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Τν πξόγξακκα ζηελ ειεθηξνληθή καο ζειίδα: www.agioiapostoloi.gr
20 Μαρηίοσ Κσριακή 6:00 μ.μ
Καηανσκηικός Ἐζπερινός
Ὁμιληηής π. Κωνζηανηίνος
Μαληέζος.
21 Μαρηίοσ Δεσηέρα 7:00 μ.μ.
Ἑορηή διά ηην Ἐθνική μας
παλιγγενεζία ζηό πνεσμαηικό κένηρο
ηοῦ Ναοῦ μας.
22 Μαξηίνπ Τξίηε 6:00 μ.μ.
Ἐνοριακός Κινημαηογράθος.
24 Μαρηίοσ Πέμπηη 8:00-1:30 μ.μ.
Ἀγρσπνία Εὐαγγελιζμοῦ ηῆς
Θεοηόκοσ.

Τρίηη 26 Ἀπριλίοσ έως Πέμπηη 28 Ἀπριλίοσ
Προζκύνημα
ζηην Ἱερά Νήζο Τήνο.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
Όπσο είλαη γλσζηό, ηα Δπαγγέιηα θαζώο θαη ηα άιια βηβιία ηεο Καηλήο
Γηαζήθεο, ηα νπνία γξάθηεθαλ ζην δηάζηεκα από 50 κ.Χ. κέρξη ην 95 κ.Χ.,
γξάθηεθαλ ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Γελ γξάθηεθαλ απιά ζηελ Διιεληθή
γιώζζα, αιιά ζηελ θαζνκηινπκέλε γιώζζα ηεο επνρήο, πνπ ήηαλ ε θνηλή
Διιεληζηηθή. Η γιώζζα απηή ήηαλ ηόηε δηεζλήο, όπσο ζήκεξα ε Αγγιηθή
γιώζζα, θαζώο είρε θαζηεξσζεί ήδε από ηα ρξόληα ηνπ Μεγάινπ
Αιεμάλδξνπ.

Σελ. 2 -- ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Οη ζεόπλεπζηνη ζπγγξαθείο αλεμαηξέησο όινη έγξαςαλ ηα βηβιία ηνπο
ζηελ θνηλή Διιεληζηηθή, κε ζθνπό ην κήλπκα ηνπ Δπαγγειίνπ λα γίλεη
γλσζηό θαη θαηαλνεηό από όινπο ηνπο αλζξώπνπο, εγγξάκκαηνπο θαη κε.
Απηόο είλαη ν ιόγνο, γηα ηνλ νπνίν ν Απόζηνινο Παύινο απεπζπλόκελνο
πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο, ηνπο ζπκβνύιεπε λα ρξεζηκνπνηνύλ ιόγν ζαθή θαη
θαηαλνεηό από ην ιαό: «Εάν μη εύζημον λόγον δώηε δια ηης γλώζζης,
πώς γνωζθήζεηαι ηο λαλούμενον; Έζεζθε γαρ εις αέρα λαλούνηες»(Α΄
Κνξηλζ.ηδ΄9), δειαδή εάλ ε νκηιία ζαο δελ είλαη ζαθήο θαη θαηαλνεηή, πώο
ζα θαηαιάβνπλ νη άιινη απηό πνπ ιέηε; Θα είλαη ζαλ λα κηιάηε ζηνλ αέξα,
ρσξίο απνιύησο θαλέλα απνηέιεζκα.
Έθηνηε ηη κεζνιάβεζε, όκσο, ώζηε νη ζείεο Λεηηνπξγίεο, νη ηεξέο
αθνινπζίεο, όιε ε πκλνινγία ηεο Δθθιεζίαο, ηα απνινγεηηθά θείκελα, νη
απνθάζεηο ησλ νηθνπκεληθώλ ζπλόδσλ θιπ. , λα είλαη όια γξακκέλα ζηελ
Αηηική διάλεκηο, δειαδή ζε κηα γιώζζα αξραηόηεξε από ηελ Διιεληζηηθή,
πνπ γξάθηεθαλ ηα ηεξά Δπαγγέιηα;
Ιζηνξηθά ηελ ίδηα επνρή, εθεί γύξσ ζην 50 κ.Χ. αξρίδεη ε δεύηεξε θάζε
ηνπ Αηηικιζμού. Ο Αηηηθηζκόο είλαη έλα θίλεκα γισζζηθό, θπξίσο, ην
νπνίν επεδίσθε ηελ επαλαθνξά ηεο Αηηηθήο δηαιέθηνπ. Τν θίλεκα απηό ην
δεκηνύξγεζαλ θάπνηνη πινύζηνη θαη δηαλννύκελνη, νη νπνίνη ήζειαλ λα
μερσξίδνπλ από ηνλ απιό ιαό. Πνιινί από απηνύο ήηαλ θαη ππέξκαρνη ηνπ
αξραηνειιεληθνύ δσδεθάζενπ θαη θαηά ζπλέπεηα πνιέκηνη ηνπ
Χξηζηηαληζκνύ. Δδώ αο ζπκεζνύκε ηελ πεξίπησζε ηνπ απηνθξάηνξα
Ινπιηαλνύ ηνπ Παξαβάηε.
Οη Αηηηθηζηέο θαηεγνξνύζαλ ηνπο ρξηζηηαλνύο πσο αγλννύλ ην
«ελληνίζειν», όηη ρξεζηκνπνηνύλ ηε γιώζζα «ηνπ ρύδελ όρινπ», θαη
κάιηζηα εηξσλεύνληαλ ηνπο ρξηζηηαλνύο ζπγγξαθείο γηα ηελ πνιύ απιντθή
ηνπο γιώζζα. Έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά: « αλ ζέινπλ λα δηδάμνπλ
ινγνηερλία, έρνπλ ηνλ Λνπθά θαη ην Μάξθν, αο αζρνιεζνύλ κε απηνύο ζηηο
εθθιεζίεο ηνπο». Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό ε απαμίσζε ηεο γιώζζαο ησλ
ρξηζηηαλώλ απέβιεπε θαη ζηελ απαμίσζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ. Κάησ από
απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη ρξηζηηαλνί απνινγεηέο θαη νη ινηπνί εθθιεζηαζηηθνί
ζπγγξαθείο άξρηζαλ λα πξνζρσξνύλ ζηαδηαθά ζηνλ Αηηηθηζκό, γηα λα κε
δίλεηαη ε εληύπσζε ζηνπο ρξηζηηαλνύο όηη ε ζξεζθεία ηνπο είλαη
ππνδεέζηεξε από ηε ζξεζθεία ησλ εζληθώλ.
Πνιινί από ηνπο κεγάινπο παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ζπνύδαζαλ ζηελ
Αζήλα ( Μέγαο Βαζίιεηνο, Γξεγόξηνο ν Ναδηαλδελόο) ή ζηηο θηινζνθηθέο
θαη ξεηνξηθέο ζρνιέο ηεο Αιεμαλδξείαο ( Μ. Αζαλάζηνο), ηεο Αληηόρεηαο (
Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο) θαη αιινύ. Η ειιεληθή θηινζνθία θαη ε ξεηνξηθή
πξνζέθεξαλ ηζρπξά όπια ζηνλ απνινγεηηθό αγώλα, πνπ δηεμήγαλ νη
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παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο θαηά ηνλ 4 θαη 5 αηώλα, αιιά θαη ζηε δηαηύπσζε
όιεο ηεο δνγκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ Χξηζηηαληζκνύ. Όια απηά αλάγθαζαλ
ηνλ αλώηεξν, θπξίσο, θιήξν λα απνθηήζεη θαιή «ζύξαζελ παηδεία», δειαδή
θιαζζηθή αξραηνειιεληθή, κε απνηέιεζκα λα ηνλ παξαζύξνπλ ζηνλ
Αηηηθηζκό. Η επίζεκε Δθθιεζία δέρηεθε ηνλ Αηηηθηζκό πεξί ην ηέινο ηνπ
5νπ αηώλα. Απηό , βέβαηα, ηθαλνπνηνύζε ηνπο εγγξάκκαηνπο, αιιά
απνμέλσλε ηνλ πνιύ ιαό από ηα εθθιεζηαζηηθά θείκελα, πνπ γξάθνληαλ
ζηελ αηηηθή δηάιεθην. Τα κόλα θείκελα, πνπ γξάθνληαλ ζηελ απιή
ειιεληζηηθή γιώζζα ηνπ ιανύ , ήηαλ νη βίνη ησλ αγίσλ.
Έηζη ηα πξάγκαηα νδεγήζεθαλ ζε δηγισζζία, ε νπνία ζπλερίδεηαη κέρξη
ζήκεξα. Ο ιαόο κηιάεη ηε γιώζζα ηνπ, ηε λενειιεληθή, δηόηη θάζε επνρή
έρεη ηε γιώζζα ηεο (αξραία, ειιεληζηηθή, βπδαληηλή, θαζαξεύνπζα,
δεκνηηθή, λενειιεληθή), ελώ ε Δθθιεζία ιεηηνπξγεί ζε γιώζζα άιισλ
επνρώλ. Οη πηζηνί, αθόκε θαη νη εγγξάκκαηνη, δελ θαηαλννύλ όια ηα
θείκελα ηεο Δθθιεζίαο. Πξνθαλώο ππάξρεη πξόβιεκα δπζεπίιπην. Από ηε
κηα κεξηά: «εάν μη εύζημον λόγον δώηε, πώς γνωζθήζεηαι ηο
λαλούμενον;) ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ, αιιά θη από ηελ άιιε πώο λα
κεηαθξαζηνύλ ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο ρξηζηηαληθήο νξζόδνμεο πκλνινγίαο;
Θα θαηαζηξαθνύλ! Γηα θαληαζηείηε λα επηρεηξεζεί κεηάθξαζε ηνπ
αξηζηνπξγήκαηνο ηνπ Αθάζηζηνπ ύκλνπ θαη ησλ ραηξεηηζκώλ ηεο
αεηπάξζελνπ Θενηόθνπ Μαξίαο! Καηά ηε γλώκε κνπ ζα ράζεη ζρεδόλ όιε
ηελ νκνξθηά ηνπ!
Πεύθε 15-2-2011 Γεκήηξηνο Φαξαζηέιεο.
Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς
Σήκεξα, ηε δεύηεξε Κπξηαθή ησλ Νεζηεηώλ, ηηκάηαη από ηελ Δθθιεζία ν
άγηνο Γξεγόξηνο Παιακάο.
Ο Γξεγόξηνο γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 1296. Ζ παξνπζία
ηνπ ζηελ ηζηνξία ηεο Δθθιεζίαο καξηπξεί θαη ηε ζπνπδαία ζέζε πνπ ηνπ
απέδσζε ε Οξζνδνμία γηα ην έξγν θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ. Ο Γξεγόξηνο
ρξεκάηηζε θαη αξρηεπίζθνπνο Θεζζαινλίθεο ηνλ 14ν αηώλα.
Ο άγηνο Γξεγόξηνο ν Παιακάο, ραξαθηεξίδεηαη από ηελ Δθθιεζία σο
"θωζηήπ ηηρ Οπθοδοξίαρ".
Ζ ζησπή θαη ε εζπρία απνηεινύζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ
αγίνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίγεηνπ δσήο ηνπ. Ο Γξεγόξηνο ήηαλ
Ζζπραζηήο θαη πέξαζε κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ ζε απόιπηε ζησπή. Ο
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άγηνο ηεξνύζε ζηγή θαη ίζσο λα έκελε άγλσζηνο σο ζπγγξαθέαο, άλ δελ
πξνθαινύληαλ από ηνλ κνλαρό Βαξιαάκ ηνλ Καιαβξό, ν νπνίνο άζθεζε
δξηκεία θξηηηθή θαη πνιεκηθή θαηά ησλ Ζζπραζηώλ αδειθώλ ηνπ.
Ζ εζπρία ησλ αγίσλ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο αδξάλεηα, αιιά σο
κνξθή έληνλεο δξάζεο. Ζ θίλεζε ηνπ Θενύ πξνο ηνλ άλζξσπν δελ είλαη
κόλν θίλεζε θαλέξσζεο, αιιά θαη θίλεζε απόθξπςεο. Γηα ην ιόγν απηό,
ν άλζξσπνο πξνθεηκέλνπ λα πιεζηάζεη ην Θεό, δελ αξθεί λα δερηεί κόλν
ηηο απνθαιπθζείζεο ελέξγεηέο Τνπ, αιιά πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαη "ειρ
ηην εν ζιωπή" απνδνρή ηνπ κπζηεξίνπ ηεο αγλσζίαο ηνπ. Γελ αξθεί λα
αθνύζεη ην ιόγν ηνπ, αιιά πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαη ζην άθνπζκα ηεο
εζπρίαο ηνπ.
Ο Γξεγόξηνο Παιακάο, ζηεθόκελνο ζηε γξακκή ησλ κεγάισλ Παηέξσλ
ηεο Δθθιεζίαο, πξνζθέξεη ζην ιόγν ηνπ Θενύ κηα λέα δηαηύπσζε,
αλάινγε κε ηηο αθνξκέο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαηξνύ ηνπ. Με ηε
δηδαζθαιία ηνπ Γξεγνξίνπ, επηζηξέθνπκε ζε κηα απζεληηθή δηαηύπσζε
ηεο Οξζνδνμίαο, ε νπνία, ρσξίο λα εκπνδίδεη ηελ εκθάληζε λέσλ κνξθώλ
βίσζεο θαη έθθξαζήο ηεο, απνηειεί έλαλ αςεπδή δείθηε θαη νδεγό γηα ηε
δσή ηεο Δθθιεζίαο θαη ηε ζενινγία ηεο.
Ο Χξηζηόο, ν νπνίνο είλαη ε Αιήζεηα, είλαη ζπγρξόλσο ε Οδόο θαη ε Εσή
γηα ηνπο αλζξώπνπο. Ζ Αιήζεηα, όπσο απηή απνθαιύθζεθε "εν Χπιζηώ",
έρεη δπλακηθό θαη αλαθαηληζηηθό πεξηερόκελν. Πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν
θαηλόηεηα δσήο θαη παξνπζηάδεη ζ' απηόλ ηνλ πξαγκαηηθό ζθνπό ηεο δσήο
ηνπ, σο ηέθλν ηνπ Θενύ, εληόο ηνπ θόζκνπ.
Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο, ν νπνίνο πεξηνξίζηεθε ζηελ αηνκηθόηεηά ηνπ θαη
κε ηνλ ηξόπν απηό θαηάληεζε δνύινο ησλ αλαγθώλ, ησλ εζηζκώλ θαη
ησλ νξέμεώλ ηνπ, ρξεηάδεηαη ηε ιπηξσηηθή θαη αλαθαηληζηηθή δύλακε ησλ
"αγαθοποιών ακηίνων ηος Χπιζηού" γηα λα βξεη ηελ αιεζηλή εζπρία ζηελ
πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη ΄ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ.
Ο κεγάινο απηόο ζενιόγνο, ηξέθνληαο απόιπην ζεβαζκό πξνο ηελ
Παξάδνζε, πξνβαίλεη ζε λένπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.
Σήκεξα, πνπ ε Δθθιεζία θαη ε Παξάδνζε βάιινληαη παληαρόζελ, ην
παξάδεηγκά ηνπ θαη ε δηδαζθαιία ηνπ, "θωηίζοςν" ην δξόκν καο.

