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Χαιρετισμό από τον Δήμαρχο Λεμεσού κ. Νίκο Νικολαΐδη στην εναρκτήρια διάλεξη του
Κύκλου Διαλέξεων 2019 του Πανεπιστημίου του Πολίτη, με θέμα Γλώσσα και
Πολιτισμός, με ομιλητή τον καθηγητή κ. Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, Τρίτη, 29
Ιανουαρίου 2019, 7:30 μ.μ., Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού

Κυρίες και κύριοι,
Είναι με μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζω απόψε, στην επανέναρξη των κύκλων
διαλέξεων του Πανεπιστημίου του Πολίτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, με
πρόσφατη απόφαση του επιβεβαίωσε την προσήλωση του στη μεγάλη σημασία του
θεσμού αυτού για το δήμο μας και για τους δημότες μας. Στόχος του Πανεπιστημίου του
πολίτη είναι να προσφέρει στους συμπολίτες μας τη δυνατότητα επιμόρφωσης, γνώσης,
προβληματισμού και εμβάθυνσης σε μια σειρά από σημαντικά θέματα, τα οποία θα
παρουσιάζονται από διαπρεπείς ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό.
Θέλω στο στάδιο αυτό να ευχαριστήσω τον Δρα Κρίστη Χαράκη, Πρόεδρο της Εταιρίας
Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης», για την καθοριστική συμβολή του στην
επαναλειτουργία του θεσμού του Πανεπιστημίου του Πολίτη από το Δήμο μας. Τον
ευχαριστώ και για την ενθουσιώδη προθυμία του να συνεργαστεί με την αρμόδια
Δημοτική Επιτροπή μέσα στα πλαίσια του θεσμού αυτού, που είμαι σίγουρος θα είναι
απόλυτα καρποφόρα και επιτυχής.
Απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσουμε στο Δημοτικό μας Μέγαρο τον κ.
Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, Ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος και θα μας παρουσιάσει την
εναρκτήρια διάλεξη του κύκλου διαλέξεων 2019 με τον ομώνυμο τίτλο Γλώσσα και
Πολιτισμός.
Ο υψηλός προσκεκλημένος μας είναι ισόβιο μέλος του Ριζαρείου Ιδρύματος, ενός από
τα μεγαλύτερα ενεργά εθνικά κληροδοτήματα της Ελλάδας, αποφοίτησε το 1971 από τη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο
Πανεπιστήμιο της Κολωνίας και της Χαϊδελβέργης. Το 1976 ανακηρύχθηκε διδάκτορας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κολωνίας. Τον Ιούνιο του 2003 η
Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών του ανέθεσε ομόφωνα τον επιστημονικό συντονισμό
του Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014. Το
2015 η Εταιρεία Συγγραφέων του απένειμε το Βραβείο Πολιτισμού Δαίδαλος, για την
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εξαιρετική προσφορά του στα Ελληνικά Γράμματα. Τον Απρίλιο του 2018 το
Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου του απένειμε τον τιμητικό τίτλο Επίτιμου μέλους του
Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών της Σχολής Ξένων Γλωσσών
και Φιλολογιών. Τον Νοέμβριο 2018 το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας του απένειμε το
τιμητικό "οφίκιο" του Άρχοντος Διδασκάλου του Γένους!
Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Χαραλαμπάκη και τον ευχαριστούμε θερμά για την
ευκαιρία που θα μας δώσει απόψε να τον ακούσομε για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό
και ενδιαφέρον.
Θα ήθελα πριν κλείσω το σύντομο αυτό χαιρετισμό να εκφράσω την εκτίμηση μου προς
το ΤΕΠΑΚ και την Πανεπιστημιακή του Βιβλιοθήκη «Βασίλης Μιχαηλίδης» για τη
συνεργασία τους και τη συνδιοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης. Θέλω να τονίσω ότι
ο Δήμος επενδύει πάρα πολλά στις συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα για την
προώθηση και την επιτυχία του θεσμού του Πανεπιστημίου του Πολίτη.
Σας ευχαριστώ.

