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Χαιρετισμός του Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου για την 9η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια 

Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 

 

Η γλώσσα δεν είναι μόνον ένα μέσον επικοινωνίας. Κουβαλάει την 

ψυχή του λαού μας κι όλη του την ιστορία και όλη του την ευγένεια. 

Οδυσσέας Ελύτης 

 

Αγαπητοί γονείς, εκπαιδευτικοί και συνεργάτες της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στη Μ. 

Βρετανία και τη Βόρεια Ευρώπη.  

Στις 9 Φεβρουαρίου 2019 τιμούμε για δεύτερη φορά φέτος, την Παγκόσμια Ημέρα της 

Ελληνικής Γλώσσας και ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού. Με τον 

εν λόγω εορτασμό επιδιώκεται η ανάδειξη της διαρκούς συμβολής της Ελληνικής Γλώσσας 

στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού. Σκοπός είναι η 

ευαισθητοποίηση όλων μας για την προώθηση και την ευρύτατη διάδοσή της. Η προβολή 

της Ελληνικής Γλώσσας και η ενίσχυση της Ελληνοφωνίας, τόσο στα ελληνικά σχολεία όσο 

και στη διεθνή κοινότητα, αποτελούν σήμερα περισσότερο από ποτέ στόχο ύψιστης 

προτεραιότητας. 

Η σημασία της Ελληνικής Γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού είναι οικουμενική. Η 

Ελληνική Γλώσσα είναι από τις πιο γόνιμες στον κόσμο είναι πηγή αξιών και φανερώνει την 

ποιότητα και την αντοχή του πολιτισμού μας. Πρόκειται για μια γλώσσα που μιλιέται 

αδιάλειπτα για αιώνες! Σύμφωνα με τα λόγια του Νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη 

«Είμαστε οι μόνοι σ’ ολόκληρη την Ευρώπη που έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό 

“ουρανό” και τη θάλασσα “θάλασσα” όπως την έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν 

δυόμισι χιλιάδες χρόνια». Η αδιάσπαστη ενότητα της Ελληνικής Γλώσσας δείχνει τον 

λεκτικό και εννοιολογικό της πλούτο και αποκαλύπτει την ανθεκτικότητά της στο πέρασμα 

του χρόνου, αλλά και τη συνέχεια του ελληνισμού.  

Mπορεί σήμερα η Ελληνική Γλώσσα να μιλιέται από μερικά εκατομμύρια ανθρώπους, 

παραμένει όμως η γλώσσα στην οποία μίλησαν για πρώτη φορά το Θέατρο και η Ποίηση, 

τα Μαθηματικά και η Ιατρική, η Ρητορική και η Πολιτική, οι Ευαγγελιστές και οι Πατέρες 

της Εκκλησίας. Η ενιαία Ελληνική Γλώσσα είναι μια πλούσια γλώσσα που μπορεί να 

εκφράσει τις πιο ακριβείς και λεπτές αποχρώσεις της Φιλοσοφίας και των Επιστημών. 

Επιπλέον, αποτελεί αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς των Γραμμάτων και 

των Τεχνών εμπλουτίζοντας τις περισσότερες γλώσσες του πλανήτη και την 

καθημερινότητα της διεθνούς επικοινωνίας. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, απέναντι στις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης και με τη συμπαράσταση 

εκατομμυρίων Απόδημων Ελλήνων σε όλη την υφήλιο, δίνουμε πνοή και συνέχεια στην 

προστασία και τη διατήρησή της. Κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της 

Ελληνικής Γλώσσας καλούμαστε να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την 

παρουσία της και προάγουν την ευρύτερη προσπάθεια διάδοσης των ανθρωπιστικών 
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αξιών του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα της οικουμένης. Η σύγχρονη πρόκληση είναι 

να φέρουμε στο διεθνές προσκήνιο τη γλώσσα μας. Να προωθήσουμε το άνοιγμά της πέρα 

από τις διάσπαρτες κοιτίδες ελληνοφώνων. Ο ελληνικός πολιτισμός μέσω της γλώσσας 

μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση ενός παγκόσμιου πνεύματος αλληλοκατανόησης, 

αμοιβαίου σεβασμού, παραγωγικής συνεργασίας και ειρηνικής συμβίωσης.  

Εν κατακλείδι, ας ακολουθούμε την προτροπή του Ελύτη προς τους απόδημους Έλληνες: 

«μην ξεχνάτε την πατρίδα μας, και προ παντός, τη γλώσσα μας. Πρέπει να ‘σαστε 

περήφανοι, να’ μαστε όλοι περήφανοι, εμείς και τα παιδιά μας για τη γλώσσα μας». Αξίζει 

τον κόπο να ενθαρρύνουμε όλοι μας την προσπάθεια για τη διάδοση της Ελληνικής 

Γλώσσας για να εκτιμήσουμε την πνευματική δύναμη και την ομορφιά της, μεταδίδοντας 

τη σημασία της και βοηθώντας έμπρακτα στην προβολή της. Υποστηρίζοντας την παρουσία 

της Ελληνικής Γλώσσας επεκτείνουμε την επιρροή της ελληνικής σκέψης, ενισχύουμε την 

ίδια την πατρίδα μας.  

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης 

                                                                                                                             Δρ. Γεώργιος Κόσυβας 
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Salutation of the Education Counsellor in London for the 9th of February, International 

Greek Language Day 

 

                                             The language is not only a means of communication. 

                      It carries the psyche of our people, its history and all its kindness. 

                                                                                                                   Odysseas Elytis    

 

Dear parents, teachers and associates of the Greek Language Education in Great Britain and 

North Europe. 

On the 9th of February 2019 we celebrate for the second time the International Greek 

Language Day which coincides with the commemoration day of our national poet Dionysios 

Solomos. This day is expected to highlight the constant contribution of the Greek language 

to the development of the European and international culture. Our aim is to promote and 

disseminate the Greek language trying at the same time to render its projection and 

reinforcement an issue of paramount importance, both for the Greek schools and for the 

international community. 

The significance of the Greek language and culture is universal. Ranked as one of the richest 

languages in the world, the Greek language is also a source of values and reveals the quality 

and the strength of our culture. After all, it has been constantly spoken for centuries! 

According to the Nobel prize winner poet Odysseas Elytis, “we are the only ones in Europe 

who have the privilege to call the sky “ouranos” and the sea “thalassa” just like Homer and 

Plato did more than two thousand years ago”. This unbroken unity of our language points to 

its verbal and conceptual wealth and proves its duration through the centuries. 

The Greek language may be spoken only by some million people nowadays, yet it remains 

the language of Theatre and Poetry, Mathematics and Medicine, Rhetoric and Politics and of 

the Evangelists and the Church Fathers. The dense Greek language can express accurately 

even the most delicate meanings of Philosophy and Science. It’s an unfailing source of 

inspiration for authors and artists, enriching with its boundless wealth all the other 

languages and our daily communication channels.  

Millions of expatriates all over the world help to mitigate the adverse effects of globalisation 

by protecting and preserving the Greek language. On the International Greek Language Day, 

we are invited to take initiative by reinforcing its presence and promoting the widespread 

diffusion of the humanitarian values of the Greek culture. Currently, the challenge is to bring 

our language into the international spotlight, to promote it outside the Greek speaking 

communities. Through our language the Greek culture can contribute to the establishment 

of a mutual understanding, respect, cooperation and coexistence in a global world. 

To conclude, let us follow Elytis’ quote to the Greeks of the diaspora: ‘Don’t forget our 

country and above all our language. You should be proud, we and our children should all be 

proud of our language.’ It would be worthwhile to encourage the dissemination of the 
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Greek language in order to cherish its strength and beauty. After all, by supporting the 

Greek language we expand its influence and reinforce our country.  

The Education Counsellor 

Georgios Kosyvas 

 

 
 

 


