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Οι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν έχουµε, κατά
°∂øƒ°π√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√À ª¶∞ª¶π¡πø∆∏™

βάθος, συνειδητοποιήσει τι προσέφεραν στον Ελληνισµό
και στην Ορθοδοξία η πνευµατική αλκή, η δράση και τα
κείµενα των Τριών Μεγάλων Πατέρων τής Εκκλησίας,
αυτών οι οποίοι είναι ευρύτερα γνωστοί ως Τρεις
Ιεράρχες. ∆εν έχουµε, νοµίζω, εκτιµήσει στην
πραγµατική της διάσταση τι σηµατοδοτεί για τον Έλληνα

Γλώσσα και Παιδεία
στους Τρεις Ιεράρχες
Ορθόδοξο αλλά και για τον Ευρωπαίο Χριστιανό η
διδασκαλία τού Μεγάλου Βασιλείου (330-379), τού
Γρηγορίου τού Θεολόγου (328-390) και τού Ιωάννη τού
Χρυσοστόµου (344/54-407). Θα προσπαθήσω σήµερα,
ακολουθώντας τα ίχνη των Τριών Μεγάλων Ιεραρχών
στη διαδροµή τους από δύο µεγάλα πνευµατικά
περάσµατα, την Παιδεία και τη Γλώσσα, να δείξω την
ιδιαίτερη, καθοριστική θα την έλεγα, συµβολή των
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Μεγάλων αυτών Πατέρων στη σύζευξη τού Ελληνισµού
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ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΑ
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Η Γιορτή των Τριών Ιεραρχών, του Βασιλείου από την Καισάρεια,
του Γρηγορίου από τη Ναζιανζό και του Ιωάννη από την Αντιόχεια,
γιορτάζεται από όλο τον Ελληνισµό µε πανηγυρικές οµιλίες για την
προσφορά των τριών διδασκάλων και διανοητών στα Ελληνικά
γράµµατα και την Παιδεία. Γι΄ αυτό και έχει καθιερωθεί ως η
“Γιορτή των Γραµµάτων”.
Το Πανεπιστήµιο Κύπρου από την έναρξη της λειτουργίας του, τον
Σεπτέµβρη του 1992, επέλεξε να τιµά τη Γιορτή των Γραµµάτων µε
οµιλίες από διακεκριµένους επιστήµονες, στις οποίες η θεµατογραφία
και το περιεχόµενο έχουν µεν ως αφετηρία το πνεύµα της γιορτής των
Τριών Ιεραρχών, επεκτείνεται, ωστόσο, σε ευρύτερα θέµατα, ιστορικά
ή σύγχρονα, που απασχολούν τους επιστήµονες και τους
πνευµατικούς ανθρώπους, τους “εραστές των λόγων” των Τριών
Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας.
Η πρώτη διάλεξη µε την ευκαιρία της Γιορτής των Γραµµάτων
έγινε στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου Κύπρου το Σάββατο,
30 Ιανουαρίου 1993, µε οµιλητή τον καθηγητή Κώστα Ν.
Κωνσταντινίδη και θέµα: “Παιδεία και Πνευµατική Παραγωγή στη
Βυζαντινή Κύπρο”.
Το χαιρετισµό έκανε η καθηγήτρια Νέλλη Τσουγιοπούλου,
Πρόεδρος της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής.
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ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ Ή ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ;
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Α. ΖΕΝΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ακολουθούµε σήµερα την παράδοση που µας θέλει να τιµούµε κάθε
χρόνο, µε δηµόσια εκδήλωση, τη Γιορτή των Γραµµάτων.
Οι παραδόσεις, όµως, αποτελούν πράξεις αυτοσυνειδησίας.
Επιβεβαιώνουν το σύστηµα αξιών µας και αίρουν την αβεβαιότητα
του ‘ποιοι είµαστε’.
Το Πανεπιστήµιο, µε την εκδήλωση αυτήν,
αποτίει
φόρο
τιµής
στους
παρευρισκοµένους. ∆ιότι η συνάθροιση
αυτή
στο χώρο του ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος της χώρας
ενδυναµώνει τη συλλογική µας ταυτότητα.
Τονίζει την ιδιαιτερότητα του κοινωνικού
µας συνόλου. Και αποτελεί µια πράξη
οµαδικής επιβεβαίωσης των αξιών µας.
Ποιες, όµως, είναι οι αξίες αυτές, τις οποίες αναδεικνύει ο ετήσιος
αυτός εορτασµός;
Η Γιορτή των Γραµµάτων καθιερώθηκε περί τα µέσα του 11ου
αιώνα από τον Ιωάννη Μαυρόποδα, Μητροπολίτη Ευχα.ί.των. Αφορµή
δόθηκε στο Μητροπολίτη Μαυρόποδα από τη συζήτηση περί των
Συναξαρίων των τριών τιµωµένων σήµερα αγίων. Η διαφωνία για το
ποιος από τους τρεις µεγάλους πατέρες της εκκλησίας ήταν ο
σοφότερος διαίρεσε τους πιστούς σε Ιωαννίτες, Βασιλείτες και
Γρηγορίτες. Με την καθιέρωση κοινής Γιορτής προς τιµή των τριών
διδασκάλων, ο Μητροπολίτης Μαυρόπους απέρριψε τη µονοµερή
προσέγγιση της αλήθειας. Έτσι και εµείς σήµερα καλούµαστε να
αποδεχθούµε ότι η αλήθεια είναι πολυδιάστατη. Και να
αναγνωρίσουµε ότι αλήθεια σηµαίνει παιδεία, αποφεύγοντας, µε αυτόν
τον τρόπο, τις συγκρούσεις και οδηγούµενοι στη σύνθεση. Αυτήν την
9
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αξία της σύνθεσης µέσω της παιδείας επιβεβαιώνουµε µε την
παρουσία µας στην αποψινή εκδήλωση.
Η Γιορτή των Τριών Ιεραρχών έχει καθιερωθεί και ως η Γιορτή των
Γραµµάτων από το σύγχρονο Ελληνικό κράτος, τιµώντας µε τον
τρόπο αυτόν όχι µόνο τους τρεις µεγάλους διδασκάλους αλλά κυρίως
αναδεικνύοντας τη διδασκαλία τους. Αναγνωρίζοντας ότι µε τα
διδάγµατά τους επέτρεψαν στη νεοσύστατη τότε χριστιανική
θρησκεία του 4ου µ.Χ. αιώνα να αλλάξει, να αποβάλει τη φοβία έναντι
των αρχαιοελληνικών γραµµάτων, να ξεπεράσει κάθε εγκλεισµό στον
ίδιό της τον εαυτό. Επιτυγχάνοντας µε τον τρόπο αυτόν την
καθιέρωσή της ως οικουµενικής θρησκείας. Αυτήν ακριβώς την
οικουµενικότητα τιµούµε εδώ στο χώρο του σύγχρονου Πανεπιστηµίου, το χώρο πασών των επιστηµών.
Εν τέλει όµως, τους τρεις ιεράρχες δεν τους ανέδειξε τόσο η δράση τους
και τα συγγράµµατά τους όσο το ήθος τους ως ελεύθερα στοχαζόµενων
ανθρώπων. Στην περίοδο που ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης
επέβαλε την ολοκληρωτική επιστροφή στο αρχαίο ελληνικό πνεύµα
προπηλακίζοντας τους χριστιανούς, οι τρεις δάσκαλοι δεν είχαν µόνο το
σθένος να παραµείνουν σταθεροί στις χριστιανικές αλήθειες, αλλά και τη
δύναµη να στραφούν προς την Ελληνική παιδεία, επιτυγχάνοντας τη
σύνθεση της χριστιανικής αλήθειας µε το αρχαιοελληνικό κάλλος,
επιδεικνύοντας µε τη στάση τους ένα υπερήφανο θάρρος έναντι των
βάναυσων δυνάµεων της εποχής τους.
Ο Βασίλειος αντιµετώπισε τότε τον οικονόµο του παλατιού
∆ηµοσθένη, τον οποίον ειρωνεύτηκε για το όνοµά του: ‘’Εθεασάµεθα
και ∆ηµοσθένη αγράµµατο!’’ Μέσα από τη σχεδόν παιδική αυτήν
ειλικρίνεια αναγνωρίζουµε την τάση του διανοουµένου, όπως την
περιέγραψε εύστοχα ο Έντουαρντ Ντάµπλιγιου Σαϊ΄ντ, να ευρίσκεται
σε κατάσταση συνεχούς επιφυλακής, για να µην επιτραπεί στις µισές
αλήθειες και τις κοινώς παραδεδεγµένες απόψεις να συµπαρασύρουν
τους ανθρώπους. Αυτήν την τάση---που κάποτε θεωρείται ατυχώς
ως υπεροψία η αλαζονεία---τιµούµε, και επιδιώκουµε να επιτύχουµε
ως πανεπιστηµιακή κοινότητα.
10
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Προς τιµή όλων εσάς που συµµερίζεστε αυτές τις αξίες έχουµε
καλέσει ένα διακεκριµένο οµιλητή, του οποίου η παρουσία εδώ, απόψε,
περιποιεί σε όλους µας τιµή. Έχουµε µαζί µας τον καθηγητή Γεώργιο
Μπαµπινιώτη, Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ενός
πανεπιστηµίου του οποίου η ιστορία το συνδέει µε την ακαδηµία του
Πλάτωνα αλλά και µε τη Γιορτή των Γραµµάτων, αφού σύµφωνα µε
τους ιστορικούς η καθιέρωση της Γιορτής των Τριών Ιεραρχών ως
Γιορτής των Γραµµάτων ξεκίνησε από το Πανεπιστήµιο Αθηνών.
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Γ. Μπαµπινιώτη
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

1. Ελληνισµός και Χριστιανισµός
Η υπέρβαση µιας αντιθέσεως
Θα αρχίσω µε µια διαπίστωση: Οι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν
έχουµε, κατά βάθος, συνειδητοποιήσει τι προσέφεραν στον Ελληνισµό
και στην Ορθοδοξία η πνευµατική αλκή, η δράση και τα κείµενα των
Τριών Μεγάλων Πατέρων τής Εκκλησίας, αυτών οι οποίοι είναι
ευρύτερα γνωστοί ως Τρεις Ιεράρχες. ∆εν έχουµε, νοµίζω, εκτιµήσει
στην πραγµατική της διάσταση τι
σηµατοδοτεί για τον Έλληνα Ορθόδοξο
αλλά και για τον Ευρωπαίο Χριστιανό η
διδασκαλία τού Μεγάλου Βασιλείου (330379), τού Γρηγορίου τού Θεολόγου (328390) και τού Ιωάννη τού Χρυσοστόµου
(344/54-407). Θα προσπαθήσω σήµερα,
ακολουθώντας τα ίχνη των Τριών
Μεγάλων Ιεραρχών στη διαδροµή τους από δύο µεγάλα πνευµατικά
περάσµατα, την Παιδεία και τη Γλώσσα, να δείξω την ιδιαίτερη,
καθοριστική θα την έλεγα, συµβολή των Μεγάλων αυτών Πατέρων στη
σύζευξη τού Ελληνισµού µε την Ορθοδοξία. Γιατί αυτές οι τρεις
γιγάντιες πνευµατικές µορφές είναι που µε σοφία, σύνεση και παρρησία
όρθωσαν το ελληνοχριστιανικό οικοδόµηµα, αυτοί που στήριξαν και υπεστήριξαν το δίπολο Ελληνισµού και Ορθοδοξίας, όπως βιώθηκε στο
Βυζάντιο και ανα-βιώθηκε στον Νέο Ελληνισµό. Έτσι κατορθώθηκε
ώστε Ελληνισµός και Ορθοδοξία, στο γνήσιο περιεχόµενό τους, να
αποτελούν τους δύο πόλους περί τους οποίους στρέφονταν (και
στρέφονται και σήµερα) η Ελληνική Παιδεία, οι Έλληνες, ο Ελληνισµός
13
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όπου γης. Για να εκτιµηθεί το γεγονός αυτό σωστά, θα πρέπει να
γνωρίζουµε ότι µέχρι σχεδόν και τον 3ο µ.Χ. αιώνα Χριστιανισµός και
Ελληνισµός ήταν έννοιες αντιφατικές και ασυµβίβαστες.
Άλλωστε εκείνη την εποχή, «Έλληνας» για τους Χριστιανούς
σήµαινε ακόµα «ειδωλολάτρης». Οι διαφορές αντιλήψεως που τους
χώριζαν εκείνη την εποχή φαίνονταν αγεφύρωτες. Η απόλαυση τής
επίγειας ζωής, που επιζητούσε ο Έλληνας τής κλασικής, τής
µετακλασικής, τής αλεξανδρινής, αλλά και τής ελληνορωµαϊκής
περιόδου, δεν συµβιβαζόταν µε την υπέργεια, υπερκόσµια και
επουράνια ζωή που κήρυσσε ο Χριστιανισµός. Ο πολυθεϊσµός των
Ελλήνων (παρά τις µονοθεϊστικές συλλήψεις ορισµένων φιλοσόφων)
δεν συµβιβαζόταν µε την πίστη στον έναν και µοναδικό Θεό τής
χριστιανικής πίστεως.
Ο ορθός λόγος, κατάκτηση τού Έλληνα µέσα από την επιστήµη
και τον φιλοσοφικό διάλογο, δεν συµβιβαζόταν µε τον θείο λόγο και
την «χάριτι ΘεοÜ» αποκάλυψη τής µόνης χρήσιµης γνώσης για τον
Χριστιανό, τής επίγνωσης τού Θεού. Η ελληνική πρακτική τού
«κατa κόσµον ζÉν» συγκρουόταν ολοσχερώς µε το «κατa Θεeν ζÉν»
τού Χριστιανισµού. Όπως και µια σειρά αντιλήψεων τού Έλληνα για
τη ζωή (η αγάπη προς την οµορφιά, η καλλιέργεια των τεχνών, η
ενεργός ενασχόληση µε τα κοινά, η αγάπη στη φύση κ.λπ.) δεν είχαν
σχέση προς την αγωνία τού Χριστιανού να πορευθεί κατά τα
διδάγµατα τού Ευαγγελίου και να έχει ως µοναδικό µέληµα τη
σωτηρία τής ψυχής του και την, κατά το δυνατόν, οµοίωσή του προς
τον ∆ηµιουργό και πατέρα Θεό. ∆ύο διαφορετικοί κόσµοι ορθώνονταν
και συγκρούονταν µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα οι έννοιες «≠Eλληνας»
και «Χριστιανeς» να θεωρούνται αντιφατικές. Οι εθνικοί
ειδωλολάτρες Έλληνες, υπερήφανοι για τον πολιτισµό και τις γνώσεις
τους, έβλεπαν περιφρονητικά τους πρωτοεµφανιζοµένους τότε
Χριστιανούς, αφοσιωµένους σ’ έναν άγνωστο σ’ αυτούς Θεό και στα
διδάγµατα µιας άγνωστης θρησκευτικής διδασκαλίας, που την ονό14
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ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

µαζαν το Ευαγγέλιο τού Χριστού. Έτσι, οι Έλληνες τους χαρακτήριζαν συλλήβδην ως βαρβάρους (ως µη µετέχοντες τής ελληνικής
παιδείας) και ανοήτους («µωρούς»). Αυτό το γνώριζε καλά ο Παύλος
όταν έλεγε:
«^HµεÖς κηρύσσοµεν Χριστeν âσταυρωµένον. \Iουδαίοις µbν
σκάνδαλον, öθνεσι δb µωρίαν» (Κορ. Α΄ 1, 23).
Γενικότερα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τους τρεις πρώτους
αιώνες Έλληνες και Χριστιανοί, το θρησκευτικό κατεστηµένο από τη
µια και οι αγωνιστές τής νέας θρησκείας από την άλλη, βρίσκονται σε
ανοιχτή διαµάχη. Ό,τι είναι σοφία για τους Έλληνες είναι µωρία για
τους Χριστιανούς. Η µεγάλη φυσιογνωµία τού Χριστιανισµού, ο
Απόστολος των Εθνών Παύλος, µέσα σε δύο φράσεις κλείνει την
αντίθεση των δύο κόσµων:
«^H γaρ σοφία τοÜ κόσµου τούτου µωρία παρa τ΅ Θε΅ âστdν (Κορ.
Α΄ 3, 19) και «Ε€ τις δοκεÖ σοφeς εrναι âν •µÖν âν τ΅ α¨΅νι τούτω,
µωρeς γενέσθω ¥να γένηται σοφeς» (Κορ. Α΄ 3, 18).
Έτσι έχουν τα πράγµατα µέχρι τον 4ο αιώνα, όταν λαµβάνουν
χώρα δύο κοσµοϊστορικά γεγονότα για τη θρησκεία και τον πολιτισµό
τής ∆ύσεως: α) Η αναγνώριση τού Χριστιανισµού ως επίσηµης
θρησκείας τού Βυζαντίου (τής Ανατολικής Ρωµαϊκής
Αυτοκρατορίας) επί Μ. Κωνσταντίνου, β) Η υπέρβαση τής
αντιθέσεως Ελληνισµού και Χριστιανισµού από τους τρεις
Μεγάλους Πατέρες τής Εκκλησίας, Βασίλειο, Γρηγόριο και Ιωάννη.
Το πρώτο κοσµοϊστορικό γεγονός, αυτό τής αναγωγής τού
Χριστιανισµού σε επίσηµη θρησκεία τής µεγαλύτερης Αυτοκρατορίας
τής Ευρώπης (τού Βυζαντίου), καθορίζει έκτοτε – µε την κυρίαρχη
θέση που παίρνει ο Χριστιανισµός στο Βυζαντινό Κράτος – τις τύχες
τής εξάπλωσης τού Χριστιανισµού στη ∆ύση και, δι’ αυτής,
σταδιακώς σε ολόκληρο τον κόσµο. Το δεύτερο κοσµοϊστορικό
γεγονός, τής σύζευξης ελληνικής παιδείας και χριστιανικής
θρησκείας, που επιτυγχάνεται κυρίως από τους τρεις Μεγάλους
15
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Πατέρες, έχει πολλές προεκτάσεις: α) εδραιώνει µια για πάντα τη
συµπόρευση Ελληνισµού και Ορθοδοξίας στον ελληνικό χώρο,
σφραγίζοντας τη φυσιογνωµία τού Βυζαντίου και τής συνέχειάς του,
τού Νεότερου Ελληνισµού. β) περνάει µέσα στην Εκπαίδευση των
Ελλήνων τη σύζευξη ελληνικής παιδείας και ορθόδοξης χριστιανικής
διδασκαλίας. γ) συνδέει µια για πάντα την Εκκλησία µε τα ελληνικά
γράµµατα, ξεκαθαρίζοντας ότι η πίστη στον Χριστό και στα
διδάγµατα τής ορθόδοξης διδασκαλίας δεν αντιστρατεύονται την
παράδοση στις επιστήµες, τις τέχνες και στα γράµµατα που
εδηµιούργησε ο ελληνικός στοχασµός. Μέσα από το πνεύµα αυτό ο
αγράµµατος µοναχός που αντιγράφει νυχθηµερόν στα βυζαντινά
µοναστήρια χειρόγραφα των αρχαίων κειµένων, διασώζοντάς τα από
τον αφανισµό, αισθάνεται Έλληνας Χριστιανός, στρατιώτης τού
Χριστού που διασώζει την εθνική πνευµατική κληρονοµιά των
προγόνων του, για την οποία και ο ίδιος αισθάνεται υπερήφανος. ∆εν
είναι τυχαίο ότι φυσιογνωµίες τής Εκκλησίας, όπως ο Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος (820-891), ο Επίσκοπος Καισαρείας
Αρέθας (850-932) ή ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης (+1194) είναι
µέγιστοι κλασικοί φιλόλογοι. Ούτε είναι τυχαίο ότι, όταν ο Νέος
Ελληνικός ∆ιαφωτισµός αγωνίζεται να φωτίσει παιδευτικά το
σκλαβωµένο Γένος, οι ιερωµένοι διδάσκαλοι τού Γένους, ο Ευγένιος
Βούλγαρις, ο Νεόφυτος ∆ούκας, ο Άνθιµος Γαζής, ο Κωνσταντίνος
Οικονόµος ο εξ Οικονόµων, ο Νεόφυτος Βάµβας, άνδρες µεγάλης
κλασικής παιδείας και ελληνοµάθειας οι ίδιοι, δίδαξαν πάλι στους
νέους τα ελληνικά γράµµατα, εκδίδοντας και υποµνηµατίζοντας
αρχαία κείµενα και έργα τής αρχαίας ρητορικής και φιλοσοφίας.
Πώς έφτασαν, όµως, οι Τρεις Ιεράρχες στην υπέρβαση τής
αντιθέσεως Ελληνισµού και Χριστιανισµού και στην οικοδόµηση τού
ελληνοχριστιανικού ιδεώδους; Είναι γνωστό ότι οι τρεις Μεγάλοι
Πατέρες τής Ορθοδοξίας και ακαταγώνιστοι γνώστες και κήρυκες
τής χριστιανικής πίστεως απεδείχθησαν και εξαιρετικής ελληνικής
16
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παιδείας άνδρες υπήρξαν. Υιός δασκάλου των Ελληνικών ο Βασίλειος,
αφού µάθει τα πρώτα γράµµατα από τον πατέρα του, σπουδάζει κοντά
στον µεγάλο Έλληνα ρήτορα Λιβάνιο (314-392), στον οποίο
µαθητεύει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος. Ο Βασίλειος σπουδάζει επί
4 ολόκληρα χρόνια στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών
(πανεπιστήµιο, θα λέγαµε σήµερα) ρητορική, φιλοσοφία, γραµµατική,
διαλεκτική, αστρονοµία, γεωµετρία και ιατρική. Συµφοιτητής (και
συντοπίτης του από τη Μικρασία) στη Φιλοσοφική των Αθηνών είναι
ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, µε τον οποίον συνδέονται έκτοτε (331) µε
στενή ανθρώπινη, πνευµατική και χριστιανική φιλία. Και οι δύο
µαθητεύουν στην Αθήνα σε δύο επιφανείς διδασκάλους, στον Ιµέριο
και στον (πιθανότατα χριστιανό) Προαιρέσιο. Και οι δύο διακρίνονται
τόσο πολύ στα γράµµατα, ώστε τους ζητείται να σταδιοδροµήσουν ως
καθηγητές τής Σχολής των Αθηνών, πράγµα που δεν δέχονται οι
αφοσιωµένοι στον Χριστό άνδρες. Ο νεότερος από τους τρεις Πατέρες,
ο Χρυσόστοµος (γεννήθηκε γύρω στο 350), καταγόµενος από την
Αντιόχεια τής Συρίας, δηλ. από την Ανατολή κι αυτός, µαθητεύει για
λίγο στον φιλόσοφο Ανδραγάθιο και, κυρίως, στον φηµισµένο ρήτορα
Λιβάνιο (στον οποίον, όπως είπαµε, εµαθήτευσε και ο Μέγας
Βασίλειος). Ο Χρυσόστοµος –αντίθετα προς τον Βασίλειο και τον
Γρηγόριο– είναι και ο µόνος από τους τρεις που φοίτησε σε Θεολογική
Σχολή, στη Σχολή τής γενέτειράς του Αντιόχειας, όπου φοίτησε
κοντά στους Καρτέριο και ∆ιόδωρο. Με τέτοιες σπουδές είναι φανερό
ότι οι τρεις Πατέρες οπλίστηκαν µε σπάνια για σύγχρονούς τους
Χριστιανούς παιδεία, από την οποία και βαθιά γνώση απέκτησαν και
κυρίως καλλιέργεια τού νου και τής γλώσσας, που ακονίστηκαν στη
φιλοσοφία και στη ρητορική. Και οι τρεις τους, µετά τις σπουδές
τους, ασχολούνται µε τη ρητορική: ο Γρηγόριος διδάσκει ρητορική.
ο Βασίλειος και ο Ιωάννης εφαρµόζουν τη ρητορική στα δικαστήρια,
ασκώντας ό,τι σήµερα θα ονοµάζαµε δικηγορία. Και οι τρεις τους
σύντοµα εγκαταλείπουν το επάγγελµα που άρχισαν να ασκούν, για να
17
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αφοσιωθούν ολοκληρωτικά στον Λόγο τού Θεού, στην Ορθόδοξη πίστη
και διδασκαλία.
Μέσα τους –είναι ανθρώπινο και αναµενόµενο –προσπαθούν να
συµβιβάσουν τις λαµπρές ελληνικές σπουδές τους µε την πίστη τού
Χριστού και να αξιοποιήσουν αυτόν τον οπλισµό για τον «καλόν
αγώνα» τής χριστιανικής διδασκαλίας και τής κατά Χριστόν ζωής.
∆εν υποχωρούν στην πίστη τους, που ταυτίζεται µε το είναι τους. ∆εν
υιοθετούν τις αρχές τής κατά κόσµον ζωής των Ελλήνων.
Αξιοποιούν τον ορθό λόγο, υποτάσσοντάς τον στις επιταγές τού
θείου λόγου. Η αρχή τους είναι απλή και πειστική: χρειάζεται η
µόρφωση η ελληνική, γιατί καλλιεργεί το πνεύµα τού ανθρώπου και
το εφοδιάζει µε χρήσιµες γνώσεις. ακόµη, κάνει τον πιστό καλύτερο
Χριστιανό, αφού του δίνει µεγαλύτερα εφόδια (διαλεκτική δύναµη) να
υπερασπίσει την πίστη του. Υπό µία προϋπόθεση: ότι τα πάντα
υποτάσσονται και υπηρετούν τα διδάγµατα τού Ευαγγελίου και την
αλήθεια τού Χριστού. Αυτή η χριστοκεντρική θεώρηση τού
Ελληνισµού εξαγνίζει, στη συνείδηση των Πατέρων, την ελληνική
παιδεία και από µάθηση προς αποφυγήν την µετατρέπει σε
θεραπαινίδα τής κατά Χριστόν µορφώσεως τού ανθρώπου. Λέει ο
Γρηγόριος:
«Τcν µάθησιν τ΅ν παρ’ ≠Eλλησι λόγων •πηρετεÖσθαι τόσων, œς
âστι πρέπον τFÉ τ΅ν àληθιν΅ν δογµάτων παρρησία τFÉ πανσόφω τε τ΅ν
Γραφ΅ν θεωρία» (Ε.Π.Μ. 36, 242).
Η προτροπή τού Μ. Βασιλείου προς τους νέους είναι:
«καd ποιηταÖς καd λογοποιοÖς καd ®ήτορσι καd πÄσιν àνθρώποις
ïµιλητέον, ¬θεν iν µέλλFη πρeς τcν τÉς ψυχÉς âπιµέλειαν èφέλειά τις
öσεθαι».
(^Oµιλία πρeς τοfς Νέους, ¬πως iν âξ ëλληνικ΅ν èφελοÖντο λόγων,
Ε.Π.Μ. 31, 568 Α).
Αντίθετα προς τους δύο Καππαδόκες ιεράρχες, τον Βασίλειο και
τον Γρηγόριο, ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος είναι επιφυλακτικός ως προς
18
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τις «έξωθεν µαθήσεις». Φοβάται τις παρεξηγήσεις που µπορεί να
γεννήσει η πρώιµη διδασκαλία τους στα παιδιά σε σχέση µε τα
διδάγµατα τής Εκκλησίας. Ας µην ξεχνάµε ότι η κύρια σπουδή τού
Χρυσοστόµου υπήρξε θεολογική και λιγότερο –σε σχέση µε τους δύο
άλλους– ελληνική. Αξιοσηµείωτο, εντούτοις, είναι ότι, αν ένας από
τους τρεις υπήρξε πιο κοντά στον ελληνικό λόγο και επηρεάστηκε
περισσότερο από αυτόν, ήταν ακριβώς ο Χρυσόστοµος, για τον οποίον
ο µεγαλύτερος κλασικός φιλόλογος των εποχών, ο Γερµανός Ulrich
von Wilamowitz, έχει πει:
«Είναι ένας γνήσιος Αττικιστής [...] Όλοι οι Έλληνες τής
εποχής του, ακόµη και οι πιστοί οπαδοί τής Πλατωνικής Ακαδηµίας
και οι συνεχιστές τού Πλάτωνος, είναι βάρβαροι κακοτέχνες
συγκρινόµενοι µε αυτόν τον εκ Συρίας χριστιανό, ο οποίος περισσότερο
από τον Αριστείδη αξίζει να συγκριθεί ως προς το ύφος µε τον
∆ηµοσθένη […] Πρέπει να παραβάλει κανείς [τις Οµιλίες τού
Χρυσοστόµου] µε τα Υποµνήµατα τού Πρόκλου στον Πλάτωνα, για
να αντιληφθεί ποιος είναι στην πραγµατικότητα ο κληρονόµος τού
σωκρατικού πνεύµατος […] Το αττικό ύφος τού Χρυσοστόµου δεν
είναι απλώς ένα µέσο που το διδάχτηκε, αλλά είναι η αρµονική
έκφραση µιας αττικής ψυχής».
(Die Griechische und Lateinische Literatur und Sprache, Berlin
1905, σ. 212).
Ο ιερός Χρυσόστοµος, λοιπόν, περισσότερο µε το προσωπικό του
παράδειγµα και την απαστράπτουσα στον λόγο του ελληνική παιδεία
δίδαξε, στην πράξη, την αξία των ελληνικών γραµµάτων. Ήξερε καλά
ο διασηµότερος ρήτορας τού 4ου αιώνα και δάσκαλος τού
Χρυσοστόµου, ο Λιβάνιος, όταν, στην ερώτηση ποιον θα ήθελε για
διάδοχό του, απάντησε:
«(\Iωάννην), ε¨ µc τοÜτον Χριστιανοd âσύλησαν»! (Σωζοµένου,
Εκκλ. Ιστορ. 8, 2).
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2. Η γλωσσική στάση των Τριών Ιεραρχών
Στο σηµείο αυτό, µια που ο λόγος είναι για τα ελληνικά γράµµατα
και την ελληνική παιδεία, επιβάλλεται να θιγεί το θέµα τής ελληνικής
γλώσσας σε σχέση µε τους Τρεις Μεγάλους Πατέρες: Γιατί οι Τρεις
Ιεράρχες δεν χρησιµοποίησαν την Αλεξανδρινή Κοινή (τη δηµοτική,
ας πούµε τής εποχής), που είναι και η γλώσσα τού Ευαγγελίου; Είναι
βέβαιο –και πολύ σηµαντικό για την ιστορία τής ελληνικής γλώσσας
και για την ελληνική παιδεία– ότι, αν οι Μεγάλοι αυτοί Πατέρες
(µε το κύρος και την επιρροή που ασκούσαν στους συγχρόνους τους
Χριστιανούς) επέλεγαν να χρησιµοποιήσουν ως γλώσσα των κειµένων
και των κηρυγµάτων τους την Κοινή τού Ευαγγελίου, διαφορετική θα
ήταν η εξέλιξη τής ελληνικής γλώσσας και ίσως να µην υφίστατο καν
γλωσσική διµορφία επί τόσους αιώνες.
Απαντώντας στο ερώτηµα αυτό, έχουµε να πούµε τα εξής. Οι
Τρεις Ιεράρχες βρίσκουν κατά τον 4ο αιώνα µια ήδη διαφορφωµένη
γλωσσική κατάσταση. Οι απολογητές τής χριστιανικής πίστεως και
οι πρώτοι Πατέρες τής Εκκλησίας (Ιουστίνος ο µάρτυς, Αθηναγόρας
ο Αθηναίος, Τατιανός ο Σύρος, Ευστάθιος Αντιοχείας, Ευσέβιος
Καισαρείας, Κλήµης ο Αλεξανδρεύς, Ωριγένης κ.ά.), και λόγω
παιδείας και όντας υποχρεωµένοι να µιλήσουν για δύσκολα θεολογικά
θέµατα και για λεπτές έννοιες κυρίως σε εθνικούς Έλληνες,
κατέφυγαν στη χρήση τής λόγιας γλώσσας τής εποχής που ήταν η
αττικιστική Ελληνική. κατέφυγαν δηλ. στη γλώσσα που λόγω τής
επίσηµης χρήσης της είχε και το µεγαλύτερο επικοινωνιακό γόητρο
(«γλώσσα των µορφωµένων»). Η θεολογική γλώσσα που
αναπτύχθηκε τότε είτε ως απολογητική είτε ως δογµατική
συστηµατοποίηση και αντίκρουση των πρώτων αιρέσεων είτε ως
προσηλυτιστική νέων µορφωµένων πιστών στη νέα θρησκεία
εγκατέλειψε την απλή γλώσσα τού Ευαγγελίου, τουλάχιστον στον
γραπτό λόγο. (Στα προφορικά κηρύγµατα και στις οµιλίες προς
απλούς, αγράµµατους ανθρώπους εξακολούθησαν, πιθανότατα, να
20
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χρησιµοποιούν µιαν απλούστερη µορφή γλώσσας). Όταν τον 4ο αιώνα
η χριστιανική θρησκεία αναγνωρίστηκε ως επίσηµη θρησκεία τού
κράτους, περνώντας από την «παρανοµία» στην «εξουσία», τότε πια
έγινε αυτονόητη η συµµόρφωση τής εκκλησιαστικής προς την
κρατούσα γλώσσα, που ήταν η λόγια αττικιστική παράδοση (η
καθαρεύουσα τής εποχής εκείνης). Αυτήν την παράδοση οι µόνοι που
θα είχαν τη δύναµη να συγκρουστούν µαζί της και να την αλλάξουν
προς την κατεύθυνση τής δηµοτικής τού Ευαγγελίου θα ήταν οι Τρεις
Μεγάλοι Πατέρες τής Εκκλησίας. Ωστόσο, η αττικιστική γλωσσική
παιδεία τους, καθώς και οι πιεστικές ανάγκες επικοινωνίας τους
στον διάλογο που διεξήγαν µε τους εθνικούς ή στην αντίκρουση των
αιρετικών ή στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των µορφωµένων, οι
οποίοι εισήλθαν στον Χριστιανισµό µετά την ανάδειξή του σε επίσηµη
θρησκεία, δεν τους επέτρεψαν να επιστρέψουν στη γλώσσα τού
Ευαγγελίου και των πρώτων Αποστόλων, στον «πρώτο
δηµοτικισµό», όπως τον έχει αποκαλέσει ο Μ. Τριανταφυλλίδης
(Η Νέα ∆ιαθήκη και ο πρώτος δηµοτικισµός: Άπαντα 5, 328-365).
∆ύο θέµατα µένουν να µας απασχολήσουν εφεξής: οι βασικές
κατευθύνσεις τής Παιδείας που προτείνουν οι Τρεις Μεγάλοι Πατέρες
και η θέση τους ως προς τη γλωσσική παιδεία και τη χρήση τής
γλώσσας από µικρούς και µεγάλους. Ας αρχίσουµε µε την Παιδεία.

3. Η Παιδεία στους Τρεις Ιεράρχες
Οι Τρεις Ιεράρχες, διαθέτοντας οι ίδιοι, όπως είδαµε, ευρύτατη
παιδεία, ήταν φυσικό, περισσότερο από όλους τους άλλους Πατέρες τής
Εκκλησίας, να συλλάβουν τη σηµασία τής Παιδείας για τον άνθρωπο
και µάλιστα για τον «νέο άνθρωπο» τής εποχής τους, τον χριστιανό
άνθρωπο. Κι επειδή γι’ αυτούς Παιδεία δεν σηµαίνει κατάκτηση
γνώσεων αλλά καλλιέργεια τής ανθρώπινης ψυχής, ως κύριος σκοπός
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τής Παιδείας προσδιορίζεται η αγωγή των νέων παιδιών:
Τέχνη τεχν΅ν καd âπιστήµη âπιστηµ΅ν φαίνεταί µοι, ôνθρωπον
iγειν, τe πολυτροπώτατον ζ΅ον καd ποικιλώτατον, θα πει ο Γρηγόριος
(Ε.Π.Μ. 35, 325).
Βεβαίως το «ôνθρωπον iγειν», η ανθρωπαγωγή, ας νεολογίσουµε,
δεν µπορεί στη σύλληψη των Πατέρων τής Εκκλησίας παρά να είναι
χριστοκεντρική. Σκοπός τής αγωγής είναι:
ïµοιωθÉναι Θε΅ κατa τe δυνατeν àνθρώπου φύσει. ^Oµοίωσις δb
οéκ ôνευ γνώσεως, ™ δb γν΅σις οéκ âκτeς τ΅ν διδαγµάτων, διδάσκει
ο Μέγας Βασίλειος (Ε.Π.Μ. 32, 69Β).
Για τους Τρεις Μεγάλους Πατέρες τής Εκκλησίας, ουσία τής
παιδείας είναι η αγωγή και δεν νοείται αγωγή χωρίς «πνευµατικa
µαθήµατα» και «âπιµέλεια τÉς ψυχÉς»:
≠Oτι τ΅ν ο¨κείων àµελοÜµεν παίδων, καd τ΅ν µbν κτηµάτων αéτ΅ν
âπιµελούµεθα, τÉς δb ψυχÉς αéτ΅ν καταφρονοÜµεν, âσχάτης àνοίας
πρÄγµα (Ε.Π. 51, 327), προειδοποιεί ο Χρυσόστοµος.
Αν κάτι χαρακτηρίζει την παιδεία µας, σε ευρωπαϊκό ίσως επίπεδο,
είναι ότι εξακολουθεί και σήµερα να µας διαφεύγει η ουσία που ήταν
και είναι η αγωγή ψυχών.
Με άλλα λόγια, «περd ôλλων τυρβαζόµεθα, âν΅ χρεία âστd ëνός»,
να αναπτύξουµε την άγια πλευρά τού ανθρώπου, την καλλιέργεια τής
ψυχής και τού νου του και να τον οδηγήσουµε σε µια πνευµατική
ανάταση και εγρήγορση, ώστε να βλέπει και να ενεργεί σωστά,
διακρίνοντας το καίριο από το ασήµαντο, το µόνιµο από το πρόσκαιρο,
την ουσία από τα «συµβεβηκότα» τής ουσίας, για να θυµηθούµε τον
ηµέτερο Αριστοτέλη.
Η επιµονή των Ιερών Πατέρων στην αγωγή τής ψυχής, και
µάλιστα κατά Χριστόν, δεν σηµαίνει ότι υποτιµούν τη σηµασία των
γνώσεων ή τη σπουδαιότητα των γραµµάτων. Σηµαίνει διαφορετική
ιεράρχηση των αναγκών τού ανθρώπου: πρώτα το πνεύµα και µετά
το σώµα, πρώτα η αγωγή και µετά η γνώση. Ο Ιερός Χρυσόστοµος
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προλαµβάνει ενδεχόµενες παρεξηγήσεις:
Καd µc µέ τις νοµιζέτω νοµοθετεÖν àµαθεÖς τοfς παÖδας γίνεσθαι
[…] Οé κωλύων παιδεύειν ταÜτα λέγω, àλλά κωλύων âκείνοις µόνοις
προσέχειν. (Ε.Π.Ε. 28, 518-20).
Η Παιδεία για τους σεπτούς Ιεράρχες είναι πολύ µεγάλη υπόθεση.
Σε µια στιγµή εξάρσεως, ο Χρυσόστοµος φθάνει να πει τη γνωστή
ρήση: ^H παιδεία µετάληψις êγιότητός âστι (Ε.Π.Ε. 25, 282). Να,
τι ύψος αλλά και τι νόηµα δίνουν στην Παιδεία οι «µυσταγωγοd τÉς
Παιδείας», οι µεγάλοι Ιεράρχες.
Επειδή, όπως είναι φυσικό, τα περί τής παιδείας διδάγµατα των
Τριών Πατέρων τής Εκκλησίας θα µπορούσαν να αποτελέσουν
αντικείµενο διδασκαλίας ετών, θα θίξω δύο µόνον ακόµη διδάγµατα
των Πατέρων: την έµφαση που δίνουν στον δάσκαλο και στους
γονείς, παράγοντες οι οποίοι όλο και περισσότερο στις µέρες µας
συνυπολογίζονται στους βασικούς πόλους τής Παιδείας.
Η βασική αρχή για τον δάσκαλο είναι, κατά τους µεγάλους
Ιεράρχες, το παράδειγµα: Τeν δb παιδεύοντα, οé διa ρηµάτων µόνον,
àλλa καd διa πραγµάτων παιδεύειν χρÉ, λέει ο Ιερός Χρυσόστοµος
(Ε.Π.Ε. 14, 554). Η «πολιτεία» τού δασκάλου, η ζωή και οι πράξεις
του, το παράδειγµά του, όχι η απλή διδασκαλία του είναι αυτή που
οδηγεί στην παιδεία, γιατί τα λόγια φαίνεται πως περίσσευαν από
τότε…
Ο θεολόγος και ποιητής Γρηγόριος θα πει τη µνηµειώδη
επιγραµµατική φράση: «Μισ΅ διδάγµαθ’ οxς âναντίος βίος».
Σ’ αυτό που ιδιαίτερα επιµένουν και οι Τρεις Μεγάλοι Πατέρες στις
κατευθύνσεις που δίνουν προς τους γονείς είναι η ευθύνη των γονέων
να αναθρέψουν τα παιδιά τους µε χριστιανικές αρχές και αξίες: µε
«φόβον ΘεοÜ», µε καλλιέργεια των αρετών τής ψυχής και τού
πνεύµατος και µε παιδεία τέτοια, που ο νέος να αντιληφθεί ότι σκοπός
τής ζωής δεν είναι να πασχίζει για την απόκτηση χρηµάτων ή
διαφόρων καταναλωτικών αγαθών και µάταιης εξουσίας, αλλά για ό,τι
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συνιστά την ουσία τής ζωής και για τις αξίες που πρέπει να εµπνέουν
τη ζωή τού Χριστιανού (σύνεση, ταπεινοφροσύνη, εγκράτεια,
δικαιοσύνη, αυτογνωσία). Πόσο επίκαιρος είναι και σήµερα ο Ιωάννης
ο Χρυσόστοµος, όταν σχολιάζει ποια πρότυπα προβάλλουν συνήθως οι
γονείς στα παιδιά τους προς µίµηση και πόσο έξω από την
χριστιανική πραγµατικότητα βρίσκονταν και βρίσκονται και σήµερα
πολλοί γονείς:
Οéδb γaρ ôλλο τι τ΅ν πατέρων öστιν àκοÜσαι διαλεγοµένων πρeς
τοfς παÖδας ¬ταν αéτοfς παρακαλ΅σιν •πbρ τÉς τ΅ν λόγων σπουδÉς,
àλλ’ j ταυτd τa ρήµατα· ï δεÖνα, φησί, ταπεινeς καd âκ ταπειν΅ν τcν
àπe τ΅ν λόγων κτησάµενος δύναµιν, qρξε µεγίστας àρχάς, πλοÜτον
âκτήσατο πολύν, γυναÖκα öλαβε εûπορον, ο¨κίαν èκοδόµησε λαµπράν,
φοβερός âστιν ±πασι καd âπίδοξος. Πάλιν ≤τερος, ï δεÖνα, φησί, τ΅ν
\Iταλ΅ν γλ΅σσαν âκπαιδευθείς, âν τοÖς βασιλείοις âστd λαµπρeς καd
πάντα iγει καd φέρει öνδον. Καd ≤τερος ≤τερον δείκνυσι πάλιν, πάντες δb
τοfς âπd γÉς εéδοκίµους· τ΅ν δb âν τοÖς οéρανοÖς, οéδb ±παξ τις
µέµνηται (Ε.Π.Ε. 28, 474).
Αν συγκρίνει κανείς την παιδεία που προτείνουν οι σοφοί Ιεράρχες
µε τη σηµερινή εκπαιδευτική πραγµατικότητα, τουλάχιστον στην
Ελλάδα, όπου η διδασκαλία των χριστιανικών αξιών και των αρχών
τού Ευαγγελίου από τη µια µεριά έχουν συµπιεσθεί σ’ ένα συχνά
αποστεωµένο και σχολαστικό–πληροφοριακό µάθηµα Θρησκευτικών,
στριµωγµένο κάπου στο σχολικό πρόγραµµα και υπό συνεχή
συρρίκνωση, κι από την άλλη µεριά, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι οργιάζει
σε όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα ό,τι άµεσα και δραστικότατα
καταργεί µέσα σε λίγα λεπτά αυτά που ο δάσκαλος στο σχολείο και
ο παπάς στην Εκκλησία αγωνίζονται να χτίσουν στην ψυχή των
παιδιών, αν συνειδητοποιήσει κανείς τη λειτουργία και τις επιπτώσεις
αυτής τής αποδοµητικής και σχιζοφρενικής (για την ψυχή και την
προσωπικότητα των νέων παιδιών) διαδικασίας, τότε θα καταλάβει αν
η Παιδεία στις µέρες µας µπορεί να επιτελέσει τον ανθρωποπλαστικό
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και δηµιουργικό ρόλο που οραµατίστηκαν οι φωτισµένοι Ιεράρχες.
Στην ερώτηση πώς θεραπεύεται αυτή η κατάσταση, η απάντηση
είναι, νοµίζω, µία: ο τρώσας και ιάσεται…

4. Η γλώσσα στους Τρεις Ιεράρχες
Θα τελειώσουµε µε τη διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών για τη
γλώσσα. Στο θέµα αυτό ως ειδικός, ως γλωσσολόγος, σπεύδω από
την αρχή να πω ότι οι τρεις Μεγάλοι Πατέρες, µάστορες οι ίδιοι τής
γλώσσας, όχι µόνον έδωσαν κείµενα που αποτελούν πρότυπα
ελληνικής γλώσσας και θεολογικής σοφίας, αλλά µπόρεσαν και είδαν
πτυχές και λειτουργίες τής γλώσσας άγνωστες και στους ειδικούς.
Θα περιορίσω εδώ τον λόγο εξ ανάγκης σε µόνες τις απόψεις για τη
γλώσσα τού Ιωάννου τού Χρυσοστόµου, που αντιπροσωπεύουν και τη
γενικότερη θέση των Τριών Ιερών ∆ιδασκάλων απέναντι στη γλώσσα.
Το νέο που φέρνουν οι Τρεις Ιεράρχες και ειδικότερα ο Χρυσόστοµος
είναι, θα έλεγα, µια «ηθική τής γλώσσας»: η χρήση τής γλώσσας
όπως ταιριάζει στο ήθος ενός Χριστιανού. Ζητήµατα γλωσσικής
παιδείας, το θέµα τής άσκησης σ’ ένα γλωσσικό ήθος και το µόνιµο
πρόβληµα τής εξασφάλισης µιας ποιότητας στη γλωσσική
επικοινωνία επανέρχονται στα κείµενα τού Χρυσοστόµου και
αποτελούν πηγή σοφίας από τότε µέχρι σήµερα. Θα σταθώ
ενδεικτικώς σε µερικά από τα γλωσσικά αυτά διδάγµατα.
Ο Χρυσόστοµος, πιστεύοντας στην αγιότητα τής γλωσσικής
επικοινωνίας τού ανθρώπου (αφού η γλωσσική επικοινωνία ως
προσευχή είναι συγχρόνως και επικοινωνία τού ανθρώπου µε τον Θεό)
προτρέπει να µη µολύνουµε τη γλώσσα και να τη διατηρούµε
«αντάξια τού Θεού», στον οποίον απευθυνόµαστε µ’ αυτή. Γιατί η
γλώσσα ως προσευχή γίνεται το χέρι που αγκαλιάζει τα γόνατα
τού Θεού.
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Μc δc καταισχύνης τcν γλ΅τταν· ποίησον àξίαν τοÜ
παρακαλουµένου ΘεοÜ (Ε.Π.Ε. 11, 98). Χείρ âστιν ™ γλ΅ττα τ΅ν
εéχοµένων καd δι’ αéτÉς κατέχοµεν τa γόνατα τοÜ ΘεοÜ (Ε.Π.Ε. 11,
96).
Ο καλός ο λόγος, η καλή κουβέντα στον άλλο είναι ευλογία· συχνά
είναι καλύτερος κι από το να δώσεις στον άλλον κάτι:
Εéλογίας τcν γλ΅σσαν öµπλησον, âλεηµοσύνης πολλÉς. ‰Eστι γaρ
καd διa ρηµάτων âλεηµοσύνην ποιεÖν· κρεÖττον γaρ λόγος j δόσις
(Ε.Π.Ε. 11, 98-100).
Βαθύς γνώστης τής κοινωνικής πραγµατικότητας ο Χρυσόστοµος
ξέρει καλά τι σηµαίνει για τις ανθρώπινες σχέσεις ο τρόπος που
µιλάµε ο ένας στον άλλο, η καλή ή κακή γλωσσική συµπεριφορά προς
τους άλλους. Όλες οι ανθρώπινες σχέσεις περνάνε µέσα από τη
γλώσσα και τον τρόπο που εκφραζόµαστε. Έτσι η γλώσσα, κατά τη
ρήση τού Χρυσοστόµου, γίνεται «βασιλικό άτι» να πετάς ή και
«διαβολικό όχηµα» που σε οδηγεί στην καταστροφή. Κύρια ευθύνη
τού καθενός µας, λοιπόν, είναι να χαλιναγωγήσουµε τη γλώσσα µας,
να µετράµε και να ελέγχουµε καλά τα λόγια µας. Τη γλώσσα και τα
µάτια σου, µας λέει ο Χρυσόστοµος:
\Eν χειρd γλώσσης ζωc καd θάνατος και \Aπe τ΅ν λόγων σου
δικαιωθήσFη καd àπe τ΅ν λόγων σου κατακριθήσFη. ΜÄλλον τοίνυν
τÉς κόρης φύλαττε τcν γλ΅τταν. lIππος âστd βασιλικeς ™ γλ΅σσα.
hAν µbν οsν âπιθFÉς αéτFÉ χαλινeν καd διδάξFης βαδίζειν εûρυθµα,
âπαναπαύσεται αéτFÉ καd âπικαθιεÖται ï βασιλεύς· iν δb àχαλίνωτον
àφFÉς φέρεσθαι καd σκιρτÄν, τοÜ διαβόλου καd τ΅ν δαιµόνων ùχηµα
γίνεται (Ε.Π.Ε. 11, 96-98).
Από τον Όµηρο θυµόµαστε τη συχνά επαναλαµβανόµενη φράση
«ποÖον σε öπος φύγεν ≤ρκος çδόντων» (ποια λέξη, ποια λόγια άφησες
να βγουν από το στόµα σου). Ο Χρυσόστοµος παίρνει τη φράση αυτήν,
τη συµπληρώνει µε τον δικό του τρόπο και δηµιουργεί µια πολύ
παραστατική εικόνα για το πώς ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο δύο
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στάδια ελέγχου των λόγων που βγαίνουν από το στόµα του: τα δόντια
και τα χείλη. Μ’ αυτούς τους δύο φραγµούς, κατά τον Χρυσόστοµο,
µπορεί κανείς να χαλιναγωγήσει τα λόγια του:
∆ιπλ΅ τειχίω περιέβαλεν τcν γλ΅σσαν ï Θεός, τ΅ τ΅ν çδόντων
διαφράγµατι καd τFÉ τ΅ν χειλέων περιβολFÉ, ¥να µc ®αδίως καd
àπερισκέπτως âκφέρFη τa ®ήµατα τa µc προσήκοντα. Χαλίνωσον
αéτcν öνδον (Ε.Π.Ε. 30, 538).
Ο Χρυσόστοµος επιµένει πολύ στο κακό που µπορούν να κάνουν τα
άκριτα λόγια, οι λεκτικές απρέπειες και επιθέσεις, οι κακολογίες, οι
δυσφηµήσεις, τα γλωσσικά ατοπήµατα ενός «απύλωτου στόµατος»,
που λέει από παλιά και µέχρι σήµερα ο λαός µας: \Aπώλοντο µc
φυλάξαντες τa ε^ αυτ΅ν στόµατα (Ε.Π.Ε. 7, 298) και ΤÉς àπωλείας
τÉς ψυχÉς âστdν àρχc τe àφύλακτον öχειν τe στόµα (Ε.Π.Ε. 1,
562). Οι φράσεις τού Χρυσοστόµου, µε την απαράµιλλη τέχνη τού
λόγου του, ακούγονται άλλοτε σαν αρχαία επιγράµµατα κι άλλοτε
πάλι σαν λαϊκά ρητά ή παροιµίες. Τα σχόλια τού Χρυσοστόµου
(Ε.Π.Ε. 30, 534-6):
Οéδbν γaρ οûτως âπιτήδειον ùργανον πρeς àπάτην καd àπώλειαν
™µετέραν ½ς γλ΅ττα àκόλαστος καd στόµα àθύρωτον.
Αυτό που θέλει να περάσει στον χριστιανό ο Χρυσόστοµος είναι ένα
«ήθος τής γλώσσας», ένα γλωσσικό ήθος που πρέπει να διέπει τη
γλωσσική διαπαιδαγώγηση των νέων: Όχι στις διαβολές. όχι στις
ύβρεις. όχι στα κουτσοµπολιά. όχι στις βωµολοχίες. Σεβασµό στην
ιερότητα τής γλώσσας, ευπρέπεια, σεµνότητα, διακριτικότητα:
^Pήµατα παιδεύοντες τe παιδίον, φθέγγεσθαι σεµνa καd εéσεβÉ.
Μc τοίνυν öστω τάφος τe στόµα σου, àλλa θησαυρeς (Ε.Π.Ε. 5,
228). Παιδεύωµεν οsν τcν γλ΅τταν εûφηµον εrναι· «παÜσον γάρ»,
φησί, «τήν γλ΅σσαν σου àπe κακοÜ». Οé γaρ διa τοÜτο αéτcν öδωκεν
ï Θεός, ¥να κατηγορ΅µεν, ¥να •βρίζωµεν, ¥να àλλήλους διαβάλλωµεν,
àλλ’ ¥να τeν Θεeν •µν΅µεν, ¥να ταÜτα λαλ΅µεν, ± δίδωσι χάριν τοÖς
àκούουσι, τa πρeς ο¨κοδοµήν, τa πρeς èφέλειαν (Ε.Π.Ε. 24, 224).
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Όπως είναι φανερό, ο Χρυσόστοµος δεν αναφέρεται απλώς στην
αποφυγή αισχρολογιών και ύβρεων, σ’ έναν γλωσσικό
«καθωσπρεπισµό» δηλ., αλλά σ’ ένα βαθύτερο «qθος τÉς γλ΅σσας»,
όπου δεν έχει θέση κάθε είδους γλωσσική αναξιοπρέπεια, ευτέλεια ή
παρεκτροπή.
Μιλώντας, όµως, για ήθος και ηθική τής γλώσσας, όπως την
διδάσκει ο Χρυσόστοµος, οδηγούµεθα αυτοµάτως στο πρόβληµα τής
γλωσσικής χαλιναγώγησης, τής γλωσσικής εγκράτειας και
αυτοσυγκράτησης, στο πώς µπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει τα λόγια
του και, δι’ αυτών, τα νοήµατα. µε ποιον τρόπο µπορεί µέσω τού πώς
να δαµάσει το τι στην όλη γλωσσική επικοινωνία του, εξασφαλίζοντας
συγχρόνως αυτό που λέµε «ποιότητα λόγου». Οι σκέψεις τού
Χρυσοστόµου:
Τeν äθικώτερον γυµνάσωµεν λόγον· παιδεύσωµεν τcν ™µετέραν
γλ΅τταν χαλινeν öχειν καd µc πάντα êπλ΅ς âκφέρειν τa àπe τÉς
διανοίας, µc κακηγορεÖν τοfς àδελφούς, µc àλλήλους δάκνειν καd
κατεσθίειν. Τ΅ν δακνόντων τa σώµατα χείρους ε¨σdν οî διa λόγων
τοÜτο ποιοÜντες.
Ποιος θα µας προφυλάξει από τη γλωσσική ακράτεια, από την
αµετροέπεια και τα δεινά που αυτή επιφέρει; Ο λογισµός, η σκέψη
και η περίσκεψη, απαντά ο Χρυσόστοµος. Τα λόγια τού
Χρυσοστόµου:
Τίς δ’ iν γένοιτο φυλακc ôλλη j λογισµeς […]; ΤοÜτον στÉσον
πυλωρeν καd φύλακα καd οéδέποτε àνοίξει τcν θύραν ταύτην àκαίρως,
àλλ’ ε¨ς καιρeν καd âπd κέρδει καd µυρίοις àγαθοÖς (Ε.Π.Ε. 7, 302).
Για να προσθέσει στοχαστικά ο σοφός Πατέρας τής Εκκλησίας,
πως και η σιωπή έχει τη θέση της στον άνθρωπο. Είναι κι αυτή
τρόπος επικοινωνίας και µάλιστα ιδιαίτερα δηλωτικός και έντονος:
‰Eστι γaρ ¬τε ™ σιγc µÄλλον èφέλησε λαλιÄς, œσπερ καd λαλιa
µÄλλον σιγÉς. ∆ιa δc τοÜτο καd ï σοφώτατος âκεÖνος öλεγε: «Καιρeς
τοÜ σιγÉσαι καd καιρeς τοÜ λαλÉσαι» […] και πιο επιγραµµατικά:
28
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τότε γaρ δεÖ φθέγγεσθαι µόνον, ¬ταν τÉς σιγÉς τa λεγόµενα
χρησιµώτερα q (Ε.Π.Ε. 7, 296).
Να η ηθική τής γλώσσας και συγχρόνως µια υγιής στρατηγική
επικοινωνίας. Πόσο κοντά βρίσκεται στην πατερική σκέψη ο
φιλόσοφος τής γλώσσας και βαθύτατα θρησκεύων Ludwig Wittgenstein! Αυτός είναι που στην ίδια κατεύθυνση, µιας ηθικής τής
γλωσσικής επικοινωνίας, θα πει πολλούς αιώνες αργότερα:
«Αυτά που µπορούµε να συλλάβουµε καθαρά µε τον νου µας, µπορούµε
να τα εκφράσουµε καθαρά µε τη γλώσσα µας. Για ό,τι δεν µπορούµε να
συλλάβουµε µε τη σκέψη µας, είναι καλύτερα να σωπαίνουµε». (Wittgenstein, Tractatus Logicophilosophicus, London 1971, σ. 114-5).

5. Επιλεγόµενα
Στο Βυζάντιο και στην εκκλησιαστική εν γένει παράδοση που
ακολούθησε µετά τον 4ο αιώνα, ήταν τόσος ο θαυµασµός και η
εκτίµηση που έτρεφαν για τη διδασκαλία των Τριών Μεγάλων
Πατέρων, ώστε έφτασε να αναφυούν και φιλολογικοθεολογικές έριδες
για το ποιος από τους Τρεις Πατέρες υπερείχε των άλλων! Γι’ αυτό,
όπως µας λέει ο Krumbacher (Ιστορία τής Βυζαντινής Φιλολογίας
Α΄ 342), τον 11ο αιώνα, ο Ιωάννης ο Μαυρόπους, Επίσκοπος
Ευχαΐτων, προέτεινε και καθιερώθηκε έκτοτε κοινή εορτή των Τριών
Ιεραρχών, βασισµένη στην ιδιότητα που ένωνε και τους τρεις
Πατέρες: στο ότι υπήρξαν από κοινού προστάτες των γραµµάτων και
τής ελληνικής Παιδείας.
Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, στο πολύτοµο έργο του «Ιστορία
τού Ευρωπαϊκού Πνεύµατος», ως βάση γι’ αυτό που λέµε ευρωπαϊκό
πνεύµα θεωρεί τέσσερα συστατικά: το αρχαίο ελληνικό πνεύµα, τη
ρωµαϊκή πολιτειακή παράδοση και νοµοθεσία, τον χριστιανισµό και «το
βάρβαρο και ακµαίο αίµα βορείων λαών». Στην Ενωµένη Ευρώπη που
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σήµερα αποτελεί µια πραγµατικότητα, τα δύο από τα τέσσερα
συστατικά που αποτελούν, κατά τον Κανελλόπουλο, τον πολιτισµό που
ονοµάζουµε Ευρωπαϊκό ή ∆υτικό, είναι ο Ελληνισµός και ο
Χριστιανισµός. Και µιλώντας για Ελληνισµό, µιλάµε φυσικά για
ελληνική παιδεία. Αν, λοιπόν, η ελληνική παιδεία επιβίωσε, διατηρήθηκε
και συντηρήθηκε για να γίνει –µέσα και από τους Λογίους τού
Βυζαντίου που ξενιτεύτηκαν στη ∆ύση– η µαγιά τής ∆υτικής
Αναγέννησης, αυτό οφείλεται, µη το ξεχνάµε, στο ότι οι Τρεις
Φωτισµένοι Πατέρες άνοιξαν τη χριστιανική αγκαλιά τους, εγκαίρως
και διορατικά, για να κλείσουν µέσα τον Ελληνισµό και να τον
συµφιλιώσουν µε τη διδασκαλία τής Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστεως.
Αυτό σηµαίνει ότι η προσφορά των σεπτών Ιεραρχών στην Ευρώπη και
στον κόσµο ευρύτερα δεν υπήρξε µόνον η στήριξη και συστηµατοποίηση
τής Ορθόδοξης Πίστης, µέσα από τα ανεπανάληπτα πατερικά κείµενα
και την πατερική θεολογία, αλλά και η διάσωση τού Ελληνισµού και
τής Ελληνικής Παιδείας, που άδηλη θα ήταν διαφορετικά η τύχη τους
και, κατ’ επέκτασιν, διαφορετική πιθανότατα θα ήταν η εικόνα που
εµφανίζει σήµερα η Ευρώπη και ο πολιτισµός µας.
Κρίνω σκόπιµο να αναφέρω εδώ µια βαρύνουσα οµολογία για την
Ευρώπη και τον Χριστιανισµό, προερχόµενη από έναν από τους
µεγαλύτερους στοχαστές τού αγγλικού πνεύµατος, τον T.S. Eliot
στο βιβλίο του «Σηµειώσεις για τον ορισµό τής κουλτούρας»
(σελ. 154-5):
«[…] Αν ο Χριστιανισµός καταστραφεί, το σύνολο τής
κουλτούρας µας θα καταστραφεί. […] Χρωστάµε πολύ
περισσότερα στη χριστιανική µας κληρονοµιά από µια
θρησκευτική πίστη. ∆ιά µέσου αυτής διερευνούµε την εξέλιξη των
τεχνών µας, διά µέσου αυτής συλλαµβάνουµε το Ρωµαϊκό ∆ίκαιο,
που έπαιξε έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση τού
∆υτικού κόσµου, διά µέσου αυτής σχηµατίσαµε τις αντιλήψεις µας
µιας ιδιωτικής και δηµόσιας ηθικής. Και διά µέσου αυτής
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αποκτήσαµε τα κοινά µας κριτήρια τής Λογοτεχνίας, µελετώντας τις
λογοτεχνίες τής Ελλάδας και τής Ρώµης. Η ενότητα τού ∆υτικού
κόσµου βρίσκεται σ’ αυτήν την κληρονοµιά, στον Χριστιανισµό και
στους αρχαίους πολιτισµούς τής Ελλάδας, τής Ρώµης και τού
Ισραήλ, στους οποίους, χάρη σε δύο χιλιάδες χρόνια Χριστιανισµού,
βρίσκουµε τα ίχνη τής καταγωγής µας».
Θα τελειώσω µε µια διαπίστωση και µιαν ευχή: Τα πατερικά
κείµενα που διδάσκονταν στην Γ΄ Γυµνασίου έχουν εκδιωχθεί τα
τελευταία χρόνια από τα σχολεία τής Ελλάδας. Οι Έλληνες µαθητές
πληροφορούνται την ύπαρξή τους µια φορά τον χρόνο, κάθε 30ή
Ιανουαρίου!
Χρειάζεται να ενώσουµε όλοι τη φωνή µας και να αναλάβουµε
αγώνα για να ξαναγυρίσουν στα σχολεία τα πατερικά µας κείµενα.
∆εν πρόκειται για ένα ζήτηµα θεολογίας, αλλά για ένα καίριο θέµα
Παιδείας.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεώργιος Μπαµπινιώτης
√ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·ÌÈÓÈÒÙË˜ Â›Ó·È ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙË˜ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ
¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ¤¯ÂÈ
‰Â ‰È·ÙÂÏ¤ÛÂÈ Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô
Â›Ó·È ·ÚÌﬁ‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ °.
ª·ÌÈÓÈÒÙË˜ Â›Ó·È Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÙË˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÙË˜ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ È‰›Ô˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·
ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙË˜ ∫ÔÏˆÓ›·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·.
√ ∫·ıËÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·ÌÈÓÈÒÙË˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ıÂˆÚËÙÈÎ‹ Î·È
ÈÛÙÔÚÈÎÔÛ˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ÁÏˆÛÛÔÏÔÁ›·, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ
ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ÁÏÒÛÛ·˜. √ °. ª·ÌÈÓÈÒÙË˜, ÙﬁÛÔ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ﬁÛÔ Î·È ÛÙ·
‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∂ÎÙﬁ˜ ·ﬁ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘
£ÂˆÚËÙÈÎ‹ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·, °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›· Î·È §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·, ™˘ÓÔÙÈÎ‹
πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜, πÛÙÔÚÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎ‹ ÙË˜
(∞Ú¯·›·˜) ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›·, Ô °.
ª·ÌÈÓÈÒÙË˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ¿ÚıÚ· Î·È ‚È‚Ï›· ÁÈ·
ı¤Ì·Ù· ıÂˆÚ›·˜ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ·Ó·Ï‡ÛÂˆ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜,
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÌÂ ∏/À, ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜
∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ˆ˜ ÌËÙÚÈÎ‹˜ Î·È ˆ˜ Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ·
ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ·È‰Â›·˜. ∂›Ó·È ÂÎ‰ﬁÙË˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡
ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·, Ù·ÎÙÈÎﬁ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ªﬁÓÈÌË˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜
∂ÈÙÚÔ‹˜ °ÏˆÛÛÔÏﬁÁˆÓ (CIPL) Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ °ÏˆÛÛÈÎ‹˜
∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. Œ¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Óˆ˜ ‰È·ÙÂÏ¤ÛÂÈ ∫ÔÛÌ‹ÙˆÚ
ÙË˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜. ∂›Ó·È ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜
∂Ù·ÈÚÂ›·˜ (∞ÚÛ·ÎÂ›ˆÓ - ∆ÔÛÈÙÛÂ›ˆÓ ™¯ÔÏÂ›ˆÓ) Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ‹
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·Ïﬁ Ì¤ÏÔ˜ ÔÏÏÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ¤¯ÂÈ ÙËÓ
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Â˘ı‡ÓË ÁÏˆÛÛÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ ÛÙË ¡∂∆ Î·È Â›Ó·È
Ù·ÎÙÈÎﬁ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ ÙÔ˘ µ‹Ì·ÙÔ˜.
∆· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù· ÙÔ˘ °. ª·ÌÈÓÈÒÙË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È
ÙË˜ ·È‰Â›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÂ 3 Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÔ‡˜ ÙﬁÌÔ˘˜: “∏
∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·. ¶·ÚÂÏıﬁÓ, ·ÚﬁÓ, Ì¤ÏÏÔÓ”, “∏ ÁÏÒÛÛ· ˆ˜
·Í›·. ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜”, “°ÏÒÛÛ· Î·È
¶·È‰Â›·”.
°ÓˆÛÙ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Â›ÛË˜: ∏ ÁÏÒÛÛ· ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ (∏
·Ú¯·›· ª·ÎÂ‰ÔÓÈÎ‹ Î·È Ë „Â˘‰ÒÓ˘ÌË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ)
1992 Î·È ∂ÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ·: ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙË˜
∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ‹ Í¤ÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (‚’ ÂÎ‰. 1995) [Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â˘Ú‡Ù·Ù· ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜
¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜].
√ °. ª·ÌÈÓÈÒÙË˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÈ˜
‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓﬁ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ §ÂÍÈÎÔ‡ Î·È ÌÈ·˜
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∆Ô
§ÂÍÈÎﬁ ÙÔ˘ ÌÂ Ù›ÙÏÔ “§ÂÍÈÎﬁ ÙË˜ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜” (ÛÂÏ.
2064) ÂÎ‰ﬁıËÎÂ ÙÔ 1998 Î·È ÙÔ 2002 Î˘ÎÏÔÊﬁÚËÛÂ ÛÂ ‚’ ¤Î‰ÔÛË
(ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌ¤ÓË ÌÂ Ó¤Â˜ Ï¤ÍÂÈ˜, Ó¤Â˜ ÛËÌ·Û›Â˜ Î·È Ó¤· Û¯ﬁÏÈ·). ∞ﬁ
ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁ. ÃÚ. ∫Ï·›ÚË ¤¯ÂÈ ÂÎ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙﬁ ¤ÚÁÔ
“°Ú·ÌÌ·ÙÈÎ‹ ÙË˜ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜. ¢ÔÌÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹- ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹”
ÛÂ 3 ÙﬁÌÔ˘˜ (1996-2001). ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î. π.
¶·Ú·ÛÎÂ˘ﬁÔ˘ÏÔ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ÚﬁÛÊ·Ù· 6 ÙﬁÌÔ˘˜ ÌÂ ı¤Ì·Ù· Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô.
µπ√°ƒ∞ºπ∫∞: ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ µÈÔÁÚ·ÊÈÎﬁ §ÂÍÈÎﬁ (∂Î‰ÔÙÈÎ‹ ∞ıËÓÒÓ), Ù. 6,
Û. 318-9, Ï. ª·ÌÈÓÈÒÙË˜ °. / ∂ÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈ· ¶¿˘ÚÔ˜ - §·ÚÔ‡˜ ªÚÈÙ¿ÓÈÎ·, Ù. 43, Û. 142, Ï. ª·ÌÈÓÈÒÙË˜ °. /µÈÔÁÚ·ÊÈÎﬁ §ÂÍÈÎﬁ
¶ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Who’s Who 1979, Ï. ª·ÌÈÓÈÒÙË˜ °. / ∂ÏÏËÓÈÎﬁ
§ÂÍÈÎﬁ (º˘ÙÚ¿ÎË˜ - ∆ÂÁﬁÔ˘ÏÔ˜).
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¢∏ª√™π∂Àª∞∆∞:
§ÂÍÈÎﬁ ÁÈ· ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô (2004, ∫¤ÓÙÚÔ §ÂÍÈÎÔÏÔÁ›·˜)
§ÂÍÈÎﬁ ÙË˜ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜ (‚’ ¤Î‰ÔÛË 2002, ∫¤ÓÙÚÔ
§ÂÍÈÎÔÏÔÁ›·˜)
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎ‹ ÙË˜ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜, ¢ÔÌÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ - ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹, π.
∆Ô ﬁÓÔÌ· ÙË˜ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜, 1996, ππ. ∆Ô Ú‹Ì·, 1999 Î·È πππ. ∆·
ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, 2001, ∂ÏÏËÓÈÎ¿ °Ú¿ÌÌ·Ù·.
∂Î‰ﬁÙË˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “°ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·” Î·È ·Ï·ÈﬁÙÂÚ· ÙÔ˘ “Bibliographical Bulletin of the Greek Language”
17 ‚È‚Ï›·
60 ÌÂÏ¤ÙÂ˜
50 ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ¿ÚıÚ·
¶Ï‹ıÔ˜ ¿ÚıÚˆÓ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù‡Ô
∆πª∏∆π∫∂™ ¢π∞∫ƒπ™∂π™
∂›ÙÈÌÔ˜ ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ “La Trobe” ÙË˜ ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË˜
(∞˘ÛÙÚ·Ï›·)
∂›ÙÈÌÔ˜ ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Montreal (∫·Ó·‰¿˜)
µÚ·‚Â›Ô Herder
√π∫√°∂¡∂π∞∫∏ ∫∞∆∞™∆∞™∏: ŒÁÁ·ÌÔ˜, ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ
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H A›ıÔ˘Û· TÂÏÂÙÒÓ, Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·ﬁ ÂÈÛ‹ÌÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓﬁ. ¶·ÚÂ˘Ú¤ıËÎ·Ó
Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ BÔ˘Ï‹˜ ˆ˜ ¶ÚÔÂ‰ÚÂ‡ˆÓ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÎÚﬁÛˆÔÈ
ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ô K˘‚ÂÚÓËÙÈÎﬁ˜ EÎÚﬁÛˆÔ˜, ﬁÏÔÈ ÔÈ ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ·ÍÈˆÌ·ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ K‡ÚÔ˘, ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› ·ﬁ ÙËÓ K‡ÚÔ Î·È ÙËÓ EÏÏ¿‰·,
¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎﬁÛÌÔ˘.

36

24024 TELETI GRAMMAT.12/14

13-12-04

16:16

Page 37

TÔ ˙Â‡ÁÔ˜ M·ÌÈÓÈÒÙË ‰¤¯ÂÙ·È Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ K‡ÚÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∞. ∑¤ÓÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ πˆ¿ÓÓË
¶·Ú·ÛÎÂ˘ﬁÔ˘ÏÔ˘,
ÚÒËÓ ∫ÔÛÌ‹ÙÔÚ· ÙË˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫À.™.∞.∆.™.
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TÔ ÌÔ˘ÛÈÎﬁ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙÔ AÔÏ˘Ù›ÎÈÔ ÙˆÓ TÚÈÒÓ
IÂÚ·Ú¯ÒÓ ·ﬁ ÙË XÔÚˆ‰›· B˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ MÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ K‡ÚÔ˘
Î·È ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·ﬁ ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎﬁ Û¯‹Ì· «TÂÚ„È¯ÔÚ›·».
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EÈÌ¤ÏÂÈ· ŒÎ‰ÔÛË˜
¢ÒÚÔ˜ MÈ¯·‹Ï
°Ú·ÊÂ›Ô EÎ‰ﬁÛÂˆÓ, YËÚÂÛ›· ŒÚÂ˘Ó·˜,
¢ÈÂıÓÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ K‡ÚÔ˘
™¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ / ™ÂÏ›‰ˆÛË
FBRH Consultants Ltd - ™¿ÈÌÔÓ ¶ÈÙÛÈÏÏ›‰Ë˜
EÎÙ‡ˆÛË
R.P.M. Lithographica Ltd
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Οι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν έχουµε, κατά
βάθος, συνειδητοποιήσει τι προσέφεραν στον Ελληνισµό
και στην Ορθοδοξία η πνευµατική αλκή, η δράση και τα
κείµενα των Τριών Μεγάλων Πατέρων τής Εκκλησίας,
αυτών οι οποίοι είναι ευρύτερα γνωστοί ως Τρεις
Ιεράρχες. ∆εν έχουµε, νοµίζω, εκτιµήσει στην
πραγµατική της διάσταση τι σηµατοδοτεί για τον Έλληνα
Ορθόδοξο αλλά και για τον Ευρωπαίο Χριστιανό η
διδασκαλία τού Μεγάλου Βασιλείου (330-379), τού
Γρηγορίου τού Θεολόγου (328-390) και τού Ιωάννη τού
Χρυσοστόµου (344/54-407). Θα προσπαθήσω σήµερα,
ακολουθώντας τα ίχνη των Τριών Μεγάλων Ιεραρχών
στη διαδροµή τους από δύο µεγάλα πνευµατικά
περάσµατα, την Παιδεία και τη Γλώσσα, να δείξω την
ιδιαίτερη, καθοριστική θα την έλεγα, συµβολή των
Μεγάλων αυτών Πατέρων στη σύζευξη τού Ελληνισµού
µε την Ορθοδοξία. Γιατί αυτές οι τρεις γιγάντιες
πνευµατικές µορφές είναι που µε σοφία, σύνεση και

