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∆ύο αξιόλογες εκδηλώσεις απόλαυσαν 
όσοι Έλληνες συµπάροικοι µπόρε-
σαν και παραβρέθηκαν στις οµιλίες 

του επισκεπτόµενου καθηγητή, τέως Πρύτα-
νη του πανεπιστηµίου Αθηνών και πρώην 
υπουργού Παιδείας της Ελλάδας, κου Γιώρ-
γου Μπαµπινιώτη το περασµένο Σαββατο-
κύριακο στο Σίδνεϊ. Και όσοι δεν... µπόρε-
σαν, πραγµατικά απώλεσαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν τέτοιου είδους διαλέξεις 
από έναν ειδήµονα και επιστήµονα από την 
πατρίδα και µάλιστα µε διεθνή εµβέλεια. 

Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΚΤΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΣΕΡΒΙΚΗ 
Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΓ∆Μ

Το βράδυ της Παρασκευής 16 Νοεµβρίου 
2012, στο κτίριο Madsen, του Πανεπιστηµί-
ου του Σίδνεϊ, ο κ. Μπαµπινιώτης ανέπτυξε 
µε επιστηµονική και γλωσσολογική προ-
σέγγιση στην διάρκεια µίας ώρας περίπου, 
το θέµα της σχέσης της µακεδονικής διαλέ-
κτου µε τις άλλες διαλέκτους της Αρχαίας 
Ελλάδας, όπως η αιολική, η δωρική, η ατ-
τική κτλ. Μεγάλη απήχηση είχε η δηµόσια 
αυτή διάλεξή του µε την ειδική λεξιλογική 
και εννοιολογική του ανάλυση στο ζήτηµα.  
Ειδική αναφορά  έκανε ο πανεπιστηµιακός 
καθηγητής,  από επιστηµονική και γλωσσο-
λογική άποψη και πάλι, για την σχέση ή κα-
λύτερα... για τη µη σχέση, της αυτο-αποκα-
λούµενης «(σλαβο)µακεδονικής γλώσσας», 
του Βουλγαρο-σερβικού γλωσσικού ιδιώµα-
τος, όπως είπε, που οµιλείται στην πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδο-

νίας, µε την καθαρά ελληνική διάλεκτο της 
αρχαίας Μακεδονικής. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΓ∆Μ
∆εν υπάρχει καµία σχέση απολύτως µε-

ταξύ τους, τόνισε, αλλά το όλο θέµα της 
«αρχαιο-µακεδονοποίησης» του γειτονικού 
κρατιδίου είναι πολιτικά υποκινούµενο. Οι 
πολιτικοί, σε αυτό το τέως γιουγκοσλαβικό 
κρατίδιο, είναι εκείνοι που νιώθουν ασφά-
λεια στις θέσεις τους οικειοποιώντας και σφε-
τερίζοντας το ελληνικό όνοµα «Μακεδονία», 
παραχαράσσοντας την αληθινή ιστορία και 
παραπλανώντας τους απλούς ανθρώπους, 
επισήµανε. Ο κ. Μπαµπινιώτης κατέληξε 
λέγοντας ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα συνθε-
τικό όνοµα σε πολιτικό επίπεδο για τον σω-
στότερο προσδιορισµό του κρατιδίου αυτού 
αλλά και της οµιλούµενης σλαβικής γλώσσας 
για να µην γίνεται προκλητικά η σύγχυση της 
χρήσης του ονόµατος «Μακεδονία» σε κάθε 
µορφή του.  Μετά την οµιλία, ο καθηγητής 
δέχτηκε ερωτήµατα και σχολιασµούς από 
το κοινό, µε θέµα κυρίως την συνεχιζόµενη 
προωθούµενη προπαγάνδα από την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονί-
ας και τους καταγόµενούς της, ιδιαίτερα στον 
αυστραλιανό χώρο, θέµα το οποίο, όπως 
είπε ο ίδιος, το γνωρίζει καλά. 

Στην οµιλία του παραβρέθηκαν ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Βασίλειος 
Τόλιος, και η σύζυγός του Θεοδώρα Τουµα-
νίδου-Τόλιου, το διδακτικό προσωπικό του 
Πανεπιστηµίου του Τµήµατος των Νεοελ-
ληνικών Σπουδών, ∆ρ Βρασίδας Καραλής, 
∆ρ Αντώνιος ∆ρακόπουλος, ∆ρ Παναγιώτα 

Νάζου, η λέκτορας των Νεοελληνικών Σπου-
δών ∆ρ Ελισάβετ Κεφαλληνού, δάσκαλοι και 
καθηγητές των ελληνικών στον δηµόσιο το-
µέα και στα ελληνικά απογευµατινά σχολεία, 
ο πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Λογοτε-
χνίας και Ποίησης «Κωστής Παλαµάς» κος 
Γιώργος Λιανός, και άλλα άτοµα της ελληνι-
κής παροικίας του Σίδνεϊ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΚΑΙ 
ΝΑ ΟΜΙΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Εξάλλου, στο οίκηµα της ΑΧΕΠΑ στο προ-
άστιο Rockdale, το µεσηµέρι της Κυριακής 
18 Νοεµβρίου, σε έναν κατάµεστο χώρο, ο 
επισκεπτόµενος από την Ελλάδα, καθηγητής 
Γιώργος Μπαµπινιώτης έδωσε µια δεύτερη, 
ανοιχτή οµιλία, µε θέµα: «Η ελληνική ως 
γλώσσα προέλυεσης σε ένα µεταναστευτικό 
περιβάλλον». Η έµφαση του θέµατος ήταν η 
θέση της ελληνικής γλώσσας σε ένα πολυ-
γλωσσικό και πολυπολιτιστικό περιβάλλον, 
σαν την Αυστραλία. Αναγκαία είναι η διατή-
ρηση της ελληνικής γλώσσας στην πέµπτη 
ήπειρο, όπως επισηµάνθηκε. Και σ’ αυτήν 
την άκρως ενδιαφέρουσα οµιλία, το κοινό 
παρέµεινε προσκολληµένο στην ανάλυση 
του  συγκεκριµένου θέµατος από τον πρώην 
πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Η οµιλία του κ. Μπαµπινιώτη πάντως 
έρχεται µερικές µέρες µετά από την ανακοί-
νωση της Ειδικής Επιτροπής της κοινοπο-

λιτειακής κυβέρνησης για την ∆ιαµόρφωση 
του Εθνικού Προγράµµατος ∆ιδακτέας Ύλης 
(ACARA) από του χρόνου, για την αναβάθ-
µιση της νεοελληνικής γλώσσας και της δι-
δασκαλίας της ως δεύτερη γλώσσα σε Ελλη-
νόπουλα 2ης και 3ης γενιάς αλλά και σε µη 
Ελληνόπουλα. Αυτό το γεγονός, όπως είναι 
γνωστό, χαροποίησε την ελληνική οµογένεια 
και τους φορείς που εµπλέχτηκαν το τελευ-
ταίο διάστηµα στο λόµπι για την αναβάθµιση 
της νεοελληνικής από την κατώτερη βαθµίδα 
στην οποία αρχικά είχε τοποθετηθεί, όπου θα 
διδασκόταν απλά και µόνο σε Ελληνόπουλα 
µε ένα ικανοποιητικό γλωσσικό υπόβαθρο. 
Φυσικά, µετά την εν λόγω επιτυχία, δεν θα 
πρέπει να επέλθει εφησυχασµός, αφού µε 
το σηµαντικό βήµα αυτό, θα απαιτηθεί από 
όλους - σχολεία, φορείς, οργανισµούς και 
απλούς ανθρώπους - να αναλάβουν την 
ευθύνη για την προώθηση και επιλογή της 
νεοελληνικής από όλους τους µαθητές στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευ-
ση αποφεύγοντας µια ενδεχοµένως... τρί-
τη αναθεώρηση της απόφασης στο εγγύς ή 
απώτερο µέλλον. Η οµιλία της περασµένης 
Κυριακής του καθηγητή Γιώργου Μπαµπι-
νιώτη έκλεισε µε τιµητικό δείπνο το ίδιο 
βράδυ για εκείνον και την σύζυγό του, από 
την ΑΧΕΠΑ και το Κέντρο Ελληνικής Λογο-
τεχνίας και Ποίησης «Κωστής Παλαµάς». Στο 
δείπνο παρακάθησαν πολλά άτοµα, συνεχί-
ζοντας έτσι και την συζήτηση κατ’ ιδίαν µαζί 
του, µε την βραδιά να εξελίσσεται σε ένα... 
αξέχαστο συµπόσιο!

∆ηµήτριος Καµετόπουλος
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Η µακεδονική διάλεκτος ήταν και είναι µέρος της ελληνικής γλώσσας


