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Ἀντιφώνησις  

Παναγ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου  

μὲ  θέμα: «Ἐκκλησία καὶ  γλῶσσα»   

κατὰ  τὴν τελετὴν  τῆς  ἀναγορεύσεώς του   

εἰς  Ἐπίτιμον  Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς  

τοῦ  Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

(Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης, 15.07.2019) 

 

 Τὸ γλωσσικὸν πρόβλημα ὑπῆρξε πνευματικὴ ὑπόθεσις ὁλοκλήρου τοῦ 

Ἔθνους. Καὶ λέγοντες γλωσσικὸν πρόβλημα ἐννοοῦμεν ὁλόκληρον τὸ φάσμα τῶν 

ρευμάτων τὰ ὁποῖα ἐπεκράτουν ἐπὶ τῷ σκοπῷ νὰ ἐπιτύχουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι τὴν 

ἐπιβολὴν τῶν ἰδικῶν των γλωσσικῶν ἀπόψεων. Ἡ ἐπιβολὴ τῶν γλωσσικῶν 

ἀπόψεων ἦτο ἡ πρώτη χειρίστη μέθοδος καὶ ὁδὸς διὰ τὴν διαμόρφωσιν ἑνὸς κατὰ 

προσέγγισιν ὀριστικοῦ γλωσσικοῦ τύπου. Αἱ κυριαρχοῦσαι ἀκραῖαι τάσεις ἐπεχεί-

ρουν διὰ τῶν ἐκπροσώπων των ἐντεῦθεν μὲν νὰ κρατήσουν τὴν ἀκραιφνῆ καθα-

ρεύουσαν γλῶσσαν, ἐκεῖθεν δὲ νὰ ἐπιβάλουν προκεχωρημένας μορφὰς μιᾶς τεχνη-

τῆς δημοτικῆς, ἡ ὁποία, πᾶν ἄλλο, παρὰ γέννημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἦτο. Ἐὰν 

ἰσχύῃ πάντοτε ἡ ἀρχὴ ὅτι ὁ ὑπερσυντηρισμὸς εἶναι ἀνασταλτικὸς παράγων τῆς 

προόδου καὶ τῆς ἐξελίξεως καὶ ὅτι ὁ ὑπὸ παραλόγου ἐνθουσιασμοῦ συνοδευόμενος 

νεωτερισμός - κατὰ τὴν ἀρχαίαν τοῦ ὄρου ἔννοιαν, δηλαδὴ ἐπαναστατικὴ τάσις - 

εἶναι ἐπικίνδυνος ἀκροβατισμός, ἡ ἀρχὴ αὐτὴ κατὰ μείζονα λόγον ἰσχύει εἰς τὴν 

ἀντιμετώπισιν τοῦ γλωσσικοῦ μας προβλήματος.  

Οἱ ὑπερσυντηρητικοὶ καὶ οἱ νεωτερισταὶ εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν γλῶσσαν μας, 

ἠγνόουν ἐνδεχομένως ὅτι ὁ λαὸς γεννᾷ συνεχῶς τὴν γλῶσσαν του. Καὶ ἀφοῦ διὰ 

μακρὸν χρονικὸν διάστημα κρατήσῃ τὰ νεογέννητα γλωσσικὰ ἰδιώματα, τὰ 

ἀπομακρύνει ὅταν αὐτὰ ἀνδρωθοῦν καὶ γηράσουν κατὰ τὴν χρῆσιν των. Κατὰ τὴν 

αὐτὴν ἔννοιαν, ὅμως, ὁ λαὸς ἐθεώρει τὰ ἐπιβαλλόμενα ὑπὸ τῶν δημοτικιστῶν 

τεχνητὰ γλωσσικὰ στοιχεῖα ὡς παρείσακτα παιδιά του, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ κρατήσῃ 

τελικῶς κοντά του, διότι τὰ γνήσια δημιουργήματα αὐτοῦ δὲν παραχωροῦν θέσιν 

εἰς τὰ ἐξ υἱοθεσίας παρείσακτα. Προσωπικῶς, λοιπόν, πιστεύομεν ὅτι ἡ μὲν 
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δημοτικὴ γλῶσσα κατέκτα συνεχῶς ἔδαφος καὶ ἠδικεῖτο ἀπὸ ὅσους ἐπεχείρουν, 

ἀλλοιοῦντες τὴν γνησιότητά της, νὰ τὴν ἐπιβάλουν τὸ ταχύτερον, ἐνῷ ἡ καθα-

ρεύουσα γλῶσσα ἐκράτει τὰ σκῆπτρα τῆς μητρότητος διὰ πᾶν γλωσσικὸν εἶδος καὶ 

ἠδικεῖτο ἀπὸ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐπέμενον νὰ τὴν προβάλλουν μὲ τὴν ἀρχικὴν 

ἄκαμπτον μορφήν της. Τὸ πρόβλημα βεβαίως ἦτο μεγάλον. Ἐπειδή, ὅμως, αἱ 

προεκτάσεις αὐτοῦ τοῦ προβλήματος ἐπεξετάθησαν καὶ εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλη-

σίας, ἡμεῖς θὰ τὸ ἴδωμεν ἐδῶ ὑπ’ αὐτὴν τὴν εἰδικωτέραν μορφήν του.  

 Ὁ λόγος, ὁ γραπτὸς καὶ ὁ προφορικός, εἶναι ὄχι μόνον ἕν ἁπλοῦν μέσον 

ἐκφράσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ’ εἶναι ἡ καθολικὴ ἔκφρασίς της τόσον εἰς τὴν ἱερὰν 

λατρείαν, ὅσον καὶ εἰς τὴν διὰ τοῦ κηρύγματος ἄσκησις τοῦ ἱεραποστολικοῦ αὐτῆς 

ἔργου. Καὶ δὲν ὑφίσταται καμμιὰ ἀμφιβολία ὅτι εἰς οἱανδήποτε γλωσσικὴν μορφήν, 

ὅσον καὶ ἂν εἶναι νέα, καθίσταται εὐπρόσδεκτος ἡ ἀναφορὰ εἰς τὸν Θεὸν κατὰ τὸν 

λόγον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ πᾶσα γλῶσσα 

ἐξομολογήσεται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός» (Φιλιπ. 2, 11). Θὰ 

ἠδύνατο δὲ νὰ εἴπῃ τὶς ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὡμίλησε διὰ τὴν ἀνανέωσιν καὶ 

μεταβολὴν τῶν καθιερωμένων γλωσσικῶν μορφῶν ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἐξαγγελίας 

τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου: «ἐν τῷ ὀνόματί μου γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς» 

(Μαρκ. 16, 17). Δὲν εἶναι ἑπομένως δυνατὸν νὰ δεχθῶμεν χωρίς συζήτησιν τὴν 

γλωσσικὴν ἀκαμψίαν καὶ τὸ ἀμετάτρεπτον τῶν γλωσσικῶν τύπων τῆς Ἐκκλησίας. 

Διότι ἐὰν κάποτε φθάσωμεν εἰς τὸ σημεῖον ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ ὁμιλῇ, τὸ δὲ 

πλήρωμα αὐτῆς νὰ μὴν ἀντιλαμβάνηται τὶ ἡ Ἐκλλησία λέγει, τότε δεχόμεθα ἐν τοῖς 

πράγμασι τὴν διακοπὴν τῆς ὀργανικῆς σχέσεως τῆς λειτουργούσης διὰ τῆς 

λατρείας καὶ τοῦ κηρύγματος Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν αὐτῆς. Παράδειγμα εἶναι 

ἡ περίπτωσις τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία, παρὰ τὰς κυριαρχούσας εἰς 

τοὺς κόλπους της συντηρητικὰς τάσεις, ἐπέτρεψε νὰ παραχωρηθῇ ἡ θέσις τῆς 

λατινικῆς, ὡς λατρευτικῆς γλώσσης, εἰς τὴν γλῶσσαν ἑκάστου λαοῦ, χάριν τοῦ 

ὁποίου τελεῖται ἡ λειτουργία. Ἡ ἀντίδρασις τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Λίλλης Λεφὲμπρ 

φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε μεμονωμένον παράδειγμα, τὸ ὁποῖον δὲν εἶχεν εὐρυτέραν 
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ἀπήχησιν εἰς τὴν προοδευτικὴν Γαλλίαν. Βεβαίως, τὰ πράγματα εἰς τὸν ὀρθόδοξον 

ἐκκλησιαστικὸν χῶρον εἶναι κάπως ἁπλᾶ, ἐὰν ἀσφαλῶς ἐξετάσωμεν τὸ πρόβλημα 

μετὰ ψυχραιμίας καὶ συνέσεως. 

Εἶναι ἀνάγκη πρῶτον νὰ καθορίσωμεν τοὺς αὐτοτελεῖς γλωσσικοὺς τομεῖς 

τῆς Ἐκκλησίας μας, διὰ νὰ καταστῇ εὐχερεστέρα ἡ τοποθέτησίς μας ἔναντι τοῦ 

προβλήματος Ἐκκλησία καὶ Γλῶσσα. Καὶ οἱ γλωσσικοὶ αὐτοὶ τομεῖς εἶναι οἱ ἑξῆς: 

1. Ἡ γλῶσσα τοῦ ἀπὸ ἄμβωνος κηρύγματος, 

2. Ἡ γλῶσσα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τύπου, 

3. Ἡ γλῶσσα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀλληλογραφίας, καὶ 

4. Ἡ γλῶσσα τῆς θείας λατρείας. 

Ἐκ τῶν τεσσάρων τούτων ἐπὶ μέρους γλωσσικῶν τομέων τῆς Ἐκκλησίας 

ὑποδηλοῦται σαφῶς ὅτι βασικὸς συντελεστὴς τῆς γλωσσικῆς πραγματικότητος εἰς 

τὴν Ἐκκλησίαν εἶναι οἱ ποιμαίνοντες καὶ ἀσκοῦντες τὴν διοίκησιν αὐτῆς, κληρικοὶ 

καὶ λαϊκοί, ἰδίᾳ δὲ οἱ πρῶτοι. Ἐκτὸς αὐτοῦ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, θὰ πρέπῃ ἀπὸ 

ἀπόψεως γλώσσης μόνον, νὰ τοποθετήσωμεν τὴν διδασκαλίαν καὶ τὰ συγγράμ-

ματα τῶν καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν μας Σχολῶν, οἱ ὁποῖοι, ὅμως, ἄμεσα 

ἐπιδροῦν εἰς τοὺς φοιτητάς των διὰ τὴν διαμόρφωσιν τῶν περὶ τὴν γλῶσσαν πεποι-

θήσεών των. Αὐτοὶ δὲ οἱ φοιτηταὶ εἶναι οἱ μετὰ ταῦτα ἱερεῖς, ἱεροκήρυκες καὶ 

ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας μας. Ούσιαστικὴν σημασίαν διὰ τὴν χρῆσιν τῆς χρησι-

μωτέρας γλωσσικῆς μορφῆς ἀπὸ ἕνα ἕκαστον τῶν ὡς ἄνω τομέων τῆς Ἐκκλησίας 

μας ἔχει: 

1. Ἡ ἀμεσότης τοῦ λόγου καὶ  

2. Ἡ μεταβλητότης αὐτοῦ. 

Ἄνευ ἀμφισβητήσεως δύναται νὰ λεχθῇ ὅτι τὰ δύο αὐτὰ γνωρίσματα ἰσχύ-

ουν διὰ τὴν γλῶσσαν τοῦ ἀπὸ ἄμβωνος κηρύγματος καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν περι-

οδικῶν, ἐφημερίδων κ.λ.π.. Ἡ ἀμεσότης καὶ ἡ μεταβλητότης τοῦ κηρυκτικοῦ λόγου 

ἐπιβάλλουν τὴν διαμόρφωσίν του εἰς ἁπλοῦν καὶ εὔληπτον γλωσσικὸν ὕφος, διὰ νὰ 
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προσλάβῃ ὁ ἀκροατὴς ὅ,τι ἐκ τῆς ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ προσφέρεται. Τὸ 

παλαιὸν λόγιον ὕφος, αἱ ἐκτενεῖς προτάσεις, ὁ δι’ ἐπιθετικῶν προσδιορισμῶν βαρὺς 

διάκοσμος τοῦ κειμένου δὲν ἀποτελοῦν σήμερον στοιχεῖα συντελοῦντα εἰς τὴν 

ἐπιτυχίαν τοῦ κηρύγματος. Ἡ χρῆσις τῆς αὐστηρᾶς καθαρευούσης σήμερον, ὅπως 

αὐτὴ ἴσχυε πρὸ πεντηκονταετίας καὶ πλέον, δημιουργεῖ πέραν πάσης ἀκαταληψίας 

τὴν ὑποψίαν εἰς τὸν ἀκροατὴν ὅτι ὁ ὁμιλητὴς εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητος καὶ 

ἑπομένως μακρὰν τῶν προβλημάτων τῆς ψυχῆς του. Ἐξ ἴσου ἀποκρουστικὸν 

καθίσταται τὸ γραπτὸν κείμενον τοῦ ἐντύπου, ὅταν ὑποπίπτῃ εἰς γλωσσικὰς 

ὑπερβολάς, ἐκτὸς ἂν ἀποτελῇ εἰδικὴν ἀρθρογραφίαν ἀπευθυνομένην εἰς 

συγκεκριμένον ἀναγνωστικὸν κοινόν. Ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἄχρι καιροῦ. Ἡ γενίκευσις 

τῆς δημοτικῆς γλώσσης εἰς ὅλας τὰς ἐφημερίδας, πλὴν μιᾶς ἐξαιρέσεως, καθιστᾷ 

ἐξωπραγματικὸν τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἔντυπον, τὸ ὁποῖον ἐπιμένει ἀνενδότως εἰς τὴν 

γλωσσικὴν ἀκαμψίαν του. Ἡ Ἐκκλησία μας πρέπει νὰ ἀντιληφθῇ ὅτι ἡ νέα γενεὰ 

ἀνατρέφεται μὲ τὴν δημοτικὴν γλῶσσαν καὶ ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν 

προσαρμόσῃ τὸ κήρυγμά της καὶ τὸν γραπτὸν λόγον της εἰς τὰ νέα δεδομένα. 

Ἄλλου εἴδους καὶ οὐσιαστικωτέρας βαρύτητος εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς 

λειτουργικῆς γλώσσης ἐντός τῆς ὁποίας περιλαμβάνεται καὶ ἡ γλῶσσα τοῦ 

Εὐαγγελίου. Ἡ διαφοροποίησις τοῦ ζητήματος ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονὸς τῆς 

χρήσεως σταθερῶν καὶ ἀμεταβλήτων κειμένων διὰ τὰ ὁποῖα ὑπάρχει πλῆθος 

ἀποδόσεων εἰς τὴν νέαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Πρέπει νὰ θεωρηθῇ ἀναπολόγητος ὁ 

Ἕλλην πολίτης ὁ ὁποῖος θὰ ἰσχυρισθῇ  ὅτι δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν Ἁγίαν Γραφὴν 

ἐπειδὴ ἔχει γραφῇ εἰς τὴν κοινὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν τῶν ἀλεξανδρινῶν χρόνων. 

Τόσον ἡ Καινὴ Διαθήκη, ὅσον καὶ πλεῖστα βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔχουν 

μεταγλωττισθῆ εἰς τὴν νέαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴν 

θείαν Λειτουργίαν. Τὰ εἰδικὰ διὰ τοὺς πιστοὺς ἐγκόλπια παραθέτουν καὶ τὸ 

ἀρχαῖον κείμενον τῆς θείας Λειτουργίας καὶ τὴν ἀπόδοσίν της εἰς τὴν νέαν 

ἑλληνικήν. Ἀλλὰ καὶ οἱ συνηθέστεροι ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι μάλιστα 

ἀγαπῶνται ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸν λαόν, ἔχουν ἀποδοθῆ εἰς τὰ νέα ἑλληνικά. 
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Ὑπενθυμίζομεν τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα, τὸν Ἀκάθιστον Ὕμνον, τὸν 

Παρακλητικὸν Κανόνα, τοὺς ἀναστάσιμους ὕμνους καὶ ἄλλα ὑμνολογικὰ κείμενα. 

Πέραν αὐτοῦ, ἡ συνεχὴς ἐπανάληψις τῶν λειτουργικῶν κειμένων ἀποκαλύπτει εἰς 

τοὺς πιστοὺς τὸ βαθύτερον περιεχόμενόν των, γεγονὸς τὸ ὁποῖον τοὺς παρέχει 

ἰδιαιτέραν ἰκανοποίησιν. Ἐὰν τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἀποκλείουν οἱανδήποτε συζήτησιν 

διὰ τὴν μεταγλώττισιν τῶν λειτουργικῶν κειμένων, ὑπάρχει καὶ ἄλλος 

σπουδαιότερος λόγος ὁ ὁποῖος συνηγορεῖ ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ ὁ λόγος εἶναι ὁ ἑξῆς: Τὰ 

λειτουργικὰ κείμενα ἔχουν ἀποκτήσει μίαν ἱερότητα ἱερότητα σταθερὰν καὶ 

ἀμετάτρεπτον. Εἶναι δυνατὸν ποτὲ ἕν ἱερὸν σκεῦος νὰ διαλυθῇ καὶ νὰ 

ἐξακολουθήσῃ νὰ εἶναι εἰς χρῆσιν ὡς ἱερὸν σκεῦος; Εἶναι δυνατὸν ἕνας ναὸς νὰ 

μετατραπῆ εἰς οἰκοδομικὰ ὑλικὰ καὶ νὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ εἶναι ναός; Κατὰ τὸν 

αὐτὸν τρόπον εἶναι ἀδύνατος ἡ μετατροπὴ τῶν ἱερῶν κειμένων καὶ ἡ προσαρμογή 

των εἰς νέον γλωσσικὸν ἰδίωμα. Ὑπάρχουν Εὐρωπαίοι καὶ ἄλλοι πολλοὶ 

ἐπιστήμονες οἱ ὁποῖοι μαθαίνουν τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἀποκλειστικῶς καὶ 

μόνον διὰ νὰ ἀπολαύσουν τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τὰ λειτουργικὰ κείμενα εἰς τὴν 

πρότυπον καὶ πρωτότυπον γλωσσικὴν μορφήν των. Εἶναι δὲ εἰς ὅλους γνωστὸν ὅτι 

εἰς τὸ στόμα τοῦ λαοῦ φέρεται πλῆθος βιβλικῶν καὶ λειτουργικῶν ἐκφράσεων, αἱ 

ὁποῖαι χρησιμοποιοῦνται ἐν εἴδει παροιμιῶν καὶ ἀποφθευγμάτων. Ἐπὶ πλέον οἱ 

πιστοί, ὅταν συμμετέχουν ούσιαστικῶς εἰς τὴν θείαν λατρείαν, ἔχουν εἰδικὴν παρὰ 

Θεοῦ χάριν εἰς τὴν ἀντίληψιν καὶ πρόσληψιν τῶν ἱερῶν κειμένων. Ἂς σταματήσῃ, 

λοιπόν, οἱαδήποτε συζήτησις περὶ τῆς γλώσσης ὅλων τῶν κειμένων τῆς ὀρθοδόξου 

χριστιανικῆς λατρείας καὶ ἂς προσπαθήσωμεν νὰ παιδεύσωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ 

νὰ ἐκπαιδεύωμεν συνεχῶς τὸν παραδοσιακὸν λαόν μας, διὰ νὰ μείνῃ εἰς τὸ τέλος 

καὶ κάτι ὄρθιον, ἀκέραιον καὶ ἀναλλοίωτον. Ὅσον εὐχερὴς καὶ χρήσιμος εἶναι ἡ 

προσαρμογὴ τοῦ κηρύγματος, τῆς χριστιανικῆς δημοσιογραφίας καὶ τῆς 

ἐκκλησιαστικῆς ἀλληλογραφίας εἰς τὴν ἁπλῆν δημοτικὴν γλῶσσαν, τόσον εἶναι 

ἀδύνατος καὶ ἀπαράδεκτος οἱαδήποτε συζήτησις διὰ τὰ λειτουργικὰ κείμενα.  

«Στῶμεν καλῶς», ἀδελφοὶ καὶ πατέρες!      


