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Σε διάλεξη του στο πανεπιστή-
µιο Μελβούρνης ο καθηγητής 
της Γλωσσολογίας και λεξικο-

γράφος, Γεώργιος Μπαµπινιώτης 
µε αναφορά του σε λέξεις και τη φω-
νολογία της αρχαίας µακεδονικής 
διαλέκτου απέδειξε ότι οι αρχαίοι 
Μακεδόνες είχαν καλλιεργήσει φω-
νολογικά µια δωρικού χαρακτήρα 
ελληνική διάλεκτο, την οποία χρη-
σιµοποιούσαν προφορικά.

Η διάλεξη δόθηκε στην αγγλική 
γλώσσα στο Wright Theatre της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
της Μελβούρνης και οργανώθηκε 
από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μα-
κεδονικών Σπουδών, το Ελληνικό 
Μουσείο και την Παµµακεδονική 
Ένωση Μελβούρνης στο πλαίσιο 
των «∆ΗΜΗΤΡΙΩΝ 2012».

Ο κ. Μπαµπινιώτης διευκρίνισε 
ότι διάλεκτος των αρχαίων Μακε-
δόνων παρέµεινε η καθοµιλουµέ-
νη του λαού, ενώ η βασιλική οικο-
γένεια του Φιλίππου και το κράτος 
των Μακεδόνων για να ενώσει και 
την υπόλοιπη Ελλάδα είχε αποδε-
χτεί και χρησιµοποιούσε ως επί-
σηµη γλώσσα την Αττική ∆ιάλεκτο, 
όπως αυτό αποδεικνύεται άλλωστε 
από τις χιλιάδες επιγραφές που 
ανασύρονται από τα σπλάχνα της 
ελληνικής αλλά και σλαβικής και 
βουλγαρικής γεωγραφικά πλέ-
ον γης. Ο Έλληνας γλωσσολόγος 
τόνισε ότι η αρχαία Μακεδονική 
διάλεκτος οµιλούνταν από τους 
ντόπιους, όπως µε τις δικές τους 
διαλέκτους επικοινωνούσαν και οι 
κάτοικοι των πόλεων-κρατών της 
υπόλοιπης Ελλάδας.

Σύµφωνα µε τις έρευνες που ξε-
κίνησαν στις αρχές του 20ου αιώ-
να Γερµανοί γλωσσολόγοι αλλά και 
Βρετανοί και αργότερα ο µεγάλος 
γλωσσολόγος Γ. Χατζηδάκης και 
από το 1988 ο καθηγητής Γεώργι-
ος Μπαµπινιώτης, από µαρτυρίες, 
σχόλια και αναφορές ιστορικών, 
σχολιαστών και γεωγράφων έχουν 
ήδη εντοπιστεί περίπου 250 λέ-
ξεις, κυρίως ουσιαστικά, τα οποία 
αναφέρονται από τους αρχαίους 
Γραµµατικούς ως µακεδονικές λέ-

ξεις, ως λέξεις της αρχαίας Μακε-
δονικής προφορικής διαλέκτου.

Ο κ. Μπαµπινιώτης στην αρχή 
της οµιλίας του διευκρίνισε ότι 
δεν υπάρχει µία αρχαία Ελληνική 
γλώσσα, αλλά τέσσερεις διάλεκτοι 
της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. 
Οι τέσσερις αυτές διάλεκτοι είχαν 
γραπτή παράδοση και στις διαλέ-
κτους αυτές γράφηκε η λογοτεχνία 
της συγκεκριµένης περιοχής. Η 
Αττική ∆ιάλεκτος µετά το 480 π.Χ. 
επιβλήθηκε σε ολόκληρη σχεδόν 
της Ελλάδα και στη γλώσσα αυτή 
γράφτηκαν τα µνηµεία του ελληνι-
κού λόγου και των Ελλήνων ποι-
ητών της Αθήνας και των φιλοσό-
φων της. Στη συνέχεια έδωσε τα 
χαρακτηριστικά της Μακεδονικής 
και της συγγένειάς της µε τη ∆ω-
ρική ∆ιάλεκτο που οµιλούνταν στα 
∆ωδεκάνησα, τη Ανατολική Πελο-
πόννησο και τη Μακεδονία.

Ακολούθως, ο κ. Μπαµπινιώτης 
αναφέρθηκε σε 240 λέξεις που 
εντοπίζονται σε µαρτυρίες σχολι-
αστών, αρχαίων Ελλήνων ιστορι-
κών, λεξικογράφων και ποιητών, 
από την εποχή του Οµήρου και του 
Ηροδότου, τον Ησύχιο, τον Απολ-
λώνιο τον ∆ύσκολο, τον Ευστάθιο 
αλλά και τα λεξικά του Σούδα αλλά 
και το ετυµολογικό Magnum, που 

παραπέµπουν σε λέξεις της αρχαί-
ας Μακεδονικής διαλέκτου. 

«Οι αρχαίοι Γραµµατικοί, σχο-
λιαστές και ιστορικοί συχνά πα-
ρέπεµπαν σε λέξεις και τη φωνο-
λογία της αρχαίας Μακεδονικής 
διαλέκτου για να τονίσουν την 
προέλευση µιας λέξης, προκειµέ-
νου να δώσουν την ετυµολογία της 
και για να καθορίσουν την έννοιά 
της. Τα κύρια ονόµατα που έφεραν 
οι αρχαίοι Μακεδόνες στην τοπι-
κή τους διάλεκτο παρέµειναν σε 
ολόκληρη την Αρχαιότητα χαρα-
κτηριστικά του συγκεκριµένου χώ-
ρου της Μακεδονίας (Αλέξαρχος, 
Αλκέτας, Αλκίµαχος, Αµύντας, 
Αντίγονος, Αντίπατρος, Αργαίος, 
Αρριδαίος κλ.π)... Ο κ. Μπαµπινι-
ώτης αναφέρθηκε και στη σύγχρο-
νη βουλγαροσερβική γλώσσα της 
ΠΓ∆Μ. «Σεβόµαστε τη γλώσσα, 
την ιστορία και τα έθιµα των κα-
τοίκων της γείτονος χώρας. Ωστό-
σο, γίνεται φανερό µε όσα είπα ότι 
ο όρος «Μακεδονική» που χρησι-
µοποιούν για τη γλώσσα τους προ-
καλεί σύγχυση και είναι ιστορικά 
και πολιτιστικά απαράδεκτη, διότι, 
όπως προκύπτει από την ανάλυση 
που προηγήθηκε, δεν έχει καµία 
σχέση µε τη διάλεκτο των Μακε-
δόνων».

Οι ώρες του ελληνόφωνου ρα-
διοφωνικού προγράµµατος 
της κρατικής ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας SBS θα διατηρηθούν αλλά 
η ώρα της µετάδοσής τους αλλάζει. 
Αυτό προκύπτει από τις ανακοινώ-
σεις που έκανε η SBS µετά την πλή-
ρη αναθεώρηση των ραδιοφωνικών 
της εκποµπών, η πρώτη που έγινε 
µετά από 18 χρόνια «για να ανταπο-

κρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης 
Αυστραλίας». Από τον Απρίλιο του 
2013, που θα ισχύσουν οι αλλαγές, η 
SBS θα µεταδίδει από τους ραδιοφω-
νικούς της σταθµούς προγράµµατα 
σε 74 διαφορετικές γλώσσες, από 68 
που είναι σήµερα.

Το ελληνικό πρόγραµµα σήµερα 
µεταδίδεται δυο φορές ηµερησίως, 
επτά ηµέρες την εβδοµάδα και συγκε-

κριµένα 7:00-8:00 και 18:00-19:00. 
Από τον Απρίλιο του 2013 η ελληνι-
κή εκποµπή θα µεταδίδεται µόνο το 
απόγευµα και για ένα δίωρο. Συγκε-
κριµένα από τις 16:00 έως τις 18:00. 
Οι εκποµπές της SBS που τώρα µετα-
δίδονται από συχνότητες AM και FM, 
θα µεταδίδονται και από το ψηφιακό 
ραδιόφωνο, ενώ θα είναι διαθέσιµες 
και από το διαδίκτυο.

Την φροντίδα των ηλικιωµένων, την υποστήριξη της 
ελληνικής γλώσσας και της ψυχικής υγείας ήταν τα 
κύρια θέµατα που συζητήθηκαν κατά την δεύτερη συ-

νάντηση της Ελληνικής Υπουργικής Συµβουλευτικής Επι-
τροπής. Η επιτροπή συναντήθηκε  µε τον υπουργό Παιδεί-
ας, Πίτερ Γκάρετ, και τον υπουργό για την Ψυχική Υγεία 
και την Γήρανση, Μαρκ Μπάτλερ κι εξέφρασε τις ανησυ-
χίες της. Η επιτροπή συζήτησε επίσης διάφορα θέµατα µε 
τον ανώτερο σύµβουλο για τις Οικογένειες και Κοινωνικές 
Υπηρεσίες υπουργό, Τζένι Μακλίν. Έλαβε µέρος στις συζη-
τήσεις µεταξύ άλλων και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ορθό-
δοξης Κοινότητας ΝΝΟ κ. Χάρης ∆ανάλης.

Με την κατηγορία της δολοφονίας ενός 17χρονου, 
προσήχθη χθες σε δικαστήριο του Μπρίσµπαν ένας 
άντρας 21 χρόνων. Το άτυχο αγόρι παρασύρθηκε 

από αυτοκίνητο ο οδηγός του οποίου τον εγκατέλειψε αβοή-
θητο σε δρόµο, έξω από σπίτι της περιοχής Γούντριτζ, νότια 
του Μπρίσµπαν, στο οποίο γινόταν πάρτι γενεθλίων.

Εκπρόσωπος της αστυνοµίας δήλωσε ότι στο πάρτι βρί-
σκονταν 100 έως 150 άτοµα, όταν σηµειώθηκε φασαρία 
και συµπλοκή έξω από το σπίτι.Στη διάρκεια της φασαρίας, 
ο 17χρονος Τζόρνταν Ματεχάερε Τουκάκι παρασύρθηκε 
από αυτοκίνητο και τραυµατίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε 
δε στο νοσοκοµείο, όπου όµως υπέκυψε στο µοιραίο λίγες 
ώρες αργότερα. Η αστυνοµία συνέλαβε έναν άντρα 21 χρό-
νων, εναντίον του οποίου άσκησε ποινική δίωξη για τη δο-
λοφονία του 17χρονου. Ο συλληφθείς επιβαρύνεται επίσης 
µε την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης.

Χθες προσήχθη στο ∆ικαστήριο του Μπίνλι, ενώ το αυτο-
κίνητό του έχει κατασχεθεί.

Με έµφαση την κρίση που πλήττει την Ελλάδα και πως 
αυτή επηρεάζει τις ελληνικές σπουδές, διοργανώνε-
ται φέτος το συνέδριο της Εταιρείας Ελληνικών Με-

λετών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Το συνέδριο διορ-
γανώνεται κάθε δύο χρόνια και φέτος το φιλοξενεί το Τµήµα 
Νεοελληνικών του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϊ.

«Η κρίση στην Ελλάδα δεν είναι µόνο οικονοµική, αλλά 
γενικότερη», λέει ο διευθυντής του τµήµατος, καθηγητής Βρα-
σίδας Καραλής, ο οποίος σηµειώνει ότι «η κρίση µας δίνει τη 
δυνατότητα, να δούµε τι έγινε λάθος και να αξιολογήσουµε 
τα επιτεύγµατα να µας βοηθήσουν για το µέλλον. Η κρίση 
οδηγεί στην κριτική και αυτή στην ανανέωση».

Στο συνέδριο, που θα γίνει από τις 7 έως τις 9 ∆εκεµβρίου 
στο πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ, θα λάβουν µέρος κορυφαίοι 
Ελληνιστές από όλο τον κόσµο. Ανάµεσά τους ο καθηγητής 
Άντριου Χόρτον µελετητής του έργου του Θ. Αγγελόπουλου, 
ο λέκτορας ∆ηµήτριος Παπανικολάου από το πανεπιστήµιο 
της Οξφόρδης, ο Γεώργιος Λεωντσίνης και η Αθανασία Λε-
ωντσίνη από το πανεπιστήµιο Αθηνών, και οι πρώην οµογε-
νείς ∆ηµήτρης Παϊβανάς και Πατρίσια Κόκορη κ.α.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα προβληθεί και η όπερα του 
Κωνσταντίνου Κουκιά «Περιµένοντας τους Βαρβάρους».

Γοήτευσε το κοινό της Μελβούρνης
κι απέδειξε την ελληνικότητα
της µακεδονικής διαλέκτου
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Συνέδριο 
στο Σίδνεϊ 
για την κρίση 
στην Ελλάδα

Συνάντηση με υπουργούς
για την Ελληνική Υπουργική 
Συμβουλευτική Επιτροπή

21χρονος στο εδώλιο
για τον φόνο 17χρονου

SBS: Αλλάζουν οι ώρες
του ελληνικού προγράµµατος


