
Η Ελληνική Γλώσσα ως Διαχρονική Αξία1 

 
Στον σεμνό και "σπιτικής θαλπωρής" χώρο του Συλλόγου των Αθηναίων (τις τάξεις των 

οποίων τίμησε, μεταξύ άλλων, διαμέτρημα μεγέθους του Εθνικού μας Ποιητή Κωστή 

Παλαμά), η Κιβωτός έδωσε τις δικές της "συντεταγμένες" στην Παγκόσμια Ημέρα 

Εορτασμού Μητρικής Γλώσσας. 
 
Επικαλούμεθα τη δικαίωση των προσπαθειών μας από την παρουσία επιφανών συμπολι- 
τών μας από τον Εκ-παιδευτικό, Πολιτικό, Στρατιωτικό, Δημοσιογραφικό, Εικαστικό χώρο. 
Οι Ομιλητές φώτισαν πτυχές της Γλώσσας χωρίς την επίκληση της ιδιότητας του 
"Ειδήμονος". 
 
 
1. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
Ο Πρόεδρος της Κιβωτού Δημήτρης Κ. Μπάκας, ετόνισε την παρουσία της φιλοσοφίας στη 

γλώσσα ως διαρκή αναζήτηση της αλήθειας με επιστημονικό τρόπο, δηλαδή πέραν της 

δικιάς μας υποκειμενικότητας. Επομένως, οπαδισμός και μονομέρεια δεν έχουν θέση. 
Θέση έχει η αποκατάσταση της Γλώσσας ως “ΑΞΙΑ” και ως συνεχής αγώνας2! Η γλώσσα 

ξεφεύγει από την "εργαλειακή" χρήση και μετατρέπεται σε "Οικοφωλεά", κατά Χάιντεγκερ. 
Ύψιστα νοήματα χαίρουν φιλοξενίας. 
 
 
2. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Ο Κοσμήτορας της Κιβωτού Γρηγόρης Σ. Βελουδάκης προσέδωσε έμφαση στην αδυναμία 

τιθάσευσης της γλώσσας από αυταρχικούς κρατούντες, διότι η ίδια "προτιμά" δημοκρατικές 

διδικασίες. Η πολυπληθής προσέγγισή της ενδυναμώνεται από την αγάπη, και η Κιβωτός, 
έχοντας ως σοβαρή πρώτη "μαγιά" τις πνευματικές καταγραφές του Προέδρου της, 
αναπτύσσει το δικό της λεξιλόγιο για την αντιμετώπιση των σοβούντων κοινωνικών 

προβλημάτων των αθρώπινων κοινωνιών. 
 
 
3. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
Ο Τομεάρχης "Καταπιστεύματος" Ιωάννης Δ. Κακουδάκης με μεθοδικότητα περιέγραψε το 

“ταξίδι” της Γλώσσας μας μέσα στους αιώνες, με αδιάσειστα γραπτά στοιχεία πέραν της 

7ης Χιλιετίας π.Χ. 
Οι μεταβαλλόμενες μορφές Γραφής κληροδοτούν λέξεις που χωρίς σταματημό ομιλούνται 
μέχρι τις ημέρες μας. 
Ακολούθησαν επισημάνσεις λανθασμένης εκφοράς λόγου. 
 
Η διαδραστική συμμετοχή του ακροατηρίου στο τέλος ήταν η συγκινητική επιβράβευση των 

προσπαθειών μας. 
 
Το Ταξίδι συνεχίζεται! 
 
Από την Κοσμητεία, 

                                                 
1 Ανακεφαλαίωση της ελεύθερης συζήτησης της 21 Φεβ 2017 με θέμα “Η Ελληνική Γλώσσα ως 

Διαχρονικλη Αξία”  

2   “Αξία” εκ του “άγω”, όπως και ο αγών 


