Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στη δεύτερη διάλεξη του κύκλου
«Γλώσσα και Πολιτισμός» του Πανεπιστημίου του Πολίτη 2019, με θέμα «Η κυπριακή
διάλεκτος στη θεατρική γραφή της Ρήνας Κατσελλή» που θα δοθεί από τον Δρα Λεωνίδα
Γαλάζη στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού την Τρίτη, 14 Μαΐου 2019, στις 7:30 μ.μ.

Με ιδιαίτερα μεγάλη χαρά χαιρετίζω τη δεύτερη διάλεξη του κύκλου ομιλιών του
Πανεπιστημίου του Πολίτη για το 2019, ο οποίος υπό τον τίτλο «Γλώσσα και Πολιτισμός»
αγγίζει μιαν άκρως ευαίσθητη και νευραλγική θεματική, που άπτεται του επιπέδου της
πνευματικής μας καλλιέργειας και της πολιτιστικής και μορφωτικής υπόστασης μας ως λαού.
Η εναρκτήρια διάλεξη του φετινού κύκλου που διοργανώθηκε από τον Δήμο μας σε
συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ «Βασίλης Μιχαηλίδης», δόθηκε τον περασμένο
Ιανουάριο από τον Ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.
Χριστόφορο Χαραλαμπάκη και έφερε τον ομώνυμο τίτλο «Γλώσσα και Πολιτισμός», απετέλεσε
μια εισαγωγή στο όλο θέμα που άγγιξε ευρύτερες πτυχές, καλύπτοντας θέματα που αφορούν
τον ελληνισμό εν γένει ενώ άγγιξε παράλληλα καίρια σημεία που άπτονται του κυπριακού
ελληνισμού και της διαχρονικής πολιτισμικής επιβίωσής του, πρωταρχικά μέσω της γλώσσας.
Απόψε καλωσορίζουμε ανάμεσά μας και φιλοξενούμε άλλον ένα εκλεκτό άνθρωπο των
γραμμάτων και του πολιτισμού, τον φιλόλογο-μελετητή και Επιθεωρητή Φιλολογικών
Μαθημάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, Δρα Λεωνίδα Γαλάζη, ο
οποίος θα εξετάσει την αισθητική, ιδεολογική και δραματουργική λειτουργία της κυπριακής
διαλέκτου γενικότερα και ειδικότερα στη θεατρική γραφή της Ρήνας Κατσελλή, της
πολυγραφότατης και σημαντικότατης Κερυνειώτισσας συγγραφέως.
Η σειρά διαλέξεων «Γλώσσα και Πολιτισμός» θα φιλοξενήσει και άλλες προσωπικότητες της
πνευματικής και ακαδημαϊκής ζωής της Κύπρου και της Ελλάδας εντός του προσεχούς
φθινοπώρου.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μέσω του Πανεπιστημίου του Πολίτη, το οποίο ιδρύθηκε το 1999,
σε συνεργασία, τότε, με το Frederick University και τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο αυτό,
Δρα Κρίστη Χαράκη και κ. Κλείτο Σωτηριάδη, ο Δήμος Λεμεσού προσέφερε και συνεχίζει να
προσφέρει στο ευρύ κοινό της πόλης μας, αλλά και σε εξειδικευμένους ακροατές, διείσδυση
σε θέματα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, γλωσσικά και λογοτεχνικά.
Με μια μικρή διακοπή, το Πανεπιστήμιο του Πολίτη, επανήρχισε το 2016 με κύριο διοργανωτή
τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου μας, με τη σειρά «Ελληνική Γλώσσα-Κυπριακή
Διάλεκτος», η οποία και φιλοξένησε εκλεκτά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας της
Κύπρου, καθώς και γλωσσολόγους-ερευνητές, μέλη της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου, οι

οποίοι ανέπτυξαν ποικιλία θεμάτων όπως η προφορά της ελληνικής γλώσσας από την
αρχαιότητα έως τις μέρες μας, η εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, η δημιουργία και χρήση
νέων λέξεων στην ελληνική γλώσσα, η φωνολογία και διάφορες άλλες παράμετροι της
κυπριακής διαλέκτου.
Το Πανεπιστήμιο του Πολίτη συνέχισε το 2017, στο πλαίσιο των πολυσχιδών εκδηλώσεων που
διοργάνωσαν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού για την επετειακή χρονιά
συμπλήρωσης 100 χρόνων από τον θάνατο του Βασίλη Μιχαηλίδη, με ένα πρόγραμμα έξι
διαλέξεων από γνωστούς ερευνητές και πανεπιστημιακούς καθηγητές που κάλυψαν όλες τις
πτυχές του βίου και της πολιτείας του ποιητή, δίδοντας στο κοινό την ευκαιρία μια
ουσιαστικής και πλήρους εντρύφησης στο έργο και τη ζωή του.
Νιώθουμε πραγματικά περήφανοι που ως Δήμος Λεμεσού προσφέρουμε στους πολίτες μας
την πλατφόρμα αυτή της δια βίου, συνεχούς, εκπαίδευσης, προβληματισμού και ανοικτού
διαλόγου και προσδοκούμε πως το Πανεπιστήμιο του Πολίτη θα αποβεί ένας πραγματικά
μακρόβιος θεσμός που θα συσπειρώνει τις πνευματικές προσωπικότητες της Κύπρου και του
ελληνισμού, φέρνοντάς τις σε επαφή και επικοινωνία με τους δημότες μας.
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