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Εµµανουήλ Κριαράς, συνέντευξη στον Σ.Ν. Κοδέλλα 
(για την Α΄ Λυκείου)  

(κατά την τελετή αναγόρευσή του σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 1/2/2006) 
 

Στη Μέση Εκπαίδευση πώς βλέπετε τα πράγµατα όσον αφορά τη διδασκαλία της δηµοτικής; 
∆υστυχώς, στην εκπαίδευση το κίνηµα του δηµοτικισµού δεν βρήκε ποτέ τη σωστή του εφαρµογή. Ακόµα 

και σήµερα το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν υπηρετεί όσο θα έπρεπε τη γνώση της νέας ελληνικής. Η καθαρεύουσα 
σήµερα διδάσκεται στο Γυµνάσιο! Το λέω και διαµαρτύροµαι! Τα παιδιά της πρώτης Γυµνασίου αναγκάζονται να 
µάθουν αρχαία ελληνικά και µάλιστα µέσα από ένα βιβλίο που δεν είναι το καλύτερο δυνατό από άποψη 
συγκρότησης. Τα περισσότερα παιδιά, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, έρχονται από το δηµοτικό ακατάρτιστα στη νέα 
ελληνική γλώσσα. Όταν τους φορτώνεται στο πρόγραµµα και η αρχαία ελληνική, τότε επέρχεται σύγχυση και δεν 
καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι εγκληµατικό! 

Όσο περνούν τα χρόνια η αγγλική γλώσσα καθιερώνεται όλο και περισσότερο ως η γλώσσα 
επικοινωνίας µεταξύ των λαών. Αυτό πρέπει να µας δηµιουργεί ανησυχίες; 

Μια παγκόσµια γλώσσα δεν µπορεί να υπάρξει και πιστεύω ότι είναι ουτοπία να το επιδιώκει κανείς. Η γλώσσα 
του κάθε λαού πρέπει να διατηρηθεί και θα διατηρηθεί γιατί γλώσσα σηµαίνει πολιτισµός, ήθη, έθιµα και πολλά 
άλλα. Για να εκλείψει µια γλώσσα πρέπει να συµβούν συνταρακτικά γεγονότα. Πάρτε για παράδειγµα την ελληνική 
γλώσσα. Τόσα και τόσα πέρασε ο ελληνισµός. Παρ’ όλα αυτά η γλώσσα του σώθηκε εξελισσόµενη. Έτσι, πιστεύω 
ότι η αγγλική δεν µπορεί να εκτοπίσει τις άλλες γλώσσες. Ακόµα και αυτή η γλώσσα καθώς µιλιέται και από 
άλλους λαούς µοιραίως υφίσταται αλλαγές. Μετά από αρκετά χρόνια η αγγλική γλώσσα θα αλλάξει πάρα πολύ σε 
σχέση µε αυτό που είναι τώρα, όπως άλλωστε άλλαξε και η αρχαία ελληνική από τη στιγµή που τη µίλησαν και µη 
Έλληνες. Είναι µοιραίο, ο ξένος θα κάνει λάθη και τα λάθη αρκετές φορές είναι τέτοια που βοηθούν σε µια 
γλωσσική εξέλιξη. Τα «λάθη» γίνονται στη συνέχεια ο κανόνας. 

 
από το http://kapodistriako.uoa.gr/stories/081_in_01/index.php?m=2 

 
1. Να συντάξεις περίληψη των δύο απαντήσεων σε πλάγιο λόγο (80-100 λέξεις). 
(Πριν γράψεις την περίληψη φρόντισε να απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα: α) ποιο είναι το θέµα του 

κειµένου; β) για ποιο λόγο γράφεται το κείµενο; γ) τι είδος κείµενο είναι;) 
2. «Η καθαρεύουσα σήµερα διδάσκεται στο Γυµνάσιο!» Τι εννοεί µε τη λέξη «καθαρεύουσα» ο Εµµανουήλ 

Κριαράς; Για ποιο λόγο διαµαρτύρεται; (Γνωρίζεις τι είναι η καθαρεύουσα; Γνωρίζεις κάτι για την ιστορία του 
γλωσσικού ζητήµατος; Τι είναι το κίνηµα του δηµοτικισµού;) 

3. Ποια είναι η γνώµη του Εµµανουήλ Κριαρά για την κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας;  
4. «Τα λάθη αρκετές φορές είναι τέτοια που βοηθούν σε µια γλωσσική εξέλιξη. Τα «λάθη» γίνονται στη 

συνέχεια ο κανόνας». Ποια είναι η γνώµη του Εµµανουήλ Κριαρά για τα γλωσσικά λάθη; Γιατί η λέξη «λάθη» 
γράφεται την πρώτη φορά χωρίς εισαγωγικά και τη δεύτερη µέσα σε εισαγωγικά; 

5. Να βρεις λέξεις που µπορούν να αντικαταστήσουν τις παρακάτω λέξεις χωρίς να αλλοιώνεται η σηµασία 
του κειµένου: παιδιά, αναγκάζονται, ουτοπία, εκλείψει, µοιραίως,  

6. Θα µπορούσες να τεκµηριώσεις την άποψη ότι η πρώτη απάντηση/ παράγραφος αναπτύσσεται µε τη 
µέθοδο της αιτιολόγησης; Ποιες διαρθρωτικές λέξεις θα έπρεπε να υπάρχουν ώστε να γίνει σαφέστερα αντιληπτή; 

7. Στο γυµνάσιο διδάχτηκες την αρχαία ελληνική γλώσσα (αυτό που συνήθως ονοµάζεται «αρχαία από το 
πρωτότυπο») και την αρχαία ελληνική γραµµατεία (αυτό που συνήθως ονοµάζεται «αρχαία από µετάφραση»). 
Μπορείς να γράψεις ένα κείµενο και να συγκρίνεις τα δύο µαθήµατα. (Ποιο σου κινούσε το ενδιαφέρον; Τι νοµίζεις 
ότι σου πρόσφερε το καθένα; κλπ). Μπορείς να γράψεις ελεύθερα τη δική σου άποψη για να δηµοσιευτεί στην 
εφηµερίδα του σχολείου. (400 λέξεις) 

* επιπλέον δραστηριότητα: Μπορείς να βρεις άλλα στοιχεία (βιογραφικά και εργογραφικά) για τον Εµ. Κριαρά; 
 

µερικά συµπεράσµατα από την εφαρµογή στην τάξη 
1. Αρχικά οι µαθητές πρόσεξαν πως, ενώ ρωτούν τον Κριαρά για τη δηµοτική γλώσσα, εκείνος κάνει 

αναφορά (όχι τυχαία!) στην αρχαία γιατί, κατά τη γνώµη τους, εκεί βρίσκεται το πρόβληµα. Εξάλλου, σαν ειδικός 
πάνω στο ζήτηµα, πιστεύουν ότι µπορεί να τους καταλάβει περισσότερο… 

2. Ως «καθαρεύουσα» θεωρούν τη λόγια γλώσσα και τα αρχαία από το πρωτότυπο. Γνωρίζουν ήδη κάποια 
πράγµατα για το κίνηµα του δηµοτικισµού, για το πρόβληµα της διγλωσσίας καθώς και για το βραχνά που 
προκαλούσε στους σηµερινούς ενήλικες η γλώσσα που χρησιµοποιούνταν µέσα στο σχολείο. 

3. Η γνώµη του Εµµανουήλ Κριαρά για την αγγλική τους βρήκε απόλυτα σύµφωνους και πρόσθεσαν πως 
οι τίτλοι που πιστοποιούν σήµερα τη γνώση της ξένης γλώσσας δεν εξασφαλίζουν τη συνεννόηση στο εξωτερικό 
καθότι διαπιστώνουν πως είναι ραγδαίες οι αλλαγές που συµβαίνουν σε κάθε γλώσσα. 

4. Τα «λάθη», είπαν τα παιδιά, έχουν να κάνουν µε τη λεξιπλασία. Οι νέοι κάνουν συχνά λάθη γιατί 
κατασκευάζουν λέξεις. Αυτές, στη συνέχεια, αφού «δοκιµαστούν» καθιερώνονται στη γλώσσα που εξελίσσεται. 

 
για τον σύνδεσµο φιλολόγων ν. ∆ράµας, Μαργαρίτα Χίσσα, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Βασίλης Συµεωνίδης 


