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Την Ελληνική Γλώσσα υμνούν με σεβασμό και 

θαυμασμό, ανά τον κόσμο - αιώνες τώρα -  διάσημοι και 

άσημοι, δάσκαλοι και μαθητές, διανοούμενοι και ερευνητές, 

ποιητές, μουσικοί .  

Όλοι όσοι την προσεγγίζουν, από τύχη ή από επιλογή, 

νιώθουν «τη χαρά της ανακάλυψης» όπως θα έλεγε ο 

Μενέλαος Παρλαμάς. 

Και για να μην ανατρέξω στα λόγια κλασσικών και στο βάθος 

του χρόνου, δανείζομαι - για την σημερινή ημέρα - τα απλά 

λόγια μιας σύγχρονης καθηγήτριας, της Ιρίνας Κοβάλεβα από 

το Πανεπιστήμιο Λομονόσωφ, για να πω πως «Η Ελληνική 

γλώσσα είναι όμορφη σαν τον ουρανό με τα άστρα.»  

 Ο Μενέλαος Παρλαμάς - Ο Λόγιος-, τίμησε την 

Ελληνική Γλώσσα και συνεχίζει να την τιμά - στο χρόνο - το 

έργο που άφησε, το οποίο έργο κάθε στιγμή αποκτά 

μεγαλύτερη σημασία και αξία. 
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Ναι, η πολυγλωσσία και η πολυπολυτισμικότητα, η 

παγκοσμιοποίηση και ο πλουραλισμός αδιαμφισβήτητα 

σημαίνουν πλούτο, ωστόσο δεν σημαίνει ότι, σε αυτό το 

πλαίσιο, όλες οι γλώσσες είναι ισάξιες - δεν σημαίνει πως 

είναι όλα «ίσα και όμοια».  

 

Η ελληνική γλώσσα - η κάθε λέξη της - αποτελεί 

θησαυρό ανεκτίμητο, τον οποίο ο Μενέλαος Παρλαμάς 

προσέγγισε ως επιστήμονας, αλλά,  το εξαιρετικό στην 

περίπτωση του είναι το γεγονός ότι δίχως να απομακρυνθεί 

από την επιστημονικότητα, ως δάσκαλος - με την ουσιαστική 

έννοια - ενέπνευσε άλλους να προσεγγίσουν αυτόν τον 

θησαυρό. 

Η θέσπιση του βραβείου «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΡΛΑΜΑΣ» 

και η απονομή του σήμερα - όπως κάθε χρόνο - δεν είναι 

απλά μια πράξη τιμής προς τον σπουδαίο συντοπίτη μας, 

είναι μια πράξη που στηρίζει το έργο του το οποίο συνεχίζει 

να διδάσκει, να ερεθίζει, να εμπνέει και να καλλιεργεί. Είναι 

μια πράξη στην οποία αξίζει, στις μέρες μας, ο 

χαρακτηρισμός «ωραία» (στην ώρα της δηλαδή) περισσότερο 

από οποιαδήποτε άλλη στιγμή καθώς στις μέρες μας, η κρίση 

δεν αφορά μονάχα στην οικονομία αλλά κυρίως στην παιδεία, 

στην κοινωνία και στο μέλλον των αξιών. 
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Ο Δήμος Χερσονήσου χαιρετίζει την κάθε πράξη 

ανάδειξης του έργου του Μενελάου Παρλαμά και ειδικότερα 

τη δράση του Συλλόγου Φίλων του Πανεπιστημίου Κρήτης 

και της ακούραστης Διοίκησης του. Κύριε Πρόεδρε, δεχθείτε 

τα συγχαρητήρια μας για άλλη μια φορά, είμαστε δίπλα σας. 

 

Στη γενέτειρα του στη Χερσόνησο, είμαστε υπερήφανοι 

που ο Μενέλαος Παρλαμάς, ως άλλος «πολίτης του κόσμου» 

φώτισε με το πνεύμα του το χώρο των γραμμάτων και σας 

καλώ στη συνέχεια να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και 

προσπάθεια για περαιτέρω ανάδειξη του έργου του που θα 

έχει σκοπό, κυρίως, να γίνει αυτό γνωστό στις νεότερες 

γενιές.  

 

Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, μετά από σχετική 

εισήγηση του Δημάρχου, θα προχωρήσει στην ανάληψη 

συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να 

τιμήσει το δάσκαλο και σπουδαίο επιστήμονα Μενέλαο 

Παρλαμά, για τη συνεισφορά του στο χώρο των γραμμάτων.  


