
 

 

  

 
 

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ  
ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως κάθε χρόνο, τίμησε τη Γιορτή των Γραμμάτων. Σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 στην Πανεπιστημιούπολη, ο ποιητής και 
δοκιμιογράφος Κυριάκος Χαραλαμπίδης στην ομιλία του με τίτλο «Γλώσσης Επίσκεψις» αναφέρθηκε 
στον καθοριστικό ρόλο της γλώσσας ως προς τη συγκρότηση και ολοκλήρωση του ατόμου.  
 
Η πνευματική  διάσταση του ανθρώπου, συνυφασμένη με  την ολιστική αντίληψή του για τον κόσμο, 
ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης, εκφράζει κάτι από τη σύνθεση και την ποιητική ουσία –τον «λόγο» δηλαδή– 
των πραγμάτων. Η διαστρωματική χρήση της γλώσσας ως δομικού υλικού, συνέχισε, συνεξετάζεται με 
την καλλιτεχνική δημιουργία ως εν δυνάμει αποκαλυπτική θεώρηση της ζωής και των θεμελιωδών αρχών 
της. Ιδιαίτερα, είπε, υπογραμμίζεται η λειτουργική και υποστασιακή σχέση της ελληνικής γλώσσας με τις 
«μεγάλες ουσίες», καθώς και ο βαθύτερος χαρακτήρας της.  
 
Με αναφορά σε λέξεις αρχετυπικές επιχειρείται διείσδυση στο Είναι και ρυθμιστική επαναγωγή στο 
χαμένο κέντρο του ανθρώπου, ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης, και συνέχισε λέγοντας ότι η ισοστάθμιση της 
απώλειας (σε πλαίσιο ιστορικό) με την εσωτερική ωρίμανση και την άντληση γνώσης από τραγικά 
συμβάντα, συντελεί στη διέκταση του νου και τον μυστηριακό εμπλουτισμό του.  «Η διάκριση του φωτός, 
η σοφία και η σωφροσύνη καθίστανται σύμφυτα στοιχεία της δικής του αληθείας, σύμφωνα και με το 
πρότυπο των εκ Καππαδοκίας τριών  μεγάλων Ιεραρχών. Η σχέση γλώσσας και ήθους, νόμου και ψυχής,  
όχι μονάχα σε κοινωνικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, καθορίζει τον αναστάσιμο κώδικα της 
οικουμενικής εσχατολογίας», υπογράμμισε ο κ. Χαραλαμπίδης. 
 
Χαιρετισμό στην εκδήλωση, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους άνθρωποι της ποίησης και των 
γραμμάτων, αλλά και εκτιμητές του έργου του κ. Χαραλαμπίδη, απηύθυνε ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. Ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Χριστοφίδης, 
υπογράμμισε  τη σημασία της Γιορτής των Γραμμάτων, αναφέροντας ότι δεν θα μπορούσαμε αυτή τη 
χρονιά να μην μιλήσουμε για τη γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας με το διπλανό μας και ως μέσο 
δημιουργίας και έκφρασης. Η γλώσσα, είπε, είναι καθρέφτης του είναι μας. Τα γράμματα και ο 
πολιτισμός, πρόσθεσε, εμπλουτίζονται με νέα στοιχεία και λειτουργούν στις συνθήκες που επιτάσσει η 
εποχή. Ο Πρύτανης κατέληξε στο χαιρετισμό του λέγοντας ότι η γλώσσα ως εκφραστής συναισθημάτων, 
ως μετουσίωση της σκέψης μας σε πράξεις είναι το κυριότερο θεμέλιο για την ανάπτυξη της κοινωνίας 
μας σε συνθήκες αλληλοσεβασμού, έγνοιας για το αληθινό και το ωφέλιμο, το ηθικό και το δίκαιο. 
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Ολόκληρη η ομιλία του κ. Χαραλαμπίδη, η οποία θα μεταδοθεί και από το Πρώτο Πρόγραμμα του 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, παρατίθεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί: 
https://ucy.ac.cy/pr/documents/speeches/2020/GLOSSIS_EPISKEPSIS.pdf  
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