
Aφιζρωμα ςτθν Παγκόςμια Ημζρα τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ 

Η 9θ Φεβρουαρίου, θμζρα εκδθμίασ του εκνικοφ μασ ποιθτι Διονυςίου Σολωμοφ το 1859,  

κακιερϊκθκε από το 2017 με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Εξωτερικϊν και 

Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ωσ Παγκόςμια Ημζρα Ελλθνικισ Γλϊςςασ. 

Η κακιζρωςι τθσ ζρχεται να αναδείξει τον κεντρικό ρόλο τθσ γλϊςςασ μασ ςτθ κεμελίωςθ των 

αρχϊν του παγκόςμιου πολιτιςμοφ. Στισ τζχνεσ, ςτισ επιςτιμεσ, ςτθ φιλοςοφία,  ςτθν πολιτικι, 

θ ελλθνικι γλϊςςα είναι παροφςα προςφζροντασ το λεξιλόγιό τθσ για να εκφραςτοφν 

παγκοςμίωσ οι αντίςτοιχεσ ζννοιεσ. Μιτρα λοιπόν και τροφόσ του πολιτιςμοφ, νικιτρα του 

κανάτου κατά τον Παλαμά, είναι αυτι που διζςωςε και αποκθςαφριςε, ωσ επί το πλείςτον,  

τον αγϊνα και τισ κατακτιςεισ  του ανκρωπίνου πνεφματοσ. 

Και είναι εφςτοχθ θ ταφτιςθ με τθν θμζρα μνιμθσ του εκνικοφ μασ ποιθτι που το μοναδικό 

του μζλθμα φαίνεται ςτον προβλθματιςμό του: Μήγαρισ έχω άλλο ςτο νου μου πάρεξ 

ελευθερία και γλώςςα; Αυτιν τθ γλϊςςα υπθρζτθςε με τθν υπόδειξθ του Τρικοφπθ και, 

ξεπερνϊντασ τθν ιταλικι του παιδεία, αναηιτθςε με αγωνία και ςυνεχι αγϊνα  τον μεςτό, 

αυτοτελι λαϊκό λόγο. Απανωτά αποςπάςματα, ςχεδιάςματα, ςπαράγματα γραφισ,  

μαρτυροφν όλα τθν προςπάκειά του ν’  αφουγκραςτεί τθ γλϊςςα του λαοφ και να τθν 

μετουςιϊςει ςε ποίθςθ, ακόμθ και με ςτίχουσ ελλειπτικοφσ, που ξεχειλίηουν όμωσ  από 

λυριςμό και αρτιότθτα. 

 Με δφο φιλιά τθσ μάνασ μου, με φοφχτα γθ τθσ γθσ μου. (Πόρφυρασ) 

Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια τθσ ψυχισ μου. (Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι) 

Απομεινάρι καυμαςτό ερμιάσ και μεγαλείου. (Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι) 

Όμορφθ, πλοφςια, κι άπαρτθ, και ςεβαςτι, κι αγία!(Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι) 

Ολίγο φωσ και μακρινό ςε μζγα ςκότοσ κι ζρμο. (Ελεφκεροι Πολιορκθμζνοι) 



 

Γι’ αυτό και μεισ τιμιςαμε τθν θμζρα αυτι με μια αναφορά ςτον εκνικό μασ ποιθτι, αλλά και 

κατά τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ που πζραςε, με τθν ανάγνωςθ κατά τθν πρωινι μασ 

ςυγκζντρωςθ ποιθμάτων του Κωνςταντίνου Καβάφθ, του Οδυςςζα Ελφτθ, του Νικθφόρου 

Βρεττάκου και του Νίκου Γκάτςου για τθ γλϊςςα. Φροντίςαμε ακόμθ να προβάλλονται όλεσ 

αυτζσ τισ θμζρεσ ςτθν οκόνθ που βρίςκεται ςτο χϊρο υποδοχισ του ςχολείου μασ βίντεο 

ςχετικά με τθ διάδοςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και τθ ςυμβολι τθσ ςτον παγκόςμιο πολιτιςμό, 

με τθν ευχι να ζχουμε πάντα κάτι ουςιαςτικό να ποφμε.  

 

 


