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Αποσπάσματα τις ομιλίας του 
Καθηγητή Γεωργίου Καναράκη,  
22 Φεβ 2015

Π
αρόμοια, ευχαριστώ πολύ τον κ. Γιάν-
νη Καλλιμάνη, Πολιτειακό Πρόεδρο της 
ΑΧΕΠΑ Νέας Νότιας Ουαλίας και Νέας 
Ζηλανδίας για τα καλά του λόγια με τα 

οποία έκλεισε την όλη εκδήλωση. Ταυτόχρονα, 
όμως θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες 
μου προς την ΑΧΕΠΑ γενικά της Νέας Νότιας Ου-
αλίας αναφορικά με την εγκάρδια φιλοξενία που 
μου έχει προσφέρει για ομιλίες, παρουσιάσεις 
βιβλίων μου, καθώς και άλλες δραστηριότητες, 
μάλιστα δε όχι μία ή δύο φορές αλλά πολλάκις.
Εδώ θα πρέπει να τονίσω πως οι άνδρες και οι 
γυναίκες – μέλη της ΑΧΕΠΑ – από τα παλιότε-
ρα χρόνια μέχρι σήμερα, είναι άξιοι των ειλικρι-
νών  ευχαριστιών μας για το πολυποίκιλο εθνικό 
έργο που προσφέρουν αθόρυβα και με αφοσίωση 
στον Ελληνισμό της Αυστραλίας. Τους οφείλου-
με χάριτες γιατί αγωνίζονται δυναμικά, όχι μόνο 
να κρατιέται ζωντανή αλλά και να φουντώνει η 
φλόγα της ελληνικής μας παρουσίας στη γη αυτή 
του Νότου, μια συμβολή που όλο και πιο πολύ 
αναγνωρίζεται τόσο στην Αυστραλία όσο και στη 
μητέρα-πατρίδα την Ελλάδα.

Κατά τη γνώμη των γλωσσολόγων, η Ελληνική 
είναι η ιστορικά ενοποιητική γλώσσα της ευρω-
παϊκής ανθρωπότητας, με την παλαιότερη προ-
φορική παράδοση και την αρχαιότερη ιστορία 
από πλευράς γραπτών μνημείων.  Όπως δε ανα-
φέρει σε δημοσίευμά του ο διεθνούς φήμης Ου-

αλός Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας David 
Crystal: «Μερικοί συγγραφείς έχουν αρχίσει να 
μιλάνε και για... Ευρωελληνική (Eurogreek)». 
Ο όρος αυτός, βέβαια, όσο νεοφανής και αν εί-
ναι, δεν μας εκπλήσσει, γιατί η ελληνική μας 
γλώσσα έχει ήδη αποδείξει περίτρανα από το μα-
κρινό παρελθόν ‒ και συνεχίζει να το αποδεικνύ-
ει και σήμερα ‒ πως δεν κρατάει τους θησαυρούς 
της για τον εαυτό της, κι ακόμη περισσότερο πως 
ανήκει στον κόσμο και λαμπρύνει την οικουμένη 
ολόκληρη.  
Κι εδώ, καταληκτικά, αξίζει να θυμηθούμε τα λό-
για του διακεκριμένου Ισπανού γλωσσολογου 
και ελληνιστή (εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών) 
Francisco Rodriguez Adrados, ο οποίος στο με-
λέτημά του με το οποίο συμμετέχει στον παρόντα 
τόμο, τονίζει εμφατικά: «Στην πραγματικότητα οι 
μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες, και σήμερα σχε-
δόν όλες οι γλώσσες του κόσμου, είναι «ημιελλη-
νικές», τις οποίες αλλού τις χαρακτηρίζει  ο ίδιος 
«κρυπτοελληνικές».
Ακριβώς  σ’ αυτή την αδιαμφιβήτητη πραγματι-
κότητα της παγκόσμιας διαχρονικής ακτινοβολί-
ας της ελληνικής μας γλώσσας σε άλλες γλώσ-
σες του κόσμου αποσκοπεί να συμβάλλει και ο 
προκείμενος τόμος, αλλά με νηφάλιο επιστημο-
νικό λόγο και σοβαρή τεκμηρίωση, ο συλλογικός 
αυτός τόμος τον οποίον είχαμε την ευκαιρία να 
παρουσιάσουμε απόψε για πρώτη φορά στην Αυ-
στραλία εδώ, στον φιλόξενο χώρο της ΑΧΕΠΑ.

Θερμές ευχαριστίες θέλω να εκφράσω και προς τον 
άξιο τελετάρχη της εκδήλωσης και Πρόεδρο του Κέ-
ντρου Ελληνικής Λογοτεχνίας και Ποίησης «Κωστής 
Παλαμάς» κ. Γιώργο Λιανό για την πρόθυμη αποδο-
χή της πρότασής μου και για την άψογη διοργάνωση 
της σημερινής εκδήλωσης.

Ημερολόγιο της ΑΧΕΠΑ
 
Κυριακή 8 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα 
της Γυναίκας στην αίθουσα της ΑΧΕ-
ΠΑ. Από τις 6:30μμ. Κύρια ομιλήτρια: 
Λίτσα Διακοβασίλη.
 
Παρασκευή 13 Μαρτίου: Ετήσιος 
Δείπνος του Τμήματος Ανατολή σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Ελληνι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Macquarie. The Grand Roxy, Grand 
Parade, Brighton-Le-Sands. Για 
κλείσιμο θέσεων, τηλεφωνήστε στον 
Γιώργο Λιανό στο 0408 000 025.
 
Σάββατο 14 Μαρτίου: Παρουσία-
ση του νέου βιβλίου του Καθηγητή 
Μιχάλη Δαμανάκη με θέμα την με-
τανάστευση των Ελλήνων. Θα ακο-
λουθήσει συμπόσιο. Στην Αίθουσα 
της ΑΧΕΠΑ, Rockdale από τις 6μμ.
 
Τετάρτη 18 Μαρτίου: Συμπόσιο Τμή-
μα Πλάτων με θέμα «Ο Πλατωνισμός 
στον Δυτικό Μεσαίωνα». Ομιλητής: 
Δρ Βασίλης Αδραχτάς. Στην αίθουσα 
της ΑΧΕΠΑ, μετά την τακτική συνε-
δρίαση του Τμήματος.
 
Τετάρτη 25 Μαρτίου: εκδήλωση 
του Γενικού Προξενείου για την 
Εθνική Παλιγγεννεσία του 1821. 
Κύριοι χορηγοί η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ και 
το Τμήμα Νεοελληνικών και Βυζα-
ντινών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου του Σύδνεϋ. Στο The Great Hall, 
Main Quadrangle, The University of 
Sydney, από τις 6:30μμ.
 
Παρασκευή 27 Μαρτίου: εκδήλω-
ση για την Εθνική Παλιγγεννεσία 
του 1821. Κύριως ομιλητής ο κ Γε-
νικός Πρόξενος Δρ Σταύρος Κυρί-
μης. Μουσική και τραγούδια από 
τους μαθητές του Earlwood Public 
School.

«Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ» με τον Γιώργο Γιακουμίδη, κάθε Κυριακή 8-9μμ στο 2NBC FM 
(90.1FM)

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ» με την Λίτσα Διακοβασίλη, κάθε Τετάρτη 12-1μμ στο 1683ΑΜ
 
«ΠΝΕΥΜΑ, ΦΩΣ, ΑΓΑΠΗ» με τον Κώστα Καποδίστρια, κάθε Παρασκευή 4-6μμ στον Ρά-
διο Γαλαξία (Channel 151.850 / galaxias.com.au)

«ΕΥΘΗΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ» του Ιδρύματος Κωστής Παλαμάς της ΑΧΕΠΑ, κάθε Σάββατο 
1-2μμ στο 2ΜΜ (Σύδνεϋ 1665ΑΜ, Wollongong 99.3FM και Darwin 1656ΑΜ). Διαδύκτιο: 
www.2mm.com.au
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