
Πρόσκληση Συμμετοχής στην  Ίδρυση της 
Διεθνούς Εταιρίας Ελληνικής Γλωσσολογίας

(ΔΕτΕΓ)

Στη Συνάντηση Εργασίας του πρόσφατου 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας στο York
κατατέθηκε πρόταση για την ίδρυση μιας Διεθνούς Εταιρίας Ελληνικής Γλωσσολογίας (ΔΕτΕΓ –
International Society for Greek Linguistics). Η πρόταση έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής και οι κάτωθι
υπογεγραμμένοι προσφερθήκαμε να σχηματίσουμε μια προσωρινή διερευνητική ομάδα εργασίας για να
εξετάσουμε ποιες είναι οι απαραίτητες κινήσεις ώστε η πρόταση να γίνει πραγματικότητα
(αναγνωρίζοντας ότι η ίδια ιδέα είχε προταθεί πριν από 10 χρόνια αλλά δεν ολοκληρώθηκε). Σε εύλογο
χρονικό διάστημα η προσωρινή διερευνητική ομάδα εργασίας θα αντικασταθεί από μια εκλεγμένη
οργανωτική επιτροπή.   

Πιστεύουμε ότι η στιγμή για την ίδρυση αυτής της εταιρίας είναι ιδανική. Το ενδιαφέρον για την
εμπεριστατωμένη και επιστημονική έρευνα της Ελληνικής γλώσσας είναι ζωηρό και μια διεθνής εταιρία
θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο συνάντησης και επαγγελματικού και ερευνητικού προσδιορισμού
όσων ενδιαφέρονται για την ελληνική γλωσσολογία.

Επομένως ανακοινώνουμε την εξής Δήλωση Αποστολής της Εταιρίας: 

Η Διεθνής Εταιρία Ελληνικής Γλωσσολογίας έχει ως στόχο την προώθηση της εμπεριστατωμένης και
επιστημονικής μελέτης της Ελληνικής γλώσσας, σε όλες τις περιόδους της ιστορικής της εξέλιξης και υπό
την οπτική όλων των πτυχών της γλωσσολογικής έρευνας. Προς επίτευξη αυτού του στόχου, η Εταιρία
θα εργαστεί για την οργάνωση και χορηγία των διετών Διεθνών Συνεδρίων Ελληνικής Γλωσσολογίας
(όπως το πρόσφατο σύνεδριο στο York), για την έκδοση πρακτικών των συνεδρίων αυτών, για την
υποστήριξη ενός περιοδικού, για την υποστήριξη δραστηριοτήτων σχετικών με την ελληνική
γλωσσολογία και για την προσφορά σχετικών πληροφοριών μέσω της δημιουργίας και συντήρησης
ιστοτόπου στο διαδίκτυο. 

Επομένως, προσκαλούμε μελετητές, ερευνητές, δασκάλους, σπουδαστές και όσους έχουν ενδιαφέρον για
την ελληνική γλωσσολογία να γίνουν μέλη της Εταιρίας. Σε αυτό το αρχικό στάδιο σας προσκαλούμε να
δηλώσετε εάν θα θέλατε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία, εάν θα σας ενδιέφερε να γίνετε
μέλος και να δώσετε μια ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα μπορούσαμε να
επικοινωνήσουμε μαζί σας στους επόμενους μήνες. Η δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποσταλεί
στο Γιώργο Τσούλα, στην εξής διεύθυνση: George Tsoulas, Department of Language and Linguistic
Science, University of York, Heslington, York, YO10 5DD, UK ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
gt  3@  york  .  ac  .  uk  

Θα επιθυμούσαμε να επικοινωνήσουν μαζί μας τα ενδιαφερόμενα μέρη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005,
ούτως ώστε η Εταιρία και η Οργανωτική Επιτροπή να σχηματιστούν μέσα στο 2006. Σας παρακαλούμε
θερμά να κοινοποιήσετε αυτή την πρόσκληση σε όσους θεωρείτε ότι τους αφορά. 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και θα χαρούμε ιδιαιτέρως να επικοινωνήσετε μαζί μας! 
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