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Άρχισαν το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Σεπτεμβρίου, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανε

Όπως υπογράμμισε στο χαιρετισμό του, κατά την επίσημη έναρξη των εργασιών, ο Αναπληρωτής Π

«Το συνέδριο αυτό έχει δώσει βήμα σε πληθώρα ερευνητών και έχει φιλοξενήσει

καταξιωμένους διεθνώς επιστήμονες, συμβάλλοντας έτσι στην ευρύτερη διάδοση της
γλώσσας μας στο εξωτερικό και καθιστώντας την ελληνική γλώσσα αντικείμενο
γλωσσολογικής έρευνας από Έλληνες και ξένους επιστήμονες, ειδικά γλωσσολόγους. Η
ελληνική γλώσσα με την ποικιλία των εκφράσεών της, την απαράμιλλη δυνατότητα
παραγωγής νέων λέξεων και την τελειότητα της δομής της προσελκύει ως φυσικό
επακόλουθο επιστήμονες και ερευνητές από σημαντικά γνωστικά πεδία και δημιουργεί με
τον τρόπο αυτό ένα μόνιμο βήμα διεπιστημονικής προσέγγισης ζητημάτων» ανάφερε
χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Για όλους εμάς τους πανεπιστημιακούς, τους ερευνητές
που βρισκόμαστε στο χώρο αυτό και θεραπεύουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζι είτε
τις ανθρωπιστικές σπουδές είτε τις τεχνολογικές είτε τις επιστήμες υγείας, η γλώσσα
αποτελούσε και αποτελεί ένα εστιακό σημείο στις επιστημονικές αναζητήσεις μας, κυρίως,
ως συστατικό εργαλείο όλων των εγχειρημάτων μας, η οποία εμπνέει και εμπλουτίζει τα
έργα. Είναι εργαλείο διανόησης, πρόσβασης στη γνώση, φορέας πολιτισμού και ιστορικής
μνήμης αλλά και το βασικό δομικό υλικό όλων των κατασκευών στο χώρο του πνεύματος».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγήτρια Μαριάννα
Κονδύλη καλωσορίζοντας τους συνέδρους, επεσήμανε ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό το
γεγονός της οργάνωσης του «ICGL14» από το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Τομέα
Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας που –ως γνωστόν– διακρίνεται για τις επιδόσεις
του σε όλα τα επίπεδα. Καλύπτει όλο το εύρος των αντικειμένων της γλωσσολογίας, από
την ιστορική έως την κειμενογλωσσολογία, την ανάλυση λόγου μέχρι το γραμματισμό, την
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εκπαιδευτική γλωσσολογία, τη διαλεκτολογία και την κριτική ανάλυση λόγου, από τη
γενετική γλωσσολογία έως τη φωνολογία κ.ά. Όλη η προσοχή στρέφεται γύρω και πάνω
από την Ελληνική Γλώσσα. «Είμαι πεισμένη ότι οι συζητήσεις που γίνονται και θα γίνουν
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα προσφέρουν όχι μόνο επιπλέον επιστημονικά εργαλεία
αλλά και όπλα για τη συνεχή πάλη ενάντια στο νεορθολογισμό, το μυστικισμό, στον
εθνοκεντρισμό, στους μύθους γύρω από την ελληνική» τόνισε.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Αναπληρωτής
Καθηγητής Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος αναφέρθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε
για την καλύτερη διοργάνωση του συνεδρίου, ευχαριστώντας τους εθελοντές, τα μέλη της
Οργανωτικής Επιτροπής για τη συνεργασία τους (Αργύρη Αρχάκη, Χρήστο Βλάχο, Θεόδωρο
Μαρκόπουλο, Δημήτρη Παπαζαχαρίου και την Άννα Ρούσσου) αλλά και όλους εκείνους
(μεταπτυχιακούς φοιτητές) που βοήθησαν σημαντικά, τους χορηγούς για την πολύπλευρη
στήριξή τους, το χορηγό επικοινωνίας, την εφημερίδα «Πελοπόννησο» και την εταιρεία
«ΣΥΝΕΔΡΑ» για τη γραμματειακή υποστήριξη του συνεδρίου.

Σε ό,τι αφορά τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά του, σημείωσε ότι δεν οργανώνονται
θεματικά εργαστήρια, τονώνοντας το γενικό χαρακτήρα του συνεδρίου με στόχο να
ενθαρρύνουν την κινητικότητα των συνέδρων για να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις των
θεμάτων από αίθουσα σε αίθουσα. Δόθηκε ειδικό βήμα σε μεταδιδάκτορες γλωσσολογίας.
Μάλιστα, το μεσημέρι του Σαββάτου θα υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης για το βίωμα και
την εμπειρία τους από τη μεταδιδακτορική έρευνα. Θεσπίστηκε υποχρεωτική καταβολή
δικαιώματος συμμετοχής ανά ανακοίνωση, διαφυλάττοντας την ακεραιότητα του
προγράμματος και εξασφαλίζοντας τη δωρεάν συμμετοχή προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών. Ανατέθηκε η κρίση των περιλήψεων σε 100 περίπου επιστήμονες
διαφόρων ειδικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό (χωρίς τη συμμετοχή και τη
δυνατότητα παρέμβασης της Οργανωτικής Επιτροπής, εξασφαλίζοντας –όσο το δυνατό–
μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στη διαδικασία επιλογής). Δόθηκε η δυνατότητα σε φορείς
που ασχολούνται με ερευνητικές εφαρμογές στη γλωσσολογία να παρουσιάσουν το έργο
τους μέσω περιπτέρων στο χώρο υποδοχής του συνεδρίου, διαδίδοντας την αξία τέτοιων
προσπαθειών για ακαδημαϊκούς αλλά και επαγγελματικούς λόγους, ιδίως προς όφελος των
νέων γλωσσολόγων.

Ακολούθησε η παρουσίαση από την ερευνήτρια Α΄ βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης
Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών Ιώ Μανωλέσσου της
«Γραμματικής της Μεσαιωνικής Ελληνικής, 1100-1700», ένα μνημειώδες έργο για τις
νεοελληνικές σπουδές. Πρόκειται για το τετράτομο «Cambridge Grammar of Medieval and
Early Modern Greek», έργο μοναδικό στο είδος του, το οποίο προσφέρει την πρώτη πλήρη
περιγραφή της δημώδους ελληνικής γλώσσας κατά τη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεοελληνική
περίοδο.
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Το έργο στηρίζεται σε ένα ευρύτατο σώμα κειμένων (λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών)
και σε ερευνητική εργασία πολλών ετών που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge,
στο πλαίσιο μείζονος ερευνητικού προγράμματος από επιτελείο ειδικών επιστημόνων
(γλωσσολόγων, φιλολόγων και ειδικών στις νέες τεχνολογίες), αποτελούμενο από τους
David Holton, Geoffrey Horrocks, Marjolijne Janssen, Τίνα Λεντάρη, Ιώ Μανωλέσσου και Νότη
Τουφεξή.

Η βραδιά έκλεισε με μια μικρή δεξίωση στο χώρο υποδοχής.

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται σήμερα και θα ολοκληρωθούν το μεσημέρι της
Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου 2019.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 7/9/2019 #ODUSSEIA #ODYSSEIA

3/3

