
µατς). Iσόπαλος ~. Ο προκριµατικός / τελικός ~. Ο 
διαιτητής ενός αγώνα. || (πληθ. ιδ. για αθλητικούς 
αγώνες): Οι ολυµπιακοί / πανευρωπαϊκοί / βαλκανικοί 
αγώνες. 3. διαγωνισµός, συναγωνισµός: ∆ραµατικοί / 
ποιητικοί / σκηνικοί αγώνες.  
[1: αρχ. ἀγών, αιτ. -ῶνα· 2, 3: λόγ. < αρχ. ἀγών] 

 
για τον σύνδεσµο φιλολόγων  ν. ∆ράµας, Ευαγγελία Αντωνίου 


