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Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
κατά τη διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Μπαμπινιώτη
στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού την Παρασκευή
4 Οκτωβρίου 2019
Αποτελεί για μας μεγάλη και ξεχωριστή τιμή που καλωσορίζουμε στην πόλη μας και
στο Δημοτικό της Μέγαρο τον επιφανή Καθηγητή Γλωσσολογίας και πρώην Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Μπαμπινιώτη, μια προσωπικότητα με διεθνές
εκτόπισμα και επιστημονικό κύρος, το οποίο ξεπερνά τα όρια του ελληνισμού, αφού το
έργο του τυγχάνει παγκόσμιας αναγνώρισης και εκτίμησης.
Πρόκειται ουσιαστικά για τον εισηγητή της σύγχρονης γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και τον άνθρωπο που συνέβαλε καθοριστικά στην ανέλιξη της γλωσσικής
επιστήμης στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αφού πάρα πολλοί απόφοιτοι της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπήρξαν φοιτητές του.
Το συγγραφικό του έργο του είναι πολυσχιδές και πολυδιάστατο και περιλαμβάνει
ανάμεσα σε πολλές άλλες δημοσιεύσεις μια μνημειώδη σειρά από λεξικά, ανάμεσα στα
οποία και το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας που το 2019 κυκλοφόρησε σε πέμπτη
έκδοση και που έχει κυριολεκτικά αποβεί μέρος της καθημερινότητάς μας, έχοντας
καταλάβει τη θέση του στις βιβλιοθήκες των πλείστων σπιτιών, πανελληνίως αλλά και
στην Κύπρο, ως ένα λεξικό που αποτελεί πολύτιμο σύμβουλό μας, αφού σ’ αυτό
ανατρέχουμε όλοι επί τακτικής βάσεως.
(Εξίσου σημαντικά στη μορφωτική
παρακαταθήκη του κάθε Έλληνα είναι επίσης το Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο,
το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το Λεξικό Συνωνύμων και
Αντωνύμων, το Ορθογραφικό Λεξικό, το Λεξικό των δυσκολιών και των λαθών, το
Λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων, καθώς και το Λεξικό Παραγώγων και Συνθέτων της
Νέας Ελληνικής).
Με την παρουσία του ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης λαμπρύνει τον θεσμό του
Πανεπιστημίου του Πολίτη που ο Δήμος μας συνδιοργανώνει φέτος με το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Frederick με σειρά διαλέξεων υπό τον τίτλο
«Γλώσσα και Πολιτισμός».
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Χωρίς αμφιβολία η αποψινή διάλεξη θα αποτελέσει σταθμό για το Πανεπιστήμιο του
Πολίτη αφού ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης μας οδηγεί σε μια διαφορετική
θεώρηση της γλώσσας, η οποία, όπως θα μας πει, δεν είναι λέξεις, ούτε κλίση
ονομάτων και ρημάτων. Η γλώσσα είναι αξία σύμφωνα με τον Καθηγητή.
Τον ευχαριστώ θερμά εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού που αποδέχθηκε
την πρόσκλησή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου μας να μιλήσει για τη γλώσσα
στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού όπως επίσης ευχαριστώ και το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου που μερίμνησε ώστε να γίνει εφικτή η πραγματοποίηση της
αποψινής διάλεξης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Καθηγητή Μπαμπινιώτη στη
Λεμεσό για τα εγκαίνια του Κτηρίου «Τάσσος Παπαδόπουλος». Τέλος, ευχαριστώ το
Πανεπιστήμιο Frederick με το οποίο ο Δήμος Λεμεσού εγκαθίδρυσε εδώ και χρόνια τη
συνεργασία αυτή σχετικά με το Πανεπιστήμιο του Πολίτη.
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