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Τις ίδιες απόψεις είχατε πάντα για τη γλώσσα;  
Όχι, ήµουν καθαρευουσιάνος. Παλαιότερα λέγαµε µάλιστα, κρίµα που δε µιλούµε τη γλώσσα του 

Πλάτωνα. Αλλά κατόπιν φωτιστήκαµε. Φυσικότατο. Στην Ε΄ Γυµνασίου άρχισα να διαβάζω κι άλλα πράγµατα έξω 
από αυτά του σχολείου και έγινα δηµοτικιστής. Γνήσιος, όχι του γλυκού νερού. ∆ηλαδή το φώναζα, δεν κρυβόµουν 
κι ας ήµουν µειοψηφία, µοναδικός ή σπάνιος.  

Ένας δηµοτικιστής που δεν θέλει να διδάσκονται τα Αρχαία στα σχολεία...  
Από το ΄76 που έγινε η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση από τον Γεώργιο Ράλλη είχα στην άποψη ότι τα 

αρχαία πρέπει να περιοριστούν στο Λύκειο. Και πολύ σωστά ο Ράλλης έδωσε αυτή την κατεύθυνση.  
Ξέρετε τι λένε όµως; Ότι εάν ξέρεις Αρχαία, πλουτίζεις το λεξιλόγιό σου.  
Ποιος θα έλεγε το αντίθετο; Όταν ξέρεις Αρχαία Ελληνικά µπορείς να µάθεις και καλύτερα Ελληνικά και 

καλύτερα Γαλλικά. Αλλά να τα µάθεις όταν πρέπει, στο Λύκειο!  
Τα παιδιά όµως µαθαίνουν από το ∆ηµοτικό µια ξένη γλώσσα, γιατί να µη µαθαίνουν και Αρχαία;  
Ναι, αλλά όταν σου κάνει ο άλλος Γαλλικά δε θυµάσαι την ελληνική γλώσσα. Όταν µαθαίνει όµως το 

«πατήρ- πατρός» και ξέρει το «πατέρας- πατέρα», θα µπερδευτεί το παιδί και δεν θα µάθει τίποτε από τα δύο.  
Είναι σπουδαιότερη η ελληνική γλώσσα από τις γλώσσες άλλων λαών;  
Ανοησία. Με συγχωρείτε που το λέω, αλλά είναι ανοησία. Κάθε γλώσσα είναι αυτοτελής. Εποµένως 

µπορούµε να λέµε εµείς τώρα ότι τα κινέζικα είναι πιο κάτω από τα ελληνικά; Γιατί;  
Γιατί κάποιοι λένε ότι ο ελληνικός πολιτισµός ήταν ανώτερος.  
Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός υπήρξε σηµαντικότατος, αλλά να φωνάζεις εσύ ότι ο αρχαίος ελληνικός 

πολιτισµός είναι ανώτερος απ’ τον κινέζικο, είναι ανόητο. Αν οι Νεοέλληνες νοµίζουν ότι τους σώζει η πατραγαθία 
αυτό είναι κούφιο. Έτσι φέραµε την Ελλάδα στην κατάντια αυτή, να είναι υπό επιτήρηση. […] 

Θα πρέπει αυτούς που γεννιούνται εδώ και µορφώνονται εδώ να τους δεχτούµε ως Έλληνες;  
Αυτό είναι πρόθεση της κυβέρνησης και το δέχοµαι ανεπιφύλακτα. Γεννήθηκες εδώ, είσαι Έλληνας. Σε 

προστατεύω για να µπορέσεις να ζήσεις. Εγώ έχω βαφτισιµιό ο οποίος γεννήθηκε στο Παρίσι. Με το που γεννήθηκε 
έχει ταυτότητα γαλλική.  

Και οι δεσµοί αίµατος;  
Έλληνες είναι εκείνοι που αισθάνονται ότι είναι Έλληνες. Να σας δώσω ένα παράδειγµα. Τη βοηθό µου 

εδώ τη γνωρίσατε. Ήταν στη Γεωργία, ήξερε ότι είναι ελληνικής καταγωγής, δεν ήξερε λέξη ελληνικά, αλλά είχε τη 
συνείδηση ότι είναι Ελληνίδα. […] 

Θα δεχόσασταν να λέµε τα Σκόπια «Βόρεια Μακεδονία»;  
Αυτό το «Βόρεια Μακεδονία» δεν θα µε πείραζε. Προσδιορίζει ότι αυτοί βρίσκονται πάνω κι εµείς είµαστε 

κάτω. ∆ιότι ένα µέρος της Μακεδονίας είναι ελληνικό άλλο βουλγαρικό και άλλο σλαβικό. Αυτοί βέβαια θέλουν να 
πάρουν αξία από τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος όµως δεν ήταν Σκοπιανός. Είναι γελοίο. Ο Αλέξανδρος 
ήταν µαθητής του Αριστοτέλη και ο Αριστοτέλης του δίδαξε ελληνικά.  
 

1. Να συντάξεις περίληψη της συνέντευξης σε πλάγιο λόγο (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. Να αναπτύξεις µε τη µέθοδο της αιτιολόγησης την παρακάτω φράση του κειµένου: «Έλληνες είναι εκείνοι 

που αισθάνονται ότι είναι Έλληνες» (µπορείς να διαφωνήσεις αιτιολογώντας τη διαφωνία σου). 
3. Ποιους τρόπους πειθούς (επίκληση λογικής, συναισθήµατος, ήθους) χρησιµοποιεί ο Εµ. Κριαράς στις 

απαντήσεις του; Να βρεις δύο (2) διαφορετικούς στο απόσπασµα που σου δίνεται; 
4. Να επισηµάνεις τη σηµασία των παρακάτω διαρθρωτικών λέξεων στις απαντήσεις του Κριαρά: ∆ηλαδή, 

Όταν, Εποµένως, ∆ιότι, όµως 
5. Σε πολλές περιπτώσεις ο Εµµανουήλ Κριαράς αρχικά φαίνεται να συµφωνεί, όµως εκφράζει την 

επιφύλαξή του για να πει κάτι διαφορετικό. Μπορείς να βρεις και να σχολιάσεις δυο (2) τέτοιες περιπτώσεις; 
6. Ο Εµµανουήλ Κριαράς στη συνέντευξη του εκφράζει και απόψεις για θέµατα όπως η εθνική ταυτότητα και 

οι εξωτερική πολιτική, τα οποία δεν είναι σχετικά µε το επιστηµονικό αντικείµενό του. Ποια είναι η θέση ενός 
ανθρώπου των γραµµάτων απέναντι σε µεγάλα θέµατα που απασχολούν την κοινωνία; Έχει δικαίωµα ή ευθύνη να 
µιλά για τέτοια θέµατα; Μπορείς να σκεφτείς σε ποιες άλλες περιπτώσεις θα µπορούσαν οι άνθρωποι των 
γραµµάτων να καταθέτουν την άποψή τους; (500-600 λέξεις) 

 
για τον σύνδεσµο φιλολόγων  ν. ∆ράµας, Ευαγγελία Μακρίδου, Βασίλης Συµεωνίδης 


