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Εκ μέρους του ΔΣ,
Σπύρος Αρμοστής,
Πρόεδρος CyLing

Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι της Εταιρείας,
Η Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου σας εύχεται ένα ασφαλές,
υγιές και παραγωγικό νέο έτος 2021!
Σας αποστέλλουμε το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας στο
οποίο παρουσιάζεται η δράση μας μέσα στο 2020 καθώς και
οι προγραμματιζόμενες δράσεις για το 2021.
Η Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου, παρόλες τις αντίξοες
συνθήκες της χρονιάς που μας πέρασε, συνέχισε δυναμικά
προβάλλει την επιστήμη και να ανοίγει διαύλους επικοινωνίας
με την κοινωνία. Για να συνεχίσει το έργο της και την
προσπάθεια εδραίωσης της Εταιρείας και των μελών της στο
επιστημονικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, η συνεχής στήριξή σας
είναι απαραίτητη.

Με μια ματιά

Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου 2020

Κατά το 2020 η Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου επέδειξε σημαντική δραστηριότητα
παρά τους περιορισμούς των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουμε. Σε αυτό το
ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται τα ακόλουθα:

https://viewstripo.email/
https://www.facebook.com/CyLing.org
https://cyling.org/


Εκδηλώσεις

—Εκδήλωση για την
Παγκόσμια Ημέρα
Μητρικής Γλώσσας 2020
—Υποστήριξη συνεδρίου
3rd iCULC

Άλλες δράσεις

—1η δημοσίευση της
Εταιρείας
—Επέκταση της Εταιρείας
με Αντιπεστέλλοντα μέλη.

Μελλοντικά σχέδια

—Εκδήλωση για την
Παγκόσμια Ημέρα
Μητρικής Γλώσσας 2021
—Στήλη Εταιρείας στην
Εφημερίδα "Πολίτης"

«Οι διάλεκτοι διαλέγονται»

Στις 21 Φεβρουαρίου 2020 η Εταιρεία
πραγματοποίησε μια πολύ επιτυχημένη
εκδήλωση για τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Μητρικής Γλώσσας
με θέμα τις νεοελληνικές διαλέκτους. Η
εκδήλωση ήταν υβριδική με φυσικό κοινό
σε Λευκωσία, Λάρνακα και Ρέθυμνο και
ταυτόχρονη μετάδοση στο διαδίκτυο.

Ομιλήτριες|τές

Στην εκδήλωση μίλησαν επτά
γλωσσολόγοι από έξι χώρες:

στη Λευκωσία: Φοίβος
Παναγιωτίδης, Πανεπιστήμιο
Κύπρου (θέμα: κυπριακή ελληνική)
στο Ρέθυμνο: Μαρίνα Τζακώστα,
Πανεπιστήμιο Κρήτης (θέμα:
κρητική ελληνική)
 

και με διαδικτυακή σύνδεση:
από Cambridge: Ιωάννα Σιταρίδου,
Πανεπιστήμιο του Cambridge
(θέμα: ποντιακή ελληνική)
από Νάπολη: Maria Olimpia
Squillaci, Πανεπιστήμιο της
Νάπολης “L’Orientale” (θέμα:
καλαβρική ελληνική)
από Κωνσταντινούπολη: Metin
Bağrıaçık, Πανεπιστήμιο του
Boğaziçi (θέμα: καλαβρική ελληνική)
από Θεσσαλονίκη: Νίκος Λιόσης,

Εκδήλωση για την Παγκόσμια
Ημέρα Μητρικής Γλώσσας

https://www.facebook.com/events/500980103937411/?active_tab=discussion


Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών,
Α.Π.Θ. (θέμα: τσακωνική ελληνική)
από Πάτρα: Θεόδωρος
Μαρκόπουλος, Πανεπιστήμιο
Πατρών (θέμα: ροδιακή ελληνική)

Διαβάστε Περισσότερα

Διοργάνωση:

—Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου, σε
συνεργασία με:
—το Πτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές
στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου
—το Σωματείο Φοιτητών & Αποφοίτων
«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
Χορηγός επικοινωνίας: ΡΙΚ

Για τρίτη χρονιά, η Εταιρεία
υποστήριξε το διεθνές προπτυχιακό
συνέδριο iCUCL που οργανώνει το
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Εταιρεία
συμμετείχε στις αξιολογήσεις των
παρουσιάσεων και βράβευσε την 3η
καλύτερη παρουσίαση.

Υποστήριξη του συνεδρίου iCULC-3
3rd International Cyprus Undergraduate Linguistics Conference

Ηλεκτρονική έκδοση του συλλογικού
τόμου «Έρευνες για την Ελληνική
Γλώσσα»

Η πρώτη δημοσίευση των Εκδόσεων «Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου»

https://www.facebook.com/events/500980103937411/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/CyLing.org/videos/2886347794757002
https://www.facebook.com/iculc2019/


Εκδόσεις «Γλωσσολογική
Εταιρεία Κύπρου»

Η Εταιρεία εγκαινίασε τις Εκδόσεις
Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου με την
πρώτη δημοσίευσή της:
 
Ε. Ιωαννίδου, Μ. Κατσογιάννου, & Χ.
Χριστοδούλου (Επιμ.) (2020). Έρευνες για
την Ελληνική Γλώσσα. Λευκωσία:
Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου.
 
Πρόκειται για την έκδοση των πρακτικών
της Ημερίδας «Παλαιοί και Νέοι
Ερευνητές» που είχε οργανώσει η
Εταιρεία. Επιμελήτριες|τές ήταν οι Έλενα
Ιωαννίδου, Μαριάννα Κατσογιάννου, και
Χαράλαμπος Χριστοδούλου. Την έκδοση
προλογίζει η πρώην πρόεδρος της
Εταιρείας, Μαριλένα Καρυολαίμου.
 
Η Εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει με
περισσότερες εκδόσεις.

Σύνδεσμος Έκδοσης

Άλλα Νέα

Επέκταση της Εταιρείας εκτός Κύπρου

Με βάση το νέο καταστατικό της Εταιρείας που ενέκρινε
η Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση τον Δεκέμβριο του

2019, δημιουργείται η κατηγορία των αντεπιστελλόντων
μελών, δηλαδή γλωσσολόγων (κυπρίων και μη) που

δραστηριοποιούνται στο εκτός Κύπρου. Μέσα στο 2020
εγγράφηκαν στην Εταιρεία τα πρώτα αντεπιστέλλοντα

μέλη. Η Εταιρεία τα καλωσορίζει και προσκαλεί κι άλλες|
ους συναδέλφους να εγγραφούν.

Κατεβάστε το ισχύον καταστατικό

Η συνέχεια...

Οι πρώτες δραστηριότητες του 2021

https://cyling.org/publications/?fbclid=IwAR2_9T2q--RlM2TH4hCwu5baMqoYzB71_hrv9gDj4rpFE21V2YChb2knoWU#erevnes-gia-tin-elliniki-glossa
https://cyling.org/publications/?fbclid=IwAR2_9T2q--RlM2TH4hCwu5baMqoYzB71_hrv9gDj4rpFE21V2YChb2knoWU#erevnes-gia-tin-elliniki-glossa
https://cyprusling.files.wordpress.com/2021/01/ce9ace91cea4ce91cea3cea4ce91cea4ce99ce9ace9f_cyling.pdf


Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα
Μητρικής Γλώσσας
19 Φεβρουαρίου 2021

Η Εταιρεία διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για τον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μητρικής Γλώσσας.
Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Η γλώσσα σε καιρό κρίσης:
τάσεις, στάσεις και αντιδράσεις». Στην εκδήλωση θα
μιλήσουν ο Κώστας Κανάκης, η Έλενα Ιωαννίδου, ο
Θανάσης Μιχάλης και η Μαριάννα Κατσογιάννου.
Λεπτομέρειες για την εκδήλωση θα αποσταλούν
σύντομα.

Πρόσκληση στα μέλη μας
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει συνεργασία με το «Παράθυρο»
της εφημερίδας «Πολίτης» με τη σταθερή στήλη
«Γλωσσοεπιστήμη».
Στόχος είναι να δώσουμε το βήμα στα μέλη μας να
απευθυνθούν στο ευρύ κοινό με σύντομα άρθρα τους για
θέματα που ενδιαφέρουν. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο
πλαίσιο της προσπάθειας της Εταιρείας για άνοιγμα της
επιστήμης στο κοινό και για εδραίωση της Γλωσσολογίας
στη συνείδηση του κόσμου ως της αρμόδιας επιστήμης
για θέματα γλώσσας.
Σας καλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας να
συμμετάσχετε με άρθρο σας στο
cyling.org.cy@gmail.com.
Έναρξη στήλης: 7 Φεβρουαρίου.

Τρόποι στήριξης της Εταιρείας

Ανανέωση Εγγραφής

Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι της Εταιρείας,
Για να μπορέσει η Εταιρεία να συνεχίσει να εκπροσωπεί την επιστήμη και τα μέλη της με
αυτόν τον δυναμικό τρόπο, χρειάζεται τη στήριξή σας. Σας καλούμε λοιπόν να
ανανεώσετε την εγγραφή σας για το 2021 καταβάλλοντας το αντίτιμο με έμβασμα
στον πιο κάτω λογαριασμό:
 
GLOSSOLOGIKI ETERIA KYPROU
Account number: 017301029977
IBAN: CY95 0020 0173 0000 0001 0299 7700
BIC: BCYPCY2N
 
Με την καταβολή του ποσού εγγραφής σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε την ταμία
μας, Dr Düriye Gökçebağ (στο dgokcebag@gmail.com), ώστε να σας αποστείλει την
απόδειξή σας.
 
Εάν ήδη έχετε πληρώσει εγγραφή, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το μήνυμα.

 
Το αντίτιμο εγγραφής ορίζεται ως ακολούθως:

https://viewstripo.email/
http://parathyro.politis.com.cy/
mailto:cyling.org.cy@gmail.com?subject=%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B7
mailto:dgokcebag@gmail.com


Κανονική
Συνδρομή

€20

Για άτομα που
πληρούν τα κριτήρια

εγγραφής και δεν είναι
φοιτήτριες|τές.

Φοιτητική
Συνδρομή

€10

Για φοιτήτριες|τές
γλωσσολογίας ή

συναφών κλάδων.

Για
Αντεπιστέλλοντα

€10

Για γλωσσολόγους
που

δραστηριοποιούνται
εκτός Κύπρου

Τρόποι στήριξης της Εταιρείας

Διαδώστε

Άλλος τρόπος στήριξης της Εταιρείας είναι να προτείνετε σε άτομα που γνωρίζετε να
εγγραφούν στην Εταιρεία. Σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα εγγραφής έχει κάθε
άτομο που:
 
«είναι κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε τομείς της
Θεωρητικής ή Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ή συναφών κλάδων, ή άτομο που είναι
εγγεγραμμένο σε πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε έναν από τους παραπάνω
τίτλους· πέραν όλων αυτών, μπορούν να εγγραφούν και άλλα πρόσωπα, κατόπιν
έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Αίτηση εγγραφής στην Εταιρεία

 

Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, επειδή έχετε εγγραφεί στο γκρουπ CYling.org.cy

https://cyling.org/join-us/
https://groups.google.com/g/cyling
https://www.facebook.com/CyLing.org/
mailto:cyling.org.cy@gmail.com
https://cyling.org/

