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«Λεξικογραφικό Χαρµόσυνο» 
για ιον Εµµ. Κριαρά 

Μέσα σε κλίµα συγκίνησης πραγµατοποιήθηκε 
το «Λεξικογραφικό 

Χαρµόσυνο για τα εκατοπεντάχρονα 
του καθηγητή Εµµανουήλ Κριαρά». 
Την εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε 

την περασµένη Παρασκευή, διοργάνωσε 
το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 

Ελλάδος προς τιµήν του οµότιµου 
καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, Εµµανουήλ Κριαρά, ο 
οποίος διανύει αισίως τον 106ο χρόνο 
της ζωής του. 

Την εκδήλωση, η οποία είχε εορταστικό 
χαρακτήρα και πραγµατοποιήθηκε 

σε ένα κατάµεστο αµφιθέατρο, 
συντόνισε ο καθηγητής της Νοµικής 
Σχολής του ΑΠΘ Αθανάσιος Κάίσης. 
Χαιρετισµό απηύθυναν ο πρόεδρος 
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος, 

καθηγητής Κώστας Γραµµένος, 
και ο κοσµήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστηµών, καθηγητής Βασίλης 
Γούναρης. 

Για το καθοριστικό έργο και τη συνεισφορά 
του Εµµανουήλ Κριαρά στη 

γλώσσα και τον πολιτισµό µίλησαν 

ο Σπύρος Μοσχονάς, αναπληρωτής 
καθηγητής Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας 

της Γλώσσας, µε θέµα «To λεξικογραφικό 
έργο του Εµµανουήλ Κριαρά», 

ο καθηγητής και πρόεδρος του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Ιωάννης 
Καζάζης, µε θέµα «To µεσαιωνικό λεξικό 

του Εµµανουήλ Κριαρά - Τοµή 
και συνέχεια». Τέλος, ο καθηγητής της 
Νοµικής Σχολής του ΑΠΘ Αθανάσιος 
Κάίσης, στην εισήγησή του, εξήρε την 
ουσιώδη συµβολή του Εµµανουήλ 
Κριαρά στη νοµική δηµοτική γλώσσα. 

Μετά την απονοµή της τιµητικής 
πλακέτας από τον πρόεδρο του ∆ιεθνούς 

Πανεπιστηµίου, ο καθηγητής Εµµ. 
Κριαράς απευθύνθηκε στους παρευρισκόµενους 

βαθύτατα συγκινηµένος. «To 
έργο µου δεν είναι αποτέλεσµα των ιδιαίτερων 

δεξιοτήτων µου αλλά σκληρής 
εργασίας την οποία αγάπησα πολύ. Ενα 
πράγµα που µου έδινε πάντα δύναµη και 
κουράγιο ήταν ότι είµαι ενεργός πολίτης, 
άνθρωπος που πάντα ενδιαφερόταν κι 
ενδιαφέρεται για τα κοινά», τόνισε µεταξύ 

άλλων ο τιµώµενος καθηγητής. 
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