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Πρίν τήν μελέτη τῆς Βίβλου καί τῶν Πατερικῶν βιβλίων ἀξίζει νά παρατηρήσει 

κανείς ὅτι: ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ στά Ἑλληνικά !!! 
Καί ἰδιαίτερα, τά Δογματικά ζητήματα τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως, κυριολεκτικά ΜΟΝΟ 

στά Ἑλληνικά μποροῦν σωστά καί ἀκριβολογικά νά διατυπωθοῦν, χωρίς 
παρερμηνεῖες, διότι οἱ ἄλλες γλῶσσες ἤ δέν ἔχουν κατάλληλες ἔννοιες, ἤ ἔχουν 

ἔννοιες ἀτελεῖς, οἱ ὁποῖες δέν καταφέρνουν νά ἑρμηνεύσουν τά πρωτότυπα Ἑλληνικά 
κείμενα, ἐπειδή τούς λείπει ἡ Μαθηματική δομή, γιά νά μποροῦν νά ἀναπτυχθοῦν καί 

ἐκφρασθοῦν μέ πληρότητα, λογικά καί κατανοητά. 
ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ, ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΜΩΡΙΑ ΟΣΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΑΙ Η 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΝΑ ΔΗΘΕΝ 
«ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ» ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ!!! 

   Τά Ἑλληνικά πρωτότυπα κείμενα, Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, προωθοῦν τίς 
ὑψηλές ἀξίες τοῦ Χριστιανισμοῦ σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ὄχι τυχαία, διότι σύμφωνα μέ 
τόν  Χριστό,  ἡ  προσέλευση  τῶν  Ἑλλήνων  μαθητῶν  σηματοδοτοῦσε  τήν  ἔναρξη  τῆς 
δόξης  τοῦ Υἱοῦ  τοῦ Θεοῦ  στά  ἔθνηΑ,  διά  τά  ὁποία  ἡ Θεία Πρόνοια  εἶχε φροντίσει  νά 
ἐξελληνισθοῦν ἀπό τήν προηγειθεῖσα ἐκστρατεία τοῦ Μέγ. Ἀλεξάνδρου. Ἡ Ἑλληνική 
μυθολογία ἦταν εἰδωλολατρική καί δαιμονολατρική. 
   Δέν  χρειαζόταν  γιά  αὐτήν  μία  γλώσσα  «ἀνωτέρου  ἐπιπέδου»,  ὅπως 
ἀποκαλεῖται  σήμερα  ἡ  ἀρχαία  Ἑλληνική.  Ἡ  Χριστιανική  Θρησκεία,  ὅμως,  ἔχει  μία 
συμπεπτυγμένη  ἔκφραση  στά Κανονικά  λεγόμενα  βιβλία,  τά  ὁποῖα  ὅταν  ἀναλυθοῦν 
σύμφωνα  μέ  τούς  κανόνες  τῆς  Ἑλληνικῆς  Γλώσσας,  θά  προκύψουν  τόσα  νοήματα, 
ὥστε  νομίζομε  ὅπως  λέγει  καί  ὁ  Ἀγαπημένος  Μαθητής  τοῦ  Χριστοῦ,  «ἅτινα  ἐὰν 
γράφηται καθ᾿ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία». 
(Εὐαγ.  Ἰω.  κεφ.  ΚΑ  25).  Ἔτσι  πχ.  ὁ  Μέγας  Βασίλειος  ἑρμηνεύοντας  τήν  Γένεσι,  στήν 
«Ἑξαήμερο» ἀφιερώνει ὁλόκληρες σελίδες στήν ἀνάλυση ὁρισμένων πολύ περιεκτικῶν 
σέ  νοήματα  λέξεων  καί  φράσεων,  ὅπως  γιά  τό  «ἐν  ἀρχῇ»  στό  «᾿Εν  ἀρχῇ  ἐποίησεν  ὁ 
Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» ἀποδεικνύοντας ὅτι τά νοήματα πού προκύπτουν εἶναι 
ὅλα βοηθητικά γιά τήν σέ βάθος κατανόηση τῶν ἀναγραφομένων! 
   Τό ἴδιο συμβαίνει βέβαια σέ πλεῖστα συγγράμματα Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν 
μάλιστα προσθέσωμε καί τήν ἀλληγορική ἑρμηνεία τῶν γραφικῶν χωρίων πού κάνουν 
κάποιοι πατέρες, ὅπως ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, τότε ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἐννοιῶν 
γίνεται  ἀκόμη  πλατύτερη  καί  τά  προκύπτοντα  νοήματα  ἄπειρα,  χωρίς  νά  χάνεται  ἡ 
πρωταρχική σημασία τους ἀπό τήν διεύρυνση αὐτή! 
   Οἱ Ἕλληνες δέν χρειάζονταν τήν Ἑλληνική γλώσσα γιά τήν μυθολογία τους, 
διότι ὅλα ἦταν γιά αὐτούς ὑλικά, ἀκόμη καί οἱ θεοί τους δέν ξέφευγαν ἀπό τίς κακές 
καί  καθημερινές  συνήθειες  τῶν  θνητῶν.  Κατά  σαφῆ  τρόπο,  μία  γλώσσα  ἀνωτέρου 
ἐπιπέδου προϋποθέτει  ὑψηλά νοήματα γιά  νά  δείξει  τήν ἀξία  της,  καί ἀπό  τήν ἄλλη 
πλευρά εἶναι ἀδύνατο ὑψηλά νοήματα νά ἐκφρασθοῦν ἀπό γλῶσσες μέ συμβολοσειρές 
στίς  θέσεις  τῶν  γραμμάτων.  Εἶναι  ἑπομένως  ἀπόλυτα  κατανοητό  γιατί  οἱ  Κινέζοι  – 
Γιαπωνέζοι κλπ. εἶναι πνευματικά σέ τόσο νηπιακή ἡλικία, παρά τίς προσπάθειες τοῦ 
Χριστιανισμοῦ  στίς  χῶρες  τους,  ὥστε  νά  εἶναι  γεμάτοι  προλήψεις  καί  δεισιδαιμονίες 
μέχρι τῶν ἡμερῶν μας. 

Ἡ  γλώσσα  καθορίζει  καί  τό  ρόλο  τῆς  φυλῆς  στήν  ἱστορία  τῆς  Ἀνθρωπότητας. 
Ἔτσι οἱ λαοί μέ κατωτέρου ἐπιπέδου γλῶσσες, ὅσο καί ἄν καταφέρουν νά ἔχουν ὑλική 
ἤ  τεχνολογική πρόοδο,  (κι  αὐτή  εἰσαγόμενη  θά  εἶναι,  ὅπως  τώρα ἀπό  τίς  ἐπενδύσεις 
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τῶν Ἀμερικανῶν στήν Κίνα, ἤ ὅπως γινόταν μετά τόν Β΄ Πάγκ. Πόλεμο στήν Ἰαπωνία) 
δέν εἶναι καθόλου εὔκολο νά ἀναπτύξουν ἰδέες καί πολιτισμό πού νά ἑρμηνεύουν στόν 
ἄνθρωπο  τόν  ὑψηλό Προορισμό  του,  καί  νά  διακρίνουν  τήν πνευματικότητα ἀπό  τήν 
ὑλικότητα τῶν σχημάτων τοῦ κόσμου τούτου. Εἶναι κατά κάποιο τρόπο καί σύμφωνα 
μέ τό σκεπτικό του Ἀποστόλου γιά τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας,Β  τά χέρια ἤ τά πόδια τῆς 
Ἀνθρωπότητος,  ὄχι  ὅμως  ἡ  καρδιά  ἤ  ἡ  κεφαλή  της.  Ὁπωσδήποτε  εἶναι  καί  αὐτοί  οἱ 
λαοί χρήσιμοι, διότι στό σῶμα τῆς ἀνθρωπότητος ὅλοι οἱ λαοί εἶναι ἀπαραίτητοι.Γ    

Ὅμως  ἡ  Πρόνοια  τοῦ  Θεοῦ  ἐπεφύλαξε  γιά  τόν  Ἑλληνισμό  (πού  στέκεται  στό 
ὕψος  του)  μία  πολύ  τιμητική  ἀποστολή:  ὅσο  καί  ἄν  φαίνεται  ἀπίστευτο  γιά  τά 
σημερινά  δεδομένα,  τήν  διαπαιδαγώγηση  ὅλης  της  ἀνθρωπότητος!  Αὐτό  δέν  λέγεται 
ἐθνικιστικά, διότι ὅπως ἔλεγε ὁ Ἰσοκράτης: «Ἡ λέξη Ἕλλην δέν εἶναι τόσο ἕνας ὅρος 
πού χαρακτηρίζει τή γέννηση, ὅσο τόν  τρόπο σκέψεως, καί ἐφαρμόζεται σέ ἕνα κοινό 
πολιτισμό μᾶλλον, παρά σέ μία κοινή καταγωγή». 
   Ἐδῶ  χρειάζεται  νά  ἀκούσωμε  ἀπό  τόν  Ἅγιο  Νεκτάριο  Πενταπόλεως,  τόν 
γνωστό κυρίως γιά τά θαύματά του, ἀλλά καί ἐξαίρετο Θεολόγο γιά ὅσους μελέτησαν 
συγγράμματά του, πώς τό δῶρο τῆς γλώσσας χρησιμοποιήθηκε ἀπό μερικούς σοφούς 
προγόνους μας, σέ συνδιασμό μέ τό συναφές δῶρο τῆς θείας Προνοίας, τήν φιλοσοφία, 
γιά νά ξεπεράσουν τίς δεισιδαιμονίες τῆς ἐποχῆς τους, καί νά προετοιμάσουν τό δρόμο 
γιά τήν ὑποδοχή τῆς πίστεως στόν Ἰησοῦ Χριστό:Δ 
  «Ἡ Ἑλληνική φιλοσοφία εἶναι ἡ βάση καί τό θεμέλιο γιά μία ἀληθινή ἀνάπτυξη 
καί  μόρφωση.  Εἶναι  ὁ  παιδαγωγός  τοῦ  ἀνθρώπου…  Ἡ  Ἑλληνική  φιλοσοφία  ἐδίδαξε 
τήν  πρόνοια  τοῦ Θεοῦ  γιά  τήν  ἀνθρωπότητα,  καί  μέ  τίς  ὀρθές  ἀπό  τίς  θεωρεῖες  της, 
χειραγώγησε ὡς παιδαγωγός τήν ἀνθρωπότητα πρός τόν Χριστό. Ἡ φιλοσοφία ὑπῆρξε 
καί  εἶναι  κτῆμα  τῶν Ἑλλήνων  καί  κανένας  δέν  εἶναι  δυνατόν  νά  τήν  ἀφαιρέσει  ἀπό 
αὐτούς.  Μέ  τήν  διάδοσή  της  ἀνάμεσα  στά  ἔθνη  τά  προσελκύει  καί  τούς  προσφέρει 
Ἑλληνικότητα, χωρίς ἡ ἴδια νά χάνει ποτέ τήν ἑλληνικότητά της.  

Ὅσοι  γίνονται  ὀπαδοί  της,  ὅσοι  ὁμιλοῦν  τήν  Ἑλληνική  γλώσσα,  δέν  εἶναι 
πιά ξένοι, ἀποβάλλουν κάθε βαρβαρότητα καί ἀποκτοῦν ἑλληνικότητα καί  εὐγένεια. 
Ὁ προορισμός  τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας  εἶναι  ἡ  διάπλαση  ὅλων,  κατά  τέτοιον 
τρόπο,  ὥστε  νά  γίνωνται  Ἕλληνες.  Ἡ  Ἑλληνική  φιλοσοφία  γεννήθηκε  χάριν  τοῦ 
Χριστιανισμοῦ  καί  ταυτίσθηκε  μέ  αὐτόν,  γιά  νά  ἐργασθεῖ  γιά  τήν  σωτηρία  τῆς 
ἀνθρωπότητος. Ἕλληνες καί φιλοσοφία εἶναι ἔννοιες ἀξεχώριστες. Αὐτό μαρτυρεῖ καί 
ὁ  Ἀπόστολος  τῶν  ἐθνῶν Παῦλος,  ὅταν  ἀναφέρει:  «Οἱ Ἕλληνες  ἀναζητοῦν  μέ  πάθος 
τήν σοφία». Γιατί ὁ Ἕλληνας εἶναι πραγματικά γεννημένος γιά νά φιλοσοφεῖ,  ἐπειδή 
εἶναι γεννημένος γιά νά διδάσκει τήν ἀνθρωπότητα». Καί συνεχίζει κατόπιν ὁ Ἅγιος: 
   «Ἀλλά ἄν ἡ ταυτόσημη μέ τόν Ἕλληνα φιλοσοφία εἶναι ὁ παιδαγωγός, ὁ ὁδηγός 
πρός  τόν  Χριστιανισμό,  πρέπει  νά  καταλήξουμε  στό  συμπέρασμα,  ὅτι  ὁ  Ἕλληνας 
πλασμένος φιλόσοφος, εἶναι καί πλασμένος Χριστιανός. Εἶναι πλασμένος νά γνωρίσει 
τήν  Ἀλήθεια  καί  νά  τήν  διαδίδει  στά  ἄλλα  ἔθνη. Ναί,  ὁ Ἕλληνας  ἐγεννήθηκε 
ἀπό θέληση τῆς Θείας Πρόνοιας διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτό 
τό ἔργο εἶναι ἡ πνευματική κληρονομιά του, αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή του, αὐτό εἶναι τό 
ξεχωριστό κάλεσμά του ἀνάμεσα στά ἔθνη». Καί ἐπεξηγεῖ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος: 
  «Οἱ Θεῖοι  λόγοι  τοῦ  Σωτῆρος,  ὅταν  τοῦ  ἀνήγγειλαν  ὅτι  ἐζήτησαν  νά  τόν  ἰδοῦν 
Ἕλληνες,  «τώρα  ἐδοξάσθηκε  ὁ  Υἱός  τοῦ  Ἀνθρώπου»  εἶχαν  ἕνα  βαθύ  νόημα.  Ἦταν 
λόγοι  προφητικοί,  πρόβλεψη  τῶν  μελλόντων.  Οἱ  ἐκεῖ  ἐμφανισθέντες  Ἕλληνες  ἦταν 
ἀντιπρόσωποι ὄλου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Στήν παρουσία τούς διέβλεψε ὁ Ἰησοῦς τό 
ἔθνος  ἐκεῖνο  στό  ὁποῖο  ἐπρόκειτο  νά  δοθεῖ  ἡ  ἱερή  παρακαταθήκη,  γιά  νά  τήν 
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διαφυλάξει  χάριν  τῆς  ἀνθρωπότητος.  Ἀπό  τόν  πόθο  τῶν  Ἑλλήνων  νά  τόν 
ἀναζητήσουν διέκρινε ὅτι ἦσαν πρόθυμοι νά δεχθοῦν τήν διδασκαλία Του, προέβλεψε 
ὅτι  θά  δοξασθεῖ  ἀπό  τήν  πίστη  τῶν  ἐθνῶν,  καί  ἀνεγνώρισε  τό  ἀπό  καταβολῆς  τοῦ 
κόσμου  προετοιμασμένο  ἔθνος  γιά  νά  φέρει  εἰς  πέρας  τήν  ἀποστολήν,  καί  νά 
ὁλοκληρώσει  τόν  ὕψιστο  Σκοπό.  Γιατί  πραγματικά,  ἀπό  καταβολῆς  κόσμου,  εἶχε 
κληθεῖ τό Ἑλληνικό ἔθνος νά πραγματοποιήσει αὐτόν τόν σκοπό καί ἦταν γιά αὐτόν 
πλασμένο. 
    Ὁ  Θεός  μέσα  στά  πλαίσια  τῆς  θείας  Τοῦ  Πρόνοιας,  διέπλασε  τό  Ἑλληνικό 
Ἔθνος σάν ὀφθαλμό στό σῶμα τῆς ἀνθρωπότητος, καί ἀπό αὐτή τή θέση τό ἐκάλεσε 
νά  ἐργασθεῖ  γιά  τήν  ἀναγέννησή  της».      Ἀκολούθως  ὁ Ἅγιος Νεκτάριος  ἐπικαλεῖται 
τόν  Ἱερό Κλήμη  ὁ  ὁποῖος  δέχεται  ὅτι  κάθε  ὀρθή φιλοσοφία προέρχεται  ἀπό  τόν Θεό, 
παραβάλλει  τήν  σοφία  πρός  τήν  βροχή  καί  ὅσους  φιλοσοφοῦν  μέ  τήν  ποικιλία  τῶν 
βοτάνων,  καί  στηρίζει  στίς  Παροιμίες  κέφ.  Β39,  στόν  Ἐκκλησιαστῆ  καί  στή  Σοφία 
Σειράχ  τήν  ἀλήθεια  τῶν  λεγομένων  του.  Καί  πάλι  μόνος  του,  ὁ  Ἅγιος  Νεκτάριος, 
ἐρωτᾶ:  «Γιατί  νά  γραφοῦν Ἑλληνικά  οἱ  Γραφές  καί  ὄχι  Ρωμαϊκά; Ἤ  σέ  κάποια  ἄλλη 
γλώσσα»;   Καί ἀπαντάει ἀμέσως; «Ἡ θεία Πρόνοια εἶχε, γιά αὐτό,  εἰδικό λόγο, ὅτι τό 
Ἑλληνικό  ἔθνος  εἶχε  ἤδη  κληθεῖ  ἀπό  τήν  ἐμφάνισή  του,  νά  ἐργασθεῖ  γιά  τόν 
Χριστιανισμό».   (Ἁγίου Νεκταρίου: Περί τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας ὡς προπαιδείας εἰς τόν 
Χριστιανισμόν) 

$  $  $ 
 

ΣΗΜ.  Α.    Εὐαγ.  Ἰω.  κεφ 12, « 22 e©rxetai Fi£lippow kai¤ le£gei tƒ°  ¦Andre£�, kai¤ pa£lin  ¦Andre£aw kai¤ 
Fi£lippow le£goysi tƒ°  ¦Ihsoy°% 23 o¥ de¤  ¦Ihsoy°w a¦pekri£nato ay¦toi°w le£gvn% e¦lh£lyuen h¥ v¨ra i¨na dojasu‚° 
o¥ yi¥o¤w toy° a¦nurv£poy». 

Β.  Κορ. Α κεφ 12, « 14 kai¤ ga¤r to¤ sv°ma oy¦k e©stin e§n me£low, a¦lla¤ polla£. 15 e¦a¤n ei©p‚ o¥ poy£w, o¨ti oy¦k
ei¦mi¤ xei£r, oy¦k ei¦mi¤ e¦k toy° sv£matow, ~oy¦ para¤ toy°to oy¦k e©stin e¦k toy° sv£matow; 16 kai¤ e¦a¤n ei©p‚ to¤ 
oy¬w, o¨ti oy¦k ei¦mi¤ o¦fualmo£w, oy¦k ei¦mi¤ e¦k toy° sv£matow,  oy¦ para¤ toy°to oy¦k e©stin e¦k toy° sv£matow; 17 ei¦ 
ölon to¤ sv°ma o¦fualmo£w, poy° h¥ a¦koh£; ei¦ o¨lon a¦koh£, poy° h¥ o©sfrhsiw; 18 nyni¤ de¤ o¥ Ueo¤w e©ueto ta¤ me£lh 
e§n e¨kaston ay¦tv°n e¦n tƒ° sv£mati kauv¤w h¦ue£lhsen. 19 ei¦ de¤ h¬n ta¤ pa£nta e§n me£low, poy° to¤ sv°ma; 20 ny°n 
de¤ polla¤ me¤n me£lh, e§n de¤ sv°ma. 21 oy¦ dy£natai de¤ o¦fualmo¤w ei¦pei°n t‚° xeiri£% xrei£an soy oy¦k e©xv% h« 
pa£lin h¥ kefalh¤ toi°w posi£% xrei£an y¥mv°n oy¦k e©xv% 22»… 

Γ.   Ρωμ. κεφ. Α,  «14 §Ellhsi£ te kai¤ barba£roiw, sofoi°w te kai¤ a¦noh£toiw o¦feile£thw ei¦mi£». 

Δ.   Αὐτό,  ἡ  δύναμη  τῆς  ἀνανέωσης  μέσω  τῆς  φιλοσοφίας,  πού  ὑπάρχει  στίς  ψυχές  τῶν 
Ἑλλήνων, λέγεται ὅτι ἀναγνωρίσθηκε καί ἀπό τόν Αἰγύπτιο ἱερέα πού εἶπε στόν Σόλωνα: 

« Ὤ Σόλων, Σόλων, Ἕλληνες ἀεί παῖδες ἔστε, γέρων δέ Ἕλλην οὐκ ἔστιν,   Νέοι ἐστέ τάς 
ψυχάς  πάντες.  Οὐδεμίαν  γάρ  ἐν  αὐταῖς  ἔχετε  διʹ  ἀρχαίαν  ἀκοήν  παλαιάν  δόξαν,  οὐδέ 
μάθημα χρόνῳ πολιόν οὐδέν»,  (Πλάτων, Τίμαιος) 
δηλ. «Σόλωνα, Σόλωνα,  ἐσεῖς  οἱ Ἕλληνες μένετε πάντα παιδιά καί  δέν ὑπάρχει κανένας 
γερασμένος Ἕλληνας». Καί διευκρινίζοντας συνεχίζει:  

«Νέοι  εἶστε  στίς  ψυχές  σας  ὅλοι.  Γιατί  δέν  προσκολλᾶσθε  σέ  προκαταλήψεις 
ἀρχαιοτέρων, οὔτε ἔχετε μάθηση ξεπερασμένη ἀπό τό χρόνο». Τώρα βέβαια ἐκτός ἀπό 
τήν φιλοσοφία ὑπάρχει ἡ Χριστιανική θρησκεία πού ἀνανεώνει διαρκῶς, καί μάλιστα 
ψυχικά καί σωματικά, τούς πιστούς, Ἕλληνες καί μή. Τότε ὑπῆρχε μόνο ἡ φιλοσοφία, 
μέ  πλατύ  ὅμως  ἀντικείμενο,  στοχαζομένη  καί  προτείνουσα  διαρκῶς  λύσεις  στά 
μεγάλα  ὑπαρξιακά  προβλήματα  τοῦ  ἀνθρώπου,  ἀνάλογα  μέ  τήν  πρόοδό  της  στά 
ζητήματα αὐτά. 
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Η  Ελληνική  γλώσσα  καθιερώνεται διεθνώς 

 
άνω, από το BBC, εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας: http://www.bbc.co.uk/languages/greek/ 

Πολλά προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής κυκλοφορούν πλέον. Άλλα είναι για 
απλή συνεννόηση, και άλλα για βαθύτερη και πιο εξειδικευμένη γνώση. 

Το Accordance χαρακτηρίζεται σαν «ένα άκρως 
ισχυρό πρόγραμμα με θαυμαστή προσαρ-
μοστικότητα» και είναι για Mac.  To American 

Classical League προσφέρει, επίσης, ένα κατάλογο από προγράμματα για 
Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά.  Το Centaur Systems διαθέτει δύο 
προγράμματα για εκμάθηση της Αρχαίας Ελληνικής (Gramma 4.0 and 
HyperGreek 3.0) και δύο ακόμη για Ελληνική Ιστορία και Μυθολογία 
(Olympia, Two Greek Myths). 

Το GRAMCORD Institute είναι μη κερδοσκοπική επιχείρηση που 
υποστηρίζει τις γλώσσες τις Βίβλου, με βάση 
Windows software. 
Το Hungry Frog Homeric Greek Vocabulary Builder 
είναι ένα πρόγραμμα - παιγνίδι εκμάθησης για 

παιδιά Ομηρικών Ελληνικών! Διαθέσιμο για MacOS, Windows, και Palm.    

Επίσης υπάρχει ένα Κλασσικό Ελληνικό Λεξικό, το Kalos, με διασαφήσεις 
σε Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Εργαλείο για μελέτη και σοβαρή 

εργασία είναι και το 
Thesaurus Linguae Graecae 
(TLG), δηλ. ο Θησαυρός της 
Ελληνικής γλώσσας που περιέχει κείμενα 

από τον Όμηρο (8ος πΧ αιώνας) μέχρι το 600 μΧ, αλλά και μερικά ως το 1453 
καθώς και μεταγενέστερα. Το Summer Intstitute of Linguistics είναι μια άλλη 
πηγή μελέτης, και παρέχει software για γλωσσολόγους. Εκδόσεις για Linux, 
Mac, και Windows είναι διαθέσιμες.1 Υπάρχουν όμως πολλά περισσότερα 

                                                 
1   Συνδέσμους γι' αυτά όλα θα βρείτε στη σελίδα: www.greek-language.com/Software.html 
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Ο μεγαλοφυής Ισαάκ 
Νεύτων γνώριζε αρχαία 
Ελληνικά και μελετούσε 
τα συγγράμματα των 
Ελλήνων φιλοσόφων, 
όπως του Αριστοτέλη! 

προγράμματα σχετικά με την Ελληνική γλώσσα πλέον. 
   Η Ελληνική γλώσσα σαν γλώσσα της Βίβλου, δηλ. της 

ζωντανής έκφρασης του Θεού Λόγου στους ανθρώπους, είναι επόμενο 
να ενισχύει τη λογική όσων την μελετούν, ιδιαίτερα μέσα από τα 
θεόπνευστα αυτά κείμενα. Και έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο θεωρητική 
και φιλοσοφική αλλά και πρακτική στον τομέα της οργάνωσης και 
διοίκησης, διότι από τη δομή της μπορεί κανείς να πάρει χρήσιμες ιδέες 
για τους τομείς αυτούς. Ιδιαίτερα παρατηρείται σοφή δόμηση του λόγου 
στα βιβλία της Αγίας Γραφής, στα οποία δεν υπάρχει, όπως συχνά 
μας εξηγούν οι Άγιοι (Ιω. Χρυσόστομος, Μ. Βασίλειος και άλλοι), 
κάτι περισσότερο ή λιγότερο από όσα πρέπει να λεχθούν ανά 
περίσταση.2   

Αναφερόμενος στο θέμα «Γλώσσα και θρησκεία», ο 
καθηγητής κ. Μπαμπινιώτης λέει: «Δεν μπορείς να διδάξεις μια οποιαδήποτε θρησκεία, 
χωρίς να μιλήσεις ζωντανά, πειστικά, λογικά μαζί και βιωματικά… Πρέπει η πίστη να 
γίνει «κοινωνία». Η σκέψη να γίνει γλώσσα... 3 
    Πέρα από τις κλασσικές μελέτες όπως των A.T. Robertson ή Blass, de Brunner, και 
Funk, είναι αξιοσημείωτη η δημοσιευμένη έρευνα4 των Stanley Porter και Buist Fanning 
για το Ελληνικό λεκτικό/γλωσσικό σύστημα, διότι αναφερόμενοι κυρίως στα κείμενα 
των Ελληνιστικών χρόνων της Αγίας Γραφής ανοίγουν νέους δρόμους, όπως λένε άλλοι 
μελετητές,5 για την κατανόηση των Ελληνικών αυτής της περιόδου. Και για μας έχει 
ένα ενδιαφέρον πνευματικό νόημα η πρόταση του Porter για τα Ελληνικά ως 
«γλώσσα χωρίς χρόνους ρημάτων».  
 Αυτό που αντιλήφθηκε ο Porter να αποτυπώνεται στα Ελληνιστικά Βιβλικά 
κείμενα, δηλ. τα διαχρονικά νοήματα, που μπορούν να εκφρασθούν ρηματικά επειδή 
αυτό είναι προσόν της Ελληνικής γλώσσας, μας θυμίζει ότι ο λόγος του Θεού δεν 
παρέρχεται: «Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι δε λόγοι Μου δεν θα παρέλθουν» 
(Ματθ. Κδ-35). Και «Αληθώς σας λέγω, ώσπου να παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα ι 
(γιώτα) ή μία κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο έως ότου γίνουν όλα» (Ματθ. Ε-18).  

«Το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο προκάλεσε πακτωλό αφηρημένων 
(φιλοσοφικών) εννοιών στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, λόγω ενεργοποίησης του 
εγκεφάλου των χρηστών του» υποστηρίζει ο καθηγητής Eric Havelock, και τα 
πειράματα δείχνουν ότι με τα Ελληνικά κάποτε ο ανθρώπινος εγκέφαλος  επανα-
προγραμματίστηκε ριζικά. Θεωρείται πλέον ότι είναι ιαματική η επίδραση της 
Ελληνικής γλώσσας στις εγκεφαλικές λειτουργίες, και στην ψυχοσύνθεση των 
ανθρώπων ακόμη, όταν μάλιστα γίνεται ανάγνωση της Βίβλου.  

Η επιστημονικά αποδεδειγμένη ωφέλεια της Ελληνικής γλώσσας έκανε τα 
δημοτικά της Οξφόρδης6 να μαθαίνουν πλέον αρχαία Ελληνικά στα παιδιά τους! 
 
 

                                                 
2  «Τίποτα δεν είναι αργό από όσα είναι του Πνεύματος» λέγει ο άγιος Κύριλλος στην ερμηνεία του προφήτη 
Ησαΐα (κεφ. Β). Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει επίσης ότι «τίποτα μέχρι συλλαβής δεν είναι αργό των 
θεοπνεύστων λόγων» στην 6η ομιλία του στην Εξαήμερο. 
3 ∆ιαβάστε: www.imdleo.gr/diaf/2012/Greek_lang-rel.pdf & www.imdleo.gr/diaf/2012/2012_Gr_language.html 
4  Stanley Porter, Verbal Aspect in the Greek of the New Testament with Reference to Tense and Mood (New 
York: Peter Lang, 1989), Buist Fanning, Verbal Aspect in New Testament Greek (Oxford University Press, 1990). 
5 Όπως ο Robert Paul Seesengood. πχ: http://evepheso.wordpress.com/studies-in-greek-syntax/linguistic-historiography/ 
6  ∆ιαβάστε άρθρο του Καθηγ. Στ. Π. Παπαμαρινόπουλου, στην «KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»  16-10-2010: 

http://www.imdleo.gr/diaf/files/health/11/greek-brain-prayer.pdf 

www.imdleo.gr



Ο 

«Οιοσδήποτε ελέγχει τη γλώσσα ενός ανθρώπου, ελέγχει και τις 
σκέψεις του». 

 
George Orwell, ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε το βιβλίο ʺ1984ʺ, το καλλίτερο, 
κατά τη γνώµη µου, βιβλίο για τον ολοκληρωτισµό, διετύπωσε ένα σηµαντικό 
νόµο: 

 «Οιοσδήποτε ελέγχει τη γλώσσα ενός ανθρώπου, ελέγχει και τις σκέψεις του». 
Ο Lenin και οι Μπολσεβίκοι κοµµουνιστές του, οι οποίοι το 1917 εξουσίασαν τη Ρωσσία, 
κατενόησαν πολύ καλά αυτό το Νόµο. 
 
Αντελήφθησαν ότι εάν ήθελαν να κυβερνήσουν στη Ρωσσία σοβαρά και για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα θα έπρεπε να ελέγξουν τη «σκέψη» του Ρωσσικού λαού. Και για να το 
κάνουν αυτό θα έπρεπε να αφαιρέσουν από την συνείδηση του λαού τη ρωσσική 
γλώσσα, η οποία από τη φύση της και µόνο, είναι µία Χριστιανική γλώσσα, 
δηµιουργηµένη, επηρεασµένη και διαµορφωµένη από την Ορθόδοξη πίστη. Και αµέσως 
οι κοµµουνιστές άρχισαν να εξαναγκάζουν τον καθένα να µιλάει την δική τους 
Σοβιετική διάλεκτο, η οποία γρήγορα έγινε η γλώσσα της χώρας. 
 
Πολλές λέξεις έσβησαν από την συνείδηση του λαού -ειδικά οι λέξεις εκείνες οι οποίες 
αναφέρονταν στην Εκκλησία και τη Πίστη. Και καθώς οι λέξεις έσβηναν, έσβηναν και οι 
έννοιες τις οποίες αντιπροσώπευαν αυτές οι λέξεις. Και έχοντας σβήσει από τη σκέψη 
των ανθρώπων, έσβησαν και από τη ζωή τους. 
 
Μία νέα Μαρξιστική-Λενιστική ιδεολογία είχε αντικαταστήσει, πρώτα µέσα στην χώρα 
και στη συνέχεια µέσα στη σκέψη των ανθρώπων, τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Πολιτισµό. 
Και η νέα αυτή ιδεολογία βασίσθηκε επάνω στη θρησκεία εκείνη, στόχος της οποίας 
ήταν να καταστρέψει τον Χριστιανισµό. 
 
Σήµερα, πολύ λίγοι άνθρωποι θα αµφισβητούσαν το γεγονός ότι ο Μαρξισµός - 
Λενινισµός είναι µία θρησκεία. Επιπλέον, θα µπορούσαµε σίγουρα να τον θεωρήσουµε 
ως µία νέα θρησκευτική κίνηση - µία φρικτή ολοκληρωτική λατρεία, συγκρίσιµη προς τις 
λατρείες όπως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οπαδοί του Μούν, η Αum Shinrikyo η κίνηση 
των Hare Κrishna. Αυτό είναι κάτι που µπορεί να αποδειχθεί, π.χ., από τις µεθόδους 
ελέγχου της σκέψης που συµβαίνουν στα Κοµµουνιστικά κόµµατα και στις χώρες 
εκείνες, στις οποίες τα κόµµατα αυτά βρίσκονται στην εξουσία. Ο θρησκευτικός 
χαρακτήρας του Μαρξισµού-Λενινισµού, φαίνεται καθαρά στις κοµµουνιστικές τελετές 
και στα τελετουργικά, στα γλέντια και στην λατρεία των «ηρώων» της «επανάστασης». 
 
Πρόκειται για µία θρησκεία, η οποία υποκαθιστά τον ζώντα Θεόν µε µία τυφλή 
«Ιστορική αναγκαιότητα», η οποία δήθεν καθορίζει την αλλαγή µερικών πλασµατικών 
«κοινωνικών σχηµατισµών». 
Πρόκειται για µία θρησκεία, η οποία στερεί από τον άνθρωπο και τη ζωή του οτιδήποτε 
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σηµαντικό και δίνει προσοχή µόνον στην αφηρηµένη έννοια των τάξεων. 
Πρόκειται για µία θρησκεία, η οποία ξεκίνησε µε την αναζήτηση ενός οράµατος. ( Ας 
θυµηθούµε τις πρώτες λέξεις από το κοµµουνιστικό µανιφέστο: «Ένα όραµα διαπερνά 
όλη την Ευρώπη, το όραµα του κοµµουνισµού»). Και αυτή η θρησκεία στηρίζεται επάνω 
στην νεκρολατρεία, στην λατρεία του πτώµατος του Λένιν. 
Πρόκειται για µία θρησκεία, οι ιερείς της οποίας βύθισαν την µεγαλύτερη χώρα του 
κόσµου µέσα σε µία θάλασσα από αίµα και η οποία οδήγησε την πιο πλούσια χώρα του 
κόσµου στην έσχατη φτώχεια και την µιζέρια. 
Πρόκειται για µία θρησκεία, η οποία απαιτεί από τούς οπαδούς της τυφλή, πλήρη και 
άνευ όρων πίστη, µέσα άπό µία ολοκληρωτική υπακοή και υποταγή. 
Πρόκειται για µία θρησκεία, η οποία στηρίζεται στη δουλεία και στερείται ελευθερίας 
ολοκληρωτικά, 
Πρόκειται για µία θρησκεία, η οποία µε αίµα επέβαλε επάνω στον µισό περίπου 
πληθυσµό της Γης, το πιο εκτεταµένο στην ανθρώπινη ιστορία πείραµα µεταβολής της 
σκέψης και της απο-ανθρωποποίησης, 
Είναι η θρησκεία των ψεµµάτων και των δόλων και είναι πολύ γνωστό στους 
Χριστιανούς, σε ποιόν ο Χριστός Σωτήρ αναφέρεται ως τον πατέρα του ψεύδους. 
 
Και φυσικά τα πραγµατικά κίνητρα του Κουµµουνισµού φαίνονται µέσα από τον 
αδιάλλακτο βίαιο διωγµό του Χριστιανισµού — ένα διωγµό, ο οποίος µέσα σε 70 χρόνια 
ανέδειξε πολύ περισσότερους µάρτυρες και από αυτούς που ανεδείχθησαν στην εποχή 
των τυράννων και καθʹ όλη την διάρκεια της προηγούµενης ανθρώπινης ιστορίας. Αυτό 
το δαιµονικό παρελθόν εξηγεί την πανουργία των µεθόδων του διαβόλου τις οποίες οι 
ηγέτες της κοµµουνιστικής λατρείας χρησιµοποίησαν, προκειµένου να πολεµήσουν την 
Εκκλησία του Χριστού. 
 
Δεν µπορούµε παρά να αναγνωρίσουµε ότι αυτός ο µε πολλούς τρόπους πόλεµος, ήταν 
επιτυχής για τούς κουµµουνιστές. Φυσικά, η Εκκλησία, η οποία δεν θα νικηθεί από τις 
πύλες της κολάσεως (Ματ. ιστ 18), έχει επιζήσει και έχει στολίσει τον εαυτό της µε 
αναρίθµητους µάρτυρες και οµολογητές. 
 
Όµως, στη Σοβιετική κοινωνία η Εκκλησία ωθήθηκε στο περιθώριο της ζωής της χώρας. 
Η πλειονότης του Σοβιετικού λαού πίστεψε τον κοσµοναύτη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι 
δεν είδε ποτέ τον Θεό ʺεκεί υψηλάʺ και θεώρησε την Εκκλησία σαν ένα περιθωριακό 
λείψανο του παρελθόντος το οποίο µέσα οέ λίγα χρόνια θα έσβηνε. Η Εκκλησία βρέθηκε 
µπλοκαρισµένη σαν σε γκέττο, περικυκλωµένη από ένα τοίχο παρεξήγησης, 
περιφρόνησης, υποψίας και φόβου. Παρʹ όλα αυτά, τα κατάφερε όχι µόνον να 
προστατευθεί και να επιζήσει αλλά ακόµη και να γκρεµίσει αυτόν τον τοίχο. Πιστεύω ότι 
αυτός ήταν ένας αποφασιστικός παράγων για την τελική κατάρρευση του 
κουµµουνισµού. 
 
Από την οµιλία του καθηγητού Αλέξανδρου Ντβόρκιν στην Ιʹ Συνδιάσκεψη Εντεταλµένων Ορθοδόξων 
Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων, που συνήλθε στήν Αλίαρτο της Βοιωτίας από 16-21 Σεπτεµβρίου 1998. 
Αγγλικός τίτλος: «The shift of Paradigm – New Religious movements of the 20th century and the christian civilization: 
a Russian example». 
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