
 

 

  
 

 

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τιμά τη Γιορτή των Τριών Ιεραρχών, τη 

Γιορτή των Γραμμάτων, με τη διοργάνωση ομιλίας από 

διακεκριμένους ανθρώπους των γραμμάτων και του πνεύματος από 

το εξωτερικό και την Κύπρο. Φέτος είναι η πρώτη φορά στην 

ιστορία του Πανεπιστημίου μας που οι συνθήκες της πανδημίας 

αποτρέπουν τη διοργάνωση της καθιερωμένης τελετής και ομιλίας. 

Όμως, μας επιτρέπουν και, ταυτόχρονα, μας προκαλούν να 

αναλογιστούμε το νόημα και όλα όσα αντιπροσωπεύει η Γιορτή των 

Γραμμάτων.   

Οι συνθήκες εγκλεισμού που βιώνουμε αναδεικνύουν στο έπακρο 

τη σημασία της παιδείας και υπενθυμίζουν τη δυσκολία του 

εγχειρήματος. Η Γιορτή των Γραμμάτων είναι η γιορτή του 

Δασκάλου - του δασκάλου που δημιουργεί και διαμορφώνει συνθήκες που προάγουν τη μάθηση, τη 

νόηση, την καλλιέργεια. Είναι η Γιορτή του Μαθητή – που καλείται να χειριστεί, να αλληλοεπιδράσει 

και να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα. Η πανδημία και οι περιορισμοί που έχει επιφέρει μας έχουν 

υπενθυμίσει ότι οι ρόλοι του δασκάλου και του μαθητή δεν είναι και δεν μπορούν να είναι διακριτοί. 

Ο δάσκαλος καλείται να μάθει και να προσαρμοστεί, ενώ ο μαθητής καλείται να καθοδηγήσει τη δική 

του μάθηση.  

Η πανδημία βίαια και επιτακτικά επιβάλλει την άμεση προσαρμογή όλων στις νέες συνθήκες φυσικού 

περιορισμού. Η παιδεία όμως ανοίγει ορίζοντες μυαλού και ψυχής, τους οποίους δεν πρέπει να 

αφήσουμε να αγγίξουν οι περιορισμοί. Η πρόκληση είναι να αξιοποιήσουμε τα νέα δεδομένα για να 

επαναπροσδιορίσουμε και να χαράξουμε νέες στρατηγικές στο εκπαιδευτικό μας έργο, αποβάλλοντας 

στερεότυπα και συνήθειες και διευρύνοντας τους ορίζοντές μας ως δάσκαλοι και μαθητές 

ταυτόχρονα. 

Ειρήνη-Άννα Διακίδου 
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
Σημειώνεται ότι κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει φιλοξενήσει διάφορες 

διακεκριμένες μορφές των Γραμμάτων, της Θρησκείας, του Πολιτισμού και της Τέχνης. Το 2016 

προσκεκλημένη του Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ήταν η επικεφαλής της ανασκαφής του 

μακεδονικού ταφικού συγκροτήματος Τύμβου Καστά Αμφίπολης, Κατερίνα Περιστέρη, Αρχαιολόγος 
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και Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, ενώ το 2017 φιλοξενήθηκε ο Έλληνας 

Συγγραφέας Μίμης Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε για άγνωστες πτυχές και σπάνια ντοκουμέντα της 

Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Ελλάδας. Το 2018 η Γιορτή των Γραμμάτων είχε λάβει μια 

διαφορετική μορφή, καθώς Ακαδημαϊκό Ίδρυμα φιλοξένησε εκπροσώπους από τις ίδιες τις Σχολές του 

για να αναλύσουν τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Το 2019 κύριος ομιλητής ήταν ο Ομότιμος 

Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, του 

οποίου η ομιλία έφερε τον τίτλο: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Ιδέα και Ιστορία». Πέρσι το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου έδωσε βήμα στον καταξιωμένο Κύπριο ποιητή και δοκιμιογράφο, κ. Κυριάκο Χαραλαμπίδη, ο 

οποίος έδωσε ομιλία με τίτλο «Γλώσσης Επίσκεψις». 

Τέλος Ανακοίνωσης 


