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Ἐπιτάφιος καὶ συντομὴ τοῦ αὐτοῦ βίου 
 
Χριστὲ ἄναξ, τί με σαρκὸς ἐν ἄρκυσι ταῖσδ’ ἐνέδησας 
Τίπτε με τῷδε βίῳ θῆκας ὑπ’ ἀντιπάλῳ; 
Πατρὸς μὲν γενόμην θεοειδέος, οὐκ ὀλίγης δὲ 
Μητέρος ἐς δὲ φάος ἤλυθον εὐξαμένης. 
Ηὔξατο, καί μ’ ἀνέθηκε Θεῷ βρέφος· ἀφθορίης δὲ 
Θερμὸν ἔρωτα χέεν ὄψις ἐμοὶ νυχίη. 
Χριστὸς μὲν δὴ τοῖς· τὰ δ’ ὕστατα κύμασι βράσθην, 
Ἁρπαλέαις παλάμαις ἤρκεσα, σῶμα λύθην, 
Ποιμέσιν οὐ φιλίοισι συνέδραμον, ηὗρον ἄπιστα, 
Χηρώθην τεκέων, πήμασι χασσάμενος. 
Οὗτος Γρηγορίοιο βίος· τὰ δ’ ἔπειτα μελήσει 
Χριστῷ ζωοδότῃ. Γράψατε ταῦτα λίθοις. 
 

Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Περὶ ἑαυτοῦ,  
PG 37,1447,1-1448,1 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός είναι ευρέως γνωστός στους κύκλους της 
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ως Θεολόγος για τη συμβολή του στο 
Τριαδολογικό Δόγμα και ως ένας από τους μεγίστους λογίους Πατέρες 
και Αγίους που απαρτίζουν την ομάδα των Τριών Ιεραρχών, των προτύ-
πων της παιδείας και των γραμμάτων. Ένα όμως από τα βασικά γνωρί-
σματα του εκτενούς συγγραφικού έργου του, ο προσωπικός τρόπος γρα-
φής του, αποτελεί στοιχείο όχι ιδιαίτερα γνωστό για τους περισσότερους 
αναγνώστες των πατερικών κειμένων.  

Η πρώτη μου επαφή με την προσωπική ή καλύτερα την αυτοβιο-
γραφική πλευρά του έργου του Γρηγορίου αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση των Βιβλικών 
Σπουδών με ειδίκευση στη Βιβλική και Πατερική Γλώσσα. Στο μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα Σπουδών μέσω της καθοδήγησης και της αγαστής μου 
συνεργασίας με τη σύμβουλο-καθηγήτριά μου κ. Άννα Κόλτσιου-Νικήτα 
ασχολήθηκα με τη σύνθεση της διπλωματικής εργασίας «Η γλωσσική 
αυτοσυνειδησία του Γρηγορίου Ναζιανζηνού». Το συγκεκριμένο γεγονός 
μού έδωσε τη δυνατότητα να επισημάνω αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο γρα-
φής του Γρηγορίου, που χαρακτηρίζει ελάχιστα το έργο άλλων συγχρό-
νων του εκκλησιαστικών ανδρών. 

Κατά την έρευνά μου γύρω από την προσέγγιση του αυτοβιογραφικού 
στοιχείου στο έργο του Γρηγορίου Ναζιανζηνού διαπίστωσα την απουσία 
επιστημονικών συγγραμμάτων που ν’ ασχολούνται με εμπεριστατωμένο 
τρόπο με το εν λόγω ζήτημα. Είναι πολύ λίγα τα άρθρα, όπως το «Auto-
biography as Apologia in St. Gregory of Nazianzus» του ΜcGuckin John 
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Anthony, που επιχειρούν κάποιες γενικές επισημάνσεις για τις αυτοβιο-
γραφικές αναφορές του Γρηγορίου. Μάλιστα η μετάφραση των αυτοβιο-
γραφικών ποιημάτων του Γρηγορίου στην αγγλική γλώσσα έγινε σχετικά 
πρόσφατα, το 2003, από την Suzanne Abrams Rebillard στη διατριβή της 
Speaking for salvation: Gregory of Nazianzus as Poet and Priest in his 
autobiography Poems, στην οποία σχολιάζονται τα αυτοβιογραφικά ποιή-
ματα του Γρηγορίου αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα της ποιητικής και 
ιερατικής του ιδιότητας. Σε γενικές γραμμές, όμως, η μέχρι τώρα επιστη-
μονική έρευνα για το αυτοβιογραφικό στοιχείο του Γρηγορίου Ναζιανζη-
νού έχει επικεντρωθεί κυρίως στη μελέτη των τριών πιο γνωστών και εκτε-
νών ποιημάτων του, του «Περὶ τῶν καθ΄ ἑαυτόν» (2.1.1), του «Περὶ τὸν 
ἑαυτοῦ βίον» (2.1.11) και του «Εἰς ἑαυτὸν καὶ περὶ ἐπισκόπων» (2.1.12), 
χωρίς να αναφέρεται ιδιαίτερα στα λιγότερο γνωστά αυτοβιογραφικά 
έπη του, στους ρητορικούς λόγους και τις επιστολές του. 

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι οι εξής: σε πρώτο επί-
πεδο να παρουσιαστούν οι βασικοί θεματικοί άξονες των αυτοβιογρα-
φικών αναφορών του Γρηγορίου όχι μόνο στα «Περὶ ἑαυτοῦ» έπη του αλ-
λά και στο σύνολο του έργου του, τα ζητήματα δηλαδή χάρη στα οποία ο 
Γρηγόριος ποσοτικά και ποιοτικά αυτοβιογραφείται, θέματα που λει-
τουργούν φυσικά ως επαναλαμβανόμενα μοτίβα και φωτογραφίζουν ση-
μαντικές πλευρές της προσωπικότητάς του· σε δεύτερο επίπεδο να δο-
θούν σαφείς απαντήσεις στο εύλογο ερώτημα γιατί ο Γρηγόριος Ναζιαν-
ζηνός ακολουθεί, βάσει των πλούσιων αυτοβιογραφικών του αναφορών, 
μία συνήθεια των εθνικών συγγραφέων και πρωτοτυπεί στο έργο του ως 
χριστιανός, ποια είναι δηλαδή τα αίτια της αυτοβιογραφικής γραφής του 
αλλά και ποιους στόχους εξυπηρετεί.  

Σχετικά με την κριτική έκδοση των συγγραμμάτων του Γρηγορίου 
χρησιμοποιήθηκαν οι εξής σειρές: η Patrologia Graeca για τα έπη του, η 
Patrologia Graeca αλλά ταυτόχρονα και η νεότερη έκδοσή τους από τη 
γαλλική σειρά Sources Chrétiennes για τους ρητορικούς λόγους και η 
έκδοση του Paul Gallay στη σειρά Les Belles Lettres για τις επιστολές του. 
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Μαζί με τα κείμενα του Ναζιανζηνού γίνονται συχνές παραπομπές και σ’ 
ορισμένα πρωτότυπα έργα της θύραθεν γραμματείας, των λυρικών ποιη-
τών, των κλασικών, της ελληνιστικής και ελληνορωμαϊκής περιόδου, τα 
οποία, σε συνδυασμό με τα αγιογραφικά κείμενα και τα συγγράμματα 
εκκλησιαστικών ανδρών, συγχρόνων του Ναζιανζηνού και μεταγενε-
στέρων της βυζαντινής περιόδου αποδεικνύουν με μεγαλύτερη πειστικό-
τητα ό,τι προσέλαβε και παρέδωσε γύρω από το ζήτημα της αυτοβιο-
γραφίας. Εξίσου με τα πρωτότυπα κείμενα σημαντική βοήθεια προσέφε-
ραν τα γενικά μελετήματα αναφορικά με το έργο του Γρηγορίου και το 
αυτοβιογραφικό στοιχείο του.  

Οφείλω να ομολογήσω ότι η εντρύφησή μου στο έργο του Γρη-
γορίου Ναζιανζηνού και ιδιαίτερα η προσέγγιση του αυτοβιογραφικού 
του υλικού αποτέλεσαν ένα συναρπαστικό ταξίδι. Παρά τις δεδομένες 
δυσκολίες που συνάντησα, όπως ο όγκος των συγγραμμάτων και των 
αυτοβιογραφικών αναφορών του Γρηγορίου, η πλουραλιστική αξιολόγη-
σή τους από τους μελετητές βάσει της δικής τους υποκειμενικότητας, 
αλλά και σε προσωπικό επίπεδο η εναρμόνιση του ρόλου του ερευνητή 
με τις λοιπές ιδιότητές μου, εντούτοις η επιθυμία μου για φιλομάθεια και 
το αίσθημα της ικανοποίησης με συντρόφευσαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
σύνθεσης του συγκεκριμένου θέματος. Κατά την περιδιάβασή μου στα 
συγγράμματα του Γρηγορίου Ναζιανζηνού μού δόθηκε η δυνατότητα να 
κατανοήσω πόσο σημαντικό είναι να επιδιώκει κανείς να γνωρίσει έναν 
μεγάλο εκκλησιαστικό άνδρα μέσα από το έργο του και να επιχειρεί 
κάποιες απόπειρες ερμηνείας των επιλογών του. Το γοητευτικό μέρος 
της έρευνας σχετικά με το αυτοβιογραφικό στοιχείο του Γρηγορίου 
Ναζιανζηνού είναι η συνειδητοποίηση της πολύπλευρης προσωπικότητάς 
του, της προσωπικής του ευαισθησίας, αλλά και της αμέριστης ανιδιοτέ-
λειας και του καθήκοντός του έναντι των άλλων. 

Σ’ αυτό το επίπονο αλλά και συνάμα ψυχαγωγικό εγχείρημα θα ήθε-
λα πρωτίστως να ευχαριστήσω την κ. Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, καθηγή-
τρια των Αρχαίων Ελληνικών στον Τομέα Βιβλικής Γραμματείας και 
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Θρησκειολογίας του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. καθώς και τον κ. 
Χρήστο Σιμελίδη, επίκουρο καθηγητή στον Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων 
Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., ειδικό στο 
έργο του Γρηγορίου Ναζιανζηνού για την προσήνειά τους, τις αξιόλογες 
επισημάνσεις τους και τις ουσιαστικές παρατηρήσεις τους σε θέματα 
βιβλιογραφίας. Για τη διεκπεραίωση του συγγράμματός μου δεν θα ήταν 
δυνατό να μην ευχαριστήσω και τη σύζυγό μου Παναγιώτα Σιάκκα, κα-
θώς και τους υιούς μας Παναγιώτη και Βασίλειο για την κατανόηση, τη 
στωικότητα και τη συμπαράστασή τους καθ’ όλη τη διάρκεια σύνθεσής 
του. Επιπλέον ευχαριστώ τον Σταύρο Γκιργένη, στενό μου φίλο, συνά-
δελφο, ποιητή και διδάκτορα Κλασικής Φιλολογίας με πλούσιο μεταφρα-
στικό και εκδοτικό έργο για την ενθάρρυνσή του και για τις σημαντικές 
πληροφορίες του σε θέματα αποριών μου.  

Θα ήμουν ευχαριστημένος αν ο μελετητής του εν λόγω πονήματος 
διατηρήσει ενεργό το ενδιαφέρον του από την αρχή μέχρι το τέλος και 
αποκομίσει μία σαφή εικόνα για την έκταση και τον ρόλο του αυτοβιο-
γραφικού στοιχείου στο έργο του Γρηγορίου Ναζιανζηνού.  

 
Στυλιανός  Π. Αρχοντίδης 
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Κρίθηκε απαραίτητο, πριν την έναρξη του κυρίως θέματος της με-
λέτης, να τονισθεί αρχικά η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνθε-
σή της, να δοθούν επεξηγήσεις για την επιλογή της συγκεκριμένης μεθό-
δου και στη συνέχεια να παρουσιασθεί μία συνοπτική εικόνα των περιε-
χομένων της μελέτης.  

Ο πλούτος των αυτοβιογραφικών αναφορών του Γρηγορίου Ναζιαν-
ζηνού λειτούργησε ως ο βασικός οδοδείκτης, για να υιοθετηθεί η κειμε-
νοκεντρική μέθοδος, όσον αφορά τη σύνταξη του παρόντος συγγράμ-
ματος, που φέρει τον τίτλο «Το αυτοβιογραφικό στοιχείο στο έργο του 
Γρηγορίου Ναζιανζηνού». Ουσιαστικά με την κειμενοκεντρική μέθοδο 
πρωταγωνιστικό ρόλο για την προσέγγιση των προσωπικών θεμάτων 
του Γρηγορίου διαδραματίζει το ίδιο το κείμενό του και δίνεται μεγαλύ-
τερη έμφαση στον τρόπο έκφρασης και στο ύφος που επιλέγει ο Γρη-
γόριος, ο οποίος γίνεται και ο πρώτος βιογράφος της ζωής του. Είναι δε-
δομένο ότι η κειμενοκεντρική μέθοδος είναι η ασφαλής και αδιαμφισβή-
τητη οδός για την καλύτερη ερμηνεία των αυτοβιογραφιών ιδιαίτερα σε 
αρχαΐζουσα γλώσσα, γιατί περιορίζονται οι προηγηθείσες παρερμηνείες 
και υποκειμενικές προσεγγίσεις, όσο αυτό είναι εφικτό, και γιατί πολλές 
φορές η ίδια η εντρύφηση στο αρχαίο κείμενο προσφέρει απαντήσεις σε 
αρκετές απορίες και ερωτήματα των ερευνητών. Ειδικά στην περίπτωση 
των αυτοβιογραφικών συγγραμμάτων του Γρηγορίου το ευρύ φάσμα των 
προσωπικών του θεμάτων, τα οποία αναπτύσσει στα εκτενέστατα αυτο-
βιογραφικά του συγγράμματα, καθώς και η πολυπλοκότητά τους αποτέ-
λεσαν τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες, για να επιλεγεί η κειμενο-
κεντρική μέθοδος και να συντεθεί η μελέτη με περιγραφική ως επί το 
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πλείστον μορφή. Μάλιστα κατά την απόδοση των αυτοβιογραφικών 
αναφορών του Γρηγορίου ακολουθείται ο ιστορικός ενεστώτας, για να 
καταστεί η αφήγηση πιο ζωντανή και παραστατική και τα κείμενά του 
Γρηγορίου διαχρονικά και επίκαιρα, αλλά και ο αναγνώστης κατά κά-
ποιον τρόπο αυτήκοος μάρτυρας του βίου του Γρηγορίου. 

Φυσικά, πέρα από την κειμενοκεντρική μέθοδο για την διαπραγμά-
τευση των αυτοβιογραφικών θεμάτων του Γρηγορίου, πολύ σημαντικές 
ενέργειες είναι και η βιβλιογραφική ανασκόπιση και αποτίμηση που σχε-
τίζονται με το θέμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της 
έρευνας είναι η παρουσίαση της αξιολογικής κρίσης των μελετητών ένα-
ντι του αυτοβιογραφικού στοιχείου στα συγγράμματα του Γρηγορίου, 
καθώς και η κατάθεση της προσωπικής μου γνώμης, η διατύπωση της 
διαφορετικής επιχειρηματολογίας μου σε αυτοβιογραφικά θέματα του 
Γρηγορίου, για τα οποία ορισμένοι ερευνητές υιοθετούν προκατειλημ-
μένη στάση. Αξίζει όμως να τονισθεί ότι στην περίπτωση των αυτοβιο-
γραφικών αναφορών του Γρηγορίου η συνδιαλλαγή με τη βιβλιογραφία 
δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, γιατί όχι μόνο αποτελεί τροχοπέδη ο 
πλούτος των αυτοβιογραφικών του θεμάτων και ο όγκος των αυτοβιο-
γραφικών του συγγραμμάτων, αλλά και ο διαχωρισμός ανάμεσα στο τι 
πραγματικά συνέβη στη ζωή του, τι αποτελεί ρητορική υπερβολή ή τι 
αποτελεί δική του ερμηνεία των γεγονότων είναι δυσδιάκριτος. Γι’ αυ-
τούς τους λόγους κρίθηκε απαραίτητο να προηγηθεί η παρουσίαση των 
βασικών θεματικών αξόνων του αυτοβιογραφικού στοιχείου στον Γρηγό-
ριο μέσω της κειμενοκεντρικής μεθόδου, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία 
διαφωτιστική εικόνα για τον Γρηγόριο και στο τελευταίο μέρος της με-
λέτης να προβληθεί η αποτίμηση του αυτοβιογραφικού στοιχείου στο έρ-
γο του Γρηγορίου από τους σύγχρονους μελετητές και η διατύπωση της 
προσωπικής μου άποψης.  

Ως προς τη δομή του το εν λόγω πόνημα συντίθεται από τρία μέρη: 
στο πρώτο μέρος με τον τίτλο «η αυτοβιογραφική γραφή στην αρχαιό-
τητα και στο έργο του Γρηγορίου Ναζιανζηνού» θίγεται ακροθιγώς η 
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έννοια της αυτοβιογραφίας και των βασικών της χαρακτηριστικών και 
παρουσιάζεται η αυτοβιογραφική παραγωγή από την πρώιμη μέχρι και 
την ύστερη αρχαιότητα, την εποχή του Γρηγορίου. Στη συνέχεια ακο-
λουθεί η γενική αποτίμηση του αυτοβιογραφικού στοιχείου στα συγ-
γράμματα του Γρηγορίου, η γλωσσική μορφή των γραμματειακών ειδών 
του και οι καινοτομίες που προσθέτει ο Γρηγόριος στην αυτοβιογραφική 
γραφή. Ουσιαστικά μέσα από αυτήν την προσέγγιση επιδιώκεται να 
επισημανθεί τι προηγείται του Γρηγορίου στο θέμα της αυτοβιογραφίας, 
πώς ο Γρηγόριος διαπραγματεύεται την αυτοβιογραφική παράδοση και τι 
είδους καινοτομίες προσθέτει ο ίδιος προσωπικά. 

Το δεύτερο μέρος της μελέτης ονομάζεται «οι βασικοί θεματικοί 
άξονες του αυτοβιογραφικού στοιχείου στον Γρηγόριο Ναζιανζηνό», 
αποτελείται από τρία κεφάλαια και είναι το εκτενέστερο. Ο βασικός 
λόγος σύνταξης τριών κεφαλαίων για την παρουσίαση και την ανάλυση 
των θεμάτων που συνθέτουν τον βίο του Γρηγορίου είναι η αντίληψη ότι 
ο Γρηγόριος κατηγοριοποιεί με έμμεσο τρόπο και παραθέτει το αυτοβιο-
γραφικό του υλικό, στηριζόμενος σ’ ένα τρίπτυχο, τις διαπροσωπικές του 
σχέσεις, τα θέματα που αφορούν τη δράση του ως ιεράρχη και τα καθαρά 
προσωπικά του ζητήματα. Ακριβώς για την καλύτερη προσέγγιση των 
τριών κατηγοριών που αφορούν τα θέματα του Γρηγορίου θεωρήθηκε 
αναγκαίο να πραγματευθεί κάθε κατηγορία σε διαφορετικό κεφάλαιο.  

Στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους προβάλλονται τα πρό-
σωπα και τα θέματα που σχετίζονται με τις «διαπροσωπικές σχέσεις» του 
Γρηγορίου. Ως επί το πλείστον σ’ αυτήν την κατηγορία ο Γρηγόριος 
συγκαταλέγει τα μέλη της οικογένειάς του, τον πατέρα του, τη μητέρα 
του, τον αδελφό του Καισάριο και την αδελφή του Γοργονία και από 
τους φίλους του τον Μέγα Βασίλειο, αναφέρεται στα βασικά γνωρίσματα 
της προσωπικότητάς τους αλλά και στα κοινά τους βιώματα, άλλοτε 
ευχάριστα και άλλοτε δυσάρεστα. Εκτός απ’ αυτά τα οικεία πρόσωπα και 
τις σχέσεις που αναπτύσσουν με τον Γρηγόριο, στην ομάδα των διαπρο-
σωπικών του σχέσεων εντάσσεται συνολικά και το θέμα της φιλίας, το 
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οποίο είναι βαρύνουσας σημασίας για τον Γρηγόριο, καθώς και το ζή-
τημα των παρεμβάσεών του για την επίλυση προβλημάτων αγαπημένων 
του προσώπων, τα οποία αντιμετωπίζει και ως προσωπικά του ζητήματα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους που έχει τον τίτλο «ο 
Γρηγόριος ως ιεράρχης» επιχειρείται η παρουσίαση των θεμάτων που 
σχετίζονται με την ιερατική του ιδιότητα. Αρχικά προβάλλεται η στάση 
που κρατά ο Γρηγόριος έναντι του ύψιστου αξιώματος της ιεροσύνης και 
στη συνέχεια οι προσωπικοί του αγώνες από τη θέση του ιεράρχη και 
διδασκάλου κυρίως στην Κωνσταντινούπολη για την υπεράσπιση του 
ορθού δόγματος, καθώς και οι διώξεις που υφίσταται από τους αρεια-
νούς. Μέσα στο πλαίσιο της αντιαιρετικής δράσης που αναπτύσσει ως 
ιεράρχης στην Κωνσταντινούπολη συγκαταλέγεται και η λεπτομερής 
αφήγηση του Γρηγορίου για τις επαφές του με τον Μάξιμο, κυνικό φιλο-
σόφο από την Αλεξάνδρεια και για την απόπειρα του Μαξίμου να κατα-
λάβει με δόλιο τρόπο τον επισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. 
Ακόμα η διαμονή του στην πρωτεύουσα συνδέεται άμεσα και με την 
ποιότητα των διαπροσωπικών του σχέσεων με τον ανώτατο κλήρο, τους 
συνεπισκόπους του, αλλά και την προσωπική σχέση που αναπτύσσει με 
το ποίμνιό του ως πνευματικός πατέρας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους, γίνεται αναφορά για τα 
αμιγώς «προσωπικά ζητήματα» του Γρηγορίου. Καταρχάς ένα τέτοιο 
ζήτημα είναι η σχέση του Γρηγορίου με τον λόγο, που ξεδιπλώνεται μέσα 
από τις πληροφορίες που παρέχει ο Γρηγόριος για την πορεία της παι-
δείας του, τον γλωσσικό αυτοπροσδιορισμό του και την αυτοκριτική της 
ποιότητας του προφορικού και του γραπτού του λόγου, τη δέουσα χρήση 
του και την προσφορά του στον Θεό Λόγο. Άλλο προσωπικό ζήτημα του 
Γρηγορίου είναι ο μοναχισμός, ο οποίος γίνεται ο στόχος της ζωής του 
και φυσικά η υιοθέτηση της αγαμίας, του ασκητικού βίου, της αναχώρη-
σης και της αδιάλειπτης προσευχής. Ο Γρηγόριος όμως όσον αφορά τα 
προσωπικά του ζητήματα δεν περιορίζεται μόνο σ΄ όσα θεωρεί επιθυμίες, 
κλίσεις ή κλήσεις όπως είναι ο λόγος και ο μοναχισμός, αλλά αναφέρεται 
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και σε ζητήματα της καθημερινότητάς του, όπως είναι η ασθένεια και το 
γήρας του, καθώς και σε υπαρξιακές του ανησυχίες όπως είναι η στάση 
έναντι του θανάτου και η προσήλωσή του προς τη μετά θάνατο ζωή.  

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της μελέτης επιχειρείται μία «Αξιο-
λόγηση του αυτοβιογραφικού στοιχείου στον Γρηγόριο Ναζιανζηνό». 
Στην αρχή προσεγγίζονται τα μοτίβα της αυτοβιογραφικής του γραφής, 
τα πιο σημαντικά θέματα περιεχομένου και μορφής που επαναλαμβά-
νονται σε πολλά σημεία του έργου του και που αποτελούν ορόσημα για τη 
ζωή του Γρηγορίου. Στη συνέχεια αναλύονται τα αίτια και οι στόχοι του 
αυτοβιογραφικού στοιχείου στον Γρηγόριο, και σύμφωνα με την προ-
σωπική κατάθεση του Γρηγορίου στο ποίημά του «Εἰς τὰ ἔμμετρα», αλλά 
και σύμφωνα με τους μελετητές. Στο τέλος παρουσιάζονται οι διαφορε-
τικοί τρόποι αξιολόγησης του αυτοβιογραφικού στοιχείου στον Γρηγόριο 
από τους σύγχρονους μελετητές και η προσωπική μου άποψη.  

Ο βασικός στόχος για την τριμερή διάρθρωση της παρούσας με-
λέτης, τη γραμματολογική, τη θεματολογική και την αξιολογική είναι η 
όσο το δυνατό πιο άρτια παρουσίαση του θέματός της, δηλαδή η επί-
τευξη μίας αναλυτικής προσέγγισης του αυτοβιογραφικού στοιχείου στα 
συγγράμματα του Γρηγορίου Ναζιανζηνού. 

 
  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




