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H ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

«Ἡγλῶσσα ὡς σύνολο εἶναι κάτι πολύπλευρο καί ἑτερογενές. Πατῶντας
συγχρόνως σέ διαφόρους ἐπιστημονικούς χώρους –στόν φυσικό,

τόν φυσιολογικό, τόν ψυχολογικό– ἀνήκει ἀκόμη τόσο στό ἄτομο ὅσο καί στήν
κοινωνία. Ἔτσι δέν μποροῦμε νά τήν κατατάξουμε σέ καμία κατηγορία τῶν
ἐκδηλώσεων τοῦ ἀνθρώπου, γιατί δέν μποροῦμε νά ἀνακαλύψουμε τήν ἑνότη-
τά της. 

Ὁ λόγος, ἀντιθέτως, εἶναι ἕνα αὐτοτελές ὅλο καί, συγχρόνως, μιά ταξινο-
μική ἀρχή. Δίνοντας στόν λόγο τό προβάδισμα μεταξύ ὅλων τῶν ἐκφάνσεων
τῆς γλώσσας, εἰσάγουμε μιά φυσική τάξι σ’ ἕνα σύνολο πού δέν προσφέρεται
σέ καμμιά ἄλλη ταξινόμησι» (Saussure)1.

Ἐπειδή «γλῶσσα εἶναι βασικά τα δύο κύρια ἐπίπεδα κάθε γλώσσας: τό
ἐσωτερικό, γενικό σύστημα πού χαρακτηρίζει τήν δομή μιᾶς φυσικῆς γλώσσας
(ὁ λόγος) καί ἡ συγκεκριμένη ἀπό τά ἄτομα μιᾶς γλωσσικῆς κοινότητας πραγ-
μάτωσί του (ἡ ὁμιλία). Γλῶσσα εἶναι, ἐξ ἄλλου, καί οἱ φθόγγοι, πού ἀπαρτί-
ζουν τήν μορφή (ἤ ὕλη) μιᾶς γλώσσας εἴτε ὡς ἐσωτερικές ὀντότητες («ἀκου-
στικές εἰκόνες» τῶν λέξεων) εἴτε ὡς ὑλικές πραγματώσεις τῶν ἀκουστικῶν
εἰκόνων, ὡς φυσικοί, ὑλικοί φθόγγοι (κινητικοακουστικῆς ὑφῆς). Γλῶσσα εἶναι,
βεβαίως, καί τό περιεχόμενο, οἱ σημασίες πού δηλώνονται ἀπό τίς διάφορες
φωνολογικές μορφές. Καί γλῶσσα εἶναι, πάνω ἀπ’ ὅλα, ἡ σύζευξι σημασίας
καί φωνολογικῆς ἀντιπροσωπεύσεως, περιεχομένου καί μορφῆς. Γλῶσσα εἶναι
ἀκόμη ἡ ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου εἴτε ὡς ἀτόμου εἴτε ὡς κοινωνικῆς ὁμά-
δας (γλωσσικῆς κοινότητας), ἄρα γλῶσσα εἶναι καί ἡ ἀτομική καί ἡ κοινωνική
πλευρά τῆς ἐπικοινωνίας. Γλῶσσα εἶναι, τέλος, καί ἡ κατάσταση καί ἡ ἐξέλιξη
τῆς ἐπικοινωνίας, δηλαδή καί τό σύστημα τοῦ λόγου στή συγχρονική του μορ-

1 βλ. Γ. Μπαμπινιώτης, Θεωρητική Γλωσσολογία, Ἀθήνα 1986, σ. 15.
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φή καί ἡ «ἱστορία» τοῦ λόγου, τά διαχρονικά στάδια τῆς ἐξελίξεώς του. Ἀλλά
ἄν ὅλοι αὐτοί οἱ παράγοντες εἶναι γλῶσσα (langage), τότε ἡ γλῶσσα εἶναι καί
φυσική καί ψυχολογική ὀντότητα μαζί, καί ὑλική καί ἄυλη, καί κοινωνική καί
ἀτομική διαδικασία, καί στατική (ὡς κατάστασι) καί δυναμική (ὡς ἐξέλιξη)
παρουσία»2, ἄν θέλουμε νά κάνουμε λόγο γιά τήν γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας, θά
χρειαστεῖ κατ’ ἀρχήν νά τήν δοῦμε σέ ὅλα αὐτά τά ἐπίπεδα τοῦ ὁρισμοῦ τῆς
γλώσσας. 

Ἡ ἐκκλησιαστική γλῶσσα εἶναι μιά ἰδιόλεκτος/κοινωνιόλεκτος. Δέν εἶναι
φυσική γλῶσσα, ὅπως εἶναι ἡ μητρική γλῶσσα ἑνός ἀνθρώπου, ἀλλά εἶναι μία
εἰδική γλῶσσα πού δημιουργεῖται γιά νά ἐξυπηρετήσει ἕναν σκοπό, ἔχει δηλα-
δή μία προθετικότητα: τήν ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί τήν ἐπι-
κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν συνάνθρωπο στά πλαίσια τῆς ἐκκλησιαστικῆς-
θρησκεύουσας κοινότητας. Τήν ἴδια στιγμή, τά ἴδια τά μέλη τῆς κοινότητας
ἔχουν τήν συναίσθηση καί τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ γλῶσσα αὐτή εἶναι προϊόν τῆς
φώτισής τους ἀπό τόν Θεό διά τοῦ τρίτου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως αὐτή φάνηκε τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, μέ τήν
κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν»3, συνεχίζοντας τήν
ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, στήν ὁποία ὁ Θεός ἀποκαλύφθηκε στόν
Ἀβραάμ, τούς Πατριάρχες, τόν Μωυσῆ, τούς προφῆτες καί ὅλα τά φωτισμένα
πρόσωπα πρό Χριστοῦ, δημιουργῶντας αὐτήν τήν γλωσσική καί πνευματική
παράδοση πού κορυφώθηκε στήν Καινή Διαθήκη μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ
Χριστοῦ. Ἡ ἐκκλησιαστική γλῶσσα δανείζεται τούς φθόγγους καί τήν πραγ-
μάτωσή τους ὡς ἀκουστικῶν εἰκόνων καί ὑλικῶν, γραπτῶν πραγματώσεών
τους ἀπό τήν ἑλληνιστική κοινή ἀρχικά καί, στήν συνέχεια, ἀπό ὅλες τίς
γλῶσσες στίς ὁποῖες ἔγινε ἱεραποστολή, δηλαδή διακήρυξη τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ μηνύματος. Συμβολικά μάλιστα, στήν Πεντηκοστή οἱ πλημμυρισμένοι ἀπό
τό Ἅγιο Πνεῦμα ἄρχισαν νά μιλοῦν ἄμεσα σέ ἄλλες γλῶσσες, ἀνάλογα μέ τήν
ἱκανότητα πού τούς ἔδινε τό  Ἅγιο Πνεῦμα4. Ἡ ἐκκλησιαστική γλῶσσα γεν-
νιέται ἀπό τήν σύζευξη τοῦ περιεχομένου της, τῶν σημασιῶν τῶν λέξεων καί
τῆς μορφῆς τους. Τό περιεχόμενο ἀποτυπώνεται στήν μετάδοση τῆς ἐμπειρίας
τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. «Σᾶς γράφουμε γιά τόν ζωοποιό Λόγο, πού

2 βλ. Μπαμπινιώτης, ὅ.π., σ. 15 ἐπ.
3 βλ. Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, 2, 3: «τούς παρουσιάστηκαν γλῶσσες σάν φλόγες φωτιᾶς, πού
μοιράστηκαν καί κάθισαν ἀπό μία στόν καθέναν ἀπ’ αὐτούς, δηλαδή τούς ἀποστόλους».
4 βλ. Πράξ., 2, 4.
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ὑπῆρχε ἐξαρχῆς. Ἐμεῖς τόν ἔχουμε ἀκούσει καί τόν ἔχουμε δεῖ μέ τά ἴδια μᾶς
τά μάτια. Μάλιστα τόν εἴδαμε ἀπό κοντά, καί τά χέρια μας τόν ψηλάφησαν.
Ὅταν ἡ ζωή φανερώθηκε, τήν εἴδαμε μέ τά μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν
τήν μαρτυρία μας καί σᾶς μιλᾶμε γιά τήν αἰώνια ζωή πού ἦταν μέ τόν Πατέρα,
φανερώθηκε ὅμως σ’ ἐμᾶς. Αὐτό πού εἴδαμε καί ἀκούσαμε, τό ἀναγγέλλουμε
σέ σᾶς, γιά νά συμμετάσχετε κι ἐσεῖς μέ μᾶς στήν ἴδια κοινωνία, πού εἶναι ἡ
κοινωνία μέ τόν Πατέρα καί μέ τόν Υἱό του, τόν Ἰησοῦ Χριστό. Κι αὐτά σᾶς
τά γράφουμε γιά νά εἶναι πλήρης κι ὁλοκληρωμένη ἡ χαρά σας»5. Γι’ αὐτό καί
δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Χριστός ἀποκαλεῖται ἀπό τόν μαθητή καί εὐαγγελιστή
Ἰωάννη ὡς «ὁ Λόγος»6. 

Ἡ ἐκκλησιαστική γλῶσσα προϋποθέτει τήν ὕπαρξη μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς
κοινότητας ὡς γλωσσικῆς κοινότητας πού ἀποσκοπεῖ στήν ἐπικοινωνία τῶν
μελῶν της μέ τήν χρήση τῆς γλώσσας σέ ἐπίπεδο λόγου καί ὁμιλίας, μέ ἔμφαση
μάλιστα καί στήν περαιτέρω διάκριση ἀνάμεσα στόν προφορικό ἐκκλησιαστι-
κό λόγο (ὁμιλία), καί στόν γραπτό (συγχρονικά καί διαχρονικά). 

Ἡ ἐκκλησιαστική γλῶσσα προφανῶς καί ἐξελίσσεται. Δέν εἶναι μόνο ὅτι
διαμορφώνεται μέ βάση τίς ἀνάγκες τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νά ἐσω-
τερικεύσουν καί γλωσσικά ἐμπειρίες τόσο δικές τους ὅσο καί ἄλλων, δηλαδή
τῶν ἁγίων, ὅπως ὀνομάζονται. Εἶναι καί οἱ ἀμφισβητήσεις τῶν ἀληθειῶν τῆς
πίστης, τόσο ἀπό ἄτομα, ὅσο καί ἀπό συλλογικότητες (ὅπως εἶναι ἡ ἑκάστοτε
ἐν χρόνῳ ἐξουσία) πού γεννοῦν τήν ἀνάγκη γιά προσθήκη ὅρων, πού ὀνομά-
στηκαν δόγματα, τήν ἀνάγκη ἑρμηνειῶν πού αὐξάνουν τόσο τήν προφορική
ὅσο καί τήν γραπτή παραγωγή λόγου, ἀλλά καί ὁ διάλογος μέ τούς λαούς ἀνά
τούς αἰῶνες πού γεννᾶ τήν ἀνάγκη μετάφρασης καί ἑρμηνείας σέ ἄλλες
γλῶσσες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μηνύματος. 

Παράλληλα, ἔχουμε νά κάνουμε καί μέ τήν πρόσληψη τῆς ἐκκλησιαστικῆς
γλώσσας σέ ἀτομικό ἐπίπεδο, στό ὁποῖο ἔτσι κι ἀλλιῶς ὑπάρχει «διαφοροποί-
ηση ἀνάμεσα στήν γλῶσσα τοῦ ὁμιλητοῦ καί τοῦ ἀκροατοῦ. Ἡ ἰδιόλεκτος τῶν
ἀτόμων, ἡ γλωσσική τους συγκρότηση, διαφέρει ὄχι μόνο στήν ὁμιλία (parole)
ἀλλά καί στόν λόγο (langue)»7. Αὐτό σημαίνει ὅτι καί στό ἐπίπεδο κάθε ἐκκλη-
σιαστικῆς κοινότητας τόσο συγχρονικά ὅσο καί διαχρονικά δέν ὁμιλεῖται οὔτε
νοεῖται ἡ ἴδια γλῶσσα, δέν προσλαμβάνεται τό ἴδιο ταυτόσημα περιεχόμενο.

5 βλ. Α´  Ἰω., 1, 1-4.
6 βλ. Ἰω., 1,1 «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν καί Θεός ἦν ὁ Λόγος». 
7 βλ. Μπαμπινιώτης, ὅ.π., σ. 31.
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Ὅπως «ὅλα τά μέλη μιᾶς γλωσσικῆς κοινότητας δέν ξέρουμε τίς ἴδιες λέξεις
οὔτε γνωρίζουμε στόν ἴδιο βαθμό τίς δυνατές συντακτικές δομές τῆς γλώσσας,
καθώς ὁ γλωσσικός κώδικας ὁρισμένων μελῶν τῆς κοινότητας ἐμφανίζεται
διευρυμένος (elaborated), ἐνῶ ἄλλων ἀτόμων ὁ κώδικας εἶναι λιγώτερο ἤ περισ-
σότερο περιορισμένος (restricted)»8, ἔτσι καί ὅλα τα μέλη τῆς ἐκκλησιαστικῆς
κοινότητας δέν προσλαμβάνουν μέ τόν ἴδιο τρόπο τά ποικίλα μηνύματα, ἀλλά
καί δέν νοοῦν συχνά τό ἴδιο, μολονότι ἡ διατύπωση τῶν δογμάτων ὡς ὁρίων
τῆς ἀλήθειας καί ἡ κατάρτιση τοῦ «Συμβόλου τῆς Πίστεως», δημιούργησε τίς
προϋποθέσεις ταυτότητας καί σέ γλωσσικό καί σέ ἐπίπεδο πίστης. 

Γνωρίζουμε ὅτι «τά ἀπαραίτητα συστατικά κάθε ἐπικοινωνίας (Ἐ) εἶναι: i)
οἱ ἐπικοινωνοῦντες, ἤτοι ὁ πομπός (Π) καί ὁ δέκτης (Δ) ii) ὁ κώδικας (Κ) iii)
τό μήνυμα (Μ), ἤτοι κάθε πληροφορία, ἐρώτησι, ἀπάντησι, διατύπωση σκέ-
ψεων κ.λπ. iv) ὁ δίαυλος, ἤτοι ὁ τρόπος (φυσικός ἤ τεχνητός) μεταβιβάσεως
τοῦ μηνύματος (Μ) v) οἱ λειτουργίες ἐγγραφῆς (κωδικοποιήσεως) καί ἀναγνώ-
σεως (ἀποκωδικοποιήσεως) τοῦ Μ vi) οἱ συνθῆκες ἐπικοινωνίας»9. Ἑπομένως,
καί ἡ ἐκκλησιαστική γλῶσσα λειτουργεῖ ἐπικοινωνιακά. 

Πομποί της στήν συγχρονική διάσταση εἶναι οἱ ταγοί τῆς Ἐκκλησίας (ἐπί-
σκοποι, ἱερεῖς, μοναχοί, θεολόγοι, κατηχητές, ἀλλά καί κάθε πιστός πού γνω-
ρίζει τό μήνυμα καί τό ἐκφράζει εἴτε αὐθεντικά εἴτε ἀποσπασματικά εἴτε
παραποιῶντας το ἑρμηνευτικά ἤ κυριολεκτικά, ὅπως οἱ λεγόμενοι «αἱρετικοί»,
οἱ ἀποκλίνοντες ἀπό τήν παράδοση), ἐνῶ διαχρονικά πομποί εἶναι οἱ συγγρα-
φεῖς οἱ ὁποῖοι κατέγραψαν τήν ἐμπειρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης (κεί-
μενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, συναξάρια Ἁγίων, ἱστο-
ρίες ἀπό τήν ἀσκητική ζωή καί παράδοση, σύγχρονα κείμενα, ἀλλά καί τά
ὑμνολογικά κείμενα πού χρησιμοποιοῦνται στήν θεία λατρεία, ἀλλά καί κάθε
κείμενο πού ἀποπειρᾶται νά νοηματοδοτήσει θρησκευτικά τήν ζωή τοῦ
ἀνθρώπου), τά μνημεῖα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πολιτισμοῦ πού εἶναι ἄψυχα
(ὅπως εἶναι οἱ ναοί, οἱ εἰκόνες, τά ἐκκλησιαστικά σκεύη καί ἀντικείμενα) καί
ἔμψυχα (τά λείψανα τῶν ἁγίων), ἐνῶ δέκτες εἶναι δυνάμει ὅλοι οἱ πιστοί της
Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ὁ κάθε ἄνθρωπος πού ἐνδιαφέρεται ἤ διδάσκεται ἤ ὑφί-
σταται τήν παρουσία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μηνύματος στόν πολιτισμό καί τήν
καθημερινότητα τῆς ζωῆς του. 

Τό μήνυμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλώσσας εἶναι ἡ ἀντιπροσώπευση τοῦ τρό-

8 βλ. Μπαμπινιώτης, ὅ.π., σ. 31 ἑπ.
9 βλ. Μπαμπινιώτης, ὅ.π., σ. 31.
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που μέ τόν ὁποῖο ὁ Θεός, στόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία πιστεύει, ζητᾶ ἀπό τούς
ἀνθρώπους νά πιστέψουν, νά ἀκολουθήσουν γιά νά ζήσουν τόσο στόν χρόνο
αὐτόν, ὅσο καί στήν μεταφυσική του προέκταση πού εἶναι ἡ αἰωνιότητα, τήν
παρουσία του. Μήνυμα εἶναι ἡ ζητούμενη πίστη, ὅπως αὐτή διαμορφώθηκε,
βιώθηκε, κληροδοτήθηκε καί συνεχίζει νά ὑφίσταται στό σήμερα. 

Κώδικας εἶναι ἡ γλῶσσα στήν ὁποία εἶναι διατυπωμένα ὅλα αὐτά τά μηνύ-
ματα καί ἡ ὁποία ἔχει νά κάνει μέ τόν τόπο στόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ὑφίστα-
ται. 

Στήν περίπτωσή μας εἶναι ἡ ἑλληνική γλῶσσα στήν διαχρονία της: ἑλληνι-
στική κοινή κυρίως, πού εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ παρελθόντος,
ἀλλά καί ἡ κοινή νεοελληνική, ὅπως τήν μιλοῦμε καί τήν γράφουμε σήμερα,
μέ ἴχνη τοῦ γλωσσικοῦ μας προβλήματος καί διχασμοῦ (ἡ ἐπίσημη γλώσσα
ἀλληλογραφίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπως ἀποτυπώνεται καί
στούς ἐπίσημους λόγους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου παραμένει ἡ ἁπλή
καθαρεύουσα). 

Δίαυλος μετάδοσης τοῦ μηνύματος εἶναι ὁ γραπτός καί ὁ προφορικός
λόγος, σέ ὅλες τους τίς διαστάσεις, μέ προσθήκη στίς μέρες μας τοῦ διαδι-
κτυακοῦ καί τοῦ ραδιοφωνικοῦ λόγου. 

Πολύ μεγάλη σημασία δίνεται στήν ἀποκωδικοποίηση τοῦ μηνύματος,
δηλαδή στήν πρόσληψή του ἀπό τούς πιστούς καί τόν κάθε ἐνδιαφερόμενο,
ἐνῶ σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν κωδικοποίηση τοῦ μηνύματος ἄς ληφθεῖ ὑπόψιν τό
φιλτράρισμα τῆς αὐθεντικότητάς του μέσα ἀπό τήν συγκρότηση μηχανισμῶν
ἐλέγχου ὅπως εἶναι ἡ Σύνοδος τῶν ἐπισκόπων (Οἰκουμενικές σύνοδοι μέχρι
τόν 8ο αἰῶνα, ὁπότε καί οἱ χριστιανοί Δύσης καί Ἀνατολῆς ἦταν ἑνωμένοι,
τοπικές σύνοδοι ἐφεξῆς). 

Τέλος, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στίς συνθῆκες ἐπικοινωνίας ἄς λάβουμε ὑπόψιν ὅτι
αὐτές διαμορφώνονται σέ διαφορετικά περιβάλλοντα: τό μήνυμα ἐκφέρεται
στήν θεία λατρεία, κυρίως στήν θεία λειτουργία μέ τό κήρυγμα, ἀλλά καί τό
ὅλο κειμενικό περιβάλλον, ἐκφέρεται στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι
ἐκφάνσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας (βάπτισμα καί χρίσμα, γάμος, ἐξο-
μολόγηση, εὐχέλαιο), ἐκφέρεται σέ κατηχητικές συνάξεις πού ἀπευθύνονται
σέ διάφορες ἡλικίες, ὅπου ἐξαρτᾶται κυρίως ἀπό τήν προσωπικότητα καί τήν
ὁμιλητική ἱκανότητα τοῦ ἐκφέροντος, ὅπως ἐπίσης καί μέ βιβλία, κείμενα δια-
δικτυακά, μέ τίς ραδιοφωνικές ὁμιλίες, ἀλλά καί μέ ἀφίσες, διαφημίσεις, συν-
θήματα. 

Σ’ αὐτούς τούς παράγοντες τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλωσσικῆς ἐπικοινωνίας
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θά ἦταν παράλειψη ἐάν δέν προσθέταμε ὡς μία ἐκπληκτική μορφή της τήν
προσευχή, στήν ὁποία τό μέλος τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλωσσικῆς κοινότητας, μέ
ἐναλλασσόμενους ρόλους πομποῦ καί δέκτη, ἀπευθύνει τό προσωπικό του
μήνυμα στόν Θεό στόν ὁποῖο πιστεύει καί ἄλλοτε λαμβάνει ἀπάντηση (ἄμεσα
μέ τό γεγονός πού ὀνομάζουμε φώτιση ἤ ἀργότερα, μέ ἐκφράσεις τῆς θείας
πρόνοιας σέ περιστατικά τῆς ζωῆς πού συχνά χαρακτηρίζονται ὡς «θαύμα-
τα»), ἄλλοτε ὄχι (εἶναι ἡ περίφημη σιωπή τοῦ Θεοῦ). Χαρακτηρίζουμε ὡς
ἐκπληκτική αὐτήν τήν μορφή διότι δέν χωρᾶ ἀντικειμενικῆς ἐπιβεβαίωσης
ἀλλά μόνο προσωπικῆς, ὑποκειμενικῆς. Ἡ προσευχή ὅμως ἔχει καί τόν χαρα-
κτήρα τῆς συλλογικῆς, τῆς κοινοτικῆς ἀναφορᾶς, κατά τόν κανόνα «lex orandi
lex credendi», «ὁ κανόνας-νόμος τῆς προσευχῆς-λατρείας εἶναι ὁ κανόνας-
νόμος τῆς πίστης»10. 

Θά ὁλοκληρώσουμε αὐτήν τήν εἰσαγωγική τεχνική μας ἀναφορά ἐπισημαί-
νοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ἐκκλησιαστικῆς γλωσσικῆς κοινότη-
τας, ἡ ὁποία στήν πράξη δέν διαφέρει ἀπό ὁποιαδήποτε φυσική καί ἄλλη
γλωσσική κοινότητα. «Ὅταν ἀναφερόμαστε στήν μητρική γλῶσσα μιλᾶμε γιά
γλωσσική κατάκτηση (language acquisition), νοῶντας ὅτι τά ἄτομα μιᾶς κοι-
νότητας ἔχουν μάθει τήν γλῶσσα τούς μέσα στό στενώτερο (οἰκογενειακό) καί
εὐρύτερο (κοινωνικό) περιβάλλον τους καί ἔχουν διαμορφώσει ὅ,τι ὀνομάζουμε
«γλωσσικό αἴσθημα. Τοῦτο σημαίνει ὅτι φυσικά καί βαθμιαῖα ἔχουν κατακτή-
σει ἕνα συγκεκριμένο γλωσσικό σύστημα, ὅπου ἔχουν ἐνσωματωθεῖ καί ἐσω-
τερικευθεῖ ὅλες οἱ ἐνδογλωσσικές καί ἐξωγλωσσικές σχέσεις τῆς γλώσσας πού
ἀναφέρονται στήν νοοτροπία καί τήν ψυχοσύνθεση τῶν μελῶν μιᾶς γλωσσικῆς
κοινότητας, στήν πολιτιστική τους κατάστασι, στό εὐρύτερο πολιτικοκοινω-
νικό περιβάλλον καί σέ ἄλλους συναφεῖς παράγοντες».11 Ἀντίστοιχα, τά μέλη
τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλωσσικῆς κοινότητας προχωροῦν στήν δική τους γλωσ-
σική κατάκτηση, ἔχοντας μάθει τήν ἐκκλησιαστική γλῶσσα ἀπό τό οἰκογενει-
ακό τους περιβάλλον, ἀνάλογα μέ τόν βαθμό ἐξοικείωσης τῶν γονέων καί τῶν
ἄλλων μελῶν τῆς οἰκογένειας μέ τήν Ἐκκλησία, ἀπό τό σχολεῖο, κυρίως διά
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, καί ἐμμέσως διά τῶν Ἀρχαίων καί Νέων
Ἑλληνικῶν καί τῆς Ἱστορίας, ἀπό τήν ἐκκλησιαστική κοινότητα διά τῆς κατή-
χησης καί τῆς συμμετοχῆς στήν λατρεία καί στίς ἄλλες ἐκκλησιαστικές δρα-

10 βλ. π. Ἀλέξανδρου Σμέμαν, Ἡ Ἐκκλησία προσευχόμενη, ἀπόδοση ἀπό τά ἀγγλικά π. Δημήτριος
Τζέρπος, ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ, Ἀθήνα 1991, σ.161. 
11 βλ. Μπαμπινιώτης, ὅ.π., σ. 32 ἑπ.
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στηριότητες, ὅπως ἐπίσης καί ἀπό τήν περιρρέουσα κοινωνική ἀτμόσφαιρα,
στήν ὁποία διασώζονται στοιχεῖα τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλώσσας, κυρίως στίς
γιορτές καί τά ἔθιμα. Ἐπειδή, πάλι, «μέ τήν κατάκτησι τῆς γλώσσας συνδέεται
προφανῶς τό θέμα τῆς παιδικῆς γλώσσας, πῶς μαθαίνει ὁ ἄνθρωπος ὡς παιδί
τήν μητρική του γλῶσσα καί ἔτσι παιδική γλῶσσα καί γλωσσική κατάκτησι
ἀντιμετωπίζονται συνήθως ἀπό κοινοῦ»12, ἡ ἐκκλησιαστική γλῶσσα συνδέεται
μέ τήν κατήχηση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων, ἐνῶ ἡ γνώση καί κυρίως ἡ χρήση
της συνδέονται μέ τήν ὡριμότητα τοῦ ἀνθρώπου καί τήν φώτισή του.

Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Μικρό παιδί
ὅταν ἤμουν, σάν μικρό παιδί μιλοῦσα, αἰσθανόμουν καί σκεφτόμουν. Ἄντρας
πιά ὅταν ἔγινα, κατήργησα τούς τρόπους τοῦ μικροῦ παιδιοῦ. Ἀλήθεια, τώρα
βλέπουμε τά πράγματα θαμπά, σάν μέσα ἀπό μεταλλικό καθρέφτη (ἔσοπτρο).
Τότε ὅμως πρόσωπο μέ πρόσωπο θά  δοῦμε τόν Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ἕνα
μέρος, τότε ὅμως θά γνωρίσω μέ πληρότητα, ὅπως καί ὁ Θεός μ’ ἔχει γνωρίσει.
Θά μείνουν τελικά γιά πάντα αὐτά τά τρία: ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα κι ἡ ἀγάπη. Καί
ἀπ’ αὐτά, τό πιό σπουδαῖο εἶναι ἡ ἀγάπη»13. Φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι ἡ γλῶσσα
προϋποθέτει τήν σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί συνδέεται ἄμεσα μέ τήν
ἀγάπη. Τήν ἀγάπη ἐκφράζει, στήν ἀγάπη στοχεύει, τήν ἀγάπη διακονεῖ. Παρα-
φράζοντας τόν Νικηφόρο Βρεττάκο, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι «ἡ γλῶσσα μου
εἶναι ἀγάπη καί ἡ ἀγάπη μου γλώσσα. Τραγουδῶ σάν τό πουλί στό ἀκρινότερο
δέντρο τοῦ κόσμου, ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω»14.

Ἄς περάσουμε ὅμως στά κύρια χαρακτηριστικά της ἐκκλησιαστικῆς γλώσ-
σας. 

Α. εἶναι γλῶσσα ποιητική, μέ τήν ἔννοια ὄχι μόνο ὅτι χρησιμοποιεῖ δύο ἀπό
τά κύρια χαρακτηριστικά της ποίησης πού εἶναι ἡ μεταφορά καί ἡ εἰκονοποί-
ηση, ἀλλά καί δίνει νέο σημασιολογικό περιεχόμενο σέ λέξεις καί συντακτικά
σχήματα, φορτίζοντάς τα μέ τό θεολογικό περιεχόμενο τῆς πίστης. Ἄς μή
λησμονοῦμε ὅτι εἶναι μία γλῶσσα πού δέν ἀναγινώσκεται μόνο, ἀλλά καί τρα-
γουδιέται, ψάλλεται, μέ ἀποτέλεσμα ἡ ποίηση νά γίνεται μελωδία καί στίχος,
ἀναδεικνύοντας τήν συγκινησιακή χρήση τῆς γλώσσας πού γίνεται βιωματική15.

12 βλ. Μπαμπινιώτης, ὅ.π., σ. 33.
13 βλ. Α´ Κορ., 13, 11-13.
14 Δημοσιεύθηκε στήν συλλογή «Τό μεσουράνημα τῆς φωτιᾶς (1940). βλ. Νικηφόρος Βρεττάκος, Ἡ
ἐκλογή μου, ποιήματα 1933-1991, ἐκδ. Ποταμός, Ἀθήνα 2008.
15 βλ. Μπαμπινιώτης, ὅ.π. σ. 87 κ.ἑ.
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Ἐνδεικτικά παραθέτουμε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
Ι) τόν πασίγνωστο ὕμνο «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον

πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος». Μεταφορική εἶναι ἡ χρή-
ση τῆς λέξης «πατήσας», τήν ὁποία ὁ ὑμνογράφος δέν τήν συνδέει μέ ἔμψυχο
ἤ ὑλικό ἀντικείμενο ἤ τόπο, ἀλλά μέ τόν θάνατο, ὁ ὁποῖος γίνεται ἔμμορφο
ἀντικείμενο, πού πατεῖται διά τοῦ ἐαυτοῦ του, τοῦ ἴδιου του θανάτου. Ἀνά-
λογη εἶναι ἡ χρήση τῆς φράσης «ζωήν χαρισάμενος», στήν ὁποία ὁ Χριστός δέν
χαρίζει κάποιο ἀντικείμενο, ἀλλά τήν ζωή πού δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀντικείμενο.
Μέ τήν ποιητική χρήση τῆς γλώσσας ὁ ἐκκλησιαστικός ὑμνογράφος πετυχαίνει
νά ἀγγίξει συγκινησιακά καί βιωματικά τόν πιστό, ἀλλά καί τόν μή πιστό,
μεταδίδοντάς του ὄχι ἐλπίδα, ἀλλά ἕνα αἴσθημα μιᾶς νέας πραγματικότητας,
τῆς ἀνάστασης γιά ὅλους, τήν ὁποία ὁ Χριστός προσφέρει μέ τήν δική του
ἀνάσταση. Ἅς μήν λησμονήσουμε τό περιβάλλον (context) στό ὁποῖο ὁ ὕμνος
αὐτός ψάλλεται: στόν ναό τό βράδυ τῆς ἀνάστασης καί γιά σαράντα ἡμέρες,
στά μνήματα ὅταν ἕνας νεκρός κατεβαίνει γιά τήν ταφή, στόν χαιρετισμό τῶν
ἀνθρώπων ἐπί σαράντα ἡμέρες μετά τό Πάσχα, ἀλλά καί σέ ἄλλες χρήσεις.
Λέει γιά παράδειγμα ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης στό «Ἄξιον Ἐστί» του: «Τή γλώσσα
μου ἔδωσαν ἑλληνική· τό σπίτι φτωχικό στίς ἀμμουδιές τοῦ Ὁμήρου. Μονάχη
ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στίς ἀμμουδιές τοῦ Ὁμήρου... Στό χῶμα τό στρωμένο μέ
τ’ ἀμπελομάντιλα κνίσες, τσουγκρίσματα καί Χριστός Ἀνέστη μέ τά πρῶτα
σμπάρα τῶν Ἑλλήνων»16. 

ΙΙ) ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τόν κανόνα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, πού ψάλλε-
ται πρίν τά ἐγκώμια/ἐπιτάφιο θρῆνο καί τήν ἔξοδο τοῦ ἐπιταφίου. «Ἔκστηθι
φρίττων, οὐρανέ, καί σαλευθήτωσαν τά θεμέλια τῆς γῆς, ἰδού γάρ ἐν νεκροῖς
λογίζεται ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν καί τάφῳ σμικρῷ ξενοδοχεῖται, ὅν παῖδες εὐλο-
γεῖτε, ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαός ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τούς αἰῶνας». «Νά βγεῖς
ἀπό τόν ἑαυτό σου μέ φρίκη, οὐρανέ καί ἄς σαλευτοῦν τά θεμέλια τῆς γῆς.
Διότι νά, πού κατατάσσεται μεταξύ τῶν νεκρῶν αὐτός πού κατοικεῖ ψηλά
στόν οὐρανό, καί φιλοξενεῖται σάν σέ πανδοχεῖο σ’ ἕνα μικρό τάφο. Αὐτόν τά
παιδιά νά εὐλογεῖτε (νά λέτε καλό λόγο), οἱ ἱερεῖς νά ἀνυμνεῖτε (νά δοξάζετε
μέ ὕμνους) καί ὁ λαός νά ὑπερδοξάζει γιά πάντα». Κι ἐδῶ κυριαρχεῖ ἡ μετα-
φορική χρήση τῆς γλώσσας, μέ τήν προσωποποίηση τοῦ οὐρανοῦ, ὁ ὁποῖος
καλεῖται νά βγεῖ ἀπό τόν ἑαυτό του, τήν γῆ πού παρομοιάζεται μέ ἕνα οἰκο-
δόμημα τά θεμέλια τοῦ ὁποίου σαλεύονται, ὁ Χριστός γίνεται καί στόν οὐρανό

16 βλ. Ὀδ. Ἐλύτη, «Τό Ἄξιον Ἔστι», Ποίηση, ἐκδ. ΙΚΑΡΟΣ, Ἀθήνα 2002, σ. 135. 
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ἄνθρωπος πού κατοικεῖ σέ ἕνα σπίτι καί ὁ τάφος του μοιάζει μέ ξενοδοχεῖο
τό ὁποῖο φιλοξενεῖ αὐτόν πού κανονικά δέν χωρᾶ πουθενά. Ὑπάρχει τό ὀξύ-
μωρο σχῆμα τῆς λέξης «ξενοδοχεῖται» πού κανονικά χρησιμοποιεῖται γιά ζωντα-
νούς πού φιλοξενοῦνται σέ ξενοδοχεῖα, ἐνῶ ἐδῶ χρησιμοποιεῖται γιά νεκρό
πού φιλοξενεῖται σέ τάφο. Ὁ ὕμνος καταλήγει μέ τήν προτροπή στά παιδιά,
τούς ἱερεῖς καί ὅλο τόν λαό νά δοξάσουν τόν Χριστό γιά κάτι ὀξύμωρο: γιά τό
ὅτι πέθανε καί ἐτάφη!

ΙΙΙ) Τό ἐφύμνιο τῶν οἴκων τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τό
πασίγνωστο «Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε», εἶναι καί αὐτό μία ἔκφραση ποι-
ητικῆς χρήσης τῆς γλώσσας, στήν ὁποία ὁ ἴδιος στίχος περιλαμβάνει τήν ἀλλα-
γή τῆς σημασίας τῆς λέξης «νύμφη», ἡ ὁποία εἶναι συνδεδεμένη μέ τόν γάμο,
τόν νυμφίο-γαμπρό, τήν ἕνωση ἄντρα καί γυναίκας. Ἐδῶ ἡ μητέρα τοῦ Χρι-
στοῦ, ἡ Παναγία, εἶναι νύμφη, ἀνύμφευτος ὅμως. Τό σημασιολογικό περιεχό-
μενο τῆς λέξης «νύμφη» μεταφέρεται στό «ἀνύμφευτος» καί ἡ «νύμφη» γίνεται
νύφη τοῦ Θεοῦ καί, ταυτόχρονα, μητέρα του. Ἡ σχέση της μέ τόν Θεό εἶναι
γαμήλια σχέση, μόνο πού δέν ἔχει τό ἐρωτικό περιεχόμενο τῆς σχέσης ἄντρα-
γυναίκας, ἀλλά στό πρόσωπο τῆς Παναγίας μεταφέρεται ἡ σχέση στό ἐπίπεδο
Θεοῦ-ἀνθρωπότητας. Ὁ ἔρωτας καί ὁ γάμος ἀποκτοῦν ἕνα ἄλλο περιεχόμενο,
λυτρωτικό του κόσμου ἀπό τό κακό καί τήν ἁμαρτία. 

Β. Εἶναι γλῶσσα φιλοσοφική. Χρησιμοποιεῖ πλῆθος ὅρων ἀπό τήν ἀρχαία
φιλοσοφία καί παράδοση, δίδοντάς τους ἕνα νέο σημασιολογικό περιεχόμενο.
Παραθέτουμε κάποιες ἀπό αὐτές τίς λέξεις- ὅρους: λόγος, ὑπόστασις, ἔλεγχος,
οὐσία, πρόσωπο, αἴσθησις, νόησις, κάλλος, εἰκών. Αὐτές καί ἄλλες χρησιμο-
ποιήθηκαν ἀπό τούς μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιά νά διατυπώσουν
τήν ἀλήθεια τῆς πίστης μέ τρόπο κατανοητό στούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς
τους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐξοικείωση μέ τήν φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων,
ἰδίως τοῦ Ἀριστοτέλη καί τοῦ Πλάτωνα, κυρίως ὅμως γιά νά ἀντικρούσουν
τούς αἱρετικούς οἱ ὁποῖοι, χρησιμοποιῶντας τούς φιλοσοφικούς ὅρους, προ-
σπαθοῦσαν νά διαστρέψουν τήν ἐμπειρία τῆς ἀλήθειας πού ἡ ἐκκλησιαστική
γλώσσα, μέ κύρια πηγή τήν Ἁγία Γραφή, εἶχε καταγράψει. 

Γ. Εἶναι γλῶσσα κοινωνητική. Ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ἕνας ἀπό
τούς σύγχρονους σπουδαίους θεολόγους, ὁ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν: «ὁ ἴδιος ὁ
χριστιανισμός εἶναι πρίν ἀπ’ ὅλα εὐαγγελισμό, ἀναγγελία τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ,
καί, ἑπομένως, σωτηρία καί ἀναγέννηση τοῦ λόγου, μετατροπή του σ’ ἐκεῖνο
πού δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό: σέ λόγο ὄχι μόνο γιά τήν πραγματικότητα,
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ἀλλά σέ λόγο-πραγματικότητα, σέ λόγο-ζωή, σέ λόγο σάν παρουσία, δῶρο καί
δύναμιν πολλήν. Ἡ ὁμολογία τῆς πίστης στόν λόγο καί μέ τόν λόγο γι’ αὐτό
εἶναι τόσο βασική στόν Χριστιανισμό, ἐπειδή ἡ ἑνότητα ἐκ τῶν ἄνω, πού ἀπο-
τελεῖ τήν οὐσία τῆς Ἐκκλησίας σάν «ἑνότητα πίστεως καί ἀγάπης», ἐκπλη-
ρώνεται, δωρίζεται καί γίνεται ἀποδεκτή κυρίως μέ τήν κατονομασία της, μέ
τήν ἀληθινή παρουσία καί ἐνσάρκωσή της στόν λόγο»17. Τήν ἴδια στιγμή «ὁ
λόγος ὡς μέσο συγκροτήσεως τῆς Ἐκκλησίας στηρίζει τήν ἀγάπη. Ὡς κοινό
γνώρισμα τῆς ἀνθρώπινης φύσης ὁ λόγος ἔχει κληθεῖ ν’ ἀποκαλύπτει τήν κοι-
νότητά της καί νά συμβάλλει στήν ἐνδυνάμωση τῆς κοινωνίας, ὄχι ὡς ὁμοι-
ομορφίας (αὐτό θά ἀποτελοῦσε οὐσιοκρατική συγκόλληση τῶν ἀνθρώπων),
ἀλλά ὡς πεδίου ἀναδείξεως τῶν προσώπων πού κοινωνοῦν μεταξύ τους. Ἡ
διάκριση αὐτή ἀποσοβεῖ καί τήν μάταιη διαμάχη μεταξύ ἀγάπης καί ἀληθείας,
ἐφ’ ὅσον τά πρόσωπα τῶν πιστῶν καλοῦνται νά ἐγκεντρίζουν διαρκῶς τόν
δικό τους λόγο στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ-Λόγου. Ἡ συνάντηση μέ τόν Λόγο
περνᾶ ὑποχρεωτικά μέσα ἀπό τό Σῶμα Του, δηλαδή μέ τούς ἀδελφούς Του
(καί ἀδελφοῦ μας), μέσα ἀπό τήν συνάντηση μέ τά πρόσωπά τους, μέ τόν
λόγο τοῦ καθενός καί μέ τό μερίδιο ἀλήθειας πού αὐτός κρύβει μέσα του.
Ἐγγυήτρια τῆς ἐν λόγω ἀσκητικῆς (σκληρῆς, πράγματι, ἀφοῦ ἡ συνάντηση μέ
τόν ἄλλο ἀποτελεῖ τήν κατ’ ἐξοχήν ἀσκητική) παραμένει ἡ θεμελιώδης συναί-
νεση τῶν πιστῶν στά ἐλάχιστα αὐτονόητα: στίς δογματικές διατυπώσεις καί
στόν διάλογο τῆς θείας λειτουργίας»18. 

Δ. Εἶναι γλῶσσα διαλογική, ἀντιφωνική θά λέγαμε. Καλεῖ σέ ἕναν συνεχῆ
διάλογο, ὄχι μόνο προσευχητικό, ἀλλά καί μεταξύ Ἐκκλησίας καί τοῦ καθενός
ἀνθρώπου. Τό παράδειγμα τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι χαρακτηριστικό. Πέρα
ἀπό τήν θεατρική δομή της, ἡ ἴδια ἡ λειτουργική γλώσσα εἶναι ἕνας ζωντανός
διάλογος ἀνάμεσα στόν κλῆρο καί τόν λαό, ὅπως αὐτός ἐκπροσωπεῖται ἀπό
τόν ἱεροψάλτη καί τόν ἀναγνώστη. «Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», ἀνα-
φωνεῖ ὁ ἱερέας. «Κύριε ἐλέησον», ἀπαντᾶ ὁ λαός. «Εἰρήνη πᾶσι», εὔχεται ὁ
ἱερέας. «Καί τῷ πνεύματί σου», ἀπαντᾶ ὁ λαός. Σέ κάθε ἐκφώνηση τοῦ ἱερέα
πάλι, μετά τό τέλος τῶν λειτουργικῶν εὐχῶν, ὁ λαός ἐπιβεβαιώνει τόν λόγο μέ
τό «Ἀμήν», δηλαδή τήν εὐχή «γένοιτο». Ἡ γλῶσσα καλεῖ σέ ἕναν συνεχῆ διά-
λογο, σέ μία συνεχῆ ἐπιβεβαίωση τῆς πίστης, σέ μία μετοχή στήν ἀλήθεια, στήν

17 βλ. π. Ἀλέξανδρου Σμέμαν, Εὐχαριστία, Ἀθήνα 1987, σσ. 166 ἑπ.
18 π. Βασίλειος Θερμός, «Ὁ λόγος ὡς προσωπεῖο: Περί τῆς ἀμυντικῆς λειτουργίας τῆς ἐκκλησια-
στικῆς γλώσσας», περ. ΣΥΝΑΞΗ, τεῦχος 66, σ. 15, Ἀθήνα 1998.
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ὁποία δέν ὑπάρχει ἡ αὐθεντία πού κυριαρχεῖ καί ὁ λαός πού ὑπακούει, ἀλλά
οἱ συνευχόμενοι, οἱ συμπροσευχόμενοι, οἱ συλλειτουργοῦντες. Γι’ αὐτό καί τά
κείμενα πού ἀποτελοῦν κατεξοχήν ἔκφραση τῆς πίστης, ὅπως τό «Πιστεύω»
καί τό «Πάτερ ἠμῶν», ἔχει ἐπικρατήσει νά ἀπαγγέλλονται ἀπό τόν κλῆρο καί
τόν λαό μαζί. 

Ε. Εἶναι γλῶσσα ἱερή, ὄχι ὅμως λόγω τῆς μορφῆς της, τῶν σημαινόντων,
ἀλλά λόγω τῶν σημαινομένων, πού εἶναι τό μήνυμα τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώ-
πων. Εἶναι γλῶσσα πού ἐπιτρέπεται νά μεταφραστεῖ. Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος
Πόποβιτς μετέφρασε τήν θεία λειτουργία ἀπό τά σλαβονικά στά σερβικά, στήν
καθομιλουμένη γλῶσσα τοῦ λαοῦ του. Λέει χαρακτηριστικά: «ἀκολουθῶντας
τήν ἀποστολική παράδοση τῶν ἀδελφῶν ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθο-
δίου καί τοῦ ἰσαποστόλου Ἁγίου Σάββα, προσφέρουμε αὐτή τήν μετάφραση
τῶν θείων λειτουργιῶν στήν καθομιλουμένη γλώσσα τοῦ λαοῦ μας (ἐν. σερβι-
κά). Εἶναι σέ γλῶσσα καθομιλουμένη, ὄχι ὅμως πτωχή, οὔτε ἀπομακρυσμένη
ἀπό τήν ἐκκλησιαστική προσευχητική γλῶσσα καί ρυθμό. Διότι, ὅπως ἡ ζωή
τῆς Ἐκκλησίας στό σύνολό της ὑπερβαίνει πάντοτε τά ὅρια τῆς κάθε ἐπιμέ-
ρους ἐποχῆς, ἐνώνοντάς τα καί συνθέτοντάς τα ὀργανικά, ἔτσι καί ἡ προσευ-
χητική της γλῶσσα. Τότε μόνο εἶναι ἀληθινή γλῶσσα τοῦ λαοῦ, ὅταν ἀποτελεῖ
ἔκφραση τῆς συνέχειας καί τοῦ πλούτου τῆς ὀρθοδοξοποιημένης λαϊκῆς
ψυχῆς καί λαϊκῆς γλώσσας... Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μέτρο τοῦ λαοῦ καί τῆς γλώσ-
σας τοῦ λαοῦ. Ποτέ τό ἀντίθετο. Αὐτή ποτέ δέν διασπᾶ καί δέν φτωχαίνει
ἕναν λαό. Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε συνάζει καί συνενώνει τόν λαό καί τούς λαούς
μεταξύ τους καί τίς γλῶσσες τῶν λαῶν. Τό καινούργιο τό πλουτίζει μέ τούς
θησαυρούς τοῦ παλαιοῦ καί τό παλαιό τό ἀνακαινίζει μέ τούς ζωντανούς
χυμούς τοῦ νέου»19. Στά καθ’ ἡμᾶς βεβαίως ἡ ἐκκλησιαστική γλῶσσα ἐνεπλάκη
παλαιότερα στήν διαμάχη μεταξύ καθαρεύουσας καί δημοτικῆς, μέ ἀφορμή
τήν μετάφραση τοῦ Εὐαγγελίου στήν δημώδη γλῶσσα ἀπό τόν λογοτέχνη Ἀλέ-
ξανδρο Πάλλη καί τήν δημοσίευσή της στή ἐφημερίδα «Ἀκρόπολις», ἡ ὁποία
ὁδήγησε στίς ταραχές πού ἔγιναν στήν Ἀθήνα στίς 8 Νοεμβρίου τοῦ 1901, τά
ἀποκληθέντα «Εὐαγγελικά ἤ Εὐαγγελιακά»20. Τελικά το πρόβλημα τῆς μετά-
φρασης λύθηκε μέ τήν υἱοθέτηση στό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας τῆς ἀπαγόρευ-
σης τῆς μετάφρασης τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἄνευ τῆς ἀδείας της Ἐκκλησίας τῆς

19 π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς, «Περί τῆς μεταφράσεως τῆς θείας λειτουργίας», περ. ΣΥΝΑΞΗ, ὅ.π. σ. 5.
20 βλ. ἐφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 1901, ἀρ. φύλλου 1809, σ. 1 κ.ἑ.
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Ἑλλάδος καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου21. Τήν ἴδια στιγμή εἶναι ἔντονη
ἀκόμη ἡ συζήτηση κατά πόσον εἶναι ἐφικτή ἡ εἰσαγωγή τῆς μετάφρασης ἤ τῆς
μεταγλώττισης τῆς θείας λειτουργίας στήν κοινή νεοελληνική, μέ τήν πλειοψη-
φία τῶν τοποθετηθέντων στό θέμα αὐτό νά προτιμοῦν ἀντί τῆς μετάφρασης
τήν κατήχηση τοῦ λαοῦ στήν λειτουργική γλῶσσα καί τήν ὕπαρξη ἐγκολπίων
πού θά ἔχουν παράλληλα καί τό κείμενο καί τήν μετάφραση22. Αὐτό στό
ὁποῖο συμφωνοῦν ὅλοι εἶναι ὅτι τά ὑμνολογικά κείμενα καί γιά λόγους ποι-
ητικοῦ μέτρου, ἀλλά καί ἐπειδή διασώζουν τήν λογοτεχνία τοῦ Ἑλληνισμοῦ23,
δέν μποροῦν νά εἰσαχθοῦν μεταφρασμένα στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἄς δοῦμε καί τήν γλῶσσα μέ τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία ἀπευθύνεται στούς
πιστούς κατά τήν διάρκεια τῆς θείας λειτουργίας, ἀλλά καί στίς ἄλλες ἱερές
ἀκολουθίες, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν γλῶσσα τοῦ κηρύγματος. Τό κήρυγμα
σήμερα ἔρχεται ὡς ἀπόληξη τοῦ κλάδου τῆς Θεολογίας πού ὀνομάζεται Ὁμι-
λητική. Τό κήρυγμα ἀναπτύχθηκε ὡς συνέχεια τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου, ἀλλά
καί τοῦ λόγου τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Χαρακτηριστικά τοῦ
πατερικοῦ λόγου, πέρα ἀπό τίς δογματικές, κυρίως χριστοκεντρικές ἀναφορές,
εἶναι ἡ προσπάθεια ἀνάλυσης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τόσο τῆς Παλαιᾶς ὅσο καί
τῆς Καινῆς Διαθήκης, μέ συνδυασμό χωρίων καί τῶν δύο καί ἀπόπειρα ἐγχρο-
νισμού τοῦ μηνύματος στήν ζωή τῶν ἀκροατῶν. Τό κήρυγμα εἶναι προτροπή
μετανοίας, ἀλλά καί κατήχησης στήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό καί
ἡ γλῶσσα του πρέπει νά εἶναι πιό κοντά στήν καθομιλουμένη τῶν ἀνθρώπων,
ὅλες οἱ τάξεις, μορφωμένοι, ὀλιγογράμματοι καί ἀγράμματοι, νά μποροῦν νά
κατανοήσουν τό περιεχόμενό του. 

Ἀποφασιστική γιά τό κήρυγμα στά χρόνια της Τουρκοκρατίας, ἦταν ἡ
προσπάθεια τοῦ Ἠλία Μηνιάτη, Ληξουριώτη κληρικοῦ καί ἐπισκόπου Κερ-
νίτζης καί Καλαβρύτων (1669-1714) νά μιλήσει στήν ἁπλή, τήν καθομιλουμένη
γλῶσσα, ἀφήνοντας κατά μέρος τήν ἐπίσημη, ἑλληνιστική γλῶσσα τοῦ
Πατριαρχείου, ἡ ὁποία γιά τούς πολλούς ἦταν ἀκατανόητη24. Οἱ «Διδαχές» του

21 βλ. Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, ἄρθρο 3, παρ. 3, ΦΕΚ 120 Α΄/27-6-2008. «Τό κείμενο τῆς Ἁγίας
Γραφῆς τηρεῖται ἀναλλοίωτο. Ἡ ἐπίσημη μετάφρασή του σέ ἄλλο γλωσσικό τύπο ἀπαγορεύεται
χωρίς τήν ἔγκριση τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας στήν Κωνσταντινούπολη».
22 Ἐνδιαφέρουσα καταγραφή σημαντικῶν θέσεων ἔχει κάνει ὁ π. Βασίλειος Θερμός βλ. ΣΥΝΑΞΗ,
ὅ.π. σ. 30 ἑπ.
23 βλ. Θερμός, ὅ.π., σ. 37.
24 βλ. κριτική γιά τό περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος τοῦ Μηνιάτη στοῦ Χρ. Γιανναρᾶ, Ὀρθοδοξία καί
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συμπεριλαμβάνονται καί στά κείμενα τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας. Ἀντίστοι-
χες προσπάθειες ἔκανε καί ὁ Κερκυραῖος λόγιος Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-
1800), ἀρχιεπίσκοπος Σλαβινίου καί Χερσῶνος καί μετέπειτα Ἀστραχανίου
στήν Ρωσία, ὁ ὁποῖος συνέγραψε τό περίφημο «Κυριακοδρόμιο», ἕνα ἀπό τά
βιβλία τῆς ἐποχῆς διά τῶν ὁποίων ἡ ἐκκλησιαστική γλῶσσα ἀπέκτησε μία
ἔντονη ἠθική χροιά, δηλαδή μετέφερε τό μήνυμα τῆς πίστης ἀπό τήν κοινωνία
μέ τόν Θεό στό ἐντός τῆς ὕπαρξης καί τήν ἐκκλησιαστική ζωή25, στήν συμπε-
ριφορά, ἀκολουθῶντας τίς ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς, ὁπότε καί διαφαίνεται ἡ
ἀλλοτρίωση τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης ἀπό τήν δυτική θρησκευτικότητα26.

Ἡ ἐκκλησιαστική γλώσσα ἔκτοτε χαρακτηρίζεται ἀπό ἔντονη ἠθικολογία.
Αὐτή φτάνει καί στόν πολύ κόσμο. Καλός χριστιανός εἶναι αὐτός πού δείχνει
τήν πίστη του μέ τά ἔργα του καί τήν καλή καί ἠθική του συμπεριφορά. Εἶναι
αὐτός πού τηρεῖ τίς δέκα ἐντολές. Αὐτός πού φροντίζει γιά τήν ἠθική τοῦ
σώματος. Αὐτός πού δέν διασκεδάζει ὅπως ὁ ὑπόλοιπος κόσμος. Αὐτός πού
δέν ἐκφράζει δημόσια τά συναισθήματά του, ἰδίως ἔναντι τῶν γυναικῶν. Ἔτσι,
πέρα ἀπό τίς ἐγγενεῖς ἀδυναμίες τοῦ κηρυγματικοῦ λόγου27 πού ξεκινοῦν ἀπό

Δύση στή νεώτερη Ἑλλάδα, Ἀθήνα 1992, σσ. 140-142.
25 βλ. Γιανναρᾶς, ὅ.π., σσ. 164 ἑπ.
26 βλ. Γιανναρᾶς, ὅ.π., σσ. 396 κ.ἑ.
27 Καταπληκτικό εἶναι τό σχόλιο τοῦ Ἄγγλου μυθιστοριογράφου Antony Trollop στό ἀριστούργημά
του Οἱ Πύργοι τοῦ Μπάρτσεστερ, μετάφραση Ἰσμήνη Καπάνταη, ἐκδόσεις Gutenberg, Ἀθήνα
2017, σ. 115 ἑπ.: «Ἴσως νά μήν ὑπάρχει στόν πολιτισμένο κόσμο σήμερα μεγαλύτερη ταλαι-
πωρία ἐπιβεβλημένη στό κοινό ἀπό τήν ὑποχρέωσή του νά ἀκούει κηρύγματα. Μόνον ἕνας
κληρικός, κατά τή διάρκεια τοῦ κηρύγματος, ἔχει τή δυνατότητα νά κρατᾶ σιωπηλό τό ἀκρο-
ατήριό του καί νά τό βασανίζει. Μόνον ἕνας κληρικός, κατά τή διάρκεια τοῦ κηρύγματός του,
μπορεῖ νά ὀργιάζει μέ τίς κοινοτοπίες του, τά αὐταπόδεικτα καί τά μή προφανῆ, καί νά γίνεται
ἀποδέκτης, λές καί εἶναι ἀναμφισβήτητο δικαίωμά του, τοῦ σεβασμοῦ πού θά ἐδικαιοῦτο ἄν ἀπό
τά εὔγλωττα χείλη του ἀκούγονταν πειστικότατες ρήσεις ἀπαράμιλλης λογικῆς. Ἄν ἕνας καθηγη-
τής νομικῆς ἤ φυσικῆς βρεθεῖ σ’ ἕνα ἀμφιθέατρο κι ἐκεῖ ἀρχίσει τά τετριμμένα καί τίς ἀνοησίες,
θ’ ἀντικρίσει ἄδεια ἕδρανα. Ἄν ἕνας δικηγόρος δέν ἀγορεύσει καλά, δέν θά τοῦ ξαναδοθεῖ εὔκολα
ἡ εὐκαιρία. Ἕναν δικαστή, μόνον οἱ ἔνορκοι, ὁ κατηγορούμενος καί ὁ φύλακας εἶναι ὑποχρεωμένοι
νά τόν ἀκούσουν. Ἕνα μέλος τοῦ Κοινοβουλίου τό διακόπτουν μέ βηξίματα ἤ παύουν νά τό ὑπο-
λογίζουν. Τούς δημοτικούς συμβούλους μποροῦν νά τούς ἀποκλείσουν. Κανένας ὅμως δέν μπο-
ρεῖ ν’ ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν ἱεροκήρυκα. 
Εἶναι, ἡ ἀγγαρεία τῆς ἐποχῆς μας, ὁ γέρος πού ἐμεῖς, σάν τόν Σεβάχ, δέν μποροῦμε ν’ ἀποτινά-
ξουμε, ὁ ἐφιάλτης πού καταστρέφει τήν ἀνάπαυλα τῆς Κυριακῆς, ὁ βραχνάς πού ἐπιβαρύνει
τή θρησκεία μας καί κάνει τή Θεία  Λειτουργία δυσάρεστη. Δέν μᾶς υποχρεώνουν βέβαια νά
πᾶμε στήν ἐκκλησία! Ὄχι, θέλουμε ὡστόσο κάτι παραπάνω. Θέλουμε νά μή μᾶς ὑποχρεώνουν νά
μήν πᾶμε! Θέλουμε, ὄχι, εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά ἀπολαμβάνουμε τήν παρηγοριά τῆς κοινῆς
λατρείας· θέλουμε ὅμως νά γίνεται χωρίς ἡ πλήξη νά ξεπερνᾶ τά ἀνθρώπινα ὅρια ἀντοχῆς· καί νά
μή φεύγουμε ἀπό τόν οἶκο τοῦ Κυρίου σάν δραπέτες πού λαχταροῦν νά γλυτώσουν,
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τήν ἀπουσία ἀντίλογου, περνᾶμε στήν κάποτε φλυαρία πού δέν μπορεῖ νά
ἀνταποκριθεῖ στήν ὑπομονή καί τήν ἀντοχή τοῦ ἀνθρώπου, ἰδίως τοῦ σύγ-
χρονου, καθώς ὁ λόγος ἐκφέρεται ἀπό «αὐθεντίες» τίς ὁποῖες ὁ ὀρθολογιστής
σήμερα ἰδίως δέν ἀναγνωρίζει στήν πράξη ὅτι εἶναι καί συχνά δέν πείθουν κιό-
λας ὅτι εἶναι, ἔχουμε νά κάνουμε καί μέ μία γλῶσσα στήν ὁποία δεσπόζουν τά
«πρέπει», τό μοιρολόι γιά τήν κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, τήν ἀσωτία, τήν
ἁμαρτωλότητα, τήν ἀποστασία, τό ἐπικίνδυνο τοῦ πολιτισμοῦ, τήν ἀνάγκη
ἐπιστροφῆς στό ἐξιδανικευμένο καί ὡραιοποιημένο χτές, μέ ἀποτέλεσμα τό
κήρυγμα νά ὑποφέρει. Παρότι ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1960 καί μετά28 ἔχει συν-
τελεστεῖ μία σοβαρή προσπάθεια ἐπιστροφῆς στήν αὐθεντικότητα τῆς ὀρθό-
δοξης παράδοσης, μέ κήρυγμα πού νά ἐπιμένει στήν ὀντολογική, ὑπαρξιακή
ἀλλαγή τοῦ ἀνθρώπου, διά τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό καί τῆς ἀγάπης πρός
τόν συνάνθρωπο, χωρίς νά ἔχει ὡς κέντρο του τό «φαίνεσθαι», ἐντούτοις τά
προβλήματα δέν ἔχουν λυθεῖ. 

Ὁ ξύλινος θεολογικός λόγος τοῦ «πνεῦμα καί ἠθική» σήμερα γίνεται προ-
σπάθεια νά μετατραπεῖ σέ προσπάθεια διαλόγου μέ τήν σύγχρονη πραγματι-
κότητα, καί ἰδίως τήν νεανική. Χαρακτηριστικό εἶναι τό παράδειγμα τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου (1998-2008), ὁ ὁποῖος συνέχισε ὡς
Ἀρχιεπίσκοπος τήν τακτική πού εἶχε ἐγκαινιάσει ὡς Μητροπολίτης Δημητριά-
δος στόν Βόλο, νά χρησιμοποιεῖ στά κηρύγματά του καί στήν ἐπαφή μέ τούς
ἀνθρώπους γλῶσσα ἁπλή, καθημερινή, μπολιασμένη μέ λεξιλόγιο πού ἰδίως
οἱ νέοι ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν29, ὡς μία ἐπικοινωνιακή τεχνική γιά νά φέρει
τήν Ἐκκλησία πιό κοντά στήν νεολαία30. Ὁ γραπτός λόγος τοῦ Ἀρχιεπισκό-

πράγμα πού εἶναι τό σύνηθες ἀποτέλεσμα τῶν συνήθων κηρυγμάτων».
28 βλ. Γιανναρᾶς, ὅ.π. σσ. 462 κ.ἑ. 
29 Ἡ ἐπικοινωνιακή προσπάθεια ἀνοίγματος πρός τήν νεολαία τοῦ Χριστόδουλου ἔγινε μέ διάφο-
ρους τρόπους ἀπό δημόσιο βῆμα. Γιά παράδειγμα ἀπευθυνόμενους στούς νέους συνήθιζε νά λέει
«Ἐλᾶτε στήν Ἐκκλησία ὅπως εἶστε, μέ τό τζίν, μέ τό σκουλαρίκι». Εἶπε τήν ἔκφραση «κι ἐγώ σᾶς
πάω», ἀφοῦ ἰσχυρίστηκε ὅτι ἄκουσε τή φράση «τόν Χριστόδουλο τόν πάω» σέ καφετέρια. Τέλος,
σέ μία ἀπό τίς ἐπισκέψεις του σέ σχολεῖα παρότρυνε τούς μαθητές ὅτι «γιά νά ἀλλάξουμε τόν
κόσμο πρέπει νά ἀλλάξουμε πρῶτα ἐμεῖς»! 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83
%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%
8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
30 βλ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, Ἐπιβατήριος
λόγος: «Ἀπευθύνομαι εἰδικά στούς Νέους της Πατρίδας μας καί τούς λέγω: Παιδιά μου, χρυσά
της Ἑλλάδος παιδιά. Εἶσθε τό καμάρι τό Γένους, δαφνοστεφανωμένη ἀπαντοχή μας. Ὅμως σᾶς
πονέσαμε πολύ μέ τήν ὑποκρισία μας καί σᾶς εὐτελίσαμε μέσα σας τήν ἔννοια τοῦ χρέους. Σᾶς
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που ἦταν ἐξαιρετικό δεῖγμα ἀνθρώπου καλλιεργημένου καί πεπαιδευμένου,
κοσμοπολίτη καί πολύγλωσσου, μέ ἀγωνία ὅμως γιά τήν ταυτότητα τοῦ
Νεοέλληνα. Στόν προφορικό του λόγο καί στά κηρύγματά του ὁ Χριστόδουλος
ἤθελε ὅλοι νά κατανοοῦν τά μηνύματά του καί γι’ αὐτό συχνά κατηγορήθηκε
ὡς δημαγωγός καί λαϊκιστής31. Τό ἐπικοινωνιακό του χάρισμα ὅμως, ἡ ἱκανό-
τητά του νά συνθηματολογεῖ, ἀξιοποιῶντας εὐφυῶς τήν γλῶσσα, ὁ αὐθορμητι-
σμός του, τό ὅτι δέν φοβόταν νά κυκλοφορήσει καί νά ἔρθει σέ ἐπαφή μέ τούς
ἀνθρώπους, τόν κατέστησαν λαοφιλῆ καί τήν ἴδια στιγμή ἔδειξε ὅτι ἡ ἐκκλησια-
στική γλώσσα, παρά τόν συντηρητισμό της, δέν ἔχει ἄλλο δρόμο ἀπό τό νά
περάσει στόν διάλογο μέ τήν πραγματικότητα τῶν καιρῶν, ἄν θέλει νά μή μείνει
στό χτές καί νά ἀπομακρύνει τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τόν σύγχρονο
ἄνθρωπο καί τίς ἀνάγκες του. Ὁ πρόωρος θάνατος τοῦ Χριστοδούλου δέν ἐπέ-
τρεψε στήν Ἐκκλησία νά συνεχίσει σέ ἐπίπεδο κορυφῆς τήν προσπάθεια αὐτή,
ἀλλά ἡ παρουσία του στήν Ἀρχιεπισκοπή ἀπελευθέρωσε δυνάμεις καί ἐνίσχυσε
προβληματισμούς γιά τήν ἀνάγκη ἐπικαιροποίησης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου,
γιά ἐκσυγχρονισμό καί ἐπανευαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων ὄχι μέ κριτήριο τήν ἐπι-
στροφή στό χτές, ἀλλά στά πλαίσια ἑνός διαλόγου μέ τήν ἐποχή πού θά ὁδη-
γήσει σέ κριτική θεώρηση τόσο τῆς τεχνολογίας καί τῶν ἐπιτευγμάτων της, ὅσο
καί τῆς ἀπουσίας μεταφυσικοῦ νοήματος καί κυριαρχίας ἑνός μηδενισμοῦ πού
ἀποτυπώνονται στά κυρίαρχα ἰδεολογικά ρεύματα τοῦ σήμερα.

Ἡ γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει σήμερα νά ἀντιμετωπίσει μία νέα πρόκλη-
ση: αὐτήν τῆς γλώσσας τῶν Μέσων Κοινωνικῆς Δικτύωσης. Γλῶσσα πού μιλᾶ

χρεώνουμε τίς παρεκτροπές σας, ἐνῶ εἴμαστε οἱ ἠθικοί αὐτουργοί των. Σᾶς στερήσαμε τήν ἀγάπη,
σᾶς ἀφήσαμε ἕρμαιους στά κύματα τοῦ κατακλυσμοῦ τῆς Βαβυλώνας. Σᾶς ἀναγκάσαμε νά ζεῖτε
σ’ ἕνα κόσμο ἀπάνθρωπο, ἀνηλεῆ καί ἀνοικτίρμονα. Σᾶς ὑποδείξαμε νά ἀκολουθήσετε δρόμους,
ποῦ ἐμεῖς δέν βαδίζαμε. Σᾶς ἀφαιρέσαμε τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα. Γκρεμίσαμε ἀπό μέσα σας
κάθε ἰδανικό. Κι ὅμως λέμε ὅτι σᾶς ἀγαπᾶμε. Σεῖς, μέ τήν ὀξύνοιά σας καταλάβατε τήν ἀσυνέπειά
μας. Καί μᾶς ἐγκαταλείψατε. Δέν μᾶς ἐμπιστεύεστε πιά, δέν θέλετε νά ζήσετε στόν κόσμο πού
ἐμεῖς σᾶς ἑτοιμάσαμε. Καί στραφήκατε στήν ἀναζήτηση τῆς χίμαιρας μέσ’ ἀπ’ τά ναρκωτικά, στήν
ἐπιβεβαίωση σας μέσ’ ἀπό τή βία. Παιδιά μου, σήμερα αὐτός πού σᾶς ὁμιλεῖ, παίρνει πάνω
του τήν εὐθύνη γιά τίς ἀπέναντι σας ἁμαρτίες ὅλης τῆς γενηᾶς του, καί σᾶς ζητᾶ συγ-
γνώμη. Θέλει ὅμως ταυτόχρονα νά σᾶς πεῖ πώς καμιά ἁμαρτία δική μας καί καμιά ἀστοχία δική
σας δέν μπορεῖ νά σᾶς κλείσει τό δρόμο πρός τήν καταξίωση. Τά ἀδιέξοδα πλήθυναν. Τώρα ἡ ἀδυ-
σώπητη ἀνάγκη σᾶς καλεῖ σέ ἀπόφαση. “ Ὅταν ἀλύπητη βαρειά ξεσπᾶ ἡ ἀνάγκη καί προστάζει,
ἀνάξιος εἶναι ὅποιος διστάζει” (Κ. Παλαμᾶς). Ὑπάρχει ἕνας χῶρος πού δέν θά σᾶς προδώσει ποτέ.
Εἶναι ὁ χῶρος τῆς Ἐκκλησίας. Ἐλᾶτε σ’ αὐτόν, ἐλᾶτε στήν πίστη, ἐλᾶτε στόν Χριστό. Θά βρεῖτε
ὅ,τι ἔχετε χρόνια τώρα στερηθεῖ. Καί μαζί τήν ἀληθινή ἐλευθερία, τήν ἀληθινή δικαιοσύνη, τήν
ἀληθινή ἀλήθεια. Ὁ Ἀναστάς Χριστός, παιδιά μου, νά εἶναι μαζί σας». βλ http://xristodoulos.anti-
baro.gr/ekklisia/enthronement.html
31 βλ. χαρακτηριστικά http://yannisharis.blogspot.com/2007/06/blog-post_23.html
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μέ εἰκόνες καί emoticon, μέ ἐλάχιστη χρήση γραφῆς, γλῶσσα τηλεγραφική καί
ἐνημερωτική, γλώσσα συνθηματολογική, γλώσσα πού δέν καλλιεργεῖ τήν σκέ-
ψη, ἀλλά ἀφήνει μόνο ἐντυπώσεις, καθιστᾶ τό μήνυμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς
γλώσσας ὄχι μόνο δύσκολα ἀντιληπτό, ἀλλά καί οὐσιαστικά μή ἀναγνώσιμο.
Καί ὅμως σ’ αὐτήν τήν νέα πραγματικότητα, ἡ ἐκκλησιαστική γλῶσσα ἔχει νά
ἀντιτάξει τήν πληρότητα τοῦ λόγου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἰδίως τῆς Καινῆς Δια-
θήκης, ἡ ὁποία διαδίδεται πολύ εὔκολα ἀκριβῶς μέσω τῶν διαύλων τῶν
Μέσων Κοινωνικῆς Δικτύωσης, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι ἡ Ἐκκλησία θά ἀσχο-
ληθεῖ σοβαρά μέ τό θέμα, κάτι πού δέν φαίνεται νά συμβαίνει, ἀφοῦ γιά τήν
ὥρα ἡ ἐκκλησιαστική παρουσία ἔχει ἀφεθεῖ στήν εὐχέρεια μεμονωμένων Ἱερῶν
Μητροπόλεων ἤ κληρικῶν, ἄλλοτε χαρισματικῶν, ἄλλοτε μιμητῶν τῶν πολλῶν
πού χρησιμοποιοῦν τά ΜΚΔ, ἐνῶ ὁ νεανικός λόγος μᾶλλον ἀπουσιάζει. 

Παραθέτουμε ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀνάρτησης ἐπιτυχημένου χρή-
στη τῶν ΜΚΔ, τοῦ κρητικοῦ ἱερέα π. Λίβυου (Χαράλαμπου Παπαδόπουλου):

«Πρωινό ταξίδι μέ τρένο. Δυό κυρίες κάθονται στά μπροστινά ἀπό μένα
καθίσματα. Ἄγνωστες μεταξύ τους. Ὡστόσο σέ λίγα λεπτά ἔχουν ἀρχίσει νά
ἀνταλλάσσουν πληροφορίες καί νά στήνουν μιά χαριτωμένη συζήτηση.
Κάποια στιγμή ἡ νεότερη σέ ἡλικία προτείνει στήν ἄλλη, νά διαβάσει ἕνα
περιοδικό πού κρατοῦσε. Ἀπό ἐκεῖνα πού ἀσχολοῦνται μέ τήν showbiz γιά νά
εἰσπράξει μιά αὐστηρή ἀπάντηση γιά τό πόσο ἀπαίσια εἶναι αὐτά τά περιο-
δικά καί ὅτι δέν πρέπει νά ἀσχολούμαστε μέ κουτσομπολιά.

Θά πρέπει νά πέρασε κανένα μισάωρο. Ἡ νεαρή κυρία ἀπολαμβάνει ἕνα
ὄμορφο ἥσυχο ὕπνο. Ἡ μεγαλύτερη ρίχνει ματιές γιά νά βεβαιωθεῖ ὅτι ὄντως
ἡ συνεπιβάτης της ἔχει κοιμηθεῖ. 

Ἀφοῦ βεβαιώθηκε, μέ ἕνα πολύ ἥσυχο καί διακριτικό τρόπο παίρνει τό
κουτσομπολίστικο ἔντυπο πού πρίν ἀπό λίγο μέ ὀργή ἀποστρεφόταν καί ἐπι-
τιμοῦσε τήν συνεπιβάτιδά της πού διάβαζε, καί ἀρχίζει νά τό ξεφυλλίζει μέ ἰδι-
αίτερο ἐνδιαφέρον καί περιέργεια. 

Τελικά πόσο μᾶς ἀρέσει νά κρυβόμαστε. Νά φαινόμαστε κάτι ἄλλο ἀπό
ἐκεῖνο πού στήν πραγματικότητα εἴμαστε. Πόσο δύσκολο εἶναι νά ἀποδεχ-
θοῦμε, ὅτι μέσα μας ταυτοχρόνως συνυπάρχουν ὁ ἐνήλικος μέ τό παιδί, ὁ ὥρι-
μος μέ τόν ἀνώριμο, ὁ σκεπτόμενος μέ τόν συναισθηματικό, ὁ ἅγιος μέ τόν
ἁμαρτωλό... Πόσο δύσκολο εἶναι νά ἀποδεχθοῦμε τό σύνολο τῆς ὕπαρξής μας,
δηλαδή ὅτι ὅσο φῶς εἴμαστε ἄλλο τόσο σκοτάδι κουβαλᾶμε. Ὅτι τά δάκρυα
μας ἔχουν νερό καί ἁλάτι...»32.

32 https://www.facebook.com/p.libyos/

ΜΕΡΟΣ Δ´. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

280

ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΘΕΜ. 265-282.qxp_Layout 1  14/11/2021  22:03  Page 280



Ὁ π. Λίβυος ξεκινᾶ τήν ἀνάρτησή του ἀπό ἕνα περιστατικό τῆς καθημε-
ρινῆς ζωῆς, τό ἀφηγεῖται μέ γλῶσσα κατανοητή καί καταλήγει σέ ἕνα συμπέ-
ρασμα ὀντολογικό-ὑπαρξιακό, συμφιλιωτικό μέ τήν ἀγάπη πού καλούμαστε
νά δείχνουμε στόν συνάνθρωπο καί σίγουρα ποιητικό, ἀφοῦ καταγράφει ὅτι
ὅσο φῶς εἴμαστε, ἄλλο τόσο σκοτάδι κουβαλᾶμε, χρησιμοποιῶντας γλωσσικές
μεταφορές.

Τό παράδειγμα αὐτό, πού δέν εἶναι τό μόνο, δείχνει μία καινούργια διάστα-
ση στήν ἐκκλησιαστική γλῶσσα, ἡ ὁποία ἔχει νά κάνει μέ τήν ψυχολογικοποί-
ηση τοῦ λόγου. Ἀφορμώμενη ἀπό τόν διάλογο μέ τήν ἐκκοσμικευμένη διανόη-
ση, στήν ὁποία κυριαρχεῖ τό ψυχολογικό στοιχεῖο, ἡ ἐκκλησιαστική γλῶσσα
προσπαθεῖ νά ἐκφράσει καί μέ τίς δικές της προλαμβάνουσες παραστάσεις,
ἀλλά καί μέ τήν προθετικότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μηνύματος, πού εἶναι ἡ
κατάδειξη τῆς ἀγάπης, τῆς ἀνοχῆς, τῆς μετάνοιας, τῆς σχέσης μέ τόν Χριστό,
ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν βρίσκεται σέ ἀπόσταση ἀπό τόν κόσμο ἀλλά μπορεῖ νά
τόν ἀνανοηματοδοτήσει. 

Ὅλες αὐτές οἱ ἀναφορές δείχνουν τελικά ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική γλῶσσα
μπορεῖ νά εἶναι μία συλλογική-κοινοτική ἰδιόλεκτος (πού γίνεται κοινωνιόλε-
κτος), ἔρχεται ἀπό τό παρελθόν, τήν προνεωτερική κοινωνία, ὅμως ἐπιβιώνει
μέχρι σήμερα καί ἐξακολουθεῖ νά ἀγγίζει πλείστους ἀνθρώπους ἀνά τόν
κόσμο, μεταδίδοντας τό μήνυμα τῆς πίστης ὡς ἀγάπης καί ἀνάστασης. Αὐτή
ἡ γλῶσσα χρειάζεται σήμερα νά διαλεχθεῖ χωρίς φόβο μέ τίς προκλήσεις τῆς
μετανεωτερικῆς κοινωνίας, μέ τήν ἐπιστήμη, μέ τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων γιά
αὐθεντικότητα καί γιά ἀπαντήσεις πού δέν θά ζητοῦν ἐπιστροφή στό χτές.
Ἴσως ἐδῶ ὁ λόγος ἑνός κληρικοῦ πού ἔχει τολμήσει νά κάνει αὐτόν τόν διά-
λογο νά ἀποτυπώνει τό πρός τά ποῦ μπορεῖ νά βαδίσει ἡ ἐκκλησιαστική
γλώσσα, στήν οὐσία ἡ ἐκκλησιαστική κοινότητα: 

«Τό ποτάμι δέν γυρίζει πίσω – δέν θά ἐπιστρέψουμε στήν Προνεωτερικό-
τητα. Παρ’ ὅλο πού οἱ κατακτήσεις τῆς Νεωτερικότητας ἀποδεικνύονται
εὐάλωτες, θά παραμένουν ἐπιθυμητός στόχος στίς σύγχρονες κοινωνίες. Ἐξ
αὐτοῦ προκύπτει ὅτι ὁ Χριστιανισμός χρειάζεται νά συμφιλιωθεῖ μαζί της, ἄν
θέλει νά μιλήσει τή γλῶσσα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Αὐτό συνεπάγεται
διευκόλυνση τοῦ στοχασμοῦ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, περισσότερη ἐνσωμάτωση
τῆς Θεολογίας στήν ἐκκλησιαστική ζωή, ἐφευρετικότητα ὡς πρός τή συμμε-
τοχικότητα τῶν πιστῶν.

Ἀλλά σέ πεῖσμα τῶν ἐπικρατούντων στερεοτύπων θά ὑποστηρίξω ὅτι καί
ἡ Μετανεωτερικότητα πρέπει νά προσεχθεῖ. Μέ κίνδυνο νά ἐκπλήξω μερικούς,
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θά ἰσχυρισθῶ ὅτι ἔχει νά συνεισφέρει μιά ὑπαρξιακή ἐξέλιξη τῆς θρησκευτικῆς
πίστης, κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος οἰκειώνεται τήν ἀλήθεια, ὄχι ὡς ἐξωτε-
ρικό «ροῦχο» πρός τό ὁποῖο ὀφείλει νά συμμορφωθεῖ, ἀλλά ὡς συνηχοῦσα μέ
τήν ἐσωτερική του ἀλήθεια. Καί ἡ χριστιανική πίστη διαθέτει αὐτή τή δυνα-
τότητα ἐξατομίκευσης, ὅπως ὁ Ἴδιος ὁ Θεός μπόρεσε νά γίνει μικρός ἄνθρω-
πος ἀκριβῶς ἐπειδή εἶναι Μεγάλος. Ἡ συνύπαρξη στό ψυχικό τοπίο ἑτερό-
κλητων στοιχείων, τά ὁποῖα συνήθως παραμένουν στεγανοποιημένα μεταξύ
τους, περιμένει ἑνοποίηση. Οἱ ψυχικές διασπάσεις, οἱ ὁποῖες εὐνοοῦνται ἀπό
τή Μετανεωτερικότητα, λειτουργοῦν ὡς εἰδωλολατρία. Μέ ἄλλα λόγια, δημι-
ουργοῦν πολλά «ἔκτοπα» κέντρα στόν ψυχικό κόσμο, πού τό καθένα διατηρεῖ
μιά σχετική αὐτονομία. Κάτι χειρότερο: τά κέντρα αὐτά δέν ἀρκοῦνται στήν
ἄσκηση ἐπιρροῆς καί στή διεκδίκηση τῶν ἀπαιτήσεών τους, ἀλλά προσφέ-
ρουν θυσία στόν «θεό» τους τό καθένα. Ἡ μονοθεΐα σήμερα περνᾶ βαριά
ψυχολογική καί ὑπαρξιακή κρίση.

Οἱ ψυχικές συγκρούσεις καί ἀντιφάσεις, –τά ποικίλα στεγανά δηλαδή τοῦ
ψυχικοῦ κόσμου–, ἔχουν προσελκύσει ἐξαρχῆς τή φροντίδα τῶν σημαντικῶν
«σχολῶν» τῆς ψυχοθεραπείας. Συχνά οἱ θεραπευτές ἀνακαλύπτουν ὅτι αὐτά
τά στεγανά δημιουργήθηκαν ἀπό μιά παθολογική ἀνάγκη ἐλέγχου, μέ ἄλλα
λόγια, ἐπειδή τό ἄτομο δυσκολεύεται νά ἐμ-πιστευθεῖ. Ἡ πίστη ἔτσι ἀναδύε-
ται ὡς ἀποτελεσματική καί ἀναγκαία συνθήκη τῆς ἐπιμέλειας ἑαυτοῦ»33.

33 βλ. π. Βασίλειος Θερμός, «Ἡ πίστη καί ἡ ἐπιμέλεια τοῦ ἐαυτοῦ», ἐφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κυριακή
16 Φεβρουαρίου 2020, https://www.kathimerini.gr/1064903/article/politismos/vivlio/h-pisth-kai-h-
epimeleia-toy-eaytoy
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