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 [1]. Γιατί να γραφτούν στα Ελληνικά; 

Τα βιβλία της Κ. ∆ιαθήκης γράφτηκαν από Ιουδαίους. Εντούτοις δε γράφτηκαν 
στην Αραµαϊκή που ήταν, εκείνη την εποχή, η µητρική γλώσσα των Ιουδαίων της 
Παλαιστίνης. Αυτό συνέβη γιατί, κατά θεία οικονοµία, η Ελληνική γλώσσα είχε 
επικρατήσει ως η παγκόσµια γλώσσα σε όλα σχεδόν τα διαµερίσµατα της 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
που γράφτηκε πρώτα στα Αραµαϊκά και µετά στα Ελληνικά. Ακόµη και πριν από 
τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου η Ελληνική γλώσσα δεν ήταν άγνωστη στην 
Παλαιστίνη. Έτσι, τον 6ο π.Χ. αιώνα στο βιβλίο του ∆ανιήλ υπάρχουν τρεις 
ελληνικές λέξεις, «κιθαρίς», «ψαλτήριο» και «συµφωνία» πράγµα  που µαρτυρεί 
ότι είχε αρχίσει ήδη η διείσδυση της Ελληνικής γλώσσας µεταξύ των Ιουδαίων. 
Την αρχή βέβαια της διείσδυσης θα πρέπει να την αναζητήσουµε πολλούς αιώνες 
πριν από το βιβλίο του ∆ανιήλ, στο πρώτο κύµα των Ελλήνων µεταναστών στην 
Ανατολή, δηλ. των Ιώνων, τους οποίους συναντούµε στην Π. ∆ιαθήκη ως «υιούς 
του Ιαυάν» [Γέν. 10:4, Α’ Χρον.1:7], δηλ. «υιούς του Ίωνα». Η πρώτη όµως 
κύρια εισβολή της Ελληνικής γλώσσας στην Παλαιστίνη, όπως και σε άλλα µέρη 
του κόσµου, έγινε ως αποτέλεσµα των κατακτήσεων του Μ. Αλεξάνδρου και η 
επικράτησή της ήταν ολοκληρωτική. Αργότερα η Ελληνική γλώσσα κατέκτησε 
ακόµα και τη Ρώµη. ∆εν κατόρθωσε βέβαια να εκτοπίσει τη Λατινική, όµως 
καθιερώθηκε εξίσου µε τη Λατινική ως οµιλούµενη. Μάλιστα η Ελληνική γλώσσα 
θεωρούνταν γλώσσα των γραµµάτων και ήταν σε χρήση στις ανώτερες 
κοινωνικές τάξεις. Αλλά και στις κατώτερες τάξεις χρησιµοποιούνταν η Ελληνική, 
γιατί οι περισσότεροι από τους δούλους είχαν ως µητρική τους γλώσσα την 
Ελληνική. 

Η Παλαιστίνη ήταν δίγλωσση κατά το µεγαλύτερο µέρος της. Ανάλογα µε την 
γλώσσα που µιλούσαν οι Ιουδαίοι διακρίνονταν στους «Εβραίους» και στους 
«Ελληνιστές». Οι Εβραίοι κατοικούσαν ως επί το πλείστον στην Παλαιστίνη, ήταν 
περισσότερο προσκολληµένοι στις πατρώες παραδόσεις και µιλούσαν την 
Αραµαϊκή ως µητρική γλώσσα, Οι Ελληνιστές ανήκαν στον µεγάλο όγκο της 
«∆ιασποράς». Ήταν κάτω από την επίδραση του ελληνικού πνεύµατος και του 
ελληνικού πολιτισµού και είχαν υιοθετήσει ως µητρική τους γλώσσα την 
Ελληνική. Για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών της µεγάλης αυτής 
µάζας των Ιουδαίων, οι οποίοι δεν είχαν καµία επαφή µε την Εβραϊκή και την 
Αραµαϊκή γλώσσα, έγινε η πρώτη µετάφραση των Ιερών βιβλίων της Π. ∆ιαθήκης 
στην Ελληνική, η γνωστή Μετάφραση των Εβδοµήκοντα, όπως αναφέραµε στην 
αρχή της µελέτης µας. Oι Ελληνιστές αυτοί ήταν διεσπαρµένοι, όµως ένας 
σηµαντικός αριθµός από αυτούς ήταν εγκαταστηµένοι στην Παλαιστίνη. Πολλοί 
υπήρχαν στα ελληνικότερα τµήµατα, όπως η ∆εκάπολις, η Τύρος και η Σιδώνα, 
αλλά ακόµη και στην Ιερουσαλήµ. Όπως βλέπουµε στις Πράξεις των Αποστόλων, 
σηµαντικό τµήµα της πρώτης Εκκλησίας της Ιερουσαλήµ αποτελούνταν από 
Ελληνιστές. Είναι γνωστή η διένεξη ανάµεσα στους Εβραίους και στους 
Ελληνιστές σχετικά µε την καθηµερινή διακονία του φαγητού [Πράξεις 6:1]. 
Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι οι διάκονοι που εκλέχτηκαν για να υπηρετούν στα 
τραπέζια, είχαν όλοι ελληνικά ονόµατα. Εποµένως, κατά πάσα πιθανότητα ήταν 
Ελληνιστές. Θα πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 
κάθε φορά που ο συγγραφέας αναφέρει κάποιο εδάφιο από την Π. ∆ιαθήκη, το 
δίνει σε δική του ελεύθερη µετάφραση από το Εβραϊκό κείµενο. Όταν όµως 
αναφέρει τον Κύριο να χρησιµοποιεί τέτοια εδάφια, συνήθως τον παρουσιάζει να 
χρησιµοποιεί τη Μετάφραση των Εβδοµήκοντα. Πράγµα που είναι ένδειξη ότι ο 



Ιησούς χρησιµοποιούσε την Ελληνική γλώσσα ανάλογα µε το ακροατήριο στο 
οποίο απευθυνόταν. 

Είναι, εποµένως, αναµφισβήτητο ότι η επικράτηση της Ελληνικής γλώσσας 
παγκοσµίως ήταν µια από Θεού προετοιµασία που οδήγησε στο «πλήρωµα του 
χρόνου» σχετικά µε την ενσάρκωση του Υιού του Θεού και την ίδρυση της 
Εκκλησίας Του. Έτσι, το Ευαγγέλιο ήταν δυνατό να κηρυχθεί µε µια γλώσσα σε 
όλο σχεδόν τον κόσµο. Είναι εξάλλου η Ελληνική γλώσσα το αρτιότερο όργανο 
έκφρασης και, κατά συνέπεια, το καταλληλότερο για να γίνει ο φορέας του 
Ευαγγελίου. 

[2]. Ποια ήταν η διάλεκτος;  

Η ιδιαίτερη διάλεκτος της Ελληνικής γλώσσας, στην οποία γράφτηκαν τα 
βιβλία της Κ. ∆ιαθήκης, ήταν η λεγόµενη «Κοινή» δηλ. η καθοµιλουµένη της 
εποχής εκείνης, όπως σήµερα θα λέγαµε η δηµοτική. Εννοείται ότι η «Κοινή» 
αυτή διάλεκτος δεν ήταν απλά η καθοµιλουµένη, ούτε ήταν η Κ. ∆ιαθήκη το 
πρώτο έργο λογοτεχνικής αξίας που γράφτηκε σ’ αυτή τη γλώσσα. Όσο
περισσότερο µελετάται η γλώσσα της Κ. ∆ιαθήκης υπό το φως των παπύρων, 
τόσο περισσότερα σηµεία επαφής ανακαλύπτονται µε δόκιµους Έλληνες 
συγγραφείς εκείνης της περιόδου, όπως ο Πολύβιος, ο Στράβων, ο Επίκτητος, ο 
Λουκιανός και ο Πλούταρχος. Ώστε η γλώσσα της Κ. ∆ιαθήκης ήταν πράγµατι «η 
γλώσσα του Αγίου Πνεύµατος», αλλά το Άγιο Πνεύµα, ως γλώσσα Του, διάλεξε
τη ζωντανή γλώσσα του λαού. Η «Κοινή» της Κ. ∆ιαθήκης είναι η ενδιάµεση 
γλώσσα µεταξύ της αττικής των κλασσικών χρόνων και της νεοελληνικής. Εκείνο 
που την χαρακτηρίζει είναι η απλούστευση τόσο του λεξιλογίου όσο και των 
γραµµατικών και συντακτικών κανόνων, ακόµη και της φωνητικής αξίας των 
γραµµάτων και των διφθόγγων. Έτσι, βρίσκεται πλησιέστερα στην νεοελληνική 
παρά στην αττική διάλεκτο. 

[3]. Κριτικές Εκδόσεις 

Λόγω της ύπαρξης πολλών χειρογράφων της Κ. ∆ιαθήκης µε µικροδιαφορές 
µεταξύ τους, στο κριτικό κείµενο γίνεται προσπάθεια να χρησιµοποιηθούν όχι 
µόνο τα περισσότερα χειρόγραφα αλλά κι εκείνα µε τη µεγαλύτερη εσωτερική 
αξία και τα καλύτερα ερείσµατα. Έγιναν πολλές τέτοιες εκδόσεις τα τελευταία 
τριακόσια χρόνια περίπου. Η πιο πρόσφατη και αξιόπιστη έκδοση του κριτικού 
κειµένου είναι των Nestle-Aland. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να υπενθυµίσουµε 
ότι η διαίρεση του κειµένου σε κεφάλαια και εδάφια δεν έχει καµιά σχέση µε το 
αρχικό κείµενο. Είναι µια εφεύρεση πολύ νεότερη, των τελευταίων 800 χρόνων. 
Η πρώτη έκδοση µε τη σηµερινή µορφή διαίρεσης σε κεφάλαια και εδάφια έγινε 
το 1551 από τον Robert Stephanus. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η διαίρεση αυτή 
του κειµένου σε κεφάλαια και εδάφια είναι επιβεβληµένη και κάνει το κείµενο 
πολύ πιο εύχρηστο. Όµως, είναι αναµφισβήτητο ότι σε πολλά σηµεία η διαίρεση 
έγινε κατά τρόπο αυθαίρετο. Εποµένως, στη χρήση του κειµένου θα πρέπει να 
θυµόµαστε ότι τόσο η διαίρεση όσο και οι παραποµπές, αν και είναι 
χρησιµότατες, δεν αποτελούν µέρος του κειµένου, αλλά είναι µεταγενέστερα 
ανθρώπινα έργα. 

 

 


