
 

 

  

 
 

 

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 
ΑΝΕΛΥΣΕ ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 2η Ετήσια Διάλεξη της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, η οποία φέτος 

εντασσόταν στο πλαίσιο των 80 χρόνων από την ίδρυση της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 

14 Νοεμβρίου 2017, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με επίσημο ομιλητή τον Καθηγητή 

Γλωσσολογίας, Γεώργιο Μπαμπινιώτη.   

Στην ομιλία του ο Καθηγητής Μπαμπινιώτης ανέφερε ότι σε μια διαδρομή 40 αιώνων η Ελληνική ως 

ζωντανή —εν χρήσει πάντοτε— προφορική και γραπτή γλώσσα διατήρησε, μετέβαλε και ανανέωσε το 

λεξιλόγιο  και τη  γραμματικοσυντακτική της δομή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των ομιλητών της. Ο 

ελληνικός πολιτισμός, όπως είπε, ένας κατεξοχήν «πολιτισμός τού γραπτού λόγου», ένας πολιτισμός που 

στηρίχτηκε, διασώθηκε, μεταδόθηκε και αναπτύχθηκε μέσα από γραπτά κείμενα, χρειάστηκε διαχρονικά 

να αναπτύξει την τέχνη τού γραπτού λόγου σε όλα τα στάδια τής ιστορικής διαδρομής του. «Η επί 20 

αιώνες διπλή των Ελλήνων γλωσσική  παράδοση — προφορική και γραπτή, λόγια και δημώδης—  υπήρξε 

«πηγή ευλογίας» για την ελληνική γλώσσα, αφού  επί 20 αιώνες ευτύχησε να αρδεύεται  από δύο 

γλωσσικά ποτάμια, τη λόγια και τη δημώδη γλωσσική παράδοση, παραμένοντας μία γλώσσα με δύο 

μορφές», πρόσθεσε. «Μια γλώσσα όπως η Ελληνική όχι μόνο η ίδια η σύλληψη τής υφής της αλλά η όλη  

μελέτη  και πολύ περισσότερο  η διδασκαλία τής Ελληνικής πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τη διαχρονική 

της διάσταση», κατέληξε ο κ. Μπαμπινιώτης. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 

ο οποίος ευχαρίστησε τη Συνεργατική  Κυπριακή Τράπεζα για τη συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη της στον 

Οργανισμό, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης και άλλων δράσεων, αλλά 

και την παροχή βραβείων σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης συνδυάζει την επιστημονική, 

μεθοδική προσέγγιση με την αγάπη για το αντικείμενο που μελετά. «Κάποιος μπορεί να εντοπίσει μια από 

τις βαθύτερες προσωπικές δεσμεύσεις του Γεώργιου Μπαμπινιώτη ως δάσκαλου: να παιδεύσει, να 

εξοικειώσει και να κινητοποιήσει τους ομιλητές και τις ομιλήτριες σε σχέση με την ανάγκη να γνωρίζουν 

καλύτερα τη γλώσσα και να καλλιεργούν το λόγο. Να τους κάνει κοινωνούς της δικής του γνώσης και της 

δικής του αγάπης για την ελληνική», πρόσθεσε ο Πρύτανης. 
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Εκ μέρους της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπείας 

της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, κ. Λάμπρος Πιερή, ο οποίος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Καθηγητή 

Γεώργιο Μπαμπινιώτη για την αποδοχή της πρόσκλησης. 

Μετά το πέρας της ομιλίας του κ. Μπαμπινιώτη, ακολούθησαν σύντομες εισηγήσεις από ειδικούς 

Γλωσσολόγους για την Κυπριακή διάλεκτο. Τοποθετήθηκαν με διάφορες θεματικές οι γλωσσολόγοι 

Γεώργιος Γεωργίου, Λεωνίδας Γαλάζης, Μαριλένα Καρυολαίμου, Σπύρος Αρμοστής και Γιώργος Μικρός. 

Τέλος ανακοίνωσης 
 
 


