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           Τη γλώσσα µου έδωσαν ελληνική 
Το σπίτι φτωχικό στις αµµουδιές του Οµήρου

          Μονάχη έγνοια η γλώσσα µου…

Οδυσσέας Ελύτης

Τη γλώσσα µου έδωσαν ελληνική

H
λέξη «κρίση»  έχει  πιά 
µπει στην καθηµερινοτη-
τά µας σαν εφιάλτης. ∆εν 
υπάρχει σχεδόν καµιά συ-

ζήτηση µεταξύ ανθρώπων, καµιά 
αρθρογραφία που να µην αναφέ-
ρει τον όρο αυτόν. Και βέβαια η 
οικονοµική κρίση, σαν εφιάλτης 
πλανάτεαι σε όλο το φάσµα των 
συζητήσεων  και αναµφίβολα ανα-
φέρεται σε µια σκληρή πραγµατι-
κότητα,  που βιώνουµε σαν χώρα 
τα τελευταία πέντε χρόνια. Κρίση 
που βαθαίνει, µε αποτέλεσµα τη 
διάρρηξη των ιστών που κρατού-
σαν σε συνοχή την ελληνική κοι-
νωνία. Φυσικά δεν είναι µόνο η 
Ελλάδα που πλήττεται για τους 
γνωστούς λόγους από την οικο-
νοµική κρίση, αλλά ας σκεφθούµε 
ότι η κρίση αυτή δεν ήταν απρό-
βλεπτη και κώδωνες κινδύνου 
ηχούσαν σε «ώτα µή  ακουόντων». 
Όµως, αν και δεν αµφισβητείται  
ότι η κρίση αυτή πλήττει την ίδια 
την υπόσταση του ανθρώπου, εί-
ναι το ποτέλεσµα άλλων κρίσεων 
που υπέσκαπταν τα θεµέλια των 
αξιών, που συνέχουν τις κοινωνί-
ες. Αξίες ηθικές, αξίες πολιτισµού, 
αξίες σεβασµού ατοµικής αλλά και 
της προσωπικότητες των άλλων. 
Αξίες, µε δυό λόγια,  κοινωνικού 
σεβασµού  και δέσµευσης από  
κανόνες που οι ίδιες οι αναπτυγ-
µένες και πολιτισµένες κοινωνίες 
θέσπισαν. Τι να αναφέρει κανείς 
από το µεταπολεµικό δίκαιο που 
οικοδοµήθηκε, για ένα δικαιότερο, 
ειρηνικό κόσµο.  ∆ίκαιο ενός νέου 
ανθρωπισµού και ειρηνικής επί-
λυσης των διαφορών µεταξύ των 
λαών, που στηρίχθηκε σε  πλήθος 
συµβάσεων χωρίς όµως την ανα-
γκαία δεσµευτική ισχύ, αφού οι 
∆ιεθνείς Οργανισµοί Ασφαλείας 
µένουν ανενεργοί. Αποτέλεσµα  η  
αδυναµία ειρηνικής επίλυσης των 
εθνικών διεκδικήσεων   και κυρί-
ως η κυριαρχία των υπερδυνάµε-
ων, που ανέτρεψαν µε τις παρεµ-
βάσεις τους για τη διασφάλιση των 
εθνικών τους γεωπολιτικών και 
οικονοµικών συµφερόντων,  ένα 
κόσµο που όδευε στην ειρηνική 
συνύπαρξη. Η «Αραβική Άνοιξη», 

πριν τέσσερα χρόνια,  ορόσηµο για 
τα δικαιώµατα των γυναικών και 
τις πολιτικές ελευθερίες  των πο-
λιτών στις αραβικές χώρες, κατέρ-
ρευσε, επαληθεύοντας τις  θεωρίες 
του Χάντινγκτον για  τη σύγκρουση 
των  πολιτισµών, µε ακραία βαρ-
βαρότητα και θρησκευτικά µίση,
 Οι εθνικές ταυτότητες των 
λαών που οικοδοµήθηκαν  µέσα 
από αιώνες συνύπαρξης αλλοιώ-
νονται  βαρύτατα και ο κίνδυνος  
απώλειάς τους άµεσος. Και ένα 
από τα βασικότερα στοιχεία αυτής 
της ταυτότητας είναι η γλώσσα. Και 
για τους απανταχού ́ Ελληνες η ελ-
ληνική γλώσσα είναι  ‘όχι µόνο το 
µέσο επικοινωνίας, αλλά η πηγή 
άντλησης αξιών, που συγκροτούν 
την προσωπικότητα του ανθρώ-
που, τον κώδικα των αξιών του και  
καθορίζουν την πορεία του στον 
κόσµο. 
 «Τη γλώσσα µου έδωσαν 
ελληνική / το σπίτι φτωχικό στις 
αµµουδιές του Οµήρου / Μεγάλη 
έγνοια η γλώσσα µου…»  γράφει 
ο µεγάλος µας ποιητής Οδυσσέας 
Ελύτης. Όσα γράφτηκαν για την 
Ελληνική γλώσσα και τη συµβολή 
της στον άνθρωπο  και τον πολι-
τισµό  µένουν αθάνατα. Σολοµός, 
Παλαµάς, αλλά και µεγάλα πνεύ-
µατα του παγκόσµιου πολιτισµού  
ύµνησαν την ελληνική  γλώσσα. 
Ας σταθούµε στην ευχή που έκα-
µε ο Βολταίρος από τα κορυφαίο 
πνεύµατα  του 18ου αιώνα, λέγο-
ντας:  «είθε η ελληνική γλώσσα  
να γίνει κοινή γλώσσα όλων των 
λαών»  Αυτήν ακριβώς την παγκό-
σµια αξία της ελληνικής γλώσσας    
ήλθε να τιµήσει  η Ελληνική Βου-
λή τον Μάιο του 2016   καθιερώ-
νοντας µε νόµο την 20ήν Μαΐου   
ως «Παγκόσµια Ηµέρα Ελληνο-
φωνίας και Πολιτισµού»,   για την 
ανάδειξη της διαχρονικής παρου-
σίας  και συµβολής της ως καθο-
ριστικού στοιχείου της ελληνικής 
εθνικής ταυτότητας και του ελλη-
νικού πολιτισµού στην παγκόσµια 
διάστασή του. ∆εν αµφισβητείται 
άλλωστε η συµβολή της  γενικά 
στις ανθρωπιστικές επιστήµες, 
αλλά  ευρύτερα σε πολλούς νεώ-

τερους επιστηµονικούς κλάδους. 
 Η επιλογή   της 20ης Μαΐ-
ου δεν ήταν τυχαία. Ταυτίζεται µε 
την ηµεροµηνία γέννησης του µέ-
γιστου φιλοσόφου της  αρχαιότη-
τας του Σωκράτη, αλλά και στις 20 
Μαΐου 381, άρχισε η Οικουµενι-
κή Σύνοδος της Νίκαιας, η οποία 
ήταν θεµελιώδης για την ελληνορ-
θόδοξη παράδοση. Ας µην ξεχνά-
µε βέβαια ότι η ελληνική γλώσσα 
υπήρξε η γλώσσα που εκφράστηκε 
η διδασκαλία του Χριστού και τα 
ίδια  τα Ευαγγέλια είναι γραµµένα 
στην ελληνική. Όπως αναφέρεται 
στο σχετικό νόµο «δηµιουργείται 
ένα τρίπτυχο που συνδέει τη γλώσ-
σα και τον πολιτισµό  και τη δια-
χρονική και διατοπική παρουσία 
του ελληνισµού». Ας µην υποτι-
µούµε λοιπόν τη δύναµη της γλώσ-
σας µας ως δηµιουργού και φορέα 
πολιτισµού, που πρέπει ν’  αγκα-
λιάζεται, να συντηρείται και να 
προβάλλεται  µε κάθε µέσον «ως το 
θεµέλιο της ίδιας της ανθρώπινης 
υπόστασης. Η θέσπιση του νόµου 
αυτού χαιρετίστηκε από τα πνευ-
µατικά ιδρύµατα της χώρας µε επι-
στηµονικές εκδηλώσεις. Ιδιαίτερα 
σηµαντική ήταν η εκποµπή του 
τηλεοπτικού καναλιού της Βουλής 
των Ελλήνων, την οποία διηύθυνε  
η διακεκριµένη  δηµοσιογράφος κ. 
Ματρώνη ∆ικαιάκου, µε τη συµµε-
τοχή των πολύ γνωστών καθηγη-
τών  της κλασικής φιλολογίας και 
γλωσσολογίας κ. Ιωάννη Καζάζη,  
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και  Πρόεδρο του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και 
του καθηγητή  Χριστόφορου Χαρα-
λαµπάκη του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών.   Η σηµαντικότατη αυτή για 
την ανάδειξη της διαχρονικής αξί-
ας της ελληνικής γλώσσας για τον 
ελληνικό  αλλά και παγκόσµιο πο-
λιτισµό, αναµεταδόθηκε πρόσφα-
τα από το ίδιο κανάλι.  Ιδιαίτερα 
µάλιστα  θα πρέπει να προσεχθεί 
η συγκινητική αναφορά, που έγινε 
από τον καθηγητή κ. Χριστόφορο 
Χαραλαµπάκη,,  της έκδοσης του 
βιβλίου του καθηγητή της γλωσ-
σολογίας  Γεωργίου Καναράκη, 
τώρα καθηγητή του πανεπιστηµί-

ου Charles Sturt της Αυστραλίας, 
µε τίτλο  «Η διαχρονική συµβολή 
της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες» 
(εκδ. Παπαζήση, 2014).  Σ’  αυτό 
δηµοσιεύονται  εξειδικευµένες ερ-
γασίες   32 µελετητών από διάφο-
ρες χώρες. Αφορούν τις διαχρο-
νικές και γλωσσικά πολυεπίπεδες 
επιδράσεις της ελληνικής γλώσ-
σας στην εξελικτική διαδροµή 28 
γλωσσών της υφηλίου. Οι µελέτες 
που δηµοσιεύονται σ’  αυτό ανα-
δεικνύουν την επίδραση της ελλη-
νικής γλώσσας στις  χώρες αυτές.  
Μάλιστα όπως αναφέρθηκε από 
τον καθηγητή κ. Χαραλµαπάκη,  
το βιβλίο αυτό πρόκειται να επα-
νεκδοθεί στην αγγλική µε τη συ-
νεργασία επιστηµόνων και άλλων 
χωρών. 
 ∆εν µπορώ να µην εκφρά-
σω τη συγκίνηση και την υπερη-
φάνεια µου για την ανάδειξη της 
αξίας της ελληνικής γλώσσας όχι 
µόνο για τον ελληνικό, αλλά για 
τον οικουµενικό πολιτισµό  και να 
µη αναφερθώ στην άρρηκτη σχέ-
ση  της ελληνικής ταυτότητας µε τη 
γλώσσα,  που µιλιέται από τους πα-
νάρχαιους χρόνους, µέσα σ’  όλη 
την ιστορική µέχρι σήµερα εξέλιξή 
της. Ίσως φανεί  άσχετο  εδώ ν΄ 
αναφέρω µια προσωπική µαρτυρία 
ενός φίλου, που χρόνια πριν βρέ-
θηκε µε τη γυναίκα του  στη Νέα 
Υόρκη. Ήταν σ’  ένα πάρκο κοντά 
σε κάποιον που είχε µπροστά του 
ταβλά µε κουλούρια. . Φυσικά µι-
λούσε µαζί της στα ελληνικά, όταν 
άκουσε τη φωνή του κουλουρτζή  
να τον διακόπτει: «Έ, πατριώτη;» 
 Ας κλείσω µ’  αυτό το «έ, πα-
τριώτη». Τίποτα δε µας φέρνει πιο 
κοντά από τη γλώσσα στην κοινή 
µας πατρίδα. Πατρίδα απ’ τη φύση 
και τη µοίρα της απλωµένη σ’  όλο 
τον κόσµο. Ο οικουµενισµός των 
Ελλήνων  δεν αµφισβητείται.  Και 
η συντήρηση µε κάθε µέσο των 
πολιτιστικών αξιών του είναι πρω-
ταρχική υποχρέωση όλων. 

 Νίκη Καλτσόγια 
Οµότιµη καθηγήτρια 




