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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΡΙΑΡΑΣ:

Αντίδοτοσιον βαρβαρισµόn παιδεία
Ο KaOnvnmsΓλωσσολογία$και µαχητικόβ δηµοπκισα^, που συµπληρώνει
cpaos τα 106 χρόνια ιου, τιµήθηκε από το ∆ιεθνή Πανεπιστήµιο Ελλάδα$
Συγκινηµένος
για τη «βαριά
τιµή» δήλωσε ο καθηγητής
Γλωσσολογίας Εµµανουήλ
Κριαράς, ο οποίος συµπληρώνει
φέτος 106 χρόνια ζωής και τιµήθηκε
για την προοφορά του στη
γλώσσα και στον πολιτισµό από
το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδας,
στη Θεσσαλονίκη.
Ο ίδιος, που αποδέχεται πάντα
τις προσκλήσεις για να τιµηθεί το
έργο του, συνηθίζει να λέει πως,
ένα µέρος των εκδηλώσεων αφορά
I.Καζαζης, Σ.Μοσχονάς, Ε.Κριαράς, Κ. Γραµµένος και Α.Καϊσης στην εκδήλωση του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου
την επιστηµονική του συµβολή
Ελλάδας
και ένα άλλο το γεγονός ότι αποτελεί
«βιολογικό φαινόµενο»,
διαφέρεται για τα κοινά», είπε από
Γλωσσολογίας
και Φιλοσοφίας
λίζει τον µαχητικό δηµοτικισµό
λόγω της µακροζωίας του.
το βήµα της εκδήλωσης ο τιµώµενος Σπύρος Μοσχονάς και ο καθηγητής µετά τη µεταπολίτευση.
Επέµενε πάντα γιάτην ποιοτικά
«To έργο µου δεν είναι αποτελεσµάτωνκαθηγητής, ο οποίος διακρίνεται
και πρόεδρος του Κέντρου
ιδιαίτερων δεξιοτήτων
Ελληνικής Γλώσσας Ιωάννης Καζάζης, αναβαθµισµένη
ελληνική
από διαύγεια πνεύµατος και
µου, αλλά σκληρής εργασίας, την
n µόνη δυσκολία που αντιµετωπίζει
ενώτη συµβολή του καθηγητή γλώσσα και τη σωστή χρήση της.
οποία αγάπησα πολύ.
είναι ένα πρόβληµα ακοής.
στη νοµική δηµοτική γλώσσα Ο καηµός του είναι ότι n γλώσσα
Ενα πράγµα που µου έδινε πάντα
ανέπτυξε ο καθηγητής της Νοµικήςπου σφυρίζει γύρω pas είναι σαν
Για το καθοριστικό έργο και τη
δύναµη και κουράγιο ήταν ότι συνεισφορά
του Α.Π.Θ., Αθανάσιος Καΐσης.βαρβαρισµός και το αντίδοτο είναι
του Ε. Κριαρά στη
γλώσσα και στον πολιτισµό, µίλησαν
n γερή παιδεία», είπε στο «Εθνος»,
είµαι ενεργός πολίτης, άνθρωπος
που πάντα ενδιαφερόταν και ενο κ. Καζάζης.
ο αναπληρωτής καθηγητής
«Ο καθηγητής Κριαράς συµβο¬
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