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Λευκωσία, 2 Μαρτίου 2016  

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ «Ο ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

Πρύτανης: Η Οδύσσεια, ως κτήμα και κληρονομιά της ανθρωπότητας έχει επηρεάσει τον τρόπο που βιώνουμε κάθε 

ταξίδι και κάθε περιπέτεια, ενώ παράλληλα επιδρά στο πώς σκεφτόμαστε και μαθαίνουμε.  

 

Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης βιβλίων «Ο 

πολύγλωσσος Οδυσσέας» που διοργανώθηκαν από την Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έκθεση 

φιλοξενείται στο εσωτερικό αίθριο του κτηρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου 

«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» και θα είναι ανοικτή για το κοινό μέχρι και τις 15 

Μαρτίου. 

Κατά την τελετή των εγκαινίων 12 επικεφαλής διπλωματικών αποστολών 

στην Κύπρο απήγγειλαν στη γλώσσα τους αποσπάσματα από τις ραψωδίες 

του έπους Οδύσσεια, αναδεικνύοντας έτσι τον γλωσσικό πλούτο της 

Ευρώπης και τη δύναμη του πολιτισμού και του λόγου. Όπως ανέφερε στον 

χαιρετισμό του ο κ. Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, Επικεφαλής της 

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, η έκθεση έχει ως 

στόχο να ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από το θέμα της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας, την τρέχουσα κατάσταση των κρατών μελών της ΕΕ στη 

Μεσόγειο, καθώς και την κοινή μας ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον 

αντίκτυπό της στους εθνικούς πολιτισμούς. Επιπλέον, τόνισε, οι 

επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να αναλογιστούν τη συμβολή των 

συγγραφέων και μεταφραστών που μετέφεραν τον ποιητικό πλούτο της 

Οδύσσειας στη μεσαιωνική Ευρώπη, την ευρωπαϊκή αναγέννηση και τον 

σύγχρονο κόσμο. 
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Στο χαιρετισμό του ο Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

αναφέρθηκε στη διαχρονικότητα του έπους. Από την 

«Κόλαση» του Δάντη, στον «Οδυσσέα» του Άλφρεντ 

Τέννυσον, την «Ιθάκη» και τη «Δεύτερη Οδύσσεια» του 

Κωσταντίνου Καβάφη και πολλούς άλλους, τα ομηρικά 

έπη, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, εμπνέουν, όχι μόνο 

ταλαντούχους και χαρισματικούς δημιουργούς, αλλά και 

αναγνώστες ανά το παγκόσμιο. Η Οδύσσεια, ως κτήμα και 

κληρονομιά της ανθρωπότητας, ανέφερε ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει επηρεάσει τον τρόπο που 

βιώνουμε κάθε ταξίδι και κάθε περιπέτεια ενώ παράλληλα 

επιδρά στο πώς σκεφτόμαστε και μαθαίνουμε.  

Η περιοδεύουσα έκθεση «Ο πολύγλωσσος Οδυσσέας» είναι μια ευκαιρία να εξετάσουμε το έπος σε 24 και πλέον 

γλώσσες.  

Το «παρών» τους στα εγκαίνια έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι πρέσβεις της Αυστρίας, της Τσεχίας, της Φινλανδίας, της 

Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και ο 

εκπρόσωπος του πρέσβη της Ρουμανίας. 

 
 

Πληροφορίες για την έκθεση στο ΠΚ: τηλ. 22894305 

Διάρκεια έκθεσης: 1 Μαρτίου – 15 Μαρτίου 2016 

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 14:00-19:00, Σάββατο – Κυριακή 9:00-19:00 

 

Τέλος ανακοίνωσης 


