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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Ο ύιινγνο Ικβξίωλ, κε ραξά θαη ππεξεθάλεηα, παξαδίδεη ζηελ απαληαρνύ Ικβξηαθή 

& Δπηζηεκνληθή θνηλόηεηα θαζώο θαη ζην επξύηεξν αλαγλωζηηθό θνηλό ην λέν βηβιίν 

ηνπ ζπκπαηξηώηε καο & Αξρηζπληάθηε ηνπ Πεξηνδηθνύ «Ίκβξνο», θ. Ξελνθώληα 

Σδαβάξα (Γξ. Γιωζζνινγίαο ΔΚΠΑ), κε ηίηιν ΣΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΟΤ 

ΙΜΒΡΙΑΚΟΤ ΙΓΙΩΜΑΣΟ. 

 

Πξόθεηηαη γηα ην 2
ν
 θαηά ζεηξά βηβιίν ηνπ ζπγγξαθέα αλαθνξηθά κε ην γιωζζηθό 

ηδίωκα ηεο Ίκβξνπ ην νπνίν εθδίδεη ν ύιινγόο καο, 5 ζρεδόλ ρξόληα κεηά ηελ 

έθδνζε ηνπ γλωζηνύ πιένλ θαη βξαβεπζέληνο από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ ΛΔΞΙΚΟΤ 

ΣΟΤ ΙΜΒΡΙΑΚΟΤ ΙΓΙΩΜΑΣΟ, ην νπνίν έρεη απνζπάζεη ηδηαίηεξα θνιαθεπηηθέο θξηηηθέο 

θαη ζρόιηα από γλωζηνύο Παλεπηζηεκηαθνύο Καζεγεηέο, Δξεπλεηέο θαη γεληθόηεξα 

αλζξώπνπο ηωλ γξακκάηωλ
.
 αληίηππά ηνπ βξίζθνληαη ήδε ζηηο κεγαιύηεξεο 

βηβιηνζήθεο ηεο ρώξαο, θαζώο θαη ζηελ ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε ηεο Ομθόξδεο, ηελ 2
ε
 

κεγαιύηεξε Βηβιηνζήθε ηεο Μ. Βξεηαλίαο (θαη κάιηζηα κεηά από ζρεηηθό αίηεκά 

ηεο) ελώ παξάιιεια έρεη ηύρεη ζεξκήο ππνδνρήο ηόζν από ηνπο ζπκπαηξηώηεο καο 

όζν θαη από εξεπλεηέο θαη ιάηξεηο ηωλ λενειιεληθώλ δηαιέθηωλ, όπωο δηαθάλεθε 

θαη από ηηο 5 επηηπρεκέλεο παξνπζηάζεηο ηνπ. 

 

ηηο 615 ζειίδεο ηνπ κλεκεηώδνπο απηνύ έξγνπ -ηνπ νπνίνπ ε έθδνζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ επγεληθή ρνξεγία θαη ηελ ακέξηζηε πξνζωπηθή ζηήξημε 

ηνπ ζπκπαηξηώηε καο θαη Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε, θ.θ. Βαξζνινκαίνπ- θαη ην 

νπνίν πξνινγίδεη ν γλωζηόο Καζεγεηήο Γιωζζνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελώλ, 

πληάθηεο & Δπηκειεηήο ηνπ Υξεζηηθνύ Λεμηθνύ ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο πνπ 

εθδόζεθε πξόζθαηα από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ, θ. Υξ. Υαξαιακπάθεο, 

πεξηγξάθεηαη & εξκελεύεηαη κε ηνλ πιένλ κεζνδηθό θαη επηζηεκνληθά-γιωζζνινγηθά 
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ηεθκεξηωκέλν ηξόπν ην ζύλνιν ηεο Γξακκαηηθήο δνκήο ηεο ληνπηνιαιηάο ηεο 

ηδηαίηεξεο παηξίδαο καο, ηεο Ίκβξνπ, ζπκπιεξώλνληαο έηζη κε ηνλ ηδαληθόηεξν ηξόπν 

ην «Λεμηθό ηνπ Ικβξηαθνύ Ιδηώκαηνο» κε ην νπνίν ην παξόλ βηβιίν ιεηηνπξγεί ωο 

«ζπγθνηλωλνύλ δνρείν». 

 

Σν «Μνξθνινγηθό ύζηεκα ηνπ Ικβξηαθνύ Ιδηώκαηνο», ηνπ νπνίνπ ε 1
ε
 παξνπζίαζε 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα ζηελ αίζνπζα 

εθδειώζεωλ ηνπ πιιόγνπ καο, καδί κε ην «Λεμηθό ηνπ Ικβξηαθνύ Ιδηώκαηνο», 

απνηεινύλ -ρωξίο ακθηβνιία- ηνπο 2 αθξνγωληαίνπο ιίζνπο γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

κειέηε ηνπ γιωζζηθνύ ηδηώκαηνο ηεο Ίκβξνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη επλόεην, όηη δελ 

πξέπεη λα ιείπνπλ από θαλέλα ηκβξηαθό ζπίηη θαζώο απνηεινύλ πνιύηηκε πνιηηηζκηθή 

παξαθαηαζήθε γηα ηηο λεόηεξεο γεληέο ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηε δηακόξθωζε 

ηεο ηδηαίηεξεο ηκβξηαθήο ηαπηόηεηαο.  

 

Παξάιιεια απνηειεί ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηνλ ρώξν ηεο Γιωζζνινγίαο γεληθόηεξα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Γηαιεθηνινγίαο θαη ηεο κειέηεο ηωλ λενειιεληθώλ (θαη 

κάιηζηα ηωλ βόξεηωλ) ηδηωκάηωλ. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή εμάιινπ θηλείηαη θαη ε 

εύζηνρε παξαηήξεζε ηνπ θ. Υαξαιακπάθε ζηνλ Πξόινγν ηνπ βηβιίνπ, ε νπνία 

παξαηίζεηαη ωο εμήο:  

 

«Η αξία ηηρ μελέηηρ αςηήρ έγκειηαι ζηο όηι ο ζςγγπαθέαρ ηηρ ζςγκένηπωζε ηεπάζηιο 

ςλικό για ηην ανάλςζη ηος οποίος ζηηπίσηηκε ζε ζύγσπονο θεωπηηικό πποβλημαηιζμό 

ανηιπαπαηιθέμενορ με πποηγούμενερ ηαξινομικέρ πποζεγγίζειρ και αξιοποιώνηαρ 

επιλεκηικά, μεηαξύ άλλων, ηην απσή ηηρ ζςνδεηικόηηηαρ και ηη θεωπία ηηρ 

γπαμμαηικοποίηζηρ». 

 

Σν «Μνξθνινγηθό ύζηεκα ηνπ Ικβξηαθνύ Ιδηώκαηνο» (θαζώο επίζεο θαη ην 

«Λεμηθό ηνπ Ικβξηαθνύ Ιδηώκαηνο») δηαηίζεηαη από ηνλ ύλλογο Ιμβρίων  

Διεπζ. Βεληδέινπ 80, Ν. κύξλε, Αζήλα 

ηει.: 210.93.45.096, 210.93.47.957 

email: info@imvrosisland.org 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα 2 βηβιία, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε 

ηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα: https://sites.google.com/site/imvriakolexico/ (email: 

imvriako.lexico@yahoo.gr) θαζώο θαη ζην facebook: 

http://www.facebook.com/imvriako.lexico 
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