Αγαπητά μέλη του ΝΟΣΤΟΣ,
Αγαπητές/οί Ελληνίδες και Έλληνες της Αργεντικής,
Ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών χαιρετίζω θερμά την εκδήλωση σας για
την έναρξη των εργασιών του «ΝΟΣΤΟΣ». Η ανάδειξη, διάδοση και διατήρηση του
Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνικής Παιδείας στην Αργεντινή και στην
Λατινική Αμερική ευρύτερα αποτελεί μια μεγάλης εθνικής σημασίας δραστηριότητα,
για την οποία πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι ως μέλη της Ελληνικής κοινότητας
αλλά και ως κάτοικοι της χώρας που σας φιλοξενεί, της Αργεντινής.
Η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι μικρή, αλλά έχει προσφέρει πολλά στον παγκόσμιο
πολιτισμό. Ειδικά η ελληνική γλώσσα, ενιαία και συνεχής, η γλώσσα του Ομήρου και
των μεγάλων αρχαίων Ελλήνων ποιητών, η γλώσσα του Σολωμού, του Παλαμά, του
Σεφέρη και του Ελύτη, η γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών και των
εκκλησιαστικών κειμένων, με την ευρύτητα, την πλαστικότητα και την ακρίβεια της
αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο έκφρασης, αλλά και κατανόησης του ελληνικού
πολιτισμού, της ελληνικής παιδείας, αλλά και της ελληνικής παράδοσης συνολικά.
Ο μεγάλος μας ποιητής Γιώργος Σεφέρης το 1941 στις «Σημειώσεις για μια ομιλία σε
παιδιά» έγραψε: «Η ελληνική γλώσσα, ο άνθρωπος, η θάλασσα... Για κοιτάξετε πόσο
θαυμάσιο πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως, από την εποχή που μίλησε ο
Ομηρος ώς τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα.
Κι αυτό δε σταμάτησε ποτέ, είτε σκεφτούμε την Κλυταιμνήστρα που μιλά στον
Αγαμέμνονα, είτε την Καινή Διαθήκη, είτε τους ύμνους τού Ρωμανού και τον Διγενή
Ακρίτα, είτε το Κρητικό Θέατρο και τον Ερωτόκριτο, είτε το δημοτικό τραγούδι. Και
όλοι αυτοί, οι μεγάλοι και οι μικροί, που σκέφτηκαν, μίλησαν, μέτρησαν ελληνικά,
δεν πρέπει να νομίσετε πως είναι σαν ένας δρόμος, μια σειρά ιστορική, που χάνεται
στη νύχτα των περασμένων και βρίσκεται έξω από σας. Πρέπει να σκεφτείτε πώς όλα
αυτά βρίσκουνται μέσα σας, τώρα, βρίσκουνται μέσα σας όλα μαζί, πως είναι το
μεδούλι των κοκάλων σας, και πως θα τα βρείτε αν σκάψετε αρκετά βαθιά τον εαυτό
σας [...] η σύγχρονή μας λογοτεχνία είναι απαραίτητη για να καταλάβουμε, όχι μόνο
την αρχαία λογοτεχνία, αλλά και όλη την ελληνική παράδοση» (Δοκιμές Α, 177-8).»
Μαζί με τους θερμούς μας χαιρετισμούς από την Ελλάδα σας στέλνουμε και τις
ειλικρινείς και θερμές ευχές μας για υγεία και προκοπή και σας διαβεβαιούμε ότι θα
είμαστε αρωγοί στην εξαιρετική προσπάθεια σας για την προβολή του Ελληνικού
Πολιτισμού, της Ελληνικής Παιδείας και της Ελληνικής Γλώσσας στη Λατινική
Αμερική.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών
Καθηγητής Σταύρος Α. Κουμπιάς

