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Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη, 
Εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων με ομιλητή τον ποιητή Κυριάκο 

Χαραλαμπίδη και την ομιλία του με θέμα «Γλώσσης Επίσκεψις» 
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020, 18:30 

Αίθουσα Διαλέξεων Β108 Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» 

 

Φίλες και φίλοι, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Τιμάμε σήμερα, για ακόμα μια φορά τα γράμματα, τον 

πολιτισμό, την ιστορία και τη γλώσσα. Έχουμε επίσης το 

προνόμιο, σ΄ αυτή τη συμβολική εκδήλωση να φιλοξενούμε 

τον ποιητή, στοχαστή και δάσκαλο Κυριάκο Χαραλαμπίδη.  

Έναν άνθρωπο που με εφόδιό του τη γλώσσα συγκινεί, 

κεντρίζει την προσοχή, αφυπνίζει και προβληματίζει τους 

αναγνώστες του σε Κύπρο, σε Ελλάδα και στις χώρες που 

ταξιδεύει ο διαχρονικός λόγος του. 

Στη γιορτή των γραμμάτων 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. 

 «Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του 

Ομήρου...» 
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Η γλώσσα είναι καθρέφτης του είναι μας. Εκφράζουμε μέσα 

από αυτήν όσα νιώθουμε. Η ομιλία μας αντανακλά 

προεκτάσεις του εαυτού και των βιωμάτων μας∙ Ο λόγος μας 

εμπλουτίζεται και διανθίζεται κάθε μέρα μέσα από τις 

αλληλεπιδράσεις μας.   

Ως ξεχωριστό κτήμα του καθενός και ως κληρονομιά από 

άνθρωπο σε ανθρώπους, από χώρα σε χώρες, από 

πολιτισμό σε πολιτισμούς, η γλώσσα εξελίσσεται, 

μεταλλάσσεται και προσαρμόζεται στους καιρούς που 

επισκέπτεται. Έτσι και τα γράμματα και ο πολιτισμός 

εμπλουτίζονται με νέα στοιχεία και λειτουργούν στις 

συνθήκες που επιτάσσει η εποχή.  

Η γλώσσα είναι το πολυτιμότερο εργαλείο που 

χρησιμοποιούμε ως άνθρωποι για να επικοινωνήσουμε, να 

εργαστούμε και να συμβιώσουμε. Με αυτήν οι ερευνητές και 

οι επιστήμονες καλούμαστε να δημιουργήσουμε και να 

μεταδώσουμε τη νέα γνώση και οι δάσκαλοι να διδάξουμε 

τους μαθητές μας.  
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Αναγνωρίζοντας λοιπόν την αξία της οφείλουμε όσα λέμε να 

τα λέμε με σύνεση και σοφία, να τα επεξεργαζόμαστε μέσα 

από μία εσωτερική διεργασία κριτικής και αυτοκριτικής και να 

επιβεβαιώνουμε μέσα από τον έλεγχο αυτό ότι ο λόγος μας 

είναι αληθινός και χρήσιμος, με νόημα για το ευρύτερο 

κοινωνικό γίγνεσθαι.   

Η γλώσσα ως εκφραστής συναισθημάτων, ως μετουσίωση 

της σκέψης μας σε πράξεις είναι -αν θέλετε- το κυριότερο 

θεμέλιο για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας σε συνθήκες 

αλληλοσεβασμού, έγνοιας για το αληθινό και το ωφέλιμο, το 

ηθικό και το δίκαιο. Κι αυτή η υπενθύμιση είναι σημαντική 

στο σημερινό συναπάντημα για να γιορτάσουμε τα 

γράμματα. 

Αυτό πιστεύω θα μας θυμίσει ο εθνικός ποιητής Κυριάκος 

Χαραλαμπίδης μέσα από την παρέμβασή του. 

Σας ευχαριστώ.  

 


