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λίγα λόγια για το Σύνδεσµο 
 

Ο Σύνδεσµος Φιλολόγων ν. ∆ράµας προχωράει στο δεύτερο βήµα του για το 2011 πάλι µε τη µορφή 
συνάντησης – συζήτησης. Στόχος συνεχίζει να είναι η ενεργή συµµετοχή των συναδέρφων µε παρεµβάσεις κατά τις 
συναντήσεις, αλλά και µε ανάληψη πρωτοβουλιών που θα αναδείξουν τη δουλειά µας. Ο Σύνδεσµος είναι στην 
υπηρεσία όποιου θέλει να συνεργαστούµε για να ανοίξουµε την πόρτα της αίθουσας και να µιλήσουµε από την 
οπτική της διδακτικής πράξης. Επίσης και κάθε συναδέρφου που θέλει να συνεργαστούµε για την ανάδειξη 
θεµάτων που αφορούν γενικότερα τη δουλειά µας. Έτσι λοιπόν, καλούµε όποιον θέλει να µοιραστεί µαζί µας τον 
προβληµατισµό του και να οργανώσουµε από κοινού την επόµενη συνάντηση. 

 
 
 

 
εισαγωγικό 

 
Η συνάντηση – συζήτηση για τον Εµµανουήλ Κριαρά προέκυψε από τα πράγµατα. Φέτος έχουµε την τύχη 

να δουλεύει µαζί µας η ∆ήµητρα Χατζηκυριακίδου, φιλόλογος που συνεργάζεται µαζί του τα τελευταία εφτά χρόνια 
και έχει άµεση ανάµειξη στην έκδοση των βιβλίων του. ∆εν θα υπήρχε, λοιπόν, καλύτερη ευκαιρία για να 
µοιραστούµε όσα έµαθε δίπλα του. Έτσι προέκυψε το θέµα «ο Εµµανουήλ Κριαράς ως δάσκαλος». Τη ∆ήµητρα 
πλαισιώνουν οι συναδέρφισσες Μαρία Μνηµατίδου και Χριστίνα Παπαγγελή που θα µιλήσουν σύντοµα για τον 
Εµµανουήλ Κριαρά και για το έργο του. 

 
 
 

 
για το υλικό αυτού του φυλλαδίου 

 
Το υλικό που ακολουθεί είναι όσα κείµενα στηρίζουν τη συνάντηση – συζήτηση. Επιπλέον, 

περιλαµβάνεται παράρτηµα µε διδακτικές προτάσεις που αφορούν το µάθηµα της Γλώσσας στο Γυµνάσιο και στο 
Λύκειο. Σκοπός των προτάσεων είναι να εµβολίσουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
ενταχθούν λειτουργικά σε αυτό και να δώσουν την αφορµή να συζητήσουµε και µε τους µαθητές µας για τον 
Εµµανουήλ Κριαρά. Οι δοκιµές που έγιναν δείχνουν ότι οι µαθητές ενδιαφέρονται σε µεγάλο βαθµό τόσο για την 
ιστορία της εκπαίδευσης όσο και για σηµαντικά γλωσσικά θέµατα. Σε τέτοιες συζητήσεις δε µπορεί να λείπει η 
αναφορά στον Εµµανουήλ Κριαρά. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΝΝΝΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    –––   ΣΣΣΥΥΥΖΖΖΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ :::    ΟΟΟ    ΕΕΕΜΜΜΜΜΜΑΑΑΝΝΝΟΟΟΥΥΥΗΗΗΛΛΛ    ΚΚΚΡΡΡΙΙΙΑΑΑΡΡΡΑΑΑΣΣΣ    ΩΩΩΣΣΣ    ∆∆∆ΑΑΑΣΣΣΚΚΚΑΑΑΛΛΛΟΟΟΣΣΣ       
∆ράµα, Τετάρτη 23/3/2011                                       

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝ∆∆∆ ΕΕΕ ΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    ΦΦΦ ΙΙΙ ΛΛΛΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΩΩΩΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜΑΑΑΣΣΣ    
http://sfdramas.blogspot.com 

σελ. 3 

ο Εµµανουήλ Κριαράς, δάσκαλος εσαεί 
 
 
Όταν  οι  αγαπητο ί  συνάδελφοι  µού  ζήτησαν  να  πω  δυο  λόγ ια  σήµερα  γ ια  τον  

πολύ  αγαπητό  µου  κύριο  καθηγητή  Ε .  Κριαρά  σκέφτηκα  πως  θα  ήταν  καλό  να  
αναφερθώ  στο  ∆άσκαλο ,  αφού  δάσκαλοι  ε ίµαστε  όλοι  οι  παρευρισκόµενοι  εδώ  και  
αφού  το  έργο  του  ερευνητή  Κριαρά  θεωρώ  και  ελπίζω  πως  ε ίναι  προσιτό  σε  όλους  
µας .  Προκαταβολικά  θα  ήθελα  να  ζητήσω  συγγνώµη  από  τους  παρευρισκόµενους ,  
καθώς  κάποιες  φορές  θα  χρε ιαστε ί  να  αναφερθώ  και  στον  εαυτό  µου .  

 
Ο  καθηγητής  Κριαράς  ως  επ ιστήµονας  και  ως  άνθρωπος  λε ιτουργε ί  µε  

γνώµονα  το  σεβασµό  και  την  αγάπη  γ ια  την  επ ιστήµη  του  και  τον  Άνθρωπο .  
 
Το  1950 εκλέγεται  καθηγητής  στην  έδρα  της  βυζαντινής  φιλολογ ίας  στο  

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήµιο  Θεσσαλον ίκης .  «Ευσυνε ίδητα», όπως  γράφει  ο  ίδ ιος  
(Αυτοβιογραφία :  131) ,  εργάζεται  στην  έδρα  αυτή .  Κατά  τη  διάρκε ια  της  καθηγεσίας  
του  (1950-1967) οργανώνει  φροντιστηριακά  µαθήµατα  µε  τα  οποία  «φωτίζε ι» τους  
µαθητές  του  και  σε  θέµατα  µεθοδολογ ίας .  Κι  αυτό  γ ιατί  ο  καθηγητής  Κριαράς  δε  
µεταδίδε ι  απλά  και  µόνο  γνώσεις  στους  µαθητές  του  αλλά  τους  δε ίχνει  παράλληλα  
και  κυρίως  και  το  δρόµο  της  µεθόδου ,  ώστε  να  φτάσουν  αυτο ί  µε  ασφάλε ια  στη  
γνώση  των  πραγµάτων .  

 
Πάντα  βρισκόταν  κοντά  στους  µαθητές  του :  «στο  γραφείο  µου… η  πόρτα  

έµενε  σχεδόν  πάντοτε  ανο ιχτή  ώστε  κάθε  µαθητής  να  πλησιάζει  τον  καθηγητή…» 
έχε ι  πε ι  ο  ίδ ιος  (Αυτοβιογραφία :  136).  Η  σχέση  δασκάλου  – µαθητή  οικοδοµε ίται  –  
είναι  γνωστό  – πάνω  στην  επικοινωνία  και  την  εµπιστοσύνη .  Τέτο ια  σχέση  λο ιπόν  
έχε ι  ο  καθηγητής  Κριαράς  µε  τους  φοιτητές  του .   

 
Αυτή  την  ανάγκη  του  καθηγητή  Κριαρά  για  επ ικο ινων ία  και  επαφή  µε  τους  

µαθητές  του  ικανοπο ιε ί  και  ο  λεγόµενος  «Κύκλος  Ευστάθιος». Τι  ε ίναι  αυτός ;  Ο  
«Κύκλος» απαρτίζεται  από  φοιτητές  και  φοιτήτριες  (περίπου  15-20) του  τρίτου  και  
τέταρτου  έτους  και  τα  µέλη  του  συγκεντρώνονται  κάθε  δυο  βδοµάδες  στην  κατο ικία  
του  καθηγητή .  Εκεί  γ ίνονται  συζητήσε ις  και  οµιλίες  γ ια  θέµατα  λογοτεχν ικά ,  
φιλολογ ικά ,  επιστηµον ικά .  Η  δράση  του  «Κύκλου» πραγµατοπο ιε ίται  σε  τρε ις  
περιόδους .  Η  τρίτη  λήγει  µε  την  απόλυση  του  καθηγητή  Κριαρά  από  την  έδρα  του  
στο  πανεπιστήµιο  από  τη  χούντα  των  συνταγµαταρχών  (Ιανουάριος  1968).  Ένα  
γεγονός  που  ο  ∆άσκαλος  και  Άνθρωπος  Κριαράς  το  ν ιώθει  ως  ατιµωτική  προσβολή  –  
όπως  εγώ  το  αντιλαµβάνοµαι  – καθώς  έρχονται  οι  πραξικοπηµατίες  να  του  στερήσουν  
το  δικαίωµα  της  διδασκαλίας  σε  ένα  ανώτατο  εκπαιδευτικό  ίδρυµα .  Ένα  γεγονός  
όµως  που  από  την  άλλη  θα  τον  γεµ ίσε ι  και  µε  δύναµη  καθώς  µετά  την  απόλυσή  του  
αφιερώνεται  στο  Λεξικό  και  την  έκδοσή  του .  Αναφέρε ι  χαρακτηριστικά  ο  ίδιος  στην  
Αυτοβιογραφία  του :  «… η  απόλυση  εγαλβάν ισε  την  ψυχή  µου…» (Αυτοβιογραφία :  
182).  

 
Ήδη  από  το  1956 ο  καθηγητής  Κριαράς  αποφασίζε ι  να  συγκροτήσε ι  το  Λεξικό  

(Αυτοβιογραφία :  269).  Οι  δυσχέρε ιες  που  συναντά  κατά  τη  σύνταξη  αυτού  του  
µεγαλόπνοου  και  σηµαντικότατου  έργου  ε ίναι  πολλές .  Το  «µεράκι» όµως  του  
Επιστήµονα  και  η  υποµονή  του  ∆ασκάλου  κάνουν  τον  καθηγητή  Κριαρά  µε  
αυταπάρνηση ,  όπως  απαιτε ί  ένα  τόσο  µεγάλο  έργο ,  να  υπερπηδήσει  όλα  τα  εµπόδια .  
Έτσι ,  διδάσκε ι  όλους  τους  συνεργάτες  του  Λεξικού  υποµονετ ικά ,  ώστε  να  εργαστούν  
µεθοδικά  για  την  έκδοσή  του .  

 
Το  1997 ο  καθηγητής  Κριαράς  παραχωρεί  µε  συµβολαιογραφική  πράξη  το  

Λεξικό  του  στο  Κέντρο  Ελληνικής  Γλώσσας ,  γ ια  να  συνεχ ίσε ι  και  να  περατώσει  την  
έκδοση  του  έργου .  Η  ασθένε ια  της  γυναίκας  του ,  Αικατερίνης  Στριφτού -Κριαρά ,  τα  
τελευταία  χρόν ια  της  ζωής  της ,  και  η  επ ιθυµία  του  να  βρίσκεται  στο  πλευρό  της  τον  
αναγκάζουν  να  αποµακρυνθε ί  από  την  εργασία  του  στο  Λεξικό .  Εξάλλου  µόνο  γι ’  
αυτό  θα  µπορούσε  να  πάψει  να  εργάζεται  στο  Λεξικό  του .  Από  τότε  θα  συνεχίσε ι  να  
εργάζεται  και  να  δηµοσιεύε ι  τους  καρπούς  των  επ ιστηµονικών  του  ερευνών  
εργαζόµενος  καθηµερινά  στο  σπίτι  του .  

Κάθε  συναναστροφή  µαζί  του  σε  οποιοδήποτε  επίπεδο  ε ίναι  µια  µαθητε ία .  Με  
τα  χαρακτηριστικά  του  αληθινού  ∆ασκάλου  προσφέρε ι  µέχρι  σήµερα  αφειδώλευτα  τη  
γνώση  και  τη  µέθοδο .  Είναι  ένας  Άνθρωπος  που  εργάζεται  και  συνεργάζεται  µε  
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αγάπη ,  υποµονή ,  επ ιµονή  και  καλή  διάθεση  πάντα  πρόθυµος  να  εξηγήσει  το  σωστό ,  
αλλά  και  να  µιλήσε ι  γ ια  τ ις  ιδέες  του ,  τ ις  οποίες  µε  θέρµη  υποστηρίζε ι  και  στηρίζε ι .  

 
Ο  ∆άσκαλος  Κριαράς  πάντα  θυµάται  µε  αγάπη  και  θέρµη  τους  µαθητές  του .  

Και  δεν  είναι  τυχαίο  ότι  και  αυτο ί  – πολλο ί  από  τους  οποίους  είναι  οµότιµο ι  
καθηγητές  πανεπιστηµίου  σήµερα  –  τον  αγαπούν  και  τον  τ ιµούν .  

 
*** 

 
Πριν  από  οκτώ  χρόν ια  –  Φλεβάρης  του  2003 – κλήθηκα  να  απαντήσω  στο  εξής  

ερώτηµα :  «Τι  προτιµάτε ,  κυρία  Χατζηκυριακίδου ,  τη  διδασκαλία  ή  την  έρευνα ;» 
Απάντησα  τότε  – χωρίς  µάλλον  να  το  σκεφτώ  πολύ  και  µάλλον  ανυποψίαστη  –  
οµολογώ  – :  «Και  τα  δύο». Και  έλεγα  αλήθε ια .  Η  έκφραση  που  ε ίδα  στο  πρόσωπο  του  
συνοµιλητή  µου  µου  έδωσε  να  καταλάβω  ότι  µάλλον  «απάντησα  σωστά». Και  λέω  ότι  
«απάντησα  σωστά» αφού  ο  άνθρωπος  που  ρωτούσε  δεν  ήταν  άλλος  από  το  µεγάλο  
ερευνητή  και  ∆άσκαλο  Εµµανουήλ  Κριαρά .  

 
Θα  µου  συγχωρήσετε  άλλη  µια  «ιστορική  αναδροµή» στο  σηµείο  αυτό .  Έχει  

όµως  και  αυτή  τη  σηµασία  της  – τουλάχιστον  γ ια  µένα .  Ως  φοιτήτρια  αγαπούσα  πολύ  
τη  νεοελλην ική  φιλολογία  και  µάλιστα  µέχρι  και  σήµερα  αγαπηµένο  µου  κείµενο  
είναι  ο  «Ερωτόκριτος».  Η  καλή  µου  «τύχη»,  λο ιπόν ,  µου  όρισε  να  γνωρίσω  τον  
Κρητικό  Ε .  Κριαρά ,  του  οποίου  η  διδακτορική  διατριβή  αφορά  τον  «Ερωτόκριτο».  
Μια  πολύ  ωραία  και  «νόστιµη» - όπως  θα  ’ λεγε  και  ο  Ψυχάρης  – σύµπτωση .  

 
Πριν  από  λίγους  µήνες  µού  ζητήθηκε  να  απαντήσω  στο  ερώτηµα  – και  πάλι  

όχι  τυχαία  – :  «Τι  προτιµάς ,  ∆ήµητρα ,  την  έρευνα  ή  τη  διδασκαλία ;» Η  απάντησή  
µου  ήταν  η  ίδ ια  – µόνο  που  αυτή  τη  φορά  ήταν  πιο  συνε ιδητοποιηµένη .  Απάντησα :  
«Είναι  δύο  διαφορετικά  πράγµατα .  ∆εν  µπορώ  να  τα  συγκρίνω .  Το  καθένα  σού  δίνει  
διαφορετικά  πράγµατα .  Η  διδασκαλία  σού  δίνε ι  την  επ ικο ινων ία  µε  τα  παιδ ιά  και  την  
αγάπη  τους .  Η  έρευνα  ικανοποιεί  το  πάθος  γ ια  δουλειά  και  αναζήτηση».  Και  τότε  
ήµουν  σίγουρη  ότι  έδωσα  και  πάλι  τη  «σωστή» απάντηση .  

 
Ο  καθηγητής  Κριαράς  µε  τ ίµησε  και  µε  τιµά  µε  τη  διδασκαλία  και  µε  την  

αγάπη  του  και  τον  ευχαριστώ  από  καρδιάς  γι ’  αυτό .  Κλείνοντας  θα  ήθελα  να  
αναφερθώ  στα  εξής  λόγ ια  του  που  τα  ’ χω  ωσάν  Ευαγγέλιο  µέσα  µου :  «Το  δασκαλίκ ι  
είναι  ιερούργηµα» ε ίπε  ο  καθηγητής  και  έτσι  πρέπε ι  να  είναι .  

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, ∆ήµητρα Χατζηκυριακίδου 
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σελ. 5 

λίγα λόγια από τον ίδιο τον Εµµανουήλ Κριαρά 
 

Για το Λεξικό: 
Ένα τέτοιο λεξικό της µεσαιωνικής ελληνικής δηµώδους γραµµατείας υπηρετούσε συνάµα την πίστη µου 

στον δηµοτικισµό και τη γνήσια νέα ελληνική γλώσσα κατά τον καλύτερο µάλιστα δυνατό τρόπο.  
Ποιος εξηντάχρονος θα µπορούσε να ελπίσει ότι θα ζήσει πολλά χρόνια µε υγεία και απόδοση των µόχθων 

του; Κανείς δε µπορεί να υποσχεθεί αυτά στον εαυτό του. Όµως ανάγκη είναι να ενεργεί σα να τα έχει υποσχεθεί  
και µε τη δραστηριότητα να προωθεί το αρχινισµένο έργο (Προλεγόµενα τ. Α΄, σ. ιθ΄ του Λεξικού Μεσαιωνικής 
Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας).  

Έζησα (ευτυχώς ή δυστυχώς) τα εκατό χρόνια, όµως το Λεξικό µου δεν κατάφερα να το τελειώσω. Ελπίζω 
να το τελειώσει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Αλληλογραφία Β΄, αριθ. 442).  

 
Για την έδρα Μεσαιωνικής φιλολογίας: 
Γεγονός είναι ότι µερικοί παλαιοί µου φίλοι και συνάδελφοι, που δυστυχώς δε ζουν πια ανάµεσά µας, 

θέλησαν πιέζοντάς µε καλοπροαίρετα στα χρόνια 1948-9 να µε κάνουν βυζαντινολόγο. Τελικώς δε µε έκαµαν· ή µε 
έκαµαν … πολύ λίγο. ∆ύσκολα κατά παραγγελία γίνεται κανείς κάτι· εγώ ακόµη δυσκολότερα. Όµως κατάφεραν να 
µου δώσουν την ευκαιρία να ξεκινήσω και εν µέρει να πραγµατοποιήσω ένα Λεξικό που είναι λίγο βυζαντινό και 
πολύ περισσότερο νεοελληνικό· παρέµεινα πεισµατικά νεοελληνιστής, µελετητής της παλιότερης και νεότερης 
νεοελληνικής γραµµατείας και γλώσσας» (Πενήντα χρόνια από τον εναρκτήριο λόγο µου στο πανεπιστήµιο, 2000, 
Πραγµατώσεις,  σ. 223-4). 

∆εν είµαι σήµερα µετανοηµένος που τότε (1950) δέχτηκα να είµαι υποψήφιος για τη βυζαντινή έδρα. Η 
καθηγεσία µου έδωσε το «ωραίο ταξίδι».  

  
Για τη γλώσσα: 
 Ως την ∆΄ Γυµνασίου ήµουνα καθαρευουσιάνος. Με τον Στέλιο Καψωµένο, συνάδελφο αργότερα στο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, …, θρηνούσαµε συχνά γιατί δε µιλούσαµε και δε γράφαµε τη γλώσσα του Πλάτωνα 
(συνέντευξη µε την Έλλη Παππά, Η γλώσσα µας, σ. 497-8). 

∆εν έχοµε µια γλώσσα. Βέβαια, ο δεσµός της νέας µας γλώσσας µε την αρχαία είναι µεγάλος, αλλά 
ακριβώς επειδή είναι µεγάλος, αν θελήσοµε ο µαθητής να διδαχτεί στοιχεία της αρχαίας πριν να έχει κατακτήσει τη 
µητρική του γλώσσα, τη γλώσσα τη σηµερινή, αυτό θα τον οδηγήσει σε σύγχυση (…). Η απόσταση µεταξύ αρχαίων 
και νέων ελληνικών δεν είναι µεγάλη. Τα νέα ελληνικά συγγενεύουν στενά µε την αρχαία γλώσσα όπως συγγενεύει 
η κόρη µε τη µάνα της, που πολλές φορές έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Όµως κόρη και µάνα δεν συγκροτούν 
«ενότητα», δεν είναι ένα πράγµα- για να το πω απλούστερα.  

 Απαραίτητο είναι να οικειώνεται εκεί ο µαθητής ως ένα βαθµό µε τα γλωσσικά εκείνα στοιχεία που 
φέρνουν σε επαφή το νεοελληνικό µε τον αρχαίο ελληνικό λόγο (∆ηµοτικισµός, νεοελληνική και αρχαία γλώσσα, 
«Τα Νέα», 1987). 

Το ερώτηµα, για την επάνοδο των αρχαίων ελληνικών στο γυµνάσιο, δεν έχει σχέση µε το αν έτσι 
αποδίδεται τιµή στην παράδοση του Έθνους και στην αρχαία ελληνική κληρονοµιά, αλλά µε το αν έτσι θα 
ωφεληθεί ο νεοέλληνας στην κατάκτηση της σηµερινής του γλώσσας.  

Αφήστε τους τόνους που βρίσκονται πάνω στα αρχαία κείµενα. Ας βοηθούν τους µαθητές να διαβάζουν 
σωστότερα την αρχαία ελληνική γλώσσα, όµως µη δίνετε σηµασία στα λάθη τους ως προς την τοποθέτηση και 
το είδος των τόνων (Το µονοτονικό και ποιο είδος του µας χρειάζεται, 1982). 

 
Για τις ξένες γλώσσες: 
Απαραίτητο είναι να µελετηθεί εκ νέου όχι µόνο το θέµα της καταρχήν καλύτερης διδασκαλίας των ξένων 

γλωσσών, αλλά και το πρόσθετο ακόµα θέµα από ποια µαθητική ηλικία είναι επιτρεπτό να αρχίζει η 
διδασκαλία µιας ξένης γλώσσας. Το θέµα γίνεται σε µας σοβαρότερο απ’ ό, τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αν 
λάβοµε υπόψη ότι εξαιτίας του γλωσσικού µας ζητήµατος, που η λύση του υπερβολικά εβράδυνε, καθυστερεί 
επώδυνα η σωστή και αποτελεσµατική διδασκαλία της νέας µας γλώσσας στο χώρο της εκπαίδευσης (Η γλώσσα µας 
κι η διδασκαλία ξένων γλωσσών, Ανιχνεύσεις, σ. 98) 

 
Για τα γκρίκλις: 
Αν ορισµένα άτοµα χρησιµοποιούν για ατοµική τους ιδιότυπη ηλεκτρονική χρήση, στοιχεία άσχετα προς 

το ελληνικό αλφάβητο, αυτό δε µπορεί να οδηγήσει σε µια αδιανόητη -θα έλεγα- εγκατάλειψη της παραδοσιακής 
γενικότερα γραφής, µε την οποία, νοµίζω, είναι προορισµένο να συζήσει το έθνος επί πολλούς αιώνες. Για µένα, 
όπως και για κάθε, νοµίζω, υπεύθυνο πνευµατικό πρόσωπο που αντιµετωπίζει το θέµα, ο κίνδυνος είναι 
ανύπαρκτος. Πρόκειται για πραγµατική σκιαµαχία που διαδηλώνει µια έκδηλη συντηρητικότητα, αχρείαστη για την 
ώρα ετούτη (Η φοβία για το αλφάβητο, Ανιχνεύσεις, σελ. 94) 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Χριστίνα Παπαγγελή 
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σελ. 6 

το συγγραφικό έργο του Εµµανουήλ Κριαρά 
 

Η πολυσχιδής προσωπικότητα του Εµµανουήλ Κριαρά αποτυπώνεται όπως είναι φυσικό και στη 
συγγραφική του δραστηριότητα. Τα δηµοσιεύµατά του όχι µόνο είναι πολλά σε αριθµό αλλά και ποικίλα τόσο ως 
προς τη θεµατολογία τους όσο και ως προς τον τρόπο γραφής τους. Αξιοσηµείωτο είναι ότι υπάρχουν τρεις 
εργογραφίες

1, στις οποίες καταγράφεται ο συγγραφικός πλούτος του. Την πολυθεµατικότητα του έργου του µπορεί 
να την αντιληφθεί κανείς  βασισµένος και στους χαρακτηρισµούς που του έχουν αποδοθεί. Νεοελληνιστής, 
δηµοτικιστής, λεξικογράφος, βυζαντινολόγος αυτοβιογραφούµενος, βιογράφος, γλωσσολόγος, εκδότης κειµένων, 
συγκριτολόγος, βιβλιοκριτικός είναι κάποιοι από αυτούς.  
 Οι θέσεις στις οποίες υπηρέτησε καθόρισαν σε σηµαντικό βαθµό τις ερευνητικές του επιλογές ωστόσο δεν 
τον περιόρισαν συγγραφικά. Η θητεία του στο Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδηµίας Αθηνών και η έδρα της 
Μεσαιωνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης δικαιολογούν την συστηµατική του 
ενασχόληση µε τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η διδακτορική του διατριβή αφορά τον Ερωτόκριτο ενώ στη 
συνέχεια εκδίδει και µελετά κείµενα  όπως τον Γύπαρη, το Ανακάληµα της Κωνσταντινόπολης και τα Βυζαντινά 
Ιπποτικά Μυθιστορήµατα.  
 Η έρευνα της µεσαιωνικής περιόδου οδήγησε και στη συγγραφή ενός απαιτητικού και εξαιρετικά 
σηµαντικού έργου. Το Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας (1100-1669) αποτελεί έργο ζωής 
για τον Εµµανουήλ Κριαρά. Είναι ενδιαφέρον να αναφερθούν οι σταθµοί της επιστηµονικής του πορείας που τον 
οδήγησαν εκεί. Σηµαντική υπήρξε η εργασία του στο Θησαυρό της Λατινικής Γλώσσας στο Μόναχο καθώς και η 
εργασία και αργότερα η διεύθυνση του Μεσαιωνικού Αρχείου της Ακαδηµίας Αθηνών. Παρόλο που σκοπός του 
Μεσαιωνικού Αρχείου ήταν η έκδοση Λεξικού ωστόσο η Σύγκλητος της Ακαδηµίας δεν ενέκρινε την πρόταση που 
έκανε ο Κριαράς το 1948.  

Όταν ανέλαβε την έδρα της Μεσαιωνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µε 
τη συνεργασία φοιτητών του κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετό υλικό βασισµένος σε δηµώδη κείµενα της πρώτης 
µεταβυζαντινής περιόδου. Ο πρώτος τόµος εκδόθηκε το 1968 και οι υπόλοιποι εµφανίζονταν περίπου ανά διετία. Το 
1998 είχαν εκδοθεί 14 τόµοι.  Για την έκδοση του Λεξικού υπήρξαν χρηµατοδοτήσεις από διάφορα ιδρύµατα και το 
κράτος αλλά πολλές φορές χρειάστηκε να συνεισφέρει και ο ίδιος. Το 1997 ο Κριαράς παραχώρησε µε 
συµβολαιογραφική πράξη το αρχειακό υλικό του στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης, το οποίο ανέλαβε 
την ολοκλήρωση της σύνταξης και δηµοσίευσης του Λεξικού. Μέχρι στιγµής έχουν εκδοθεί ο 15ος και ο 16ος τόµος 
ενώ πριν από λίγες µέρες ολοκληρώθηκε και η έκδοση του 17ου.  Στην προσπάθεια αυτή σηµαντική υπήρξε η 
συνεισφορά των πανεπιστηµιακών Καζάζη και Καραναστάση. Αξίζει να αναφέρουµε ότι Επιτοµή του Λεξικού 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (http://www.greek-
language.gr/greekLang/index.html) και έχει εκδοθεί και σε έντυπη µορφή.  
 Η έρευνα του Κριαρά όµως δε σταµατά στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, στρέφεται και στην 
νεοελληνική γραµµατεία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα έργα του για τον Σολωµό, τον Παλαµά και τον Ψυχάρη.  
Η ενασχόληση µάλιστα µε τον τελευταίο υπήρξε συστηµατική. Πολυάριθµα είναι τα δηµοσιεύµατα που 
αφιερώνονται στο µεγάλο δηµοτικιστή. Η συστηµατική µελέτη αυτή φυσικά συνδέεται άµεσα και µε τις γλωσσικές 
θέσεις του Κριαρά. Συνειδητός οπαδός του δηµοτικισµού εφαρµόζει τη δηµοτική, την υποστηρίζει, την προωθεί, 
βρίσκει λύσεις και δίνει κατευθύνσεις για την εφαρµογή της στην πράξη και τη διδασκαλία της.  

Περισσότερα από 280 δηµοσιεύµατά του σχετίζονται όχι µόνο µε καθαρά γλωσσικά θέµατα αλλά και µε τη 
χρήση της δηµοτικής στο νοµικό χώρο, τη δηµοσιογραφία και την καθηµερινότητα. Πολλά από τα άρθρα του δεν 
απευθύνονται µόνο σε ειδικούς της φιλολογίας ή σε εκπαιδευτικούς της πράξης αλλά στο ευρύ κοινό. Στόχος του 
είναι η διάχυση της γνώσης για τη σωστή χρήση της νεοελληνικής γλώσσας. Άρθρα και σηµειώµατα ενός 
δηµοτικιστή (1975), Η σηµερινή µας γλώσσα. Μελετήµατα και άρθρα (1984),  Πρόσωπα και θέµατα από την ιστορία 
του δηµοτικισµού (1986,) Η γλώσσα µας. Παρελθόν και παρόν (1992), Κωστής Παλαµάς, Ο Αγωνιστής του 
δηµοτικισµού και η κάµψη του (1997), Θητεία στη γλώσσα (1998) είναι κάποια από τα αυτοτελή δηµοσιεύµατα.  Στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η έκδοση του Νέου ελληνικού λεξικού από την εκδοτική Αθηνών το 1995.  

 Σηµαντικό µέρος του έργου αποτελεί και η έκδοση επιστολών. Πρόκειται για αλληλογραφία σηµαντικών 
προσωπικοτήτων της πολιτικής, της επιστήµης και των γραµµάτων όπως Γ. Ψυχάρη, Ν. Πολίτη, Ι. Μ. 
Παναγιωτόπουλου, Γ. Ράλλη. Το 2008  εκδόθηκε το έργο Στιγµιότυπα πνευµατικής πορείας (1974-1998), στο οποίο 
µπορεί να βρει κανείς επιστολές του ίδιου του Κριαρά. Η ανάγνωσή τους φωτίζει άγνωστες πλευρές από την 
προσωπική του ιστορία αλλά και ενδιαφέροντα στοιχεία της πνευµατικής και πολιτικής ζωής του τόπου.  
 Εκτός από την επιστολογραφία στοιχεία για την προσωπική ζωή του σηµαντικού αυτού επιστήµονα 
αντλούµε και από άλλα έργα του. Σε αρκετά από αυτά υπάρχουν βιώµατα και αναµνήσεις από τον επιστηµονικό βίο 
του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Πραγµατώσεις και όνειρα: Σταθµοί µιας πορείας (2001) ενώ τον 
Απρίλιο του 2009 εκδόθηκε και η αυτοβιογραφία του µε τίτλο Μακράς ζωής αγωνίσµατα. 

                                                 
1 Οι εργογραφίες του Κριαρά (µε αλφαβητική σειρά): 
1) Ζιώγας, Παναγιώτης (2008). Εµµανουήλ Κριαράς. Θεσσαλονίκη [α’ έκδοση 2001] 
2) Λαµπράκη-Παγανού, Αλεξάνδρα (2001). Εργογραφία Εµµανουήλ Κριαρά. Ηράκλειο: Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας 
3) Μαστροδηµήτρης, Παναγιώτης ∆. (2000). Το συγγραφικό έργο του Εµµανουήλ Κριαρά. Εβδοµήντα χρόνια. Αθήνα: 
∆όµος 
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Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί και ένας άλλος τοµέας µε τον οποίο ο Κριαράς ασχολήθηκε συστηµατικά, 
τη συγκριτική γραµµατολογία. Παρόλο που δεν άφησε σύγγραµµα για αυτό το επιστηµονικό πεδίο, εργάστηκε για 
την προώθησή της και συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση της Ελληνικής Συγκριτικής Γραµµατολογίας, της οποίας 
είναι επίτιµος πρόεδρος. 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Μαρία Μνηµατίδου 
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παράλληλο χρονολόγιο 
 

 σταθµοί της ζωής του 
Εµµανουήλ Κριαρά 

σταθµοί στην ιστορία του 
γλωσσικού ζητήµατος 

ιστορικά γεγονότα 

1888  “Το ταξίδι µου”, Γιάννη Ψυχάρη  
1906 
 

Γεννιέται στον Πειραιά/παιδικά 
χρόνια στη Μήλο (µέχρι το 1914) 

  

1908  Ίδρυση Σχολείου Βόλου (Αλ. 
∆ελµούζος) 

 

1909   Κίνηµα στο Γουδί 
1910  Ίδρυση Εκ/κού Οµίλου 

(Τριανταφυλλίδης, ∆ελµούζος, 
Γληνός) 

Κυβέρνηση Βενιζέλου 

1911 
 

 -Σύνταγµα 1911:  η καθαρεύουσα 
ορίζεται επίσηµη γλώσσα του 
κράτους 
-Κλείνει το σχολείο του Βόλου 

 

1914 
 

Μετάβαση από Μήλο σε Χανιά 
(µέχρι το 1924) 

∆ίκη ∆ελµούζου («αθεϊκά») για 
όσα εφάρµοσε στο 
Παρθεναγωγείο Βόλου 

 

1915   Εθνικός διχασµός 
1917 
 

 -Καταργείται η διδασκαλία της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο 
δηµοτικό από την προσωρινή 
Κυβέρνηση του Βενιζέλου 
- Αλφαβητάριο «Ψηλά βουνά» 
(∆ελµούζος, Νιρβάνας, 
Παπαντωνίου, Τριανταφυλλίδης)  
- Πρώτη γραµµατική δηµοτικής 
(Μ. Τριανταφυλλίδης) 

∆ιωγµός βασιλιά, κυβέρνηση 
Ελευθέριου Βενιζέλου στην 
Αθήνα 

1921 
 

 - καταργείται µε ακρότητες η 
µεταρρύθµιση του 1917 («να 
καῶσιν») 

 

1922   Μικρασιατική καταστροφή 
1923  Ίδρυση Μαράσλειου 

∆ιδασκαλείου (∆ελµούζος) 
 

1924 Πρωτοετής φοιτητής στη 
Φιλοσοφική  Σχολή Παν. Αθηνών 
ως υπότροφος του «Ακαδηµαϊκού 
Οικοτροφείου» 

Λειτουργία της  Παιδαγωγικής 
Ακαδηµίας (Γληνός) 

Πρώτη αβασίλευτη ελληνική 
δηµοκρατία (Παπαναστασίου) 

1925 Γνωριµία µε Γ. Ψυχάρη «Μαρασλειακά»  
1926 
 

 - Ίδρυση Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης 
- Ίδρυση Ακαδηµίας Αθηνών  

 

1928   Κυβέρνηση Ελευθέριου 
Βενιζέλου 

1929 Πτυχίο Φιλοσοφικής Αθηνών   
1930 ∆ιορίζεται στο Μεσαιωνικό 

Αρχείο Ακαδηµίας Αθηνών (µέχρι 
το 1939 ως συντάκτης, µέχρι το 
1950 ως διευθυντής) 

  

1935  Απολύσεις καθηγητών 
Πανεπιστηµίου 

Επάνοδος βασιλείας 

1936 Παντρεύτηκε την Αικ. Στριφτού  ∆ικτατορία Μεταξά 
1938 
 

- ∆ιδάκτορας της Φιλοσοφικής 
Σχολής Αθηνών 
- Υποτροφία στο Παρίσι  (1938-
1939) 

  

1941  ∆ίκη των τόνων (Ι. Κακριδής) Τριπλή Κατοχή 
1944 
 

Σε στρατόπεδο συγκέντρωσης για 
συµµετοχή στην αντίσταση 
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1945 
 

∆εύτερη µετεκπαίδευση στο 
Παρίσι (µέχρι  το 1948) 

 Τέλος Β΄ παγκόσµιου 
πολέµου 

1949   Τέλος ελληνικού εµφύλιου 
1950 
 

Καθηγητής Μεσαιωνικής 
Ελληνικής Φιλολογίας στη 
Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης  

  

1952   Κυβέρνηση Αλέξανδρου 
Παπάγου 

1954-
56 
 

Γίνεται Κοσµήτορας σχολής, 
Πρόεδρος Ινστιτούτου Ξένων 
γλωσσών και φιλολογιών, 
Συγκλητικός και έφορος Παν/κής 
βιβλιοθήκης, Γεν. γραµµατέας 
Ινστιτούτου Νεοελλ. σπουδών 

 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου 
Καραµανλή 

1963   Κυβέρνηση Γεωργίου 
Παπανδρέου 

1964  Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση: η 
δηµοτική γίνεται επίσηµη γλώσσα 
της εκ/σης  ισότιµη µε την 
καθαρεύουσα 

 

1965 Ίδρυση Κέντρου Βυζαντινών 
Ερευνών (πρόεδρος ο Κριαράς) 

 
 

 

1966  Ιδρύεται έκτακτη αυτοτελής έδρα 
Συγκριτικής γραµµατολογίας µε 
ενέργειες του Εµµ. Κριαρά 

 

1968 
 

-Απολύεται για πολιτικούς 
λόγους, τελειώνει η ακαδηµαϊκή 
του καριέρα 
-Εκλογή του από τη Σχολή 
Ανατολικών Γλωσσών στο Παρίσι 
αλλά το ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών δεν του παραχωρεί 
άδεια εξόδου από την Ελλάδα 

Καταργείται η µεταρρύθµιση του 
1964 
 

∆ικτατορία συνταγµαταρχών 

1968 
 

Εκδίδεται ο πρώτος τόµος του 
«Λεξικού της µεσαιωνικής 
ελληνικής δηµώδους 
γραµµατείας» 

  

1974   ∆ιχοτόµηση της Κύπρου, 
µεταπολίτευση στην Ελλάδα 

1975 
 

 Το νέο  ελληνικό σύνταγµα δεν 
περιλαµβάνει άρθρο για τη 
γλώσσα 

 

1976 
 

 Η δηµοτική γίνεται επίσηµα 
γλώσσα της εκπαίδευσης και των 
άλλων θεσµών του κράτους, 
καταργείται στο γυµνάσιο η 
διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας από το πρωτότυπο  

 

1981 Πρόεδρος επιτροπής για το 
µονοτονικό 

 Κυβέρνηση Ανδρέα 
Παπανδρέου 

1982 Υποστηρικτής του «ορθόδοξου 
δηµοτικισµού» έρχεται σε 
αντίθεση µε τον Ελληνικό 
Γλωσσικό Όµιλο 
 

- Καθιερώνεται  το µονοτονικό 
σύστηµα 
- ∆ιακήρυξη του Ελληνικού 
Γλωσσικού Οµίλου 
(Μπαµπινιώτης) περί «ενιαίας 
ελληνικής γλώσσας» 

 

1983 
 

Πρόεδρος επιτροπής δηµοτικής 
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 

Μεταγραφή νοµικών κωδίκων  
 

 

1985 
 

«Τα πεντάλεπτά µου», εκποµπή 
στην τηλεόραση σχετική µε τη 
γλώσσα 

-«∆ηµόσιος διάλογος για τη 
γλώσσα» (Ηµερίδα στο γήπεδο 
του Μίλωνα)   
-«Πολυτονικό, ναι ή όχι;» 

Υπουργός Παιδείας  Αντώνης 
Τρίτσης 
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-«αρωγή», «ευδοκίµηση»: 
συζητήσεις περί «γλωσσικής 
πενίας» µε αφορµή την αποτυχία 
των υποψηφίων  

1986  «Ναι ή όχι στα αρχαία ελληνικά;»  
1987 
 

Συντάσσει το «υπόµνηµα των 
εννέα» 
 

- «Υπόµνηµα των εννέα»: 
στέλνεται στον πρωθυπουργό και 
προβάλλει τις αντιρρήσεις των 
συντακτών του για την 
επαναφορά της αρχαίας ελληνικής  
γλώσσας στο γυµνάσιο 

 

1990   Κυβέρνηση Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη 

1992  Επανεισαγωγή  της διδασκαλίας 
της αρχαίας ελληνικής  γλώσσας  

 

1993   Κυβέρνηση Ανδρέα 
Παπανδρέου 

1996   Κυβέρνηση Κώστα Σηµίτη 
1997 
 

Ολοκλήρωση και του Ι∆ τόµου 
του Μεσαιωνικού Λεξικού  

  

2007 Αναγορεύεται επίτιµος 
διδάκτορας από το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 

  

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Χριστίνα Παπαγγελή 

 
 
 

 
 
Βιβλιογραφία: 
Για το χρονολόγιο: 

1. Φραγκουδάκη, Άννα, Η γλώσσα και το έθνος 1880-1980, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2001 
2. Σταυρίδη-Πατρικίου, Ρένα, ΟΙ φόβοι ενός αιώνα, εκδ. ∆όµος, 1988 
3. Φιλόλογος, τεύχος 47, άνοιξη 1987 
4. Φραγκουδάκη, Άννα, Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και φιλελεύθεροι διανοούµενοι, εκδ. Κέδρος 
5. ∆ηµαράς, Αλέξης, H µεταρρύθµιση που δεν έγινε, τ. Β΄, εκδ. Εστία, 2008 

 
 
Για τη ζωή και το έργο του: 

6. Ζιώγας  Παναγιώτης, Εµµανουήλ Κριαράς, εκδ. 2008 
7. Κριαράς, Εµµανουήλ, Ανιχνεύσεις, Γλωσσικά και φιλολογικά µελετήµατα - Συµβολή στο χρονολόγιο του 

δηµοτικισµού, Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2001 
8. Κριαράς, Εµµανουήλ, Αλληλογραφία Β΄, Γράµµατα λογοτεχνών και επιστηµόνων του περασµένου αιώνα 

1925-2001, Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2007 
9. Κριαράς, Εµµανουήλ, Πενήντα χρόνια από τον εναρκτήριο λόγο µου στο πανεπιστήµιο, 2000, 

Πραγµατώσεις 
10. Κριαράς, Εµµανουήλ, Η γλώσσα µας, Θεσσαλονίκη 2002 
11. Κριαράς, Εµµανουήλ, ∆ηµοτικισµός, νεοελληνική και αρχαία γλώσσα, «Τα Νέα», 1987 
12. Κριαράς, Εµµανουήλ, Το µονοτονικό και ποιο είδος του µας χρειάζεται, 1982 
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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 

 
 



ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΝΝΝΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    –––   ΣΣΣΥΥΥΖΖΖΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ :::    ΟΟΟ    ΕΕΕΜΜΜΜΜΜΑΑΑΝΝΝΟΟΟΥΥΥΗΗΗΛΛΛ    ΚΚΚΡΡΡΙΙΙΑΑΑΡΡΡΑΑΑΣΣΣ    ΩΩΩΣΣΣ    ∆∆∆ΑΑΑΣΣΣΚΚΚΑΑΑΛΛΛΟΟΟΣΣΣ       
∆ράµα, Τετάρτη 23/3/2011                                       

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝ∆∆∆ ΕΕΕ ΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    ΦΦΦ ΙΙΙ ΛΛΛΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΩΩΩΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜΑΑΑΣΣΣ    
http://sfdramas.blogspot.com 

σελ. 12 

δουλεύοντας µε τον καθηγητή Εµµανουήλ Κριαρά 
 
∆εκ. ’83 – Οκτ.’84. ∆έκα δηµιουργικοί µήνες δίπλα στον καθηγητή Εµµ. Κριαρά, στο Λεξικό της 

Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας(1100-1669). Ήταν για µένα ένα άλλο σχολείο και ο καθηγητής 
ένας µεγάλος δάσκαλος. Μου έµαθε να σέβοµαι αυτό µε το οποίο ασχολούµαι, να αξιοποιώ το χρόνο µου, να έχω 
µεράκι για τη δουλειά µου. Ο ίδιος, ένας χαλκέντερος εργάτης της γλώσσας, µου δίδασκε µε την υποµονή και την 
εργατικότητά του και µου δηµιουργούσε ένα αίσθηµα ασφάλειας, αλλά και δέους, όσον αφορά θέµατα της γλώσσας 
και της έρευνας. Οι οδηγίες που µου έδινε ή οι παρατηρήσεις που µου έκανε για το έργο µου ήταν σπουδή για µένα 
και µαθήµατα για τη γλώσσα και τη µεθοδολογία. Τίποτε περιττό, τίποτε ασαφές ή αδιευκρίνιστο. 

   Η  «θητεία» µου στο Λεξικό µου έδινε την ευκαιρία να ασχολούµαι µε τη γλώσσα κι αισθανόµουν ότι 
συνέχιζα τις σπουδές µου – µιας και µόλις είχα αποφοιτήσει από το Γλωσσολογικό τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης. Μόνο που εκτός από τις µελέτες, τα άρθρα ή τα λεξικά που έπεφταν στα χέρια µου, τώρα συνέβαλα 
– έστω και ελάχιστα – και στην παραγωγή ενός έργου τόσο σηµαντικού για τα ελληνικά Γράµµατα. Ήµουν γι’ αυτό 
πολύ περήφανη και ευγνώµων στον καθηγητή Εµµ. Κριαρά, άλλωστε και µέχρι σήµερα είµαι και µιλάω µε θέρµη  
στους µαθητές µου γι’ αυτόν. Βέβαια δεν ευτύχησα να  δουλέψω κοντά του πολύ καιρό, γιατί  µε κέρδισε η τάξη, 
αλλά κουβαλάω µέσα µου όσα απλόχερα µου δίδαξε και τον ευχαριστώ γι’ αυτό. 

                          
για το Σύνδεσµο φιλολόγων ν. ∆ράµας, Ουρανία Χατζηκωνσταντινίδου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Οι ακόλουθες διδακτικές προτάσεις είναι συνδεµένες µε τα µαθήµατα της νεοελληνικής γλώσσας στο 

Γυµνάσιο και στο Λύκειο. Σκοπός τους είναι να δοθεί αφορµή για να συζητήσουµε µε τους µαθητές για τον 
Εµµανουήλ Κριαρά. Όπως έχουν δείξει οι σχετικές δοκιµές στην τάξη, οι µαθητές έχουν ανάγκη και χαίρονται 
συζητήσεις σχετικές µε την ιστορία της εκπαίδευσης και τα γλωσσικά θέµατα. 

Σχετικά µε τις δοκιµές που έγιναν σε τάξεις Λυκείου µπορούµε να πούµε ότι τα κείµενα αρέσουν στα 
παιδιά κυρίως επειδή σχετίζονται µε τη δηµοτική γλώσσα. Η θέση του Εµµανουήλ Κριαρά υπέρ της δηµοτικής και 
οι αγώνες του για την καθιέρωσή της κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους. Επίσης, στη β΄ λυκείου, σχολίασαν θετικά τη 
συµµετοχή του στην Αντίσταση, για την οποία φυλακίστηκε. Με παρόµοια οπτική είδαν και τη δίωξη του από τη 
χούντα. Εντύπωση τους έκαναν τα πολύπλευρα ενδιαφέροντα και οι µελέτες του Κριαρά. Ειδικότερα, σχετικά µε τη 
γλώσσα, απόρησαν για τον τρόπο που µιλά και για την προοδευτική σκέψη του. Συµφώνησαν ότι δεν πρέπει να 
διδάσκεται η αρχαία ελληνική γλώσσα στο γυµνάσιο και επισήµαναν ότι για την Α΄ Λυκείου είναι πολλές οι έξι 
ώρες την εβδοµάδα. Στη Γ΄ Λυκείου, όπου τίθεται το ζήτηµα του δικαιώµατος/ ευθύνης του ανθρώπου των 
γραµµάτων να εκφράζει γνώµη για θέµατα που απασχολούν την κοινωνία, είδαν µε θετικό τρόπο την παρέµβασή 
του στο ζήτηµα της εθνικής ταυτότητας και της εξωτερικής πολιτικής.   

Και κάτι ακόµα από τα συµφραζόµενα των δοκιµών µας: Όταν έµαθαν για τη συνάδερφο που 
συνεργάζεται µαζί του ρώτησαν πως είναι δυνατόν να συνεργάζονται εφόσον έχουν τόσο µεγάλη διαφορά 
ηλικίας… Ακόµη περισσότερο, ρώτησαν για ποιο λόγο χρειάζεται συνεργάτες ένας τόσο σηµαντικός 
επιστήµονας… 

Ακολουθούν οι διδακτικές προτάσεις µε σειρά από τη Α΄ Γυµνασίου προς τη Γ΄ Λυκείου. 
 
 
 
 

τα λεξικά  
(για την Α΄ Γυµνασίου) 

 
(Η άσκηση που ακολουθεί σχετίζεται µε την ενότητα 10 του βιβλίου της Γλώσσας της Α΄ γυµνασίου και 

πιο συγκεκριµένα µε την υποενότητα για τα λεξικά.) 
 
Το παρακάτω λήµµα προέρχεται από λεξικό Λεξικό Μεσαιωνικής Ελληνικής  και δηµώδους γραµµατείας 

του Εµ. Κριαρά. 
πανάσχηµος, επιθ., Σπανός [15ος αι.] (Eideneier) A 29" πανάσκηµος , Πουλολ. (Τσαβαρή)* 21 κριτ. υπ. 
Από το α' συνθ. παν- και το επίθ. άσχηµος. Η λ. στον Κουµαν., Συναγ. ν. λεξ. και σήµ. 
α)  Πάρα πολύ άσχηµος, αποκρουστικός: πανάσχηµη, χοντρόχειλη, χαµηλοφρύδα, µαύρη Ερωτοπ. 326 Ω 

πανάσχηµε, ω ούριε και εξούριε και αναχεσοµείσιδε Σπανός (Eideneier) A 293· είσαι και πανάσχηµον εκ  τα πουλία 
του κόσµου Πουλολ. (Τσαβαρή)* 21      

β) (µεταφ.) πολύ δυσάρεστος: είπα και πάλιν λέγω το, ακούσατε οι πάντες, παράξενα, πανάσχηµα και 
άχρηστα σηµεία Ναθαναήλ Μπέρτου, Στιχοπλ. I 703. 

 
Με βάση τις πληροφορίες του λεξικού να απαντήσετε στα εξής: 
 
Ποια άλλη παραλλαγή της λέξης βρίσκουµε στα µεσαιωνικά κείµενα; 
Ποια πληροφορία για το σχηµατισµό της λέξης δίνει το λεξικό; 
Ποιες είναι οι σηµασίες της λέξεις που χρησιµοποιούνται στα µεσαιωνικά κείµενα; Ποια η διαφορά της 

πρώτης σηµασίας από τη δεύτερη; 
Με ποιο τρόπο ο λεξικογράφος επιβεβαιώνει τις σηµασίες της λέξης; 
Σε ποιον συγγραφέα βρίσκεται για πρώτη φορά η λέξη; 
 
 
Το ίδιο λήµµα δίνεται και από το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαµπινιώτη ως εξής: 
 
πανάσχηµος, -η, -ο πάρα πολύ άσχηµος ΣΥΝ. κακάσχηµος, αποκρουστικός ΑΝΤ. πανέµορφος, 

πεντάµορφος. 
[ΕΤΥΜ. Η λ. µαρτυρείται από το 1894] 
 
Ποιες διαφορές µπορείτε να εντοπίσετε στον τρόπο που τα δύο λεξικά δίνουν τη λέξη; Πού οφείλονται 

κατά τη γνώµη σας οι διαφορές αυτές; Θα σας βοηθήσει στην απάντηση ο τίτλος των δύο λεξικών. 
Αφού συγκρίνετε τις πληροφορίες των δύο λεξικών να βρείτε ποιο από τα δύο δίνει µια λανθασµένη 

πληροφορία. 
 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Σωτήρης Γκαρµπούνης 
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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 
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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”.  
α) Βρείτε παράγωγες και σύνθετες λέξεις που σχηµατίζονται από την απλή αυτή λέξη. 
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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 
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 αιτία της αγραµµατοσύνης η γλωσσική µας πολυπραγµοσύνη στο γυµνάσιο 
(για τη Γ΄ Γυµνασίου) 

 
Ο Εµµανουήλ Κριαράς µιλά στην εφηµερίδα «Πατρίδα» του Ηρακλείου  

 
«Π»: Πώς βλέπετε, κύριε καθηγητά, την κατάσταση στην εκπαίδευσή µας σήµερα; Τι νοµίζετε ότι πρέπει 

να γίνει ώστε να υπάρξει βελτίωση; 
Απάντ.: Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η εκπαίδευσή µας επιβάλλει να ενδιαφερθούµε 

ιδιαίτερα για µια αποκατάσταση. […] Τα προβλήµατα είναι σοβαρά και προβάλλουν τόσο στη δηµοτική και τη 
µέση εκπαίδευση όσο και στην ανωτάτη. […] Αναρωτιέµαι όµως: έχοµε σήµερα συνειδητοποιήσει επαρκώς την 
κατάσταση που πρέπει να αντιµετωπίσοµε; Χρειάζεται προηγουµένως σωστός κατατοπισµός µας ώστε να 
αναζητήσοµε την κατάλληλη θεραπεία. Χρειάζεται, ανάµεσα στα άλλα, να προσέξοµε σε ποιο βαθµό το σηµερινό 
σύστηµα παιδείας που εφαρµόζεται —σύστηµα που έχει αφεθεί να λειτουργεί χωρίς συνεχή παρακολούθηση— 
οδηγεί σε κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσµα. 

«Π»: Εσείς τι προτείνετε; 
Απάντ.: Παρατηρώ ότι πρέπει να καταρτίσοµε εκ νέου το σχολικό πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου και 

του Γυµνασίου. Χρειάζεται να περιοριστεί ο αριθµός των µαθηµάτων, αλλά και η ύλη του κάθε µαθήµατος στα 
βασικά και απαραίτητα. Ιεράρχηση επίσης των µαθηµάτων είναι απαραίτητη. Ειδικότερα υποστηρίζω —και δεν το 
λέω µόνος εγώ— ότι µε τη σηµερινή διδασκαλία στο γυµνάσιο δηµοτικής και καθαρεύουσας οδηγείται ο µαθητής 
σε πλήρη σύγχυση, καθώς έρχεται από το δηµοτικό γλωσσικά ακατάρτιστος στη σηµερινή του γλώσσα. Ξέροµε ότι 
η µεταρρύθµιση του 1976 αποµάκρυνε την αρχαία γλώσσα από το γυµνάσιο και τη µετέθεσε στο λύκειο. 
Μεταγενέστερες προτάσεις οδήγησαν µε τον καιρό στο εσφαλµένο µέτρο της επαναφοράς της καθαρεύουσας στο 
γυµνάσιο. Χρειάζεται άµεση αποκατάσταση των πραγµάτων. Είναι ανάγκη ο µαθητής να κατακτήσει όσο γίνεται 
καλύτερα τη σύγχρονη γλώσσα του για να µπορέσει αργότερα στο λύκειο, βασιζόµενος στη γλώσσα τη σύγχρονη, 
να επεκτείνει τις γνώσεις του και στην αρχαία γλώσσα. Στο γυµνάσιο ο µαθητής πρέπει απλώς να προϊδεαστεί ως 
προς την αρχαία γλώσσα, ενώ σήµερα φιλοδοξούµε να επιτύχοµε το ακατόρθωτο: παράλληλη προσπέλαση δύο 
γλωσσικών µορφών από µαθητές όχι ανάλογα παρασκευασµένους.  […] 

Ολοένα και περισσότερο διαµαρτυρόµαστε για την «αγραµµατοσύνη» των νέων — και δεν έχοµε άδικο. 
Πιστεύω ότι η αιτία της αγραµµατοσύνης αυτής οφείλεται στη γλωσσική µας πολυπραγµοσύνη στο γυµνάσιο. ∆εν 
περιοριζόµαστε να διδάξοµε στα χρόνια του γυµνασίου όσο µπορούµε καλύτερα όσα ο µαθητής µπορεί να 
αφοµοιώσει. Ζητούµε το ακατόρθωτο. […] 

«Π»: Πώς βλέπετε τους σηµερινούς νέους, κύριε καθηγητά; 
Aπαντ.: Τους νέους µας σήµερα, για να µιλήσω µε γενικότητα, τους βλέπω να υστερούν αισθητά στην όλη 

συγκρότησή τους, χωρίς να είναι οι ίδιοι πάντα υπαίτιοι για το γεγονός. Υπάρχουν πάντα λαµπρές εξαιρέσεις, αλλά 
υποχρέωσή µας είναι να ενδιαφερόµαστε για το σύνολο και όχι για µεµονωµένες οµάδες. 

(από το http://www.lexilogia.gr/forum/showthread.php?t=3605)  
 

1. Ποια είναι η προϋπόθεση, σύµφωνα µε τον Κριαρά, για να προχωρήσουµε σε αντιµετώπιση των 
προβληµάτων της εκπαίδευσης; 

2. Μπορείτε να παρουσιάσετε επιγραµµατικά τρεις συγκεκριµένες προτάσεις που κάνει ο καθηγητής για τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος; 

3. Σε ποια πρόταση ρίχνει τελικά το βάρος; Πώς δικαιολογεί τη θέση του; 
4. Γνωρίζετε γιατί επιµένει ιδιαίτερα σ’ αυτή τη θέση; Πώς συνδέεται αυτή µε τις γενικότερες γλωσσικές 

απόψεις – δράσεις του Κριαρά; 
5. «Ξέροµε ότι η µεταρρύθµιση του 1976 αποµάκρυνε την αρχαία γλώσσα από το γυµνάσιο και τη µετέθεσε στο 

λύκειο. Μεταγενέστερες προτάσεις οδήγησαν µε τον καιρό στο εσφαλµένο µέτρο της επαναφοράς της καθαρεύουσας 
στο γυµνάσιο».  Γνωρίζετε σε ποια γεγονότα της γλωσσικής και εκπαιδευτικής ιστορίας µας αναφέρεται ο 
καθηγητής; 

6. «Πιστεύω ότι η αιτία της αγραµµατοσύνης αυτής οφείλεται στη γλωσσική µας πολυπραγµοσύνη στο 
γυµνάσιο.» Πώς καταλαβαίνετε τον όρο «πολυπραγµοσύνη»; Συµφωνείτε µε τη θέση του Κριαρά; Να 
δικαιολογήσετε την άποψή σας. 

7. ««Π»: Πώς βλέπετε, κύριε καθηγητά, την κατάσταση στην εκπαίδευσή µας σήµερα; Τι νοµίζετε ότι πρέπει να 
γίνει ώστε να υπάρξει βελτίωση; 
Απάντ.: Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η εκπαίδευσή µας επιβάλλει να ενδιαφερθούµε ιδιαίτερα για µια 
αποκατάσταση. […] Τα προβλήµατα είναι σοβαρά και προβάλλουν τόσο στη δηµοτική και τη µέση εκπαίδευση όσο και 
στην ανωτάτη».  

Από τον παραπάνω διάλογο να δηµιουργήσετε ένα ενιαίο κείµενο µετατρέποντας τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και 
ξεκινώντας µε την πρόταση: «Ο δηµοσιογράφος ρώτησε τον Κριαρά …». 

8. προβάλλουν, να περιοριστεί, απαραίτητα, αποµάκρυνε, εσφαλµένο, ακατόρθωτο, παρασκευασµένους, 
αγραµµατοσύνη, υπαίτιοι. Να αντικαταστήσετε τις παραπάνω λέξεις του κειµένου µε συνώνυµες. 

9. Να αναγνωρίσετε τις υπογραµµισµένες δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου (επιρρηµατικές ή 
ονοµατικές, συγκεκριµένο είδος, συντακτικός ρόλος). 
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10. «Τους νέους µας σήµερα, για να µιλήσω µε γενικότητα, τους βλέπω να υστερούν αισθητά στην όλη 
συγκρότησή τους, χωρίς να είναι οι ίδιοι πάντα υπαίτιοι για το γεγονός».  

Τι πιστεύετε ότι εννοεί ο Κριαράς µε τη φράση «στην όλη συγκρότησή τους»; Ποιοι άλλοι µπορεί να είναι 
υπεύθυνοι για την υστέρηση αυτή; Να οργανώσετε την απάντησή σας σε ένα κείµενο 200-250 λέξεων, που θα 
δηµοσιευτεί ως άρθρο στην ηλεκτρονική εφηµερίδα του σχολείου σας.  

 
για τον σύνδεσµο φιλολόγων  ν. ∆ράµας, Έλσα Σκλαβάκη 
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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 
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Εµµανουήλ Κριαράς, η ζωή και το έργο του  
(για την Β΄ Λυκείου) 

 
Φιλόλογος, νεοελληνιστής, οµότιµος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης. Μετά τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παρακολούθησε στο 
Μόναχο µαθήµατα βυζαντινολογίας και παράλληλα ασκήθηκε σε θέµατα λεξικογραφίας ως συνεργάτης στο 
Θησαυρό της λατινικής γλώσσας. Το 1938 έγινε διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στα 1938 -39 και 1945-48 
παρακολούθησε στο Παρίσι µαθήµατα βυζαντινής φιλολογίας και ιστορίας, νεοελληνικής γλώσσας και φιλολογίας 
και συγκριτικής γραµµατολογίας. Στην Κατοχή κλείστηκε σε γερµανικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως (Μάιος-Σεπτ. 
1944) για τη συµµετοχή του στην Αντίσταση. Από το 1930 και ως το 1950 εργάστηκε στο Μεσαιωνικό Αρχείο της 
Ακαδηµίας Αθηνών, στην αρχή ως συντάκτης και από το 1939 ως διευθυντής του.  

Το 1950 ο Κριαράς διορίστηκε τακτικός καθηγητής της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου δίδαξε επίσης (κατ’ εντολήν) Βυζαντινή Ιστορία, 
Γενική Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Γενική και Συγκριτική Γραµµατολογία. ∆ιατέλεσε επίσης γενικός γραµµατέας 
του διοικητικού συµβουλίου του Ιδρύµατος Μ. Τριανταφυλλίδη και πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών. 
Κατά τη διάρκεια της Απριλιανής δικτατορίας απολύθηκε (1968). Τον ίδιο χρόνο διορίστηκε από το γαλλικό 
Υπουργείο Παιδείας στο Παρίσι «professeur associé»*, για το µάθηµα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας. Η χούντα 
όµως του απαγόρευσε την έξοδο από την Ελλάδα. Μετά τη Μεταπολίτευση έδωσε διαλέξεις και δίδαξε σε διάφορα 
πανεπιστήµια του εξωτερικού. Είναι µέλος πολλών φιλολογικών εταιρειών και ξένος εταίρος των Ακαδηµιών 
Ρώµης και Παλέρµου, αντεπιστέλλον* µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών και κάτοχος πολλών ελληνικών και ξένων 
τιµητικών διακρίσεων.  

Σε όλο το διάστηµα της σταδιοδροµίας του ο Κριαράς αγωνίστηκε για την επικράτηση της δηµοτικής 
γλώσσας και του µονοτονικού συστήµατος. Υπήρξε µέλος της επιτροπής για την τελική έγκριση της σχολικής 
γραµµατικής (1976), πρόεδρος της επιτροπής για τον καθορισµό του είδους του µονοτονικού που θα εφαρµοζόταν, 
πρόεδρος της επιτροπής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για τη µεταγλώττιση των δικαστικών κωδίκων και µέλος της 
επιτροπής για την επιµέλεια της γλώσσας στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση).  

Στο ευρύ φάσµα των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Κριαρά ξεχωρίζει η ενασχόληση του µε κείµενα της 
µεσαιωνικής δηµώδους καθώς και της κρητικής λογοτεχνίας (14ος-17ος αι.), όπως και το ενδιαφέρον του για 
νεότερες µεγάλες µορφές της λογοτεχνίας µας και του δηµοτικισµού (19ος αι.). Από το πλούσιο συγγραφικό του 
έργο (που τιµήθηκε κατά καιρούς µε τα βραβεία: «Zappas», «Γουλανδρή», «Γεωργίου Φωτεινού», «Herder», 
«Desrousseaux») διακρίνονται τα αυτοτελή δηµοσιεύµατα: Μελετήµατα περί τας πηγάς του Ερωτοκρίτου (1938), Ο 
Γύπαρις (1940), Κατσαϊτης (1950), Βυζαντινά ιπποτικά µυθιστορήµατα (1955), Το ανακάληµα της Κωνσταντινόπολης 
(1956 και 1965), ∆ιονύσιος Σολωµός (1957 και 1970), Ψυχάρης (1959 και 1981), Γεωργίου Χορτάτση, Πανώρια 
(1975), Άρθρα και σηµειώµατα ενός δηµοτικιστή (1979), Φιλολογικά µελετήµατα (1979), Η σηµερινή µας γλώσσα 
(1984), καθώς και το Μεγάλο Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας. 

(Καραγιάννη, Ιωάννα. "Κριαράς, Εµµανουήλ". Παγκόσµιο βιογραφικό λεξικό) 
 

από το http://www.haef.gr/libraries/biographies/kriarasf.php 
 
* professeur associé: αναπληρωτής καθηγητής 
* αντεπιστέλλων -ουσα -ον [andepistélon]: (λόγ.) Aντεπιστέλλον µέλος, το µέλος επιστηµονικού, ακαδηµαϊκού ιδρύµατος κτλ. το οποίο διαµένει 
µακριά από την έδρα: Aντεπιστέλλον µέλος της Aκαδηµίας Aθηνών.  
[λόγ. µεε. < ελνστ. ἀντεπιστέλλω `γράφω σε απάντηση΄ µτφρδ. γαλλ. membre correspondant] (από το λεξικό της κοινής νεοελληνικής 
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html) 
 

1. Να συντάξεις περίληψη του κειµένου σε εκατό περίπου λέξεις. 
(Πριν γράψεις την περίληψη φρόντισε να απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα: α) ποιο είναι το θέµα του 

κειµένου; β) ποια είναι η άποψη της συγγραφέα; γ) για ποιο λόγο γράφει το κείµενο; δ) τι είδος κείµενο είναι;) 
2. Να ελέγξεις το δοµή του βιογραφικού σηµειώµατος. Σκέψου αν θα πρόσθετες ή αν θα αφαιρούσες κάποιες 

πληροφορίες. ∆ικαιολόγησε την απάντησή σου. 
3. Να µετατρέψεις τη σύνταξη σε ενεργητική: «Στην Κατοχή κλείστηκε σε γερµανικό στρατόπεδο 

συγκεντρώσεως (Μάιος-Σεπτ. 1944) για τη συµµετοχή του στην Αντίσταση». Τι προβλήµατα αντιµετωπίζεις στην 
µετατροπή; 

4. Να µετατρέψεις τη σύνταξη σε παθητική: «Η χούντα όµως του απαγόρευσε την έξοδο από την Ελλάδα». 
5. Υπάρχουν σχόλια στο βιογραφικό που διάβασες; ∆ικαιολόγησε την απάντησή σου. 
6. Να βρεις λέξεις που µπορούν να αντικαταστήσουν τις παρακάτω λέξεις χωρίς να αλλοιώνεται η σηµασία 

του κειµένου: παράλληλα, κλείστηκε, τελική, επιµέλεια, ευρύ. 
7. Ο Εµµανουήλ Κριαράς εργάστηκε ως δάσκαλος, ερευνητής, επιστήµονας. Ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει 

να έχει ένας νέος που επιλέγει ως επάγγελµα κάτι σχετικό µε τα γράµµατα και τις τέχνες; Μπορείς να σκεφτείς εσύ 
το επάγγελµα όπου θα αναφερθείς ανάλογα µε τα δικά σου ενδιαφέροντα. (400-500 λέξεις) 
 

για τον σύνδεσµο φιλολόγων  ν. ∆ράµας, Ειρήνη Γεωργαλά, Βασίλης Συµεωνίδης 
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σελ. 21 

Εµµανουήλ Κριαράς: «Οι γονείς µου δεν ήθελαν να γίνω φιλόλογος διότι δεν θα έβγαζα πολύ ψωµί»  
(για την Γ΄ Λυκείου) 

 
αποσπάσµατα από συνέντευξη στον Σταύρο Θεοδωράκη, Σάββατο 28 Νοεµβρίου 2009 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4548335 
     

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 


