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«Λεξικογραφικό
-

¦¦ τ

να
για τα
του Ε. Κριαρά
«Λεξικογραφικό Χαρµόσυνο για τα εκατοπεντάχρονα
του καθηγητή Εµµανουήλ Κριαρά» τιτλοφορείται
η εορταστική-τιµητική
γενέθλια εκδήλωση i
που διοργάνωσε
το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
της!
Ελλάδος προς τιµήν του οµότιµου καθηγητή της*
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου, Πανεπι-.
στηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Εµµανουήλ Κριαρά,?
ο οποίος διανύει αισίως και υγιώς τον 106ο χρόνο j
της ζωής του.
"... .
Στην εκδήλωση θα απηύθυναν χαιρετισµό ο no- j
όεδρος του ∆ιεθνούς
Πανεπιστηµίου
Ελλάδος J
(έχει έδρα τη Θέρµη της Θεσσαλονίκης),
καθηγητής
Κώστας Γραµµένος και ο κοσµήτορας της
Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστηµών του πανεπι'-ΐ
στηµίου, καθηγητής Βασίλης Γούναρης.
Οι τρεις εισηγητές της εκδήλωσης ήταν οι Σπύρος
Μοσχονάς,
αναπληρωτής
καθηγητής
Γλωσσο*
λογίας και Φιλοσοφίας της γλώσσας, µε θέµα «To
λεξικογραφικό
έργο του Εµµανουήλ Κριαρά», ο,
καθηγητής της νοµικής σχολής του ΑΠΘ Αθανά-ί
σιος Καϊσης, µε θέµα «Η συνεισφορά του Εµµα-!
νουήλ Κριαρά στη νοµική γλώσσα» και ο καθηΊ
γητής και πρόεδρος του Κέντρου
Ελληνικής!
Γλώσσας Ιωάννης Καζάζης, µε θέµα «To µεσαιω-ι
νικό λεξικό του Εµµανουήλ Κριαρά - Τοµή και;
συνέχεια». Ακολούθησε αντιφώνηση του τιµώµε-'
νου υπεραιωνόβιουι καθηγητή.
, i
Στην προηγούµενη
εκδήλωση
που πραγµατο-ί
ποίησε προς τιµήν του το ΑΠΘ (στις 30 του πεµ*·)
ασµένου Ιανουαρίου)
ο καθηγητής- διευθυντής!
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Γιάννης Καζάζ-'
ης, που έχει
αναλάβει
τη συνέχιση
του j
µνηµειώδους έργου για το Λεξικό της Βυζαντινής^
Γραµµατείας, την οποία είχε ξεκινήσει ο κ. Κρια-5
ράς, του έδωσε το πρώτο αντίτυπο του 17ου τότ]
µου (έφτασε αισίως στο γράµµα Π).Ό 18ος τό-|
µος του ίδιου λεξικού αναµένεται στις αρχές του'
επόµενου έτους (2012).
Ο καθηγητής Εµµανουήλ-Κριαράς γεννήθηκτ σης*
28 Νοεµβρίου του 1906 στον Πειραιά από οικογένεια
κρητικής καταγωγής, ενώ τα πρώτα παιδικά
του χρόνια έζησε στη Μήλο. Τα.1924£ε«ίνησέ
τις
σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του' Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Από το 1930 ως το 1950 εργάστηκε
στο Μεσαιωνικό
Αρχείο της Ακαδηµίας
Αθηνών, αρχικά ως συνεργάτης και από το Ϊ9|9
ως διευθυντής.
To 1950 εξελέγη στη θέση του
τακτικού καθηγητή της µεσαιωνικής φιλολογίας
στο ίδιο Πανεπιστήµιο.
To διδακτικό έργο του
Εµµανουήλ Κριαρά διακόπηκε βίαια τον Ιανουάριο
του 1968, όταν η Χούντα τον απέλυσε για τα
δηµοκρατικά
του φρονήµατα.
Έκτοτε και µέχρι
σήµερα συνεχίζει το ερευνητικό και συγγραφικό
του έργο.
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