


Η Καταγωγή του Χριστιανισμού 

Βιβλίο Τρίτο 

Κυκλοφορούν: 

R. AMΒELAIN:  ΙΗΣΟΥΣ ή το θανάσιμο μυστικό των Ναϊτών.  
R. AMBELAIN:  Απόστολος ΠΑΥΛΟΣ και ή μυστική Σωή του.  
R. AMBELAIN:  Τα βαρειά μυστικά του ΓΟΛΓΟΘΑ. 

Θα κυκλοφορήσουν στην ίδια σειρά 

Α. LODS: Προχριστιανική εποχή. 
Μ. ΒΕΡΕΤΤΑ: Τα χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας.  
Α. LODS: Ο Μωυσής. 
J. ALLEGRO: Το Ιερό μανιτάρι κι ο σταυρός.  
Α. LODS: ΟΙ Προφήτες. 
Α. LODS: Ιουδαϊσμός πρόδρομος του Χριστιανισμού. 
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….στους ήρωες της Μασσάντα…. 
 



 

 

 
  
Με κατηγορούν συχνά πως διατηρώ φιλολογικές σχέσεις με τον 
Τάσσιο, το Δάντη και τον Αριστοτέλη! Αλλά οι κατήγοροί μου δεν 
μπορούν να καταλάβουν πως τ’ αναγνώσματα αυτά είναι για μένα 
σαν ένα ευχάριστο ρόφημα, που με βοηθάει να χωνέψω τις 
χοντροκομμένες ανοησίες των Πατέρων της Εκκλησίας. Δεν 
μπορούν να νοιώσουν πως οι μεγάλοι αυτοί ποιητές μου φωτίζουν 
το πνεύμα και με κάνουν πιο ανεκτικό απέναντι στις ασυναρτησίες 
της Θρησκείας.... 
 

Πάπας Βενέδικος ο ΙΔ΄ 
Επιστολή πρός τον R.P. MONTFAUCON1 

 
 
 
 
 
 
 
1. Ο PROSPER LAMBERTINI χρημάτισε αρχιεπίσκοπος της 
Μπολώνιας, Καρδινάλιος του Κονκλαβίου μέχρι το 1740, την χρονιά 
που πέθανε ο Κλήμης ο IB' και, τελικά, Πάπας από το 1740 μέχρι το 
1758. Υπήρξε διακριτικός προστάτης του Βολταίρου. Όταν γινόταν 
η συζήτηση για την εκλογή του νέου Πάπα, είπε αστειευόμενος την 
παρακάτω φράση, παρ' όλο που ο ίδιος δεν ήταν υποψήφιος για το 
αξίωμα: «Αν θέλετε έναν άγιο άνθρωπο, εκλέξτε τον GOTTI. Αν 
θέλετε έναν ικανό πολιτικό, διαλέξτε τον ALDOBRANDI. Τέλος αν 
θέλετε έναν καλοκάγαθο ηλίθιο, τότε διαλέξτε εμένα!... » Ύστερα 
από ορισμένους δισταγμούς, το Άγιο Πνεύμα, με το χέρι των Αγίων 
Πατέρων, διάλεξε σα νέο Πάπα τον PROSPER LAMBERTINI, με τ’ 
όνομα Βενέδικτος ο ΙΔ΄: Πράγματι, υπήρξε ένας θαυμάσιος 
πνευματικός ηγέτης. Ήταν άνθρωπος των γραμμάτων, συγγραφέας 
κι ο ίδιος όπως κι ο Λέων ο I΄, αυτός που θεωρούσε το 
Χριστιανισμό σαν ένα ασυνάρτητο μύθο. (Βλ. «Η Μυστική Ζωή του   
Αποστόλου Παύλου). 
 
Το παραπάνω ανέκδοτο, το δανειστήκαμε από την Ιστορία των 
Παπών του PIERRE DE LUZ, Παρίσι 1960, έκδοση ALBIN MICHEL, 
IMPRIMATUR 1960. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Εισαγωγή 
 

Πρώτο Μέρος 
 
I Οι Ζηλωτές. Η καταγωγή του κινήματος. Οι διαδοχικές 
εξεγέρσεις. Οι μαρτυρίες των χειρογράφων της Νεκρής Θάλασσας. 
 
II Οι γιοί του Ααρών. Η διπλή εξουσία μέσα στό κίνημα των 
Ζηλωτών. Η αλήθεια για τον Ζαχαρία. 
 
III Οι γιοί του Δαυίδ. Oι αδελφοί και οι οπλαρχηγοί του 
Ιησού. Αυτοί που συνέχισαν τον αγώνα, κι αυτοί που τον 
εγκατέλειψαν. 
 
IV Ο Εζεκίας από Τα Γάμαλα. Ο πάππος του Ιησού. Οι 
επιχειρήσεις του εναντίον της Συρίας. Ο Ηρώδης ο Μεγάλος τον 
συνέλαβε και τον σταύρωσε. 
 
V Ο Ιούδας αττό Τα Γάμαλα. Γιος του Εζεκία και πατέρας του 
Ιησού. Όσα ξέρουμε για το πρόσωπό του. Ο θάνατός του, την 
εποχή της εξέγερσης της Απογραφής, το 6 μ.Χ. 
 
VI Σίμων - Πέτρος. Ποτέ του δεν πάτησε στη Ρώμη. Σταυρώθηκε 
το 47 στη Ιερουσαλήμ, κατά διαταγή του στρατιωτικού διοικητή 
ΤιΒέριου - Αλέξανδρου. 
 
VII Οι αδελφοί με τ’ όνομα Ιάκωβος. Από την αβεβαιότητα για 
την ιστορική τους ύπαρξη, μέχρι την σωστή τους τοποθέτηση, στα 
πλαίσια της δαυιδικής οικογένειας. Ο θάνατός τους στην Παλαιστίνη 
και την Ιερουσαλήμ. Η μυστικοποίηση του Αγίου Ιάκωβου του 
Κομποστέλλο. 
  
VIII Ανδρέας ή Ελεάζαρ η Λάζαρος. Αδελφός του Σίμωνα - 
Πέτρου και, κατά συνέπεια, αδελφός του Ιησού. Συνδέεται με τη 
μυθική παράδοση κάποιας «ανάστασης». 
 
IX Η ανάσταση του Λαζάρου. Η αβεβαιότητα για το θαύμα, που 
το αγνοούν τόσο ο Ματθαίος, όσο κι ο Μάρκος ο Λουκάς κι ο 
Παύλος. Η πιθανότερη εξήγηση.  
 
Χ Ο Ιούδας - Μπαρ - Ιούδα. Ο δίδυμος αδελφός του Ιησού, με τ’ 
όνομα Ιούδας η Θωμάς η Λαβαίος η Θαδδαίος. Ο στρατιωτικός 
διοικητής Κούσπιος Φάδος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. 
 



 

 

XI Φίλιππος. Είναι ένας από αυτούς, που εγκατέλειψαν το κίνημα 
μετά την σταύρωση του Ιησού. Η ιστορική άγνοια για το πρόσωπο 
του. 
 
XII Ματθαίος. Κι αυτός εγκατέλειψε το κίνημα μετά τη θανάτωση 
του Ιησού. Πιθανώτατα ήταν θείος του Ιησού και ίσως πατέρας του 
Ιωάννη από το Γισγαλά, του Ζηλωτή ηγέτη που διακρίθηκε στην 
πολιορκία της Ιερουσαλήμ. 
 
XIII Βαρθολομαίος ή Μπαρ - Ταλμάι. Τον συνέλαβαν στην 
Ιουμαία και τον εκτέλεσαν κατά διαταγή του στρατιωτικού διοικητή 
Κούσπιου Φάδου. 
 
XIV Γιοχανάν ή Ιωάννης ο  Ευαγγελιστής. Αδελφός του Ιησού. 
Και αυτός δεν πάτησε ποτέ του στη Ρώμη. Υπήρξε θρησκευτικός 
ηγέτης του κινήματος των Ζηλωτών και πέθανε στην Ιερουσαλήμ, 
την ίδια εποχή με τον Ιάκωβο το Μικρό. 
 
XV Οι «πύρινες γλώσσες» της Πεντηκοστής. Τι ήταν στην 
πραγματικότητα το «χάρισμα της πολυγλωσσίας»; Η ψυχιατρική 
εξήγηση της «γλωσσολαλίας». Ποιο ήταν το τυπικό του TICOUN 
CHABOUOTH. 
 
XVI Ο Μαναήμ ή Μενάχεμ ή «Παράκλητος». Ήταν εγγονός του 
Ιούδα από τα Γάμαλα. Επαναστάτησε και κατέλαβε το φρούριο της 
Μασσάντα. Αργότερα κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, ανακηρύχθηκε για 
ένα σύντομο διάστημα βασιλιάς του Ισραήλ κι εκτελέστηκε από 
τους ίδιους τους Ισραηλίτες, γιατί κατάντησε πολύ σύντομα ένας 
αιμοβόρος τύραννος 
 
XVII Συμεών - Μπαρ - Κλεοφά. Απόγονος κι αυτός του Δαυίδ, 
που σταυρώθηκε στην Ιερουσαλήμ ύστερα από μια εξέγερση. 
 
XVIII Συμεών - Μπαρ - Κόχμπα. Το όνομα του σημαίνει «γιος του 
Άστρου». Με την υποστήριξη του Ράμπι Ακίμπα, οργάνωσε την 
Εξέγερση του 135. Μετά τις πρώτες νίκες, καταστράφηκε από τη 
δύναμη των ρωμαϊκών λεγεώνων και πήρε πάνω του την ιστορική 
ευθύνη για το τέλος της ύπαρξης του Ισραηλίτικου Έθνους. 
 
XIX Μαρία, ή μητέρα του Ιησού. Η γενεαλογία της. Οι 
αμφιβολίες της για την θεϊκότητα του γιου της υπαγόρευαν την 
ανάγκη της δημιουργίας του πλαστού προσώπου της Μαρίας της 
Μαγδαληνής. Πέθανε στην Ιερουσαλήμ. 
 
XX Οι μεγάλες οικογένειες. Η Ασμοναϊκή, η Δαυιδική και η 
Ηρωδιακή διαφιλονικουν ασταμάτητα για το θρόνο του Ισραήλ. Η 
ετεροθαλής αδελφή της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού, δεν είναι 



 

 

άλλη από τή Μαριάμνη τη Β' ή Κλεοπάτρα της Ιερουσαλήμ που 
υπήρξε κι αυτή μία από τις γυναίκες του Ηρώδη του Μεγάλου. Οι 
συνωμοσίες της και το τέλος της. 
 
XXI Το αληθινό πρόσωπο του Ηρώδη Φίλιππου του Β΄. Ο 
Λυσανίας, ο ετεροθαλής αδελφός της Σαλώμης της Β΄ και η 
πραγματική του σύζυγος. Οι λόγοι που υπαγόρευσαν τη λογοκρισία 
των κειμένων από τούς μοναχούς - αντιγραφείς. 
 

 
Δεύτερο Μέρος 

 
XXII Ιησούς - Μπαρ - Ιούδα. Πώς λογοκρίθηκε ο Τάκιτος, ο 
Σουετόνιος κι ο Φλάβιος Ιωσήφ, για να επιβληθεί πιο εύκολα ο 
μύθος του ενσαρκωμένου Ιησού. 
 
XXIII Ιησούς Μπαρ - Αμπά. Η ποινική αντικατάσταση ήταν κάτι 
το αδύνατο, την εποχή που την αναφέρουν τα ευαγγέλια. Οι λόγοι 
που επέβαλαν τη δημιουργία του φανταστικού αυτού προσώπου, 
για να καλυφθεί η επαναστατική δράση του Ιησού. 
 
XXIV Το έγκλημα του Ναού. Η Έφοδος από την Ιεριχώ προς την 
Ιερουσαλήμ. Η επίθεση εναντίον των εμπόρων και των 
προσκυνητών. Η παραποίηση των λέξεων στ’ αρχικά κείμενα. 
  
XXV Η αλήθεια για Τα Πάθη. Είναι αδύνατο να ρωτήθηκε η 
γνώμη του πλήθους για να εκδοθεί η καταδικαστική απόφαση. Οι 
ρωμαϊκοί νόμοι απαγόρευαν ρητά να συμβεί κάτι παρόμοιο. Οι λόγοι 
που επέβαλαν τή δημιουργία του πλαστού αυτού γεγονότος. 
 
XXVI Το μυστικό του Σίμωνα του Κυρηναίου. Μια διακριτική 
αντιδικία, που παρατηρείται στα έργα των ερευνητών, των πρώτων 
χριστιανικών αιώνων. Οι λόγοι που προκάλεσαν την αντιδικία 
αυτήν. 
 
XXVII Η απόδραση του Ιησού. Τον συνέλαβαν έξη εβδομάδες 
πρίν από το Πάσχα. Δραπέτευσε με τη σιωπηρή συγκατάθεση του 
Πιλάτου. Στή διάρκεια της απόδρασης του προκάλεσε μια εξέργεση 
στη Σαμάρεια. Ξαναπιάστηκε στη Λύδδα, οδηγήθηκε στην 
Ιερουσαλήμ, δικάστηκε, καταδικάστηκε και σταυρώθηκε. 
 
XXVIII Δύο μυστηριώδεις καθαιρέσεις. Οι Σαδδουκαίοι 
κατήγγειλαν τον Πιλάτο σαν έμμεσα υπεύθυνο για την απόδραση 
του Ιησού, που είχε σαν συνέπεια της την έξέγερση των 
Σαμαρειτών. Ο Πιλάτος εξορίστηκε στη Βιέννα της Γαλατίας και 
πέθανε εκεί. Την ίδια εποχή, ο Ηρώδης Αντίπας εξορίστηκε κι αυτός 
στο ίδιο μέρος. Οι πραγματικοί λόγοι των δύο αυτών καθαιρέσεων. 



 

 

 
XXIX Πότε πέθανε ο Ιησούς; Γιατί δεν συμπίπτουν οι διάφορες 
χρονολογίες που προτείνουν οι επίσημοι ερευνητές. Ποιος είναι ο 
σίγουρος τρόπος του υπολογισμού της χρονολογίας, που πέθανε ο 
Ιησούς. 
 
XXX Το μυστήριο του Τάφου. Ο  Ιησούς θάφτηκε σ’ έναν τάφο 
σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο ή ρίχτηκε στον 
«βουρκόλακκο», όπως όλοι οι θανατοποινίτες; 
 
XXXI Το κάψιμο των λειψάνων του Ιησού. Τα λείψανα του 
Ιησού κάηκαν την 1η Αυγούστου του 362 κατά διαταγή του 
Αυτοκράτορα Ιουλιανού. Τα λείψανα αυτά δεν ήταν του Ιωάννη του 
Βαπτιστή, αλλά του Ιησού. 
 
XXXII  Οι Αναστημένοι της Μεγάλης Παρασκευής. Η Αφήγηση 
είναι απαράδεκτη. Αφορούσε τους αγωνιστές του κινήματος των 
Ζηλωτών, που ήταν θαμμένοι στο παραδοσιακό νεκροταφείο του 
Όρους των Ελαιών. 
 
XXXIII Η σκιά του Τιβέριου. Γιατί ο Αυτοκράτορας αυτός 
σκέφτηκε να ανακηρύξει τον Ιησού, Τετράρχη της Βόρειας 
Παλαιστίνης και ίσως και Βασιλιά του Ισραήλ. Ο Ιησούς θα 
μπορούσε να γίνει ένα πιόνι της εξωτερικής πολιτικής του εναντίων 
των Πάρθων. 
 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 



 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
«Ένας μύστης γίνεται καμιά φορά, τ’ όργανο μιας φονικής εξέλιξης 
του πεπρωμένου, που η σκοπιμότητα της ξεφεύγει από τα όρια της 
ανθρώπινης διανόησης...» 
 

MAURICE ΜAGRE: Η Πρισκίλλα της Αλεξάνδρειας. 
 
 
 
Συγκεντρωμένοι από νωρίς, πρίν ακόμα φέξει, στα ξεχωριστά για 
τούς άντρες, διαμερίσματα του Ναού της Ιερουσαλήμ, με το 
πρόσωπο στραμμένο πρός την ανατολή, το κεφάλι σκεπασμένο με 
το ταλέθ και σφιχτοκρατώντας τα τεφιλίμ ατό χέρι, οι ευσεβείς 
Εβραίοι περιμένουν την πρώτη αχτίδα του ήλιου για να  ψάλουν 
την καθιερωμένη προσευχή: « Ευλογημένος νά ’σαι Κύριε Θεέ μας, 
Βασιλιά του κόσμου, που δημιούργησες το φως και διατήρησες τα 
σκοτάδια... Ευλογημένος να 'σαι Κύριε, Θεέ μας, Βασιλιά του 
κόσμου, πού 'δωσες στον κόκορα τη γνώση να ξεχωρίζει τη μέρα 
απ' τη νύχτα...» 
 
Μέσα στην παγωνιά της τελευταίας νύχτας του μήνα Νισάν, 
χιλιάδες αστραπόμορφα διαμάντια τρυπούν το γαλαζόμαυρο 
βελούδο του ουρανού. Από τή μεριά της δύσης, την πιο σκοτεινή, 
γέρνουν τ’ αστέρια με Τα εξωτικά ονόματα AL-ΚΗUS και ARCHER 
και απ' τή μεριά της ανατολής, που όσο πάει και φωτίζεται, 
ανεβαίνει σιγά - σιγά, ο αστερισμός ΑΒ-ΜΕΝΚΗIR, η Φάλαινα. 
Εκείνη άκριΒώς τή στιγμή, ο μεγάλος κόκορας του Ναού, ο μόνος 
που ειχε το δικαίωμα να ζει μέσα στην Αγία Πόλη απ’ όλα τ’ άλλα 
ζωντανά της γης, καλοθρεμμένος με αννό σιτάρι από τα τρυφερά 
χέρια των κοριτσιών των ΚΟΗΑΝΙΜ. και που τον ονόμαζαν «ο 
«Αναγγελτής», έκραξε με τή στριγγή φωνή του και σήμανε έτσι για 
τους Λευίτες, το χάραγμα της μέρας. 
 
Από την άλλη μεριά της πόλης, στόν πύργο ΑΝΤΟΝΙΑ, που 
στρατοπέδευε μόνιμα η ρωμαϊκή φρουρά, ακούστηκε μια μεγάλη 
ρυθμική κλαγγή. Οι άντρες της κοόρτης της Α' Λεγεώνας, 
παρατεταγμένοι τετραγωνικά πίσω από το ρωμαϊκό αετό και τα 
πορφυρά λάβαρα, με το δεξί χέρι σηκωμένο, τιμούσαν, σύμφωνα 
με τή συριακή συνήθεια, το άστρο της μέρας, αποτείνοντας τον 
τριπλό χαιρετισμό στον «SOL INVICTUS», τον «Ανίκητο Ήλιο». 
Γιατί ο θεός αυτός, με τ’ όνομα του Μίθρα, προχωράει πάντα 
εκτυφλωτικός, απρόσιτος, φοβερός πάνω από τα κεφάλια τους, 
εξασφαλίζοντας τις δικές τους νίκες και τη δόξα της Ρώμης. 
 



 

 

Γκριζωπό, μενεξεδένιο, πορτοκαλί, κιτρινωπό, το φως απλώθηκε 
ολόγυρα, φλόγισε τον ορίζοντα, και η Ιερουσαλήμ, όπως λέει κι ο 
προφήτης Ησαΐας «ξαναντύθηκε τη λάμψη της». Η χαραυγή 
φανερώθηκε. Η νυχτερινή παγωνιά άφησε τη θέση της στην πρωινή 
δροσιά, και χίλιες δυό μυρουδιές ξεπετάχτηκαν από τη γης και τα 
σοκάκια. Δάφνη και ρίγανη, δυόσμος και βασιλικός μοσχοβόλησαν, 
κι απαντήθηκαν μέτίς ευωδιές των ψητών, που έρχονταν από τους 
φούρνους των πλούσιων σπιτιών. Από τους γύρω λόφους, μύρισε 
το σανό κι η κοπριά και, πιο πέρα, ο ιδρώς των μεροκαματιάρηδων 
κι ο κουρνιαχτός από τις τρεχάλες των ληστών και των ρέμπελων. 
Πιο κάτω, στα στρατόπεδα, βρωμοκόπησε το λιπαρόδερμα, ο 
μπρούτζος, Τα λαδωμένα σιδερικά και η προαιώνια μπόχα των 
φαντάρων.  
 
Στο στρατόπεδο της I AUGUSTA, έξω από την πόλη, οι 
καβαλλάρηδες είχαν στηθεί δίπλα στ' άλογα τους, με όλο τους τον 
οπλισμό. Σιωπηροί, σκυθρωποί κάτω από τ’ αστραφτερά τους 
κράνη. Πίσω τους έχασκε ορθάνοιχτη η Δαμασκινή πύλη βαμμένη 
στό χωματόχρωμα και την καμμένη ώχρα, που ποτέ δεν τους 
δόθηκε η ευκαιρία να τη διαβούν καβάλλα, γιατί στην Άγια Πόλη 
απαγορευόταν η είσοδος στ’ άλογα, τόσο από σεβασμό προς τις 
Ιουδαϊκές θρησκευτικές συνήθειες όσο και για πρακτικούς λόγους. 
Ποτέ του ένας καβαλλάρης  δε θ αμπορούσε να κινηθεί με άνεση 
στον επικίνδυνο δαίδαλο που σχηματίζουν τα σοκάκια της 
Ιερουσαλήμ. Έτσι οι καβαλλάρηδες στρατοπέδευαν πάντα έξω απ’ 
την πόλη, εκτός από το διοικητή τους, που έμενε στο παλάτι του 
προυκράτορα μαζί με όλους τους άλλους ρωμαίους 
αξιωματούχους. 
 
Οι καβαλλάρηδες είχαν τον ίδιο περίπου οπλισμό με τους 
φαντάρους του πεζικού. Μια μεγάλη ορθογώνια κυρτή ασπίδα 
κρεμόταν από τα ζερβά του άλογου τους και στην ίδια πλευρά 
κρεμόταν κι η μακρυά σπάθα του ιππικού. Στα δεξιά κρατούσαν 
πάντοτε το κοντόφαρδο χαρακτηριστικό μαχαίρι των ρωμαίων 
λεγεωνάριων. Αλλά, εκτός απ’ τη λόγχη των πεζικάριων, αυτοί 
είχαν περασμένη στον ώμο τους και μια φαρέτρα από 
καλοδουλεμένο δέρμα με τρία ακόντια, που οι μύτες τους κόβανε 
σαν ξυράφια. 
 
Ξέχωρα από τους φαντάρους, κι όχι, ωστόσο, τόσο μακρυά από την 
ομάδα των αξιωματικών, πηγαινοερχόταν σιωπηλός, με βλοσυρό 
το βλέμμα, ο χιλίαρχος του ιππικού, λες και κάτι περίμενε. Ξάφνου, 
πάνω στό χαλικόστρωμα του δρόμου, ακούστηκαν τα βαρειά 
πατήματα μιας μικρής στρατιωτικής ομάδας και, σε λίγο, 
φανερώθηκαν καμιά τριανταριά φαντάροι. Ήταν η προφυλακή, που 
ο χιλίαρχος είχε στείλει για ανίχνευση. 
 



 

 

Το ιππικό της I AUGUSTA είχε διαταγή να εγκαταλείψει το 
στρατόπεδο της Ιερουσαλήμ, όπου ελάχιστα θαα μπορούσε να 
προσφέρει σε περίπτωση αστικής έξέγερσης, και να πάει να 
στρατοπεδέψει στην παραθαλάσσια Καισαρεία, στην άκρη της 
κοιλάδας του Σαρόν, κοντά στη θάλασσα. Ο χιλίαρχος είχε δεχτεί 
με μεγάλη χαρά τη διαταγή να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ, την 
πόλη των τρελλών φανατικών, και να ξαναβρεί τη γλυκεία 
ατμόσφαιρα των ρωμαϊκών στρατοπέδων μαζί με τα τρυφερά και 
φλογισμένα κορμιά των κοριτσιών της Ιδουμαίας, που τα 
υπηρετούσαν. Τις γυναίκες αυτές, τις παραχωρούσε η ρωμαϊκή 
νομοθεσία, ενώ, αντίθετα, απαγόρευε στους αξιωματικούς να 
φέρνουν τις γυναίκες τους στη Μέση Ανατολή. Ο λόγος ήταν, πως 
το κλίμα κι οι ανατολίτικες συνήθειες, εκφύλιζαν γρήγορα τις 
ευαίσθητες σε ηδονές Ρωμαίες κι η Αυτοκρατορία δεν ήθελε να 
προσφέρει παρόμοια θεάματα στους υποτελείς της. 
 
Παρ' όλη όμως τη χαρά του, ο χιλίαρχος, ήταν προνοητικός. Γι' 
αυτό, και πριν να φέξει ακόμα η μέρα, έστειλε μια προφυλακή με 
σκοπό να ανιχνεύσει το φιδωτό δρόμο, που κατέβαζε πρός τη 
Λύδδα, πρώτο σταθμό πρός την Καισαρεία. Το στενό κι απότομο 
αυτό μονοπάτι υποχρέωνε τους καβαλλάρηδες να προχωρούν 
αραιωμένοι, ο ένας πίσω από τον άλλο, μεταμορφώνοντάς τους έτσι 
σε στόχους ιδανικούς για τους τοξότες της εβραϊκής αντίστασης, 
που συχνά καιροφυλακτούσαν κρυμμένοι πίσω από τις πυκνές 
φυλλωσιές και τα κακοτράχαλα βραχοβούνια. Γι' αυτό έστειλε και 
την προφυλακή της λεγεώνας ν’ ανιχνεύσει μέχρι να φωτίσει καλά 
η μέρα, ώστε οι καβαλλάρηδες να μπορέσουν ν' αντιμετωπίσουν 
κάθε είδους παγίδα. Η τιμωρία ήταν έτσι εξασφαλισμένη για τον 
οποιονδήποτε ρέμπελο, που θα τολμούσε να σηκώσει τ’ όπλο του 
ενάντια στό ρωμαϊκό αετό. 
 
Ο εκατόνταρχος, που διοικούσε την προφυλακή, διέταξε τους 
στρατιώτες του να σχηματίσουν την κανονικό τους παράταξη, τους 
πρόσταξε να σταματήσουν, κι έπειτα τράβηξε τον πορφυρένιο 
μανδύα του, σήκωσε το δεξί του χέρι και χαιρέτισε τον χιλίαρχο. 
 

- Εκατόνταρχε, πως είναι ο δρόμος; 
- Ήρεμος και διαβατός, χιλίαρχε... 
 

 
Στις μεσογειακές αυτές περιοχές, που βρίσκονται σε χαμηλό 
γεωγραφικό πλάτος, οι αυγές και τα δειλινά, κρατούν πολύ λίγο. Ο 
ήλιος, λες και πηδάει πάνω από τον ορίζοντα. Οι αχτίδες του 
φλογίζουν σύντομα τα τείχη της Πόλης του Δίκαιου Θεού. Ψηλά, 
δεσπόζοντας πάνω απ’ την Άγια Πόλη, άστραφτε το χρυσάφι της 
σκεπής κι’ ο κοκκινωπός μπρούντζος, από τις γιγάντιες πύλες του 



 

 

Ναού. Η πρωινή δροσιά αφανίστηκε από την απότομη ζέστη και μια 
αηδιαστική μυρουδιάγέμισε την ατμόσφαιρα. 
 
Ο χιλίαρχος, σκέπασε τη μύτη του μ' ένα φαρδύ μαντήλι και 
προχώρησε πρός τον καινούργιο προμαχώνα, απ’ όπου φαινόταν 
καθαρά ο πύργος του Ψέφινου. Ανάμεσα στον πύργο αυτόν και στη 
Δαμασκινή πύλη υψωνόταν ένας μοναχικοί βράχος, που οι Εβραίοι 
τον ονόμαζαν GOLGOTHA, που πέι να πει στη γλώσσα τους, 
«καύκαλο». Υπήρχε μια παράδοση που έλεγε πως κάτω από το 
λόφο αυτόν αναπαυόταν άθικτο το κορμί του πρώτου Βιβλικού 
άνθρωπου, του ADAM και πως η στρογνυλή βράχινη κορφή του, 
περιέκλειε ακριβώς το νεκροκέφαλο του πρωτόπλαστου. Ο βράχος 
αυτός, γυμνός και φαλακρός, σαν καταραμένος από το Θεό και 
τους ανθρώπους είχε μια όψη φρικιαστική. Τη μέρα, με στριγγές 
κραυγές μάλωναν πάνω του τα κοράκια με τους γύπες.  Τη νύχτα 
αλυχτούσαν εκεί τα τσακάλια και οι ύαινες. Τέτοιο είναι το 
πεπρωμένο των τόπων εκτέλεσης... Ο θάνατος που  βόσκει επάνω 
τους τρέφει τη ζωή! 
 
Στήν κορφή του φαλακρού λόφου υψώνονταν καμιά δεκαριά 
κάθετοι πάσσαλοι, λες και περίμεναν το φρικτό οριζόντιο 
συμπλήρωμα τους, κι ανάμεσά τους υπήρχαν δυο που ήταν 
συμπληρωμένοι, κι έμοιαζαν περισσότερο με το ελληνικό νράμμα 
ταυ, παρά με τον ισόσκελο σταυρό Η φρίκη τους στιγμάτιζε το 
γαλανό ουρανό της Ιουδαίας. 
 
Με ακολουθία μερικούς από τους αξιωματικούς του ο χιλίαρχος του 
ιππικού προχώρησε αργά πρός τους σταυρούς και, όταν έφτασε σε 
μικρή απόσταση απ' αυτούς, σταμάτησε και κοίταξε σιωπηλός. 
Πάνω του - κρέμονταν δυο άνθρωποι. Ήταν νεκροί, ίσως εδώ και 
δυό μέρες. Αλλά είχε περάσει πια η εποχή εκείνη, που η Ρώμη, από 
σεβασμό προς τους θρησκευτικούς νόμους, επέτρεπε στις 
οικογένειες των καταδίκων να κατεβάσουν από το σταυρό το 
πτώμα του συγγενή τους πριν από τη δύση του ηλίου, για να «μην 
ποτιστεί η άγια γη του Ισραήλ, με τον ιδρώτα των πτωμάτων», 
όπως απαιτούσε η Γραφή. Οι καιροί αυτοί είχαν αλλάξει. και τώρα 
πια οι Λεγεωνάριοι, σκεπάζοντας τις μύτες TOW φρουρούσαν τα 
πτώματα πάνω στον GOLGOTHA παρ' όλη την αηδία, που τους 
προκαλούσε η αποστολή τους. Το διάταγμα ήταν του 
προκουράτορα Τιβέριου Αλέξανδρου. Τα κορμιά των καταδίκων 
έπρεπε να μείνουν πάνω στους σταυρούς μέχρι να τους 
κατασπαράξουν τα όρνια και Τα θηρία. Ο προκουράτουρας είχε 
δηλώσει πως μόνο μ’ αυτό τον τρόπο δε θα τολμούσε κανείς να 
ξαναδημιουργήσει τη φήμη, που συνόδεψε την εκτέλεση του 
Ιησού, του «Βασιλιά των Ιουδαίων», του πρωτοτόκου γιου του 
Ιούδα του Γαλιλαίου, που σταυρώθηκε την εποχή του του 
προκουράτορα Πόντιου Πιλάτου, δεκατέσσερα χρόνια πριν. Την 



 

 

εποχή εκείνη, οι οπαδοί του Ιησού, οι Ζηλωτές είίτε με δωροδοκία 
είτε με μεθύσι, είχαν καταφέρει να ξεγελάσουν την ντόπια φρουρά 
του Ναού, που τάχτηκε να φυλάει τον τάφο του, και, 
παραμερίζοντας με κάποιον τρόπο την  πέτρα που τον έφραζε, 
έκλεψαν το πτώμα του, που προηγουμένως το είχαν αλείψει  με 
αντισηπτικές ουσίες, όπως το μύρ:ο κι η αλόη και το μετέφεραν στη 
Σαμάρεια, όπου οι Ιουδαίοι, εξ' αιτίας του παλιού μίσους, που τους 
χώριζε με τους κατοίκους της περιοχής αυτής, δεν μπορούσαν να 
πάνε να κάνουν ανακρίσεις και να το ανακαλύψουν. Στη Σαμάρεια, 
οι Ζηλωτές το θάψανε κρυφά μέσα σ' έναν τάφο, που η φήμη έλεγε 
πως έκρυβε Τα κόκκαλα κάποιου Γιοχανάν, που οι Ιουδαίοι τον 
γνώριζαν καλύτερα με το παρατσούκλι «ο Βαφτιστής». Έτσι, μετά 
την εξαφάνιση του πτώματος του ηγέτη τους, οι Ζηλωτές διέδωσαν 
πως είχε αναστηθεί.  
Αλλά, αυτή τη φορά, οϊ παραμυθάδες θα δυσκολεύονταν πολύ, αν 
σκόπευαν να δημιουργήσουν πάλι μια παρόμοια ιστορία, γιατί οι 
κατάδικοι έμειναν για πολλές μέρες πάνω στό ικρίωμα κι όλος ο 
κόσμος είχε την ευκαιρία να δει το απαίσιο τέλος τους... 
 
Πάνω από τα κεφάλια των δυό σταυρωμένων, κρέμονταν δυό 
σανίδες με μια τρίγλωσση επιγραφή γραμμένη με πυρωμένο σίδερο. 
Στην αριστερή έγραφε: «Σίμων - Μπαρ - Γιεχουντά, σταυρώθηκε 
για φόνους και ληστείες», και στη δεξιά ήταν χαραγμένο «Γιάκωβ - 
Μπαρ - Γιεχουντά, ηγέτης των Ζηλωτών, για φόνους και ληστείες». 
 
Ο χιλίαρχος, σήκωσε το χέρι του κι εξήγησε τις επιγραφές στους 
εκατόνταρχους: «Ο αριστερός είναι ο περίφημος Σίμωνας, που τον 
φωνάζανε και Πέτρο. Ήταν αδερφός του Ιησού, του Βασιλιά των 
Ιουδαίων, και διάδοχός του στό κίνημα της οικογένειας, που 
σφετεριζόταν το θρόνο του Ισραήλ, κι είχαν σαν αντίζηλο τους τον 
Ιδουμαίο πρίγκιπα Ηρώδη - Αγρίππα. Ο δεξιός είναι ο ΙάκωΒος, κι 
αυτός αδελφός του Ιησού, που οι οπαδοί του τον προτίμησαν στην 
ηγεσία του κινήματος από τον Σίμωνα. Η θανάτωση τους δεν 
πρόκειται τελικά να μας γλυτώσει απ’ όλα τα προβλήματα, που μας 
προκάλεσε αυτή η οικογένεια γιατί υπάρχει ακόμα κάποιος εγγονός 
του Ιάκωβου με τ’ όνομα Μενάχεμ ή Μαναήν... Αν η Ρώμη δεν 
εξαφανίσει και το τελευταίο βλαστάρι αυτής της οικογένειας, δεν 
πρόκειται να βασιλέψει η γαλήνη στα μέρη αυτά...»  
 
Σιωπηλοί, τυλιγμένοι μέσα στους πορφυρούς μανδύες τους, οι 
εκατόνταρχοι κοιτούσαν τα πτώματα των καταδίκων. Η μονάδα 
τους είχε μείνει για εφεδρεία στη γειτονική Βηθανία, κι έτσι δεν 
είχαν πάρει μέρος, ούτε παρακολούθησαν την εκτέλεση. Γύρω από 
τους δύο σταυρούς, είχαν μαζευτεί ολόκληρα σύννεφα από μυίγες 
κι άλλα βρωμερά ζωύφια, που έτρωγαν λαίμαργα τα αίματα και τα 
περιτώματα, που χύνονταν από τα κορμιά των σταυρωμένων. Ο 



 

 

χιλίαρχος έφερνε πάλι στη μνήμη του το φρικτό θέαμα της διπλής 
αυτής σταύρωσης... 
 
Από τα χαράματα εκείνης της μέρας, το μεγάλο ταμπούρλο της 
φρουράς του πύργου ΑΝΤΟΝΙΑ, είχε σημάνει ρυθμικά γενική 
σύναξη. Λίγο αργότερα, οι σιδερένιες πόρτες του κάστρου άνοιξαν 
και πρόβαλαν οι λεγεωνάριοι, στοιχισμένοι σε δυάδες. Είχαν μαζί 
τους μόνον ελαφρύ οπλισμό: Το κοντόφαρδο μαχαίρι, το ακόντιο 
και την κυρτή ασπίδα περασμένη στό αριστερό τους μπράτσο. 
Προχώρησαν με βήμα ταχύ πρός τον GOLGOTHA, τον τόπο της 
εκτέλεσης, όπου κατευθύνονταν κι όλας τα στρατιωτικά τμήματα κι 
από τ’ άλλα στρατόπεδα. τα βαρειά βήματα των μονάδων, που 
ακολουθούσαν η μια την άλλη ασταμάτητα, σκορπούσαν τον τρόμο 
στους εβραίους κατοίκους, που φοβισμένοι τους παρακολουθούσαν, 
κρυμμένοι πίσω από τα παραθυρόφυλλα και τους φεγγίτες. 
 
Μπρος στον GOLGOTHA, με την πλάτη γυρισμένη πρός το λόφο, ο 
στρατιωτικός σχηματισμός κράτησε σε σεβαστή απόσταση το 
πλήθος, που άρχισε να συγκεντρώνεται βιαστικά. Άλλοι φαντάροι 
έπιασαν τους δρόμους από το κάστρο ΑΝΤΟΝΙΑ ώς τον GOLGOTHA, 
σχηματίζοντας, με τα κοντάρια τους, έναν απαραβίαστο διάδρομο. 
Πέρασε έτσι κάμποση ώρα και η αγωνία του πλήθους μεγάλωνε. 
Στο μεταξύ, από τον πύργο βγάλανε έξω ένα καρότσι, που το 
τραβούσε ένας σκλάβος και το συνόδευαν πεντέξη λεγεωνάριοι μ' 
ελαφρύ οπλισμό. Πάνω στό καρότσι είχε δυό μαγγάλια, δυό 
τσουβάλια ξυλοκάρβουνα, δυό φυσούνες για το δυνάμωμα της 
φωτιάς και μισή ντουζίνα FLAGRAS, κάτι μεγάλα μαστίγια με ξύλινη 
λαβή, που από τη σιδερένια άκρη τους κρέμονταν τέσσερεις 
μακρυές αλυσίδες, που κατέληγαν σε τέσσερεις μπρούτζινες 
μπάλλες. Μια φοβισμένη μουρμούρα αναπήδησε από τα στήθια του 
κόσμου: «Τα μαστίγια της φωτιάς... τα μαστίγια της φωτιάς...» 
 
Μόλις έφτασαν στον GOLGOTHA, οι λεγεωνάριοι, που σύμφωνα με 
τη ρωμαϊκή συνήθεια έκαναν και χρέη δήμιου, ακούμπησαν κάτω τα 
μαγγάλια, τα γέμισαν κάρβουνα, άναψαν φωτιά και τη δυνάμωσαν 
με τις δερμάτινες φυσούνες. Μόλις κατακάθησε η πυρωμένη θράκα, 
ακούμπησαν επάνω της τις αλυσίδες από τα μαστίγια, μαζί με τις 
μπρούτζινες μπάλλες. τα FLAGRAS άρχισαν να πυρώνουν. 
 
Ξάφνου, το πλήθος ταρακουνήθηκε απότομα και οι λεγεωνάριοι,   
με  σπρωξιές   και χτυπήματα  το  συγκράτησαν στραμμένοι 
απειλητικά απέναντι του. Από το κάστρο ΑΝΤΟΝΙΑ είχε ξεπροβάλει 
μια καινούργια συνοδεία.  
 
Τριγυρισμένοι από μεγαλόσωμους και βαρειά οπλισμένους 
λεγεωνάριους, δυο άντρες προχωρούσαν αργά, γυμνοί από τη μέση 
κι επάνω. Γύρω από τους γοφούς τους, τους είχαν δέσει τα 



 

 

φορέματα τους, και προχωρούσαν με τα χέρια απλωμένα, δεμένα 
πάνω σε μια βαρειά τραβέρσα, που ακουμπούσε σα βοϊδοζυγός 
πάνω στό σβέρκο τους. Από το λαιμό τους κρέμονταν από μια 
σανίδα και πάνω της ήταν γραμμένα στα λατινικά, στα ελληνικά και 
στα εβρέϊκα, τ’ όνομα και τα εγκλήματα τους. Την ίδια πινακίδα, οι 
φαντάροι θα την κρεμούσαν αργότερα πάνω από τα κεφάλια τους, 
στο σταυρό. Τα πρόσωπά τους ήταν σκυθρωπά κι αδύνατα, χαμένα 
μές στα μακρυά μαλλιά και τα βρώμικα γένια. Τα μάτια τους 
έκαιγαν από τον πυρετό κι από τα χείλη τους έσταζαν αίματα και 
σάλιο. 
 
Μέσα σε σιγή θανάτου, διέσχισαν με το αργό και σερνάμενο βήμα 
τους τη μικρή απόσταση από το κάστρο ΑΝΤΟΝΙΑ ως το λόφο 
GOLGOTHA. Για να δώσει περισσότερη αγριάδα στη διπλή εκτέλεση, 
ο Τιβέριος Αλέξανδρος είχε απαγορέψει τούτη τη φορά τη 
συνηθισμένη ακολουθία με τις μοιρολογίστρες. Στα ριζά του λόφου, 
η συνοδεία σταμάτησε μ' ένα ξερό πρόσταγμα του επί κεφαλής, και 
μόνο δυό στρατιώτες σπρώξανε τους κατάδικους από τις ξύλινες 
τραβέρσες πρός τη μεριά που τους περίμεναν οι δήμιοι. Οι 
τελευταίοι τους γύμνωσαν τελείως και τους οδήγησαν εμπρός στους 
κάθετους πάσσαλους των μελλοντικών σταυρών τους. Εκεί, με μια 
κλωτσιά στα πισινά, τους έκαναν να γονατίσουν με τα πρόσωπα 
από τη μεριά του πασσάλου. Τους πέρασαν μια αλυσίδα γύρω από 
τη μέση, μιαν άλλη γύρω από το λαιμό, ενώ τα χέρια τους τα 
άφησαν όπως ήταν δεμένα, απλωτά πάνω στις τραβέρσες. 
Τέσσερεις δήμιοι τράβηξαν από τα μαγγάλια τα πυρωμένα FLAGRAS 
και στάθηκαν δύο - δύο πίσω από τον κάθε θανατοποινίτη. Αυτοί 
που στέκονταν από τ’ αριστερά τους θα κτυπούσαν πρώτοι, κι οι 
δυο από τα δεξιά, αμέσως έπειτα. Γύρισαν το κεφάλι και περίμεναν 
το πρόσταγμα. Ο εκατόνταρχος με το αξίωμα του EXACTOR 
MORTIS σήκωσε το χέρι του και το ξανακατέβασε απότομα. Οι δυο 
αριστεροί δήμιοι ύψωσαν τα πυρωμένα στη φωτιά μαστίγια, που 
πετούσαν ολόγυρα σπίθες, και τα κατέβασαν με όρμή, οργώνοντας 
την πλάτη των θυμάτων τους. Ένα απαίσιο ουρλιαχτό ξεπετάχτηκε 
από τα στήθια των καταδίκων, αλλά οι δήμιοι, αφού άφησαν για 
δυο δευτερόλεπτα τις μπρούτζινες μπάλλες να τους ψήσουν, τις 
τράβηξαν μετά απότομα, ξεκολλώντας ολόκληρα κομμάτια καμένη 
σάρκα. Αμέσως έπειτα, οι δεξιοί δήμιοι επανέλαβαν το χτύπημα με 
τον ίδιο τρόπο. Το φρικιαστικό αυτό μαστίγωμα συνεχίστηκε γι' 
αρκετή ώρα. Οι δήμιοι έκαναν ψύχραιμα τη δουλειά τους, 
αδιαφορώντας για τα ουρλιαχτά, τις κραυγές, τα βογγητά, τη 
μυρουδιά της καμένης σάρκας, τις βαθειές χαρακιές, που 
προκαλούσαν τα χτυπήματα τους, τα δάκρυα και το μαυρισμένο 
αίμα, που χυνόταν ολόγυρα. Σέ κανονικά διαστήματα, οι δήμιοι 
βάζανε πάνω στη φωτιά τα κρύα GLAGRAS και ξανάπαιρναν τα 
πυρωμένα. 
 



 

 

Αντίθετα με τον εβραϊκό νόμο, που επέτρεπε μια παρόμοια ποινή 
μόνο με απλό δερμάτινο μαστίγιο, κι όχι περισσότερα από τριάντα 
εννέα χτυπήματα στην πλάτη του καταδίκου, ο ρωμαϊκός δεν έβαζε 
κανέναν περιορισμό, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο κατάδικος 
ήταν και θανατοποινίτης. Ωστόσο, για να μην πεθάνουν οι 
κατάδικοι με τα φλογισμένα χτυπήματα των FLAGRAS και δεν 
προλάβουν να υπομείνουν το μαρτύριο της σταύρωσης που τους 
περίμενε, ο EXACTOR MORTIb, υπεύθυνος για την εκτέλεση τους, 
βλέποντας τον έναν από τους δυο λιποθυμισμένο, διέταξε: «SATIS» 
(φτάνει). Οι τρεις δήμιοι σταμάτησαν αμέσως, ενώ ο τέταρτος 
τράβηξε ένα τελευταίο λυσσασμένο χτύπημα στα πισινά του 
θύματός του. Η κληματόβεργα, που κρατούσε στα χέρια του ο 
εκατόνταρ-χος, χτύπησε με ορμή το δήμιο στο πρόσωπο: «είπα 
φτάνει..» μούγγρισε. Ο άντρας σκέπασε με τα χέρια το πονεμένο 
του πρόσωπο κι απομακρύνθηκε χωρίς να βγάλει μιλιά. 
 
Οι στρατιώτες έλυσαν τους θανατοποινίτες και TOUS ετοίμασαν για 
το τελικό μαρτύριο. Όλα εξελίχτηκαν όπως συνηθιζόταν στις 
σταυρώσεις. Έδωσαν στους δυο άντρες να πιουν ένα ηρεμιστικό 
ποτό, που το έφτιαχναν οι γυναίκες μιας εβραϊκής αδελφότητας, 
που είχε σα σκοπό της ν’ απαλύνει τον πόνο των καταδίκων, κι 
έπειτα τους ξάπλωσαν ανάσκελα πάνω στο χώμα. Η άμμος και τα 
χαλίκια χώθηκαν μέσα στις φρέσκες πληνές τους και τους 
προκάλεσαν καινούργιους πόνους, που τους έκαναν να ουρλιάζουν 
και να βογγούν. 
 
Ταυτόχρονα, οι δήμιοι κάρφωσαν από ένα χοντρό τετράγωνο καρφί 
στην κάθε παλάμη και το σφήνωσαν μέχρι το κεφάλι, μέσα στις 
σάρκες της. Μετά, σήκωσαν την τραβέρσα και την πέρασαν 
χωνευτή στην προεξοχή, που είχαν από κατασκευή τους οι 
πάσσαλοι ειδικά για το σκοπό αυτόν. Μόλις σχηματίστηκαν οι 
σταυροί η πιο σωστά τα ταυ, κάρφωσαν κι ένα τεράστιο καρφί 
πάνω στα γεννητικά όργανα των καταδίκων, τόσο για ν’ αυξήσουν 
τους πόνους τους, όσο και για να τους στηρίξουν, γιατί τα κορμιά 
τους θα μπορούσαν να πέσουν από το βάρος, μόλις θα ξεσκίζονταν 
οι τρυπημένες παλάμες. Κατόπιν, κάρφωσαν ένα τελευταίο καρφί 
πάνω στα δυο πόδια, αφού φρόντισαν προηγουμένως να σπάσουν 
τις δυο γάμπες. τα μελλοντικά πτώματα ήταν πια έτοιμα να 
υποδεχτούν το θάνατο. Για να βοηθήσουν το κατασπάραγμά τους 
από τα θηρία, οι δήμιοι τα κρέμασαν μόλις δυο πιθαμές πάνω από 
τη γη. 
 
Εκτός από τις γάμπες, φρόντισαν να μην τους σπάσουν κανένα 
άλλο κόκκαλο ούτε έβλαψαν κάποιο ζωτικό όργανο, κι έτσι οι 
θανατοποινίτες θα ζούσαν και θα υπέφεραν περισσότερο. Η δίψα, η 
ζέστη, οι μυίγες πρόσθεταν κι άλλα μαρτύρια στους φυσικούς 
πόνους, που καταντούσαν ακόμα πιο αβάσταχτοι από τις πληγές της 



 

 

πλάτης, που κόλλαγαν πάνω στο άγριο ξύλο του πάσσαλου και τους 
βασάνιζαν φριχτά. Σέ λίγο τους έκαιγε κι ο πυρετός.  
 
Προς το βράδυ, άναψαν μπρος στα ζωντανά αυτά πτώματα, φωτιά 
με ξύλα. Την άναψαν για να φωτίσουν τον GOLGOTHA, αλλά και 
για να ζεσταθούν οι στρατιώτες στην κρύα νύχτα του μήνα Νισάν. 
Ακόμα, άναψαν δύο δαυλούς, πίσω από τον κάθε σταυρωμένο, που 
έκαιγαν όλη τη νύχτα. Μαζί με το σούρουπο, ήρθανε και τα πρώτα 
σημάδια του θανάτου. Τα χέρια στράβωσαν, τα δάχτυλα 
νεκρώθηκαν, κι έτσι κοκκαλωμένα μοιάζανε με απαίσιες αράχνες, 
συσπειρωμένες γύρω από το τριχωτό κορμί τους. Τα κεφάλια 
κρέμονταν πάνω στα στήθια, τα κορμιά, παραμορφωμένα σα 
στραβοσίδερα, έδειχναν όλο τον πόθο τους για την απάρνηση της 
ζωής. Ο πυρετός τους έκαιγε, η ανάσα γινόταν όλο και πιο 
ασφυκτική. Κάθε ώρα γι' αυτούς ήταν μέρα, κάθε μέρα βδομάδα. 
 
Ωστόσο, ο ποθητός θάνατος τους αρνήθηκε γι' άλλη μια φορά. 
Κατά το μεσημέρι της επόμενης μέρας, σύμφωνα με διαταγές που 
είχε πάρει από πριν, ο υπαξιωματικός της φρουράς έδωσε ένα 
πρόσταγμα. Τότε, ένας γέρος λεγεωνάριος, με το πρόσωπο σκαμένο 
από τις αμέτρητες μάχες και κακουχίες, πλησίασε τους ακίνητους 
κατάδικους. Σήκωσε το κοντάρι του και γλύστρισε την κοφτερή 
μύτη πάνω στη δεξιά μεριά του στήθους του αριστερού 
σταυρωμένου. Μόλις Βεβαιώθηκε πως βρήκε τον πνεύμονα, 
έσπρωξε τη λόγχη ελαφριά μέσα στη σάρκα. Λίγο αίμα ξεπήδησε 
από την πληγή. Ο σταυρωμένος αναπήδησε και ξανάρχισε ν' 
ανασαίνει κανονικά. Η πληγή αυτή, λειτούργησε σαν τραχιοτομή, 
τη χειρουργική επέμβαση που γεμίζει με οξυγόνο τα πνευμόνια 
όταν οι φυσικοί αναπνευστικοί δρόμοι φράζουν, είτε από αρρώστια 
είτε, όπως στη συγκεκριμμένη περίπτωση, από αγωνία. Ο γέρος 
λεγεωνάριος επανέλαβε το χτύπημα και στον δεξιό κατάδικο. Κι 
έτσι, το μαρτύριο τους κράτησε ακόμα περισσότερο. 
 
Με σέβας, σχεδόν ντροπαλά, ο εκατόνταρχος ρώτησε: «Χιλίαρχε, 
δεν είναι αλήθεια πως από την εποχή που δημιουργήθηκε αυτή η 
νέα ιουδαϊκή δοξασία για την ψευδανάσταση του Ιησού, ο Καίσαρ 
Τιβέριος έβγαλε το διάταγμα που τιμωρεί με θάνατο, όποιον ανοίγει 
ταφόπετρες και κλέβει πτώματα;» 
 
Ο χιλίαρχος έμεινε για λίγο σκεφτικός... 
 
«Σίγουρα, αυτός πρέπει να είναι ο ένας από τους λόγους. Αλλά 
υπάρχει κι άλλος που αποβλέπει στον περιορισμό της μαγγανείας. 
Οι μάγισσες, που λατρεύουν την Εκάτη, χρησιμοποιούν υγρά από 
τα πτώματα για να πετύχουν τις γοητείες τους...» 
 



 

 

Ακολούθησε μια Βαρειά σιωπή. Έπειτα, μαζί με την ακολουθία του, 
ο χιλίαρχος του ιππικού γύρισε με βήμα βαρύ πρός τη Δαμασκηνή 
πύλη, όπου στέκονταν παρατεταγμένα όλα τα τμήματα, φτασμένα 
από τα στρατόπεδα της Βηθφαγή και της Βηθανίας. Μ’ ένα του 
νόημα, ο εκατόνταοχος φώναξε το πρόσταγμα κι όλοι οι 
καβαλλάρηδες ανέβηκαν στις σέλες. Μ’ ένα δεύτερο πρόσταγμα, τα 
τμήματα πήραν σχηματισμό πορείας και μ' ένα τρίτο άρχισαν να 
προχωρούν μέσα στο ηλιόφωτο πρωινό, σκορπώντας ολόγυρα τους 
χαρακτηριστικούς ήχους από τα πέταλα, τα σπιρούνια και τα 
χάμουρα... 
 
Οι κάπνες από τις νυχτερινές φωτιές σκόρπισαν ολόγυρα μια 
ευωδιά, που έδινε, μια παράξενη γοητεία στο λόφο αυτόν που δεν 
κατάφερνε να κρύψει το αποκρουστικό θέαμα που παρουσίαζαν τα 
δυο πτώματα στην κορφή του Κάπου πιο ζερβά, κουρνιασμένα 
πάνω σ' έναν αχρησιμοποίητο πάσσαλο, δυο κοράκια κράξανε 
λαίμαργα, ενώ ψηλά στον ουρανό ακούστηκε να τιτιβίζει αθέατος 
ένα κορυδαλός. 
 
Ξάφνου, ένα σύννεφο από σκιές έκρυψε το φώς. Με αθόρυβο κι 
απαλό φτερούγισμα, που ξεσήκωσε την κίτρινη σκόνη του 
GOLGOTHA, ένα τσούρμο όρνια ξεχύθηκε καταπάνω στα πτώματα. 
Τα πρώτα έπιασαν πόστο πάνω στον καλύτερο μεζέ, το συκότι και τ' 
άλλα, με στριγγές κραυγές, μοιράστηκαν το υπόλοιπο σώμα. Σε 
λίγο, πάνω στα κορμιά, σχηματίστηκαν λογιώ - λογιώ απαίσιες 
σπηλιές, όπου τα σαρκοβόρα πουλιά χωνανε μέσα το κεφάλι και 
τραβούσαν έξω κομμάτια σωθικά κι έντερα. 
 
Ακουμπισμένοι πάνω στα κοντάρια τους, οι Σύριοι φαντάροι 
κοιτούσαν αδιάφοροι το θέαμα. Ένας μάλιστα από δαύτους, αφού 
χασμουρήθηκε τεμπέλικα στον ήλιο, μουρμούρισε την παλιά 
αραμαϊκή παροιμία: «Όπου βρωμά κουφάρια, εκεί μαζεύονται τα 
όρνια». 
 
Λίγο πιο μακρυά από τον απαίσιο τόπο, ένας δεκάρχης, που 
διοικούσε μια μικρή φρουρά, γύρισε πρός τον ουρανό και, βάζοντας 
το χέρι του γι' αντήλιο, παρατήρησε ένα φαρδύ σχηματισμό από 
πελαργούς, που πετούσαν αργά και μεγαλόπρεπα προς τη θάλασσα. 
Έρχονταν από μακρυά, πέρα από τα συντρίμια της Βαβυλώνας και 
της Περσέπολης και, κυνηγημένοι από τον καυτό αέρα, πήγαιναν να 
δροσιστούν στα δάση και στους κάμπους της Ευρώπης.  
 
Ο δέκαρχος τους παρακολουθούσε σιωπηρός Ήταν 
βορειοελλαδίτης, ένας από τους τελευταίους Βακτριάδες, που οι 
βάρβαροι Σάκες, φερμένοι από την Ασία, διώξανε τους γονείς του 
από την πατρίδα τους. Ο ίδιος δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του 
στην Ελλάδα. Κι όμως, βλέποντας τους πελαργούς η καρδιά του 



 

 

σφίχτηκε, γιατί γνώριζε πως τα ευγενικά πουλιά θα πετούσαν πάνω 
από την αληθινή πατρίδα του. Θα έβλεπαν τανησιά και τ’ αμέτρητα 
γαλάζια ακρογιάλια. Ύστερα, θα στεκόντουσαν κοντά στη 
μαρμαρόκτιστη Κόρινθο πριν να τραβήξουν για την Αθήνα με τη 
δωρική ομορφιά του Παρθενώνα της. Κάπου εκεί, υπήρχε κι ο 
ενιάπορτος ναός «Το Πελασγικόν». Και την άλλη μέρα, σπρωγμένοι 
από το δροσερό αεράκι, θα τραβούσαν για προσκύνημα στους 
άγιους τόπους της κοιλάδας των Δελφών και θα έπιναν νερό από τα 
προφητικά  νερά της Κασταλίας. 
 
Οι πελαργοί, σύμβολα ζωντανά του Οίκτου και της Καλοσύνης στην 
αρχαιότητα, θα έκαναν γνωριμία στον τόπο που πηγαίνανε, χωρίς 
ίσως οι ίδιοι να το καταλάβουν, με την απόγεια εκείνη μεταφυσική 
γαλήνη, που ο δέκαρχος δεν είχε ακόμα απαντήσει στην 
πολυτάραχη ζωή του, σε μια πατρίδα που δε γνώριζε ακόμα 
δογματικές μισαλλοδοξίες κι αιματόφυρτους φανατισμούς. Σε μια 
πατρίδα, όπου η σκέψη του φιλόσοφου κάρπιζε μεστή, 
καλοπροαίρετη, ελεύθερη, αθάνατη. 
 
Από ντροπή πρός τους άντρες του, ο Βακτηριάδης έκρυψε τα 
δάκρυα που πλημμύρισαν τα μάτια του, και τα χείλη του άθελα του 
μουρμούρισαν το τυπικό ξεπροβόδισμα στα μεγαλόπρεπα πουλιά, 
που αργοπετούσαν στον αγέρα: «Χαίρετε!». 
 
Συνεπαρμένος όμως όπως ήταν, από τη συγκίνησή του, δεν 
πρόσεξε το μήνυμα, που του φανέρωναν τα πουλιά. Πράγματι, οι 
πελαργοί πετούσαν από τα δεξιά του ορίζοντα πρός τα ζερβά, κι 
αυτό ήταν σημάδι, πως μια μεγάλη καταστροφή περίμενε τη χώρα, 
που σκίαζαν οι φτερούγες τους... 

 



 

 

 
 

Πρώτο Μέρος 
 
 

ΟΙ ΖΗΛΩΤΕΣ 
 

«...Όλα, είναι κλεμμένα από τους δικούς μας συγγραφείς! Δεν 
χρειάζεται να σας προμηθέψουμε άλλους μάρτυρες, τους κατασκευ-
άζετε μόνοι σας...» 

 
ΚΕΛΣΙΟΣ: Λόγος περί Αληθείας. 

 
 
 
 

Οι Ζηλωτές 
 
 

«Αν είναι να σωθεί ο κόσμος, θα σωθεί μονάχα από τους 
ανυπότακτους...»  
                                     ANDRE GIDE 
 

Όνομάζουμε «απόστολους» αυτούς που υποτάσσονται στη 
σκοπιμότητα μιας κάποιας «αποστολής». Η λατινική λέξη, που 
εκφράζει ακριΒώς την ίδια έννοια, είναι «DISCIPLINA», και σημαίνει 
ταυτόχρονα Νόμος και Κανονισμός. Για τους Εβραίους, 
«αποστολή», είναι ο Νόμος του Μωυσή, η THORA ή Πεντάτευχος. 
Γνωρίζουμε πλέον, ΠΩΣ οι Μεσσιανιστές, οι Ζηλωτές ή Σικάριοι, 
ήταν φανατικά προσκολημένοι στο Νόμο του Μωυσή. Ήθελαν ν' 
απελευθερώσουν το Ισραήλ από τη Ρωμαϊκή κατοχή και να 
εγκαθιδρύσουν μια θεοκρατία, όπου ο μοναδικός άρχοντας θα ήταν 
ο Θεός. Θνητοί άρχοντες δεν θα υπήρχαν πλέον, παρά μονάχα 
Κριτές, που θα δίκαζαν σύμφωνα με το νόμο του Θεού. Οι Ζηλωτές, 
τηρούσαν αυστηρά την τέταρτη εντολή και δεν δέχονταν ποτέ τους 
να ορκιστούν. Στο σημείο αυτό, ας ανοίξουμε τα Ευαγγέλια:  

 
«...και πατέρα μη καλέσητε υμών επί της γης, εις γάρ έστιν ο 

πατήρ υμών, ο εν τοις ουρανοίς...» (Μα τθα ί ο ς  ΚΓ', 9). 
 
«...εγώ δε λέγω υμίν μη ομόσαι όλως... Έστω δε ο λόγος υμών 

ναί ναι, ου ου. το δε περισσόν τούτων εκ του πονηρού εστίν...» 
(Ματ θα ί ο ς  Ε', 34 - 37). 

 
Ανάμεσα στ’ άλλα χειρόγραφα, που βρέθηκαν κοντά στη Νεκρή 
Θάλασσα, στις σπηλιές του QUMRAM υπάρχει κι ένα «εγχειρίδιο της 



 

 

αποστολής». Πρόκειται για ένα κείμενο, όπου οι γνώσεις της 
στρατηγικής τακτικής της εποχής, ανακατεύονται με μυστικιστικές 
καμπαλιστικές παραδόσεις. Η εξέλιξη της μάχης, καθορίζεται σα μια 
μυστικιστική λειτουργία και οι διάφοροι τρόποι επιθέσεων έχουν 
ονόματα αγγέλων, που είναι ταυτόχρονα και δυναμικές λέξεις 
(όπως άκριΒώς και στην Καμπάλα). Το κείμενο αυτό δημιουργεί 
στον αναγνώστη μια μυστικοστρατιωτική αίσθηση, παρόμοια με 
αυτήν που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, κατά την πολιορκία 
της Ιεριχούς (Ιησούς τ ου  Ναυ ί ,  ΣΤ', 5). 
 

Αν τα ιερά αυτά χειρόγραφα κρύφτηκαν με τόσο επιδέξιο τρόπο 
μέσα στις σπηλιές του QUMRAM, αυτό σημαίνει πως οι αδιάκοπες 
ένοπλες συγκρούσεις, που συνέβαιναν στην περιοχή, απειλούσαν 
άμεσα την ύπαρξή τους. Τα ιερά κείμενα, γραμμένα σε διάφορες 
προχριστιανικές εποχές, αποτελούσαν πάντοτε αντικείμενα 
σεβασμού για τους Εβραίους. Εκφράζουν τον Θείο Λόγο και τα 
λόγια των προφητών του Κυρίου. Οι ειδικευμένοι γραφείς, τα 
αντέγραφαν με προσοχή πάνω σε δέρματα εξαγνισμένων ζώων. Αν, 
στη διάρκεια της αντιγραφής, γινόταν κάποιο λάθος, αφαιρούσαν 
ολόκληρο το απόσπασμα. Οποιαδήποτε διόρθωση η Εύσιμο, 
απαγορεύονταν. Τα λανθασμένα κείμενα, τα τοποθετούσαν μέσα σ' 
ενα ειδικό δοχείο, που τ’ ονόμαζαν GINNZA. Όταν ολόκληρο το 
κείμενο τέλειωνε, απόλυτα σωστό, γινόταν ενα αντικείμενο 
λατρείας από τους κατοίκους της Ισραηλιτικής κοινότητας. Μ' ενα 
ειδικό όργανο, που τ’ ονόμαζαν «το χέρι της ΤΗΟRΑ», ο 
αναγνώστης παρακολουθούσε το κείμενο λέξη προς λέξη. Το «χέρι 
της THORA» ήταν ενα ξύλινο πλαίσιο φτιαγμένο από ειδικό ξύλο, με 
μια χρυσή ασημένια η χάλκινη χειρολαβή. 

 
Όταν όλα τα χειρόγραφα του QUMRAM ετοιμάστηκαν, τα τύλιξαν 

προσεκτικά μέσα σε λινά υφάσματα και τα τοποθέτησαν σε πήλινες 
θήκες μέσα στις σπηλιές. Αν υπολογίσει κανείς το σεβασμό, που 
ενοιωθαν οι πιστοί για τα ιερά κείμενα, αποκλείει την περίπτωση της 
χρησιμοποίησης μεταχειρισμένων υφασμάτων για την κάλυψη τους. 
Η παραδοσιακή μέθοδος προφύλαξης των κειμένων, απαιτούσε τη 
χρησιμοποίηση εκλεκτών υφασμάτων, ειδικά κατασκευασμένων για 
το σκοπό αυτόν. 

 
Το Γενάρη του 1951, το Ινστιτούτο Πυρηνικών Ερευνών του 

Σικάγου, κατάφερε ν' αναλύσει τα φυτικά στοιχεία, που 
εμπεριέχονται στα λινά αυτά υφάσματα, με τη βοήθεια του 
«Άνθρακα 14». Ο τελευταίος είναι μια ανακάλυψη του Δρ. W. 
LIBBY, κι αποτελεί πλέον μια κλασσική μέθοδο χρονολογικής 
εξακρίβωσης, στις αρχαιολογικές ερευνες. Βασίζεται στην αρχή, 
πως ο κάθε ζωντανός οργανισμός, φυτικός η ζωικός, απορροφά με 
την αναπνοή του ενα ραδιενεργό στοιχείο, τον «Άνθρακα 14», που 
διατηρεί την ενέργεια του και μετά το φυσικό θάνατο του 



 

 

οργανισμού. Η ποσότητα της ραδιενέργειας του στοιχείου αυτού, 
ελαττώνεται σε κανονικά χρονικά διαστήματα και, κατά συνέπεια, 
μπορεί να με τρηθε ί . Υπολογίζοντας λοιπόν το ποσοστό της 
ραδιενέργειας, που εκπέμπει ενα νεκρό αντικείμενο, μπορούμε να 
προσδιορίσουμε με αρκετή ακρίβεια τη χρονολογία, που το φυτό η 
το ζώο επαψε να ζει. Η μέθοδος αυτή μελετήθηκε και 
τελειοποιήθηκε τόσο πολύ, ώστε να μη χωράει πλέον καμιά 
αμφιβολία για την ακρίβεια των στοιχείων της. 

 
Ο «Άνθρακας 14» απέδειξε πως τα λινά υφάσματα, που 

χρησιμοποιήθηκαν σαν περιτυλίγματα για τα Ιερά Κείμενα, που 
βρέθηκαν στις σπηλιές του QUMRAM, κατασκευάστηκαν από φυσικό 
λινάρι, που κόπηκε 1917 χρόνια πριν από τη χρονολογία της 
ανάλυσης του στο Σικάγο. Αφαιρώντας 1917 από το 1951, 
φτάνουμε στο 34 μ.Χ. Η χρονολογία όμως αυτή, είναι ταυτόχρονα 
και η μέση χρονολογία της εκτέλεσης του Ιησού από τους 
Ρωμαίους. ΒέΒαια, είναι λανθασμένος ο ισχυρισμός, πως ο Ιησούς 
είχε μόνο δυο χρόνια δημόσια δράση. Ο Άγιος Ειρηναίος, πολύ 
σωστά, αναφέρει πως ο Ιησούς, όταν πέθανε, ήταν περίπου 
πενήντα χρονών. Οι Εβραίοι, την εποχή της εκτέλεσης του Ιησού, 
δεν είχαν πλέον το δικαίωμα ούτε ν' αποφασίσουν, ούτε να 
εκτελέσουν μια θανατική καταδίκη, για οποιοδήποτε εγκλημα, 
θρησκευτικό η πολιτικό, κατά συνέπεια, είμαστε υποχρεωμένοι να 
συμπεράνουμε πως οι Ρωμαίοι, και μόνο αυτοί, είναι υπεύθυνοι για 
τη θανάτωσή του. Στη μέθοδο χρονολογικής εξακρίβωσης με τον 
«Άνθρακα 14», υπάρχει μια προσέγγιση πενήντα χρόνων, πριν και 
μετά από την καθορισμένη χρονολογία. Δηλαδή, το κρύψιμο των 
κειμένων έγινε ανάμεσα στο 15 π.Χ. και στο 85 μ.Χ. Ας 
σημειώσουμε τη λεπτομέρεια αυτήν. 

 
Για ν' αναγκαστούν οι κάτοικοι του QUMRAM να θάψουν τα 

Κείμενα τους, σημαίνει πως η υπαρξή τους κινδύνευε από ένοπλες 
συγκρούσεις, που συνέβαιναν στην περιοχή. Όμως, τα ευαγγέλια 
δεν κάνουν λόγο, ούτε για την πολύνεκρη εξέγερση της 
Απογραφής: την εποχή που υποτίθεται πως γεννήθηκε ο Ιησούς 
στην Βηθλεέμ, ούτε για τις αδιάκοπες συγκρούσεις της εποχής που 
σταυρώθηκε στην Ιερουσαλήμ. Αντί για την καλοκάγαθη και 
γαλήνια αρμονία στη Γαλιλαία, που μας αφηγούνται τα ευαγγέλια, 
αντικρύζουμε, από ιστορική άποψη, μια εποχή γεμάτη από 
αιματηρές και πολύνεκρες εβραϊκές εξεγέρσεις. Ο αναγνώστης των 
σεβάσμιων χριστιανικών Βιβλίων αγνοεί πως από το 68 π.Χ. εως το 
6 μ.Χ. (εποχή της εξέγερσης της Απογραφής, που τα ευαγγέλια 
αγνοούν σκόπιμα) συνέβησαν τριάντα έξη εβραϊκές επαναστάσεις, 
με άμεσα αποτελέσματα την σταύρωση χιλιάδων αγωνιστών, την 
πυρπόληση εκατοντάδων χωριών κι οχυρών, την αιχμαλωσία 
εκατοντάδων παιδιών και την καταστροφή αμέτρητων αγρών. 
Αγνοεί ακόμα πως, στην ίδια εποχή, κατάφεραν ν' αναγνωριστούν 



 

 

για ορισμένα μικρά χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητες εβραϊκές 
κυβερνήσεις. 

 
 
Μόνο ανάμεσα στο 66 και το 58 π.Χ., δηλαδή μέσα σε οκτώ 

χρόνια, σημειώθηκαν στην Ιουδαία εικοσιέξη επαναστατικά 
κινήματα. Τις πληροφορίες αυτές τις παίρνουμε από τα κείμενα του 
Φλαβίου Ιωσήφ, που είχε τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ της 
συνεργασίας με τους Ρωμαίους, κι επί πλέον δεν διαθέτουμε τα  
πρωτότυπα χειρόγραφά  τους, αλλά αντίγραφα αντιγράφων του 
9ου και του 12ου αιώνα, λογοκριμένα και παραποιημένα από τους 
μοναχούς - αντιγραφείς. 

 
Τα μέλη της δυναστείας των Ασμοναίων, που ο Πομπήιος έδιωξε 

από την εξουσία, προκάλεσαν οκτώ επαναστάσεις ανάμεσα στο 58 
και το 27 π.Χ. Το 43, ο Εζεκίας, πατέρας του Ιούδα από τα Γάμαλα, 
βασιλικής και δαυιδικής καταγωγής, καταφέρνει να εξουδετερώσει 
για ένα διάστημα τις ρωμαϊκές λεγεώνες, κυρίως στην περιοχή της 
βόρειας Παλαιστίνης και στα υψώματα του Γκολάν. Τελικά, ο 
Ηρώδης κατάφερε να τον συλάβει και να τον σταυρώσει. Ο 
Κοστοβάρης το 27, ο Βαγόας το 6, ο Ιούδας από τα Γάμαλα με τον 
Ματτιαθά, το 5 π.Χ., συνεχίζουν τον αγώνα εναντίον των Ρωμαίων. 

 
Το 6 π.Χ., δημιουργείται μια ομοσπονδιακή και αυτόνομη 

εβραϊκή κυβέρνηση, αντίθετη προς τις υποτελείς στους Ρωμαίους 
Τετραρχίες. Την ομοσπονδιακή αυτή κυβέρνηση, την αποτελούν ο 
Συμεών από την Ιεριχώ, ο Ανθρόγγιος από την Ιουδαία κι ο Ιούδας 
από τα Γάμαλα, με εδρα του την Σεπφόριδα. Οι ρωμαϊκές λεγεώνες 
έπνιξαν στο αίμα την επαναστατική αυτή πρωτοβουλία και δυο 
χιλιάδες πατριώτες καρφώθηκαν πάνω στους ρωμαϊκούς σταυρούς. 
Ο Κοππόνιος, που αργότερα ονομάστηκε στρατιωτικός διοικητής της 
Παλαιστίνης, έσφαξε τους Γαλιλαίους πολεμιστές μέσα στο Ναό. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της σφαγής, σκοτώθηκε κι ο Ζαχαρίας, ο 
πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή. 
 

Στη διάρκεια της ρωμαϊκής αυτής αντεπίθεσης, ο Βάρος, ο 
αυτοκρατορικός διοικητής της Συρίας, πολιόρκησε τη Σέπφορι, το 
στρατηγείο του Ιούδα από τα Γάμαλα. Στην ίδια πόλη είχε γεννηθεί 
κι η γυναίκα του η Μαρία, η μητέρα του Ιησού. 

 
Η πόλη αυτή έπεσε τελικά στα χέρια των Ρωμαίων. Την 

πυρπόλησαν, την γκρέμισαν κι όσους κατοίκους απέμειναν 
ζωντανοί, τους πούλησαν σκλάβους. Φαίνεται πως η Μαρία, μαζί με 
τους γιους της και τις κόρες της, κατάφερε να γλυτώσει την 
αιχμαλωσία, γιατί τη συναντάμε αργότερα στη Γαλιλαία. Ο 
Αυτοκράτορας Ιουλιανός, τρεις αιώνες αργότερα, εγραφε τα 
παρακάτω στον Κύριλλο της Αλεξανδρείας: «Ο άνθρωπος που 



 

 

σταυρώθηκε κατά διαταγή του Πόντιου Πιλάτου, ήταν δούλος του 
Καίσαρα, και θα το αποδείξω» (βλ. Κύριλλος της Αλεξανδρείας: 
Κατά  Ι ουλ ι ανού ) .  Ο όρος που χρησιμοποιήθηκε στο 
πρωτότυπο κείμενο για να χαρακτηρίσει τον Ιησού, θα πρέπει να 
ήταν SERVUS η OBNOXIUS, που σημαίνει σκλάβος η δούλος, κι όχι 
CIVIS, που σημαίνει πολίτης, γιατί ο Ιησούς δεν ήταν βέβαια 
Ρωμαίος πολίτης! Κατά συνέπεια, όλοι οι κάτοικοι της Σεπφόριδας, 
έγιναν «σκλάβοι του Καίσαρα», δηλαδή δούλοι και δούλες της 
Αυτοκρατορίας, όπως άλλωστε όλοι οι εκτοπισμένοι από τους 
Ρωμαίους. Ο Κύριλλος της Αλεξανδρείας, παραποιώντας τα λόγια 
του Ιουλιανού, προσπάθησε να καλύψει την ιοτορική αλήθεια για 
την πραγματική πολιτική ταυτότητα του Ιησού. Οποιοσδήποτε 
σκλάβος αρνιόταν να ποοσφέρει τις υπηρεσίες του, σταυρωνόταν. Η 
περίπτωση του Ιησού ήταν ακόμα χειρότερη· Από τη μια καταγόταν 
από τους κατοίκους της Σεπφόριδας κι ήταν, κατά συνέπεια, 
«σκλάβος του Καίσαρα» κι από την άλλη, ξεσήκωνε τον πληθυσμό. 
Έτσι, είχε εξασφαλίσει το τέλος του. Σταύρωση! Ο Κύριλλος όμως, 
παραποίησε την ιστορία για να προσαρμοστεί με την πολιτική 
σκοπιμότητα του χριστιανικού κινήματος, που ήθελε να ρίξει την 
ευθύνη για τη θανάτωση του Ιησού στους ώμους των Εβραίων. 

 
Σ' αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται και η εξήγηση για το 

δεύτερο γάμο της Μαρίας με το μυστηριώδη Ζεβεδαίο. 
 
Η πολιτική ταυτότητα του Ιησού, σαν «σκλάβος της 

Αυτοκρατορίας», επιβεβαιώνεται κι από τον Κομμόδιο της Γάζας, 
τον αρχαιότερο χριστιανό ποιητή, που εζησε τον 3ο αιώνα και που 
ομολογεί πως ο Ιησούς ανήκε σε μια κατώτερη κοινωνική τάξη 
(ABJECTUS). Μάλιστα, επεξηγεί τον όρο που χρησιμοποιεί, 
λέγοντας πως πρόκειται για «ένα είδος σκλάβου» (Βλ. Κομμόδιος 
της Γαίας: CARMEN APOLOGETICUM). 

 
Να λοιπόν που η κατάσταση γίνεται πιο φανερή. Ο Ιησούς, για τη 

ρωμαϊκή αστυνομία, ανήκε στην κατηγορία των φυγάδων και των 
επαναστατημένων σκλάβων, επειδή ακριβώς είχε αποφύγει την 
αιχμαλωσία, με την εκτόπιση των κατοίκων της Σεπφόριδας το 6 
μ.Χ. 

 
Η ζωή των Ζηλωτών ήταν η ζωή των ανθρώπων εκτός νόμου, 

που υπονοεί, για επιβιωτικούς καθαρά λόγους, αδιάκοπες ληστείες 
και κλοπές. Και ο Φλάβιος Ιωσήφ, σαν καλός φαρισαίος 
αριστοκράτης, γράφει τα παρακάτω γι’ αυτούς: 

 
«Όταν ο Φέστος έφτασε στην Ιουδαία, τη βρήκε σε μια φριχτή 

κατάσταση. Οι ληστές πυρπολούσαν και λήστευαν όλα τα χωριά. Οι 
κακοποιοί, που ονομάζονταν Σικάριοι, είχαν πληθύνει επικίνδυνα. 
Χρησιμοποιούσαν ενα κοντό γυριστό μαχαίρι, που τ’ ονόμαζαν σικά, 



 

 

κι αυτός ήταν ο λόγος, που οι Ρωμαίοι τους ονόμαζαν Σικάριους...» 
(Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ουδα ϊ κ έ ς    Α ρχα ι ό τη τ ε ς ,  XX ,  VIII, 10). 

 
 
Έρχεται ύστερα αυτή η μυστηριώδης εξέγερση, που απαίτησε το 

θάψιμο των Ιερών Κειμένων στις σπηλιές του QUMRAM. Ο 
«Άνθρακας 14» τοποθετεί χρονολογικά το γεγονός ανάμεσα στα 32 
με 34 μ.Χ. 

 
Σέ αυτό το σημείο θ' ανοίξουμε μια παρένθεση. Ανάμεσα στα 

διάφορα χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας, υπάρχουν και χάλκινοι 
ρολοί που το κείμενο τους μεταφράστηκε το 1956 στη Μεγάλη 
Βρεττανία από τον WRIGHT BAKER του Πανεπιστημίου του 
Μάντζεστερ. Χρονολογούνται από τον 1ο μεταχριστιανικό αιώνα. 
Είναι γραμμένοι στην καθομιλουμένη διάλεκτο της εποχής, την ίδια 
γλώσσα, που χρησιμοποιεί κι η Μισνά, το αρχαιότερο μέρος του 
Ταλμούδ, κι όχι τα νεοκλασσικά εβραϊκά. 

 
Γνωρίζουμε πως οι Ζηλωτές (το αναφέρει ο DUPONT - SOMMER 

στα «Χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας») ήταν αρχικά Εσσαίοι, 
που αποχωρίστηκαν από την αίρεση. Σύμφωνα με τη γνώμη του 
CECIL ROTH, οι άνθρωποι του QUMRAM, που σε αυτούς ανήκαν τα 
χειρόγραφα, ήταν Ζηλωτές. Οι χάλκινοι ρολοί μας μιλούν για έναν 
τεράστιο θησαυρό, ένα απόθεμα από διακόσιους τόνους χρυσού, 
ασημιού και πολύτιμων λίθων, κρυμμένο σε εξήντα διαφορετικά 
σημεία της Παλαιστίνης. Γνωρίζουμε πως ο Νέρων, που απέφευγε 
τις αιματηρές συγκρούσεις, προτιμούσε να αποδέχεται λύτρα από 
τους ηγέτες των επαναστατών, παρά να εκστρατεύει εναντίον τους. 
Για μια ακόμα φορά, ο Φλάβιος Ιωσήφ αποδεικνύεται ένας 
θαυμάσιος ιστορικός, γιατί τα γραφτά του επιβεβαιώνονται από τα 
χειρόγραφα του QUMRAM. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στους αγώνες 
των Ζηλωτών. 

 
Δεκατέσσερα χρόνια μετά το θάνατο του Ιησού, έπεσε μια 

φοβερή πείνα στην Ιουδαία και τη Γαλιλαία. Μαζί με την πείνα, 
ξέσπασε και μία καινούργια επανάσταση (προηγήθηκαν άλλες που 
θα τις μελετήσουμε παρακάτω). Ο στρατιωτιωτικός διοικητής της 
Ιερουσαλήμ, ο Τιβέριος Αλέξανδρος, ανηψιός του γνωστικιστή 
φιλόσοφου Φίλωνα, διέταξε να σταυρωθούν οι ηγέτες της 
επανάστασης. Πώς ονομάζονταν; Ιάκωβος και Σίμων! Ο Φλάβιος 
Ιωσήφ, μας λέει πως ήταν και οι δυο «γυ ι ο ί  τ ου  Ι ού δα  απ ό  
τα  Γά μαλ α» ,  κι ο Μάρκο ς  (ΣΤ', 3) πως ήταν αδελφοί του 
Ιησού! 

 
Κατά συνέπεια, η επανάσταση του 47 ήταν συνέχεια της 

επανάστασης του 34, που ήταν συνέχεια της επανάστασης του 6 
κ.ο.κ. 



 

 

Ο Ιούδας από τα Γάμαλα, κηρύσσοντας το 6 την Εβραϊκή 
Δημοκρατία του, έκοψε νομίσματα, με την επιγραφή «MEDINAT 
ISRAEL: Εβραϊκή Δημοκρατία». Αντίλαλος του ιστορικού αύτού 
γεγονότος, υπάρχει μέσα στα ίδια τα ευαγγέλια: 

 
«τότε πορευθέντες οι Φαρισαίοι συμβούλιον ελαβον όπως 

αυτόν παγιδεύσωσιν εν λόγω. και αποστέλλουσιν αυτώ τους 
μαθητάς αυτών μετά των Ηρωδιανών λέγοντες. Διδάσκαλε, ίδαμεν 
ότι αληθής ει και την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις, και ού 
μέλει σοι περί ουδενός. ού γαρ Βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων, 
είπε ούν ημίν, τί σοι δοκεί; έξεστι δούναι κήνσον Καίσαρι η ου; 
γνους δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών είπε: τί με πειράζετε 
υποκριταί; Επιδείξατέ μοι το νόμισμα του κήνσου. οι δε 
προσήνεγκαν αυτώ δηνάριον. και λέγει αυτοίς. τίνος η εικών αύτη 
και η επιγραφή; λέγουσιν αύτω: Καίσαρος, τότε λέγει αυτοίς: 
Απόδοτε ούν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ...» 
(Ματ θα ί ο ς  ΚΒ', 15 - 21). 

 
Όπως βλέπουμε από το παραπάνω κείμενο, για τον Ιησού, 

υπήρχαν δυο λογιών νομίσματα. Αυτά που ήταν «ορθόδοξα» κι 
αυτά που δεν ήταν. Στις ανασκαφές της Μασσάντα, βρέθηκαν 
τέτοια «ορθόδοξα» νομίσματα. Ήταν κρυμμένα κάτω από τα 
θεμέλια ενός τοίχου, στο «δυτικό ανάκτορο». Ανάμεσά τους 
βρέθηκαν και τρία κομμάτια, που χρονολογούνται από το 5 μ.Χ. κι 
είναι πολύ σπάνια, (βλ. Ι σραήλ ,  τουριστικός οδηγός, εκδοση 
HACHETTE, 1966). 

 
Η Ρώμη έβλεπε πάντοτε με κακό μάτι τη Δαυιδική οικογένεια. 

Έχουμε για παράδειγμα το παρακάτω απόσπασμα του ΕυσέΒιου της 
Καισαρείας: 

 
Υπήρχαν ακόμα, από την οικογένεια του Σωτήρα, οι εγγονοί του 

Ιούδα, που ο ίδιος ο Σωτήρας τον αποκαλούσε αδελφό τ ου  ε ξ  
α ί ματ ο ς .  Τους κατάγγειλαν πως ήταν από τη γενιά του Δαυίδ, κι 
ο κατήγορος τους οδήγησε εμπρός στον Αυτοκράτορα Δομιτιανό...» 
(ΕυσέΒιος της Καισαρείας: Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Iσ τορ ί α :  III, XX, 
I). 

 
Ιούδας, ήταν το πραγματικό όνομα του ΤAOΜΑ (Θωμά), του 

δίδυμου αδελφού του Ιησού, όπως ομολογούν ο Τατιανός και ο 
Άγιος Εφράιμ. 

 
Αλλά, είναι πολύ δύσκολο ν’ αποκαταστήσουμε τα πραγματικά 

ιστορικά πρόσωπα, απ’ όλες αυτές τις μπλεγμένες διφορούμενες κι 
ασυνάρτητες πληροφορίες, που σκόπιμα μας μεταδίδουν. Να ενα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα: 

 



 

 

«...μετά την ανάληψη του Ιησού, ο Ιούδας, π ου  τον  ον όμ αζαν  
Θωμά ,  εστειλε στον Αβγάρ, το βασιλιά της Έδεσσας, τον 
απόστολο Θαδδαΐο, έναν από τους εβδομήντα αποτόλους...» 
(ΕυσέΒιος της Καισαρείας: Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α ,  II, XX, 
I). 

 
Βλέπουμε πως ο Ευσέβιος επιβεβαιώνει την πληροφορία του 

Τατιανού και του Εφράϊμ, σ' ότι αφορά το αληθινό όνομα του 
δίδυμου αδελφού του Ιησού. 

 
Έτσι, όταν διαβάζουμε ένα ευαγγελικό επεισόδιο που αναφέρεται 

σε κάποιον Ιούδα, είναι πολύ πιθανό πως πρόκειται για τον Θωμά. 
Υπάρχουν τουλάχιστον δυο πρόσωπα με τ’ όνομα αυτό, ανάμεσα 
στους συνεργάτες του Ιησού. 

 
Το ίδιο συμβαίνει όταν συναντάμε τ’ όνομα του Αλφαίου, πατέρα 

του Ιάκωβου του Μικρού. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια 
προσωνυμία, και μάλιστα ελληνική. Προέρχεται από την ελληνική 
λέξη «αλφός», που σημαίνει λ ευκό  εξάνθη μα  και υπονοεί τον 
άνθρωπο που έχει προσβληθεί από λέπρα! Το αληθινό του όνομα, 
ίσως να ήταν Σίμων ο Λεπρός, που κατοικούσε στη Βηθανία 
(Ματ θα ί ο ς  ΚΣΤ', 6 και Μάρκο ς  ΙΔ', 3). 

 
Το ίδιο συμβαίνει, όταν συναντάμε κάποιον Σίμωνα Καναναίο 

(Μά ρκο ς  Γ", 18 - Λουκά ς  ΣΤ', 15 - Πράξε ι ς  Α', 13). 
Ταυτίζεται, κατά περίεργο τρόπο, με τον Σίμωνα το Ζηλωτή ή 
Σίμωνα το Σικάριο. Στα εβραϊκά ένας Καναναϊος είναι ένας 
άνθρωπος που κατάγεται από την Κανά, και CANA στα εβραϊκά, 
σημαίνει ζήλος και φανατισμός. Η Κανά, όπου έγινε ο περίφημος 
γάμος, είναι το στρατόπεδο των Ζηλωτών. Κατά συνέπεια, ο 
Σίμωνας ο Καναναίος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Σίμωνα το 
Ζηλωτή. Το ίδιο πρόσωπο είναι ένας απόστολος (Πρά ξε ι ς  Α', 12 - 
14) και αδελφός του Σωτήρα (Μάρκ ος  ΣΤ', 3). 

 
Ο γάμος της Κανά έγινε μέσα στα πλαίσια ενός κλειστού 

οικογενειακού κύκλου (βλ.   Ιωάννης  Β , 1 - 2). 
 
Ακόμα, υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στους Γαλιλαίους και τους 

Ζηλωτές. Ο Φλάβιος Ιωσήφ αναφέρει τα εξής: 
 
«...έπειτα, οι Γαλιλαίοι σταμάτησαν τον εμφύλιο πόλεμο κι 

άρχισαν τις προετοιμασίες για τον κοινό αγώνα εναντίον των 
Ρωμαίων...» (Πόλ εμο ι  τ η ς  Ι ου δα ί α ς ,  σλαβικό χειρόγραφο, 
II, XI). 

 
Και παρακάτω λέει ακόμα: «Οι Γαλιλαίοι είναι πολεμιστές...» (το 

ίδιο με το παραπάνω, III, II). 



 

 

 
 
 
Ο Καρδινάλιος JEAN DANIELOU μας λέει τα εξής στο βιβλίο του 

«Θε ολ ογ ί α  τ ου  I ουδοχρ ι σ τ ι αν ι σμού»  :  «...φαίνεται πως 
η λέξη  Γαλιλαίοι ήταν συνώνυμο της λέξης Ζηλωτέ ς»  (σελ. 81) 
και «...η Γαλιλαία φαίνεται πως ήταν η κυριότερη εστία των 
Ζηλωτών» (σελ. 84). 

 
Ο διαμαρτυρόμενος ερευνητής OSCAR CULLMANN παρατηρεί στο 
Βιβλίο του « Ο  Θεός κ ι  ο  Κα ί σ αρ»  πως «...οι Γαλιλαίοι που 
αναφέρει ο Λουκάς (ΙΓ', 1) θα πρέπει να θεωρηθούν Ζηλωτές...» 

 
Πολύ πριν από τους παραπάνω ερευνητές, ο Αυτοκράτορας 

Ιουλιανός, τον 4ο αίώνα, χρησιμοποίησε τον όρο «Γαλιλαίοι», για 
να υποδείξει τους Χριστιανούς. 

 
Έτσι, οι όροι Ζηλωτές, Γαλιλαίοι, Χριστιανοί, χρησιμοποιήθηκαν, 

για να υποδείξουν τους οπαδούς του Ιησού, πριν η Παυλική Θεωρία 
προπαγανδίσει τις μεσσιανιστικές ιδέες στους ειδωλολάτρες και τους 
Εβραίους της Διασποράς. 

 
Ακόμα, το αληθινό όνομα του Βαπτιστή, θα μπορούσε ν’ 

αποτελέσει θέμα για συζήτηση: 
 
«Ο Καίσαρ εμπιστεύθηκε την περιοχή του Αρχέλαου, σ' έναν από 

τους αξιωματικούς του, τον Κοππόνιο, μ’ εξουσία ζωής και θανάτου 
για όλους τους κατοίκους της. Τον καιρό της εξουσίας του υπήρχε 
εκεί κάποιος Γαλιλαίος, που κατηγορούσε τους Εβραίους, πως, ενώ 
γεννήθηκαν ελεύθεροι από το σπέρμα του ΑΒραάμ, δέχονταν τώρα 
να υπηρετούν τους Ρωμαίους, να τους πληρώνουν φόρους και ν' 
αναγνωρίζουν θεϊκές εξουσίες στους θνητούς άρχοντες των 
κατακτητών, ενώ ο μόνος ηγέτης του λαού του Ισραήλ είναι ο 
Αθάνατος Θεός. Τ ’  όνομ α  τ ου  α νθρώπ ου  αυ τ ού  ή ταν  
Ι ού δα ς .  Ζούσ α  σ ε  μ έρη  ερημ ι κ ά  κα ι  τ ο  ν τύσ ι μ ο  τ ου  
δεν  εμ ο ι α ζ ε  μ ε  καν ενό ς  άλλου  άνθρωπ ου» .  
(Πόλ εμο ι  τ η ς  Ι ου δα ί α ς ,  II, II). 

 
Βέβαια, πρόκειται εδώ για τον Ιούδα τον Γωλανίτη. Αλλά ας 

ανοίξουμε τον Ματθαίο: 
 
«έν δέ ταις ημέραις εκείναις παραγίνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής 

κηρύσσων εν τη ερήμω... είχε δε το ένδυμα αυτού από τριχών 
καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού, η δε τροφή 
αυτού ην ακρίδες...» Ματθα ί ο ς  Γ', 1, 4). 

 
 



 

 

Η αναλογία στη συμπεριφορά δεν εξυπακούει και την ταυτότητα 
του προσώπου; Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να βρει 
άκρη. ΑκριΒώς γιατί η άκρη είναι σκόπιμα εξαφανισμένη. 

 
Ο άλλος ΙάκωΒος, ο Μεγάλος, έχει για πατέρα του κάποιον 

Ζεβεδαίο. Αλλά τ’ όνομα αυτό είναι άγνωστο στην Παλαιά Διαθήκη. 
Υπάρχει ZABDI (άνθρωπος με χαρίσματα), ZABUD (γιος του Νάταν 
Α '  Βασ ι λ έων  Δ', 5), ZABULON, ZEBUL (Κρ ι τ έ ς  Θ', 28), 
ZEBACH (Κρ ι τ έ ς  Ζ', 25). Αλλά πουθενά δεν υπάρχει Ζεβεδαίος. 

 
Ο LEMAISTRE DE SACY,  στη γαλλική εκδοση της Γραφής, 

μεταφράζει τ’ όνομα Ζεβεδαίος σαν «χάρισμα, άνθρωπο με 
χαρίσματα», αλλά το εβραϊκό λεξικό του SANDER (Παρίσι 1859), 
που προορίζεται για τους Ραββίνους, αγνοεί τ’ όνομα ΖεΒεδαίος στα 
εβραϊκά! Αναφέρει μόνο τη λέξη «χάρισμα», που τη  μεταφράζει με 
τρία γράμματα, ΖΑΙΝ - BETH - DALETH. Η λέξη αύτη προφέρεται: 
ZABAD. 

 
Έτσι, ένα μυστήριο καλύπτει τ’ όνομα του Ζεβεδαίου, του πατέρα 

του Ιακώβου του Μεγάλου. Τ’ όνομά του δεν είναι εβραϊκό, όπως 
δεν είναι εβραϊκό ούτε τ’ όνομα του Αλφαίου, που είναι πατέρας του 
Ιάκωβου του Μικρού. 

 
Ολόκληρο αυτό το πυκνό δάσος, γεμάτο από αντιφάσεις κι 

ασυναρτησίες, όλα αυτά τα ονόματα, που αντικαθίστανται τόσο 
συχνά από διάφορες άλλες προσωνυμίες και παρατσούκλια, που δεν 
έχουν καμία σχέση με την εβραϊκή πραγματικότητα, έχουν σα 
μοναδικό σκοπό τους να παραπλανήσουν τον περίεργο αναγνώστη, 
που θα επιθυμούσε να πλησιάσει την αλήθεια. Τα κείμενα αυτά δεν 
γράφτηκαν για να γίνουν κατανοητά, αλλά για να προκαλέσουν την 
τυφλή πίστη των αφελών. 

 
Αυτό που έχει σημασία, ήταν, κρύβοντας την πραγματική 

κατάσταση στη Γαλιλαία και την Ιουδαία, εξήντα χρόνια πριν κι 
εξήντα χρόνια μετά το Χριστό (δηλαδή εκατόν είκοσι χρόνια 
πολέμων, εξεγέρσεων, επαναστάσεων, ρωμαϊκών αντιποίνων κι 
ενός αδιάκοπου εμφύλιου πόλεμου ανάμεσα στους φιλελεύθερους 
κι εξτρεμιστές τρομοκράτες, τους Σικάριους - Ζηλωτές και τους 
συνεργάτες των Ρωμαίων, Φαρισαίους-Σαδουκκαίους), να 
παραπλανηθεί ο αναγνώστης και να μη φτάσει ποτέ στα 
συμπεράσματα, που φθάσαμε εμείς, δηλαδή στο γεγονός πως ο 
Ι ησού ς  ή ταν  ο  ν όμ ι μ ο ς  γ ι ό ς  τ ου  Ι ού δα  απ ό  τ α  
Γάμ αλα  κ α ι  τ η ς  γυνα ί κ α ς  τ ου  τη ς  Μ αρ ί α ς ,  ε γ γον ό ς  
τ ου  Ε ζ ε κ ί α ,  α πόγ ονο ς  τη ς  ο ι κ ο γ έν ε ι α ς  τ ου  Δαυ ί δ  
κα ι  κ ληρον ομ ι κ ός  δ ι ά δοχ ό ς  τ ου  θρόνου  του    
Ι σραήλ .  
 



 

 

Έμμεσος απόηχος αυτής της αλήθειας είναι η παρακάτω φράση 
από τις Πράξε ι ς  των  Απ οσ τόλων :  

 
«Κύριε, ει εν τω χρόνω τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν του 

Ισραήλ, είπε δε προς αυτούς, ουχ υμών εστί γνώναι χρόνους ή 
καιρούς ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία...» (Πρά ξε ι ς  Α', 6 - 
8). 

 
Το κείμενο των Πράξεων ,  που έφτασε στα χέρια μας, είναι του 

4ου αιώνα. Αρχικά, η σωστή έκφραση ήταν «ο Πατήρ», ή μήπως 
ήταν απλά «ο πατήρ μου»; Κι αυτό γιατί, στη δεύτερη περίπτωση, 
έχουμε μιαν άμεση αναφορά στον Ιούδα από τα Γάμαλα. Ας μην 
ξεχνάμε πως ο Iησούς χαρακτηρίζεται από τα Ευαγγέλια σαν του 
«Τέκτονος υιός» (Ματ θα ί ο ς  ΙΓ', 55) αλλά, στα εβραϊκά, η λέξη 
HERESH σημαίνει ταυτόχρονα «τέκτων», «ξυλουργός» και 
«μάγος». Αν, λοιπόν, ο όρος χρησιμοποιείται με την τελευταία 
σημασία, τότε καταλαβαίνουμε το σεβασμό που απόδιδαν στ’ όνομα 
του Ιούδα από τα Γάμαλα, και μπορούμε να υποθέσουμε πως, ο 
ίδιος, πριν από το θάνατο του, είχε καθορίσει με προφητικό τρόπο, 
που δεν του έλειπε βέβαια κι ο χαρακτήρας της προσταγής, τις 
χρονολογίες των διαδοχικών εξεγέρσεων μέχρι την οριστική 
επιβολή της «βασιλείας του Θεού». 

 
Ο Πιλάτος δεν έκανε λάθος, που διέταξε να γραφτεί η τρίγλωσση 

επιγραφή πάνω στο σταυρό του Ιησού, χαρακτηρίζοντας τον σαν 
«Βασιλέα των Ιουδαίων». 

 
Θα παρατηρήσουμε, άλλωστε, πως τόσο στη θρησκεία του 

Ζωροάστρη, όσο και στη θυγατρική της θρησκεία του Μίθρα, το  
κρασ ί  συμβολίζει τη βασ ι λ ε ί α .  Να τι δηλώνει σχετικά ο Ιησούς: 

 
«...εγώ ειμί η άμπελος η αληθινή...» ( Ιωάννης  ΙΕ', 1). 
 
 
Στόν Ματθα ί ο  (ΙΖ', 24 - 26) αυτοχαρακτηρίζεται σαν «υιός 

βασιλέως». Κατά συνέπεια, είτε ο Ιησούς δανείστηκε το συμβολισμό 
της θρησκείας του Μίθρα (θρησκεία μισητή στους ορθόδοξους 
Ιουδαϊκούς κύκλους), είτε ο ανώνυμος συντάκτης του 4ου αιώνα, 
χρησιμοποίησε τις τελετουργικές φράσεις του Μιθραϊσμού και τις 
παρουσίασε σα λόγια του Ιησού. Σε τελική ανάλυση, σε ποιον και 
πώς να έχει κανείς εμπιστοσύνη; 

 
Ώς προς το θέμα της ταυτολογίας Γαλ ι λα ί ο ς - Ζηλωτής ,  

κατέχουμε ενα ακόμα παράδειγμα δανεισμένο από τα ίδια τα 
ευαγγέλια. Ο Λουκάς  (ΙΓ', 1 -4) μας αναφέρει πως, όταν 
γκρεμίστηκε ο πύργος του Σιλωάμ, ο Πιλάτος ανέμειξε το αίμα 
δεκαοχτώ Γαλιλαίων με το αίμα των θυσιών τους. Ο πύργος αυτός 



 

 

βρισκόταν κοντά στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ, στα 
νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ, απέναντι από το όρος του 
Σκανδάλου. Ερχόμενος κανείς από το QUMRAM, το κέντρο των 
Ζηλωτών, όπου ανακαλύφθηκαν τα περίφημα χειρόγραφα, ο 
πύργος και η κολυμβήθρα του Σιλωάμ ήταν τα πρώτα κτίσματα της 
Ιερουσαλήμ, που απαντούσε στο δρόμο του. Αν όμως ο πύργος 
αυτός γκρεμίστηκε και το γεγονός κόστισε τη ζωή σε δεκαοκτώ 
Γαλιλαίους, αυτό σημαίνει, πως ο Πιλάτος τους θεώρησε 
υπεύθυνους. Ο πύργος βέβαια, δεν θα επεσε από μόνος του. Κατά 
συνέπεια, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Ζηλωτές, κι επειδή γνωρίζουμε 
πως η μοναδική θυσία, που επιτρέπεται από την Ιουδαϊκή θρησκεία, 
είναι η θυσία που προσφέρεται στο Ναό της Ιερουσαλήμ, 
αναρρωτιόμαστε τί είδους θυσία πρόσφεραν οι Ζηλωτές αυτοί μέσα 
σ' ενα οχυρό, και γιατί η τελετουργία τους προκάλεσε την ένοπλη 
επέμβαοη των ρωμαϊκών δυνάμεων κατοχής. 

 
 
 
 

ΙΙ 
 

Οι γυιοί του Ααρών 
 

 
«..Δεν είναι Ααρών ο αδελφός σου ο Λεβίτης;.. Ααρών ο αδελφός 
σου θέλει είσθαι προφήτης σου...» 

(Έξοδος: Δ , 14 και Ζ , 1) 
 

 
 
Οι άπλες αυτές φράσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα, πως 

υπήρχε μια τάξη ιερουργών ανεξάρτητη κι ατομική και, 
ταυτόχρονα, προφητική και μαγική, πολύ πριν από την εποχή που ο 
Μωυσής καθόρισε την ιερατική τάξη του Ισραήλ και πολύ πριν, το 
ίδιο το Ισραήλ, γίνει ενα οργανωμένο έθνος. Ο αναγνώστης, που 
έχει αμφιβολίες, μπορεί να πειστεί διαβάζοντας την ιστορία του 
Μιχαία, στο Β ι βλ ί ο  των  Κρ ι τών ,  στα κεφάλαια ΙΖ' και ΙΘ'. Ας 
δούμε μάλιστα εδώ ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: 

 
«Και ο άνθρωπος ο Μιχαίας είχεν οίκον θεού και εκαμεν εφόδ  

και θεραφε ί μ .  και καθιέρωσεν ένα εκ των υιών αυτού, και έγινεν 
εις αυτόν ιερεύς. (Το να δίνεται ο ρόλος του μέσου ,  του 
μεσολαβητή, επικαλεστή, σ' ενα παρθένο αγόρι, και μάλιστα στην 
προεφηβική ηλικία, είναι μια κλασσική μέθοδος σε όλες τις μαντικές 
παραδόσεις της Μέσης Ανατολής. Ο Μωυσής ακολούθησε την ίδια 
παράδοση καθιερώνοντας το νεαρό Ιησού του Ναυί). Κατ' εκείνας 



 

 

τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύς εν τω Ισραήλ, έκαστος έπραττεν ό,τι 
εφαίνετο εις αυτόν ορθόν...» (Κρ ι τ έ ς  ΙΖ', 5-6) 

 
Όταν θεσπίστηκαν οι νόμοι του Θεού από τον Μωυσή, ο Ααρών 

και οι γυιοί του έγιναν μια δυναστεία ιερουργών, που οι απόγονοι 
τους είχαν όλοι τους τ’ όνομα COHANIM (που στα εβραϊκά 
σημαίνει: ιερείς). 

 
 
Ή γενεαλογία τους, τούς παρουσιάζει σα συγγενείς των γιών του 

Δαυίδ: 
 

 
Ο Αβραάμ παντρεύτηκε τη Σάρα. 
Ο Ισαάκ παντρεύτηκε τη Ρεβέκκα. 
Ο Ιάκωβος παντρεύτηκε τη Λέα. 

 
Ο Ιούδας τη Βαθ-σούα       Ο Λευί τη Χ….. 
Ο Δαυίδ τη Βηθσαβή          Ο Ααρών την Ελισεμπά 
Ο Εζεκίας τη Χ… 
Ο  Ιούδας τη Μυριάμ          Ο Ζαχαρίας την Ελισεμπά 
Ιησούς γιος του Ιούδα        Ιωάννης γιος του Ζαχαρία 
 
 

 
Γνωρίζουμε πως τό κίνημα των Ζηλωτών αναγνώριζε πάντοτε 

μια δυαδική έΕουσία. Την αποτελούσαν: 
 

α) ένας απόγονος του Δαυίδ, ηγέτης της πολιτικής εξουσίας. 
β) ένας απόγονος του Ααρών, ηγέτης της πνευματικής εξουσίας. 
 

Ο Φλάβιος Ιωσήφ μας πληροφορεί πως, μαζί με τον Ιούδα από 
τα Γάμαλα, υπήρχε κι ένας φαρισαίος με τ’ όνομα Σαδδόκ. Μαζί με 
τον Συμεών-Μπαρ-Κοχμπά, ήταν ο Ραββί Ακίμπα. Και με τον Ιησού 
-Μπαρ-Ιούδα ήταν ο Γιοχανάν-Μπαρ-Ζαχαρία ή Ιωάννης ο 
Βαπτιστής. Γι' αυτόν τό λόγο κι ο πρώτος βαφτίστηκε από το 
δεύτερο, που κατείχε την πνευματική εξουσία του κινήματος. Η 
θρησκευτική υποταγή του Ιησού στον Ιωάννη τό Βαπτιστή 
υπογραμμίζεται από μιά φράση του τελευταίου, που μεταδόθηκε 
από τούς μαθητές του στόν Ιησού, όταν ο ίδιος ήταν στή φυλακή. 
Ο Ιησούς εκείνη την εποχή «αποσύρθηκε» στη Γαλιλαία και, σε 
συνέχεια, στήν Τύρο και τή Σιδώνα, αντί να περάσει στην δράση: 

 
«...συ ει ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκώμεν;...» (.Ματθα ί ο ς  

ΙΑ', 3) 
 
 



 

 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις θα μας επιτρέψουν τώρα να 
ερευνήσουμε την προσωπικότητα του μυστηριώδη Σαδδόκ 
(TSADOK στα εβραϊκά, που σημαίνει: Δίκαιος), που αναγκαστικά θα 
πρέπει να ήταν ένας COHEN κι απόγονος του Ααρών. Για το λόγο 
αυτόν θα μελετήσουμε προσεκτικά τη ζωή του πατέρα του Ιωάννη 
του Βαπτιστή. 

 
Πρόκειται για κάποιον Ζαχαρία (ZACHARIAH στα εβραϊκά). Το 

Πρωτοευαγγ έλ ι ο  τ ου  Ι ακώβ ου  μιλάει γι' αυτόν και συνδέει 
το θάνατό του με την περίφημη σφαγή «των αθώων νηπίων» από 
τον Ηρώδη. Αποδείξαμε ήδη στο πρώτο Βιβλίο της μελέτης μας, την 
πλαστότητα του ψευδογεγονότος. Να λοιπόν τί μας λέει το 
περίφημο απόκρυφο κείμενο: 

 
«Ο Ηρώδης αναζητούσε τον Ιωάννη κι έστειλε τους υπηρέτες 

του στον Ζαχαρία, λέγοντας: - Που κρύβεται ο γιος σου; Εκείνος 
τους απάντησε: - Είμαι στην υπηρεσία του Θεού κι αφιερωμένος 
στο Ναό του Κυρίου. Δε γνωρίζω που βρίσκεται ο γιος μου... Οι 
υπηρέτες έφυγαν κι ανέφεραν στον Ηρώδη την απάντηση του 
Ζαχαρία. Εκείνος, εξαγριωμένος τους είπε: Ο γ ι ος  τ ου  
πρέπε ι ν α  β ασ ι λ έψε ι  σ το  θ ρόν ο  τ ου  Ισραήλ .  Και τους 
ξανάστειλε στον Ζαχαρία, για να του πουν: - Πες την αλήθεια! Πού 
είναι ο γιός σου; ...Οι υπηρέτες πήγαν πάλι στον Ζαχαρία και τον 
ρώτησαν. Και ο Ζαχαρίας τους απάντησε: - Είμαι μάρτυρας του 
Θεού. Αν χύσεις το αίμα μου, θα χύσεις αθώο αίμα στην είσοδο του 
Ναού του Κυρίου, κι ο Παντοδύναμος θα δεχθεί το πνεύμα μου... 
Και τα χαράματα, ο Ζαχαρίας θανατώθηκε, κι οι γιοι του Ισραήλ δεν 
γνώριζαν τη θανάτωσή του. Οι ιερείς ήρθαν στο Ναό για την 
πρωινή προσευχή. Και ο Ζαχαρίας δεν ήρθε, σύμφωνα με τη 
συνήθεια, για να τους ευλογήσει. Και οι ιερείς σταμάτησαν και 
περίμεναν τον Ζαχαρία να προσευχηθεί και να ευλογήσει τον Κύριο. 
Κι όπως αργούσε ανησύχησαν. Ένας από αυτούς, κάπως πιο 
τολμηρός, μπήκε μέσα στο Ναό και είδε, κοντά στο θυσιαστήριο, το 
πηγμένο αίμα. Και μια φωνή του είπε: Ο Ζαχαρίας φονεύθηκε και 
το αίμα του δεν θα καθαριστεί έως ότου ερθει ο εκδικητής του! 
Ακούγοντας τη φωνή αυτήν, ο ιερέας φοβήθηκε και βγήκε έξω 
τρέχοντας, για ν' αναγγείλει το νέο στους άλλους...» 
(Πρωτευαγγ έλ ι ο  τ ου    Ι άκω βου :  ΚΓ' και ΚΔ') 
 

 
Η αφήγηση έχει περισσότερη σχέση με την αλήθεια, παρά η 

ψευδοσφαγή των τεσσάρων χιλιάδων αθώων νηπίων της Βηθλεέμ. 
Εδώ πρόκειται για μια δολοφονία, που έχει άμεση σχέση με την 
επαναστατική δραστηριότητα των Ζηλωτών. Ο Ηρώδης ομολογεί: 
«ο γιος του πρέπει να βασιλέψει». Κατά συνέπεια, ο Ηρώδης 
γνώριζε την ύπαρξη της δυαδικής εξουσίας του κινήματος των 
Ζηλωτών, ταυτόχρονα όμως γνώριζε πως ο γιος του Ζαχαρία δεν 



 

 

θα μπορούσε να τον διαδεχτεί στο θρόνο του Ισραήλ, γιατί ήταν 
ένας COHEN, γιος του Ααρών κι όχι γιος του Δαυίδ. Δεν αγνοούσε, 
όμως, πως οι δυο νεαροί διάδοχοι στην εξουσία των Ζηλωτών 
αποτελούσαν άμεσο κίνδυνο γι' αυτόν και τους απογόνους του. Η 
ιδουμαίκή δυναστεία του Ηρώδη ήταν απόλυτα ξένη κι αποκομμένη 
από τις παραδόσεις του Ισραήλ. 

 
Άλλωστε, το κείμενο του Πρωτευαγγ έλ ι ου  τ ου  Ι ακώβου ,  

πλησιάζει εννοιολογικά το κείμενο του Λουκ ά:  «...και Ζαχαρίας ο 
πατήρ αυτού επλήσθη Πνεύματος Αγίου και π ροεφήτευσε Λέγων: 
ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ότι εσκέψατο και εποίησε 
λύτρωσιν τω λαώ αυτού και ήγειρε κέρας σωτηρίας ημίν εν τω οίκω 
Δαυίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάληοε διά στόματος των αγίων, 
των απ’ αιώνος προφητών αυτού, σωτηρίαν εξ εχθρών ημών και εκ 
χειρός πάντων των μισούντων ημάς...» (Λουκ άς  Α', 67 - 71) 

 
Τα λόγια όμως αυτά δεν τα απευθύνει στον Ιησού, αλλά στο γιο 

του, τον Ιωάννη, με την ευκαιρία της γέννησης του. Επιπλέον, ο 
Μεσσίας της παραπάνω προφητείας δεν είναι ένα άκακο πρόβατο, 
αλλά ένας πολεμιστής, εκδικητής κι απελευθερωτής... Υπήρχαν, 
άραγε, αντιζηλίες ανάμεσα στις δυο οικογένειες; Ούτε κι αυτό 
αποκλείεται, τουλάχιστον για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 
Πάντως, τον 4ο αιώνα, οι αντιγραφείς του Ευσέβιου, φρόντισαν να 
εξαλείψουν όλα τα ενοχοποιητικά ιστορικά στοιχεία. 

 
 
Από την άλλη μεριά, δημιουργείται το πρόβλημα της εκδίκησης 

του αίματος του Ζαχαρία. Η διήγηση αναφέρει πως το αίμα του δεν 
πρέπει να σκουπιστεί από το έδαφος του Ναού, μέχρι να έρθει ο 
εκδικητής του. Και εδώ γίνεται αναφορά στην ζηλωτική 
αντεκδίκηση, γιατί βέβαια ένας εκδικητής δεν θα είχε τίποτα το 
κοινό με την ευαγγελική πραότητα. 

 
Ο Άγιος Ιερώνυμος, σχολιάζοντας το Πρωτευαγγέλιο του 

Ιάκωβου, μας πληροφορεί πως, στην εποχή του (347 - 420 μ.Χ.), 
οι χριστιανοί προσκυνητές τιμούσαν στην Ιερουσαλήμ, στο σημείο 
όπου βρίσκονταν τα ερείπια του Ναού, που καταστράφηκε το 70, 
τις κηλίδες του αίματος του Ζαχαρία. Είναι πολύ πιθανό, πως οι 
χριστιανοί καλόγεροι της περιοχής φρόντιζαν για την καλή 
εμφάνιση των κηλίδων, για να μην καταστραφεί η προσοδοφόρα 
αυτή επιχείρηση. Άλλωστε, το Μεσαίωνα, στην Ευρώπη, οι 
καλόγεροι πούλαγαν στους πιστούς μπουκαλάκια, που μέσα τους 
είχαν λουρίδες από τα ρούχα του Αγίου Γεώργιου, μουσκεμμένα 
από τον ιδρώτα που έχυσε, όταν πάλεψε με το δράκο. Φυσικά, δεν 
υπάρχει λόγος ν' αναφέρουμε την περίπτωση του «τίμιου ξύλου», 
που είναι πιο γνωστή κτλ. κτλ. 

 



 

 

Ο εκδικητής λοιπόν του Ζαχαρία, ήταν ο γιος του ο Γιονατάν, ο 
Ιωάννης ο Βαπτιστής, και για να πειστεί καλύτερα ο αναγνώστης, 
είμαστε υποχρεωμένοι να παραθέσουμε ένα απόσπασμα του 
Φλάβιου Ιωσήφ, που έχει άμεση σχέση με τη δράση του Βαπτιστή: 

 
«Οι άνθρωποι μαζεύονταν γύρω του κι ερεθίζονταν ακούγοντας 

τα λόγια του. Ο Ηρώδης Αντίπας φοβόταν πως μια τέτοια 
κατάσταση θα οδηγούσε μοιραία σε μιαν εξέγερση, γιατί το πλήθος 
έμοιαζε ετοιμο ν' ακολουθήσει όλα τα προστάγματα αυτού του 
ανθρώπου...» ( Ι ουδα ϊ κ έ ς  Α ρχα ι ό τ η τ ε ς  XVIII, V, 118). 

 
Ο Ηρώδης ο Μεγάλος σκότωσε τον Ζαχαρία, για προληπτικούς 

λόγους. Ο γιος του, ο Ηρώδης Αντίπας, έκανε το ίδιο πράγμα με τον 
Βαπτιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ο αναγνώστης ας 
μελετήσει το ειδικό κεφάλαιο, που είναι αφιερωμένο στο πρόσωπό 
του, στο πρώτο βιβλίο της σειράς, με τίτλο: «Ο Ιησού ς  ή  τ ο  
θανάσ ι μ ο  μυσ τ ι κ ό  των  Ναϊτών». 

 
 
Στο Πρωτευαγγ έλ ι ο  τ ου  Ι ακώβ ου ,  υπάρχει άλλη μια 

απόδειξη, πως όλα αυτά τα γεγονότα έχουν άμεση σχέση με το 
κίνημα και τη δράση των Ζηλωτών: 

 
«...Εγώ ο Ιάκωβος, που έγραψα αυτή τη διήγηση, αποσύρθηκα 

στην έρημο, τον καιρό που ξέσπασαν συμπλοκές στην Ιερουσαλήμ, 
με την ευκαιρία του θανάτου του βασιλιά Ηρώδη, κι έμεινα εκεί 
μέχρι που ηρέμησε η κατάσταση···» (ΚΕ'). 
 

Ο Ηρώδης ο Μεγάλος πέθανε το 6 π.Χ. Οι συμπλοκές που 
αναφέρονται παραπάνω είναι το αποτέλεσμα της πρώτης εξέγερσης 
του Ιούδα από τα Γάμαλα και πατέρα του Ιησού, εναντίον του 
Αρχέλαου, γιου του Ηρώδη του Μεγάλου και διαδόχου του. Άρχισαν 
γύρω στο 5 π.Χ. Κι αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος της «φυγής 
στην Αίγυπτο» της Μαρίας και των μικρών παιδιών της. Με αυτό 
τον τρόπο, ο άντρας της, ο Ιούδας από τα Γάμαλα, προσπάθησε να 
προστατέψει την οικογένεια του και να την βάλει σε σίγουρο 
καταφύγιο, μέχρι να τελειώσουν οι εχθροπραξίες. Την εποχή 
εκείνη, ο Ιησούς είναι ακόμα μικρό παιδί, κι όχι ενήλικος άντρας, 
όπως προσπαθούν να τον παρουσιάσουν σε ορισμένα κείμενα, που 
αγνοούν ηθελημένα τη μητέρα του, τους αδελφούς του και τις 
αδελφές του. Η ψευδοπαρουσίαση αυτή είναι έργο δικό του ή έργο 
των ανώνυμων γραφέων του 4ου αιώνα. 

 
Γράφοντας την Αποκάλυψή  του, ο Ιησούς αναφέρεται στη 

φυγή αυτήν: 
 



 

 

«..και εν γαστρί έχουσα κράζει ωδίνουσα και βασανιζομένη 
τεκείν... και η γυνή έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει εκεί τόπον 
ήτοιμασμένον από του Θεού, ίνα εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας χιλίας 
διακοσίας εξήκοντα...» (Αποκάλυ ψη :  ΙΒ', 2, 6). Πράγμα που 
αντιστοιχεί με σαράντα δυο μήνες. 

 
Η παραμονή λοιπόν στην Αίγυπτο, ήταν περίπου τρισή-μισυ 

χρόνια. Ο πύρινος δράκος, που ακολουθεί τη γυναίκα, συμβολίζει 
τη Ρώμη, γιατί οι πραιτωριανοί της αυτοκρατορικής φρουράς 
φορούσαν έναν κόκκινο μανδύα, όπως κι όλοι οι Ρωμαίοι 
εκατόνταρχοι. Τα επτά κεφάλια του δράκου είναι οι επτά λόφοι της 
πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τα δέκα κέρατα είναι 
οι δέκα υποτελείς βασιλιάδες. Πράγματι, από το 6 εως το 4 π.Χ., ο 
αυτοκρατορικός κυβερνήτης της Συρίας, Πούμπλιος Κιντίλιος 
Βάρος, έπνιξε στο αίμα την εξέγερση των Ζηλωτών. Περισσότεροι 
από δύο χιλιάδες αγωνιστές σταυρώθηκαν στα περίχωρα της 
Ιερουσαλήμ. Στη διάρκεια λοιπόν των φοβερών αυτών αντιποίνων, 
σκοτώθηκε κι ο Ζαχαρίας, θείος του Ιησού, σύζυγος της Ελισάβετ, 
ξάδελφος της Μαρίας. Σύμφωνα μ' ενα κοπτικό σαχιδικό 
χειρόγραφο, που έχει τον αριθμό 1305, στην Εθνική Γαλλική 
Βιβλιοθήκη, ο Ζαχαρίας σκοτώθηκε στις 8 του μήνα ΤΗΟΤ. Η 
ημερομηνία αυτή, αντιστοιχεί με τις 5 Αυγούστου του 4 π.Χ., 
δηλαδή στο δεύτερο χρόνο της επανάστασης, που επνιξε στο αίμα ο 
Βάρος, πριν να εγκαταλείψει τη Συρία και διοριστεί κυβερνήτης της 
Γερμανίας. 

 
Είδαμε πως η τελική μάχη δόθηκε στο Ναό της Ιερουσαλήμ, που 

οι επαναστάτες τον χρησιμοποίησαν σαν καταφύγιο τους. Ο Ιησούς 
αναφέρεται άμεσα στο γεγονός, αν πιστέψουμε το κείμενο του 
Ματθαίου: 

 
«...όπως έλθη εφ' υμάς παν αίμα δίκαιον εκχυνόμενον επί της 

γης από του αίματος Ζαχαρίου υιού Βαραχίου, ον εφονεύσατε 
μεταξύ του Ναού και του Θυσιαστηρίου, αμήν λέγω υμίν, ήξει ταύτα 
πάντα επί την γενεάν ταύτην...» (Ματθαίος ΚΓ, 35 - 36). 

 
 
Βλέπουμε, στο παραπάνω κείμενο, πως ο Ιησούς παρουσιάζεται 

με το πραγματικό του πρόσωπο, σα Ζηλωτής, εκδικητής, που δεν 
συγχωρεί τους εχθρούς του, αλλά, αντίθετα, εφαρμόζει το νόμο της 
ανταπόδοσης, που, από πολιτική άποψη, είναι όχι μόνο δικαίωμά 
του, αλλά και καθήκον του. Βέβαια, το παραπάνω κείμενο 
τοποθετήθηκε μέσα σ' ένα τέτοιο πλαίσιο, που να εξυπηρετεί την 
αντισημιτική προπαγάνδα των γραφέων του 4ου αιώνα, που 
βασικός σκοπός τους ήταν να κολακέψουν την, χριστιανική πλέον, 
ρωμαϊκή εξουσία. Ο Ζαχαρίας βέβαια δεν εκτελέστηκε από τους 
Εβραίους, όπως λέει ο Ιησούς μέσα στο ψευδοευαγγέλιο του 



 

 

Ματθαίου, αλλ' από τους Ρωμαίους του Βάρου ή από τους 
σωματοφύλακες του Αρχέλαου, που διαδέχτηκε στο θρόνο τον 
Ηρώδη το Μεγάλο. 

 
Ακόμα, ο Ζαχαρίας, «ο δολοφονημένος ανάμεσα στο Ναό και το 

Θυσιαστήριο», δεν είναι ο πατέρας του Βαπτιστή, αλλά ο προφήτης 
Ζαχαρίας, που εζησε την εποχή του Δαρείου, δηλαδή τον 5ο π.Χ. 
αιώνα. Απόδειξη του ισχυρισμού μας είναι τα λόγια του Ωριγένη, 
που, σχολιάζοντας το «Κατά  Μ ατ θα ί ον  Ευαγγ έλ ι ον » ,  μας 
πληροφορεί πως ο προφήτης Ζαχαρίας λιθοβολήθηκε και πως ο 
πατέρας του Βαπτιστή δολοφονήθηκε με ξίφος. (Βλ. Ωριγένης: 
Παραλε ι π όμεν α  Β', XXIV, 20) 

 
Στις Ι ουδα ϊ κ έ ς 'Α ρχα ι ό τη τ ε ς  (XVII, IX, ελλ.χειρ. μετ. 

REINACH) βλέπουμε πως οι επαναστάτες κλείστηκαν στο Ναό και 
τον χρησιμοποίησαν για φρούριο, με την αιτιολογία, πως ο 
Αρχέλαος δεν τιμώρησε τους αξιωματικούς του Ηρώδη του 
Μεγάλου, για τη δολοφονία των νέων, που είχαν καταφύγει στον 
ίδιο το Ναό. Λέγεται πως τους έκαψαν εκεί μέσα ζωντανούς. 
 

Μια μονάδα από μισθοφόρους, με την καθοδήγηση ενός 
χιλίαρχου, στάλθηκε στο Ναό, για να διαλύσει τους ταραξίες. Οι 
τελευταίοι κατάσφαξαν τους στρατιώτες. Έτσι, άρχισε μια 
πραγματική μάχη μέσα στον ίδιο το Ναό, που, στη διάρκειά της, 
σκοτώθηκε κι ο Ζαχαρίας «ανάμεσα στο Ναό και το Θυσιαστήριο». 
Ο χαρακτηρισμός αυτός δέ λέει απολύτως τίποτα, κι η σωστή 
εκφραση είναι πως ο Ζαχαρίας σκοτώθηκε «ανάμεσα στο Ιερό και 
το Θυσιαστήριο». Σύμφωνα με την πληροφορία, που μας δίνει ο 
Νικόλαος της Δαμασκού, οι στασιαστές ήταν περίπου δέκα χιλιάδες! 
Όσο για τους νεκρούς της συμπλοκής, που σε αυτούς 
συμπεριλαμβάνεται κι ο Ζαχαρίας, αυτοί ήταν τρεις χιλιάδες! 

 
Και, σ' αυτό το σημείο, δημιουργείται ένα ιστορικό πρόβλημα, 

που η λύση του αντιπροσωπεύει μια προσπάθεια επιστροφής στην 
ιστορική αλήθεια. 

 
Είναι σίγουρο πλέον, πως ο Ζαχαρίας έπαιζε το ρόλο του 

πνευματικού ηγέτη, στο πλευρό του Ιούδα από τα Γάμαλα. Ο 
πρώτος ήταν COHEN, απόγονος του Ααρών, κι ο δεύτερος, 
εκπρόσωπος της κοσμικής εξουσίας, σαν απόγονος του Δαυίδ. 

 
Είναι επίσης σίγουρο, πως ο γιος του Ζαχαρία, ο Ιωάννης ο 

Βαπτιστής, έπαιζε ακριβώς τον ίδιο ρόλο με τον πατέρα του, στο 
πλευρό του Ιησού, γιου του Ιούδα από τα Γάμαλα. Κατά συνέπεια, 
πνευματικός συνεργάτης του Ιησού δεν ήταν ο αδελφός του, ο 
Ιούδας (η Θωμάς, ΤΑΟΜΑ: Δίδυμος) αλλά ο Ιωάννης, (η Γιοχανάν 
στα εβραϊκά). 



 

 

 
Η επιμονή μας, σε αυτό το σημείο, οφείλεται στην προσπάθεια 

μας ν' αποκαταστήσουμε τις πραγματικές σχέσεις, ανάμεσα στα 
πρόσωπα του ευαγγελικού μύθου. Κι αυτό, γιατί ορισμένοι 
αναγνώστες μας, μετά την αποκάλυψη της ύπαρξης ενός δίδυμου 
αδελφού, φαντάστηκαν πως η ιστορική αλήθεια βασιζόταν στην 
αντίθεση ενός ζωροαστρικου δυϊσμού, όπου από τη μια είχαμε έναν 
Ιησού καλοπροαίρετο, πράο και ιδανικό, κι από την άλλη έναν 
Ιησού (τον δίδυμο του) βίαιο, εγκληματία, ληστή, λάγνο και 
πρόστυχο, συνεργάτη των τελωνών και των πορνών. Η αλήθεια 
είναι πως, τόσο ο Ιησούς, όσο κι ο πνευματικός συνεργάτης του, ο 
Ιωάννης, ήταν κι οι δυο βίαιοι ηγέτες του επαναστατικού κινήματος, 
αδελφωμένοι μέσα στο κοινό πάθος τους για ελευθερία κι 
ανεξαρτησία, όπως ακριβώς, μερικά χρόνια αργότερα, ο Συμεών - 
Μπαρ -Κοχμπά με τον Ράμπι Ακίμπα κι όπως, μερικά χρόνια 
νωρίτερα, ο Ιούδας από τα Γάμαλα, με τον Ράμπι Σαδδόκ 

 
Η παρατήρηση αυτή, μας προσανατολίζει σε νέους κι 

αναπάντεχους ιστορικούς ορίζοντες. Γιατί, ποιο ήταν τελικά το 
πραγματικό όνομα του Ζαχαρία ή, μάλλον, ποιό ήταν στην 
πραγματικότητα το αληθινό όνομα του Ράμπι Σαδδόκ; Ε ί να ι  
φαν ερό  ,  πω ς  πρόκ ε ι τ α ι  γ ι α  τ ο  ί δ ι ο  πρόσωπο . . .  

 
 
Στα εβραϊκά, Ζαχαρίας σημαίνει «Μνήμη του Θεού». Κι αυτό 

είναι μια άμεση αναφορά στο γεγονός, πως το αίμα του δεν πρέπει 
να καθαριστεί από το Ναό, μέχρι τη στιγμή που θα παρουσιαστεί ο 
εκδικητής του φόνου του. Εμβαθύνοντας στην εβραϊκή ορολογία, 
φθάνουμε στ’ όνομα Ζακάριελ, τ’ όνομα του ενός, από τους επτά 
αρχάγγελους, που εκπροσωπεί τη Θεία Δικαιοσύνη. 

 
Από την άλλη μεριά, Σαδδόκ (η μάλλον Τσαντόκ, με τη σωστή 

εβραϊκή προφορά) σημαίνει «ο Δίκαιος». Έτσι, ο όλος τίτλος Ραββί 
Σαδδόκ,  σημαίνει «Ο δίκαιος διδάσκαλος», κι αυτή είναι και η 
ερμηνεία του όρου που δίνει ο Ματθα ί ος  (ΚΓ', 35-36). Πρόκειται 
για έναν COHEN, και, κατά συνέπεια, απόγονο του Ααρών. 

 
Πρόκειται, άραγε, για τον «Άρχοντα της Δικαιοσύνης», που 

αναφέρεται στα χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας; Όχι. Για τον 
απλούστατο λόγο, πως ο άνθρωπος αυτός αναφέρεται σε σχέση με 
τον Αριστόβουλο το Β', βασιλέα κι αρχιερέα του Ισραήλ, που έζησε 
γύρω στα 63 - 65 π.Χ. Πρόκειται μάλλον για τον Ονία, που η 
παράδοση λέει πως, μετά το θάνατο του, παρουσιάστηκε και πάλι 
ολοζώντανος στους μαθητές του. 

 
Επειδή όμως, ο «Άρχοντας της Δικαιοσύνης», που αναφέρουν 

τα χειρόγραφα, χαρακτηρίζεται ακόμα και σαν «Μεσσίας του Ααρών 



 

 

και του Ισραήλ» (ενώ ο γήινος απελευθερωτής χαρακτηρίζεται 
απλά με τον όρο «Μεσσίας») πιστεύουμε πως δεν πρόκειται για ενα 
συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά μια λειτουργική έννοια. Πράγματι, ο 
Φλάβιος Ιωσήφ μας πληροφορεί πως ο όρος «Λυτρωτής» ήταν ένα 
απο τα ονόματα του Θεού, που οι πιστοί τιμούσαν με μεγάλη 
αφοσίωση. Στήν κοινωνία των Εσσαίων, ο άνθρωπος που θα 
τολμούσε να χρησιμοποιήσει τη λέξη αυτήν, με υποτιμητικό τρόπο, 
καταδικαζόταν αυτόματα σε θάνατο. 

 
Κατά συνέπεια στους κύκλους των Ζηλωτών, που ήταν 

παρακλάδι των Εσσαίων και διαχωρίστηκαν από αυτούς, γιατί 
πίστευαν στη βίαιη αντίσταση εναντίον του κατακτητή, τ’ όνομα του 
πνευματικού ηγέτη ήταν ενα είδος ταμπού, και κανείς δεν τολμούσε 
να το αναφέρει. Αναφέρονταν σ' αυτόν με πλάγιο τρόπο, ανάλογο 
με τον κανόνα των πυθαγόριων: Άυτός είπε, Αυτός διέταξε κτλ...» 

 
Φτάνουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, πως, τόσο τ’ όνομα 

Ζαχαρίας, όσο και τ’ όνομα Σαδδόκ, δεν ήταν τίποτε άλλο, από 
δευτερεύουσες προσωνυμίες, που χρησιμοποιόντουσαν στη θέση 
του πραγματικού ονόματος του πνευματικού συνεργάτη του Ιούδα 
από τα Γάμαλα, που απαγορευόταν να προφερθεί φανερά. Ωστόσο, 
είναι σίγουρο, πως το πρόσωπο αυτό ήταν ο πατέρας του Ιωάννη 
του Βαπτιστή και σύζυγος της ΕλισάΒετ, που ήταν ξαδέλφη της 
Μαρίας. 

 
Μένει ακόμα ενα σημείο, που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ο 

ισχυρισμός, πως ο Ιησούς ήταν «ιερέας, σύμφωνα με την ιεραρχία 
του Μελχισεδέκ» (Ψαλμο ί ,  ΡΓ, 4, Προς  Εβρα ί ου ς ,  Ι', 6 - ΣΤ', 
20 - Ζ', 17), στηρίζεται στην αναγνώριση μιας καθιέρωσης, που 
ανήκει σε όλους τους απογόνους του Αβραάμ. Κι αυτό, γιατί ο 
Αβραάμ είναι ο πρώτος που καθαγιάστηκε με τον τίτλο αυτόν 
( Γ έ ν εσ ι ς  ΙΔ', 18). Όμως, ένας τέτοιος ισχυρισμός δεν σημαίνει 
απολύτως τίποτα. Για τον απλούστατο λόγο, πως ο κάθε Εβραίος 
είναι απόγονος του ΑΒραάμ και, σε ανάμνηση αυτής της 
καθιέρωσης, ευχαριστεί το Θεό στην παραδοσιακή προσευχή του 
Σαββάτου. Ο βασιλιάς Δαυίδ, βασισμένος στο γεγονός αυτό, 
χρησιμοποίησε το δικαίωμα να φάει από τους άρτους της 
προσφοράς, αφιερωμένους στο Θεό, από τον Αρχιερέα Αχιμελέκ (Α 
Σαμουήλ  ΚΑ', 1 - 6) 

 
Θα παρατηρήσουμε πως, στο δεύτερο Βιβλίο του Ενώχ ,  

αναφέρεται πως ο Μαλχισεδέκ ήταν γιος της Σοφονείμ, γυναίκας 
του Νίρ και αδελφής του Νώε. Αναφέρεται ακόμα, πως η μητέρα 
του τον συνέλαβε, χωρίς «να κοιμηθεί με τον άντρα της» και πως 
γεννήθηκε μ' εναν θαυματουργό τρόπο, επειδή είχε τη θεϊκή 
αποστολή να γίνει «ηγέτης ιερέων μιας άλλης φυλής». Το 
απόκρυφο αυτό κείμενο βρέθηκε στη Νεκρή Θάλασσα, μαζί με τ’ 



 

 

άλλα. Κατά συνέπεια, από το κείμενο αυτό δαν ε ί σ τηκ ε  η  
χρ ι σ τ ι αν ι κή  παρά δοση  τ ο  μύθο  τη ς  άσπ ι λη ς  
σύλληψης  τ ου  Ιησού  κα ι  τ η ς  θαυμα τουργ ι κή ς  τ ου  
γ έ ννησης .  

 
Άλλωστε, σε σχέση με την ιουδαϊκή αυτή παράδοση, οι ανώτεροι 

βαθμοί του παραδοσιακού ελευθεροτεκτονισμού γιορτάζουν το 
«Δείπνο του Μελχισεδέκ» στον 18ο Βαθμό, όπου γίνεται κι η 
συγκέντρωση των «Ροδόσταυρων». Οι περισσότεροι όμως αγνοούν 
πως, τ’ όνομα του φανταστικού προσώπου που καθιέρωσε το θεσμό 
αυτόν, του ROSENKREUTZ, δεν είναι τίποτε άλλο από μια 
παραφθορά του εβραϊκού όρου ROZEN KOROZ, που σημαίνει: 
«κήρυκας - πρίγκιπας». 

 
Κατά συνέπεια, ο Ιησούς, ήταν μόνο ηγέτης με λαϊκές εξουσίες, 

κληρονομικά αναγνωρισμένες και παραδοσιακά καθιερωμένες. 
 
 
 
 

 

ΙΙΙ 
 

Οι Γιοι του Δαυίδ. 
 

 
 
 
 

«κάθε άνθρωπος έχει κλεισμένον μέσα του, κι έναν εμφύλιο 
πόλεμο..» 

 
I. LARTFCUY: LOS LIBERTATORES 

 
 
 

 
 
ACTUS APOSTOLORUM... Πράξεις Αποστόλων... 
 

Οποιοσδήποτε, που κατέχει κάπως τα λατινικά και τ’ αρχαία 
ελληνικά, θ' αποδώσει τους όρους αυτούς, σαν «Διήγηση για τη 
δράση (τις πράξεις) των Αποστόλων». Αλλά, ο πληθυντικός, που 
χρησιμοποιείται στον τίτλο του κειμένου δημιουργεί προβλήματα. Κι 
αυτό, γιατί το δεύτερο μέρος του κειμένου και συγκεκριμένα από το 
15ο κεφάλαιο κι επειτα, γίνεται λόγος αποκλειστικά και μόνο, για 
τον Παύλο. Ακόμα, τα πρώτα δεκαπέντε κεφάλαια αναφέρονται, 



 

 

σχεδόν αποκλειστικά, στον Σίμωνα-Πέτρο. Για τους άλλους 
απόστολους δέ γίνεται λόγος, παρά μόνο περιληπτικά. Υπάρχουν 
μικρές αναφορές για τον Ιάκωβο το Μεγάλο, τον Ιάκωβο τον Μικρό 
και τον Φίλιππο. Ο τελευταίος μάλιστα, δεν είναι ο απόστολος, αλλά 
ένας διάκονος που τον εκλέξανε μαζί με άλλους έξη. (Πράξε ι ς  
ΣΤ', 5). Ο απόστολος Φίλιππος, που αναφέρεται στην αρχή (Α', 13), 
δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, και κανείς δεν εμαθε ποτέ, πως 
εξαφανίστηκε και γιατί. Το ίδιο συμβαίνει με τον Ανδρέα, το Θωμά, 
το Βαρθολομαίο και τον Ιούδα. Για τα πρόσωπα αυτά δεν υπάρχει 
καμιά αξιόπιστη ιστορική πληροφορία. Είμαστε λοιπόν 
υποχρεωμένοι να παραδεχτούμε τη γνώμη του Καρδινάλιου 
DUCHESNE, που γράφει τα παρακάτω λόγια, για τ’ άτομα αυτά, 
που, στην πραγματικότητα, ήταν αδέλφια, συγγενείς και 
συναγωνιστές του Ιησού στην εθνική εβραϊκή αντίσταση: 
 

«... Εκτός από τον Άγιο Ιωάννη, όλοι οι άλλοι απόστολοι 
χάθηκαν, χωρίς ν' αφήσουν ιστορικά ίχνη για τη δράση τους. Οι 
πληροφορίες, που εχουμε, γι' αυτούς, είναι δημιουργήματα της 
παραδοσιακής φήμης, όπου η λαϊκή φαντασία ανακατεύεται με τις 
αΛλογενείς θρησκευτικές παραδόσεις...» (Καρδινάλιος DUCHESNE: 
Η  Καταγωγή  τη ς  Χρ ι σ τ ι αν ι κή ς  Λα τρε ί α ς ,  Παρίσι 1903, 
σελ. 14). 

 
Θα πρέπει να υποθέσουμε πως ο μορφωμένος αυτός άνθρωπος 

δεν ασχολήθηκε πολύ με την ιστορική ερευνα του θέματος, 
διαφορετικά θα εφτανε, αναγκαστικά, στα ίδια συμπεράσματα, που 
φτάσαμε κι εμείς. Εκτός πια, αν προτίμησε ν' αποσιωπήσει τις 
ανακαλύψεις του, που θα εβαζαν σε κίνδυνο τα συμφέροντα της 
τάξης του. 

 
Ακόμα, ο Κλήμης της Αλεξανδρείας κάνει ορισμένες περίεργες 

ομολογίες, που επιβεβαιώνουν τις υποψίες μας: 
 
«... δεν ήταν όλοι οι εκλεκτοί μαθητές του Κυρίου, που κήρυξαν 

το Λόγο του, κ ι  ού τ ε  όλο ι  τ ου ς  π έ θαναν  στ’ όν ομ ά  τ ου !  
Ανάμεσα σε αυτούς (που δεν μαρτύρησαν) ήταν ο Ματθαίος, ο 
Φίλιππος, ο Θωμάς κα ι  πολλο ί  άλλο ι . . . »  (Κλήμης της 
Αλεξανδρείας: Στρωματ ε ί ς  IV, IX). 

 
Θα πρέπει να υποθέσουμε πως ο συγγραφέας αυτός, που είναι κι 

από τους σημαντικότερους εκκλησιαστικούς πατέρες των πρώτων 
χριστιανικών χρόνων, (υπήρξε δάσκαλος του Μεγάλου Ωριγένη) 
ομολογεί, μ' εμμεσο τρόπο, πως οι άνθρωποι αυτοί, που 
ονομάστηκαν απόστολοι του Ιησού, εγκατέλειψαν σε σύντομο 
διάστημα την αποστολή τους; Γιατί είναι πράγματι πολύ περίεργο, 
που οι Πράξε ι ς  δεν αναφέρουν ούτε λέξη για τη δράση τους. 

 



 

 

Η ίδια η λέξη απόσ τ ολο ς ,  σημαίνει απεσ ταλμένο ς ,  
πράκ τ ορα ς ,  μηνυ τή ς ,  αγγ ελ ι α φόρος .  Η  λατινική λέξη 
APOSTOLUS, θα μπορούσε να ερμηνευτεί με την αρχαία ελληνική 
λέξη, Άγγελος .  Στα λατινικά, ονόμαζαν APOSTOLI τα επίσημα 
δικογραφικά εγγραφα, που εστελνε το ένα δικαστήριο στο άλλο. Ο 
Παύλος, απαιτώντας την εκδίκαση της υπόθεσης του από το 
αυτοκρατορικό δικαστήριο, έκανε μιαν ACTA APOSTOLI! 

 
Ίσως να βρούμε μια κάποια εξήγηση, για τη διακριτική αυτή 

αποχώρηση των αποστόλων, μέσα σ' ένα περίεργο απόσπασμα του 
Ματ θα ί ου :  «... οι δε ενδεκα μαθηταί επορεύθησαν εις την 
Γαλιλαίαν, είς το όρος ού ετάξατο αυτοίς ο Ιησούς. και ιδόντες 
αυτόν προσεκύνησαν αυτώ ο ι  δε  εδίστασαν ...» (Μ ατθα ί ος  Κ 
Η' 6 - 17). 

 
Βλέπουμε λοιπόν πως,  αν τ ι κ ρύ ζ ον τ ας  τ ον  Ιησ ού  ή  τ ο  

σωσ ί α  τ ου ,  μερικοί από τους μαθητές του αμφιβάλουν για την 
αληθοφάνεια του οράματος και υποψιάζονται πως πρόκειται για 
κάποια σκηνοθετημένη απάτη. Το πρόσωπο, που αντικρύζουν, δεν 
είναι ακριβώς ίδιο με τον Ιησού, που είδαν πριν λίγες μέρες να 
σταυρώνεται στην Ιερουσαλήμ Υπάρχουν διαφορές, οι ουλές από 
τις πληγές δεν πείθουν για την αυθεντικότητα τους κι άλλες πάλι 
λείπουν τελείως. Άλλωστε, δεν αποκλείεται η περίπτωση, να μην 
ήταν ένας τέλειος σωσίας ο δύδιμος αδελφός. Έτσι δικαιολογείται 
αυτή η διακριτική επιφύλαξη κι η οριστική αποχώρηση αργότερα, 
τόσο από τη δράση του κινήματος, όσο κι από την ιστορική του 
παρουσίαση. Καταλαβαίνουμε, ακόμα, τους λόγους της εξαφάνισης 
του αρχικού Ευαγγελίου «Κατά  Μ α τθα ί ον» ,  που ήταν ένα 
αραμαϊκό κείμενο άγνωστων συγγραφέων και περιέγραφε τη 
δράση, τα λόγια και τις προσταγές του Ιησού. Το κείμενο αυτό 
φαίνεται πως ήταν αρκετά ενοχοποιητικό και περιείχε πολλά 
στοιχεία της πραγματικής ιστορικής προσωπικότητας του γιου του 
Ιούδα από τα Γάμαλα, στοιχεία που δεν συμφωνούσαν με το δόγμα, 
όπως διαμορφώθηκε αργότερα. Φαίνεται πως εξαφανίστηκε, την 
εποχή που ο Ωριγένης συγκέντρωσε όλα τα Ιουδο-Χριστιανικά 
κείμενα. Ο ίδιος ομολογεί πως χρησιμοποίησε μόνο το δεύτερο 
Ματ θα ί ο  (αυτόν που εφτασε στα χέρια μας), το πλαστό κείμενο, 
ενώ, ταυτόχρονα, παραδέχεται την ύπαρξη του πρώτου. 

 
Ακόμα χειρότερα, σε ότι αφορά την υποθετική παραμονή του 

Σίμωνα-Πέτρου στη Ρώμη και τη σταύρωση του εκεί, με το κεφάλι 
προς τα κάτω (Σημ .  όπως άλλωστε είδαμε και στον πρώτο τόμο 
της σειράς μας, ο κάθε πολιτικός εγκληματίας σταυρωνόταν με το 
κεφάλι προς τα κάτω, κι έτσι, ο Σίμων-Πέτρος δεν είχε ανάγκη να 
εκδηλώσει τη θέληση του πάνω στο θέμα αυτό!), οι Επ ι σ τολ έ ς  
του Παύλου δεν αναφέρουν ούτε λέξη και, ακόμα λιγότερο, 
Επ ι σ τολ έ ς  τ ου  Ιωάννη ,  τ ου  Ι ά κωβου  κα ι  οι Πράξε ι ς  



 

 

των  Απ οσ τόλων .  Τον 4ο αίώνα, ο ΕυσέΒιος της Καισαρείας, 
φανερά στεναχωρημέvos από την κατάσταση, ομολογεί: 

 
«Έτσι είχαν οι υποθέσεις των Εβραίων. Όσο για τους Άγιους 

Αποστόλους και τους μαθητές του Σωτήρα μας, γι' αυτούς δε 
γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο, από το ότι διασκορπίστηκαν σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα  με  την  παρά δοση ,  ο Θωμάς 
πήγε στη χωρα των Πάρθων, ο Ανδρέας στη Σκυθία, ο Ιωάννης 
στην Ασία, όπου κι έμεινε. Πέθανε στην Έφεσο. Φα ί ν ε τα ι  πως ο 
Πέτρος πήγε στον Πόντο στη Γαλατία, στη Βιθυνία, στην 
Καππαδοκία και στην Ασία, για να κηρύξει στους Εβραίους της 
Διασποράς...» (Ευσέβιος της Καισαρείας: Εκκλησ ι ασ τ ι κή  
Ισ τορ ί α  III, I, 1 .). 

 
Ο Ρουφίνος, μεταφράζοντας το έργο του Ευσέβιου, προσθέτει 

στην παραπάνω φράση τα εξής: «Ο Ματθαίος πήγε στην Αιθιοπία κι 
ο Βαρθολομαίος στις Ινδίες». Μερικές παραγράφους παρακάτω, ο 
Ευσέβιος της Καισαρείας αναφέρει, ίσως άθελα του, το τέλος του 
Πέτρου στη Ρώμη: 

 
«Δ ιηγ ούν τα ι  πως, την εποχή της βασιλείας του Νέρωνα, ο 

Παύλος αποκεφαλίστηκε στη Ρώμη, και πως ο Πέτρος σταυρώθηκε 
κι αυτός εκεί. Η διήγηση αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός, πως 
ακόμα μέχρι σήμερα, το νεκροταφείο της πόλης αυτής έχει πάρει τ’ 
όνομά του, από αυτούς...» (Ευσέβιος της Καισαρείας,   
Εκκλησ ι ασ τ ι κή  I  σ τ  ο  ρ  ί α  ,  II, XXV. 5). 

 
Ας κάνουμε τώρα μια υπόθεση κι ας μεταφέρουμε το παραπάνω 

επιχείρημα στην εποχή μας. Υποθέτουμε πως ένας κατακλυσμός 
καταστρέφει όλες τις βιβλιοθήκες μας. Μετά από δυο χιλιάδες 
χρόνια, οι τότε αρχαιολόγοι καταλήγουν στο συμπέρασμα, πως τα 
ερείπια της αψίδας του θριάμβου, στο Παρίσι, χρησίμευαν σαν 
τάφος για κάποιον στρατηγό Ντε Γκώλ, σύμφωνα με τα παρακάτω 
επιχειρήματα: 

 
 
α) Η υπαρξη ενός τάφου κι ενός σκελετού. 
 
β) Η παραδοσιακή απόδοση τιμών στο πρόσωπο αυτό κάθε 

χρόνο, στις 11 Νοεμβρίου. 
 
γ) Το γεγονός, πως ένα τέτοιο μνημείο δεν θα μπορούσε να 

χρησιμεύει σαν τάφος ενός στρατιώτη δευτέρας κατηγορίας, 
άγνωστου, λίγο ως πολύ, στην ιστορία. 

 
δ) Το όνομα της πλατείας, που στη μέση του βρίσκεται το 

οικοδόμημα. 



 

 

 
Ανάλογα, ακριβώς, επιχειρήματα χρησιμοποιήθηκαν στην 

περίπτωση του Σίμωνα Πέτρου, για ν' αποδειχτεί ο ενταφιασμός 
του, στο νεκροταφείο της Ρώμης, τέσσερεις αιώνες μετά το θάνατο 
του. 

 
Είναι γεγονός, πως οι «άγιοι απόστολοι του Σωτήρα» δεν 

άφησαν πίσω τους κανένα κείμενο γραμμένο από το χέρι τους, που 
ν' αποδεικνύει την αληθοφάνεια της παραδοσιακής φήμης, που 
χρησιμεύει σαν όργανο προπαγάνδας του Χριστιανισμού, εδώ και 
είκοσι αιώνες. Για ν' αποδείξουμε μάλιστα τα λόγια μας, σε 
περίπτωση που ο αναγνώστης εξακολουθεί να έχει αμφιβολίες, του 
παραθέτουμε ενα απόσπασμα από το θεολογ ι κ ό  Κα θολ ι κό  
Λε ξ ι κ ό :  

 
«Ο Κλήμης της Αλεξανδρείας γνώριζε, κι αυτός, την 

προφ ορ ι κή  πα ρά δοση  που προερχόταν από τους 
αποστολικούς κύκλους, αλλά όχι από τους ίδιους τους 
αποστόλους... Μας θυμίζει μάλιστα ο ίδιος τον προφορικό 
χαρακτήρα των πληροφοριών του: Οι  π ρεσβύ τ ε ς  δε ν  
έ γραψ αν  απ ολύ τω ς  τ ί π οτα .  .  .  »  (βλ. Κλήμης της 
Αλεξανδρείας: EC -LUGE PROPHETICAE, XXVII). 

 
«Η διδαχή αυτή εφτασε στις μέρες μας από τους αποστόλους, με 

προφορικό (άγραφο) τρόπο...» (Κλήμης της Αλεξάνδρειας: 
STROMATES, V!, VII, 6!). 

 
Έχοντας λοιπόν υπ' όψη μας αυτές τις ομολογίες, μπορούμε 

πλέον να κρίνουμε μόνοι μας το ποσοστό της αυθεντικότητας, που 
εμπεριέχουν τα ψευδο - ευαγγέλια, γραμμένα, υποτίθεται, από τους 
ίδιους τους απόστολους!... 

 
 
 

 

IV 
 

Ο Εζεκίας από τα Γάμαλα 
 

 
«..Αυτοί που σκοτώθηκαν στις χαμένες μάχες, δίνουν ελπίδες στους 
νικημένους...» 

 
MARCEL PAGNOL: Η κόρη του σκαφτιά 

 
 
 



 

 

 
Το 46 π.Χ. κυβερνήτης της Γαλιλαίας, κατά διαταγή του Καίσαρα, 

είναι ο Ηρώδης, δεύτερος γιος του Αντίπατρου. Την εποχή που 
αναλαμβάνει το αξίωμα αυτό, είναι μόλις είκοσι εφτά χρονών Μετά 
από αμέτρητες καταδιώξεις και πολύνεκρες μάχες, οι Ιδουμαίοι και 
Σύριοι μισθοφόροι του, καταφέρνουν να συλλάβουν τον Εζεκία, 
που παρενοχλούσε, με την επαναστατική του δραστηριότητα, τη 
ρωμαϊκή επαρχία της Συρίας, καθώς και τις περιοχές της Άνω 
Γαλιλαίας, όπου βρισκόταν και το στρατόπεδό του. Ο Ηρώδης 
διατάζει τη σταύρωση του (Βλ. Φλάβιος Ιωσήφ: Ιουδαϊκές Αρ-
χαιότητες, XVII, Χ ι. Το γεγονός αυτό συνέβη, πιθανότατα, το 43 
π.Χ. 

 
Αμέσως επειτα, ο αρχιερέας και ηγεμόνας του Ισραήλ, Υρκανός ο 

Β', καλεί τον Ηρώδη να παρουσιαστεί εμπρός του και τον κατηγορεί 
βίαια, για το θάνατο του Εζεκία. Ας μην ξεχνάμε πως ο Υρκανός 
ανήκε στη δυναστεία των Ασμοναίων (των Μακαβαίων). Ο Ηρώδης 
καταφέρνει να γλυτώσει από τις συνέπειες του εγκλήματός του, 
γιατί διαθέτει την υποστήριξη της Ρώμης, και ο Υρκανός διστάζει ν' 
αναμετρηθεί μαζί της. Πράγματι, ο αυτοκρατορικός αντιπρόσωπος 
επεμβαίνει για να σώσει τον Ηρώδη: 

 
 «Ο Ηρώδης πρέπει ν' απαλλαγεί από οποιαδήποτε κατηγορία, 

άσχετα αν είναι ένοχος ή όχι...» Το παραπάνω διάταγμα το 
υπέγραψε ο SEXTUS, κυβερνήτης της Συρίας και συγγενής του 
Ιούλιου Καίσαρα. Παραλήπτης ήταν ο Υρκανός ο Β' (βλ. Φλάβιος 
Ιωσήφ: Πόλεμο ι  τ η ς  Ι ουδα ί α ς ,  I, IV). 

 
«Άσχετα αν ε ί ν α ι  έ νοχος  ή  όχ ι » .  Βλέπουμε πως με έμμεσο 

τρόπο, ο SEXTUS αναγνώριζε το νόμιμο χαρακτήρα των αγώνων 
του Εζεκία. 

 
Έτσι, δημιουργείται το ερώτημα: Για ποιό λόγο, ο Υρκανός, 

αρχιερέας και ηγεμόνας του Ισραήλ, ενδιαφέρθηκε να τιμωρήσει 
τον Ηρώδη, που εξετέλεσε εναν αρχιληστή; Απλούστατα, γιατί ο 
«αρχιληστής» αυτός ήταν, στην πραγματικότητα, αρχηγός της 
Βασιλικής οικογένειας, ένας «υιός Δαυίδ», κι ακόμα, η «ληστρική» 
δράση του ήταν μέρος από την ένοπλη επαναστατική 
δραστηριότητα των Ιουδαίων, απόλυτα νόμιμη στα μάτια του 
Υρκανού. Ο τελευταίος, άλλωστε, δεν ξεχνάει πως η δυναστεία του 
είναι περαστική από το θρόνο του Ισραήλ. Η γνήσια οικογένεια, που 
πρέπει να βασιλέψει μια μέρα στο Ισραήλ, είναι η δυναστεία του 
Δαυίδ, και υπάρχει η θεϊκή εγγύηση που δόθηκε με το στόμα των 
προφητών, στον ίδιο τον Δαυίδ: 

 



 

 

«...αφού πληρωθώσιν οι ημέραι σου και κοιμηθής μετά των 
πατέρων σου, θέλω αναστήσει μετά σε το σπέρμα σου, και θέλω 
στερεώσει την Βασιλείαν αυτού...» (Β΄ Σαμουήλ :  Ζ', 12). 

 
«...και θέλει στερεωθή ο οίκος σου και η βασιλεία σου, 

έμπροσθέν σου έως αιώνος, ο θρόνος σου θέλει είσαι εστερεωμένος 
εις τον αιώνα...» (Β  Σαμουήλ  Ζ', 16). 

 
Πράγματι, ο Εζεκίας είχε ενα γιο, κι ο γιος αυτός τον διαδέχτηκε 

στην αρχηγία του επαναστατικού κινήματος. 
 

 
 
 

V 
 

Ι Ιούδας από τα Γάμαλα 
 
 

Ο Πόλεμος κι η Πείνα ρίμαξαν τις πόλεις μας. 
Κι εμείς φωνάζαμε απελπισμένοι, 

στις προσευχές και στις επικλήσεις μας. 
Πότε θα έρθεις ανάμεσά μας, Λευτεριά; 

Γιατί αργείς, Δικαιοσύνη; 
 

MAURICE ΜAGRE 
Ο Ποιητής της Πόλης, Λευτεριά. 

 
 
 
 
 
«Υπήρχε ακόμα κάποιος Ιούδας, γιος του Εζεκία, αυτού του 

φοβερού αρχιληστή, που τον είχε πιάσει ο Ηρώδης με τρομερές 
δυσκολίες. Ο Ιούδας συγκέντρωνε στη Γαλιλαία, γύρω από τη 
Σεπφόριδα, μια μεγάλη ομάδα από αποφασισμένους επαναστάτες, 
κι εξαπόλυσε μια επίθεση ενάντια στα βασιλικά ανάκτορα. Άρπαξε 
όσα όπλα βρήκε εκεί μέσα και με αυτά όπλισε τους συντρόφους 
του. Ακόμα άρπαξε όλους τους θησαυρούς, που ήταν 
συγκεντρωμένοι στο παλάτι. Τρομοκρατούσε ολόκληρη την 
περιοχή, με τις εκ«στρατείες του και τις ένοπλες ληστείες. 
Προσπαθούσε να φτάσει πολύ ψηλά κι απαιτούσε να του 
αποδ ί δουν  τ ι μ έ ς  β ασ ι λ ι ά .  Ήθελε ν' ανέβει στο αξίωμα αυτό, 
όχι με το κύρος του, αλλά με τις αυθαιρεσίες και τα εγκλήματά του» 
(Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ουδα ϊ κ έ ς  Α ρχα ι ό τη τ ε ς ,  XVII, Χ) 

 



 

 

 
 
Ας αφήσουμε όμως το Φλάβιο Ιωσήφ στη φυλετική μνησικακία 

του (γιατί εξ’ αιτίας της καταγωγής και της ιδιοσυγκρασίας του ήταν 
απόλυτα αντίθετος με το κίνημα των Ζηλωτών) κι ας 
παρατηρήσουμε το γεγονός, πως ο Ιούδας-Μπαρ-Εζεκίας, 
καταλαμβάνοντας το βασιλικό παλάτι της Σεπφόριδας και 
διώχνοντας αυτούς που θεωρεί καταπατητές των οικογενειακών 
δικαιωμάτων του (δηλ. τον Ηρώδη το Μεγάλο κι όλους τους 
συγγενείς και απογόνους του), δεν κάνει τίποτα περισσότερο από 
το να πάρει πίσω αυτό, που, σύμφωνα με τη δική του αντίληψη 
δικαιοσύνης, του ανήκει. Ακόμα, υπάρχει κι ένας άλλος λόγος, πιο 
μυστηριώδης από τον πρώτο. Θα δούμε, παρακάτω, πως η Μαριάμ-
Μπάθ-Γιωακείμ, η μητέρα του Ιησού και σύζυγος του Ιούδα από τα 
Γάμαλα, είχε γεννηθεί στην Σεπφόριδα.  Αυτή η πληροφορία μας 
οδηγεί στην υπόθεση, πως ο Ιούδας, κάνοντας την επίθεσή του 
εναντίον της Σεπφόριδας, ίσως να είχε να κανονίσει κι άλλους 
λογαριασμούς με την Ηρωδιακή δυναστεία, που γι' αυτούς δεν 
γνωρίζουμε τίποτα, εκτος από το ότ ι  η  Μαρ ί α  ή τ αν  απ ό  
δαυ ϊ δ ι κή  κα ταγωγή  κ α ι  η  ο ι κ ογ έν ε ι ά  τη ς  ή τ αν  
πλούσ ι α .   Τ ι ς  αποδείξεις, για τις παραπάνω πληροφορίες, θα τις 
αναφέρουμε στη συνέχεια του βιβλίου μας. 

 
Όλα αυτά τα γεγονότα αποδεικνύουν πως τόσο ο Ιούδας από τα 

Γάμαλα, όσο κι ο πατέρας του, ο Εζεκίας, κάθε άλλο παρά κοινοί 
ληστές ήτανε, όπως ισχυρίζεται ο Φλάβιος Ιωσήφ. Και οι δυο 
στήριζαν τη δράση τους σε μια βασιλική καταγωγή και κήρυξαν 
μιαν αξιόλογη ιδεολογία, που σύντομα έγινε πολιτικοθρησκευτικό 
δόγμα μιας ολοκληρωμένης πολιτικής κίνησης. 

 
Στις «Ιουδαϊκές Αρχαιότητες», ο Φλάβιος Ιωσήφ μας περιγράφει 

τις τέσσερεις αιρέσεις, που συνιστούσαν το ιδεολογικό φάσμα των 
Εβραίων της εποχής του. Αναφέρει πρώτα τους Φαρ ι σα ί ου ς ,  
τους Σαδδουκα ί ου ς ,  τους Εσσα ί ου ς  και. τελικά, τους 
Ζηλωτέ ς :  

 
«...Αλλά κάποιος Ιούδας Γωλανίτης, από την πόλη Γάμαλα, 

συμμάχησε μ' εναν φαρισαίο, που τον έλεγαν Σαδδόκ κι άρχισε την 
εξέγερση. ·Και οι δυο τους ισχυρίζονταν πως η απογραφή του 
πληθυσμού (που είχαν διατάξει οι Ρωμαίοι) δεν χρησίμευε σε τίποτε 
άλλο, εξω από την τέλεια καθυποταγή και καλούσαν το λαό ν' 
αγωνιστεί για τη λευτεριά του. Αυτή, η τέταρτη αίρεση είχε για 
δημιουργό της τον Ιούδα το Γαλιλαίο. Οι οπαδοί του πίστευαν, σε 
γενικές γραμμές, το δόγμα των Φαρισαίων, αλλά ένοιωθαν έναν 
ακατανίκητο πόθο για τη λευτεριά κι αναγνώρ ι ζαν  γ ι α  
μονα δ ι κ ό  ήγ έ τη  κα ι  κύρ ι ο  τ ου ς  τ ο  Θε ό»  (β. Φλαβίου 
Ιωσήφ: Ι ουδα ϊ κ έ ς  Αρχα ι ό τη τ ε ς  XVIII I). 



 

 

 
Ο Ιούδας από τα Γάμαλα, που τον αποκαλούσαν και Ιούδα 

Γαλιλαίο η Ιούδα Γωλανίτη, ενώ το πραγματικό όνομα, που είχε 
πάρει με την περιτομή του, ήταν Γιεχουντά-Μπαρ-Εζεκία, πέθανε 
κατά τη διάρκεια της δεύτερης εξέγερσης του 6 μ.Χ. Είχε πολλούς 
γιους, που απ’ αυτούς, οι έξη τουλάχιστον χάθηκαν από βίαιο 
θάνατο, που τους τον επέβαλε η Ρώμη με τους προκουράτορές της. 
Ο πιο γνωστός από αυτούς είναι Βέβαια ο πρωτότοκος, ο Ιησούς. 

 
 

 

 
VI 
 

Σίμων - Πέτρος 
 
 
«...υπάρχουν αρκετοί μελετητές, που αποδεικνύουν πως ο Άγιος 
Πέτρος δεν ήρθε ποτέ του στη Ρώμη... ο Πάπας αντιμετωπίζει 
τρομερές δυσκολίες, για ν' αποδείξει το αντίθετο σε τέτοιους 
σοφούς... Μόνο ο Άγιος Παύλος πήγε στη Ρώμη...» 

 
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΛΟΥΘΗΡΟΣ: 

 
WIDER DAS PAPSTTUM VOMTEUFEL GESTIFTET 

 
 
 
 
 
Πράγματι, η φήμη πως ο Σίμων-Πέτρος πέθανε στη Ρώμη 

εμφανίστηκε μόλις στις αρχές του 3ου αιώνα. Σ' ένα προηγούμενο 
Βιβλίο μας (ο Ι ησού ς ,  ή  τ ο  θα νάσ ι μο  μυσ τ ι κ ό  των  
Να ϊ τών ,  κεφ. VI), αναφέραμε αναλυτικά τις λεπτομέρειες και τα  
στοιχεία, που κατέχουμε πάνω στο θέμα αυτό. Γι' αυτόν το λόγο, ο 
Πάπας Πίος ο 11ος (πρώην καρδινάλιος Α. ΡΑΤΤΙ 1857-1939), 
δήλωσε, σε κλειστό βέβαια χώρο, πως κατά τη γνώμη του, «ο άγιος 
Πέτρος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στη Ρώμη...». Συμφωνούμε 
απόλυτα μαζί του. 

 
Ο Σίμων-Πέτρος εξαφανίζεται απότομα από τις Πράξε ι ς  των  

Αποσ τ όλων  μέσα σε μερικές αράδες. Τον συλλαμβάνουν με 
διαταγή του Βασιλιά Ηρώδη-Αγρίππα του Α', βασιλιά της Ιουδαίας 
από το 37 και βασιλιά της Ιουδαίας και της Σαμάρειας από το 41 
(πέθανε το 44). Ο Σίμων- έτρος παρουσιάζεται φυλακισμένος, 
δεμένος με αλυσίδες και κοιμάται ανάμεσα σε τέσσερεις στρατιώτες. 



 

 

Ένας άγγελος εμφανίζεται ξαφνικά τη νύχτα και οι αλυσίδες του 
δεσμώτη σωριάζονται αμέσως κομμάτια στο πάτωμα. 
Ελευθερωμένος ο «απόστολος» ακολουθεί τον άγγελο και οι πόρτες 
της φυλακής ανοίγονται μπροστά του, κατά μυστηριώδη τρόπο. 
Μόλις βρέθηκαν και οι δυο στο δρόμο, ο άγγελος εξαφανίζεται κι ο 
Πέτρος συνειδητοποιεί την πραγματικότητα της απόδρασής του. 
Πηγαίνει αμέσως στο σπίτι της Μαρίας «της μητέρας του Ιωάννη, 
που τον αποκαλούσαν και Μάρκο» κι από τη μισάνοιχτη πόρτα, 
αναγνωρίζεται από τη δούλα κι ειδοποιεί με αυτήν τον  Ιάκωβ ο  
κα ι  τ ου ς  άδελφ ούς  τ ου ,  για τη θαυματουργική του 
απελευθέρωση. Μετά, ακολουθεί και η τελευταία φράση, που 
αναφέρεται στο πρόσωπο του: 
 

«... και εξελθών επορεύθη εις έτερον τόπον». (Πράξε ι ς  I Β', 
17). 

 
Αυτό είναι όλο. Πουθενά  πλ έ ον  δεν θ' ακούσουμε να γίνεται 

άμεσα λόγος για τον Σίμωνα-Πέτρο, στην επίσημη ευαγγελική 
διήγηση. Ο DOM. J. DUPONT O.S.Β., που μας πρόσφερε την 
θαυμάσια έκδοση των Πράξεων  των  Αποσ τόλων ,  σ τη  
Β ί βλ ο  τη ς  Ι ε ρ ουσαλήμ ,  μας οδηγεί, σε ότι αφορά στην τύχη 
του Σίμωνα-Πέτρου, σ' ενα περίεργο συμπέρασμα. Στη σελίδα 115 
του βιβλίου του, μας λέει πως «... βρίσκουμε εδώ μια μικρή ιστορία 
γεμάτη από γραφικές λεπτομέρειες, παρμένες από τη λα ϊ κή  
φαν τασ ί α . . . » .  

 
Λαϊκή φαντασία. Ας συγκρατήσουμε τον χαρακτηρισμό αυτό, 

γιατί είναι ο τελειότερος για τη συγκεκριμένη περίπτωση κι 
αποδεικνύει πως, τουλάχιστον ο ερευνητής αυτός δε ναρκώθηκε 
από τον βομβαρδισμό της φαντασμαγορίας. Βέβαια, ο ισχυρισμός 
του Φλάβιου Ιωσήφ, πως ο Πέτρος κι ο Ιάκωβος σταυρώθηκαν το 
47 στην Ιερουσαλήμ, με διαταγή του προκουράτορα Τιβέριου 
Αλέξανδρου «επειδή ήταν γιοι του Ιούδα από τα Γάμαλα» είναι 
οπωσδήποτε μια πληροφορία, που απαιτεί έρευνα για να 
εξακριβωθεί η αυθεντικότητά της. Ωστόσο, είναι σίγουρο, κι 
επιβεβαιωμένο από άφθονες πηγές, πως ο Σίμωνας, όπως και οι 
άλλοι, πέθαν ε  σ την  Παλα ι σ τ ί ν η .  

 
Θα πρέπει να έχουμε υπ' όψη μας, πως, στην περιοχή αυτήν, 

ξεσπούσαν ασταμάτητα εξεγέρσεις. Οι ρωμαϊκές αρχές, κατά 
συνέπεια, την επέβλεπαν με ιδιαίτερη προσοχή. Στρατιωτικές 
φρουρές παντού. Οδοφράγματα, ακόμα και πόρτες που χώριζαν τη 
μια επαρχία από την άλλη (όπως οι περίφημες πόρτες της Κιλικίας, 
που τη χώριζαν με τη Συρία, τοποθετημένες κατάλληλα σ' ενα 
στενό πέρασμα του δρόμου, που οδηγούσε από τη μια στην άλλη), 
φυλάκια που έλεγχαν όλους τους δρόμους. Ακόμα, για να περάσει 
κάποιος από τη μια ρωμαϊκή επαρχία προς την άλλη, χρειαζόταν 



 

 

έγγραφη άδεια και χρήματα για τα διόδια που επιβάλλονταν, τόσο 
στα πρόσωπα, όσο και στις αποσκευές. Επί πλέον, ένας Εβραίος 
χρειαζόταν ειδική Βίζα για να ταξιδέψει στην Ιταλία. Ο 
αυτοκράτορας ΤιΒέριος, από το 19 είχε απαγορέψει την παραμονή 
ελεύθερων Εβραίων στην Ιταλική χερσόνησο κι ο Κλαύδιος, το 49, 
επικύρωσε την απαγόρευση. Έτσι, όσοι Εβραίοι υπήρχαν ακόμα στη 
Ρώμη, ήταν σκλάβοι, δηλαδή αντικείμενα των κυρίων τους. 
Γνωρίζοντας, λοιπόν, όλες αυτές τις δυσκολίες, είναι δύσκολο να 
φανταστούμε πως ο Σίμωνας-Πέτρος, που τα ίδια τα ευαγγελικά 
κείμενα τον χαρακτηρίζουν Ζηλωτή, Σικάριο κι ακόμα Ισκαριώτη 
(δηλ. φον ι ά  βλ. Λουκά ς  ΣΤ', 15 - Πράξε ι ς  Α', 13), κατάφερε 
να πάρει άδεια από τις ρωμαϊκές δυνάμεις κατοχής, για ένα ταξίδι 
στη Ρώμη. 

 
Στο κάτω κάτω, τί δουλειά είχε εκεί πέρα; Το κίνημα των 

Ζηλωτών, που μετά το θάνατο του πρωτότοκου αδελφού του, 
δηλαδή του Ιησού, τον αναγνώριζε ηγέτη του, μαζί με τον αδελφό 
του τον ΊάκωΒο, τον «αδελφό του Κυρίου» (Βλ. Παύλου, 
Επ ι σ τολή  προ ς  Γ αλάτ ε ς  Β', 9), αφορούσε αποκλειστικά την 
Παλαιστίνη. Όλα τα κίνητρα και τα συμφέροντα της πολιτικής του 
δράσης ήταν εκεί. Πάνω στο θέμα, υπάρχει άλλωστε και η 
παραίνεση του ίδιου του Ιησού: 

 
«... εις οδόν εθνών μη απέλθητε... πορεύεσθε δε μάλλον προς τα 

πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ...» (Ματ θα ί ο ς  Ι ΄6 ). 
 
Ο Κλήμης της Αλεξανδρείας (Σ τρωμ ατ ε ί ς  VI, V, 43) κι ο 

Ευσέβιος της Καισαρείας ( Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α  Χ ' ,  XV-
III) μας αναφέρουν πως ο Ιησούς διέταξε τους αποστόλους του να 
μην απομακρυνθούν από την Ιερουσαλήμ, για δώδεκα χρόνια. Η 
απαγόρευση αυτή έληγε λογικά το 47, τη  χρον ι ά  ακρ ι βώς ,  
που  ο  Π έ τ ρος κ ι  ο  Ι άκωβ ος  σ ταυρώθηκ αν  σ την  
Ι ε ρ ουσαλήμ .  

 
Βλέπουμε, δηλαδή, πως οι παραπάνω ομολογίες αποτελούν την 
ακύρωση της αποστολής, που ανάθεσε αυθαίρετα στον εαυτό του ο 
Σαυλος-Παύλος και δικαιολογούν απόλυτα την καχυποψία και το 
μίσος, που ετρεφαν απέναντί του οι διάδοχοι του Ιησού, στην 
ηγεσία του πολιτικού μεσσιανισμού. 

 
Από την άλλη μεριά, ο Πάπας Πίος ο 12ος, αποβλέποντας στην 

απόδειξη της παραμονής του Πέτρου στη Ρώμη, δαπάνησε τεράστια 
ποσά σε ερευνες γι' αυτόν το σκοπό. Τελικά, κάτω από τα θεμέλια 
της βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, μέσα σε μια κρύπτη, 
βρέθηκαν κάτι λείψανα, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε ν' 
αποδειχτεί η ταυτότητα του ιδιοκτήτη τους. Η πιο απλή εξήγηση 
είναι ότι ανήκαν σε κάποιο αθώο θυμα μιας θεμελ ιωτ ι κή ς  



 

 

θυσ ί α ς ,  θεσμό τραγικό, που τον διατήρησαν για πολλούς αιώνες 
οι ρωμαίοι οικοδόμοι. Έχουμε αποδείξεις πως, ακόμα και την εποχή 
των χριστιανών αυτοκρατόρων, οι οικογενειάρχες απαγόρευαν στα 
παιδιά τους να πλησιάζουν τις οικοδομές, από φόβο μην τα κτίσουν 
στα θεμέλια για να «στεριώσουν» την κατασκευή. 

 
Την ίδια εποχή με τις ερευνες που αναφέραμε, ο δομινικανός 

επίσκοπος R.P. ΜΑΧΙΜΕ GIRCE, διπλωματούχος αρχαιολόγος, 
εγκατέλειψε κατά μυστηριώδη τρόπο την Καθολική εκκλησία κι 
έγινε οπαδός μιας διαμαρτυρόμενης αίρεσης. 

 
Το αστείο είναι, πως τα λείψανα αυτά, που με τόσο κόπο 

ξεθάφτηκαν από τα θεμέλια του Αγίου Πέτρου, αν αποδεικνυόταν 
τελικά πως ανήκαν στον Σίμωνα-Πέτρο, θα πρόσφεραν μια 
χειροπιαστή απόδειξη, πως η λειψανοθήκη με τα κρανία του Πέτρου 
και Παύλου, που η Καθολική Εκκλησία προσφέρει για επίσημο 
προσκύνημα στους πιστούς της, είναι μια σκέτη απάτη. Η βασιλική 
του Αγίου Ιωάννη του Λατράνου, που φιλοξενεί τα σπάνια αυτά 
αντικείμενα, καταστράφηκε και ξανακτίστηκε αρκετές φορές. Το 
1308 κάηκε. Ο Πάπας Κλήμης ο 5ος την ξανάκτισε, αλλά 
ξανακάηκε το 1360 και την ξανάκτισε ο Πάπας Ουρβανός ο 5ος. 
Αρχικά είχε κτιστεί από τον Πάπα Μελχίδιο, κατά διαταγή του 
αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Ίσως όλες αυτές οι καταστροφές ν' 
αποτελούν έναν ειρωνικό συμβολισμό του μίσους και της διχόνοιας, 
που βασίλευε ανάμεσα στον Πέτρο και τον Παύλο. Κι αυτή η 
αντιπάθεια φαίνεται πως συνεχίστηκε και σε «μεταθανάτιο 
επίπεδο», προπάντων αν ο Σαύλος-Παύλος ήταν ο πραγματικός 
υποκινητής της σύλληψης και της σταύρωσης του Πέτρου και του 
Ιάκωβου, όπως μας οδηγούν να συμπεράνουμε αρκετά αξιόλογα 
ιστορικά στοιχεία. 

 
Στο προηγούμενο Βιβλίο μας «Η  Μυστ ι κή  ζωή  του  

Απόσ τ ολ ου  Παύλου» ,  μελετήσαμε αναλυτικά τον τρόπο που 
χρησιμοποίησαν οι ανώνυμοι απατεώνες του 4ου αιώνα, για να 
διαστρεβλώσουν το νόημα των αρχαίων κειμένων κι αναφερθήκαμε 
ειδικά στο σύστημα της σκόπιμης παρεμβολής. Αμέσως παρακάτω 
θα αντιπαραθέσουμε τρία ευαγγελικά αποσπάσματα σε σχέση με 
την περίφημη ανάδειξη του Σίμωνα-Πέτρου σε «ακρογωνιαίο λίθο 
της εκκλησίας», όπου υποτίθεται πως ο Ιησούς του εμπιστεύθηκε τη 
διακυβέρνηση της «εκκλησίας του». Η υπόθεση αυτή καραρρίπτεται 
άμεσα από μόνη της, αν θυμηθεί κανείς πως, για τον Ιησού, η δημι-
ουργία μιας θρησκευτικής οργάνωσης με μελλοντικές επεκτάσεις 
ήταν τελείως αδιανόητη, εφ' όσον ο ίδιος διακήρυττε πως πλησίαζε 
το τέλος του κόσμου και προέβλεπε πως ότι ήταν να γίνει θα 
γινόταν «ου μη παρέλθη η γενεά αύτη» (Ματ θα ί ο ς  ΚΔ', 34). 

 
Ας εξετάσουμε, λοιπόν, τα τρία αποσπάσματα: 



 

 

Διαβάζουμε στον Μάρκο  το παρακάτω επεισόδιο: «και εξήλθεν 
ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τας κώμας Καισαρείας του 
Φιλίππου, και εν τη οδώ επηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγων 
αυτοίς. τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; οι δε απεκρίθησαν. 
Ιωάννην τον Βαπτιστήν και άλλοι Ηλίαν, άλλοι δε έναν των 
προφητών, και αυτός λέγει αυτοίς. υμείς δε τίνα με λέγετε είναι; 
αποκριθείς δε ο Πέτρος λέγει αυτώ: συ  ει ο Χριστός, και επετίμησεν 
αυτοίς ίνα μηδενί λέγωσι περί αυτού. (Μάρκ ος  Η' 27-30). 

 
Ο Λουκάς επαναλαμβάνει σχεδόν το ίδιο: «και εγένετο εν τω 

είναι αυτόν προσευχόμενον κατά μόνας, συνήσαν αυτώ οι μαθηταί 
και επηρώτησε αυτούς λέγων, τίνα με λέγουσιν οι όχλοι είναι; οι δε 
αποκριθέντες είπον. Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι 
δε ότι προφήτης τις των αρχαίων ανέστη, είπε δε αυτοίς. ύμείς δε 
τίνα με λέγετε είναι; αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε. Τον Χριστόν του 
Θεού. ο δε επιτιμήσας αυτοίς παρήγγειλε μηδενί λέγειν τούτο...» 
(Λουκ άς, Θ', 18-21). 

 
Ο Ματθαίος επαναλαμβάνει το ίδιο ακριβώς επεισόδιο με τις ίδιες 

περίπου εκφράσεις, αλλά, από ενα σημείο κι επειτα, θα 
παρατηρήσουμε μια αρκετά εκτεταμένη παρεμβολή: 

 
«... ελθών δε ο Ιησούς είς τα μέρη Καισαρείας της Φιλίππου 

ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγων, τίνα με λέγουσιν οι ανθρωποι 
είναι τον Υιόν του Ανθρώπου; οι δε είπον. οι μεν Ιωάννην τον 
βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν έτεροι δε Ιερεμίαν ή ένα εκ 
των προφητών, λέγει αυτοίς. υμείς δε τίνα με λέγετε είναι; 
αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε. σύ ει ο Χριστός ο Υιός του Θεού 
του ζώντος... ( απ ’  τ ο  σημε ί ο  αυ τ ό  α ρχ ί ζ ε ι  η  
παρεμ βολή )  και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτώ. μακάριος ει 
Σίμων Βαριωνά, ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψε σοι, αλλ' ο Πατήρ 
μου ο εν τοις ουρανοίς. καγώ δε σοι λέγω ότι συ ει Πέτρος, και επί 
ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου 
κατισχύουσιν αυτής. και δώσω σοι τας κλείς της βασιλείας των 
ουρανών, και ο εάν δήσης επί της γης, έστε δεδεμένον εν τοις 
ουρανοίς και ο εάν λύσης επί της γης, έστε λελυμένον εν τοις 
ουρανοίς... (σ' αυ τό  τ ο  σημε ί ο  τ ε λ ε ιών ε ι  η  σ κόπ ι μ η  
παρεμ βολή  κ α ι  τ ο  τ έ λος  τη ς  πα ραγ ράφου  
ξαναπ ροσα ρμό ζ ε τα ι  μ ε  τ ο  τ έ λο ς  των  άλλων 
αποσπ ασμά των ,  που  είδαμε πα ραπάνω )...τότε διεστείλατο 
τοις μαθηταίς αυτού ίνα μηδενί είπωσιν αυτός έστιν Ιησούς ο 
Χριστός..» (Μα τθα ί ο ς  ΙΣΤ ', 13 - 20) 
 

Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς πώς το νόθο απόσπασμα 
μπήκε μέσα στο κείμενο του Ματθαίου, σε μια εποχή, που έπρεπε 
να επικυρωθεί «ευαγγελικά» η κυριαρχία του επισκόπου της Ρώμης, 
πάνω στις άλλες επισκοπές. Ο λόγος που δεν αντιπαραθέσαμε και 



 

 

το κείμενο του Ιωάννη είναι πως το ευαγγέλιό του αγνοεί τελείως 
το επεισόδιο. 

 
Τελικά, αν αφαιρέσουμε τις λίγες αρχικές αράδες από τις 

Πράξε ι ς  των  Απ οσ τ όλων  (Α', 13), όπου αναφέρεται, με 
εξαιρετικά περιληπτικό τρόπο, η υπαρξή τους, δεν γνωρίζουμε 
ουσιαστικά τίποτα το αξιόλογο για τους έντεκα αυτούς ανθρώπους 
(τουλάχιστον από τις επίσημες εκκλησιαστικές πηγές). Όσο για το 
δωδέκατο, αυτός εκτελέστηκε από τους υπόλοιπους, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα, εξ’ αιτίας της προδοσίας του. (βλ. λεπτομέρειες για το 
θάνατο του Ιούδα του Ισκαριώτη στο ειδικό κεφάλαιο του έργου 
μας «Ιησούς, Ι ησού ς  ή  τ ο  θα νάσ ι μο  μυσ τ ι κ ό  των  

Να ϊ τών »). 

 
Όπως υπογραμμίζει ο Καρδινάλιος DUCHESNE, και πριν από 

αυτόν ο Κλήμης της Αλεξανδρείας, όλοι οι απόστολοι 
εξαφανίστηκαν από πολύ νωρίς, χωρίς να δημιουργήσουν τον 
παραμικρό θόρυβο στην επίσημη ιστορία. Αλλά κατά τη γνώμη μας, 
η σιωπή αυτή ε ί ν α ι  ηθελημένη .  Μερικούς αιώνες αργότερα, 
ένας Ιταλός δομινικανός μοναχός, ο JIACOBO VORAGINE, που 
πέθανε το 1298, έγραψε μια τεράστια αγιογραφία και της εδωσε για 
τίτλο: LEGENDA AUREA δηλαδή «Χρυσή παραδοσιακή Φήμη». 
Πρόκειται, πράγματι, για ανεύθυνες λαϊκές παραδόσεις και τίποτα 
περισσότερο, γιατί, διαφορετικά, θα ονόμαζε το εργο του HISTORIA 
AUREA (Χρυσή Ιστορία). Κι αν συνέβαινε αυτό, θα μπορούσαμε ν' 
αναρωτηθούμε αμέσως για την ποιότητα των ντοκουμέντων, 
γνωστών κι άγνωστων, που είχε στη διάθεση του τον 13ο αώνα, 
εκτός βέβαια από τ’ απόκρυφα αρχεία της Παπικής έδρας. Αν, όμως, 
υπήρχαν πράγματι ατράνταχτα ντοκουμέντα, θα δίσταζαν ακόμα 
σήμερα, την εποχή της αμφισβήτησης, να μας τα επιδείξουν σαν 
ιστορικές αποδείξεις του χριστιανικού μύθου; Κάτι τέτοιο όμως, δεν 
συνέβη! 

 
Η ιστορική μεθοδολογία δεν μπορεί να παραμεριστεί σαν 

σύστημα, και δεν σταματά ούτε περιορίζεται από τα δογματικά 
ταμπού Επί πλέον, ο αληθινός ιστορικός είναι από την ίδια του τη 
φύση πολύ περίεργος. Τον χαρακτηρίζει η ιδιοσυγκρασία του 
ανακριτή, που, από επαγγελματικό ένστικτο, θεωρεί την κάθε 
σιωπή ενοχοποιητικό στοιχείο, γιατί, ακριβώς, αποτελεί άρνηση σε 
μια ερώτηση. Κατά συνέπεια, η άρνηση αυτή κρύβει πάντα κάτι το 
σημαντικό. Και σ' αυτό το σημείο πρέπει να συγκεντρώσει την 
προσοχή του και να επεκτείνει την έρευνά του. Αντίθετα με τον 
προηγούμενο, ο σεβάσμιος ιστορικός είναι ένας κο ι ν ό ς  
Ισ τορ ι ογ ράφ ος ,  ένας ανώδυνος απανθιστής, που εξυπηρετεί 
άλλες θεότητες κι όχι την Ιστορία. 

 



 

 

Έχοντας λοιπόν, σα Βάση μας την παραπάνω αρχή, του 
ευσυνείδητου και περιέργου ιστορικού, θα προσπαθήσουμε ν' 
αποκαλύψουμε το δεύτερο μέρος του «Μυστικού της Εκκλησίας» 
(Βλ. Ι ησού ς  ή  τ ο  θαν άσ ι μ ο  μυ σ τ ι κ ό  των  Να ϊ τών ,κεφ 
1ο), του μυστικού που ορκίζεται να μη φανερώσει ο κάθε καθολικός 
επίσκοπος τη μέρα της επίσημης χειροτονίας του. Το μυστικό αυτό, 
που αναφέρεται από το κείμενο του όρκου στον ενικό αριθμό: 
CONCILIUM VERO... 

 
Αυτό το δεύτερο μέρος του μυστικού, αφορά τους «γιους του 

Δαυίδ», που θα πρέπει να μελετήσουμε αναλυτικά τα γενεολογικά 
χαρακτηριστικά τους. 

 
Ας Ξαναγυρίσουμε λοιπόν, πάλι στους άλλους γιους του Ιούδα 

του Γαλιλαίου κι ας δούμε τί μας λέει γι' αυτούς, ο Φλάβιος Ιωσήφ: 
 
«Την εποχή του τελευταίου αυτού προκουράτορα (πρόκειται για 

τον Τιβέριο Αλέξανδρο) έπεσε στην Ιουδαία ο μεγάλος λιμός κι η 
βασίλισσα Ελένη της ΑΒδιαδηνής αγόρασε πανάκριβα μια μεγάλη 
ποσότητα σιτάρι από την Αίγυπτο και τη μοίρασε στους υπηκόους 
της, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Εκείνη λοιπόν την εποχή, 
συνελήφθησαν οι γιοι του Ιούδα του Γαλιλαίου, που είχε εξεγείρει 
τους Ιουδαίους εναντίον των Ρωμαίων, όταν ο Κυρήνιος διέταξε την  
απογραφή της Ιουδαίας. Αυτο ί  οι δυο ,  ή ταν  ο  Γ ι άκω β  κ ι  ο  
Σ ι μών ,  που ο προκουράτορας Αλέξανδρος διέταξε να τους 
σταυρώσουν» (Βλ. Φλάβιος Ιωσήφ: I ουδα ϊ κ έ ς  Α ρχα ι ό τη τ ε ς ,  
XX, V, 2) 

 
Είναι φανερό, πως ο ΓιάκωΒ, είναι ο Απόστολος Ιάκωβος (όπως 

απαιτεί η ελληνική ορθογραφία του ονόματός του) κι ο άλλος είναι 
ο Σίμων-Πέτρος. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος, που δεν βρίσκουμε 
κανένα πλέον ίχνος τους στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, μετά τη 
σύνοδο της Ιερουσαλήμ (Πράξε ι ς  ΙΕ ). 

 
Στήν Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Iσ τορ ία του ,  ο ΕυσέΒιος της 

Καισαρείας μας αναφέρει απλά πως ο Ιάκωβος ήταν στην 
Ιερουσαλήμ την εποχή της πείνας (III, VII, 8), γεγονός που 
αποτελεί ενα ακόμη στοιχείο για τον ισχυρισμό μας. Κατά συνέπεια, 
Βρισκόμαστε γύρω στα 46 - 47 κι όλα συμπίπτουν με τέλειο τρόπο. 

 
Έτσι, είμαστε βέβαιοι πως ο Σίμων-Πέτρος κι' ο Ιάκωβος ο 

Μεγάλος (οι ερευνητές δεν συμφωνούν μεταξύ τους για το ποιον 
από δυο Ιάκωβους πρέπει ν' αποκαλούν Μεγάλο και ποιο Μικρό, 
ενώ εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει το θέμα και το παραθέτουμε 
αναλυτικά σε ειδικό κεφάλαιο στη συνέχεια του Βιβλίου μας), που 
τα πραγματικά τους ονόματα ήταν Σιμών-Μπαρ-Γιεχουντά και 



 

 

Γιάκωβ-Μπαρ-Γιαχουντά, σταυρώθηκαν μαζ ί ,  στην Ιερουσαλήμ, 
την εποχή που προκουράτορας εκεί ήταν ο Τιβέριος Αλέξανδρος. 

 
Θα παρατηρήσουμε ακόμα, πως και σε άλλα κείμενα 

αναφέρονται πάντα οι δυο τους μαζί: «...μετά έτη τρία ανήλθον εις 
Ιεροσόλυμα ιστορήσαι Πέτρον ...έτερον δε των αποστόλων ουκ 
είδον, ει μη Ιάκωβον τον αδελφ όν  του  Κυρ ί ου . . »  (Παύλου: 
Προς  Γ αλάτ α ς  Α ; 19) 

 
Κατά συνέπεια, ο Σίμων-Πέτρος δεν πέθανε στη Ρώμη το 64 ή το 

67 (οι ψευδολόγοι δεν συμφωνούν μεταξύ τους ούτε στην 
χρονολογία) σταυρωμένος, με το κεφάλι προς τα κάτω, σύμφωνα 
με τη δική του επιθυμία. Θα πρέπει, όμως, να μας εξηγήσουν, πού 
πήγε και τί εκανε αυτά τα δεκαεφτά ή είκοσι χρόνια που μας 
χωρίζουν από το 47, όπου εξαφανίζεται από τα κείμενα της Καινής 
Διαθήκης, ως την υποθετική του θανάτωση το 64 ή 67 στη Ρώμη. 

 
Κι ένα άλλο θέμα. Ο Σίμων-Πέτρος κι ο Ιάκωβος είχαν πολλούς 

αδελφούς. Δεν το λέμε εμείς. Μας το λένε τα ευαγγέλια: 
 
«...ουχ ούτος εστι ο τέκτων, ο υιός της Μαρίας, αδελφός δε 

Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος» (Μάρκ ο ς  ΣΤ', 3). 
 
Άλλωστε, ο ίδιος ο Ιησούς κάνει μια πολύ καθαρή ομολογία, σ' 

ότι αφορά τους οικογενειακούς δεσμούς του με τον Σίμωνα-Πέτρο: 
 
«...μακάριος ει Σίμων Βαριωνά (ακκαδική λέξη: ληστής, εκτός 

νόμου) ότι σάρξ και αίμα ουκ αποκάλυψέ σοι, αλλ’ ο Πατήρ μου ο 
εν τοις ουρανοίς...» (Ματθαίος ΙΣΤ ; 17) 

 
Που σημαίνει πως ο τίτλος του Χριστού, που δίνεται στον Ιησού, 

εβραϊκά MESSIAH, και που περίμεναν οι Εβραίοι, δεν στηρίζεται 
στην κοινότυπη οικογενειακή σχέση ούτε είναι μια ιδιότητα, που 
μεταδίδεται κληρονομικά με τους δεσμούς του αίματος, όπως θέλει 
να ελπίζει ο Σίμων-Πέτρος, δεσμούς που για ολόκληρους αιώνες 
μας άπέκρυψαν σκόπιμα. Ο τίτλος ή, μάλλον, η αποστολή του 
MESSIAH απορρέει μόνο από μια καθαρά πνευματική μύηση, θεϊκής 
καταγωγής, κι ο Ιησούς, εξηγώντας το γεγονός στον Σίμωνα-
Πέτρο, ομολογεί φανερά την οικογενειακή σχέση, που έχει μαζί 
του. 

 
Στο βιβλίο μας «ο Ι ησού ς  ή  τ ο  θαν άσ ι μο  μυσ τ ι κ ό  των  

Να ϊ τών »  ε ξηγήσαμε πως οι όροι αδελφοί κι αδελφές, που 
μεταχειρίζεται το ευαγγελικό κείμενο, σημαίνουν πράγματι, 
κυριολεκτικά αδελφούς κι αδελφές κι όχι ξάδελφους και ξαδέλφες ή 
αδελφούς μυστικιστικής σχέσης. 
 



 

 

Στο κείμενο του Μάρκου υπάρχει κάποιος «τέκτων», κι αυτός 
είναι βέβαια ο ίδιος ο Ιησούς. Κατά συνέπεια, και με απόλυτα 
λογική σχέση, αν ο Ιάκωβος κι ο Σίμων είναι αδελφοί του Ιησού και 
ταυτόχρονα γιοι του Ιούδα του Γαλιλαίου (όπως μας φανερώνει ο 
Φλάβιος Ιωσήφ), τότε και ο Ιησούς είναι γιος του Ιούδα από τα 
Γάμαλα. Η απόδειξη αυτή, της καταγωγής του Ιησού, ικανοποιεί 
απόλυτα το σοβαρό κι ευσυνείδητο ιστορικό, γιατί έτσι οδηγείται 
στο συμπέρασμα, πως η Μαρία, η «θνητή» μητέρα του, τον 
συνέλαβε όπως συλλαμβάνουν τα παιδιά τους όλες οι γυναίκες του 
κόσμου. Κανείς αρχάγγελλος δεν ήρθε να γονιμοποιήσει τη Μαρία, 
για λογαριασμό ενός «αγίου Πνεύματος», τρίτου «προσώπου» μιας 
τριαδικής θεότητας, απόλυτα άγνωστης στο Ισραήλ. Γιατί, αν 
υποθέσουμε πως την εποχή εκείνη κάποιος Εβραίος τολμούσε να 
διακηρύξει την τριαδικότητα του μοναδικού Θεου, θα 
καταδικαζόταν άμεσα για βλασφημία. 

 
Υπάρχει, όμως, κι άλλο αντιφατικό σημείο. Οι  ί δ ι ο ι  ο ι  

οπα δο ί  τ ου  Ιωάννη  του  Βαπτ ι σ τή ,  αγνοούν  τ ε λ ε ίως  
την  ύπαρξη  τ ου    Αγ ί ου  Πν εύματο ς :  

 
«... και εύρων τινας μαθητάς είπε προς αυτούς, ει Πνεύμα Άγιον 

ελάβετε πιστεύσαντες; οι δε είπον προς αυτόν, αλλ' ουδέ  ε ί  
Πν εύμα  Άγ ι ον  ε σ τ ι  η κ ούσαμεν .  είπε τε προς αυτούς, εις τί 
ουν εβαπτίσθηκε; οι δε είπον. εις το Ιωάννου βάπτισμα...» 
(Πράξε ι ς  ΙΘ ', 1 - 3) 

 
Μπορούμε μάλιστα, για να διασκεδάσουμε τους αναγνώστες μας, 

να προσθέσουμε στο σημείο αυτό και μια αστεία εκδοχή του 
«ευαγγελισμού», που λέει πως η Μαρία γονιμοποιήθηκε κατά 
θαυματουργό τρόπο απ ό  το  αυ τ ί  τ η ς !  Αυτό τουλάχιστον 
υποστηρίζει η λαϊκή παράδοση, που αποδίδει το Αρμενικό Βιβλίο της 
Παιδικής Ζωής του Κυρίου, κι ας μην ξεχνάμε πως στη γαλλική 
τουλάχιστον γλώσσα υπάρχει η κοινή αυτή εκφραση, που 
αναφέρεται στις πόρνες: 

 
«.. και καθώς η αγία παρθένα γονάτιζε ευλαβικά και πρόφερε τα 

λόγια της προσευχής, ο Λόγος του Κυρίου μπήκε μέσα της από το 
αυτί της... από εκείνη τη στιγμή άρχισε και η εγκυμοσύνη της αγίας 
παρθένας...» ( βλ .  Αρμέν ι κ ο  Β ι βλ ί ο  τη ς  Π α ι δ ι κή ς  Ζωή ς  
τ ου  Κυρ ί ου  V, 9). 

 
Θα ήταν ενδιαφέρον να προσθέσουμε πως η εβραϊκή προσευχή 

αρχίζει πάντοτε με την παραδοσιακή φράση: SCHEMA ISRAEL! 
ADOΝAI ELOHENOU! ADOΝAI ECHAD! που σημαίνει: «Άκου 
Ισραήλ! ο Κύριος, ο Θεός μας! ο Κύριος είναι ΕΝΑΣ!». Κατά 
συνέπεια, οποιαδήποτε εκδοχή για την τριαδικότητα αυτού του ΕΝΑ 
αποτελεί, στα εβραϊκά πλαίσια, μια καθαρή βλαστήμια. 



 

 

Η υπόθεση που έκαναν ορισμένοι Ταλμουδιστές, πως ο Ιησούς 
ήταν νόθος γιος της Μαρίας με κάποιον Σύριο λεγεωνάριο με τ’ 
όνομα BAR-PANTEROS, καταρρίπτεται μετά την αποκάλυψη του 
πραγματικού πατέρα του Ιησού και νόμιμου συζύγου της Μαρίας. 

 
Ας κάνουμε, λοιπόν τώρα, εναν απολογισμό των αποστόλων κι 

ας προσπαθήσουμε να πληροφορηθούμε όσο το δυνατόν 
περισσότερα, για τη δράση και το τέλος του καθενός από αυτούς. 

 
Ας θυμηθούμε πρώτα πρώτα τα ονόματά τους, έτσι όπως μας τα 

αναφέρουν τα ευαγγελικά κείμενα Ματθαίος I, 2, Λουκάς KB 14΄, 
Πράξεις Α ', 2: 

 
Σίμων, Ανδρέας, Ιάκωβος ο Μεγάλος, Ιωάννης, Φίλιππος, 

Βαρθολομαίος, Ματθαίος, Θωμάς, Ιάκωβος ο Μικρός, Θαδαίος και 
Ιούδας Ισκαριώτης. 

 
Δεν αναφέρουμε το δωδέκατο με τ’ όνομα Σίμων Ισκαριώτης ή 

Σίμων ο Ζηλωτής, γιατί αποδείξαμε ήδη στα προηγούμενα βιβλία 
μας πως πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με τον Σίμωνα-Πέτρο. Για 
να βοηθήσουμε όμως τη μνήμη του αναγνώστη θ' αναφέρουμε εδώ 
περιληπτικά τα στοιχεία, που αποδεικνύουν την ταύτιση αυτή, με 
βάση την αντιπαραθετική μέθοδο και τους απαραβίαστους 
συλλογισμούς. Συγκεκριμένα: 

 
Ο Σ ίμων  ο  Ζηλωτή ς  (Λουκά ς  ΣΤ, 15 - Πράξε ι ς  Α 13), ο 
Σ ίμων  ο  Κανα ϊ τη ς  (εβραϊκή λέξη, που σημαίνει πάλι 
Ζηλωτής  -  Μ άρκ ο ς  Γ', 18), ο Σ ίμων  ο  Ισ κα ρ ιώτη ς  
(σύνθετη εβραϊκή λέξη, που σημαίνει άνθρωπος του φόνου -
Ιωάννης  ΣΤ', 70), ο  Σ ίμων ,  που ο ίδιος ο Ιησούς αποκαλεί 
BARJONNA (ακκαδική λέξη, που σημαίνει: «άνθρωπος εκτός 
νόμου») κι ο Σ ίμων, που συλλαμβάνεται από τον Ηρώδη-Αγρίπα 
στην Ιερουσαλήμ το 45 (Πράξε ι ς  IB΄, 3), είναι το ίδιο πρόσωπο 
με τον Σίμωνα, γιο του Ιούδα από τα  Γάμαλα, Ζηλωτή κι αυτόν 
σαν τον πατέρα του που ο προκουράτορας Τιβέριος Αλέξανδρος τον 
σταύρωσε στην Ιερουσαλήμ το 47, μαζί με τον αδελφό του τον 
Ιάκωβο (Φλάβιου Ιωσήφ: Ιουδαϊκές Αρχαιότητες XX, C, 2) 
 

Η παράλειψη, από μέρους μας, της δράσης και της ταυτότητας 
του Σίμωνα θα σήμαινε ταυτόχρονα παραδοχή της άποψης, πως οι 
οπαδοί του Ιησού δεν ήταν πράγματι αυτοί που ήταν, δηλαδή 
εξτρεμιστές, ληστές, φονιάδες κι επαναστάτες. Και δεν θα 
μπορούσαμε να κλείναμε τη σύντομη αυτή μελέτη πάνω στο 
πρόσωπο του Σίμωνα, χωρίς ν' αποδείξουμε, γι' άλλη μια φορά, την 
ξεδιάντροπη κιβδηλοποίηση της ιστορίας από το χέρι των 
ανώνυμων απατεώνων του 4ου αίώνα, που αντιγράψανε, 
λογοκρίνανε και παραμορφώσανε τ’ αρχαία κείμενα. Να λοιπόν ένα 



 

 

επεισόδιο, με τον τρόπο που το αφηγείται πρώτα ο ιστορικός 
Φλάβιος Ιωσήφ και στη συνέχεια οι «ευαγγελιστές»: 

 
«...ένας από τους Εβραίους της Ιερουσαλήμ με τ’ όνομα Σιμών, 

που ε ί χ ε  τη  φήμη  πως  γ νώρ ι ζ ε  καλ ά  τ ο  Νόμ ο ,  
προσκάλεσε τους κατοίκους σε μια παλαϊκή συγκέντρωση, σε μια 
στιγμή που ο Βασιλιάς Ηρώδης-Αγρίπας ο Α' έλειπε στην Καισαρεία, 
κα ι  τ όλ μησε  να  τ ον  κατη γορήσε ι  πω ς  ή τ αν  
ακάθαρ το ς  κα ι  δ ε ν  ε ί χ ε  δ ι κ α ί ωμα  να  μ πα ί ν ε ι  σ τ ο  
Να ό ,  γ ι α τ ί  η  ε ί σ οδος  ε κ ε ί  ε π ι τ ρεπό ταν  μ όνο  σ του ς  
ανθρώ που ς  τη ς  χώρα ς .  Ο  διοικητής της πόλης, μόλις το 
έμαθε αυτό, έστειλε ενα γράμμα στο Βασιλιά και τον ειδοποίησε 
πως ο Σίμων ξεσήκωνε με τα λόγια του το λαό. Ο Βασιλιάς κάλεσε 
το Σίμωνα στην Καισαρεία και, επειδή τη στιγμή που τον φέρανε 
βρισκόταν στο θέατρο, τον προσκάλεσε να παρακολουθήσει το 
θέαμα και του πρόσφερε ένα κάθισμα δίπλα του. Ύστερα, με ήρεμο 
και γλυκό τρόπο, τον ρώτησε: 

 
-Πες μου Σίμωνα, βλέπεις κάτι εδώ που ν' απαγορεύεται από το 

Νόμο;... κι ο άλλος, μη ξέροντας τί ν' απαντήσει, ζήτησε από τον 
ηγεμόνα να τον συγχωρήσει για τα λόγια του. Πράγματι, ο Βασιλιάς 
τον συγχώρησε, και για τις πράξεις και για τα λόγια του, 
γρηγορότερα απ' ότι θα περίμενε κανείς, γιατί έκρινε πως η 
πραότητα και η καλοσύνη είναι κάτι που αρμόζει περισσότερο στο 
Βασιλικό αξίωμα, παρά ο θυμός και πως η μετριοφροσύνη δίνει 
περισσότερο μεγαλείο από τη βαναυσότητα και τη μνησικακία. 
Έπειτα, έστειλε τον Σίμωνα σπίτι του, χωρίς μάλιστα να παραλείψει 
να του προσφέρει κι ενα δώρο. .. «(βλ. Φλάβιος Ιωσήφ: Ιουδαϊκές   
Αρχαιότητες XIX, VIII, 4). 

 
Είναι φανερό, πως το παραπάνω επεισόδιο αντιστοιχεί ακριβώς 

με το επεισόδιο, που βρίσκουμε στο κείμενο των Πράξεων ,  όπου 
Βλέπουμε τον Σίμωνα-Πέτρο και τους άλλους, «...ομοθυμαδόν εν 
τη στοά Σολομώντος των δε λοιπών ουδείς ετόλμα κολλάσθαι 
αυτοίς... (Πράξεις Ε ', 12)». Βέβαια ο λόγος, που οι άλλοι 
φοβόντουσαν να πάνε μαζί τους, είναι μάλλον πως τα λόγια τους 
ήταν πολύ επικίνδυνα και δεν είχαν καμία σχέση με την αγάπη του 
πλησίον και την ηθική συμπεριφορά. Και σ' αυτό το σημείο, ο 
διοικητής της Ιερουσαλήμ, αντιπρόσωπος του Βασιλιά Ηρώδη - 
Αγρίππα στην πόλη υποχρεώνεται να ενημερώσει τον Κύριό του. 
Στη συνέχεια, όλα εξελίχτηκαν καλά, όπως μας βεβαιώνει ο 
Φλάβιος Ιωσήφ, και η αφήγηση του έχει άφθονα στοιχεία 
αληθοφάνειας. Αλλά, ας δούμε παρακάτω πως κατάντησε το ίδιο 
μικροεπεισόδιο στα χέρια των σεβάσμιων κιβδηλοποιών της 
Ιστορίας: 

 
 



 

 

«...κατ' εκείνον δε τον καιρόν επέβαλεν Ηρώδης ο Βασιλεύς τας 
χείρας κακώσαι τινάς των από της εκκλησίας, ανείλε δε Ιάκωβον 
τον αδελφόν του Ιωάννου μαχαίρα, και ιδών ότι αρεστόν έστι τοις 
Ιουδαίοις προσέθετο συλλαβείν και Πέτρον. ήσαν δε ημέραι των 
αζύμων. ον και πιάσας έθετο εις φυλακήν, παραδούς τέσσαρσι 
τετραδίοις στρατιωτών φυλάσσειν αυτόν, βουλόμενος μετά το 
πάσχα αναγανείν αυτόν τω λαώ. ο μεν ουν Πέτρος ετηρείτο εν τη 
φυλακή, προσευχή δε ην εκτενής γινομένη υπό της εκκλησίας προς 
τον Θεόν υπέρ αυτού. ότε δε έμελλεν αυτόν προάγειν ο Ηρώδης, τη 
νυκτί εκείνη ην ο Πέτρος κοιμώμενος μεταξύ δύο στρατιωτών 
κοιμώμενος δεμένος αλύσεσι δυσί, φύλακές τε προ της θύρας 
ετήρουν την φυλακήν. και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως 
έλαμψεν εν τω οιίκήματι. πατάξας δε την πλευράν του Πέτρου 
ήγειρεν αυτόν λέγων, ανάστα εν τάχει. και εξέπεσον αυτού αι 
αλύσεις εκ των χειρών, ειπέ τε ο άγγελος προς αυτόν, περίζωσε και 
υπόδησε τα σανδάλια σου. εποίησε δε ούτω. και λέγει αυτώ. 
περιβαλου το ιμάτιόν σου και ακολούθει μοι. και εξελθών ηκολούθει 
αυτώ και ουκ ήδει ότι αληθές έστι το γινόμενον διά του αγγέλου, 
εδόκει δε όραμα βλέπειν. διελθόντες δε πρώτην φυλακήν ήλθον επί 
την πύλην την σιδηράν την φέρουσαν προς την πόλιν, ήτις 
αυτόματη ηνοίχθη αυτοίς και εξελθόντες προήλθον ρύμιν μία και 
ευθέως απέστη ο άγγελος απ’ αυτού. και ο Πέτρος γινόμενος εν 
εαυτώ είπε. Νυν οίδα ότι αληθώς εξαπέστηλε Κύριος τον άγγελον 
αυτού και εξείλατό με εκ της χειρός Ηρώδου και πάσης της 
προσδοκίας του λαού των Ιουδαίων, συνιδών τε ήλθεν επί της 
οικίας Μαρίας της μητρός Ιωάννου του επικαλούμενου Μάρκου, ου 
ήσαν ικανοί συνηθροισμένοι και προσευχόμενοι. Κρούσαντος δε 
αυτού την θύραν του πυλώνος προσήλθεν  παιδίσκη υπακούσαι 
ονόματι Ρόδη, και επιγνούσα την φωνήν του Πέτρου από της χαράς 
ουκ ήνοιξε τον πυλώνα, εισδραμούσα δε απήγγειλεν εστάναι τον 
Πέτρον προ του Πυλώνος. Οι δε προς αυτήν είπον, μαίνη. η δε 
διϊσχυρίζετο ούτως έχειν. Οι δε έλεγον, ο άγγελος αυτού εστίν. ο δε 
Πέτρος επέμενε κρούων. Ανοίξαντες δε είδον αυτόν και εξέστησαν. 
Κατασείσας δε αυτοίς τη χειρί σιγάν διηγήσατο αυτοίς πώς Κύριος 
αυτόν εξήγαγεν εκ της φυλακής, είπε δε. απαγγείλατε Ιακώβω και 
τοις αδελφοίς ταύτα. Και εξελθών επορεύθη εις έτερον τόπον…» 
(Πράξεις IB΄1-17). 

 
 
 

Οποιοδήποτε σχόλιο βέβαια περιτεύει. Θα θέλαμε, ωστόσο να 
παρατηρήσουμε πως,  παρόλη την αυστηρή του φυλάκιση ο Σίμων-
Πέτρος είχε στη διάθεσή του τη μικρή γκαρνταρόμπα του, δηλαδή 
το μανδύα και τα σανδάλια του(!).  
 
Ακόμα ο ανώνυμος συντάκτης των Πράξεων ,  που η 

εκκλησιαστική παράδοση επιμένει να διακηρύττει πως ήταν ο 



 

 

Λουκάς, ο γραμματέας του Παύλου (αν ήταν γραμματέας του 
Παύλου – ο καρδινάλιος RICCIOTTI, επίσημος ιστορικός της 
εκκλησίας αμφιβάλλει...!) και υποτίθεται πως έκανε παρέα με τον 
Πέτρο, αγνοεί πού πήγε ο τελευταίος μετά τη θαυματουργική του 
απελευθέρωση και τί απέγινε αργότερα... Ποτέ πια ο «γραμματέας» 
δε μας πληροφορεί το παραμικρό για την τύχη του Πέτρου, μετά το 
σημείο αυτό. Το τραγικό του τέλος, το μαθαίνουμε από το ΦλάΒιο 
Ιωσήφ. 

 
Θα παρουσιάσουμε ακόμα μερικά κείμενα, που αποδεικνύουν πως 
ακόμα και στις αρχές του 4ου αιώνα, όλοι οι χριστιανοί αγνοούσαν 
την ανωτερότητα οτυ επισκόπου της Ρώμης  και κατά συνέπεια και 
τη φήμη, πώς ο Πέτρος πέθανε εκεί και την περίφημη ευαγγελική 
περικοπή του Ματθαίου. Συγκεκριμένα ο Ευσέβιος της Καισαρείας, 
γράφοντας την περίφημη Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α  του, 
αναγνωρίζει στη Ρώμη την ύπαρξη ενός επισκόπου, ίσου με όλους 
τους άλλους επισκόπους της Αυτοκρατορίας: 

 
«οι ίδιοι πατέρες συστήνουν επίσης τον Ειρηναίο, που ήταν 

ιερέας της Χριστιανικής κοινότητας της Λυών, προς τον επίσκοπο 
της Ρώμης, που γι' αυτόν αναφερθήκαμε παραπάνω...» (V, IV, 1) 

 
Κι ο αββάς BARDY, που μετέφρασε τον Ευσέβιο, σχολιάζει: 
 

«ο τίτλος του πατέρα είναι μάλλον προσφώνηση σεβασμού, κι 
όχι τίτλος ιεραρχίας. Γνωρίζουμε ότι, πολύ αργότερα, ο τίτλος του 
Πάπα, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να καθορίσει τον επίσκοπο 
της Ρώμης..» 

 
Και η ομολογία αυτή υπογραμμίζει μιαν άλλη παράγραφο του 

Ευσέβιου: 
 
«..όσο για μένα, διδάχτηκα αυτό τον κανόνα και τον τύπο από 

τον ευλογημένο πάπα Ηρακλά...» (VII, VII, 41). 
 
Αλλά ο Ηρακλάς ήταν επίσκοπος της Αλεξανδρείας. Και, πάνω 

στο θέμα αυτό, ο BARDY σημειώνει: 
 
«η λέξη Πάπας  ήταν τίτλος σεβασμού, που τον απέδιδαν σε 

όλους τους επισκόπους...» 
 
Και για την τέλεια αποσαφήνηση του θέματος, αναφέρουμε 

παρακάνω όλα τα εδάφια, που περιέχουν την προσφώνηση 
«επίσκοπος της Ρώμης» κι όχι «Πάπας» στο έργο του Ευσέβιου: 

 
Εκκλησιαστική Ιστορία: V, XXIV, 9-VI, XXV, i 4 - VI, XL, III 3 - VI, 
XLVI, i - VII, IV, V, 2 - VII, V, 3 - VII, 6 - Χ, V. 21 κτλ. 



 

 

 
Έτσι, είμαστε πλέον βέβαιοι πως κατά τη γνώμη του επίσημου 

εκκλησιαστικού συγγραφέα του 4ου αίώνα, δεν υπάρχει Πάπας , 
με την εννοια του ηγέτη της εκκλησίας, αλλά, απλούστατα, ένας 
επίσκοπος της Ρώμης, ίσος, κι όχι ανώτερος, με όλους τους άλλους 
επισκόπους. Ωστόσο, πέρασαν αιώνες ολόκληροι και εκατομμύρια 
πιστών, που αγνοούσαν την ιστορία της ίδιας τους της θρησκείας, 
προσκυνούσαν και προσκυνούν το θεοποιημένο πρόσωπο του Πάπα 
και φιλούν μ' ευλάβεια τις «παντόφλες» του, νεγονός που 
σκανδάλισε τους θρησκευτικούς μεταρρυθμιστές της αναγέννησης. 

 
 
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Στις Πράξεις (Θ, 36-42), βλέπουμε το Σίμωνα-Πέτρο ν' 
ανασταίνει κάποια Ταβιθά η Δορκάδα, που έμενε στην Ιόππη και 
ήταν πιστή! 

 
Στους Πολέμου ς  τη ς  Ι ουδα ί α ς ,  του Φλαβίου Ιωσήφ, 

βλέπουμε κάποιον Ιωάννη (Γιοχανάν) από το Γισγαλά της 
Γαλιλαίας, Ζηλωτή και φανατικό εχθρό της Ρώμης που «...θέλοντας 
να δολοφονήσει κάποιους ρωμαίους αξιωματούχους, έστειλε 
εναντίον τους ένα φονιά, που τον έλεγαν Ταβιθά...» (IV, II, 
σλαβικό χειρόγραφο). 

 
Το ελληνικό χειρόγραφο του ίδιου έργου, γράφει: «...γιος της 

Δορκάδας» που μεταφράζεται στα εβραϊκά: Χ-BAR-TABITΗΑ. 
 

Και να σε ποιον συλλογισμό μας οδηγούν οι παραπάνω 
πληροφορίες: 

 
α) Η ΤαΒιθά-Δορκά; είναι μια μαθήτρια του Ιησού (Πράξε ι ςΘ ', 

36) και παρουσιάζεται, μαζί με τους άλλους μαθητές, στην Ιόππη. 
 
Β) Η ΤαΒιθά - Δορκάς έχει ένα γιο, που ονομάζεται Χ..-BAR- 

ΤABITHA και είναι σικάριος, που υπηρετεί στην επαναστατική ομάδα 
του Ιωάννη από τα Γισγαλά. 

 
γ) Οι «μαθητές του Ιησού» δεν ήταν τίποτε άλλο από Ζηλωτές, κι 

ανάμεσά τους υπήρχαν κι εξτρεμιστικά στοιχεία, όπως θα δουμε κι 
αναλυτικά στη συνέχεια του βιβλίου μας. Ο Ιωάννης από τα 
Γισγαλά, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Φλαβίου Ιωσήφ, ήταν 
Γαλ ι λα ί ο ς ,  μάγ ο ς ,  κ ι  αγων ι ζ ότ αν  γ ι α  τ ο  θρόνο  τ ου  
Ισραήλ ,  πράγμα που σημαίνει πως και αυτός πιθανότατα ανήκε 
στην οικογένεια των «υιών του Δαυίδ». 

 



 

 

Βλέπουμε πως ασταμάτητα ξαναπέφτουμε στον ίδιο κύκλο κι 
αντιμετωπίζουμε πάντα μέλη της ίδιας οικογένειας και του ίδιου 
κινήματος. 

 
 
 
 

VII 
 
 

Οι Δυο Αδελφοί με τ’ Όνομα: Ιάκωβος 
 

 
 
«οι πλούσιοι καταδυναστεύουσιν υμών και αυτοί έλκουσιν υμάς εις 
κριτήρια, αυτοί βλασφημούσιν το καλόν όνομα το επικληθέν εφ' 
υμάς...» 

 
Επιστολή Ιακώβου: Β ', 6 -7 

 
 

 
 

Κι αν μας μένουν ακόμα αμφιβολίες, για το αν ο Ιάκωβος, που 
έγραψε την ομώνυμη επιστολή, ήταν Ζηλωτής, δεν εχουμε παρά να 
συνεχίσουμε την ανάγνωση του κειμένου του και θα μας το 
αποκαλύψει μόνος του: 
 
«...άγε νυν οι πλούσιοι, κλαύσατε ολολύζοντες επί ταις 
ταλαιπωρίαις υμών ταις επερχομέναις. ο πλούτος υμών σέσηπε και 
τα ιμάτια υμών σητόβρωτα γέγονεν, ο χρυσός υμών και ο άργυρος 
κατίωται, και ο ιός αυτών εις μαρτύριον υμίν έσται και φάγεται τας 
σάρκας υμών ως πυρ. εθησαυρήσατε εν εσχάταις ημέραις. ιδού ο 
μισθός των εργατών των αμησάντων τας χώρας υμών ο 
αποστερημένος αφ' υμών κράζει, και αι βοαί των θερισάντων εις τα 
ώτα Κυρίου Σαβαώθ (έβρ. Γιαχβέ Σαβαώθ: ο Άρχοντας των 
Στρατιών) εισεληλύθασιν...» (Επιστολή   Ιακώβου Ε,' 1-5). 
 
Να λοιπόν που γίνεται ολοφάνερη η πρόθεση του συγγραφέα, 
προπάντων όταν την απευθύνει στις δώδεκα διεσπαρμένες φυλές 
του Ισραήλ, δηλαδή σε όλους τους Εβραίους της Διασποράς. Το ίδιο 
ακριβώς παρατηρεί κι ο CHARLES GUIGNE-BERT: 
 

«...η σημασία της Επιστολής του Ιάκωβου είναι μεγάλη, γιατί 
είναι ελάχ ι σ τα  χρ ι σ τ ι αν ι κή ,  πολύ  ι ουδα ϊ κή  κ α ι  



 

 

φανατ ι κά  αν τ ι π αυλ ι κή…»  (βλ. CHARLES GUIGNEBERT: Ο 
Χρ ι σ τ ός ,  I, I). 

 
Ανάμεσα στους δυο αποστόλους, που έχουν τ’ όνομα αυτό, 

βασιλεύει μια παρεξήγηση κι ένα κομφούζιο, που πιθανότατα να 
είναι ηθελημένο και να οργανώθηκε στον 4ο αιώνα. Να τί μας λέει 
για το θέμα ο Ευσέβιος της Καισαρείας: 

 
«...υπήρχαν δυο Ιάκωβοι. Τον πρώτο, το Δίκαιο, τον έδειραν 

μέχρι θανάτου με βέργες και τον έρριξαν κάτω από τη στέγη του 
Ναού. Όσο για το δεύτερο τον αποκεφάλισαν...» 
( Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α ,  II, I, 5 ) .  

 
Σύμφωνα με τη γνώμη του επισκόπου της Ακρίδας (στη σημερινή 

Βουλγαρία), Θεοφύλακτου, που πέθανε στα 1078, η «Μαρία, η 
μητέρα του Ιάκωβου», που αναφέρει ο Λουκά ς  (ΚΔ', 10) κι ο 
Ιωάννης  (IΘ , 24 - 27), δεν είναι άλλη από τη «Θεοτόκο», τη 
μητέρα του Ιησού (Βλ. Σχόλ ι α  πάνω  σ το  Πρωτευαγγ έλ ι ο  
τ ου  Iακώ βου  του Θεοφύλακτου, όπως τα παρουσιάζει η 
εκδοση του Αββά EMILE ΑΜΑΝΝ, Το  Πρωτευαγγ έλ ι ο ,  Παρίσι 
1910). 

 
Να λοιπόν που έχουμε την απόδειξη, πως ένας επίσκοπος της 

Ανατολικής Εκκλησίας στον 11ο αιώνα, αγνοεί ή, ακόμα χειρότερα, 
καταργεί την αιώνια παρθενικότητα της Μαρίας και γνωρίζει πως ο 
Ιησούς κι ο Ιάκωβος ήταν πράγματι αδελφοί με την οικογενειακή 
έννοια του όρου. 

 
Ο G. BARDY, μεταφραστής και εισηγητής του έργου του 

Ευσέβιου (IMPRIMATUR 1951) προσθέτει μερικές ενδιαφέρουσες 
σημειώσεις στο κάτω μέρος της σελίδας 50 του τέταρτου τόμου: 

 
«(9) Σε αυτό το απόσπασμα, ο Κλήμης (Υττοτυττώσεις VII) δίνει 

την εντύπωση πως αναγνωρίζει την ύπαρξη δύο Ιακώβων: του 
Δίκαιου και του αδελφού του, Ιωάννη. Θα πρέπει λοιπόν να 
συμπεράνουμε πως ταυτίζει τον Δίκαιο με το γιο του Αλφαίου, ενός 
από τους Δώδεκα των Ευαγγελίων (βλ. Μ. J. LAGRANGE, σελ. 87). 
Αυτό όμως το συμπέρασμα δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα 
σωστό. Σέ άλλο σημείο (Σ τρωματ ε ί ς  VIII, 93 - 94), ο Κλήμης 
παρουσιάζει τον Ιάκωβο τον Δίκαιο, σαν γιο του Ιωσήφ. Το ίδιο 
κάνει κι ο SiAEHLIN (ADUMBRAT IN EPIST. CANONICAS, 13, III, 
206». 
 

«(10) Ο STAELIN αποδίδει αυτή τη φράση στον Κλήμη. Αντίθετα, 
οι εκδότες του Ευσέβιου την αποδίδουν στον ΕΚκλησιαστικό 
ιστορικό. Για τ’ αποσπάσματα των Υποτυπώσεων βλ.: ΤΗ. ZAHN: 
FORSCHUNGEN, III, 73 και συνέχεια)». 



 

 

 
Ας προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, παρ' όλο ότι 

δεν είναι και τόσο εύκολο. 
 
Ο Ηρώδης Αντίπας ο Α' πέθανε στην Καισαρεία την άνοιξη και 

πιθανώτατα στις 10 Μαρτίου του 44, από φυσικό θάνατο, όπως μας 
πληροφορεί ο Φλάβιος Ιωσήφ ( Ι ουδα ϊ κ έ ς  Αρχ α ι ό τη τ ε ς  XIX, 
VIII), κι όχι με σκανδαλώδη τρόπο, όπως θέλει να λέει ο ανώνυμος 
συγγραφέας των Πράξεων  (I Β', 21-24). Αν πιστέψουμε τις 
Πράξε ι ς ,  ο ηγεμόνας αυτός αποκεφάλισε τον Ιάκωβο «αδελφό 
του Ιωάννη» και «γιο του Ζεβεδαίου» και την ίδια εποχή συνέλαβε 
τον Πέτρο στην Ιερουσαλήμ. Είδαμε όμως πως το δεύτερο 
τουλάχιστον επεισόδιο είναι δημιούργημα της φαντασίας του 
ανώνυμου συντάκτη. 

 
Ας θέσουμε λοιπόν μερικά ενοχλητικά, για ορισμένους, 

ερωτήματα: 
 
α) Αν ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου κι αδελφός του Ιωάννη, 

αποκεφαλίστηκε στα τέλη του 43 προς τις αρχές του 44 στην 
Ιερουσαλήμ, κατά διαταγή του Ηρώδη-Αγρίππα, όπως μας 
πληροφορούν οι Πράξε ι ς  των  Αποσ τ όλων ,  τότε πως 
μπόρεσε να πάει να κηρύξει το χριστιανισμό στην Ισπανία και να 
πεθάνει εκεί; Όπως είναι γνωστό, ο τάφος του βρίσκεται στη 
βασιλική του Άγιου Ιακώβου του Κομποστέλλο, στη βορειοδυτική 
άκρη της Ισπανίας, κοντά στις ακτές του Ατλαντικού ωκεανού, 
πράγμα που σημαίνει, πως ο «απόστολος» πέρασε αναγκαστικά τις 
«στήλες του Ηρακλή», δηλαδή το σημερινό Γιβραλτάρ, έκανε 
δηλαδή, για την εποχή του, εναν πραγματικό ναυτικό άθλο! 

 
Στήν πραγματικότητα, μόλις τον 7ο αιώνα αρχίζει να κυκλοφορεί 

η φήμη, πως ο Ιάκωβος κήρυξε το «ευαγγέλιο» στην Ισπανία και 
μόλις τον 9ο αιώνα δημιουργήθηκε ο μύθος του αστεριού, που 
έπεσε από τον ουρανό και σημάδεψε, στον τόπο της πτώσης του, 
τον τάφο του «αγίου». Πριν από αυτή την εποχή που αναφέρομε, 
οι κάτοικοι της Ιβηρίας αγνοούσαν τα πάντα, και για το 
χριστιανισμό και για τον Ιάκωβο. Μετά το θαύμα του αστεριού, ο 
Βασιλιάς Αλφόνσος ο Β' έκτισε αμέσως εκεί μια εκκλησία, που οι 
Άραβες ελάχιστα ευαίσθητοι στη χριστιανική παραμυθολογία, την 
κατέστρεψαν λίγα χρόνια αργότερα. 

 
β) Αν, αντίθετα, πιστέψουμε πως μόνο το πτώμα του Ιάκωβου 

μεταφέρθηκε, κατά μυστηριώδη τρόπο, στην COMPOSTELLA 
(ισπανική λέξη που σημαίνει: «τόπος του αστεριού»), τότε πως τα 
κατάφερε ο απόστολος, όντας νεκρός, να κηρύξει το χριστιανισμό 
στην Ισπανία; 

 



 

 

γ) Αν πάλι κήρυξε ζωντανός το ευαγγέλιο στην Ιβηρική 
χερσόνησο, με τά  τ ο  θ άνατ ο  τ ου  Ιησού ,  και γύρισε μετά 
στην Ιουδαία, για ν' αποκεφαλιστεί εκεί το 43-44, γεννιούνται άλλα 
τρία ερωτήματα: 

 
1) Πώς μπόρεσε, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, να 

εκχριστιανίσει την Ισπανία, και μάλιστα μέχρι τη βορειοδυτική άκρη 
της, εφ' όσον και οι ίδιοι οι Ρωμαίοι διατηρούσαν ελάχιστες κτήσεις 
εκεί, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της το θεωρούσαν ανεξερεύνητο; 
 
2) Ποιος ήταν ο λόγος, που τον έκανε να γυρίσει σε συνέχεια 

στην Ιουδαία, όπου τον αποκεφάλισαν; Αγνοούσε τελείως τί τον 
περίμενε στην πατρίδα του; 
 
3) Για ποιο λόγο, μετά τον αποκεφαλισμό του, το πτώμα του 

μεταφέρθηκε στην ατλαντική όχθη της Ισπανίας, περιοχή τελείως 
άγνωστη στα χρόνια της Ρωμαϊκής κυριαρχίας; 
 

 
Βέβαια, όλες αυτές οι λογικές απορίες δεν εμπόδισαν το 

Κομποστέλλο να γίνει ένας θαυμάσιος τρόπος προσκυνήματος για 
πολλούς αιώνες και μια χρυσοφόρα πηγή για την εκκλησιαστική 
εξουσία. Χρυσοφόρα όμως πηγή αποτελεί κι η πώληση των 
Πράξεων  των  Απ οσ τ όλων .  Επειδή όμως το περιεχόμενο της 
πρώτης αναιρεί την αληθοφάνεια της δεύτερης, θα θέλαμε τελικά 
να ρωτήσουμε τους σεβάσμιους πατέρες, ποια από τις δύο θα 
πρέπει να θεωρήσουμε γνησιότερη και πιο αξιόπιστη; 

 
Αν δώσει κανείς πίστη στα κατασκευάσματα των ιερογράφων, 

δεν πρόκειται ποτέ να μάθει κάτι το θετικό, για την προσωπικότητα 
των δύο αποστόλων με το όνομα Ιάκωβος. Οι ανώνυμοι απατεώνες 
παραμόρφωσαν με κάθε τρόπο τις αρχικές πληροφορίες και το 
χειρότερο είναι πως ούτε καν φρόντισαν να συνδυάσουν τις 
ψευδολογίες τους. Οι αποστάσεις, η έλλειψη οργανωμένης 
επικοινωνίας και προπάντων η φανατισμένη αγραμματοσύνη 
δημιούργησαν τελικά αυτό το τερατούργημα, που λέγεται 
εκκλησιαστική παράδοση. 

 
Η αλήθεια όμως είναι, όπως πάντα, πιο απλή. Ας 

ανακεφαλαιώσουμε. 
 
Ο Ιάκωβος ο Μεγάλος σταυρώθηκε το 47 μαζί με το Σίμωνα-

Πέτρο στην Ιερουσαλήμ, μετά την περίφημη σύνοδο στην πόλη 
αυτή και την εποχή της μεγάλης πείνας, που προκάλεσε μια νέα 
εξέγερση των Ζηλωτών, (Τα ντοκουμέντα για την παραπάνω 
άποψη, τα εξετάσαμε ήδη). 

 



 

 

Ο Ιάκωβος ο Μεγάλος δεν αποκεφαλίστηκε στην Ιερουσαλήμ, με 
διαταγή του Ηρώδη - Αγρίπα, γιατί ο γενναιόδωρος Βασιλιάς (όπως 
τον περιγράφει ο Φλάβιος Ιωσήφ, κι εχουμε λόγους να τον 
πιστεύουμε), που συγχώρεσε τις κατηγορίες και τις συκοφαντίες 
του Σίμωνα-Πέτρου και τον άφησε ελεύθερο, αφού πρώτα τον 
φόρτωσε με δώρα, δεν είχε να ωφεληθεί σε τίποτα από τον 
αποκεφαλισμό του «αδελφοθέου». Αντίθετα, ήταν ο Ρωμαίος 
προκουράτορας Τιβέριος Άλέξανδρος, που διέταξε να τους 
σταυρώσουν και τους δυο, για εγκλήματα εναντίον της εξουσίας, 
που αντιπροσώπευε. 

 
Αν μάλιστα πιστέψουμε τον Κλήμη της Ρώμης (Α '  Επ ι σ τολή )  

και τον Ιγνάτιο της Αντιόχειας ( Επ ι σ τολή  Προς  Ρωμ α ί ου ς ) ,  
η σύλληψη και η εκτέλεση, τόσο του Πέτρου όσο και του Ιακώβου, 
οφείλεται σε κάποιον «καταδότη». Την ταυτότητα του τελευταίου, 
είναι εύκολο να την διαπιστώσουμε. Μια μικρή και προσεκτική 
έρευνα θα μας οδηγήσει στον Σαύλο-Παύλο. 

 
Κι ας έρθουμε στον Ιάκωβο το Μικρό. Αυτός, λιθοβολήθηκε το 

63, κατά διαταγή του αρχιερέα Άνανου. Ο Αρχιερέας ήταν 
Σαδδουκαίος, δηλαδή ανήκε σε μια ιουδαϊκή τάξη συντηρητική, 
φιλορωμαϊκή, και υλιστική, γιατί απέρριπτε την αθανασία της ψυχής 
και την μεταθανάτια ανταμοιβή. Ο Άνανος εκμεταλλεύτηκε τον 
θάνατο του προκουράτορα και, πριν να έρθει ο αντικαταστάτης του, 
διέταξε τον λιθοβολισμό του Ιακώβου. Μόλις το έμαθε ο νέος 
προκουράτορας, ο Αλβίνος, αντικατέστησε το Σαδδουκαίο αρχιερέα, 
κι αυτό γιατί ο Ιάκωβος καταδικάστηκε για εγκλήματα κοινού 
ποινικού δικαίου, που ήταν δικαιοδοσία της Ρώμης κι όχι του 
Σανχεντρίν. Το τελευταίο είχε δικαίωμα να κρίνει μόνο για 
θρησκευτικά θέματα. Αλλά, ααs δούμε το ίδιο το κείμενο του 
Φλαβίου Ιωσήφ: 

 
«...Μόλις πέθανε ο Φαιστός, ο Αυτοκράτορας Νέρων έδωσε τη 

διακυβέρνηση της Ιουδαίας στον Αλβίνο κι ο βασιλιάς Αγρίππας 
αντικατέστησε τον αρχιερέα Ιωσήφ με τον Άνανο, το γιο του 
Άνανου. Ο πατέρας του Άνανου ήταν ένας από τους πιο 
ευτυχισμένους ανθρώπους της εποχής του. Έμεινε στο αρχιερατικό 
αξίωμα για ενα μεγάλο διάστημα και oi πέντε γιοι του έγιναν κι 
αυτοί αρχιερείς με τη σειρά τους, πράγμα που δεν είχε συμβεί ποτέ 
άλλοτε. Ένας από αυτούς ήταν κι ο Άνανος, που μας απασχολεί 
τώρα, κι ανήκε στην αίρεση των Σαδδουκαίων, που ήταν άνθρωποι 
σοβαροί κι αυστηροί στις κρίσεις τους. Όταν πέθανε ο Φαιστός και 
πριν να έρθει ακόμα ο αντικαταστάτης του, ο Αλβίνος, ο Άν ανο ς  
συν έλαβε  τ ον  Ιάκωβ ο ,  τ ον  α δ ελφό  του  Ιησού ,  τ ον  
επ ι κα λούμενο  Χρ ι σ τό ,  μα ζ ί  μ ε  μ ερ ι κ ού ς  άλλ ου ς ,  και 
τους έφερε μπροστά στο θρησκευτικό δικαστήριο, όπου τους 
κατηγόρησε για παραβάσεις του Ιουδαϊκού Νόμου. Το δικαστήριο 



 

 

αυτό τους καταδίκασε σε θάνατο με λιθοβολισμό. Η πράξη αυτή του 
αρχιερέα δεν άρεσε στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, που 
τηρούσαν με ευλάβεια το Μωσαϊκό Νόμο. Γι’ αυτό εστειλαν μιαν 
αντιπροσωπεία στο Βασιλιά Αγρίπα και τον παρακάλεσαν να 
συστήσει στον Άνανο να μην επαναλάβει μια παρόμοια ενέργεια. 
Μια άλλη αντιπροσωπεία πήγε στον Αλβίνο, που ήδη ταξίδευε από 
την Αλεξάνδρεια προς την Ιερουσαλήμ, και του ανάφερε πως ο 
Άνανος συγκάλεσε το θρησκευτικό δικαστήριο, χωρίς να ζητήσει 
την άδειά του. Ο Αλβίνος θύμωσε πολύ κι εγραψε στον Άνανο μια 
επιστολή, όπου τον προειδοποιούσε πως θα τον τιμωρήσει για την 
πράξη του. Ο Αγρίππας, Βλέποντας το σκάνδαλο που δημιούργησε 
ο Άνανος, τον κατάργησε από το αξίωμά του κι έβαλε στη θέση του 
τον Ιησού, το γιο του Δαμναίου». 

 
«Όταν ο Αλβίνος έφτασε στην Ιερουσαλήμ, χρησιμοποίησε 
κάθε μέσο για να ηρεμήσει την Ιουδαία, που είχε τόσο αναστατωθεί 
από τη θανατική καταδίκη που είχε επιβληθεί σε αυτούς τους 
κλέφτες. Την ίδαι εποχή, οα ρχιερέας Ανανίας κέρδιζε, με την 
καλοσύνη του, την αγάπη του κόσμου. Εξ’ αιτίας της σεμνότητάς 
του, όλοι οι άνθρωποι τον τιμούσαν» (ΦλάΒιος Ιωσήφ: 
I ου δα ϊ κ έ ς  Α ρχα ι ό τη τ ε ς :  XXI, VIII, μετάφραση του ARNAUD 
D' ADILLY). 
 

Είναι φανερό, πως κάτι δεν πάει καλά με το παραπάνω 
απόσπασμα του Φλάβιου Ιωσήφ, πράγμα που σημαίνει πως έχει 
υποστεί ορισμένες αλλαγές και μάλιστα ηλίθιες. Γιατί: 

 
α) Από τη μια μεριά μας λέει πως ο Άνανος και οι γιοι του 

αντικατέστησαν ο ένας τον άλλον στο αξίωμα του Αρχιερέα, κι από 
την άλλη πως ένας από αυτούς, ο Άνανος, αντικαταστάθηκε από 
κάποιον Ιωσήφ. Υπάρχει δηλαδή μια αντίφαση. 

 
Β) Μας λέει πως ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιησού (πρόκειται για 

το Μικρό, γιατί ο Μεγάλος σταυρώθηκε το 47, μαζί με το Σίμωνα-
Πέτρο), λιθοβολήθηκε μαζί με μερικούς άλλους, για παραβάσεις του 
Ιουδαϊκού Νόμου. Αλλά, ο ίδιος ο Ιουδαϊκός Νόμος, κι ο Φλάβιος 
Ιωσήφ έχει άποδείξει πως τον γνώριζε καλά, απαγορεύει πολλαπλές 
καταδίκες σε θάνατο την ίδια μέρα. Ας μην ξεχνάμε μάλιστα πως 
μας παρουσιάζει τους δικαστές σα Σαδδουκαίους, και ξέρουμε πως 
αυτοί τηρούσαν με αυστηρότητα το Νόμο. Βέβαια, μας λέει πως για 
την παράβαση του Νόμου διαμαρτυρήθηκαν oι ευσεβείς κάτοικοι 
της Ιερουσαλήμ, κι όχι για το γεγονός της καταδίκης των 
παραβατών, γιατί τότε η διαμαρτυρία τους δεν θα είχε νόημα! Κατά 
συνέπεια, ο Ιάκωβος και οι άλλοι καταδικάστηκαν για παράβαση 
του θρησκευτικού Νόμου ή γι' άλλους λόγους; Και ποιους; 

 
 



 

 

γ) Στήν τελευταία παράγραφο, μας λέει πως ο Αλβίνος έκανε το 
πάν για να ηρεμήσει αυτή την περιοχή, που είχε αναστατωθεί με 
την καταδίκη, που είχε επιβληθεί σε αυτούς τους κλ έφτε ς .  Αλλά 
σε ποιό σημείο του αποσπάσματος έγινε λόγος για κλέφτες; 
Πουθενά !  Τουλάχιστον στο κείμενο που έχουμε στα χέρια μας 
και που έχει περάσει από τη λογοκρισία των ανωνύμων απατεώνων 
του Μεσσαίωνα. Γιατί Βέβαια δεν αμφιβάλλουμε πως, στο αρχικό 
κείμενο του Φλάβιου Ιωσήφ, γινόταν λόγος για κλέφτες, πράγμα 
που προσπάθησαν αργότερα να συγκαλύψουν με την ανόητη 
λογοκρισία τους. 

 
Η ανόητη αυτή παραλλαγή παρουσιάζει ολοκάθαρα την αλήθεια, 

που προσπάθησαν να μας κρύψουν. Ο Ιάκωβος ο Μικρός και οι 
άλλοι καταδικάστηκαν σε θάνατο, όχι για απλές παραβάσεις του 
θρησκευτικού Νόμου, αλλά για καταπάτηση του κοινού ποινικού 
κώδικα. Στο πρώτο μέρος του κειμένου, που εξετάσαμε, γινόταν 
πράγματι λόγος για τους κλέφτες και για την κλοπή που κάνανε, 
εφ' όσον η λέξη « κλέφτες» υπάρχει στο δεύτερο μέρος. Αλλά, οι 
αγράμματοι καλόγεροι του Μεσσαίωνα, που αντέγραφαν και 
πετσόκοβαν τ’ αρχαία κείμενα, με δυσκολία κατάφερναν να 
διαβάσουν γραμμή προς γραμμή και δεν μπορούσαν ποτέ να 
συλλάβουν το γενικό νόημα ενός κειμένου. Ο αγώνας τους 
στρεφόταν βασικά εναντίον των λέξεων, που τις κατέστρεφαν σαν 
όλους τους αντιπάλους τους. Ευτυχώς, χάρις στην αγραμματοσύνη 
τους, έφτασαν στα χέρια μας αρκετά αξιόλογα κείμενα, που μ' 
εύκολο τρόπο απαλλάσσονται από τις βάνδαλες παρεμβάσεις. 

 
Κατά συνέπεια, ο Ιάκωβος ο Μικρός πέθανε σε αρκετά 

προχωρημένη ηλικία, το 63 μ.Χ. Σύντομα ο ανηψιός του, ο 
Μεναχέμ Μαναήν), πήρε εκδίκηση για το θάνατό του και σκότωσε 
τον Άνανο στην Ιερουσαλήμ το 64, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης 
εκεί, που ήταν και το προοίμιο της μεγάλης επανάστασης, που 
ξέσπασε το 66. 

 
Ο Επιφάνειος μας λέει πως «ο Ιάκωβος, σ' όλη του τη ζωή, 

απέφυγε τα λουτρά, δεν ξύρισε ποτέ τα γένια του και δεν έκοψε 
ποτέ τα μαλλιά του», σα φανατικός κι ορθόδοξος Εβραίος, 
σύμφωνα με τη γνώμη του Φλάβιου Ιωσήφ. Αντίθετα, ο Ηγήσιππος 
επιμένει πως η συμπεριφορά αυτή είναι χαρακτηριστική του καλού 
χριστιανού (βλ. Ευσέβιος της Καισαρείας, Εκκλησ ι ασ τ ι κή  
Iσ τορ i α  II, XXIII).Οι πληροφορίες δηλαδή συμφωνούν τελικά σ' 
ένα σημείο: Ο Ιάκωβος ο Μικρός ήταν πολύ βρώμικος. 

 
Κι ας ξαναγυρίσουμε περιληπτικά στον αδελφό του, δηλαδή τον 

Ιάκωβο το Μεγάλο. 
 



 

 

Σύμφωνα με τις Πράξε ι ς  των  Απ οσ τόλων  (ΙΒ', 1), ο 
Ηρώδης Αγρίππας διέταξε τον αποκεφαλισμό του Ιακώβου στην 
Ιερουσαλήμ. Η πληροφορία όμως αυτή είναι ύποπτη, γιατί ξέρουμε 
πως ο ηγεμόνας αυτός ήταν ευσεβής, γενναιόδωρος και 
μετριοπαθής (Φλάβιος Ιωσήφ, Ι ουδα ϊ κ έ ς  'Α ρ χα ι ό τη τ ε ς  XIX, 
VII): 

 
«...η καλοσύνη αυτού του Βασιλιά δημιούργησε στους υπηκόους 

του μια υπέροχη ηθική ιδέα για το αξίωμά του... αισθανόταν 
πραγματική ευχαρίστηση να κάνει καλό στους ανθρώπους κι 
αγωνίστηκε να κάνει την περίοδο της Βασιλείας του εντελώς 
αντίθετη από τη Βασιλεία του προκατόχου του (του Ηρώδη του 
Μεγάλου)...» 

 
Άλλωστε, η συμπεριφορά του απέναντι στο Σίμωνα αποδεικνύει 

την αλήθεια για το χαρακτήρα του. 
 
Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να συμπεράνουμε πως ο Ιάκωβος ο 

Μικρός λιθοβολήθηκε, κατά διαταγή του αρχιερέα Άνανου, μ' 
αιτιολογικό τις συνηθισμένες δραστηριότητες των Ζηλωτών, 
στάσεις και ληστείες, το 63 μ.Χ. και πως ο Ιάκωβος ο Μεγάλος 
σταυρώθηκε το 47 μ.Χ., κατά διαταγή του προκουράτορα Τιβέριου 
Αλέξανδρου, για τους ίδιους περίπου λόγους. 

 
 
 
 
 

Ανδρέας η Ελεάζαρ η Λάζαρος 
 
 
 
«...Ο άγιος Αντρέας σταυρώθηκε και, ωστόσο, πάνω από το 
σταυρό εκήρυττε το λόγο του Κυρίου για δυο ολόκληρες μέρες, σε 
είκοσι χιλιάδες άτομα. Όλοι τους άκουγαν μαγεμένοι από τα λόγια 
του, Αλλά κανείς τους δεν σκέφτηκε να τον κατεβάσει από το 
σταυρό!...» 
 

IULES RENARD: Ημερολόγιο 
 

 
 
Η πιο γνωστή παράδοση για το τέλος του Αντρέα, είναι πως 

πέθανε πάνω σ' ενα σταυρό σε σχήμα «Χ». Ωστόσο, ο Άγιος Πέτρος 
ο Χρυσολόγος μας βεβαιώνει πως τον κρεμάσανε από ενα δέντρο. 

 



 

 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου μας, θα δούμε πως το πιθανότερο 
τέλος του Αντρέα ήταν η εκτέλεση του πάνω στον κοινό ρωμαϊκό 
σταυρό. 

 
Το πρόσωπο του αναφέρεται στο Ματθα ί ο  (Δ' 18 και I ' 2), στο 

Μάρκ ο  (Α,29), (Γ ,18), (ΙΓ, 3), στον Ιωάννη  (Α, 41), (ΣΤ, 9), 
(IB, 22), και στις Πράξε ι ς  (Α, 13). 

 
Ακόμα ο Ευσέβιος της Καισαρείας τον αναφέρει στην 

Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Iσ τορ i α  του ,  στα εξής κεφάλαια: III, I-II-
111, XXXIX, 4. Ο εκκλησιαστικός αυτός ιστορικός δηλώνει πως οι 
Πράξε ι ς  τ ου  Αν τρέ α  είναι ήδη στην εποχή του (4ος αιώνας) 
ένα απόκρυφο κείμενο, γιατί προέρχονται από αιρετικούς κύκλους, 
που έχουν αποσπαστεί από την Εκκλησία. 

 
Στο κεφάλαιο 111, 2,1 μας λέει απλά πως ο Αντρέας «σύμφων α  
με  την  π αράδοση ,  πήγε και κύρηξε στη Σκυθία». Αναφέρει 
ακόμα και τα λόγια του Παπία, «ακροατή του Ιωάννη και μαθητή 
του Πολύκαρπου», όπως του τα μετέδωσε ο Ειρηναίος, που το έργο 
του βέβαια χάθηκε, πράγμα που σημαίνει πως ο Ευσέβιος έχει την 
άνεση ν' αφηγείται οτιδήποτε και να το παρουσιάζει σα λόγια 
προγενεστέρων του συγγραφέων: 
 

«...Ο Παπίας, στον πρόλογο των Βιβλίων του, μας δημιουργεί 
την εντύπωση πως ποτέ του δεν είδε και δεν άκουσε τους άγιους 
αποστόλους. Ωστόσο, μας βεβαιώνει πως σε ότι αφορά τα θέματα 
της πίστης, αυτά τα έμαθε από ανθρώπους, που τους είχαν 
γνωρίσει... κάθε φορά που ερχόταν κάποιος που είχε ζήσει κοντά 
στους πρεσβυτέρους, τον ρωτούσα να μάθω τα λόγια τους, όλα όσα 
είχε πει ο Αντρέας ή ο Πέτρος ή ο Φίλιππος ή ο Θωμάς ή ο Ιάκωβος, 
ή ο Ιωάννης ή ο Ματθαίος ή οποιοσδήποτε άλλος από τους 
απόστολους του Κυρίου. Κι ακόμα, αυτά που είχε πει ο Αριστείων κι 
ο πρεσβύτερος Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου» (Βλ. Ευσέβιος της 
Καισαρείας Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α ,  III, XXXIX, 2 - 4). 

 
 
Αυτά είναι όσα μας μεταδίδει για τον Αντρέα και θα πρέπει να 

ομολογήσουμε πως είναι ελάχιστα. 
 
Ας παρατηρήσουμε ωστόσο πως τ’ όνομά του δεν είναι εβραϊκό. 

Προέρχεται από τη γενική της ελληνικής λέξης «Ανήρ-Ανδρός», 
που το πιο γνωστό της παράγωγο, σε κύριο όνομα, είναι 
«Αλέξανδρος», που σημαίνει «άντρας νικητής». Σύμφωνα με τη 
γνώμη του Αββά J. DUMONT, καθηγητή του αββαείου του Αγίου 
Ανδρέα, που μετέφρασε και σχολίασε τις Πράξε ι ς  των  
Αποσ τ όλων ,  στη γενική εκδοση της Βίβλου της Ιερουσαλήμ, τ’ 
όνομα  Ανδρέα ς  δε ν  ε ί ν α ι  τ ί ποτ ε  άλλο ,  π αρά  η  



 

 

ε λλην ι κοπο ι ημένη  φ όρμα  του  ε βρα ϊ κού  ονόματ ο ς  
ΕLΕΑΖAR . (Βλ. Πράξε ι ς  των  Απ οσ τόλων  ,  Έκδοση CERF, 
Παρίσι 1964, σελ 58, σημείωση σχετική με το εδάφιο Δ', 17). Στoν 
αββά DUMONT, μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη! Η ελληνική 
ονομασία «Αλέξανδρος» εδωσε την ιδέα για να μεταφραστεί η 
εβραϊκή ονομασία ELEAZAR, σε Ανδρέας» (όνομα που δεν το 
συναντάμε πουθενά στα προχριστιανικά ελληνικά κείμενα)! 

 
Αλλά στο σύνολο των Βιβλίων που ονομάζεται Καινή Διαθήκη, 

την εβραϊκή λέξη ELEAZAR τη βρίσκουμε πάντοτε με τον 
εξελληνισμένο τύπο «Λάζαρος». Και, όπως είναι γνωστό, πρόκειται 
για το γνωστό ήρωα, ή μάλλον τον συνεργάτη, της περίφημης 
νεκρανάστασης, που θα εξετάσουμε στη συνέχεια του Βιβλίου μας. 
Η ιδιότητα του αυτή, σαν «μυστικού συνεργάτη», συμβολίζεται 
θαυμάσια στους εσωτερικούς κύκλους των φωτισμένων 
ροδόσταυρων, όπου θεωρείται σαν ηγέτης των μυημένων ,  
δηλαδή εκείνων που γνωρ ί ζ ουν  τα  μυσ τ ι κά .  

 
Κατά συνέπεια, παρατηρούμε, κι αυτό είναι το πρώτο μας 

συμπέρασμα πάνω στο θέμα, πως ο μυστηριώδης Ανδρέας, που 
φρόντισαν επί αιώνες να μας κρύψουν το πραγματικό εβραϊκό του 
όνομα, δεν είναι άλλος από τον Ελεάζαρ η Λάζαρο, που υποτίθεται 
πως αναστήθηκε. Το περίεργο είναι πως, στ’ αλχημιστικά 
συγγράμματα, συναντάμε συχνά το σύμβολο του φοίνικα, που 
ξαναγεννιέται από την στάχτη του, και, κατά σύμπτωση, από κάτω 
υπάρχει πάντα μια φωτιά, που βγαίνει από δυο σταυρωτά ξύλα στο 
σχήμα του Σταυρού του Αγίου Ανδρέα. Στην ίδια επιστήμη 
καθιερώθηκε και το σύμβολο «Χ» σαν τον άγνωστο παράγοντα του 
κάθε προβλήματος. Ωστόσο, αγαπητέ μας αναγνώστη, μπορούμε να 
σε διαβεβαιώσουμε πως στην συγκεκριμένη περίπτωση, το 
πρόβλημα έχει ήδη λυθεί και θα σού παρουσιάσουμε τη λύση του 
στη συνέχεια του βιβλίου μας. 

 
Η Επ ι σ τολή  του Κλήμη της Ρώμης αναφέρει το Φοίνικα, για 

να συμβολίσει την ανάσταση: 
 
«Ας μιλήσουμε για ενα περίεργο φαινόμενο, που συμβαίνει στις 

περιοχές της Ανατολής, δηλαδή στην Αραβία. Βλέπουμε ένα πουλί, 
που ονομάζεται Φοίνικας. Είναι το μοναδικό που υπάρχει από το 
είδος του και ζεί πεντακόσια χρόνια. Όταν πλησιάζει το τέλος του, 
ετοιμάζει μόνο του ενα φέρετρο γεμάτο αρωματικές ουσίες, όπως το 
μύρο κι άλλες, και, μόλις έρθει η ώρα του, μπαίνει μέσα για να 
πεθάνει. Από τις σάπιες σάρκες του γεννιέται ένα σκουλήκι, που 
τρέφεται με το πτώμα του πουλιού και ντύνεται με τα φτερά του. 
Όταν δυναμώσει αρκετά, βγαίνει εξω, σηκώνει το φέρετρο με τα 
κόκκαλα του γεννήτορά του και, πετώντας, το μεταφέρει από την 
Αραβία στην Αίγυπτο, στην πόλη που ονομάζεται Ηλιούπολη. Μόλις 



 

 

φτάσει εκεί και χωρίς να σταματήσει ούτε στιγμή το πέταγμα του, 
πηγαίνει κι ακουμπά το φέρετρο πάνω στο βωμό του θεού Ήλιου. 
Μετά, ξανασηκώνεται και πετάει πίσω στην πατρίδα του. Oι ιερείς, 
που καταγράφουν τις χρονολογίες, παρατηρούν πως επιστρέφει 
κάθε πεντακόσια χρόνια» (Βλ. Κλήμης της Ρώμης: Επ ι σ τολή  
προ ς  Κ ορ ι ν θ ί ου ς ,  XXV). 

 
Βλέπουμε λοιπόν πως, την εποχή που γράφτηκε το παραπάνω 

κείμενο, (1ος μ Χ. αιώνας), oι χριστιανοί δεν αγνοούσαν πως ο 
Ανδρέας κι ο Λάζαρος ήταν το ίδιο άκριΒώς πρόσωπο, εφ' όσον 
χρησιμοποιούσαν το φοίνικα για εσωτεριστικό σύμβολο της 
ανάστασης. 

 
Από την άλλη μεριά, προς τις αρχές του 18ου αιώνα, 

εμφανίζονται οι ανώτεροι βαθμοί του ελεύθερου τεκτονισμού και 
στα παλιά χειρόγραφα τυπικά βλέπουμε διάφορους ιεραρχικούς 
τίτλους, που αποτελούν μέρη της γενικής ομάδας των 
«Ροδοσταύρων»: Ιππότης του Αετού, Ιππότης του Πελεκάνου, 
Τέκτων του Χεραντόμ, Ιππότης του Αγίου Ανδρέα... (Βλ. 
Χε ι ρ όγραφο  τη ς  γ ε ν ι κή ς  ε ι σήγησης  σ το  βα θμ ό  τ ου  
Ιππό τη  τ ου  Ροδόσ ταυ ρου ,  γραμμένο από το χέρι του 
DEVAUX D' HUGUEVLLE το 1746, που περιλαμβάνεται στη γενική 
έκδοση του G. BORD: Ο Ελεύθερος  Τ εκ τον ι σμ ό ς  σ τη  
Γαλλ ί α ,  Παρίσι 1908, σελ. 512 και συνέχεια). 

 
Στην εισαγωγή του, ο DENAUX D' HUGUEVILLE μας πληροφορεί 

πως το συνηθισμένο έμβλημα του Αγίου Ανδρέα, που παρουσιάζει 
τον άγιο πάνω στο χιαστό σταυρό του, έχει αντικατασταθεί, σε 
ορισμένα κράτη, με το «Μετάλλ ι ο  τη ς  Ανάσ τ ασης» !  

 
Ακόμα, το τεκτονικό έμβλημα αυτού του βαθμού παρουσιάζει 

ένα στεφανωμένο διαβήτη, που ακουμπάει πάνω σ' ενα τέταρτο του 
κύκλου κι έχει σχεδιασμένο στη μία του άκρη έναν π ε λ εκάνο ,  
που  τρέφε ι  τ α  π α ι δ ι ά  τ ου  και στην άλλη έ να  φο ί ν ι κ α ,  
που  ανα πηδά  απ ό  τ ι ς  φλόγ ε ς  τ η ς  ανάσ τ ασης  τ ου .  

 
Το χειρόγραφο χρησ,μοποιεί, ακόμα, μια περίεργη ορθογραφία 

για τη λέξη «Ροδόσταυρος» (γαλλικά: ROSE-CROIX). Δηλαδή δεν 
γράφει, όπως θα επρεπε, «ROSE - CROIX» αλλά «ROZE - CROIX», 
με το γράμμα «Ζ»· Σήμερα γνωρίζουμε πως η ορθογραφία αυτή 
είναι και η σωστή κι αποτελεί ανάμνηση της εισαγωγής του όρου, 
που είναι εβραϊκός. Στα εβραϊκά, «ROSEN-ΚOROZ σημαίνει 
«πρίγκιπας-κήρυκας». Στην ίδια γλώσσα, «ROZ» σημαίνει 
«μυστικό», και τότε όλος ο όρος παίρνει την πραγματική του 
σημασία, δηλαδή «Κήρυκας του Μυστικού». Αργότερα 
δημιουργήθηκε το τελείως φανταστικό πρόσωπο, με τ’ όνομα 
ROZENKREUTΖ. 



 

 

 
Βλέπουμε λοιπόν πως οι τέκτονες του 18ου αιώνα δεν 

αγνοούσαν πως ο απόστολος Ανδρέας είχε μια κάποια σχέση με το 
θέμα της Ανάστασης. Στην Καινή Διαθήκη όμως, ποιος άλλος 
ανασταίνεται, εκτός από τον ίδιο τον Ιησού; 

 
Στο Μουσείο του Λούβρου υπάρχει ενα προχριστιανικό μωσαϊκό, 

που παρουσιάζει την αναγέννηση του Φοίνικα, αλλά η φωτιά του 
δεν προέρχεται από ενα σταυρό σε σχήμα «Χ». Πράγμα που 
σημαίνει πως, μόνο από την εποχή που συνδυάστηκε η έννοια της 
Ανάστασης με το πρόσωπο του Ανδρέα, χρησιμοποιείται κι ο 
χιαστός σταυρός, κάτω από την πυρά του Φοίνικα. 

 
Στο τεκτονικό εμβλημα, είδαμε τον Ιησού να συμβολίζεται με τον 

Πελεκάνο, που θυσιάζεται για να θρέψει τα παιδιά του. Ο 
συμβολισμός όμως αυτός είναι λανθασμένος, αν όχι σκόπιμα 
παραπλανητικός. Ο Πελεκάνος ποτέ του δεν υπήρξε σύμβολο της 
αυτοθυσίας και της καλοσύνης. Η παράδοοη μας μεταφέρει κάτι 
εντελώς αντίθετο. Μας λέει δηλαδή πως, τη στιγμή που ο 
Πελεκάνος γυρίζει στη φωλιά του, τα πεινασμένα παιδιά του τού 
επιτίθενται. Και, στην ανάγκη του ν' αμυνθεί, τα σκοτώνει.Τρείς 
μέρες αργότερα, ξαναγυρίζει στη φωλιά του, τα λυπάται και, 
στάζοντας πάνω στο καθένα μια σταγόνα από το αίμα του, τα 
ξαναφέρνει στή ζωή. Κι αυτό είναι το όλο θέμα της μύησης. Τα 
παιδιά θέλουν να σκοτώσουν τον πατέρα τους (Ο νεοφώτιστος στη 
μύηση θα σκοτώσει το Μυητή του, λέει ένας παλιός εσωτεριστικός 
αφορισμός). Ο Μυητής σκοτώνει τελικά το Μυούμενο, αλλά σε 
συνέχεια περνάει σ' ενα νέο συνειδητό στάδιο (ο Πελεκάνος 
σκοτώνει τα παιδιά του, αλλά μετά τ’ ανασταίνει). Πάνω σε αυτόν 
το μύθο, βασίζεται ολόκληρο το τεκτονικό θέμα «ο Θάνατος του 
Χιράμ», που αποτελεί μέρος από το τυπικό του Βαθμού του 
Διδασκάλου. Στόν αρχαιότητα, απέδιδαν στο γεράκι το ρόλο του 
Πελεκάνου, κι ο χριστιανισμός πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος γι' 
αυτή τη μεταφορά. Αλλά, ας ξαναγυρίσουμε στο κύριο θέμα μας. 

 
Στη χριστιανική φιλολογία, παρουσιάζουν πάντα τον Ανδρέα σαν 

υπεύθυνο για τους νεοφώτιστους. Η παράδοση ξεκινάει από τα ίδια, 
τα κανονικά ευαγγέλια: Όποιος θέλει να δει τον Ιησού, πρέπει να 
παρουσιαστεί πρώτα στον Ανδρέα και, αυτή τη σχέση, μας την 
αφηγείται ολοφάνερα ο Ιωάννηςστο εδάφιο IΒ', 20-22. Είναι ένα 
είδος αρχιθαλαμηπόλου, στην υπηρεσία του νόμιμου Βασιλιά του 
Ισραήλ. 

 
Υπάρχουν όμως κι άλλες πληροφορίες για το άτομό του, που 

έφτασαν μέχρι τις μέρες μας, παρ' όλη τη λογοκρισία των μοναχών 
- αντιγραφέων του 4ου αιώνα, που σύνταξαν τα επίσημα ευαγγέλια 
(καταστρέφοντας τα παλαιότερα κι ανορθόδοξα, κατά τη γνώμη 



 

 

τους) κάτω από την επίβλεψη του Ευσέβιου της Καισαρείας και με 
διαταγή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Οι πληροφορίες αυτές 
μας αποκαλύπτουν πως ο Ανδρέας ήταν αδελφός του Σίμωνα- 
Πέτρου: 

 
«...περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας είδε δύο 

αδελφούς. Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον και Ανδρέαν τον αδελφόν 
αυτού...» (Ματθα ί ος  Δ', 18). 

 
Να λοιπόν που είναι ολοφάνερο, πως ο Ανδρέας κι ο Σίμωνας-

Πέτρος ήταν αδέλφια, με την απόλυτη οικογενειακή έννοια του 
όρου. 

 
Ενοχλημένοι από τις «ευαγγελικές» αυτές ομολογίες, οι 

μοντέρνοι θεολόγοι προσπαθούν να μας πείσουν πως δεν ήταν 
αδέλφια, αλλά συνάδελφοι. Δυστυχώς γι' αυτούς, υπάρχουν κι 
άλλες αποδείξεις, πως πρόκειται για πραγματικά αδέλφια και, πρώτα 
- πρώτα, η πληροφορία πως μένανε στο ίδιο σ πίτι: 

 
«...και ευθέως εκ της συναγωγής ήλθον είς την οικίαν 

Σ ίμωνος  κα ι  Ανδρέ ου  μετά Ιακώβου και Ιωάννου, η δε 
πενθερά Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα...» (Μά ρκ ος  Α' 29-30). 

 
Βλέπουμε λοιπόν πως πράγματι τα δυο αδέλφια έμεναν στο ίδιο 

σπίτι. Επιπλέον, οι Κλημέν τ ι ε ς  Ομ ι λ ί ε ς  μας βεβαιώνουν πως 
είχαν τον ίδιο πατέρα, που ο θάνατός του τους άφησε ορφανούς 
από νωρίς: 

 
«...γιατί εγώ κι ο Ανδρέας, που είμαστε αδελφοί, και κατά σάρκα 

και κατά Θεό, όχι μόνο μεγαλώσαμε ορφανοί...» (Κλήμης της 
Ρώμης: Κλημέν τ ι ε ς  Ομ ι λ ί ε ς  XII, VI). 

 
Μας χρειάζεται κι άλλη απόδειξη; 
 
Το Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Π έ τρου  μας επαναλαμβάνει το ίδιο 

πράγμα: 
 

«...Όσο για μένα, το Σίμωνα - Πέτρο, και τον Ανδρέα, τον  αδελφό 
μου ,  πήραμε τότε τα δίχτυα μας και τραβήξαμε προς τη 
θάλασσα...» ( Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Π έ τρου ,  58- 60). 

 
Κι ας ανακεφαλαιώσουμε τώρα όλα τα στοιχεία, που έχουμε στη 

διάθεση μας: 
 
α) Ο Ανδρέας η Ελεάζαρ η Λάζαρος είναι αδελφός του Σίμωνα - 

Πέτρου κι ορφανός από πατέρα. Πράγματι: 
 



 

 

β) Ο Σίμων-Πέτρος είναι γιος του Ιούδα από τα Γάμαλα, που 
σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της εξέγερσης της Απογραφής. 

 
γ) Ο Σίμων είναι αδελφός του Ιησού: «...ουχ ούτος εστιν ο 

τέκτων, ο υιός της Μαρίας, αδελφός δε Ιακώβου και Iωσή και Ιούδα 
και Σίμωνος; και ουκ εισίν αι αδελφαί αυτού ώδε προς ημάς;...» 
(Μά ρκο ς  ΣΤ', 3). Κατά συνέπεια: 

 
δ) Ο Ιησούς, ο Σίμων, ο Ιάκωβος, ο Ανδρέας, ο Ιωσής κι ο 

Ιούδας, ε ί ν α ι  όλο ι  τ ου ς  α δέλφ ι α ,  με την οικογενειακή 
έννοια του όρου, και όλο ι  τ ου ς  γ ι ο ι  τ ου  Ι ού δα  απ ό  τα  
Γάμ αλα .  

 
Αλλά, όπως λέει ο Μάρκος, παραπάνω, υπάρχουν κι αδελφές. 

Ποιες είναι; 
 
Ας ξαναπάρουμε τα ευαγγέλια... 
 
 
«...ην δε τις ασθενών Λάζαρος από Βηθανίας, εκ της κώμης 

Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής, ην δε Μαρία η αλείψασα 
τον Κύριον μύρω και εκμάξασα τους πόδας αυτού ταις θριξίν αυτής, 
ης ο αδελφός Λάζαρος ησθένει. απέστειλαν ουν αι αδελφαί προς 
αυτόν λέγουσα!. Κύριε, ίδε ον φιλείς ασθενεί...» ( Iωάννης  ΙΑ', 
1-3). 

 
«...η ουν Μάρθα ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησε 

αυτώ Μαρία δε εν τω οίκω εκαθέζετο. είπεν ουν η Μάρθα προς τον 
Ιησούν. Κύριε, ει ης ώδε, ο αδελφός μου ούκ αν ετεθνήκει...» 
( Ιωάννης  ΙΑ', 20 - 21). 

 
«...η ουν Μαρία ως ήλθεν όπου ην ο Ιησούς, ιδούσα αυτόν 

έπεσεν αυτού εις τους πόδας λέγουσα αυτώ. Κύριε, ει ης ώδε, ουκ 
αν απέθανέ μου ο αδελφός...» ( Ιωάνν ης  ΙΑ', 32). 

 
Στο πρώτο, από τα τρία αυτά αποσπάσματα, είδαμε πως ο 

Ιωάννης αναφέρεται στο μύρωμα των ποδιών του Ιησού, από τη 
Μαρία. Συστήνει δηλαδή με κάποιον τρόπο τη Μαρία, κάνοντας την 
υπενθύμιση, πως αυτή ήταν που έπλυνε με μύρο τα πόδια του 
Ιησού και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. θα θέλαμε όμως να 
ρωτήσουμε τον καλό μας «ευαγγελιστή» ή τον οποιοδήποτε άλλον, 
που κρύβεται πίσω από τ’ όνομα του: Σέ ποιο προηγούμενο σημείο 
της αφήγησής του, του όλου κειμένου του, που προηγείται από το 
κεφάλαιο ΙΑ', μας αναφέρει το περιστατικό; Πουθενά !  Για να το 
συναντήσουμε, θα πρέπει να πάμε παρακάτω, στο IB' κεφάλαιο, 
μετά την περίφημη «ανάσταση του Λαζάρου». Και υπάρχουν ακόμα 
πολλοί, που ισχυρίζονται πως τα «ευαγγέλια» είναι γνήσια κείμενα 



 

 

και δεν έχουν υποστεί την παραμικρή παραλλαγή, για να 
εξυπηρετήσουν ύποπτες σκοπιμότητες! 

 
Όσο για τα δυο επόμενα αποσπάσματα, παρατηρούμε μεταξύ 

τους μια καταπληκτική αντίφαση, σε ότι αφορά στη συμπεριφορά 
της Μαρίας... 

 
Και, σε αυτό ακριβώς το σημείο, μας περιμένει η μεγάλη έκπληξη 

και το μεγάλο σκάνδαλο! Στο προηγούμενο βιβλίο μας, το είχαμε 
αναφέρει έμμεσα. Στο τέλος του κεφαλαίου μας, θα κάνουμε τη 
μεγάλη αποκάλυψη. Κι εκεί, ο αναγνώστης μας θα καταλάβει γιατί 
επιμένουμε να ισχυριζόμαστε πως ο Ανδρέας αποτελεί το κλειδί 
ενός μεγάλου μυστηρίου... 

 
Αλλά, ας μελετήσουμε πρώτα το θάνατό του και, για το σκοπό 

αυτό, ας ξαναπάρουμε το Φλάβιο Ιωσήφ: 
 
«Όταν πέθανε ο βασιλιάς Αγρίππας, όπως αφηγηθήκαμε στο 

προηγούμενο Βιβλίο μας, ο Αυτοκράτορας Κλαύδιος έστειλε τον 
Κάσσιο Λογκίνο ν' αντικαταστήσει τον Μάρσους στη διακυβέρνηση 
της Συρίας, που, σύμφωνα με τις αναφορές του πεθαμένου Βασιλιά, 
ήταν τελείως ακατάλληλος για το αξίωμα αυτό. Έτσι, ο 
Αυτοκράτορας δικαίωσε και τίμησε το νεκρό ηγεμόνα». 

 
«Ο Φάδος, όταν έφτασε σαν προκουράτορας στην Ιουδαία, 

βρήκε τους Ιουδαίους της Περαίας να πολεμούν με τους κατοίκους 
της Φιλαδέλφειας (πρόκειται για τη σημερινή πρωτεύουσα της 
Ιορδανίας, το Αμμάν), με αφορμή το κάστρο που λεγόταν Ζία και 
που, και οι δυο πλευρές, το θεωρούσαν σαν κτίση τους. Οι 
άνθρωποι της Περαίας είχαν πάρει τα όπλα χωρίς την έγκριση των 
ηγετών τους και σκοτώσανε πολλούς από τους κατοίκους της 
Φιλαδέλφειας. Μόλις το έμαθε αυτό ο Φάδος, θύμωσε πολύ, επειδή 
δεν του ζήτησαν την κρίση του, για την αμφισβητούμενη περιοχή κι 
επειδή είχαν χρησιμοποιήσει όπλα χωρίς την έγκριση κανενός». 

 
«Συνέλαβε λοιπόν τρεις, από τους υπεύθυνους για την ένοπλη 

εξέγερση, και τους αλυσόδεσε. Στη συνέχεια, διέταξε να 
εκτελέσουν έναν από αυτούς, που τον ελεγαν ANNIBAL, κι εξόρισε 
τους δυο άλλους, που τα ονόματά τους ήταν AMRAM κι ELEAZAR. 
Επίσης, σκότωσε κάποιον θολομα ί ο ,  αρχιληστή, που του έφεραν 
λίγο αργότερα αλυσοδεμένο, γιατί είχε κάνει φοβερά εγκλήματα 
στην Ιδουμαία και στους Άραβες. Από τότε, χάρις στην 
δραστηριότητα του προκουράτορα Φάδου, οι ληστές εξαφανίστηκαν 
από την περιοχή της Ιουδαίας. Κατόπιν, κάλεσε τους Αρχιερείς και 
τους άρχοντες της Ιουδαίας να έρθουν στο φρούριο ΑΝΤΟΝΙΑ της 
Ιερουσαλήμ και να του αποθέσουν τα ρούχα τους κι όλα τα 
διακριτικά των αξιωμάτων τους, σε δείγμα υποταγής προς την 



 

 

εξουσία της Ρώμης...» (Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ουδα ϊ κ έ ς  
Αρχα ι ό τη τ ε ς  XX, I, 1-6). 

 
Κι ας συνεχίσουμε, μ' ενα άλλο απόσπασμα: 
 
«Στην  Ιουδαία, τα πράγματα πήγαιναν καθημερινά από το κακό 

στο χειρότερο, γιατί ολόκληρη η χώρα είχε πάλι γεμίσει από ληστές 
και γυρολόγ ου ς  απα τ εώνε ς ,  που  ξ ε γ ελούσαν  το  λα ό .  
Καθημερινά, ο προκουράτορας Φέλιξ συνελάμβανε πολλούς από 
αυτούς και τους κατεδίκαζε σε θάνατο. Ένας από αυτούς, ο 
Ελεάζα ρ ,  ο  γ ι ο ς  τ ου  Δ ι ν α ί ου ,  που είχε συγκεντρώσει γύρω 
του μια στρατιά από ληστές, πιάστηκε μ' ενα τέχνασμα. Του 
υποσχέθηκαν πως, αν παρουσιαζόταν μόνος του στις αρχές, δεν θα 
του εκαναν κανένα κακό. Όταν όμως ήρθε, ο Φέλιξ τον αλυσόδεσε 
και τον έσ τ ε ι λ ε  σ τη  Ρώμη !  (Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ουδα ϊ κ έ ς  
Αρχα ι ό τη τ ε ς  XX, VIII, 5). 

 
Ας πάρουμε τώρα το ελληνικό χειρόγραφο, από το έργο του 

Φλαβίου Ιωσήφ «Πόλεμο ι  τ η ς  I ουδα ί α ς  » :  
 
«Μόλις ο Φέλιξ ανέλαβε την εξουσία, άρχισε αμέσως πόλεμο με 

αυτούς τους κλ έφτε ς ,  που ρήμαζαν τη χώρα εδώ και είκοσι 
χρόνια, και συνέλαβε τον ηγέτη τους, τον Ελεάζ αρ ,  μαζί με 
πολλούς άλλους, που τους έστειλε αλυσοδεμένους στη Ρώμη. 
Ακόμα, σκότωσε αμέτρητους από τους ληστές...» (Φλάβιου Ιωσήφ: 
Πόλεμο ι  τ η ς  I ουδα ί α ς  II, XXI, ελληνικό χειρόγραφο, 
μετάφραση του ARNAULD D' ANDILLY). 

 
Ο Αντώνιος Φέλιξ (στα ευαγγελικά κείμενα τον συναντάμε με την 

ελληνικοποιημένη απόδοση του ονόματος του: Φηλίκας) έγινε 
προκουράτορας της Ιουδαίας το 51 μ.Χ., και μαθαίνουμε πως ο 
αρχιληστής Ελεάζαρ αναστάνωνε τη χώρα εδώ και είκοσι χρόνια. 
Έτσι φτάνουμε στο 30, που είναι η εποχή, που άρχισε η ιουδαϊκή 
επανάσταση με την ηγεσία του Ιησού, που σταυρώθηκε το 35. Όλα 
συμφωνούν από χρονολογική άποψη, γιατί, το 31 ακριβώς, 
συνέλαβαν τον Ιωάννη το Βαπτιστή κι ο Ιησούς αποσύρθηκε 
φοβισμένος προς τις φοινικικές πόλεις, Τύρο και Σιδώνα. 

 
Από την άλλη μεριά, παρατηρούμε πως, τόσο το σλαβικό, όσο 

και το ελληνικό χειρόγραφο των «Πολέμων  τη ς  Ι ου δα ί α ς»  
δεν αναφέρουν κάποιον Διναίο σαν πατέρα του Ελεάζαρ, όπως μας 
πληροφόρησαν οι «Ιου δα ϊ κ έ ς  Α ρχ α ι ό τη τ ε ς» .  Σε αυτό το 
σημείο, μπορούμε να βεβαιώσουμε τον αναγνώστη πως πρόκειται 
πάλι για μια παρεξήγηση, φτιαγμένη, όπως πάντα, από το χέρι των 
κακόπιστων μοναχών - αντιγραφέων του Μεσαίωνα. Άλλωστε τα 
κείμενα του Φλαβίου Ιωσήφ που έχομε στα χέρια μας είναι όλα του 
Μεσαίωνα). Ποιος θα ήταν άλλωστε ο λόγος, που θα έκανε τον 



 

 

ιστορικό μας να ξεχάσει να σημειώσει τ’ όνομα του πατέρα του 
Ελεάζαρ στο δεύτερο Βιβλίο του, ενώ το αναφέρει στο πρώτο; 

 
Ακόμα, πως γίνεται ένας Εβραίος, που ονομάζεται Ελεάζαρ, να 

έχει για πατέρα κάποιον Διναίο μ' ελληνικό όνομα, αν βέβαια 
παραδεχτούμε πως τ’ όνομα αυτό είναι ελληνικό η λατινικό. Στα 
εβραϊκά, υπάρχει ένα γυναικείο όνομα από αυτή τη ρίζα: DINA, που 
σημαίνει «Δ ί κα ι η»  (Γένεση: Λ', 21 και ΛΔ', 1). Υπάρχει ακόμα 
ένα ουσιαστικό, τόσο εβραϊκής, όσο και χαλδαϊκής καταγωγής: DIN, 
που σημαίνει «Δικαιοσύνη» και «Δίκαιος». Αν τώρα, έχοντας υπ' 
όψη μας τα παραπάνω, προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε τ’ 
όνομα, φτάνουμε στο «ELEAZAR-BAR-HADIN», που σημαίνει 
Ελεάζαρ ο γιος του Δίκαιου». 

 
Κατά συνέπεια, «Διναίος» δεν είναι ένα ελληνικό όνομα, αλλά 

παράφραση εβραϊκής προσωνυμίας. Και ο «Δίκαιος» δεν είναι άλλος 
από τον Ιούδα από τα Γάμαλα, πατέρα τόσο του Ελεάζαρ (Λάζαρου 
η Ανδρέα), όσο και του Ιησού, του Σίμωνα, του Ιάκωβου και των 
άλλων. 

 
Και όσον αφορά στο τέλος του Ελεάζαρ, ας ξανανοίξουμε το 

φλάβιο Ιωσήφ: 
 
«Και ο Αυτοκράτορας Νέρων ονόμασε πάλι προκουράτορα τον 

Φέλιξ, αυτόν που είχε συλλάβει εξακόσιους ληστές, με τον αρχηγό 
και τους συνεργάτες του, και τους είχε στείλει στη Ρώμη. Ο 
αυτοκράτορας σταύρωσε τους ληστές κι άφησε ελεύθερους τους 
ηγέτες τους, αφού εισέπραξε λύτρα...» (Φλάβιος Ιωσήφ: Πόλεμο ι  
τ η ς  Ι ουδα ί α ς ,  σλαβικό χειρόγραφο, II, V). 

 
 
Μεταφράζουμε: Οι «συνεργάτες» των εξακοσίων «ληστών» δεν 

είναι άλλοι από τους χωρικούς, που βοηθούσαν τους ξεσηκωμένους 
Ζηλωτές, που κρύβονται πίσω από το χαρακτηριστικό «ληστές». 
Βέβαια, δύσκολα θα μπορούσαν να μεταφερθούν τόσοι άνθρωποι 
στη Ρώμη και φαίνεται πως τελικά σταυρώθηκαν στην Ιουδαία, ενώ 
έστειλε στην έδρα της Αυτοκρατορίας, μόνο τους ηγέτες. Κι επειδή 
ο Νέρων απεχθανόταν τους άχρηστους φόνους, προτίμησε να 
είσπράξει λύτρα και να τους αφήσει ελεύθερους, πιστεύοντας πως 
μ' αυτό τον τρόπο, θα κάθονταν ήσυχοι. 

 
Απόδειξη, πως ο σοφός Αυτοκράτορας είχε δίκιο, είναι πως, από 

δω και πέρα, δεν ακούμε πλέον να γίνεται λόγος για τ’ όνομα του 
Ελεάζαρ-Ανδρέα. Από το σημείο όμως, που η ιστορία σώπασε, ήρθε 
να την αντικαταστήσει η ανεύθυνη φήμη, όπως λέει κι ο 
Καρδινάλιος DUCHESNE, στο Βιβλίο του «Η  καταγωγή  τη ς  
χρ ι σ τ ι αν ι κή ς  λα τρε ί α ς» .  Ίσως γι' αυτόν το λόγο ήταν τόσο 



 

 

ευγενική, αλλά κι επιφυλακτική η στάση του ορθόδοξου κλήρου, 
όταν ο Πάπας Παύλος ο 6ος πρόσφερε, μετά τη συνάντηση του με 
τον Αθηναγόρα, το κρανίο του Αγίου Ανδρέα. 

 
Οι υπόλοιποι όμως Ζηλωτές δεν φαίνεται πως κράτησαν το λόγο 

τους και, σύντομα μετά την επιστροφή τους, άρχισαν πάλι τις 
βιαιότητες: 

 
«Μόλις γύρισαν στην Ιερουσαλήμ, ξανάρχισαν τους φόνους και 

μάλιστα με φανερό τρόπο, στο φως της μέρας και μέσα στην πόλη, 
προπάντων τις μέρες των εορτών. Ανακατεύονταν με το πλήθος 
και, κρύβοντας κάτω από τα ρούχα τους τα γυριστά και μυτερά 
μαχαίρια τους, επετίθεντο ξαφνικά στους αντιπάλους τους. Μετά, 
έσκυβαν οργισμένοι πάνω στα θύματα τους, υποκρίνονταν πως 
έκλαιγαν για το θάνατό τους κι έκαναν πως δήθεν έψαχναν για το 
φονιά. Το πρώτο τους θύμα ήταν ο αρχιερέας Γιονατάν, και άλλοι, 
πολλοί, ακολούθησαν τη μοίρα του. Φόβος πολύς είχε πέσει στην 
πόλη κι όλοι περίμεναν, από τη μια μέρα στην άλλη, να τους 
συναντήσει ο θάνατος, λες και βρίσκονταν σε πόλεμο...» (Φλάβιος 
Ιωσήφ Πόλεμο ι  τ η ς  Ι ου δα ί α ς ,  Ι Ι , V, σλαβικό χειρόγραφο). 

 
 
Όσο για τα μεγάλα χρηματικά ποσά, που πλήρωσαν για λύτρα 

στον Αυτοκράτορα, στο διάστημα της σύντομης αιχμαλωσίας τους 
στη Ρώμη, θα πρέπει να ήταν μέρος από το τεράστιο 
θησαυροφυλάκιο των Ζηλωτών, που αποδείξεις, για την υπαρξή 
του, αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

 
Συμπερασματικά, όλες αυτές οι πληροφορίες μας δείχνουν πως: 
 
α) Ο Ελεάζαρ-Ανδρέας, οι εξακόσιοι ληστές κι οι συνεργάτες τους 

δεν ήταν κακοποιοί του κοινού ποινικού κώδικα, αλλά επαναστάτες 
Ζηλωτές. 

 
Β) Η δράση τους, και γενικά ο τρόπος της συμπεριφοράς τους, 

έχουν κοινά χαρακτηριστικά με το κίνημα των Ζηλωτών του Ιησού, 
πράγμα που αποδείξαμε στο προηγούμενο βιβλίο μας. Δηλαδή, οι 
Ζηλωτές του Ελεάζαρ είναι οι ίδιοι με τους Ζηλωτές του Ιησού, κι 
αυτό σημαίνει πως ο Ελεάζαρ-Αν δρέ ας  ήταν ηγέτης του 
πολιτικού μεσσιανισμού, μετά το θάνατο των δύο αδελφών του, 
Σίμωνα και Ιάκωβου, το 47 στην Ιερουσαλήμ. 

 
Ακόμα, όπως στην προηγούμενη περίπτωση υπήρχαν δυο 

πρόσωπα στην ηγεσία του κινήματος, έτσι και τώρα, μαζί με τον 
Ανδρέα, υπήρχε ένας από τους «δώδεκα», ο Βαρθολ ομα ί ο ς ,  
που, την περίοδο της δράσης του πρώτου, αυτός ασχολήθηκε με 



 

 

τον «ευαγγελισμό» της Ιδουμαίας και της Ναβαθηνής μ' εναν τρόπο 
αρκετά περίεργο. 

 
Τέλος, όσον αφορά στην σταυρική θανάτωση του Ανδρέα, πάνω 

στο χιαστό σταυρό στην Πάτρα, αυτή είναι μια ανεύθυνη φήμη, που 
κυκλοφόρησε μόλις τον 8ο αιώνα, όταν πια ο «άγιος» ονομάστηκε 
προστάτης της Σκωτίας. 

 
 
 

 

IX 
 

Η Aνάσταση του Λάζαρου 
 

 
 

 
«...εi πρώτος εξ αναστάσεως νεκρών φω μέλλει καταγγέλειν τω 
λαώ και τοις έθνεσι...» 

 
Πράξεις: ΚΣΤ, 23 

 
 
 

 
Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο απόστολος Ανδρέας 

δεν είναι άλλος από τον Ελεάζαρ, που η σκόπιμη παραφθορά του 
ονόματος του τον εκανε Λάζαρο. Βέβαια, από πολλά χρόνια, τα 
καχύποπτα πνεύματα παρατήρησαν, είτε στα φανερά είτε στα 
κρυφά, πως το σύντομο μεταθανάτιο ταξίδι του δεν του έμαθε 
απολύτως τίποτα. Απλούστατα, ο τριήμερος θάνατος του, του 
άφησε την εντύπωση, που προκαλεί ένας βαθύς ύπνος, φυσικός ή 
τεχνητός. Ας δούμε την αφήγηση του επεισοδίου από κοντά. 

 
Πρώτα-πρώτα, πρέπει να παρατηρήσουμε πως η περίφημη 

ανάσταση αναφέρεται μόνο στο ευαγγέλιο του Ιωάννη .Η 
μοναδική περίπτωση ανάστασης, που αναφέρεται στ’ άλλα 
ευαγγέλια, είναι το επεισόδιο της κόρης του Ιάριου, αλλά, και στην 
περίπτωση αυτή, ο ίδιος ο Ιησούς δηλώνει πως το κοριτσάκι δεν 
είχε πεθάνει, αλλά «κοιμόταν» (Λουκάς  Η', 52). Έτσι, δεν 
πρόκειται για πραγματική «ανάσταση». 

 
Η περίπτωση όμως του Λαζάρου ή Ελεάζαρ ή Ανδρέα είναι 

τελείως διαφορετική. Και, από τους τέσσερεις ευαγγελιστές, την 
αφηγείται μόνον ο Ιωάννης. Ας την εξετάσουμε, λοιπόν: 



 

 

«ην δε τιςασθενών Λάζαρος από Βηθανίας, εκ της κώμης Μαρίας 
και Μάρθας της αδελφής αυτής, ην δε Μαρία η αλείψασα τον 
Κύριον Μύρω και ακμάξασα τους πόδας αυτού ταις θριξίν αυτής, ης 
ο αδελφός Λάζαρος ήσθένει. απέστειλαν ουν αι άδελφαί προς αυτόν 
λέγουσαι. Κύριε, ίδε όν φιλείς ασθενεί, ακούσας δε ο Ιησούς είπεν. 
αύτη η ασθένεια ούκ εστι προς θάνατον, αλλ' υπέρ δόξης του Θεού, 
ίνα δοξασθή ο Υιός του Θεού δι' αυτής. 

 
«ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον 

Λάζαρον. ως ούν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινεν εν ω ην 
τόπω δύο ημέρας, έπειτα μετά τούτο λέγει τοις μαθηταίς. άγωμεν 
εις την Ιουδαίαν πάλιν (Σ.Σ. Λες και η Βηθανία δεν βρίσκεται στην 
Ιουδαία! Ακόμα μια άπόδειξη της αγραμματοσύνης των καλόγερων 
που συντάξανε τα ευαγγέλια τον 4ο αιώνα και αγνοούσαν τα πάντα 
για τη γεωγραφία της Παλαιστίνης), λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί. 
Ραββί νυν εζήτουν σε λιθάσαι οι Ιουδαίοι, και πάλιν υπάγεις εκεί; 
απεκρίθη ο Ιησούς, ουχί δώδεκά είσιν ώραι της ημέρας, εάν τις 
περιπατή εν τη ημέρα ου προσκόπτει, ότι το φως του κόσμου 
τούτου βλέπει, εάν δε τις περιπατή εν τη νυκτί, προσκόπτει, ότι το 
φώς ούκ εστιν εν αυτώ. ταύτα είπε, Και μετά τούτο λέγει αυτοίς. 
Λάζαρος ο φίλος ημών κεκοίμηται. Αλλά πορεύομαι ίνα εξυπνίσω 
αυτόν, είπον ούν οι μαθηταί αυτού. Κύριε, ει κεκοίμηται, 
σωθήσεται. ειρήκει δε ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού. εκείνοι δε 
έδοξαν ότι περί της κοιμήσεως του ύπνου λέγει, τότε ούν είπεν 
αυτοίς ο Ιησούς παρρησία. Λάζαρος απέθανε, και χαίρω δι' υμάς, 
ίνα πιστεύσητε, ότι ούκ ήμην εκεί. αλλ' άγωμεν προς αυτόν, είπεν 
ουν ο Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος τοις συμμαθηταίς. άγωμεν και 
ημείς ίνα αποθάνωμεν μετ' αυτού. 

 
«ελθών ουν ο Ιησούς εύρεν αυτόν τεσσάρας ημέρας ήδη έχοντα 

εν τω μνημείω. ην δε η Βηθανία εγγύς των Ιεροσολύμων ως από 
σταδίων δεκαπέντε, και πολλοί εκ των Ιουδαίων εληλύθεισαν προς 
τας περί Μάρθαν και Μαρίαν ίνα παραμυθήσωνται αυτάς περί του 
αδελφού αυτών. 

 
«η ουν Μάρθα ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησεν 

αυτώ. Μαρία δε εν τω οίκω εκαθέζετο. είπεν ουν η Μάρθα προς τον 
Ιησούν. Κύριε, ει ης ώδε, ο αδελφός μου ούκ αν ετεθνήκει. Αλλά 
και νυν οίδα ότι όσα αν αιτήση τον Θεόν, δώσει σοι ο Θεός. λέγει 
αυτή ο Ιησούς. αναστήσεται ο αδελφός σου. λέγει αυτώ η Μάρθα, 
οίδα ότι αναστήσεται εν τη αναστάσει εν τη εσχάτη ημέρα, είπεν 
αύτη ο Ιησούς. εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή. ο πιστεύων εις εμέ, 
καν άποθάνη εις τον αιώνα, πιστεύεις τούτο; λέγει αυτώ. ναι, 
Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι συ ει ο Χριστός ο Υιός του Θεού ο εις τον 
κόσμον ερχόμενος (Θα Θέλαμε να παρατηρήσουμε πως, την εποχή 
αυτή, το δόγμα της τελικής ανάστασης όλων των νεκρών δεν είχε 
ακόμα καθιερωθεί από την Ιουδαϊκή θρησκεία κι ούτε ήταν 



 

 

αποδεκτό απ’ όλους τους Εβραίους. Όσο για την έννοια του «υιού 
του Θεου», αυτή είναι τελείως απαράδεκτη κι αδιανόητη για την 
εποχή κι αποτελεί μια καθαρή βλασφημία στα θρησκευτικά Ιουδαϊκά 
πλαίσια, οποιασδήποτε εποχής). 

 
«και ταύτα ειπούσα απήλθε και εφώνησε Μαρίαν την αδελφήν 

αυτής λάθρα ειπούσα, ο Δάσκαλος πάρεστι και φωνείσε. εκείνη δε 
ως ήκουσεν εγείρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν, ούπω δε 
εληλύθει ο Ιησούς είς την κώμην, αλλ' ην εν τω τόπω όπου 
υπήντησεν αυτώ η Μάρθα, οι ουν Ιουδαίοι οι όντες μετ' αυτής εν τη 
οικία και παραμυθούμενοι αυτήν, ιδόντες την Μαρίαν ότι ταχέως 
ανέστη και εξήλθεν, ηκολούθησαν αυτή λέγοντες ότι υπάγει εις το 
μνημείον ίνα κλαύση εκεί. η ουν Μαρία ως ήλθεν όπου ην ο Ιησούς, 
ίδουσα αυτόν έπεσεν αυτού τους πόδας λέγουσα αυτώ. Κύριε ει ης 
ώδε, ούκ αν απέθανέ μου ο αδελφός. Ιησούς ουν ως είδεν αυτήν 
κλαίουσαν και τους συνελθόντας αυτή Ιουδαίους κλαίοντας, 
ενεβριμήσατο τω πνεύματι και ετάραξεν εαυτόν, και είπε. πού 
τεθείκατε αυτόν, λέγουσιν αυτώ. Κύριε, έρχου και ίδε. 

 
«εδάκρυσεν ο Ιησούς, έλεγον ουν οι Ιουδαίοι, ίδε πως εφίλει 

αυτόν, τινές δε αυτών είπον. ούκ ηδύνατο ούτος, ο ανοίξας τους 
οφθαλμούς του τυφλού, ποιήσαι ίνα και ούτος μη αποθάνη; Ιησούς 
ουν, πάλιν εμβριμώμενος εν εαυτώ, έρχεται εις το μνημείον. ην δε 
σπήλαιον, και λίθος επέκειτο επ' αυτώ. λέγει ο Ιησούς. άρατε τον 
λίθον. λέγει αυτώ η αδελφή του τεθνηκότος Μάρθα. Κύριε, ήδη 
όζει. τεταρταίος γαρ εστι. λέγει αυτή ο Ιησούς. Ουκ είπόν σοι ότι 
εάν πιστεύσης όψει την δόξαν του Θεού; ήραν ουν τον λίθον ου ην 
ο τεθνηκώς κείμενος, ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς άνω και 
είπε. Πάτερ, ευχαριστώ σοι ότι ηκούσάς μου. εγώ δε ήδειν ότι 
πάντοτε μου ακούεις. Αλλά διά τον όχλον τον περιεστώτα είπον, ίνα 
πιστεύσωσιν ότι συ με απέστειλας. και ταύτα ειπών φωνή μεγάλη 
εκραύγασε. Λάζαρε, δεύρο έξω. κα ι  ε ξήλθεν  ο τ εθνηκώ ς  
δεδε μένο ς  τ ου ς  πόδας  κ α ι  τ α ς  χ ε ί ρα ς  κ ε ι ρ ί α ι ς ,  κ α ι  
η  όψ ι ς  αυ τ ού  σου δα ρ ίω  π ερ ι ε δέδε το .  λέγει αυτοίς ο 
Ιησούς. λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν...» (/ωάννης  ΙΑ', 1-44). 

 
 
Aς κάνουμε, πρώτα-πρώτα, μια ενοχλητική ερώτηση: Πώς ένας 

άνθρωπος, δεμένος χειροπόδαρα, κυριολεκτικά φασκιωμένος, από 
την κορφή μέχρι τα νύχια, σα μούμια, κατάφερε να σηκωθεί και να 
περπατήσει; 

 
Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά άλλα τέτοια ερωτήματα, 

βάζοντας σε δύσκολη θέση τον ανώνυμο συγγραφέα του 
ευαγγελίου του Ιωάννη. Αν δεν το κάνουμε, είναι γιατί 
ακολουθούμε την άποψη, πως ολόκληρο το επεισόδιο αποτελεί ενα 
δημιούργημα συγγραφικής φαντασίας και δεν έχει την παραμικρή 



 

 

επαφή με την πραγματικότητα, την κάποια πραγματικότητα, που θα 
μπορούσε να κρύβεται πίσω του. Στη συνέχεια του κεφαλαίου μας, 
θα κάνουμε μια σύντομη έρευνα πάνω στο θέμα, χωρίς ωστόσο 
αυτό να μας αποδεσμεύει από την παραπάνω τοποθέτηση μας. 

 
Ας πάμε λίγο πιο πίσω κι ας διαβάσουμε ολόκληρο το κεφάλαιο 

Γ΄του Ιωάννη ,  μέχρι την παράγραφο 39. Όλα όσα μας 
αφηγείται, συμβαίνουν στην Ιερουσαλήμ: «...εγένοντο δε τα 
εγκαίνια εν τοις Ιεροσολύμοις, και χειμών ην. και περιεπάτει ο 
Ιησούς εν τω ιερώ εν τη στοά του Σολομώντος...» ( Ιω άννης  Ι', 
22 - 23). 

 
Κι ας συνεχίσουμε την ανάγνωση, στις παραγράφους 39 έως 42 

του ίδιου κεφαλαίου: «και απήλθεν πάλιν πέραν του Ιορδάνου, εις 
τον τόπον όπου ην ο Ιωάννης το πρώτον βαπτίζων, και έμενεν 
εκεί...» (παρ. 40). 

 
Αλλά ο τόπος «όπου ην ο Ιωάννης το πρώτον βαπτίζων» είναι η 

«πέραν  του  Ι ορδάν ου  Βηθαν ί α »:  «ταύτα (η βάπτιση του 
Ιησού) εν Βηθανία εγένετο πέραν του Ιορδάνου» ( Ιω άννης  Α', 
28). Η περιοχή αυτή δεν ανήκε στην Ιουδαία, αλλά σ την  
Π ερα ί α , που βρίσκεται πράγματι «πέραν του Ιορδάνου». 
Αντίθετα, το προάστιο της Ιερουσαλήμ, που λέγεται Βηθανία, 
βρίσκεται στην Ιουδαία. Η πρώτη, η «πέραν του Ιορδάνου 
Βηθανία» είναι τελείως άγνωστη στη γεωγραφία και στα κείμενα. 
Ακόμα, ο τόπος που βάπτιζε ο Ιωάννης «ην δε και Ιωάννης 
βαπτίζων εν Αινών εγγύς του Σαλείμ, ότι υδατα πολλά ην εκεί...» 
( Ιωάννης  Γ, 23) είναι τελείως απροσδιόριστος, όπως μας λέει ο 
R. P. GROLLENBERG, που δημοσίευσε τον Β ι βλ ι κ ό  Άτλαν τ α  
γ ι α  όλου ς  (Έκδοση SEQUOIA). Πάντως, δεν πρόκειται για τη 
δεύτερη Βηθανία, που απέχει δύο χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ, 
αλλά για κάποια τοποθεσία πέρα από τον Ιορδάνη, που ο ίδιος 
απέχει σαράντα χιλιόμετρα, σ' ευθεία γραμμή, από την πρωτεύουσα 
του Ισραήλ. 

 
Βλέπουμε λοιπόν πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτιζε στην 

Περαία. Ας πάμε τώρα στο κεφάλαιο IΒ', πάντα του Ιωάννη :  
 

«ο ουν Ιησούς προ εξ ήμερων του πάσχα ήλθεν είς Βηθανίαν, όπου 
ην ο Λάζαρος ο τεθνηκώς, ον ήγειρεν εκ νεκρών...» ( Ιωάννη ς  
IΒ', 1). 
 

Αλλά, πριν λίγες μέρες βρισκόταν πάλι εκεί, όπως είδαμε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο του κειμένου! Φαίνεται πως τελικά, μέσα 
στο μυαλό των σεβάσμιων απατεώνων, η πόλη αυτή, η μάλλον 
μόνο τ’ όνομα της, τους είχε γίνει μια πραγματική εμμονη ίδέα, και 
μέσα στο φαύλο κύκλο, που έχουν δημιουργήσει με τα ψέματά 



 

 

τους, παρουσιάζουν τον Ιησού να στριφογυρνάει γύρω από το ίδιο 
μέρος. 

 
Στην πραγματικότητα, όπως το επεισόδιο με την αμαρτωλή 

( Ιωάννης  Η', 3) μπήκε μέσα στα κείμενα, μόλις επί Πάπα 
Κάλλιστου (217-222), έτσι και η «ανάσταση του Λαζάρου» είναι 
εφεύρεση του 4ου και 5ου αιώνα, γιατί, αν τα κείμενα του 
Ματ θα ί ου ,  του Μ άρκ ου ,  του Λουκά ,  των Πράξεων  κι 
όλων των Επ ι σ τολών ,  αγν οούν  ε να  τ έ το ι ο  θ αύμ α ,  αυτό 
σημαίνει, απλούστατα, πως, την εποχή που γράφτηκαν, κανείς δε 
γνώριζε τίποτα για την περίπτωση. Ακόμα στις Πράξε ι ς ,  με το 
στόμα του Παύλου, βρίσκουμε την απόδειξη, πως οι 
πρωτοχριστιανοί θεωρούσαν σαν πρώτο και μοναδικό αναστημένο 
τον Ιησού, και κανέναν άλλο: 

 
«... ει παθητός ο Χριστός, ει πρώτος εξ αναστάσεως νεκρών...» 

(ΚΣΤ', 23). 
 
Βλέπουμε λοιπόν πως ο Παύλος αγνοεί τελείως το γεγονός, πως 

ο Λάζαρος ήταν ο πρώτος άνθρωπος, που αναστήθηκε. Ακόμα, 
αγνοεί πως τη στιγμή που πέθανε ο Ιησούς πάνω στο σταυρό, 
πολλοί άγιοι από το παραπλήσιο νεκροταφείο ανα σ τήθηκαν ,  
και, μετά την ανάσταση του Ιησού, βγήκαν από τα μνημεία τους και 
μπήκαν στην πόλη, όπου παρουσιάστηκαν σε πολλά πρόσωπα: 

 
«...και ιδού το καταπέτασμα του ναου εσχίσθη είς δύο από 

άνωθεν εως κάτω, και η γη εσείσθη και αι πέτραι εσχίσθησαν, και 
τα μνημεία ανεώχθησαν και πολλά σώματα  των  
κ εκο ι μημένων  αγ ίων  ηγ έρθη ,  και εξελθόντες εκ των 
μνημείων μετά την έγερσιν αυτού εισήλθον εις την αγία πόλιν και 
ενεφανίσθησαν πολλοίς...(!)...» (Ματ θα ί ο ς  ΚΖ', 51 - 52). 
 

Με άλλα λόγια αν πιστέψουμε το Ματθα ί ο  και τον Ιωάννη ,  οι 
αναστάσεις ήταν κοινά φαινόμενα της εποχής και ο Ιησούς δεν 
ήταν καθόλου πρωτότυπος. Σωστή επιδημία αναστάσεων. Εκτός 
πια, αν δε συνέβη τίποτα απ’ όλα αυτά κι αποτελούν μόνο 
φαντασιώσεις των ανωνύμων απατεώνων του 4ου και 5ου αιώνα. 

 
Αν πάλι οι μάρτυρες, που παρακολούθησαν την ανάσταση του 

Λαζάρου υπήρξαν στην πραγματικότητα και είδαν το «θαύμα», 
τότε, με βάση τις πληροφορίες που εχουμε για τα μέσα, τις γνώσεις 
και τις συνήθειες της εποχής, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια 
λογική εξήγηση της «μαγικής εφαρμογής», που παρακολούθησαν. 
Άλλωστε, μερικοί από αυτούς θα πρέπει, οπωσδήποτε, να 
«συνεργάστηκαν» για την επιτυχία της. 

 



 

 

Υπάρχει σ’ ολόκληρη την Αίγυπτο, και ιδιαίτερα στη χερσόνησο 
του Σινά, ένας θάμνος, που οι Άραβες ονομάζουν «SEKARON». 
Στην επιστήμη της Βοτανολογίας, λέγεται HYOS-CIAMUS MUTICUS. 
Από το θάμνο αυτόν, συνήθιζαν, από τα πανάρχαια χρόνια, να 
βγάζουν μια ουσία, το BANG η ΒΑΝJ, που, ανάλογα με τη δόση της, 
δημιουργούσε παραισθησιογόνα η ναρκωτικά φαινόμενα. 

 
Θα πρέπει ακόμα να εξετάσουμε, τί είδους κατασκευή ήταν ο 

«παραδοσιακός τάφος» της εποχής εκείνης στο Ισραήλ. 
 
Στα πλάγια ενός βραχώδη λόφου, σκάβανε ένα είδος σπηλιάς, με 

απαλή κλίση προς τον ουρανό. Η είσοδος ήταν πολύ στενή και 
έκλεινε με μια πέτρινη πλάκα. Αν το πρόσωπο ήταν πολύ 
σημαντικό, στερέωναν την πόρτα σ' ενα είδος μοχλού που επέτρεπε 
το εύκολο άνοιγμά της. Στο κέντρο της σπηλιάς σκάβονε ένα λάκκο 
και γύρω της σχηματιζόταν ενα είδος κυκλικού διαδρόμου. Στο 
βάθος του τοίχου της πρώτης σπηλιάς σκάβανε μια δεύτερη σπηλιά 
και στα τοιχώματά της δημιουργούσανε «φωλιές», όπου και 
τοποθετούσαν τους νεκρούς. Οι «φωλιές» αυτές είχαν μια κλίση 
προς τα κάτω και στην άκρη τους χαράζονταν λούκια, που 
κατέληγαν στον κεντρικό λάκκο της πρώτης σπηλιάς. Τα υγρά της 
αποσύνθεσης κυλούσαν, με τον τρόπο αυτόν, στον κεντρικό λάκκο 
και οι νεκροί παρέμεναν στις «φωλιές», μέχρι να μείνει μόνο ο 
σκελετός τους. Το σκελετό αυτόν, τον επαιρναν κατόπιν και τον 
τοποθετούσαν σε πέτρινες μικρές θήκες, «οστεοφυλάκια», που τα 
τοποθετούσαν στον κυκλικό διάδρομο της πρώτης σπηλιάς. 
Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή θρησκευτική παράδοση, όλο το διάστημα 
της αποσύνθεσης ο χώρος του τάφου ήταν ακάθαρτος» και κανείς 
δεν επρεπε να τον πλησιάσει. Για να προφυλάξουν μάλιστα τους 
ανίδεους περαστικούς από τη μόλυνση, άσπριζαν με ασβέστη την 
εξωτερική πόρτα κι όλο της το περίγραμμα, σε αρκετή έκταση· Από 
την παράδοση αυτή δημιουργήθηκε και η εκφραση «ασπρισμένος 
τοίχος», που οι Εβραίοι τη χρησιμοποιούσαν σαν βρισιά. Σήμαινε 
δηλαδή κάτι σαν «Βρωμιάρη, ακάθαρτε, σάπιε», και, στα 
ευαγγελικά κείμενα, βλέπουμε συχνά τόσο τον Ιησού, όσο και τον 
Παύλο, να τη χρησιμοποιούν για να θίξουν τους αντιπάλους τους. 

 
Κι ας ξαναγυρίσουμε τώρα στο Λάζαρο κάνοντας την υπόθεση 

πως δέχτηκε να παίξει το ρόλο του «συνεργάτη» σ' ένα 
σκηνοθετημένο τέχνασμα, με σκοπό ν’ ανεβάσει το θαυματουργικό 
κύρος του Ιησού και, κατά συνέπεια, την προσχώρηση ενός 
μεγάλου μέρους του λαού στο κίνημα των Ζηλωτών. 

 
Έτσι παίρνει μια μεγάλη δόση BANG, ή κάποιο άλλο εξ ίσου 

ισχυρό ναρκωτικό. Σύντομα παρουσιάζει φαινόμενα αρρώστιας, κι 
ακόμα πιο σύντομα «πεθαίνει». Άλλοι συνεργάτες τον μεταφέρουν 
κοιμισμένο στον τάφο, τον τοποθετούν σε μιαν από τις «φωλιές» 



 

 

και μετά φεύγουν, κλείνοντας πίσω τους την πέτρινη πόρτα... Ένα 
παρόμοιο τέχνασμα δεν είναι, ούτε σπάνιο ούτε ανεπανάληπτο. Οι 
γνώστες της μαγικής τέχνης Βούντου, γνωρίζουν βότανα που 
κάνουν τα θύματά τους να παρουσιάζουν μια τέλεια νεκροφάνεια. 
Χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις συνέβησαν στην Αϊτή, μέχρι να 
ψηφιστεί ειδικός νόμος, που απαγόρευε παρόμοιες μαγείες, γιατί 
κατέληγαν πάντα σε βάρος του θύματος και στην οριστική του 
υπόταξη στο μάγο. Φανερωνόταν δηλαδή η ίδια σχέση, που υπάρχει 
ανάμεσα στον τοξικομανή και στον προμηθευτή του. Στην 
περίπτωση του Λάζαρου - Ανδρέα, παρατηρούμε κάποια άνεση, για 
την επιτυχία του τεχνάσματος. Ο ύπνος του πρέπει να ήταν πολύ 
σύντομος. Όσο κράτησε η τελετή της ταφής. Αμέσως μετά, ξύπνησε 
μέσα στον τάφο κι εγκαταστάθηκε εκεί για τέσσερεις μέρες, 
περιμένοντας τον Ιησού. Πιστοί συνεργάτες θα του προμήθευαν 
σίγουρα νερό και φαΐ, και σαν τέτοιους πρέπει να θεωρήσουμε τις 
δυο αδελφές, τη Μάρθα και την Μαρία, που ήταν τόσο αδελφές του 
Λάζαρου-Ανδρέα, όσο και του ίδιου του Ιησού. Όσο για τους  
περίεργους, αυτοί είχαν από μόνοι τους απομακρυνθεί με το 
ασβέστωμα της πόρτας και των εξωτερικών τοιχωμάτων του τάφου, 
που αποτελούσε μια θρησκευτική και νομική υποχρέωση. Έτσι, 
μόλις τέλειωσαν τις προετοιμασίες, δεν είχαν παρά να ειδοποιήσουν 
το μεγάλο αδελφό τους, τον Ιησού, για να έρθει να κάνει το 
«θαύμα». Όσο για τη χαρακτηριστική μυρουδιά της αποσύνθεσης, 
αρκούσε ένα κομμάτι κρέας, πεταμένο σε μια γωνιά του τάφου. 
 

Η παραπάνω εξήγηση αποτελεί βέβαια μια υπόθεση και δεν 
υπάρχουν χειροπιαστά στοιχεία για να την αποδείξουν. Αυτά, αν 
υπήρχαν, φρόντισαν να τα εξαφανίσουν εγκαιρα. Στο κάτω - κάτω, 
μπορεί να συνέβη κι έτσι. Μια λογική εξήγηση είναι πάντα 
προτιμότερη από μια δογματική ψευδολογία, που είμαστε σίγουροι 
για την πλαστότητά της. Άλλωστε, ποιος ξέρει αν η «ανάσταση του 
Λάζαρου» δεν ήταν είδος «γενικής δοκιμής» της «ανάστασης» του 
ίδιου του Ιησού, που τελικά απέτυχε, εξ αιτίας της «πραγματικής» 
του σταύρωσης. 

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ. 
 

Θα παρατηρήσουμε πως: 
 
1)  Η Μαρία είναι αδελφή του Λαζάρου ή Ανδρέα ( Iωάννης IΑ', 
1-4). 

 
2) Ο Ανδρέας είναι αδελφός του Σίμωνα-Πέτρου και, κατά 

συνέπεια, αδελφός του Ιησού, όπως ήδη έχουμε αποδείξει. 
 



 

 

3)  Σύμφωνα με τον ίδιο συλλογισμό, τόσο η Μαρία, όσο και η 
Μάρθα, είναι αδελφές του Ιησού. Στο Ματ θα ί ο  (IΓ', 56) και στο 
Μά ρκο  (ΣΤ', 3) γίνεται λόγος γι’ αυτές, χωρίς ν' αναφερθούν τα 
ονόματά τους. 
 
4) Η Μαρία, η αδελφή του, είναι η γυναίκα που αλείφει με μύρο 

τα πόδια του Ιησού και τα σκουπίζει με τα μαλλιά της ( Ιωάννης  
ΙΒ', 3). 
 
5)Αλλά, σύμφωνα με το Λουκά  (Ζ', 38), η γυναίκα, που άλειψε 

με μύρο τα πόδια του Ιησού, ήταν μια αμαρτωλή της πόλης, με 
άλλα λόγια μια πόρνη. 
 
6)Κατά συνέπεια, η αδελφή του Ιησού ήταν πόρνη. 
 
7)Και ο Ιησούς της δίνει κουράγιο, για να υπομένει τις κατηγορίες 

της άλλης αδελφής, της Μάρθας. Με άλλα λόγια, εγκρίνει τη στάση 
της και τον τρόπο Ζωής της. 
 

Έτσι αρχίζουμε πια να καταλαβαίνουμε, γιατί ο Ιησούς δηλώνει 
πως οι πόρνες θα έχουν την καλύτερη θέση από τις άλλες πιστές, 
όταν ερθει η Βασιλεία του ουρανού (Ματ θα ί ο ς  Κ', 31-32), 
δηλαδή η απελευθέρωση της χώρας από το ρωμαϊκό ζυγό και την 
εγκαθίδρυση της δυναστείας των Ζηλωτών στο θρόνο του Ισραήλ, 
όπου δεν θ' αναγνωρίζεται άλλος κύριος, εκτός από το Θεό. Το ίδιο 
συμβαίνει και στην περίπτωση των τελωνών, που, κι αυτοί, εξ αιτίας 
της συνδρομής τους στο μεσσιανικό κίνημα, θ' ανταμείβονταν μαζί 
με τις πόρνες, για τις υπηρεσίες τους (βλ. « Ιησού ς  ή τ ο  
θανάσ ι μο  μυσ τ ι κ ό  των  Ν α ϊ τ ώ ν κεφ. 16). 

 
Σχετικά εδάφια με τα παραπάνω: 
 
Ματ θα ί ο ς :  Θ', 10 - ΙΑ', 19. 
Μά  ρ  κ ο  ς : Β', 15 - 16. 
Λουκ άς :  Ε', 30 - ΙΔ', 1 - ΙΕ', 2. 
 
 



 

 

 

χ 
 

Ο Ιούδας Μπαρ Ιούδα 
 
 
 
«Από τη γενειά του Σωτήρα, υπήρχαν ακόμα οι εγγονοί του Ιούδα, 
του εξ αίματος αδελφού του...» 
 

Ευσέβιος της Καισαρείας: 
 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: III  XX 

 
 
 
Ο Ιούδας αυτός (από την εβραϊκή ονομασία JEHUDA: ο 

Εγκωμ ι ασ τή ς ) ,  που αναφέρεται στο Μάρκ ο  (ΣΤ', 3) σαν 
αδελφός του Ιησού, δεν πρέπει να συγχέεται με τον Ιούδα τον 
Ισκαριώτη (έβρ. ISH-SICARIOTH: άνθρωπος του  φόνου ) :  

 
«...λέγει αύτώ ο Ιούδας, ο  ουχ  ο  Ι σ καρ ιώτη ς .  Κύριε...» 

( Ιωάννης  ΙΔ', 22) 
 
Ο Ιούδας αυτός δεν είναι άλλος από το Θωμά (εβρ. ΤΑΟΜΑ: 

Δ ίδυμ ο ς) .  Ο Τατιανός, μαθητής του άγιου Ιουστίνου, δηλώνει 
μέσα στο εργο του «Δ ι ατ έσσα ρον » ,  γύρω στο 175 μ.Χ., πως το 
πραγματικό όνομα του Θωμά ήταν Ιούδας. Αργότερα, ο άγιος 
Εφράιμ, ένας από τους πατέρες της συριακής εκκλησίας, 
επαναλαμβάνει την ίδια πληροφορία στους Ύμνους  του. 

 
Θα πρέπει να γνωρίζουμε πως Θωμά ς  δεν είναι ένα εβραϊκό 

όνομα, κι ακόμα λιγότερο ελληνικό η ρωμαϊκό. Προέρχεται 
απλούστατα από το εβραϊκό ουσιαστικό ΤΑΟΜΑ (πληθυντικός: 
ΤΑΟΜΙΜ), που σημαίνει Δίδυμος. Άλλωστε, ο Ιωάννης  (ΙΑ', 16 
και Κ', 24) κάνει πιστή μετάφραση του όρου, γράφοντας 
«...Θωμάς, ο επιλεγόμενος Δίδυμος...». Η ύπαρξη του δίδυμου 
αυτού αδελφού του Ιησού, αποδείχτηκε αναλυτικά στο Βιβλίο μας 
«Ιησού ς  η  τ ο  θαν άσ ι μ ο  μυσ τ ι κ ό  των  Να ϊ τών» ,  κι έτσι, 
εδώ θα περιοριστούμε ν' αναφέρουμε μόνο ενα απόσπασμα από ενα 
πολύ παλιό ευαγγέλιο, που σώζεται σήμερα στη συριακή του 
μετάφραση του 5ου αιώνα: 
 

«...και ο Ιησούς μίλησε στην εβραϊκή γλώσσα λέγοντας: Χαίρε 
Πέτρο, φύλακα μου χα ί ρε  κ ι  σ υ  δ ί δυ με  α δελφέ  μ ου ,  
δεύ τ ερε  χρ ι σ τ έ . . . »  

 



 

 

( Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Βα ρθολ ομα ί ου ,  2 ο  απόσπασμα, Παρίσι 
1904, μετ. Δρ. REVILLOUT, εκδοση FIRMIN — DIDOT). 
 

Ένας άλλος αδελφός του Ιησού, που η ταυτότητα του παραμένει 
ένα μεγάλο μυστήριο, είναι κάποιος Σ ι δών ι ο ς  (ο άνθρωπος που 
μένει στη Σιδώνα), που αναφέρεται από τον Ιππόλυτο της Θήβας κι 
από τον Ιωσήφ τον Εκκλησιαστικό. (Βλ. MIGNE: Πατρολ ογ ί α ,  
XVI, 187). Ίσως σε αυτόν κατέφυγε ο Ιησούς όταν κρύφτηκε στην 
Φοινίκη, μετά τη σύλληψη του Ιωάννη του Βαπτιστή (Ματθα ί ο ς  
ΙΕ', 21). Ίσως ακόμα να ταυτίζεται με τον Ιησού-Μπαρ-Αμπά η 
Βαραββά, όπως προτιμουν να τον αποκαλούν τα ευαγγελικά 
κείμενα. Ο μεγάλος Ωριγένης, αναφέρει πως το πραγματικό όνομα 
του Βαραββά, ήταν Ιησούς. Στη συνέχεια του βιβλίου μας, θα 
εξετάσουμε και την περίπτωση της ταύτισης του Ιησού-Μπαρ-Αμπά 
με τον ίδιο τον Ιησού. 

 
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, στην περίπτωση του Ιούδα, 

είναι πως οι ανώνυμοι γραφείς του 4ου αιώνα, προσπάθησαν να τον 
κρύψουν πίσω από τ’ όνομα Θωμάς, για να μην αποκαλυφθεί πως ο 
Ιησούς «ο Υιός του Θεού» είχε ενα δίδυμο αδελφό. 

 
Με το πραγματικό του όνομα, τον συναντάμε, στα κανονικά 

Ευαγγέλια: Ματθαίος ΙΓ',55 - Μάρκος ΣΤ, 3 - Λουκάς ΣΤ, 16 –
Πράξεις Α', 13 - Επιστολή Ιούδα Α΄, 1.Ο Ευσέβιος της Καισαρείας 
επιβεβαιώνει την άποψη μας: 

 
«Ακόμα, ο Δομιτιανός διέταξε να εξοντώσουν τους απογόνους 

του Δαυίδ. Μια παλιά παράδοση αναφέρει πως μερικοί αιρετικοί 
κατήγγειλαν τους απόγονους του I ο ύδα ,  τ ου  ε ξ  α ί ματ ο ς  
αδελφ ού  τ ου  Σωτήρα ,  ότι ανήκαν στη φυλή του Δαυίδ και 
στην οικογένεια του ίδιου του Χριστού...» (Ευσέβιος της 
Καισάρειας: Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α ,  III, XIX). 

 
Στο παραπάνω απόσπασμα, ο Ευσέβιος αντιγράφει πιστά τα 

«Υπομνήματα» του Ηγίσιππου, έργο χωρισμένο σε πέντε τόμους, 
που ο συγγραφέας του ήταν εκχριστιανισμένος Ιουδαίος, που έζησε 
από το 110 έως το 180 στην Παλαιστίνη κι επισκέφτηκε πολλές 
εκκλησίες, πριν να γυρίσει στον τόπο του και ασχοληθεί με τη 
συγγραφική εργασία. Ο Ευσέβιος δηλώνει πως είχε στα χέρια του 
το έργο του Ηγίσιππου, που βέβαια χάθηκε. 

 
Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω πληροφορίες, ο Θωμάς ήταν 

το ίδιο πρόσωπο με τον Ιούδα και ταυτόχρονα ήταν δίδυμος 
αδελφός του Ιησού. Είχε δηλαδή το ίδιο όνομα με τον πατέρα του, 
τον Ιούδα από τα Γάμαλα. 

 



 

 

Αλλά, εκεί που το όλο θέμα μπερδεύεται στην κυριολεξία, είναι 
όταν ο πάστορας LUIS SEGOND, στην προτεσταντική εκδοση της 
Αγίας Γραφής, μας λέει πως ο Ιούδας είναι το ίδιο πρόσωπο με το 
Λεβαίο, που αναφέρει ο Ματθα ί ο ς  (Γ, 3) και το Θαδδαίο. Ακόμα, 
μας λέει πως είναι ανηψιός του Ματθαίου 

 
- Λεβί. Κατά συνέπεια, ο τελευταίος ήταν θείος του Ιησού 
(πιθανότατα αδελφός του Ιούδα από τα Γάμαλα η της Μαρίας), εφ' 
όσον ήταν θείος του δίδυμου αδελφού του... Βλέπουμε πως κάθε 
φορά που εξετάζουμε την περίπτωση των «αποστόλων» πέφτουμε 
πάντοτε σ' ενα στενό οικογενειακό κύκλο. 
 

Στο έργο μας «Ο Ιησού ς  ή  τ ο  θ αν άσ ι μο  μυσ τ ι κ ό  των  
Να ϊ τών » ,  είχαμε αποδείξει πως ο δίδυμος αυτός αδελφός του 
Ιησού, είχε πουληθεί σα σκλάβος, με σκοπό να διαφύγει ανώνυμα 
από την Παλαιστίνη, όπου τον καταζητούσε η ρωμαϊκή αστυνομία, 
εξ αιτίας της ομοιότητάς του με τον Ιησού κι εξ αιτίας του ρόλου, 
που έπαιξε στο τέχνασμα της ανάστασης. Αλλά, μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα, θα πρέπει να γύρισε πάλι στην Ιουδαία, για να 
συνεχίσει τη δράση του στα πλαίσια του μεσσιανικού κινήματος των 
Ζηλωτών, εφ' όσον τον ξανασυναντάμε στα κείμενα του Φλάβιου 
Ιωσήφ. Ο ιστορικός αυτός μας πληροφορεί πως ο Θωμάς 
εκτελέστηκε κατά διαταγή του προκουράτορα Κούσπιου-Φάδου, 
ανάμεσα στα 45 και 47. Ας δούμε αναλυτικά το κείμενο: 
 

«Την εποχή που ο Φάδος ήταν προκουράτορας στην Ιουδαία, 
ένας μάγος με τ’ όνομα Θευδάς ( Θ ευδά ς ,  είναι η ελληνική 
απόδοση του εβραϊκού ονόματος Θαδδα ί ο ς  εβρ.: ΤΟDAH. 
Άλλωστε, η εβραϊκή παράδοση παραδέχεται μόνο πέντε μαθητές 
του Ιησού: Ματά ϊ -Ματθαίος, Νακ ά ι -Νικόδημος, Νατσ έ ρ , 
Νουν ί ,  Τον τ άχ -Θαδδαίος κι όχι δώδεκα), κατάφερε να πείσει 
πολλούς ανθρώπους να τον ακολουθήσουν μέχρι τον Ιορδάνη, 
κουβαλώντας μαζί τους και τις περιουσίες τους. Ισχυριζόταν πως 
ήταν προφήτης και πως είχε τη δύναμη να χωρίσει τα νερά του 
ποταμού, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια στεγανή διάβαση. Με τα 
λόγια αυτά κατάφερε να ξεγελάσει πολύ κόσμο. Αλλά ο Φάδος δεν 
επέτρεφε να μεταβληθεί σε εξέγερση η τρέλλα αυτή. Έστειλε 
εναντίον τους ενα απόσπασμα ιππικού, που κατάφερε άλλους να 
σκοτώσει κι άλλους να συλλάβει ζωντανούς. Όσο για το Θευδά, 
αυτόν τον έπιασαν ζωντανό οι στρατιώτες και, αφού τον 
αποκεφάλισαν, μετέφεραν το κεφάλι του στην Ιερουσαλήμ. Να 
λοιπόν τί συνέβη στην Ιουδαία, όταν προκουράτορας ήταν ο 
Κούσπιος Φάδος...» (Φλάβιου Ιωσήφ: Ι ουδα ϊ κ έ ς  Αρχα ι ό τη τ ε ς  
XX, V, 1). 
 

Για να καλυφθεί καλύτερα η πραγματική ταυτότητα του δίδυμου 
αδελφού του Ιησού, βλέπουμε πως του έδωσαν πολλά ονόματα: 



 

 

Ιούδας, Θευδάς, Θαδδαίος, Λεβαίος, Θωμάς. Ακόμα καλύτερα, τον 
παρουσίασαν σα γιο του Ιάκωβου του Μικρού, του υποτιθέμενου 
«γιου του Αλφαίου», που αποκεφαλίστηκε στην Ιερουσαλήμ το 44. 
Και σ' αυτό το σημείο, καθολικοί και διαμαρτυρόμενοι ερευνητές, 
για πρώτη φορά συμφώνησαν. 

 
Βλέπουμε όμως, χάρις στις αποδείξεις που εχουμε με βάση τ’ 

αρχαία κείμενα, ότι ο Θωμάς-Ιούδας-Θαδδαίος-Θευδάς-Λεβαίος δεν 
είναι άλλος από το δίδυμο αδελφό του Ιησού, κι όχι ένας μακρινός 
συγγενής του, όπως θέλουν να τον παρουσιάζουν οι σκόπιμες κι 
επιβεβλημένες απόψεις των σεβάσμιων ερευνητών. 

 
Ωστόσο μένει ακόμα να υπογραμμιστεί ένα σημαντικό σημείο. 

Στην αφήγηση του Φλάβιου Ιωσήφ, για το θάνατο του Θωμά- 
Ιούδα-Λεβαίου-Θαδδαίου, είδαμε τα πλήθη να πείθονται να τον 
ακολουθήσουν, μεταφέροντας μαζί τους όλη τους την περιουσία. 
Μια ανάλογη περίπτωση είχαμε παρατηρήσει στη δράση του 
Σίμωνα-Πέτρου, που τιμώρησε τον Ανανία και τη Σαπφείρα για την 
άρνησή τους, να δώσουν και την τελευταία τους δεκάρα στο κοινό 
ταμείο του μεσσιανικού αγώνα των Ζηλωτών. Τα γεγονότα αυτά 
εξηγούν τους τρόπους, που χρησιμοποίησαν οι Ζηλωτές, για να 
συγκεντρώσουν τον τεράστιο θησαυρό τους, που γι' αυτόν μας 
μιλούν τα χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας. 

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 
 

Θα μπορούσε κανείς ν' απορήσει, που ο δίδυμος αδελφός του 
Ιησού δέχτηκε να παίξει το ρόλο του «αναστημένου», εφ' όσον 
παρουσιάζεται ν' αμφιβάλλει γι' αυτή την ανάσταση. Στην 
πραγματικότητα, η δημιουργία του επεισοδίου της απιστίας του 
Θωμά, δημιουργήθηκε πολύ αργότερα, ακριβώς για ν' αποσπάσει 
την προσοχή των περιέργων και να καλύψει οριστικά την 
πρανματική προσωπικότητα του «αγίου». Μπορούμε εύκολα ν' 
αποδείξουμε τον ισχυρισμό μας. 

 
Ο επίσκοπος της Αντιόχειας Ιγνάτιος, γύρω στα 110-115, έγραψε 

μια Επ ι σ τολή  προ ς  τ ου ς  Σμυ ρν ι ώτ ε ς ,  ενώ βρισκόταν 
φυλακισμένος στην Τροία, περιμένοντας το καράβι, που θα τον 
οδηγούσε μαζί με πολλούς άλλους κρατούμενους στη Ρώμη, για 
δημόσια εκτέλεση. Στο γράμμα του αυτό, μας δίνει την απόδειξη, 
πως στην εποχή του δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί η παράδοση της 
«απιστίας του Θωμά». 

 
«... όσο για μένα, εγώ πιστεύω πως κι ακόμα μετά την ανάσταση 

του, ο Ιησούς - Χριστός είχε ένα πραγματικό σώμα. Όταν πλησίασε 



 

 

τον Π έ τρο  και τους συντρόφους του, τις τους είπε: Αγγίξτε με, 
ψηλαφίστε με και δήτε πως δεν είμαι ένα πνεύμα, χωρίς σώμα. 
Αμέσως τον άγγιξαν, και χάρις στην άμεση επαφή με το σώμα και 
το πνεύμα του πίστεψαν» (Ιγνάτιος της Αντιόχειας: Επ ι σ τολή  
προ ς  τ ου ς  Σμυρν ι ώτ ε ς  ΙΙΙ). 

 
Το επεισόδιο της απιστίας του Θωμά το συναντάμε μόνο μέσα στο 

ευαγγέλιο του Ιωάννη  (Κ', 24), και ξέρουμε πως το κείμενο αυτό 
ήταν τελείως άγνωστο, πριν το 190. Το ίδιο κείμενο που έχουμε 
σήμερα, προέρχεται από αντίγραφα του 4ου αιώνα. Στα παλαιότερα 
από το 190 κείμενα, σαν άπιστος εμφανίζεται πάντοτε ο Πέτρος, και 
βλέπουμε πως ο Ματθα ί ος ,  ο  Μά ρκος  κι ο Λουκά ς  αγνοούν 
την απιστία του Θωμά! 

 
Αν μάλιστα θυμηθούμε πως ο Ιγνάτιος της Αντιόχειας ήταν 

μαθητής του Πέτρου, έχουμε την απόδειξη πως ο συγγραφέας της 
Επ ι σ τολή ς  προς  τ ου ς  Σμυρν ι ώτ ε ς  μας μεταδίδει 
πληροφορίες από τις ίδιες τις πηγές της προφορικής παράδοσης. 

 
Ο  Θωμάς, μόλις εγκατέλειψε κρυφά την Παλαιστίνη, απέφυγε να 

συνεχίσει να παίζει το ρόλο του «αναστημένου Ιησού». Ο  Κλήμης 
της Αλεξάνδρειας μας λέει: 

 
«Δεν ήταν όλοι οι εκλεκτοί του Σωτήρα, που κήρυξαν το λόγο 

του κι ούτε όλοι τους θανατώθηκαν στ’ όνομά του... Ανάμεσα σε 
αυτούς, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε το Ματθαίο, το Φίλιππο, τ ο  
Θωμά  κ ι  άλλου ς  π ολλούς...» (Κλήμης της Αλεξανδρείας: 
Στρωματείς IV, IX). 

 
Αν πάλι θυμηθούμε πως ο Κλήμης ήταν μαθητής του Παντένου κι 

αυτός μαθητής του απόστολου Μάρκου, βλέπουμε και πάλι πως ο 
συγγραφέας του παραπάνω αποσπάσματος αντλεί τις πληροφορίες 
του από τις πηγές της προφορικής παράδοσης. 

 
Σύμφωνα με την επίσημη εκκλησιαστική παράδοση, ο Ιούδας ο 

Ισκαριώτης φίλησε τον Ιησού, για να προσδιορίσει τον πραγματικό 
Ιησού στους λεγεωνάριους, που θα μπορούσαν να κάνουν σύγχυση 
με το σωσία του, δηλαδή το δίδυμο αδελφό του. 

 
Βέβαια η παράδοση αυτή μας λέει πως ο σωσίας ήταν ο ξάδελφός 

του, ο Ιάκωβος ο Μικρός. Ωστόσο, σε μας αρκεί η παραδοχή πως 
υπήρχε σωσίας. 

 
 
 
 
 



 

 

 

XI 
 
 

Φίλιππος 
 
 
 
 
ΓνωρίΖω άλλα κείμενα, λιγότερο παλιά από τα χειρόγραφα του 
Κουμράμ, aλλά πολύ πιο πλούσια σε περιεχόμενο, που, με μια 
καταπληκτική αφθονία από λεπτομέρειες, παρουσιάζουν 
oλοφώτιστες όλες τις σκοτεινές σελίδες της Ιστορίας των πρώτων 
μεταχριστιανικών χρόνων. 
 

JΕAN DORESSE:Tα μυστικά βιβλία των  
Γνωστικιστών της Αιγύπτου, Εισαγωγή. 

 
 

 
Το 1947, ανακαλύφθηκε στο NAG- HAMADI της Άνω Αιγύπτου, 

μία πολύ πλούσια γνωστικο-χριστιανική Βιβλιοθήκη. Ονομάστηκε 
βιβλιοθήκη του Χηνοβοσκίου, όπως ονομαζόταν στους 
ελληνιστικούς χρόνους η τοποθεσία SHENESSIT της Αρχαίας 
Αιγύπτου, κι αποτελείται από σαράντα εννέα χειρόγραφα, γραμμένα 
σε δυο αιγυπτιακές διαλέκτους, τα νότιο - αχμιμικά και τα σαχιδικά. 
Ένα από αυτά έχει τον τίτλο: «Επ ι σ τολή  του  Π έ τ ρου  προ ς  
τ ο  Φ ί λ ι ππ ο ,  αδελφ ό  του  κα ι  σύ ν τροφ ο»  είναι γραμμένο 
στα σαχιδικά, τη διάλεκτο της Άνω Αιγύπτου, που είναι γνωστή και 
σα Θηβαϊκή γλώσσα. 

 
Το χειρόγραφο αυτό μας δίνει την απόδειξη, πως ακόμα την 

εποχή που γράφτηκε, δηλαδή τον 5ο αιώνα, κυκλοφορούσαν 
ελεύθερα οι πληροφορίες για την οικογενειακή σχέση του Ιησού με 
τους «μαθητές» του. 

 
 
Έχουμε ήδη άποδείξει πως ο Σίμων-Πέτρος ήταν αδελφός του 

Ιησού. Αν λοιπόν ο Φίλιππος είναι αδελφός του Πέτρου, είναι κι 
αυτός αδελφός του Ιησού. 

 
Ο Κλήμης της Αλεξάνδρειας μας δίνει δυο μαρτυρίες για το 

πρόσωπό του. Ο Φίλιππος ήταν από τη Βηθσαϊδά, την πόλη του 
Ανδρέα και του Πέτρου ( Ιωάννης  Α', 44), πράγμα που 
φανερώνει κάποια συγγένεια μαζί τους. Οπωσδήποτε, ανήκε στη 
γενιά του Δαυίδ. Ας ανοίξουμε τον Ευσέβιο της Καισαρείας: 



 

 

 
«Στη συνέχεια της αφήγησης του, ο Κλήμης μας μεταδίδει τις 

απόψεις των αποστόλων για το γάμο και παρουσιάζει τους δυο 
παντρεμένους απόστολους ν' αντιτίθενται σε αυτούς, που 
διακηρύσσουν την αγαμία. Αλλά, θα τολμούσαν να κατηγορήσουν 
και τους ίδιους τους εγγαμους απόστολους; Πράγματι, ο Πέτρος κι 
ο Φίλιππος είχαν παιδιά. Μάλιστα, ο Φίλιππος πάντρεψε και τις 
κόρες του. Κι ο Πέτρος δεν διστάζει, σε μια επιστολή του, να στείλει 
χαιρετισμούς στη γυναίκα του, που δεν την είχε πάρει μαζί του στην 
περιοδεία του, για να μην ταλαιπορηθεί από το ταξίδι...» (Ευσέβιος 
της Καισαρείας, Ε κκλησ ι σ τ ι κή  Ισ τορ ί α ,  ΙΙΙ, XXX, 1). 

 
Ο ερευνητής G. BARDY υποστηρίζει την άποψη, πως ο Κλήμης 

της Αλεξανδρείας συγχέει τον απόστολο Φίλιππο με το διάκονο 
Δίλιππο, που αναφέρεται από τις Πράξε ι ς  (ΚΑ', 9), και πως 
παρόμοια σύγχυση είχε κάνει κι ο Πολυκράτης της Εφέσου, στην 
Επιστολή του προς τον Πάπα Βίκτωρα. Και ήταν ο διάκονος 
Φίλιππος, που είχε τις τέσσερεις κόρες. Υπάρχει ακόμα η 
πληροφορία, πως οι τέσσερεις αυτές γυναίκες ήταν όλες τους 
προφήτισσες. Ο πατέρας τους θάφτηκε στην Ιεράπολη μαζί με δυο 
από αυτές. 

 
Ας άφήσουμε όμως το διάκονο κι ας ξαναγυρίσουμε στον 

απόστολο, που για το πρόσωπό του δεν έχουμε σχεδόν καμία 
πληροφορία, εκτός από άλλη μια μαρτυρία του Κλήμη της 
Αλεξανδρείας: 

 
«...δεν ήταν οι εκλεκτοί του Κυρίου, που κήρυξαν το λόγο του κι 

ούτε όλοι πέθαναν στ’ όνομα του. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο 
Ματθαίος, ο Φ ίλ ι ππο ς , ο Θωμάς και πολλοί άλλοι...» (Κλήμης της 
Αλεξανδρείας: Στρωματ ε ί ς ,  IV, 9). 

 
Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι αυτοί, μετά το θάνατο του Ιησού και 

τη λήξη της επαναστατικής δράσης, που έγινε κάτω από την 
καθοδήγησή του, επέστρεψαν στις προσωπικές τους ασχολίες, 
λιγότερο επικίνδυνες και περισσότερο προσοδοφόρες από τις 
εξεγέρσεις των Ζηλωτών. Από αυτούς, που αναφέρει ο Κλήμης, θα 
πρέπει ν' αφαιρέσουμε το Θωμά η Ιούδα η Θαδδαίο, το δίδυμο 
αδελφό του Ιησού, γιατί αυτός, αν δεν «κήρυξε το λόγο του 
Κυρίου», τουλάχιστον ξέρουμε πως αποκεφαλίστηκε με τ’ όνομα 
Θευδάς από τους στρατιώτες του προκουράτορα Κούσπιου Φάδου, 
για την επαναστατική του δράση. Αν είχε κηρύξει μόνο το «λόγο 
του Κυρίου», θα είχε τελειώσει τις μέρες του ήρεμα και δεν θα 
πέθαινε σαν κοινός εγκληματίας. Η θανατική καταδίκη του 
φανερώνει την ποιότητα του «κηρύγματός» του. 

 



 

 

Σίγουρα, οι πρώτοι από τους «απόστολους», που δεν πίστεψαν 
στην ψευδανάσταση, ήταν ο Ματθαίος, ο Φίλιππος κι ο Θωμάς- 
Ιούδας. Ο τελευταίος, όχι μόνο δεν πίστεψε, αλλά ήταν κι ο 
αποφασιστικός παράγοντας για την αληθοφάνεια του τεχνάσματος, 
γιατί, για μερικές μέρες, έπαιξε το ρόλο του «αναστημένου» Ιησού. 
Κι ο Ματθαίος γράφει: 

 
«...οι δε ένδεκα μαθηταί επορεύθησαν εις την Γαλιλαίαν εις το 

όρος ου ετάξατο αυτοίς ο Ιησούς. και ιδόντες αυτόν προσεκύνησαν 
αυτώ, οι δε  ε δ ί σ τασαν . . . »  (Μ ατθα ί ο ς  ΚΗ ,16 -17). 

 
Και να το τελευταίο κομμάτι από το απόκρυφο ευαγγέλιο του 

Πέτρου: 
 
«Την τελευταία μέρα των αζύμων, πολλοί άνθρωποι γύριζαν στα 

σπίτια τους, γιατί η γιορτή του πάσχα είχε πια τελειώσει. Κι εμείς, οι 
δώδεκα μαθητές του Κυρίου, κλαίγαμε κι ήμασταν απαρηγόρητοι, 
κ ι  ο  κα θένα ς  απ ό  εμά ς  κ ατα θλ ι μ ένο ς  απ ό  τ α  
γ ε γονότ α  (της σταύρωσης), γύρ ι σ ε  σ το  σπ ί τ ι  τ ου .  Κι εγώ, 
ο Σίμωνας-Πέτρος, μαζί με  τ ον  αδελ φό  μου ,  τ ον  Ανδρέα ,  
πήραμε τα δίχτυα μας και πήγαμε στη θάλασσα. Μαζί μας ήταν ο 
Λεβί, ο γιος του Αλφαίου, που ο Κύριος...» (Ευαγγέλιο του Πέτρου, 
58). 

 
Κανείς λοιπόν από αυτούς δε γνώριζε τίποτα για την ανάσταση, 
παρ' όλα τα θαύματα και τις προφητείες που είχαν προηγηθεί. 
 

Ένα άλλο σημείο, που θα πρέπει να παρατηρήσουμε στο 
παραπάνω απόσπασμα, είναι πως, μετά τη σταύρωση του Ιησού, οι 
απόστολοι εξακολουθουν να είναι δώδεκα, πράγμα που σημαίνει 
πως ο Ιούδας ο Ισκαριώτης δεν έχει ακόμα εκτελεστεί. 

 
Όσον αφορά το τέλος του Φιλίππου, η «Χρυσή Παράδοση» μας 

πληροφορεί πως πέθανε στην Ιεράπολη της Φρυγίας. Υποτίθεται 
πως τον σταύρωσαν και μετά τον πλάκωσαν κάτω από μια μεγάλη 
πέτρα, όπως απαίτησαν οι ειδωλολάτρες ιερείς. Για να 
παραδεχτούμε αυτή την άποψη, θα πρέπει να πληροφορηθούμε τί 
έκανε ο Φίλιππος στη Φρυγία και σ' αυτό το σημείο, η παράδοση 
είναι βουβή. Ακόμα, αν εγκατέλειψε τη μεσσιανική δράση των 
Ζηλωτών, τί είχαν εναντίον του οι ειδωλολάτρες ιερείς; Υπάρχει κι 
άλλη παράδοση, που λέει πως πέθανε άρρωστος στην Ιεράπολη. 
Τελικά, το μόνο που μπορούμε να πουμε, είναι πως, επειδή δεν 
έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στην οποιαδήποτε «παράδοση», είτε 
πρόκειται για «χρυσή» είτε για «ιερή», καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα, πως δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα για τον 
«απόστολο» Φίλιππο. 

 



 

 

 

ΧΙΙ 
 
 

Ματθαίος 
 

 
Μας μίλησαν για την ανακάλυψη του πρωτότυπου κειμένου του 
Ματθαίου, μέσα στον τάφο του Βαρνάβα, στην Κύπρο... έψαξαν και 
βρήκαν άλλους πάπυρους και προσπάθησαν ν' αποδείξουν πως 
είχαν επιτέλους στα χέρια τους το γνήσιο Ματθαίο... κανένα από τα 
κείμενα αυτά δεν είναι, ούτε γνήσιο ούτε αληθινό! 
 

CHARLES GUIGNEBERT    Ο Χριστός: I, IV 
 
 
 

 
 Η σωστή ορθογραφία, του ονόματος του Ματθαίου, είναι με ένα 
ταυ, γιατί προέρχεται από το εβραϊκό όνομα ΜΑΤΗΑΝ, που 
γράφεται στη γλώσσα αυτή με τρία γράμματα ΜΕΜ-TAF-NOUN και 
το συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη (Β Βασιλέων, ΙΑ', 18 και 
Ιερεμίας ΛΗ', 1). Όπως είναι γνωστό, τα φωνήεντα δεν γράφονται 
στην εβραϊκή γραφή, παρά μόνο από μια ειδική σημειολογία, που 
μπαίνει προαιρετικά κάτω από τα σύμφωνα. 
 
Ο Κλήμης της Αλεξανδρείας μας πληροφορεί πως ο Ματθαίος ήταν 
από εκείνους τους «απόστολους», που δεν συνέχισαν τη μεσσιανική 
δράση, μετά το θάνατο του Ιησού κι αποσύρθηκαν στις ιδιωτικές 
τους ασχολείες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει ο 
Μεγάλος Ωριγένης, το πρώτο ευαγγέλιο, που κυκλοφόρησε με τον 
τίτλο Ευαγγέλιο του Ματθαίου», χάθηκε. Ο ίδιος γνώρισε μόνο το 
δεύτερο, αυτό δηλαδή που εχουμε και σήμερα στα χέρια μας, 
καθώς και το απόκρυφο κείμενο με τον τίτλο «Β ι βλ ί ο  τη ς  
πα ι δ ι κή ς  ηλ ι κ ί α ς  τη ς  Μα ρ ί α ς  κα ι  του Ι ησού» ,  που οι 
ερευνητές ονομάζουν συνήθως «Ψευδό- Ματ θα ί ο» .  Είναι 
άγνωστο ποιος έγραψε τα δυο αυτά κείμενα, είναι πάντως σίγουρο 
πως συγγραφέας τους δεν είναι ο «απόστολος» Ματθαίος. 
 

Ακόμα, έχουμε στη διάθεση του αναγνώστη μας μια επίσημη 
ομολογία, για τη γνησιότητα των πληροφοριών σ' ότι αφορά στον 
βίο και τη δράση του προσώπου, που μας απασχολεί: 

 
«Οι λεπτομέρειες που μας μεταδίδει η παράδοση, για την 

αποστολική δράση και το μαρτύριο του Ματθαίου, δεν έ χουν  
καμ ι ά  ι σ τ ορ ι κή  α ξ ί α .  .  . »  ( Λ ε ξ ι κ ό  τη ς  Κα θολ ι κή ς  



 

 

Θεολ ογ ί α ς ,  τόμος Χ, Α' μέρος, σελ. 359 - IMPRIMATUR 1928, 
Παρίσι. έκδοση LETOUCEY, Η' 29). 

 
Εφ' όσον όμως υπάρχει η επίσημη άποψη, πως όσα γνωρίζουμε  

για την αποστολική δράση του Ματθαίου, δεν έχουν καμιά ιστορική 
αξία, το ίδιο ισχύει και για το «Κατ ά  Ματ θα ί ον  
Ευαγγ έλ ι ον» ,  που αποτελεί μέρος της αποστολικής δράσης του. 
Με λίγα λόγια, ο Ματθαίος, που αναφέρεται μέσα στο κείμενο με 
τον τίτλο Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Μ ατθα ί ου» ,  δεν έγραψε ποτέ του 
το βιβλίο που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. 

 
Ο Ματθαίος ταυτίζεται με το πρόσωπο, που αναφέρεται πολλές 

φορές με τ’ όνομα Λεβί, και για να πειστεί ο αναγνώστης μας, δεν 
έχει παρά να διαβάσει το κομμάτι του Μάρκ ου  (Β', 14) και να το 
συγκρίνει με το απόσπασμα Ματθαίος (Θ', 9). Ο Λουκά ς  (Ε', 27) 
τον αναφέρει κι αυτός με τ’ όνομα Λεβί, πράγμα που επιβεβαιώνει 
την παρατήρηση μας: 

 
α) «και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον 

επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτώ. Ακολούθει 
μοι. και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ...» (Ματ θα ί ο ς  θ, 9). 

 
β) «και μετά ταύτα εξήλθε και εθεάσατο τελώνην ονόματι Λευί 

καθήμενον επί το τελώνιον, και είπεν αυτώ...» (Λουκά ς  Ε , 27-
28). 

 
Ο Καρδινάλιος DANIELOU μας λέει πως, τόσο ο Ευσέβιος, όσο κι ο 
Επιφάνειος υποστηρίζουν πως το Ευαγγ έλ ι ο  των  Εβρα ίων ,  
που λέγεται και Ευαγγ έλ ι ο  των  Ναζ ωρα ίων ,  δεν είναι τίποτε 
άλλο, από την αραμαϊκή μετάφραση του Ευαγγ ελ ί ου  τ ου  
Ματθαίου (DANIELΟΥ: Θεολογία του Ιουδοχριστιανισμού, σελ. 34). 
 

Θα πρέπει, άραγε, ν' αποδεχτούμε την επίσημη εκκλησιαστική 
παράδοση, που μας τον παρουσιάζει σα θείο του Ιησού; Στην 
περίπτωση που η άποψη αυτή είναι σωστή, ο Ματθαίος θα πρέπει 
να ήταν αδερφός του Ιούδα από τα Γάμαλα ή του πατέρα της 
Μαρίας. Όπως το ομολογεί έμμεσα ο Κλήμης της Αλεξανδρείας, ο 
σοφός και γερασμένος Ματθαίος, θείος του «χρισμένου» ανηψιού 
ήταν από τους πρώτους, που αμφέβαλαν για την παρουσία του 
«ψευδαναστημένου», πάνω στο βουνό. 

 
Από την άλλη μεριά, το γεγονός, πως ήταν τελώνης, δηλαδή 

φοροεισπράκτορας για λογαριασμό των Ρωμαίων, σημαίνει πως είχε 
μια κάποια περιουσία. Τα τελωνεία ήταν φυλάκια, τοποθετημένα 
στις εισόδους των πόλεων, στα στενά περάσματα και στα γεφύρια, 
όπου ο κάθε ταξιδιώτης πλήρωνε φόρο για να περάσει. Ο 
φοροεισπράκτορας, για να πάρει μια τέτοια θέση, έπρεπε να την 



 

 

αγοράσει από τις ρωμαϊκές δυνάμεις κατοχής. Σε αντάλλαγμα, είχε 
το δικαίωμα ν' απαιτεί από τους περαστικούς, όχι μόνο τον 
απαιτούμενο από τους ρωμαίους φόρο, αλλά κι ενα «συμπλήρωμα» 
για την προσωπική του αμοιβή. Με τέτοιο επάγγελμα, ο Ματθαίος 
θα επρεπε να ήταν κάποιας προχωρημένης ηλικίας, γιατί 
διαφορετικά δεν υπήρχε περίπτωση, ούτε να τον εμπιστεύονται οι 
ρωμαϊκές αρχές ούτε να τον σέβονται οι ταξιδιώτες. Το περίεργο 
όμως είναι που η εκκλησιαστική παράδοση επιμένει να τον 
παρουσιάζει σα συγγενή του Ιησού. Η μόνη λογική εξήγηση είναι 
πως, για να εκπληρώσει το ρόλο του συγγραφέα, θα έπρεπε να 
ήταν κάποιας προχωρημένης ηλικίας, δηλαδή ανίκανος γι' άλλου 
είδους δράση, και συγγενής, για να ενδιαφερθεί να γράψει τις 
περιπέτειες του «ανηψιού του». 

 
Μια άλλη, ακόμα περισσότερο ανεύθυνη παράδοση, τον 

παρουσιάζει σαν κήρυκα του χριστιανισμού στην Παλαιστίνη και 
στην Αιθιοπία, όπου και βρήκε μαρτυρικό θάνατο, επειδή αντέδρασε 
στον γάμο του πρίγκιπα Υρτάκη, με την προγονή του Ιφιγένεια. Η 
περίπτωση αυτή είναι τόσο αστεία, που δεν αξίζει καν ν' 
ασχοληθούμε μαζί της, γιατί ελάχιστες είναι οι πιθανότητες ενός 
ταξιδιού του Ματθαίου στην Αιθιοπία. Έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι 
να ξαναγυρίσουμε στην επίσημη εκκλησιαστική άποψη και να 
παραδεχτούμε μαζί της πως δεν γνωρίζουμε τίποτα για το Ματθαίο 
κι αμφιβάλλουμε αν έγραψε ποτέ του τίποτα...Η στάση αυτή 
άλλωστε είναι και η πιο σοφή. 
 

Θα παρατηρήσουμε άλλωστε πως ο Ευσέβιος της Καισαρείας, στο 
πρώτο κεφάλαιο του τρίτου βιβλίου της Εκκλησ ιασ τ ι κή ς  
Ισ τορ ί α ς  του, αναφέρει με μεγάλη επιφύλαξη τους τόπους, που 
οι απόστολοι κήρυξαν το χριστιανισμό και δεν ξεχνάει να μας 
υπενθυμίσει πως δεν παίρνει καμιά ευθύνη για τις πληροφορίες, 
που μας μεταδίδει. Και ακριβώς στο κεφάλαιο αυτό, δεν αναφέρει 
το παραμικρό για το Ματθαίο. 

 
Δε μας μένει λοιπόν, παρά να παραδεχτούμε την άποψη του 

Κλήμη της Αλεξανδρείας, που μας πληροφορεί περιληπτικά πως, 
μετά το θάνατο του Ιησού, ο Ματθαίος εγκατέλειψε το κίνημα. Θα 
προσθέσουμε πως πιθανότατα γύρισε πίσω στο τελωνείο του κι 
έζησε την ήσυχη ζωή του δημόσιου υπάλληλου, μακρυά από τα 
κυνηγητά και τις λαχτάρες του αγώνα των Ζηλωτών, που 
κατέληγαν πάντα πάνω στο σταυρό. 

 
Όπως για τη ζωή του, έτσι και για το θάνατό του δε γνωρίζουμε 

τίποτα. Υπάρχουν χίλιες υποθέσεις και δυο χιλιάδες αποδείξεις για 
την ανακρίβεια τους. 

 



 

 

Όπως θα δούμε σ' ενα από τα επόμενα κεφάλαια μας, η σιωπή 
της Εκκλησίας, σε ότι αφορά τη ζωή και το θάνατο του Ματθαίου, 
είναι σκόπιμη και ηθελημένη. Αν κανείς εξετάσει κάπως καλύτερα 
την περίπτωση, θα ανακαλύψει ότι, και πάλι πίσω από τη σιωπή, 
κρύβεται ενα εκρηκτικό σκάνδαλο... 

 
 

ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
  
Είχε άραγε κάποιον απόγον ο Ματθαίος-Λεβπί; Δεν είναι απίθανο. 
Στη σλαβική έκδοση των  Πολέμων της Ιουδαίας του Φλάβιου 
Ιωσήφ, βρίσκουμε τα παρακάτω αποσπάσματα, που αναφέρονται 
στο μεγάλο Εβραίο επαναστάτη Γιοχανάν από τα Γισγαλά, πού 
έπαιξε πολύ σημνατικό ρόλο στην πολιορκία της Ιερουσαλήμ: 
 

«….Ο Ιωάννης (Γιοχανάν), ο γιος του Λεβί, ήταν μάγος, 
κακόβουλος, φιλόδοξος και διψασμένος για πολέμους που θα 
επέβαλαν την επικυριαρχία του σε όλους…» (Φλάβιος Ιωσήφ: 
Πόλεμοι της Ιουδαίας IV, 1, σλαβικό χειρόγραφο) 

 
ΘΑ παρατηρήσουμε πως ο Ιωάννης είναι από τα Γιθσγαλά, 

δηλαδή Γαλιλαίος και γιος κάποιου Λεβί. Από τηυν άλλη μεριά κι ο 
Ματθαίος-Λεβί ήταν Γαλιλαίος. Ο Γιοχανάν-Μπαρ-Λεβί ήταν μάγος 
και την ίδια φήμη είχε ο Ιησούς  κι όλη του η οικογένεια. Ακόμα, ο 
Ιωάννης αγωνίζεται για τιμές και δόξες και προσπαθεί να βασιλέψει. 

 
Για να δικαιολογηθούν όμως οι απαιτήσεις του, θα πρέπει να έχει 

μια αντάξιά τους καταγωγή. Πράγμα που σημαίνει πως ήταν και 
αυτός από τη γενιά του Δαυίδ, δηλαδή ένας ακόμα «υιός Δαυίδ». 
Στην Παλαιστίνη αυτήςτης εποχής υπήρχαν μόνον τρεις οικογένειες  
που θα μπορούσαν να δικδικήσουν σοβαρά το θρόνο του Ισραήλ. 
Οι Ασμοναίοι, οι Ηρωδιακοί και οι «υιοί Δαυίδ». 

 
Γι' αυτό, αν ο Ιωάννης του Γισγαλά ήταν γιος του Ματθαίου Λεβί 

κι αν ο τελευταίος ήταν θείος του Ιησού, αυτό σημαίνει πως ο 
Ματθαίος παντρεύτηκε τη Μαρία τη Γ', κόρη του Σολομώντα και της 
Άννας, ετεροθαλή αδελφή της Μαρίας της Α', της μητέρας του 
Ιησού. Έτσι, ο τρομερός Γιοχανάν του Γισγαλά ήταν εξάδελφος του 
Ιησού, παρ' όλο ότι πρέπει να γεννήθηκε πολύ αργότερα. Και 
παρατηρούμε πάλι το ίδιο φαινόμενο. Οι ηγέτες όλων των 
εξεγέρσεων είναι πάντα μέλη της ίδιας οικογένειας. Όπως ο Ιούδας 
ο Ισκαριώτης, έτσι κι ο Ματθαίος είναι υπεύθυνος για μια προδοσία. 
Προσπάθησε δηλαδή να περάσει τη διαδοχή, για την ηγεσία του 
κινήματος, στο γιο του. Όσο και καταπληκτική αν φαίνεται αυτή η 
πληροφορία, αποδεικνύεται εύκολα, όπως θα δούμε στη συνέχεια 
του βιβλίου μας, γιατί την αναφέρει ο Κέλσος στο Λόγο Περί 
Αληθείας του. 



 

 

 
ΧΙΙΙ 

 
 

Βαρθολομαίος η Μπαρ - Ταλμάϊ 
 

 
 
 
Τα ευαγγέλια δεν είναι βέβαια μυθιστορήματα, αλλά ούτε και 
ιστορικής αξίας συγγράματα... 
 

DANIEL ROPS: Ο Ιησούς και η εποχή του 
 

 
 
 
 
Δεν αμφισβητήσαμε ποτέ τα παραπάνω λόγια του ROPS.  Ίσα- 

ίσα έχουμε λόγους να πιστεύουμε πως έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά, οι 
χριστιανικές κυβερνήσεις, υποστηρίζοντας τα συμφέροντα των 
τοπικών εκκλησιών, προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο, 
με τα μαζικά μέσα επικοινωνίας. Ο τύπος, μετά σεβάσμια άρθρα 
του, το ραδιόφωνο με τις αναμεταδόσεις των λειτουργιών, η 
τηλεόραση με τα θρησκευτικά της προγράμματα κάνουν το παν για 
να μας πείσουν για την αληθοφάνεια και την ιστορικότητα των 
ευαγγελίων. Στο κεφάλαιο αυτό μας δίνεται ακόμα μια ευκαιρία ν' 
αποδείξουμε την πλαστότητα της περίφημης παράδοσης. 

 
Ο απόστολος Βαρθολομαίος αναφέρεται από το Ματθα ί ο  

(V ,3), το Μά ρκ ο  (Γ', 18), το Λουκά  (ΣΤ', 14) και τις Πράξε ι ς  
(Α', 13). Ακόμα, ο Ευσέβιος της Καισαρείας μας λέει, σχετικά με το 
πρόσωπο του: 

 
Ανάμεσα σ' αυτούς ήταν κι ο Παντήνος και λένε πως πήγε στις 

Ινδίες. Λένε ακόμα πως, όταν έφτασε εκεί, βρήκε προετοιμασμένο 
το εδαφος γιατί, αρκετοί από τους ιθαγενείς, γνώριζαν το Χριστό 
από τον ευαγγελιστή Ματθαίο. Ο απόστολος Βαρθολομαίος είχε 
επισκεφθεί τη χώρα και τους άφησε φεύγοντας ένα αντίγραφο του 
ευαγγελίου του Ματθαίου, γραμμένο στα εβρα ϊ κά ,  που το είχαν 
διατηρήσει μέχρι την εποχή, που πήγε εκεί ο Παντήνος» (Ευσέβιος 
της Καισαρείας Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α  V, Χ, 3-4). 
 

Από το μεγάλο Ωριγένη, που πέθανε το 254, γνωρίζουμε πως, 
στην εποχή του, το αρχικό κείμενο του Ματθαίου, γραμμένο στα 



 

 

Εβραϊκά η στ’ Αραμαϊκά, είχε κι όλας χαθεί. Ο Ωριγένης κάνει 
υποθέσεις για το περιεχόμενό του. Ίσως να περιείχε 
χαρακτηριστικές φράσεις του Ιησού, συνθήματα κι αξιώματα, αλλά, 
οπωσδήποτε, δεν είχε καμιά σχέση με το ευαγγέλιο που έτασε στα 
χέρια του Ωριγένη και είναι περίπου το ίδιο με αυτό που έχουμε 
σήμερα. Ο Ωριγένης όμως ήταν μαθητής του Κλήμη της 
Αλεξανδρείας, που, κι αυτός με τη σειρά του, ήταν μαθητής του 
Παντήνου. Κι αν ο Παντήνος πήγε στις Ινδίες και βρήκε εκεί, κατά 
σύμπτωση, ένα αντίγραφο του γνήσιου κειμένου του Ματθαίου, στα 
εβραϊκά, δεν εκανε καμιά προσπάθεια να το φέρει πίσω ή 
τουλάχιστον να το αντιγράψει; 

 
Και το να το πάρει από τους Ινδούς, θα ήταν το ευκολότερο 

πράγμα, εφ' όσον ήταν γραμμένο στα εβραϊκά. Πράγμα που 
σημαίνει ότι οι Ινδοί δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν, γιατί η 
μόνη γλώσσα, που ήξεραν να διαβάσουν, ήταν τα σανσκριτικά. 
Αμφιβάλλουμε κι αν άκουσαν ποτέ, εκείνη την εποχή, για την 
ύπαρξη μιας γλώσσας, που λέγεται εβραϊκή. Άλλωστε, ποτέ δεν 
υπήρξαν χριστιανοί στις Ινδίες, ακόμα και την εποχή της Αγγλικής 
κατοχής. Οι μόνοι Ινδοί χριστιανοί, είναι οι τρόφιμοι των 
ορφανοτροφείων και των άσυλων που ίδρυσαν οι διάφοροι 
ιεραπόστολοι, εξυπηρετώντας ο καθένας διαφορετικές 
σκοπιμότητες. Κατά συνέπεια, πώς του ήρθε του Βαρθολομαίου κι 
άφησε στους Ινδούς ένα χειρόγραφο του Ματθαίου στα εβραϊκά; 

 
Κι όλα αυτά, για να κάνουμε μερικές λογικές σκέψεις, πάνω στις 

πληροφορίες, που μας δίνει για πρόσωπα και πράγματα η 
εκκλησιαστική παράδοση. 

 
Ο ερευνητής G. BARDY, μεταφράζοντας τον Ευσέβιο της 

Καισαρείας, υποσημειώνει στο σημείο αυτό: «πρόκειται άραγε για 
τις Ινδίες η για τη Νότιο Αραβία;...». 

 
Η παρατήρηση αυτή δεν είναι τελείως άτοπη, γιατί, συχνά, 

διαβάζοντας τις περίφημες Χ ί λ ι ε ς  κα ι  Μ ι α  Νύχ τ ε ς ,  
παρατηρούμε πως οι Άραβες ονόμαζαν Ινδίες κάθε χώρα, που 
βρισκόταν στο νότιο μέρος της Ερυθράς Θάλασσας. Αλλά, 
ταυτόχρονα, η παρατήρηση αυτή είναι πολύ επικίνδυνη για την 
επίσημη παράδοση, όπως θα δούμε παρακάτω. 

 
Ας ξαναγυρίσουμε στο μυστηριώδες πρόσωπο με τ’ όνομα 

Βαρθολομαίος. Τ’ όνομα αυτό, έτσι που το συναντάμε στα ελληνικά 
κείμενα, δε σημαίνει απολύτως τίποτα. Αν εξετάσουμε όμως την 
εβραϊκή του ρίζα, βλέπουμε ότι προέρχεται από τ’ όνομα BAR- 
TALMAI. Αλλά, τ’ όνομα αυτό δεν είναι κύριο όνομα, είναι ένα 
πατρώνυμο. Σημαίνει κυριολεκτικά: Ο Γυ ι ός  τ ου  Ταλ μά ϊ .  

 



 

 

Κι ας αναλύσουμε τ’ όνομα TALMAI. Το συναντάμε στην Παλαιά 
Διαθήκη:   Αρ ι θμο ί  (ΙΓ', 22),   Ι ησούς  τ ου  Ναυ ΐ  (ΙΕ', 14), Β 
Σαμουήλ  (Γ, 3 και ΙΓ', 37), Α΄  Χρον ι κών  (V ,  2). 

 
Ο LEMAISTRE DE SACY το ερμηνεύει σαν «ο γιος αυτού που 

σταματάει τα νερά». Η γνώμη μας όμως είναι πως σημαίνει μάλλον 
«γιος των πηγών που βρίσκονται ψηλά (TAL: Ψηλά-ΜΑΙ: Πηγές, 
Νερά). Ή ακόμα «γιος των ψηλών νερών». 

 
Η συνοδική προτεσταντική εκδοση, στην ογδόη της έκδοση 

(Παρίσι 1962 SOCIETE BIBLIQUE FRANCAISE), υποστηρίζει πως ο 
Βαρθολομαίος είναι πιθανότατα το ίδιο πρόσωπο με το Ναθαναήλ, 
που αναφέρει ο Ιωάννης  (Α', 45 - 50). Η πληροφορία αυτή μας 
κάνει να υποπτευόμαστε πως το πραγματικό όνομα του προσώπου, 
που μας απασχολεί, είναι ΝΑΤΗ-ANAEL- BAR-THALMAI. 

 
Η «χρυσή παράδοση» υποστηρίζει πως ο Βαρθολομαίος πέθανε 

στην Aλbανούπολη της Αρμενίας, με φοβερό μαρτύριο. Τον 
έγδαραν ζωντανό! Αλλά, η Αρμενία δεν βρίσκεται πάνω στο δρόμο, 
που οδηγεί στις Ινδίες, και, ακόμα λιγότερο, στο δρόμο που οδηγεί 
στη Νότιο Αραβία. Ας ξαναπάρουμε λοιπόν τα κείμενα του Φλάβιου 
Ιωσήφ, που μας πληροφορούν πως ο Βαρθολομαίος σκοτώθηκε την 
ίδια εποχή με τον Ανδρέα ή Ελεάζαρ η Λάζαρο: 

 
«Λίγο καιρό αργότερα, ο προκουράτορας Κούσπιος Φάδος, 

συνέλαβε και το Βαρθολομα ί ο ,  τον αρχιληστή που είχε 
προκαλέσει τόσες συμφορές σ του ς  Ι δου μα ί ου ς  κα ι  σ τ ου ς  
Άραβε ς .  Μετά, αλυσοδεμένο τον οδήγησε στην Ιερουσαλήμ, και 
τον κατεδίκασε σε θάνατο. Έτσι, ο προκουράτορας ξεκαθάρισε 
ολόκληρη την Ιουδαία άπο TOUS εχθρούς της δημόσιας 
ασφάλειας...» (Φλάβιου Ιωσήφ: Ι ουδα ϊ κ έ ς    Αρχα ι ό τη τ ε ς ,  
XX, I). 

 
 
Είναι φανερό, πως ο Βαρθολομαίος του κειμένου που εξετάσαμε, 

είναι το ίδιο πρόσωπο με τον «απόστολο» Βαρθολομαίο, που μας 
απασχολεί, με άλλα λόγια πλησιάζουμε περισσότερο στην ιστορική 
αλήθεια. Σύμφωνα με τη γνώμη του ερευνητή G. BARDY, 
αποκλείεται το ταξίδι του Βαρθολομαίου στις πραγματικές Ινδίες. 
Πρόκειται μάλλον, για το Νότιο μέρος της ΑραΒίας, με άλλα λόγια 
την I δουμ α ί α  και τη Ναβ α θηνή .  Στην τελευταία ανήκε και η 
Δαμασκός, που ο κυβερνήτης της, εξουσιοδτημένος από το βασιλιά 
του, Αρέτα τον Δ', προσπάθησε να συλλάβει το Σαύλο-Παύλο. (Βλ. 
Β '  Επ ι σ τολή  Προ ς  Κορ ι νθ ί ου ς ,  ΙΑ', 32). 

 
Ο ισχυρισμός του σοφού ερευνητή μας βρίσκει απόλυτα 

σύμφωνους μαζί του. Ήδη αποδείξαμε πως ήταν τελείως απίθανο 



 

 

και παράλογο ενα ταξίδι στις Ινδίες, για «ευαγγελικούς» σκοπούς. 
Ο Βαρθολομαίος ασχολήθηκε μόνο με τον «ευαγγελισμό» της 
Νότιας Αραβίας, και μάλιστα μ' έναν πολύ περίεργο τρόπο. Το πράο 
και καλοκάγαθο «ευαγγέλιο» του 4ου αιώνα, που εχουμε στα χέρια 
μας, κηρύχτηκε στους Ιδουμαίους και τους Ναβαθηνούς, με 
πάνοπλες ομάδες Ζηλωτών, τέλεια εξασκημένων στις σφαγές και τις 
αναπόφευκτες ληστείες. Το «φως» του Αγίου Πνεύματος 
μεταφέρθηκε με τους δαυλούς της πυρκαγιάς και η ευλογία με το 
φοβερό γυριστό μαχαίρι, τη «σικά». Να λοιπόν που ξαναβρίσκουμε, 
στην έμμεση ομολογία του G. BARDY, το φοβερό αρχιληστή 
Βαρθολομαίο, που προκάλεσε τόσες συμφορές στους Ιδουμαίους 
και τους Άραβες, όπως μας πληροφόρησε ο Φλάβιος Ιωσήφ. 

 
Ο προκουράτορας Κούσπιος Φάδος (κι όχι ο Αστυάγις, αδελφός 

του βασιλιά της Αρμενίας), που διέταξε την εκτέλεση του 
Βαρθολομαίου, ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Ιουδαίας το 45, ένα 
χρόνο μετά το θάνατο του Βασιλιά Ηρώδη-Αγρίπα του Α', κατά 
διαταγή του Αυτοκράτορα Κλαύδιου. Η πιθανότερη λοιπόν 
χρονολογία, της εκτέλεσης του Βαρθολομαίου, είναι οι αρχές του 
47, γιατί το δεύτερο εξάμηνο της ίδιας χρονιάς ανέλαβε 
προκουράτορας ο ΤιΒέριος Αλέξανδρος και μια από τις πρώτες του 
πράξεις ήταν η εκτέλεση του Σίμωνα-Πέτρου και του Ιάκωβου. 

 
Είναι λοιπόν πολύ πιθανό, πως οι τρεις αυτές εκτελέσεις, την ίδια 

χρονιά, αποτελούν ένα μόνο μέρος από μια γενική ρωμαϊκή 
αντεπίθεση στ’ ασταμάτητα επαναστατικά κινήματα. Οι 
πρωταγωνιστές των επεισοδίων είναι ο Βαρθολομαίος, ο Σίμων κι ο 
Ιάκωβος, που καταδικάζονται και οι τρεις για τους ίδιους λόγους: 
εθνικιστικός απελευθερωτικός κλεφτοπόλεμος, που, στα μάτια της 
Ρωμαϊκής δικαιοσύνης, μεταφραζόταν σα μια ατέλειωτη σειρά από 
φόνους, κλοπές και ληστείες. Ας μην ξεχνάμε πως την ίδια εποχή 
ξέσπασε ο μεγάλος λιμός στην Ιουδαία. Μια από τις αιτίες του, ίσως 
και η κυριότερη, ήταν οι ασταμάτητες εξεγέρσεις, που κατέστρεφαν 
ολοκληρωτικά τη γεωργία. Έτσι, οι επιθέσεις του Βαρθολομαίου 
στην Αραβία θα πρέπει να θεωρηθούν σαν επιδρομές, με βασικό 
σκοπό τους την αναζήτηση τροφής για τα στρατεύματα των 
Ζηλωτών. 

 
Όσο για τον τρόπο της θανάτωσης του, δεν χωράει αμφιβολία, 

πως ήταν ο κλασσικός: Σταύρωση Δεν αποκλείεται μάλιστα να τον 
βασάνισαν φριχτά, πριν από την εκτέλεση του, αποσπώντας πιθαμή 
προς πιθαμή το δέρμα του, πράγμα που εξηγεί τη φήμη, ότι 
γδάρθηκε ζωντανός. 

 
 
 
 



 

 

 

XIV 
 

Γιοχανάν η Ιωάννης ο Ευαγγελιστής 
 
 
 
 
Άσχετα αν είστε οπαδός του Βολταίρου ή του Πασκάλ, η πίστη σας 
σε μια θεωρία δεν μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή, παρά μόνο αν 
μπορεί ν’ αντέξει στην αντιπαράθεση της με μια άλλη... 
 

JΕΑΝ GUEHENNO: Αυτό που πιστεύω. 
 

 
 
Παρατηρούμε, πρώτα απ’ όλα, πως, για να ξεκαθαρίσουμε τα 

πράγματα, πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα στα διάφορα 
πρόσωπα, που παρουσιάζονται με τ’ όνομα Ιωάννης. 

 
Πρώτος Βέβαια είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Φυλακίστηκε με 

διαταγή του Ηρώδη- Aντίπα, στις 28 Μαΐου του 31, στο φρούριο 
του Μαχαιρούντα κοντά στη Νεκρή Θάλασσα και, στις 29 Μαρτίου 
του 32, αποκεφαλίστηκε στον τόπο της φυλάκισης του. 

 
Ύστερα, υπάρχει ο απόστολος Ιωάννης, που χαρακτηρίζεται 

συχνά «απόστολος ο αγαπητός». Αυτός είναι και το θέμα της 
μελέτης μας. 

 
Υπάρχει ακόμα ο Ιωάννης ο πρεσβύτερος, που μαθητής του ήταν 

ο Παπίας. Ήταν ένας από τους εβδομήντα δύο απόστολους, που 
εξαπέστειλε κατά δυάδες ο Ιησούς (Λουκάς Γ, 1-17). Οι διάφοροι 
συγγραφείς διαφωνούν μεταξύ τους, αν οι «απόστολοι» αυτοί ήταν 
εβδομήντα δύο η μόνο εβδομήντα. 

 
Τέλος, υπάρχει κι ο Ιωάννης, που ονομάζεται και Μάρκος. Αυτός 

παρουσιάζεται σα σύντροφος του Βαρνάβα και του Παύλου, και 
αρκετοί μελετητές τον ταυτίζουν με τον ευαγγελιστή Μάρκο, ενώ 
άλλοι υποστηρίζουν πως πρόκειται για τελείως διαφορετικό 
πρόσωπο. Οι Δοκητ έ ς  χρησιμοποιούσαν κατά προτίμηση το 
ευαγγέλιο του Μάρκου  (Βλ. Ειρηναίος Κατά  Α ι ρ έσ εων  III, ΧI, 
7), γιατί σ' αυτό εβρισκαν στοιχεία που υποστήριζαν την άποψη 
τους, πως ο Ιησούς παρουσίαζε ενα άυλο σώμα, χωρίς καμιά 
φυσιολογική δέσμευση. Την ίδια θεωρία υποστηρίζει άλλωστε 
έμμεσα και το ευαγγέλιο του Ιωάννη  (Κ', 17). 
 



 

 

Πάνω στο θέμα της καταγωγής του Ιωάννη του «αγαπητού», ας 
εξετάσουμε πρώτα το παρακάτω απόσπασμα, από το κείμενο του 
Ματ θα ί ου :  

 
«και προβάς (ο Ιησούς) εκείθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, 

Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και  Ιωάννην τον αδελφόν αυτού, εν 
τω πλοίω μετά Ζεβεδαίου του πατρός αυτών καταρτίζοντας τα 
δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς, οι δε ευθέως αφέντες το 
πλοίον και τον πατέρα αυτών ηκολούθησαν αυτώ...» (Ματθα ί ο ς  
Δ', 21 - 22). 

 
Είναι φανερό, πως, αν ο Ιάκωβος κι ο Ιωάννης υπάκουσαν 

αμέσως στο κάλεσμα του Ιησού, το έκαναν, γιατί τον γνώριζαν από 
πριν. Γιατί, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του υπνωτισμού, δεν 
βλέπουμε, για ποιό λόγο δυο λογικοί άνθρωποι θα παρατούσαν τη 
δουλειά τους και τον πατέρα τους, για ν' ακολουθήσουν έναν 
άγνωστο. Κατά συνέπεια το παραπάνω επεισόδιο δεν αφηγείται τη 
γνωριμία του Ιησού με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, αλλά 
παρουσιάζει μια συνηθισμένη συνάντηση, που έχει επαναληφθεί 
ήδη πολλές φορές. Οι δύο «απόστολοι» αναγνωρίζουν στο 
πρόσωπο του Ιησού τον «υιό Δαυίδ», όπως αργότερα τον 
αναγνώρισαν οι νέοι της Ιερουσαλήμ, όταν ερχόταν από την Ιεριχώ 
(βλ. Ματθα ί ο ς  ΚΑ', 9 και Μάρκο ς  ΙΑ', 9). Έτσι, για τους 
«απόστολους», το κάλεσμα του Ιησού είναι μια διαταγή του 
νόμιμου, για τα μάτια τους, «βασιλιά του Ισραήλ». 

 
Αλλά, ποιος είναι ο ΖεΒεδαίος; Δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο 

γι' αυτόν, εκτος από τ’ αποσπάσματα Μ ατθα ί ο ς  (Κ', 20 και ΚΖ', 
56), Μάρκ ο ς  (Γ , 17), Λουκά ς  (Ε', 10) και Ιωάννης  (ΚΑ', 1-
3), που τον αναφέρουν πάντοτε σαν πατέρα του Ιάκωβου και του 
Ιωάννη. Οι Πράξε ι ς  τον αγνοούν τελείως. Το μυστήριο αυτό 
φαίνεται αμέσως περίεργο στα μάτια του ιστορικού, που θεωρεί 
κάθε αποσιώπηση σαν κάλυμμα μιας σημαντικής αλήθειας. Οι 
σεβάσμιοι απατεώνες του 4ου αιώνα, είχαν κάποιο λόγο για να μας 
κρύψουν τα οτοιχεία της ταυτότητας του Ζεβεδαίου. Ας 
Ξαναπάρουμε λοιπόν το Ματθα ί ο :  

 
«εν αις ην Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η του Ιακώβου και 

Ιωσή μήτηρ, και η μήτηρ των υιών Ζεβεδαίου...» (ΚΖ', 56). 
 
Από τη πρώτη ματιά, το παραπάνω απόσπασμα δίνει την 

εντύπωση, πως γίνεται λόγος για τρεις διαφορετικές γυναίκες: 
 
 
α) τη Μαρία τη Μαγδαληνή 
 
β) τη Μαρία, που είναι η μάνα του Ιακώβου και του Ιωσή  



 

 

γ) την «Χ», που είναι η μάνα των γυιών του Ζεβεδαίου. 
 
Γιατί όμως δεν αναφέρεται τ’ όνομα της τρίτης; Επειδή δεν το 

ξέρει η δεν θέλει να το πει η μήπως γιατί υπονοεί, απλούστατα, την 
δεύτερη κι αποφεύγει, για λογοτεχνικούς λόγους, να επαναλάβει το 
ίδιο όνομα; Μήπως δηλαδή η τρίτη φράση του αποσπάσματος 
επεξηγεί και συμπληρώνει τη δεύτερη; 

 
Προσωπικά, υποστηρίζουμε πως η φράση είναι επεξηγηματική, κι 

αυτό για δύο λόγους: 
 
α) Τ’ όνομα της μητέρας των γυιών του Ζεβεδαίου, θα είχε 

αναφερθεί ονομαστικά στο κείμενο, αν πράγματι ήταν ένα τρίτο 
πρόσωπο. 

 
β) Το ελληνικό άρθρο «η» αντικαθιστά συχνά, στη γλώσσα αυτή, 

το κύριο όνομα και το ουσιαστικό, για ν' αποφεύγεται η δυσάρεστη 
στ’ αυτί επανάληψη τους. 

 
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, μεταφράζουμε: « . . .  Μ αρ ί α ,  η  
μάνα  τ ου   Ι άκω βου  κα ι  τ ου  Ιω σή  κα ι  μάνα  των  γ ιων  
τ ου  Ζεβε δα ί ου . . . » .  
 

Από τη φύση της όμως, η ίδια η πρωτότυπη ελληνική φράση 
είναι παραπλανητική, γιατί θα μπορούσε να είναι «...και Μαρία, 
Ιακώβου και Ιωσή και υιών Ζεβεδαίου μήτηρ». Κι αυτό, για να 
εναρμονιστεί καλύτερα με την ελληνική κλασσική διατύπωση. 
Όμως, στη σύνταξη των κειμένων, που αυταποκαλουνται 
«ευαγγέλια», υπάρχουν πάντα δύο παράγοντες, που καθορίζουν τη 
φρασεολογία. Ο πρώτος είναι η άγνοια της κλασσικής ελληνικής 
γλώσσας κι ο δεύτερος η σκοπιμότητα και η συμφεροντολογία του 
χριστιανικού δογματισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ανόητος 
συντάκτης προσπαθεί να καλύψει, με τη θολή του εκφραση, μιαν 
αλήθεια. Και η αλήθεια αυτή είναι πως η μάνα των γιων του 
Ζεβεδαίου είναι η Μαρία, η μάνα του Ιησού: 
 

«...ουχ αυτός εστιν ο τέκτων, ο υιός της Μαρίας, αδελφός δε 
Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος;...» (Μά ρκο ς  ΣΤ, 3). 

 
Κι ο Λουκάς  μας δίνει ενα άλλο στοιχείο: 
 
«...ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, υιούς Ζεβεδαίου, οι 

ήσαν κοινωνοί τω Σίμωνι...» (Ε', 10). 
 
Η αρχαία ελληνική λέξη «κοινωνοί» σημαίνει «συνεταίροι», και ο 

Άγιος Ιερώνυμος, στη λατινική μετάφραση της Καινής Διαθήκης, 
μεταφράζει: «qui errant socii Simonis», που πάει να πεί πάλι 



 

 

«συνεταίροι». Έτσι, οι γιοι του Ζεβεδαίου είναι συνεταίροι με τους 
γιους του Ιούδα από τα Γάμαλα κι έχουν τη βάρκα τους μαζί. Η 
βάρκα αυτή βρισκόταν κοντά στην Καπερναούμ, γιατί εκεί έμενε κι 
ο Σίμωνας, στο ίδιο σπίτι με τον Ανδρέα (Μάρκ ο ς  Α', 16, 29, 31). 

 
Η βάρκα λοιπόν ανήκε σε όλους αυτούς, και το φαινόμενο δεν 

πρέπει να μας προκαλεί εκπληξη, γιατί συχνά στις παράκτιες 
περιοχές, τα μέλη της ίδιας οικογένειας κατέχουν συνεταιρικά μια 
βάρκα και πηγαίνουν πάλι συνεταιρικά για ψάρεμα. 

 
Η Καπερναούμ βρισκόταν στη βορειοδυτική ακτή της λίμνης της 

ΤιΒεριάδας, που την αποκαλούν συχνά με στόμφο, θάλασσα της 
Γαλιλαίας. Στα ευαγγελικά κείμενα, παρατηρούμε πως ο Ιησούς 
χρησιμοποιούσε την Καπερναούμ σα μια Βάση για τις περιοδείες 
του, κι' αποδείξεις υπάρχουν στα παρακάτω αποσπάσματα: 
Ματ θα ί ο ς  (Δ', 13 - Η', 5 - ΙΑ', 23 - ΙΒ', 24), Μά ρκ ος  (Α', 21- 
Β', 1), Μά ρκο ς  (Α', 21- Β', 1), Λουκ άς  (Δ', 23), Ιωάννη ς  (Β', 
12 - Δ', 46 - ΣΤ', 17). 

 
Με βάση μια καινούργια θεωρία, ο Ιησούς δεν γεννήθηκε στη 

Ναζαρέτ, που έχει πλέον αποδειχθεί πως ήταν ανύπαρκτη στην 
εποχή του (βλ. Ι ησού ς  η  τ ο  θ α νάσ ι μο  Μυσ τ ι κ ό  των  
Να ϊ τών ) ,  αλλ ά  στην Καπερναούμ. Τη θεωρία αυτή, την 
υποστηρίζουν αρκετοί μοντέρνοι διαμαρτυρόμενοι ερευνητές, 
βασισμένοι σ' ένα εδάφιο του Ματθα ί ου :  «...και συ Καπερναούμ, 
η εως του ουρανού υψωθείσα...» (ΙΑ', 23). 

 
Η ενδοξη αυτή εξύψωση της Καπερναούμ, από την τιμή που της 

έκανε ο Ιησούς να γεννηθεί εκεί, ομολογείται και σ' ένα άλλο 
απόσπασμα: 

 
«...εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν ορίοις Ζαβουλών και 

Νεφθαλείμ... οδόν θαλάσσης, πέρα του Ιορδάνου ο λαός ο 
καθήμενος εν σκότει είδε φώς μέγα...» (Ματ θα ί ο ς  Δ', 13-16). 

 
Η Καπερναούμ βρίσκεται πράγματι στις όχθες της λίμνης και 

στην περιοχή του Ζαβουλών και του Νεφθαλείμ. Αλλά, θα θέλαμε 
να παρατηρήσουμε, στους νεαρούς συναδέλφους μας, πως η 
«πέραν του Ιορδάνου» χώρα ονομάζεται σήμερα «Ιορδανία», κι 
έτσι η υποτιθέμενη Καπερναούμ θα μπορούσε ωραιότατα να είναι η 
Βηθσαϊδά - Ιουλία, που ανήκει βέβαια στην περιοχή του Νεφθαλείμ, 
αλλά βρίσκεται στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη. Ας μην ξεχνάμε 
πως στη Βηθσαϊδά ο Πέτρος κι ο Ανδρέας είχαν μια κατοικία, μέρος 
πιθανότατα της οικογενειακής τους περιουσίας: «...ην δε Φίλιππος 
από Βηθσαϊδά εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου...» ( Ιωάννης  
Α', 45). 

 



 

 

Ένα άλλο μέρος της περιουσίας της δαυϊδικής οικογένειας ήταν 
το περίφημο κάστρο στα Γάμαλα, για το οποίο, ο Φλάβιος Ιωσήφ 
μιλάει πολύ συχνά. Ο μύθος του φτωχού μαραγκού, που δουλεύει 
σκληρά στη Ναζαρέτ για να βγάλει το ψωμί του, μέχρι ν' αρχίσει να 
διαδίδει τη θεωρία της αγάπης, είναι μέρος της χριστιανικής 
μυθολογίας κι εξυπηρετεΐ δογματικούς σκοπούς, που δεν έχουν 
καμία σχέσι, με την ιστορία. Η οικογένεια του Ιούδα-Μπαρ-Εζεκία 
ήταν πλούσια. Ο πλούτος αυτός ήταν αποτέλεσμα των πολέμων και 
των επιδρομών, που γίνονταν εναντίον της Συρίας, καθώς και 
εισπράξεις από τη φορολογία, που ασκούσαν οι μεσσιανικοί τελώνες 
για λογαριασμό του ανθρώπου, που θεωρούσαν σα νόμιμο Βασιλιά 
του Ισραήλ, απόγονο της μεγάλης γενιάς του Δαυίδ. 

 
 
 
 
Μέχρι τώρα, αναγνωρίσαμε τέσσερεις αδελφούς του Ιησού, που 

την συγγένεια τους την ομολογούν τα ίδια τα ευαγγέλια: Σίμων, 
Ιάκωβος, Ιούδας και Ιωσής. Μετά, ανακαλύψαμε κι έναν πέμπτο 
αδελφό, τον Ανδρέα-Λάζαρο. Άραγε, ο Ιάκωβος ο Μικρός κι ο 
Ιωάννης ήταν κι αυτοί αδελφοί του Ιησού; 

 
Απ' όσα ερευνήσαμε μέχρι στιγμής, για τα πρόοωπα των «γιων 

του Ζεβεδαίου», βγαίνει το συμπέρασμα, πως τα δυο αδέλφια είναι 
κι αυτοί γιοι της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού αλλά από άλλον 
πατέρα. Δηλαδή, ο Ιάκωβος ο Μικρός κι ο Ιωάννης είναι 
ετεροθαλείς αδελφοί του Ιησού, του Σίμωνα, του Ιούδα-Θωμά, του 
Ιωσή και του Ανδρέα-Λάζαρου. Υπάρχουν και ομολογίες για το 
γεγονός, πως οι γιοι της Μαρίας ήταν επτά. 
 

Η Αποκ άλυψη  μας μιλάει για τις επτά βροντές και τις επτά 
φωνές τους: 

 
«...ελάλησαν αι επτά βρονταί τας εαυτών φωνάς...» (Ι, 3) «...και 
ότε ελάλησαν αι επτά βρονταί, έμελλον γραφείν ..» (Ι', 4) 
 

«...σφράγισαν α ελάλησαν αι επτά βρονταί, και μη αυτά 
γράψης...» (Ι', 4). 

 
Στο προηγούμενο βιβλίο μας, αποδείξαμε πως οι επτά βροντές 

είναι επτά αδέλφια και μια έμμεση ομολογίατου γεγονότος υπάρχει 
στον Ιωάννη :  

 
«...μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς τοις μαθηταίς επί 

της θαλάσσης της Τιβεριάδος. εφανέρωσεν δε ούτως. ήσαν ομού 
Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος, και Ναθαναήλ ο από 
Κανά της Γαλιλαίας, και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών 



 

 

αυτού δύο. λέγει αυτοίς ο Σίμων Πέτρος, υπάγω αλιεύειν. λέγουσι 
αυτώ. ερχόμεθα και ημείς σύν σοι. εξήλθον και ανέβησαν εις το 
πλοίον ευθύς ..» ( Iωάννης  ΚΑ' 1-3). 

 
 
Από το προηγούμενο κεφάλαιο, γνωρίζουμε πως ο Ναθαναήλ 

είναι το ίδιο πρόσωπο με το Βαρθολομαίο. Έτσι το παραπάνω 
κείμενο του Ιωάννη μας παρουσιάζει μια πραγματική οικογενειακή 
συγκέντρωση: 

 
α)  Σ ίμων -Πέ τρος .  
β )  Ι ού δα ς  η  Θωμά ς  ή  Δ ί δυμ ο ς .  
γ)  Βαρθολ ομ α ί ο ς  η  Να θαναήλ .  
δ )  Ι άκωβου  ο  Μ ι κ ρό ς  (γιος του Ζεβεδαίου). 
ε )  Ιωάννης  (κι αυτός γιος του Ζεβεδαίου). 
 
Το κείμενο μας μιλάει για την ύπαρξη ακόμα δυο μαθητών, αλλά 

δεν μας δίνει τα ονόματα τους. Είναι όμως φανερό πως πρόκειται 
για τους: 

 
στ)   Ι άκωβο  το  Μεγάλ ο .  
ζ)   Ανδρέα  η  Ελ ε ά ζα ρ  η  Λάζα ρο .  
 
Από τη συγκέντρωση αυτή λείπει μόνο ο Ιησούς, που έχει 

σταυρωθεί. Το ρόλο του «αναστημένου» Ιησου, τον έχει αναλάβει ο 
Θωμάς, ο Δίδυμος αδελφός του. 

 
Βλέπουμε λοιπόν τις «επτά  β ρον τ έ ς»  να μπαίνουν στο καϊκι 

τους και να πηγαίνουν για ψάρεμα. Στο ευαγγέλιο του Μάρκου ,  
συναντάμε μια περίεργη λέξη, που σημαίνει, όπως μας λέει ο 
ευαγγελιστής, «γιος βροντής». Ο Ιερώνυμος, μεταφράζοντας από 
τα ελληνικά στα λατινική την Καινή Δια θήκη, αγνοούσε τελείως τη 
σημασία της και τη μετέφερε όπως ήταν, στο κείμενό του. Ο 
Μάρκ ο ς  (Γ, 17) γράφει: «...και επέθηκεν αυτοίς ονόματα 
Βοαν εργ έ ς ,  ο  έστιν υιοί βροντής...». Τί πάει να πεί αυτό; Η 
λέξη αυτή δε σημαίνει τίποτα, ούτε στα ελληνικά ούτε στα λατινικά 
ούτε στα εβραϊκά! 

 
Αν υποθέσουμε πως η λέξη είναι ελληνική σύνθετη, τότε Βοάν 

προέρχεται από τη «Βοή» και σημαίνει μουγκρητό, μακρυνός 
υπόκωφος ήχος, θόρυβος από μακρυνή έκρηξη. Ανέργασ το ς  
σημαίνει αδούλευτος, ακατέργαστος, ασυντόνιστος και, μαζί με το 
Βοάν ,  η όλη λέξη σημαίνει δυσαρμονικός, υπόκωφος, μακρυνός 
ήχος. Ή μήπως, η κατάληξη εργ έ ς  προέρχεται από τη λέξη 
«έργον», που σημαίνει δράση, εργασία, αλλά κι ενέργεια; Ακόμα, 
«εργατόνης» σήμαινε, ιδιαίτερα στην Κρήτη, «νεκροθάφτης, 
ψάλτης στις κηδείες». 



 

 

Έτσι, «Βοεργατόνης» θα μπορούσε να σημαίνει θρηνητής, 
νεκροπαρηγορητής, μακρυνός πένθιμος θρηνωδός κτλ. Αλλά, τί 
σχέση έχει η ερμηνεία αυτή με τους επτά «γιους της βροντής»; 

 
Ακόμα εχουμε «Βοανέργον» (αν ποτέ υπήρξε μια τέτοια ελληνική 

λέξη), Βοή που βγαίνει από κάποιο υλικό, που προκαλεί υπόκωφο, 
βαρύ και ακανόνιστο ήχο. Με άλλα λόγια, έκρηξη μπαρούτης. Η 
δεύτερη αύτη εξήγηση θα μπορούσε να είναι πιο θετική, γιατί στο 
Λουκ ά  διαβάζουμε: «...Κύριε, θέλεις είπωμεν πυρ καταβήναι από 
του ουρανού και αναλώσαι αυτούς;...», πράγμα που σημαίνει πως 
γνώριζαν τις ιδιότητες του μπαρουτιού και το χρησιμοποιούσαν. 
Αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο. Πολλοί ιερείς, μάγοι, φιλόσοφοι 
της αρχαιότητας γνώριζαν το μπαρούτι και σε πολΛές περιπτώσεις 
το χρησιμοποιούσαν, για να προκαλέσουν «βροντές κι αστραπές». 
Οι τελευταίοι συνεχιστές αυτής της παράδοσης ήταν οι θιβετιανοί 
BON-ΡΟ, που δρούσαν ακόμα μέχρι το 1950. Στα κείμενα του 
Φλαβίου Ιωσήφ, έχουμε πολλά παραδείγματα χρησιμοποίησης 
εκρηκτικών υλικών. Δυστυχώς όμως, κι αυτή η εξήγηση δεν είναι 
ικανοποιητική, για τη συγκεκριμένη περίπτωση των επτά αδελφών. 
 

Ξαφνικά, τα τελευταία πέντε χρόνια, δημοσιεύτηκε μια 
απρόσμενη εξηγηση, που ξεκαθάρισε οριστικά το πρόβλημα της 
περίεργης αυτής λέξης. Ο Βρεττανός ερευνητής JOHN Μ. ALLEGRO, 
μέλος της Βρεττανικής αποστολής για την έρευνα κι ερμηνεία των 
περίφημων χειρογράφων της Νεκρής Θάλασσας, δημοσίευσε το 
1971, ένα Βιβλίο με τον τίτλο «Το Ιερό Μανιτάρι κι ο Σταυρός». Το 
βιβλίο αυτό είναι μια μελέτη για το ρόλο, που έπαιξε το μανιτάρι 
AMANITA MUSCARIA, στις γονιμοποιητικές θεωρίες των θρησκειών 
της Μέσης Ανατολής. Στο βιβλίο αυτό υπάρχει και μία πληροφορία, 
που ενδιαφέρει άμεσα το θέμα, που εξετάζουμε. 

 
Ο σοφός ερευνητής αποδεικνύει πως η λέξη Βοανεργές δε 

σημαίνει απολύτως τίποτα στα ελληνικά και, ακόμα λιγότερο, δεν 
έχει τη σημασία, που της δίνει το κείμενο του Μάρκου .  Η λέξη 
αυτή δε συναντιέται, ούτε στα εβραϊκά ούτε σε καμιά από τις 
αραμαϊκές διαλέκτους. Βέβαια είναι γνωστό, πως τα εβραϊκά 
διατήρησαν στο λεξιλόγιό τους πολλές ξένες λέξεις, που απόκτησαν 
από τις επιδράσεις, που είχαν από άλλους λαούς, είτε με 
κατακτήσεις είτε με υποταγές είτε ακόμα και μ' εξορίες. Έτσι, 
συναντάμε στα εβραϊκά λέξεις χαλδαϊκές, ασσυριακές, ακκαδικές 
και σουμεριακές... Ο καθηγητής JOHN Μ. ALLEGRO υποστηρίζει 
πως η λέξη βοαν εργ έ ς  προέρχεται από μια σουμεριακή φράση, 
που παρουσιάζεται συχνά σε δυο διαφορετικούς συντακτικούς 
τύπους: GES-POU-ΑΝ-OUR και POU-ΑΝ-OUR-GES. Oι ανώνυμοι 
γραφείς, του 4ου και 5ου αιώνα, νόμισαν πως η λέξη ήταν 
BOUANERGES κι από εκεί δημιούργησαν το βαρβαρισμό: 
Βοανεργές. 



 

 

 
Η σουμεριακή αυτή φράση σημαίνει: «γιος της βροντής» και 

ήταν τ’ όνομα ενός παραισθησιογόνου μανιταριού, που, στην 
επίσημη βοτανολογία, ονομάζεται AMANITA MUSCARIA ή AMANITA 
PHALLOIDE. Τ’ όνομα «γιος της βροντής» του δόθηκε, γιατί οι 
Σουμέριοι πίστευαν πως το δημιουργούσε η ίδια η βροντή. 
Πράγματι, το μανιτάρι αυτό φυτρώνει αμέσως μετά τις βροντές και 
τις αστραπές, πριν καλά καλά πέσει η βροχή στο χώμα. 

 
 
Στο σημείο αυτό, θ' ανοίξουμε μια παρένθεση και θα κάνουμε μια 

περιληπτική αναφορά, στη γραμματική της ακκαδικής γλώσσας. Τα 
στοιχεία που παραθέτουμε, τα έχουμε πάρει από την Ακκαδ ι κή  
Λογ οτ εχν ί α »  του Μ. RUTTEN, Παρίσι 1937. Υπάρχει μια 
τεράστια συλλογή συγγραμμάτων, του αρχαίου αυτού πολιτισμού. 
Τ’ αρχαιότερα, είναι του 2800 π.Χ. και τα νεότερα του 100 μ.Χ. Η 
έντονη αυτή λογοτεχνική τους δραστηριότητα, επηρέασε όλες τις 
γειτονικές αραμαϊκές διαλέκτους. Από τ’ ακκαδικά, δημιουργήθηκαν 
τ' Ασσυριακά και τα Βαβυλωνιακά. Όλες οι άλλες σημιτικές γλώσσες 
περιέχουν ακκαδικές λέξεις κι εκφράσεις. Στ' ακκαδικά, υπάρχουν 
μόνο τέσσερα φωνήεντα: ΙΑ-EH-OUA-ΑΗ. Τα τέσσερα αυτά 
φωνήεντα (για ευκολία μας, ας τα πουμε: ι, ε, ου, α), σχηματίζουν 
το ιερό τετράγραμμο, που με αυτό γράφεται τ’ όνομα του Θεού των 
Εβραίων: IEUA, με τα εβραϊκά γράμματα IOUD-HE-WAW-ΗΕΪ. Τ’ 
όνομα όμως αυτό, του Θεού του Ισραήλ, (Γ ι αχβέ  είναι η πιο 
σωστή προφορά του κι όχι Γ ι ε χωβά ,  όπως κακώς συνηθίζεται) 
περνάει στην εβραϊκή γραπτή παράδοση, μετά την αιχμαλωσία της 
Βαβυλώνας, ενώ προηγουμένως χρησιμοποιούσαν τον όρο ELOHIM 
(θεότητα). Με άλλα λόγια, οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, 
από την εξορία της Βαβυλώνας κι έπειτα, υιοθέτησαν τ’ όνομα 
ΙΕΟΥΑ, για να χαρακτηρίσουν το Θεό τους, τον ELOHIM της 
βροντής και της αστραπής. 

 
Θα παραθέσουμε μερικά παραδείγματα, σαν απόδειξη του 

παραπάνω ισχυρισμού μας, που δεν είναι άλλωστε δικός μας, αλλά 
συμπέρασμα πολλών ειδικών μελετητών της Βίβλου κι 
εβραιολόγων: 

 
«την δε βρον τήν  τη ς  δυνά μεως  αυτού τις δύναται να 

εννοήση;» (Ιώβ, ΚΣΤ', 14). 
 
«εν ταις παλάμαις αυτού κρύπτει την αστραπήν . . . »  (Ιώβ 

ΛΣΤ', 32). 
 
«ο Θεός βροντά θαυμασίως με την φωνήν αυτού...» (Ιώβ ΛΖ', 

5). 
 



 

 

Σημε ίωση  το υ  Μ εταφ ραστή :  
Ο Έλληνας αναγνώστης που ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί περισσότερα 
για την καταγωγή του ονόματος του «Εβραίου Θεού» καθώς και για την 
εξέλιξη της εβραϊκής θρησκείας, που υπήρξε ή κυριότερη βάση για την 
δημιουργία του Χριστιανισμού, θα πρέπει να μελετήσει τα έργα του Α. 
LODS: Π ρ οχρ ι σ τ ι α ν ι κή  Ε ποχή ,  Μ ωυσή ς ,  Π ρ ο φήτ ε ςκαι 
Ι ο υδα ϊ σ μό ς  που θα κυκλοφορήσουν σύντομα στην ίδια σειρά με 
γενικό τίτλο Η  κα τ α γ ωγή  τ ου  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μού .  

 
 

Κι ας ξαναγυρίσουμε στα μανιτάρια και στη δράση τους. Στο 
Μεξικό υπάρχει το περίφημο PEYOLT και σε ολόκληρη τη Νότιο 
Αμερική συναντάμε άφθονες ποικιλίες από παραισθησιογόνα και 
ναρκωτικά μανιτάρια, που άλλοτε τα χρησιμοποιούν οι μάγοι κι 
άλλοτε οι ίδιοι οι καλόγεροι. Παρ' όλους τους παγορευτικούς 
νόμους, η χρήση τους είναι ακόμα πολύ διαδεδομένη. 

 
Υπάρχει όμως και μια άλλη παράδοση, για τα παραισθησιογόνα 

μανιτάρια. Συγκεκριμένα, στα εσωτερικά πλαίσια, η AMANITA 
MUSCARIA θεωρείται σαν το περίφημο απαγορευμένο φρούτο, που 
εφαγε η Εύα στον παράδεισο. Υπάρχει μια τοιχογραφία του 12ου 
αιώνα, στο PLAINCOURAULT τή5 Γαλλίας, κοντά στο MERIGNY 
(INDRE), όπου το φαλλόμορφο μανιτάρι παρουσιάζεται τεράστιο 
σαν ενα δέντρο, πάνω στον κορμό του είναι τυλιγμένο το φίδι και 
κάτω από τη σκιά του στέκονται ακίνητοι, κρύβοντας τα γεννητικά 
τους όργανα, ο Αδάμ και η Εύα. Πράγμα που σημαίνει πως ακόμα 
το 12ο αιώνα, υπήρχαν χριστιανικές ετερόδοξες μειονότητες, που 
γνώριζαν καλά τις ιδιότητες του μανιταριού και τον ρόλο που 
επαιξε, στη διαμόρφωση του χριστιανικού μύθου. 

 
Έτσι, για τον πρωτόγονο Σουμέριο, το μανιτάρι, που πετάγεται 

ξάφνου από τη γη αμέσως μετά τη βροντή, δεν είναι τίποτε άλλο, 
από την ίδια την υλική εκδήλωση του θεού της βροντής, με άλλα 
λόγια είναι «το παιδί της βροντής». 

 
Αλλά, υπάρχει και μια δεύτερη απόδειξη της θεϊκής καταγωγής 

του μανιταριου. Αν το φάει κανείς, θεοπ ο ι ε ί τ α ι .  Μέσα σε μια 
ώρα από την κατανάλωση του, το μανιτάρι αρχίζει να δημιουργεί 
στον οργανισμό τα πρώτα τοξικά και παραισθησιογόνα 
συμπτώματα. Αρχίζουν μ' ενα απαλό τρεμούλιασμα στ’ άκρα και 
συνεχίζονται με σπασμούς σε ολόκληρο το σώμα. Ωστόσο, ο 
άνθρωπος αισθάνεται ευχάριστα και το τρεμούλιασμα και οι σπασμοί 
του προκαλούν μια περίεργη ηδονή. Μετά αρχίζουν τα όνειρα, οι 
κυρίως παραισθήσεις, οι ενοράσεις, ενώ ακόμα οι κινήσεις μπορούν 
να γίνουν συνειδητά. Ύστερα ερχεται μια μεγάλη θλίψη και μετά 
μια μεγάλη χαρά. Από εκεί κι επειτα, ο άνθρωπος αρχίζει να 
χοροπηδάει και να χορεύει σα μεθυσμένος. Τέλος, νοαώθει την 
ανάγκη να μιλήσει δημόσια και με μια καταπληκτική άνεση κι 



 

 

ευφράδεια δημιουργεί σχέδια για τη σωτηρία του κόσμου κι άλλα 
γενικά θέματα, που τ’ αναπτύσσει με μια καταπληκτική σαφήνεια 
και λεπτολογία. Πρόκειται για μια τέλεια απελευθέρωση από το 
συνειδητό, ένα πραγματικό ξέδωμα... Τις λεπτομέρειες για την 
επίδραση της AMANITA MUSCARIA στον οργανισμό του ανθρώπου, 
τις δανειστήκαμε από το εργο PHANTASTICA, του ειδικού 
τοξινολόγου L. LEWIN 

 
Μήπως όμως, όλα αυτά τα συμπτώματα μας θυμίζουν κάτι 

συγκεκριμένο από τα ευαγγελικά κείμενα; 
 
«και ακούσαντες οι παρ' αυτού εξήλθον κρατήσαι αυτόν, έλεγον 

γάρ ότι εξέστη. . .  » (Μ άρκ ο ς  Γ', 21). 
 
Ο Άγιος Ιερώνυμος, στην επίσημη λατινική μετάφραση των 

ευαγγελίων στα λατινικά, μεταφράζει αυτό το «εξέστη» σαν 
«furorem versus», που πάει να πει «έχασε τα λογικά του, 
τρελλάθηκε». 

 
Στις Πράξε ι ς  τ ου  Ιω άννη ,  έ να  ελληνικό απόκρυφο του 

4ου αιώνα, μας παρουσιάζουν έναν Ιησού, που χορεύει πριν από τη 
σύλληψή του μπροστά στους μαθητές του, ενώ ταυτόχρονα τους 
βγάζει λόγο: «Όποιος δε χορεύει, δεν μπορεί να ξέρει τί είναι αυτό, 
που πρόκειται να συμβεί... Εσύ που χορεύεις, κοίταξε μέσα στον 
εαυτό σου εμένα, που σου μιλάω και βλέποντας και παίρνοντας 
μέρος σε αυτά που ακούς, κράτησε κρυφά τα μυστικά μου...» 
(Πράξε ι ς  τ ου  Ιωάννη :  XCIV). 

 
Φτάνουμε λοιπόν στο καταπληκτικό συμπέρασμα, πως όλοι αυτοί 

οι μυστικιστές εξτρεμιστές, οι φανατικοί ηγέτες του κινήματος των 
Ζηλωτών, ήταν στην πραγματικότητα τοξ ι κ ομαν ε ί ς .  Έτσι 
εξηγούνται και οι προφητικές «ενοράσεις» τους. Χαρακτηρίζοντας ο 
Ιησούς τους δυο μικρότερους αδελφούς του, Ιάκωβο και Ιωάννη 
«βοανεργές», δηλαδή «γιους της βροντής», δεν έκανε τίποτα 
περισσότερο από το να κατονομάσει το ναρκωτικό της προτίμησης 
τους, όπως ακριβώς ονομάζουμε «σταφίδα» έναν αλκοολικό ή 
«μπριζόλα» έναν που τρώει πολλές μπριζόλες. Άλλωστε, ο J. Μ. 
ALLEGRO έχει αποδείξει πως οι Ζηλωτές χρησιμοποιούσαν την 
AMANITA MUSCARIA. 

 
Άραγε, μήπως και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, χρησιμοποιούσε 

το «ιερό μανιτάρι», κι έτσι μπορούν να εξηγηθουν αρκετά 
πράγματα για τις οπτασίες και τις άσπιλες συλλήψεις; Δεν 
αποκλείεται. Ορισμένα αρχαία κείμενα, τη χαρακτηρίζουν σαν 
προφήτισσα: 

 



 

 

«...και ο άγγελος Γαβριήλ, μπήκε στο σπίτι της προφήτ ι σσα ς  
κι εκείνη συνέλαβε και γέννησε το γιο της...» (Π ρω τευαγγ έλ ι ο  
τ ου    Ι ακώ βου ) .  

 
Ο αββάς ΑΜΑΝΝ, που μετέφρασε το παραπάνω κείμενο, 

σημειώνει πως ο τίτλος της προφήτισσας αποδίδεται στην Παναγία, 
όχι μόνο στο «Πρωτευαγγ έλ ι ο  τ ου  Ιακώβ ου» ,  αλλά  και 
στα επίσημα ευαγγέλια του Σιναϊτικού και του Αλεξανδρινού 
Κώδικα, καθώς και στα κείμενα του Άγιου Επιφάνειου. 

 
Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε πως η Μαρία συνήθιζε να 

παίρνει ναρκωτικά, για να προφητεύει, και πως μια μέρα, που 
βρισκόταν κάτω από την επίδραση τους, έκανε ερωτα με το σύζυγό 
της, τον Ιούδα από τα Γάμαλα, που θα πρέπει να την επισκεπτόταν 
σε πολύ αραιά διαστήματα, εξ αιτίας της επαναστατικής του δράσης. 
Η Μαρία, κάτω από την επίδραση των ναρκωτικών, νόμιζε πως την 
επισκέφθηκε ο άγγελος Γαβριήλ. Όταν συνήλθε, ο άντρας της είχε 
φύγει κι εκείνη δεν θυμόταν πλέον τι είχε κάνει μαζί του, παρά 
μόνο πως της φάνηκε ότι ήρθε ο άγγελος Γαβριήλ. Σέ λίγο καιρό, 
κατάλαβε πως ήταν έγκυος, και δεν μπόρεσε να εξηγήσει το 
φαινόμενο, παρά μόνο σαν αποτέλεσμα της επίσκεψης του 
«αρχάγγελου». Μάλιστα, το «Πρωτευαγγ έλ ι ο  τ ου  
Ιάκωβ ου»  μας λέει πως η Μαρία δεν θυμόταν ούτε καν τα λόγια, 
που της είπε ο άγγελος, πράγμα που εξηγεί το γιατί δεν είπε ποτέ 
τίποτα η Μαρία στ’ άλλα της παιδιά, για την υποτιθέμενη θεϊκή 
καταγωγή του πρωτότοκου αδελφού τους. Όλη η παραπάνω 
υπόθεση δεν είναι βέβαια αυταπόδεικτη, αλλά, ωστόσο είναι πιο 
λογική από το παραμύθι που μας προσφέρουν τα δογματικά 
ευαγγελικά κείμενα. Άλλωστε, στην περίπτωση του «Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου», δύο μόνο πράγματα μπορούν να συμβαίνουν. Ή 
έγινε η δεν έγινε το γεγονός. Στην περίπτωση που έγινε, η 
εξήγηση, που δίνεται με τη χρήση των ναρκωτικών, είναι η πιο 
πιθανή. Αν πάλι δεν έγινε, τότε αποτελεί κατασκεύασμα της λαϊκής 
φαντασίας και του δογματικού φανατισμού των ανώνυμων 
γραφέων του 4ου αιώνα. Άλλη λογική περίπτωση, αποκλείεται... 

 
Η πληροφορία, πως ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ήταν αδελφός του 

Σίμωνα-Πέτρου, βγαίνει από τα ίδια τα ευαγγέλια σε συνδυασμό με 
το Χρον ι κό  του Γιώργου του Αμαρτωλού, ενός χειρογράφου του 
9ου αιώνα, που ισχυρίζεται πως αντλεί τις πληροφορίες του από 
πέντε Βιβλία του Παπία, που υποτίθεται πως είχε στην κατοχή του. 

 
Αλλά, ας κοιτάξουμε πρώτα το ευαγγελικό κείμενο: 
 
«λέγει αυτώ ο Ιησούς. βόσκε τα πρόβατα μου. αμήν αμήν λέγω 

σοι, ότε ης νεώτερος, εζώννυες σεαυτόν και περιεπάτεις όπου 
ήθελες, όταν δε γηράσης, εκτενείς τας χείρας σου και άλλος σε 



 

 

ζώσει, και οίσει όπου ου θέλεις, τούτο δε είπε σημαίνων ποίω 
θανάτω δοξάσει τον Θεόν. και τούτο ειπών λέγει αυτώ. ακολούθει 
μοι... επιστραφείς δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήν ον ηγάπα ο 
Ιησούς ακολουθούντα, ος και ανέπεσεν εν τω δείπνω επί το στήθος 
αυτού και είπε. Κύριε, τις ο παραδιδούς σε; τούτον ιδών ο Πέτρος 
λέγει τω Ιησού. Κύριε, ούτος δε τί;... λέγει αυτώ ο Ιησούς. εάν 
αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τί προς σε; σύ ακολούθει μοι...» 
( Iωάννης  ΚΑ', 17 - 22). 

 
 
 
Βλέπουμε πως, στο παραπάνω επεισόδιο, οι μόνοι που είναι 

παρόντες, είναι ο Σίμων-Πέτρος κι ο Ιωάννης. Στο επεισόδιο αυτό 
προφητεύεται, κατά κάποιο τρόπο, το τέλος και των δύο. Δεν  
υπάρχ ε ι  τ ρ ί τ ο ς  σ τη  συ ζή τηση  αυ τή .  Αλλά, το Χρον ι κ ό  
του Γιώργη του Αμαρτωλού μας λέει, βασισμένο υποτίθεται σε 
πληροφορίες του Παπία, ότι «ο Ιωάννης σκοτώθηκε από τους 
Εβραίους, όπως τον είχε προειδοποιήσει ο Ιησούς, αυ τόν  κα ι  
τ ον  ά δελφο  του...». 

 
Εφόσον όμως η πρόβλεψη είχε γίνει μόνο για τον Πέτρο και τον 

Ιωάννη, αναγκαστικά ο Πέτρος κι ο Ιωάννης είναι αδέλφια. Στο 
προφητικό επεισόδιο, δεν αναφέρεται πουθενά η παρουσία του 
Ιάκωβου. 

 
Ο Ιωάννης λοιπόν είναι αδελφός του Σίμωνα-Πέτρου και, κατά 

συνέπεια, αδελφός  κα ι  τ ου  Ιησ ού .  Πέθανε στην Ιουδαία, 
όπως και τ’ αδέλφια του παρόλους τους τάφους, που υπάρχουν σε 
διάφορα μέρη της Ασίας και της Ευρώπης και που υποτίθεται πως 
περιέχουν τα λείψανα του «ευαγγελιστή». 

 
Η απόδειξη, πως ο Ιησούς κι ο Ιωάννης είχαν την ίδια μητέρα, 

βρίσκεται στα ίδια τα ευαγγελικά κείμενα! 
 
«...Ιησούς ουν ιδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον 

ηγάπα, λέγει τη μητρί αυτού. γύναι, ίδε ο υιός σου.  είτα λέγει τω 
μαθητή, ί δ ε  η   μή τηρ  σου . . . »  ( Ιω άννης  Ι Θ ', 26). 

 
Εδώ όμως δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα, που αφορά την 

ταυτότητα του μυστηριώδη Αλφαίου με το Σίμωνα το Λεπρό. 
 
Στο Ματ θα ί ο  (Ι',3), μαθαίνουμε πως υπάρχει κάποιος Ιάκωβος, 

γιος κάποιου Αλφαίου και, όπως είδαμε, ο Ματθαίος που 
αναφέρεται στο ίδιο επεισόδιο, είναι το ίδιο πρόσωπο με το Λεβί, 
τον τελώνη-φοροεισπράκτορα. Η ίδια πληροφορία επαναλαμβάνεται 
στο Μάρκ ο  (Γ', 18), στο Λουκά  (ΣΤ', 15) και στις Πράξε ι ς  (Α', 
13). 



 

 

 
Κάποια σχέση πρέπει να έχει κι ο Αλφαίος με τη δαυιδική 

οικογένεια, κι αυτό ισχύει και για το γιο του, τον Ιάκωβο. Στ' 
αρχαία ελληνικά, «άλφος» σημαίνει: λευκή λειχήνα του δέρματος 
και γενικά οποιαδήποτε πληγή, σπυρί, έγκζεμα, που προκαλεί η 
ψωρίαση. Με άλλα λόγια, «Αλφα ί ο ς»  δεν είναι ένα όνομα 
εβραϊκό, αλλά ένας χαρακτηρισμός, παρμένος από τα ελληνικά. 
Ποιό όμως ήταν το πραγματικό όνομα του Αλφαίου; Η πιθανότερη 
εξήγηση είναι πως πρόκειται για το Σίμωνα το Λεπρό, που κατοικεί 
στη Βηθανία, μαζί με τη Μάρθα και τη Μαρία και τον αδελφό τους, 
Λάζαρο-Ανδρέα (Μ ατθα ί ος ,  ΚΣΤ', ο - Μάρκο ς  ΙΔ', 3). Δεν 
αποκλείεται να τον ξανασυναντήσουμε και με άλλα ονόματα. Η 
πιθανότερη σχέση του με τη δαυιδική οικογένεια είναι πως, όντας 
ίσως πατέρας του Ματθαίου-Λεβί, θα πρέπει να ήταν μεγάλος θείος 
του Ιησού. Στη συνέχεια του βιβλίου μας και στο σημείο, που θα 
εξετάσουμε την προσωπικότητα της νεαρής Μαρίας, της αδελφής 
του Ιησού, θα δούμε πως ο Αλφαίος ή Σίμωνας ήταν υποχρεωμένος 
από το νόμο να μένει έξω από την Ιερουσαλήμ, εξ αιτίας της 
αρρώστιας του (εκείνη την εποχή γινόταν πολύ συχνά σύγχυση, 
ανάμεσα στη λέπρα και στην ψωρίαση), και πως το ίδιο συνέβαινε 
και με τη μικρανηψιά του. 

 
Ακόμα, «Αλφαίος» είναι ελληνοποιημένος τύπος του εβραϊκού 

ονόματος “ELIPHA”, που σημαίνει «Ο Θεός σ' εξαγνίζει». Στο 
Ισραήλ υπήρχε πάντα η συνήθεια, να δίνουν σ' έναν άρρωστο ένα 
άλλο όνομα από το πραγματικό, που είχε πάρει στην περιτομή του, 
κι αυτό για δύο λόγους. Ο ένας ήταν πως μόνο με τ’ όνομά του οι 
άλλοι άνθρωποι απέφευγαν την επαφή μαζί του και ταυτόχρονα τη 
διάδοση της αρρώστιας. Ο άλλος λόγος ήταν η επίκληση στην 
παντοδυναμία του Θεου, για τη θεραπεία του αρρώστου. Μια άλλη 
υπόθεση είναι πως ο ίδιος ο Ζεβεδαίος κρύβεται πίσω από το 
πρόσωπο του Ελιφά (που ονομάστηκε έτσι, επειδή κινδύνευε από 
την λέπρα ή την ψωρίαση), που στα ελληνικά κείμενα έγινε 
Αλφαίος. 

 
Από τα ευαγγελικά αποσπάσματα, που παρουσιάζουν τον Ιωάννη 

και τον Ιάκωβο σαν γιούς του Ζεβεδαίου, βγαίνει το συμπέρασμα, 
πως ο Ιάκωβος ήταν μεγαλύτερος στα χρόνια από τον Ιωάννη. 
Σύμφωνα με το δικό μας ισχυρισμό, και οι δυο τους είναι γιοι της 
Μαρίας από το δεύτερο γάμο, που έγινε μετά το θάνατο του πρώτου 
συζύγου της. Ο τελευταίος, ο Ιούδας από τα Γάμαλα, σκοτώθηκε 
κατά τη διάρκεια της εξέγερσης της Απογραφής, που έγινε το 6 μ.Χ. 
Αν υποθέσουμε πως τηρήθηκαν αυστηρά οι Ιουδαϊκοί νόμοι, πάνω 
στο θέμα του δεύτερου γάμου, τότε το νεγονός αυτό θα πρέπει να 
συνέβη το 7 μ.Χ. Έτσι, ο Ιάκωβος κι ο Ιωάννης γεννήθηκαν (το 
νωρίτερο), ο πρώτος το 8 κι ο δεύτερος το 9. Μετά το νόμιμο 
χρονικό διάστημα για το πένθος, ο δεύτερος γάμος της Μαρίας θα 



 

 

πρέπει να έγινε το συντομώτερο δυνατό, γιατί επρεπε να βρεθεί 
νόμιμος κηδεμόνας για τα παιδιά του ηγέτη του επαναστατικού 
κινήματος των Ζηλωτών. Οι Ρωμαίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο 
να εξαφανίσουν και τον πιο μακρυνό συγγενή της δαυϊδικής γενιάς, 
γιατί μόνο έτσι θα κατάφερναν ν' αποκαταστήσουν την τάξη στην 
Ιουδαία και την Παλαιστίνη. Ο ίδιος, ο Ευσέβιος της Καισαρείας, μας 
αφηγείται περιστατικά για τους διωγμούς, που εκαναν οι Ρωμαίοι, 
ενάντια στους απόγονους του Δαυίδ. (βλ. Ευσέβιος της Καισαρείας,   
Εκκλησ ι ασ τ ι κή    Ι σ τορ ί α ,  III, XII, XX, XXXII). 

 
Ο Κλήμης της Ρώμης μας μεταφέρει μιαν ανάμνηση της 

κατάστασης, που αντιμετώπισαν τα παιδιά το Ιούδα από τα Γάμαλα, 
μετά το θάνατο του πατέρα τους: 

 
«Και στα λόγια αυτά, ο Πέτρος απάντησε:...Εγώ κι ο Αντρέας, ο 

αδελφός μου τόσο από αίμα, όσο κι από Θεό, όχι μόνο μείναμε 
ορφανοί από πολύ νωρίς, αλλά, εξ αίτιας της φτώχιας μας, 
αναγκαστήκαμε ν' αρχίσουμε να δουλεύουμε από παιδιά...». 
(Κλήμης της Ρώμης: Κλημέν τ ι ε ς  Ομ ι λ ί ε ς ,  XII, VI). 

 
Σύμφωνα λοιπόν με όλες τις πληροφορίες και τους 

υπολογισμούς, ο Ιωάννης πρέπει να ήταν περίπου εικοσιτεσσάρων 
η εικοσιπέντε χρόνων, όταν σταυρώθηκε ο ετεροθαλής και 
πρωτότοκος αδελφός του, ο Ιησούς, που την εποχή της εκτέλεσής 
του ήταν περίπου πενήντα χρόνων, όπως μας αναφέρει κι ο Άγιος 
Ειρηναίος. 

 
Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Ιωάννης πέθανε 

στην αρχή της βασιλείας του Αυτοκράτορα Τραϊανού, δηλαδή το 98 
περίπου. Ο Ιωάννης λοιπόν πέθανε γύρω στα ογδόντα οκτώ του 
χρόνια. Κατά τη γνώμη μας, η πληροφορία αυτή είναι υπερβολική, 
γιατί γνωρίζουμε την κατάσταση στην Ιουδαία του 1ου αιώνα και 
μας φαίνεται απίθανο να κατάφερε να ζήσει τόσο πολύ ένα άτομο, 
που πήρε μέρος σε τόσες ταραχές κι εξεγέρσεις. Ο αδελφός του, ο 
Ιάκωβος ο Μικρός, πέθανε, όπως είπαμε, το 63, σε ηλικία περίπου 
πενήντα πέντε χρόνων. Οι περισσότεροι αξιόπιστοι συγγραφείς 
αναφέρουν πως ο Ιωάννης πέθανε στην Παλαιστίνη και πολύ 
νωρίτερα απ’ όσο λέει η επίσημη εκκλησιαστική παράδοση. 
 

Ο Γιώργης ο Αμαρτωλός, που εγραψε το «Χρον ι κό»  του γύρω 
στα 850, λέει πως «σύμφωνα με τα κείμενα του Παπία, ο Ιωάννης 
εκτελέστηκε από τους Ιουδαίους. (Αναφέρεται από τον MIGNE: 
Ελλην ι κή  Πατρολ ογ ί α ) .  

 
Το «  Μ αρτυ ρολ όγ ι ο»  της Συρίας, κείμενο γραμμένο τον 4ο 

αιώνα, γιορτάζει στις 27 Δεκεμβρίου τον κοινό θάνατ ο  των δύο 
αδελφών, Ιάκωβου και Ιωάννη. 



 

 

Όμως στην Έφεσο υπάρχουν δυο τάφοι, και, τουλάχιστον ο ένας 
από αυτούς, είναι πλαστός. (Ευσέβιος της Καισαρείας: 
Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α ,  III, XXXIX, 6 και VII, XXV, 16). 

 
 
Πεθαίνοντας, ο Ιησούς ανέθεσε στον Ιωάννη, το μικρότερο 

αδελφό του, τη φροντίδα της γριάς μητέρας τους. Έτσι τουλάχιστον 
εξηγείται το περίφημο εδάφιο: «λέγει τη μητρί αυτού: γύνα ι ,  ί δ ε  
ο  υ ι ό ς  σου . . .  είτα λέγει τω μαθητή: ί δ ε  η  μή τηρ  σου»  
(Iωάννη  ΙΘ', 26). 

 
Το κείμενο του Ιωάννη αναφέρει ακόμα πως, από εκείνη τη 

στιγμή, ο Ιωάννης πήρε τη Μαρία στο σπίτι του, πράγμα που 
σημαίνει πως μέχρι τότε συνήθιζε να μένει στα σπίτια των άλλων 
αδελφών. 

 
Ωστόσο, κι αυτό ακόμα, το γνωστό επεισόδιο της ανάθεσης της 

φροντίδας της γριάς μάνας στον Ιωάννη, δεν φαίνεται πως είναι 
αυθεντικό, αλλά μάλλον εξυπηρετεί μια κάποια δογματική 
σκοπιμότητα, γιατί ο DAVID FLUSSER, στο βιβλίο του «Ο  
Ιησού ς» ,  αναφέρει το περιεχόμενο ενός παλαιότερου και 
γνησιότερου κειμένου, που ανακαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια. Το 
κείμενο αυτό, στο σημείο του επεισοδίου, γράφει: «γύναι..., πάρε 
τους γιους σου και φύγε...». 

 
Το κείμενο όμως αυτό μας οδηγεί σε σκέψεις. Τόσο ο Σίμων, όσο 

κι άλλοι αδελφοί, ο Ιάκωβος ο Μεγάλος, ο Ιούδας ο Δίδυμος κτλ., 
είναι γνωστοί σαν άμεσοι συνεργάτες του Ιησού και Ζηλωτές 
επαναστάτες. Δύσκολα λοιπόν θα μπορούσαμε να φανταστούμε την 
παρουσία τους κάτω από το σταυρό του Ιησού. Οι Ρωμαίοι δεν θα 
έχαναν μια τέτοια ευκαιρία, για να σταυρώσουν ολόκληρη την 
οικογένεια. Εκτός αν το χειρόγραφο, που χρησιμοποίησε ο 
FLUSSER, βρίσκεται σε κακή κατάσταση και, στην μετάφρασή του 
στα γαλλικά, έγινε ένα μικρό λάθος. Αναρωτιόμαστε δηλαδή, μήπως 
ο Ιησούς, πριν χάσει τελείως τις αισθήσεις του, πάνω στο σταυρό, 
φώναξε στη μητέρα του: «...πάρε τις κόρες σου και φύγε...». Ας 
μην ξεχνάμε άλλωστε πως τ’ άλλα τρία ευαγγέλια αναφέρουν 
μονάχα την παρουσία γυναικών, κατά τη διάρκεια της σταύρωσης, 
κι αυτές μάλιστα «... από μακρόθεν θεωρούσαι...». 
 

Γενικά, το επεισόδιο, της ανάθεσης της φροντίδας της κοινής 
μητέρας στον Ιωάννη, είναι πολύ ύποπτο στα μάτια οποιουδήποτε 
συνειδητού ιστορικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Άγιου 
Ειρηναίου (που ήταν μαθητής των αποστολικών πατέρων, που 
«γνώρισαν τους μαθητές του Κυρίου»), ο Ιησούς πέθανε στα 
πενήντα του...» πλησιάζοντας πια τα γεράματα...». Ξέρουμε πως η 
σταύρωση έγινε ανάμεσα στο 34 με 35. Κατά συνέπεια, γεννήθηκε 



 

 

ανάμεσα στο 16 με 17 π.Χ. Αν υποθέσουμε πως η Μαρία τον 
γέννησε το νωρίτερο δυνατόν, σύμφωνα με τους φυσιολογικούς και 
θρησκευτικούς νόμους, τότε, το 16 η 17 π.Χ., ήταν δεκατριών ή 
δεκατεσσάρων χρόνων. Με άλλα λόγια, γεννήθηκε γύρω στο 32 
π.Χ. κι έτσι, τη στιγμή που σταυρώνουν τον πρωτότοκο γιο της, 
είναι κι όλας εξηνταπέντε χρόνων. 

 
Ποιόν λοιπόν προσπαθούν να πείσουν οι εκκλησιαστικοί πατέρες, 

και ιδιαίτερα ο Ευσέβιος της Καισαρείας, που ισχυρίζονται πως ο 
Ιωάννης διέδωσε το Χριστιανισμό στην Ασία κι έμεινε μάλιστα κι 
αρκετό διάστημα εκεί, ενώ ταυτόχρονα φρόντισε και μια γριά 
γυναίκα, που τον ακολουθούσε ασταμάτητα στα ταξίδια του! Την 
εποχή εκείνη, οι γυναίκες γερνούσαν πολύ πιο γρήγορα από τώρα. 
Ακόμα σήμερα, οι γυναίκες της Μέσης Ανατολής, από τα τριάντα 
τους κι όλας μοιάζουν γριές. Αν προσθέσουμε σε όλα αυτά τις 
κακουχίες και τα βάσανα, που πέρασε στη ζωή της η Μαρία, σα 
σύζυγος και μάνα επαναστατών, τότε καταλαβαίνουμε πως, για να 
παραδεχτούμε ότι ο Ιωάννης φρόντιζε την μητέρα του, ενώ 
ταυτόχρονα εκήρυττε το χριστιανισμό στην Ασία, θα πρέπει να 
πιστέψουμε τη φαντασιοπληξία του Αγίου Σουλπίκιου, που 
ισχυρίζεται πως η «Παρθένος-Μαρία» έμεινε σε όλη της τη ζωή 
αγέραστη, σαν ένα κοριτσάκι δεκαπέντε χρόνων, ντροπαλή και 
καλοαναθρεμμένη!... Βέβαια, μια τέτοια συντροφιά δεν θα 
δημιουργούσε προβλήματα στον Ιωάννη. Αλλά, δυστυχώς, η 
αλήθεια είναι διαφορετική. Ας εξετάσουμε λοιπόν ένα άλλο θέμα. 

 
 
Διαβάζοντας τις «Πράξε ι ς  των  Απ οσ τόλων » ,  βλέπουμε 

πως, όπως ακριβώς οι μισαδελφοί του, ο Ιάκωβος ο Μεγάλος κι ο 
Σίμων-Πέτρος έτσι κι ο Ιωάννης εξαφανίζεται τελείως μετά τη 
σύνοδο της Ιερουσαλήμ, που ξέρουμε ότι έγινε το 47. Τι απέγινε; 
Μυστήριο. Αν πιστέψουμε τον Τερτυλλιανό, τότε ο ήρωάς μας 
εμφανίζεται είκοσιτρία χρόνια αργότερα στη Ρώμη του 70, μόλις έξη 
χρόνια από τη μεγάλη πυρκαγιά, που ξέσπασε εκεί χάρη στις 
φροντίδες των πρωτοχριστιανών. Τί κάνει ο Ιωάννης στη Ρώμη; 
Χριστιανικό κήρυγμα βέβαια! Αλλά τότε, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα 
για τη δράση του, στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας; 

 
Αμέσως έπειτα αρχίζει η Βασιλεία του Δομιτιανού, του δεύτερου 

γιου του Βεσπασιανού, που κυβέρνησε από το 81 εως το 96. Τον 
πρώτο χρόνο της βασιλείας του. ο Αυτοκράτορας αυτός, σύμφωνα 
με την εκκλησιαστική παράδοση, διέταξε να γίνει ένας διωγμός 
εναντίον των Χριστιανών. Ο Ιωάννης, που υποτίθεται πως 
Βρίσκεται στη Ρώμη και είναι κι όλας, σύμφωνα με τον υπολογισμό 
μας, τουλάχιστον εβδομήντα χρονών, συλλαμβάνεται μαζί με 
άλλους χριστιανούς. Τον οδηγούν στις πύλες της Ρώμης, όπου τον 
βουτάνε μέσα σ' ένα καζάνι γεμάτο βραστό λάδι. Ο Τερτυλλιανός 



 

 

μας Βεβαιώνει (ποιος λόγος άλλωστε ν' αμφιβάλουμε) πως ο 
Ιωάννης βγήκε από το «μπάνιο» αυτό, όχι μόνο άθικτος, αλλά και 
κάπως «ξανανιωμένος». Στη συνέχεια, εγκατέλειψε τους δήμιους, 
τους φρουρούς και το πλήθος και, περνώντας από την PORTA 
LATINA, έφυγε. Από τότε, συνεχίζει η παράδοση, η πύλη αυτή 
ονομάστηκε «SANCTUS-JOHANNIS-PORTA-LATINA. .. 

 
Βρισκόμαστε πράγματι στο απόγειο της δογματικής 

φαντασιοπληξίας. Και να, γιατί: 
 
Η PORTA LATINA ανοίγει πράγματι στα νότια της Ρώμης, πάνω 

στο δρόμο που oδηγεί και στις κατακόμβες του Άγιου Κάλλιστου. 
Γειτονεύει με τα θερμά λουτρά του Καρακάλλα κι απέχει μόλις χίλια 
πεντακόσια μέτρα από το Κολοσσαίο. Αλλά, το περίεργο είναι πως η 
πύλη αυτή κατασκ ευάσ τηκ ε  μα ζ ί  μ ε  τ ο  ν ό τ ι ο  τ ε ί χ ο ς ,  
που  τη  σ τηρ ί ζ ε ι ,  κ α τά  δ ι α τα γή  του  Αυ τοκ ράτ ορα  
Αυρηλ ι αν ού ,  μόλ ι ς  σ τ α  270  κ α ι  275  μ . Χ . ,  με άλλα 
λόγια σ τα  τ έ λη  τ ου  3 ου  μ . Χ .  α ιώνα !  Ακριβώς δίπλα σε 
αυτή την πύλη, παρατηρούμε σήμερα την εκκλησία του SAN 
GIOVANNI IN OLIO (δηλ. του «Α ϊ - Γ ι άννη  σ το  λάδ ι » )  όπου, 
σύμφωνα με την παράδοση, συνέβη το «θαύμα». Εμείς δεν έχουμε 
αντίρρηση, να παραδεχτούμε πως πράγματι, αφού οι βασανιστές 
του βούτηξαν τον Ιωάννη στο καυτό λάδι, αυτός βγήκε εξω άθικτος 
και ξανανιωμένος, αλλά οι αφηγητές του επεισοδίου μπορούν να 
μας εξηγήσουν πως ο Ιωάννης μαρτύρησε δ ί πλα  σ ε  μ ι α  πύλη  
και στη συνέχεια δ ι έφυγ ε  από  την  πύλη  αυτή, όταν ξέρουμε 
πως κα ι  η  πύλη  και το τ ε ί χ ος ,  που πάνω του στηρίζεται, δεν 
υπήρχαν  την εποχή που συνέβη το «θαύμα» και κ τ ί σ τηκαν  
δ ι ακ όσ ι α  χρόν ι α  αργ ότ ε ρα;  
 

Ο Ευσέβιος της Καισαρείας, που έγραψε την Εκκλησ ιασ τ ι κή  
Ισ τορ ί α  τον 4ο αιώνα, αγνοεί τελείως την παρουσία του Ιωάννη 
στη Ρώμη και το μαρτύριο του στο καυτό λάδι. Το περίεργο όμως 
είναι πως ο Ευσέβιος είχε διαβάσει το έργο του Τερτυλλιανού « DE 
PRAESCRIPTOUM HAERETICAE», όπου αναφέρεται το επεισόδιο. Ο 
Τερτυλλιανός πέθανε το 240. Φαίνεται όμως πως ο Ευσέβιος, είτε 
δεν πήρε στα σοβαρά την πληροφορία του Τερτυλλιανού είτε το 
επεισόδιο δεν υπήρχε,  ε κ ε ί νη  την  εποχή ,  μ έσα  σ τ α  
χ ε ι ρόγραφα  τ ου  Τ ερτυλλ ι αν ού .  Από την άλλη μεριά, 
ξέρουμε πως η ανατολική προφορική παράδοση τοποθετεί το ίδιο 
ακριβώς επεισόδιο στην Έφεσο! Είναι να χάνει κανείς το μυαλό 
του... 

 
 
 
 
 



 

 

Αν ποτέ του ο Ιωάννης πήγε στη Ρώμη (οι πιθανότητες είναι 
πραγματικά ελάχιστες), τότε η μόνη λογική εξήγηση, που μπορεί να 
δοθεί για το «μαρτύριο», είναι πως ο κόσμος, ερεθισμένος από τα 
λόγια του και τις βλαστήμιες του, ενάντια στην επίσημη θρησκεία, 
τον πέταξε μέσα σ' ένα κιούπι με λάδι, κρύο βέβαια, ή του άδειασαν 
ένα πυθάρι με λάδι στο κεφάλι. Κι αν ξέφυγε τρέχοντας από τους 
διώκτες του, τότε σίγουρα δεν πέρασε από την PORTA LATINA, 
γιατί η πύλη αύτη χτίστηκε διακόσια χρόνια αργότερα. Και η 
παράδοση συνεχίζει την παραμυθολογία της... Από τη Ρώμη, τον 
βρίσκουμε μετά εξόριστο στην Πάτμο, σ' ένα από τα νησιά του 
Αιγαίου. Αν πράγματι εξορίστηκε νόμιμα, τότε η φήμη για το 
βούτηγμά του στο καυτό λάδι δεν στέκει, γιατί τέτοια ποινή δεν 
προβλεπόταν από το Ρωμαϊκό ποινικό κώδικα. Κατά συνέπεια, 
ολόκληρη αυτή η ιστορία είναι ένα νόθο και φανταστικό 
κατασκεύασμα. 

 
Η παράδοση μας πληροφορεί ακόμα πως απελευθερώθηκε από 

την Πάτμο το 98, την πρώτη χρονιά της Βασιλείας του 
Αυτοκράτορα Νέρβα, και πήγε να ζήσει στην Έφεσο της Ιωνίας. 
Εκεί συνέβησαν καταπληκτικά πράγματα: 

 
«...την ημέρα του Κυρίου (Κυριακή), την τρίτη πρωινή ώρα 

(δηλαδή στις εννιά το πρωί), έγινε ένας μεγάλος σεισμός στην 
πόλη. Ξάφνου, ένα σύννεφο άρπαξε τον Ιωάννη και τον μετέφερε 
στην Ιερουσαλήμ, στην πόρτα του σπιτιού που έμενε η Παρθένος 
Μαρία, η μάνα του Θεού. Ο Ιωάννης έσπρωξε την πόρτα και μπήκε 
μέσα στο σπίτι...» (Βλ. Μηλίτων: Το  β ι βλ ί ο  τη ς  Παναγ ί α ς  
Παρθέν ου  Μ αρ ί α ς ,  τ η ς  Θε οτ όκου ,  κεφ. δ). 

 
 
Κι ο καλός μας Άγιος Μιλήτων, που ήταν κι' επίσκοπος στις 

Σάρδεις της Λυδίας, συνεχίζει την ιστορία του, αφηγούμενος με 
ποιον υπερφυσικό τρόπο ο καθένας από τους αποστόλους (άλλος 
πάνω σε φτερούγες αγγέλων, άλλος πάνω σε σύννεφο κτλ.) 
έφτασε στην Ιερουσαλήμ, για να παρευρεθεί στην περίφημη 
ανάληψη της Παναγίας. Η τελευταία ανέβηκε στον ουρανό πάνω 
στα χέρια των αγγέλων, αλλά φεύγοντας άφησε ένα χειροπιαστό 
τεκμήριο, σε ανάμνηση της ανάληψής της: την όμορφη γαλάζια 
ζώνη της! 

 
Απ' ότι ξέρουμε, υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ τέτοιες ζώνες: μια 

στην Κωσταντινούπολη, μια στη Σουασσόν, μια στο Σαίντ-Καινταίν, 
μια στη Σαρτρ, μια στην Ασίζη, μια στο Πράτο και μια στο Μοντ- 
Σερρά. Όπως βλέπουμε, τέσσερεις από αυτές βρίσκονται στη Γαλλία 
και, γι' αυτό, δίκαια η χώρα αυτή ονομάζεται «βαφτισιμιά της 
Εκκλησίας» απ’ την καθολική παράδοση. 

 



 

 

 
 
Όπως είπαμε και προηγουμένως, η Μαρία θα πρέπει να 

γεννήθηκε περίπου το 32 π.Χ. Αν λοιπόν η ανάληψή της έγινε το 
98, τότε μια απλή πρόσθεση μας λέει πως η Παναγία εγκατέλειψε το 
μάταιο τούτο κόσμο, σε ηλικία 130 χρόνων! Ηλικία κάπως 
προχωρημένη για ένα αεροπορικό ταξίδι... Δεν θα πρέπει να γελάς 
αναγνώστη. Η φήμη της ανάληψης της Παναγίας, με  σ άρκ α  κ ι '  
οσ τά ,  είναι μια απαραβίαστη κι αναμφισβήτητη αρχή του 
δόγματος της Καθολικής Εκκλησίας, ένα άρθρο πίστης, που 
καθορίστηκε από τον Πάπα Πίο τον 12ο, παρά τις κατακραυγές των 
διαμαρτυρομένων και τις αντιρρήσεις των σοφών καθολικών 
μελετητών. Θα πρέπει ακόμα να παρατηρήσουμε πως όταν ο 
επίσκοπος Μιλήτων έγραψε την περίφημη αφήγηση τον 4ο αιώνα 
(TRANSITUS MARIAE ονομαζόταν αρχικά), αγνοούσε πως μερικοί 
συνάδελφοι του στη συγγραφική τέχνη κατασκεύαζαν, την ίδια 
περίπου εποχή, το επεισόδιο της ανάθεσης της φροντίδας της 
Μαρίας στον Ιωάννη. Έτσι, όχι μόνο δεν τους δείχνει να κατοικούν 
στο ίδιο σπίτι, αλλά, αντίθετα, παρουσιάζει τον ένα να περιφέρεται 
στη Ρώμη, στην Πάτμο και στην Έφεσο, ενώ την άλλη να μένει 
μόνιμα στην Ιερουσαλήμ. 

 
Στην Έφεσο παρουσιάστηκαν κατά καιρούς, διάφοροι τάφοι του 

Ευαγγελιστή Ιωάννη, χωρίς ποτέ έστω κι ένας από αυτούς ν' 
αποδειχθεί αυθεντικός. 

 
Εκτός από το χειρόγραφο του Γιώργη του Αμαρτωλού, υπάρχει κι 

ένα άλλο Χρον ι κό , γραμμένο τον 4ο αιώνα, που το υπογράφει 
κάποιος PHILIPUS DE SIDE. Ο συγγραφέας που πέθανε γύρω στα 
430, γράφει, χρησιμοποιώντας για βάση του κι αυτός τον Παπία, 
πως «ο Ιωάννης πέθανε στην Ιουδαία, πρ ι ν  από  την  
κατασ τροφή  τη ς  Ι ε ρουσαλή μ  α πό  τ ον  Τ ί τ ο» .  

 
Επειδή είναι γνωστό, πως η καταστροφή της Ιερουσαλήμ έγινε 

το 70, με την παραπάνω πληροφορία γκρεμίζεται οριστικά η 
παραδοσιακή φήμη, όσον αφορά στον Ιωάννη. 

 
 
Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη όλα τα φανταστικά 

δημιουργήματα της παράδοσης κι ας συγκρατήσουμε μονάχα πως ο 
Γιοχανάν-Μπαρ-Ζαμπντί ή Ιωάννης, γιος του Ζεβεδαίου, σκοτώθηκε 
στην Ιουδαία, πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, 
πιθανότατα κατά τη διάρκεια κάποιας εξέγερσης, όπως άλλωστε όλα 
τ’ αδέλφια του και οι συγγενείς του. Η παραδοσιακή φήμη μπορεί 
να ενδιαφέρεται και γι' άλλες λεπτομέρειες όσον αφορά στη δράση 
του «μαθητή του αγαπητού». Η ιστορία όμως ενδιαφέρεται γι' 



 

 

αποδεδειγμένα γεγονότα και όταν αυτά δεν υπάρχουν, χρησιμοποιεί 
μόνο τη λογική κι αφήνει κατά μέρος τη φαντασία. 
 

Εκείνο πάντως που είναι βέβαιο, είναι πως και ο Ιωάννης πήρε 
μέρος στην επαναστατική δράση των Ζηλωτών, και μάλιστα από 
ηγετική θέση. Στην Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α  του, ο Ευσέβιος 
της Καισαρείας γράφει: 

 
«Και ο Ιωάννης, αυτός που ακούμπησε το κεφάλι του στο στήθος 

του Κυρίου, φόρεσε κι αυτός το πέ ταλ ο , μαρτύρησε το λόγο του 
Κυρίου κι' αναπαύτηκε στην Έφεσο...» (Ευσέβιος της Καισαρείας:   
Εκκλησ ι ασ τ ι κή    Ι σ τορ ί α ,  III, XXXI, 3). 

 
«Ο θρόν ος  του Ιακώβου, που έγινε ο πρώτος επίσκοπος της 

Ιερουσαλήμ με τη θέληση του Κυρίου και των αποστόλων και που 
οι Άγιες Γραφές της Εκκλησίας τον αναφέρουν συχνά σαν αδελφό 
του Κυρίου, διατηρήθηκε ακόμα μέχρι τις μέρες μας». (Ευσέβιος 
της Καισαρείας, Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α ,  VII, XIX). 

 
 
 
Το «πέταλο» ήταν ένα σύμβολο εξουσίας του Αρχιερέα του 

Ισραήλ. Περιγράφεται στην Έξοδο  (ΚΗ ,' 36 - 38) σα μια λάμα 
από καθαρό χρυσάφι, που έγραφε επάνω της  «ΆΓΙΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ» 
και τη φορούσε ο αρχιερέας στο μέτωπό του. 

 
Έτσι, ο Ιωάννης, φορώντας το «πέταλο», παρουσιαζόταν στους 

κύκλους των Ζηλωτών σαν «αρχιερέας». Πρόκειται δηλαδή για μια 
ιουδαϊκής προέλευσης αίρεση, που αναδεικνύει δικό της αρχιερέα, 
χωρίς όμως να παύει να σέβεται το νόμο, που πήρε στο Σινά ο 
Μωυσής, γιατί διαφορετικά δεν θα χρησιμοποιούσε τα βιβλικά 
σύμβολα. Αν όμως ο Ιωάννης ήταν ο αρχιερέας του κινήματος, 
αντίθετος με τον συμβιβαστικό αρχιερέα των Σαδουκαίων, που 
αναγνώριζε την εξουσία των Ρωμαίων, αυτό σημαίνει πως ήταν 
ακόμα πιο φανατικός στην τήρηση του Μωσαϊκού νόμου. Κατά 
συνέπεια, δεν θα πρέπει ποτέ του να παραδέχτηκε τις, 
ειδωλολατρικής καταγωγής, θεωρίες του Παύλου κι ούτε ποτέ του 
διανοήθηκε έναν τριαδικό-βλάσφημο για τις Ιουδαϊκές αντιλήψεις 
θεό που, τη μια όψη του, την αντιπροσώπευε ο πρωτότοκος 
σταυρωμένος αδελφός του.  Ακόμα, μέσα στις Πράξε ι ς (IΘ, 2) 
υπάρχει η απόδειξη, πως κανείς ποτέ δεν είχε ακούσει για την 
ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος. 

 
Από την άλλη μεριά, οι πρώτοι επισκοπικοί θρόνοι, με την 

σημερινή έννοια του όρου, παρουσιάζονται μόλις τον 4ο αιώνα, μαζί 
με τις πρώτες χριστιανικές «βασιλικές». Κατά συνέπεια, ο «θρόνος» 
του Ιακώβου δεν είχε καμιά σχέση με τα «επισκοπικά του 



 

 

καθήκοντα», αλλά αντίθετα ήταν, όπως και το «πέταλο», σύμβολο 
εξουσίας Κι ενώ το «πέταλο» συμβόλιζε την πνευματική ηγεσία του 
κινήματος, ο «θρόνος» συμβόλιζε την πολιτική. 

 
Στο παραπάνω κείμενο του Ευσέβιου τή5 Καισαρείας, 

παρατηρούμε ακόμα πως ο Ιάκωβος έγινε επίσκοπος της 
Ιερουσαλήμ, «με τη θέληση του Κυρίου και των αποστόλων», 
πράγμα που διαψεύδει, γι' άλλη μία φορά το μύθο για τα πρωτεία 
του Σίμωνα-Πέτρου στην ηγεσία της Εκκλησίας και κατά συνέπεια 
και τα πρωτεία των διαδόχων του στην έδρα της Ρώμης. Η 
παρουσία του Σίμωνα-Πέτρου στη Ρώμη είναι αμφίβολη, αντίθετα ο 
Ευσέβιος μας πληροφόρησε πως ο Πέτρος ήταν ο πρώτος επίσκοπος 
της Αντιόχειας. Και η πόλη αυτή εθεωρείτο, γι' αρκετούς αιώνες, το 
δεύτερο σε ισχύ πατριαρχείο μετά την Ιερουσαλήμ. Βλέπουμε 
λοιπόν πως δεν περισσεύει δόξα για την επισκοπή της Ρώμης, 
τουλάχιστον από ιστορική άποψη. 

 
Όσο για τη διπλή εξουσία στο κίνημα των Ζηλωτών, 

παρατηρούμε πως πάντα δίπλα στον πολιτικό ηγέτη, στέκεται κι 
ένας πνευματικός αρχηγός: 

 
- Ο Ιούδας από τα Γάμαλα με τον Φαρισαίο Σαδδόκ. 
 
- Ο Ιησούς, γιος του Ιούδα, με τον Ιωάννη, το γιο του Ζαχαρία. 

 
- Ο Ιάκωβος, ο γιος του Ιούδα, με τον Ιωάννη, το γιο του 

Ζεβεδαίου. 
 
- Ο Σίμων, ο γιος του Κοχμπά, με το Ραββίνο Ακίμπα, το γιο του 

Ιωσήφ. 
 

Όλα αυτά μας αποδεικνύουν πως ο Ιωάννης δεν ήταν τίποτα 
περισσότερο από έναν Ζηλωτή επαναστάτη, όπως όλα του τ’ 
αδέλφια. 

 
Δεν μένει λοιπόν, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο για τον Ιωάννη, 

να επαναλάβουμε περιληπτικά, όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε για 
το άτομό του. 

 
 
Αν πράγματι ο Ιωάννης πέθανε στην Ιουδαία, πριν από την 

καταστροφή της Ιερουσαλήμ, όπως μας πληροφορεί έμμεσα ο 
Παπίας, τότε μπορούμε να υποθέσουμε πως εκτελέστηκε σαν 
ηγέτης των Ζηλωτών, όπως και τ’ αδέλφια του. Ας μην ξεχνάμε 
πως τον 1ο αιώνα οι Ρωμαίοι δεν γνώριζαν άλλους εχθρούς στην 
Παλαιστίνη, εκτός από τους Ζηλωτές. Πολύ αργότερα άρχισαν οι 
πραγματικοί διωγμοί των χριστιανών, που ποτέ δεν έγιναν με 



 

 

θρησκευτικά κριτήρια, αλλά πάντοτε με πολιτικά. Δεν αποκλείεται 
να σκοτώθηκε το 63, μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο το Μικρό, 
την εποχή που ο Άνανος έκανε μερικές εκτελέσεις χωρίς να ρωτήσει 
τη γνώμη του προκουράτορα. Όποια κι αν είναι η αλήθεια, το 
βέβαιο είναι πως είχε άλλες ασχολίες, και δε νομίζουμε πως 
ασχολήθηκε ποτέ του με τη σύνταξη του «ευαγγελίου» του. Το 
κείμενο αυτό εμφανίζεται, για πρώτη φορά, στα γραπτά του Άγιου 
Ειρηναίου, δηλαδή γύρω στα 190 μ.Χ.... 

 
Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, 

πως ο Ιωάννης ήταν κι αυτός ένας από τους αδελφούς και 
διαδόχους του Ιησού. Πώς τόσο αυτός όσο και τ’ αδέλφια του, ήταν 
επαναστάτες, που έκαναν ασταμάτητους αγώνες ενάντια στο 
Ρωμαίο κατακτητή και μέσα στα πλαίσια του μεσσιανικού κινήματος 
των Ζηλωτών. θα επαναλάβουμε, λοιπόν γι' άλλη μια φορά, πως ο 
περίφημος Ιησούς δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ηγέτης ενός 
θρησκευτικού εθνικού πολιτικού επαναστατικού κινήματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 

XV 
 
 

Οι «πύρινες γλώσσες» της Πεντηκοστής 
 

 
 
και τώρα θα πάρεις το δεύτερο Βάφτισμα! Το βάφτισμα αυτό, που 
είχε προαναγγείλει ο Ιησούς και που έπεσε πάνω στους 
απόστολους, μια μέρα που είχε αστραπές και το παράθυρο ήταν 
ανοιχτό...» 
 

G. FLAUBERT: Ο Πειρασμός του Αγίου Αντώνιου, IV 
 

 
 
«Όταν το νερό στραβώνει ένα μπαστούνι, η λογική μου το 

ξαναϊσιώνει!...» ελεγε ο Λαφοντέν στο έργο του «Ένα  ζώο  σ τ ο  
φεγγάρ ι » .  Και είχε δίκιο. Αλλά η λογική, που επικαλείται ο 
μεγάλος μας ποιητής, είναι ένα σπάνιο προϊόν. Στη θέση της 



 

 

βρίσκεται, τις περισσότερες φορές, η απλοϊκότητα κι ο ακόρεστος 
πόθος για πίστη σε υπερφυσικά φαινόμενα. 

 
Σ' αυτή τη σύντομη μελέτη μας, αφιερωμένη στο «θαύμα» της 

Πεντηκοστής, που δεν έχει άλλο σκοπό, από το ν' αποκαταστήσει 
ένα πιθανό γεγονός μέσα στα ιστορικά και κοινωνικά του πλαίσια, 
απαλλάσσοντας το από τη συνηθισμένη δογματική παραμυθολογία, 
θ' αρκεστούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κείμενο καθαρό, γνωστό 
και σεβαστό απ’ όλες τις χριστιανικές εκκλησίες. Ας ανοίξουμε 
λοιπόν τις Πράξε ι ς  των    Απ οσ τόλ ων :  

 
« . . . κ α ι  ε ν  τω  συμπληρούσθα ι  τ ην  ήμέραν  τη ς  

Π εν τηκοσ τή ς ,  ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό. και 
εγένετο άφνω εκ του ουρανού ήχος ώσπερ φερομένης πνοής  
βιαίας, και επλήρωσεν όλον τον οίκον ού ήσαν καθήμενοι, και 
ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ώσεί πυρός, εκάθησέ τε 
εφ' ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, 
και ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις καθώς το Πνεύμα εδίδου 
αυτοίς αποφθέγγεσθαι ήσαν δε εν τη Ιερουσαλήμ κατοικούντες 
Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των ύπό τον 
ούρανόν. γενομένης δε της φωνής ταύτης συνήλθε το πλήθος και 
συνεχύθη, ότι ήκουον εις εκαστος τη ίδία διαλέκτω λαλούντων 
αυτών. εξίσταντο δε πάντες και εθαύμαζον λέγοντες προς 
αλλήλους, ούκ ιδού πάντες ούτοί είσίν οι λαλούντες Γαλιλαίοι; και 
πως ημείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτω ημών εν η 
εγεννήθημεν; Πάρθοι και Μήδοι και Ελαμίται, και οι κατοικούντες 
την Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαν τε και Καππαδοκίαν, Πόντον και την 
Ασίαν, Φρυγίαν τε και Παμφυλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης 
της κατά Κυρήνην, και οι επιδημούντες Ρωμαίοι Ιουδαίοι τε και 
προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν λαλούντων αυτών ταις 
ημετέραις γλώσσαις τα μεγαλεία του Θεού. εξίσταντο δε πάντες και 
διηπάρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες, τί αν θέλοι τούτο είναι; 
έτεροι δε χλευάζοντες έλεγον ότι γλεύκους μεμεστωμένοι εισί...» 
(Πράξε ι ς  Β', 1 - 13). 
 

 
 
Για να μπορέσει ο αναγνώστης μας να παρακολουθήσει τους 

συλλογισμούς μας, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να πληροφορηθεί 
ορισμένα πράγματα για το εβραϊκό εορτολόγιο. Το Πάσχα (PESSAH) 
είναι η γιορτή της ανάμνησης της εξόδου των Εβραίων από την 
Αίγυπτο, με την καθοδήγηση του Μωυσή. Γιορτάζεται πάντα την 
πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία. Ο ήλιος βρίσκεται στον 
Κριό (μήνας Νισάν) κι η σελήνη στο Ζυγό. Από το Πάσχα (15η του 
Νισάν), εως την επόμενη σημαντική γιορτή, μεσολαβεί ένα 
διάστημα πενήντα ήμερων, που αποτελείται από ένα κύκλο επτά 
εβδομάδων (έβρ. SHABOUOT) και μιας μέρας (δηλ.η «πεντηκοστή» 



 

 

μέρα). Η γιορτή λοιπόν της «πεντηκοστής μέρας» ή «SHABOUOT» 
γίνεται σε ανάμνηση της παραλαβής του Νόμου από το Θεό, στην 
έρημο του Σινά (ΜΑΤΑΝ TORAH). 

 
Για τους Καββαλιστές, και γενικά όλους τους μυστικιστές 

Εβραίους, η γιορτή αυτή είχε μια ιδιαίτερη σημασία. Την άνοδο του 
Μωυσή πάνω στο βουνό, για την παραλαβή του Νόμου, τη 
θεωρούσαν σα συμβολισμό μιας εσωτεριστικής λειτουργίας. Η 
λειτουργία αυτή απαιτούσε, από την ψυχή του Καββαλιστή, ν' 
«ανέβει» προς το Θεό και να παραλάβει την προσωπική της φώτιση. 
Εκτός όμως από την καθαρά μετα φυσική ερμηνεία της γιορτής, 
υπήρχε και το καββαλιστικό τυπικό TIKOUN SHABOUT, που 
διατηρήθηκε για πολλούς αιώνες σε διάφορες παραλλαγές. Οι 
«απόστολοι», δηλαδή οι αδελφοί κι οπλαρχηγοί του Ιησού, δεν 
κάνουν τίποτα περισσότερο, εκείνη τη μέρα, από το να τηρούν 
ευλαβικά την παραδοσιακή καββαλιστική λειτουργία TIKOUN 
SHABOUT. 

 
Είναι ακόμα βέβαιο πως, κατά τη διάρκεια της μυστικιστικής 

λειτουργίας, οι καββαλιστές χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν 
αναθυμιάσεις από διάφορα υλικά. Άλλα απ’ αυτά δημιουργούσαν 
μυστικιστική ατμόσφαιρα κι άλλα είχαν καθαρά παραισθησιογόνες 
επιδράσεις. Τα προφητικά η μαντικά βότανα, γνωστά στους 
περισσότερους λαούς της αρχαιότητας, δεν ήταν τίποτα 
περισσότερο από τα σημερινά «απαγορευμένα» φυτά. Στην Παλαιά 
Διαθήκη βρίσκουμε άφθονα παραδείγματα χρησιμοποίησης 
αναθυμιάσεων και βοτάνων, που προκαλούσαν μέθη κι εκταση 
στους προφήτες και τους ιερείς. Για να πειστεί ο αναγνώστης, δεν 
έχει παρά να μελετήσει τα παρακάτω αποσπάσματα: Α  Σαμουήλ ,  
Θ ' ,  9 - Ι, 10 - ΙΘ', 20 Ησα ΐ ας  ΚΗ', 8 - ΚΘ', 9 - Η', 3 Ψαλ μο ί  
ΟΕ', 9 - Μιχα ί α ς  Β', 11 - Έξ οδο ς  I Ε', 20 Κρ ι τ έ ς  Δ', 4 - Β  
Βασ ι λ έων  ΚΒ', 14 - Νεεμ ί α ς  ΣΤ', 14 

 
 
 
Ο αββάς DUPONT O.S.B.. καθηγητής του Αββαείου του Άγιου 

Ανδρέα και μεταφραστής των Πράξε ων  των  Αποσ τ όλων ,  
μέσα στα πλαίσια της γενικής εκδοσης της Β ί βλου  τη ς  
Ι ε ρ ουσαλήμ ,  σχολιάζοντας διακριτικά το κείμενο που εξετάσαμε 
στην άρχή του κεφαλαίου μας, καταλήγει σε τέσσερα πολύ 
διαφωτιστικά συμπεράσματα: 

 
α) υπάρχει μια εννοιολογική συγγένεια ανάμεσα στις λέξεις 

«πνεύμα» και «πνοή» (φύσημα). Στα εβραϊκά, «πνεύμα» και 
«άνεμος» εκφράζονται με την ίδια ακριβώς λέξη: «ROUAH». 

 



 

 

β) υπάρχει μια δεύτερη εννοιολογική συγγένεια, σχεδόν ένα 
λογοπαίγνιο, ανάμεσα στις «γλώσσες πυρός» και στις διαφορετικές 
γλώσσες των λαών. Η ίδια όμως, η γλώσσα του ανθρώπου με το 
σχήμα και την ευκινησία της, συμβολίζει τη φλόγα. 

 
γ) το φαινόμενο της Πεντηκοστής «μοιάζει καταπληκτικά με το 

φαινόμενο της γλωσσολαλ ί α ς ,  που παρατηρείται πολύ συχνά 
τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας και στους άρχαίους προφήτες του 
Ισραήλ. Τέτοια «φαινόμενα» είχαν αναγγελθεί σα σημάδια για το 
τέλος του κόσμου. 

 
δ) όσο για το μήνυμα που μετέδωσαν οι «γεμάτοι από Άγιο 

Πνεύμα» απόστολοι, σε όλες τις γλώσσες των ανθρώπων που τους 
άκουγαν, αυτό, σύμφωνα με τη γνώμη του αββά J. DUPONT, δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από μια αλληγορική επανάληψη της 
παραλαβής του Νόμου του Σινά, όπου η φωνή του Θεού ακούστηκε 
σ' εβδομήντα δύο διαφορετικές γλώσσες. «Άλλωστε», συνεχίζει ο 
συγγραφέας, «το όλο θέμα έχει πάρει ένα χαρακτήρα συμβολικό, 
για να τονίσει την οικουμενική αποστολή των μαθητών του 
Κυρίου». 

 
 

Έτσι, λίγες είναι οι ελπίδες μας για μια ιστορική ανάλυση του 
γεγονότος. Ο ίδιος, ο αββάς J. DUPONT, μας λέει πως το κείμενο 
έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε να εξυπηρετήσει το δογματικό 
συμβολισμό του επεισοδίου. 
 
Ακόμα, ο ίδιος συγγραφέας χαρακτηρίζει σαν «γλωσσολαλία» τη 
λεκτική μέθη των αποστόλων και μάλιστα λέει πως το φαινόμενο 
ήταν πολύ συνηθισμένο τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. 
 
Αλλά, τί σημαίνει «γλωσσολαλία»; 
 
Το «Μικρό Λαρούς» περιέχει την εξήγηση: 
 
«Γλωσσολαλία: Προσωπική γλώσσα άρρωστων διανοητικά ατόμων, 
που αποτελείται από νεολογισμούς και διαστρεβλωμένη σύνταξη...» 
 
Τα σχόλια, νομίζουμε, περιττεύουν. Τα μισόλογα και οι παλάβρες 
των τρελλών συλλέγονται απ’ ορισμένους αφελείς, που τους δίνουν 
προφητική αξία. Το 1785, ο αφελής κι αθώος WILLERMOZ έπεσε 
θύμα μιας τέτοιας «προφήτισσας» και, ενθουσιασμένος από την 
καταπληκτική ακαταλαβίστικη γλώσσα της, έπεισε τον L.C. DE 
SAINT-MARTIN να κάψει όλα τα βιβλία του! (Βλ. ALICE JOLY: Ένας 
Λυωνέζος Μύστης). 
 
Στη βιβλιοθήκη της Γκρενόμπλ, υπάρχουν άφθονα παραδείγματα, 



 

 

παρμένα από τα χειρόγραφα του PRUNELLE DE LIERE: Το βιβλίο 
των Μυημένων σελ. 25. Να ένα μικρό δείγμα: 
 
«... να είσαι αγνός, μοναδικό είναι, αφθονία από τα τριπλά ουρ, δεν 
το πιάνει η αίσθηση, απεριόριστη όραση, αθώος έρωτας, ζήσε με 
κείνον μέσα σου... κι ένα, τραβήγματα με τα ουρ, δεν φτάνει στην 
εκδήλωση σου, τρεις φορές μακρυά από το κέντρο του είναι, 
τόλμησε, αυτό το είναι, που βγήκε μέσα από το είναι, να πάρει την 
παραγωγή, θθελ ί ασ ε  τ’ αγνά όρνα ,  που είχε στα σέα  του...» 

 
 
Το τυπικό του Μαρτ ι ν ι σ τ ι κ ού  Τ άγ ματ ος  του Πάπου, που 

το συνέθεσε ο TEDER, διατήρησε μια ηχώ απ’ αυτόν τον τρελλό 
τρόπο εκφρασης, με την αναφορά του σε κάποιον NOUDO-ROABS, 
λέξη που πηγάζει κατευθείαν από αυτή την καταπληκτική γλώσσα 
των παρανοϊκών. 

 
 

 
 
 

XV 
 
 

Μαναήν ή Μενάχεμ ή «Παράκλητος» 
 
 
 

...Μαναήν τε Ηρώδου του τετράρχου σύντροφος και Σαύλος... 
 

Πράξεις των Αποστόλων, ΙΓ, 1 
 

 
 
 

 
Αντίθετα απ’ ότι συνήθως πιστεύεται, ο Μαναήν δεν ήταν γιος 

του Ιούδα από τα Γάμαλα, αλλά εγγονός του. Η χρονολογική 
αξιολόγηση των στοιχείων, που εχουμε για τα δυο αυτά πρόσωπα, 
αποκλείει την περίπτωση πατέρα και γιου Ο πρώτος έχει πεθάνει 
πολύ πριν γεννηθεί ο δεύτερος. Αν όμως δεν είναι γιος του Ιούδα, 
τότε ποιος είναι ο πατέρας του; Με βάση τα ντοκουμέντα, που 
έχουν φτάσει σήμερα στα χέρια μας, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε 
κανένα συμπέρασμα. Είναι σίγουρο πως είναι «υιός Δαυίδ», μέλος 
της μεγάλης οικογένειας, αλλά είναι αδύνατο ν' αποδείξουμε πως 



 

 

είναι γιος του Σίμωνα-Πέτρου ή του Ανδρέα ή του Ιάκωβου. Το 
μεγαλύτερο μέρος από τις αξιόλογες πληροφορίες, που διαθέτουμε 
για το Μαναήν, μας το δίνει ο Φλάβιος Ιωσήφ: 

 
«... ο Μενάχεμ, γιος του Ιούδα του Γαλιλαίου, του μεγάλου 

αυτού σοφιστή, που την εποχή του Κυρήνιου κατηγόρησε τους 
Ιουδαίους πως, αντί να υπακούουν στο μοναδικό Θεό, αναγνώριζαν 
τους Ρωμαίους για κυρίους τους. Ο Μενάχεμ λοιπόν, έχοντας γι' 
ακολουθία του ορισμένα ύποπτα πρόσωπα, κατέλαβε το φρούριο 
της Μασσάντα, όπου βρισκόταν τ’ οπλοστάσιο του βασιλιά Ηρώδη. 
Εκεί όπλισε τους συνεργάτες του, πρόσωπα που δεν διακινδύνευαν 
τίποτα με την επαναστατική δράση τους, και τους κλέφτες που 
συμμάχησαν μαζί του. Έτσι, με την πάνοπλη αυτή ακολουθία, 
μπήκε στην Ιερουσαλήμ, ανακήρυξε τον εαυτό του βασιλιά και 
πολιόρκησε τη φρουρά στο παλάτι...» (Φλάβιος Ιωσήφ: Πόλεμο ι  
τ η ς  Ι ουδα ί α ς ,  II, XXXII). 
 

 
 
Το παραπάνω επεισόδιο συνέβη τον καιρό του προκουράτορα 

Γέσσιου Φλώρου, που ανέλαβε τα καθήκοντα του το 63, τον ένατο 
χρόνο της Βασιλείας του Νέρωνα. Την ίδια εποχή, ο Παύλος 
παρουσιάστηκε στο Αυτοκρατορικό δικαστήριο της Ρώμης, 
σύμφωνα με την επιθυμία του. Η εξέγερση του Μενάχεμ ξέσπασε 
την άνοιξη του 64, λίγο πριν από το Πάσχα, όπως όλες οι 
εξεγέρσεις, που είχαν προηγηθεί. Δύο χρόνια αργότερα, άρχισε η 
μεγάλη εβραϊκή επανάσταση ενάντια στους Ρωμαίους, που τελείωσε 
με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70. 

 
Για να πάρουν όμως θάρρος οι Ιουδαίοι αγωνιστές και για ν' 

αποδειχτεί η αλήθεια της Αποκάλυψης» (που κυκλοφορεί ήδη από 
το 28 κι όχι από το 94 ή 96, όπως ισχυρίζεται η εκκλησιαστική 
παράδοση - για λεπτομέρειες βλέπε: Ι ησού ς  ή  τ ο  θανάσ ι μ ο  
Μυσ τ ι κ ό  των  Να ϊ τών ,  κεφ., 20), που προβλέπει, μετά την 
καταστροφή της «Πόρνης», την εγκαθίδρυση του «Βασιλείου του 
Θεού», οι πρωταγωνιστές της εξέγερσης αποφασίζουν την 
πυρπόληση της Ρώμης, σε συνδυασμό με την επαναστατική δράση 
στην Παλαιστίνη. Η πυρκαγιά είναι η αναγγελία του τέλους του 
κόσμου, με άλλα λόγια το τέλος της Ρωμαϊκής εξουσίας. Ο Σαύλος - 
Παύλος εδωσε την εντολή για το κάψιμο της Ρώμης (βλέπε 
λεπτομέρειες στο βιβλίο μας: Απόσ τολο ς  Παύλ ος  κα ι  η  
Μυσ τ ι κή  Ζωή  τ ου ) .  Όπως εχουμε ήδη αποδείξει, ο Παύλος 
δεν μπορούσε ν' αρνηθεί στο Μενάχεμ την πυρπόληση, για δυο 
λόγους. Ο ένας ήταν ότι είχαν μεγαλώσει μαζί σαν αδέλφια κι ο 
δεύτερος ότι ο Μενάχεμ κρατούσε στα χέρια του ενοχοποιητικά 
στοιχεία σε βάρος του Παύλου και μπορούσε εύκολα να τον 
εκβιάσει. 



 

 

Ας ξαναθυμηθούμε ένα απόσπασμα από τις Πράξε ι ς :  
 
«ήσαν δε τίνες εν Αντιόχεια κατά την ούσαν ε κκλησ ί αν  

προφήτ α ι  κ α ι  δ ι δάσκαλ ο ι ,  ότε Βαρνάβας και Συμεών ο 
Νίγερ και Λούκιος ο Κυρηναίος, Μαναήν  τ ε  Ηρώ δου  
σύν τροφος  κα ι  Σ αύλο ς . . . (ΙΓ', 1). 

 
Η «εκκλησία», που Βλέπουμε παραπάνω, δεν έχει καμία σχέση 

με τη μεταγενέστερη και σημερινή σημασία της λέξης. Εδώ 
πρόκειται για την τυπική «συγκέντρωση» ή τον «τόπο 
συγκέντρωσης», που αντιστοιχεί με την αρχαία ελληνική σημασία 
της λέξης «εκκλησία» και με την εβραϊκή «ΚΑΗΑL». Η τελευταία 
υπήρχε σε όλες τις πόλεις, όπου υπήρχαν εβραϊκές κοινότητες, κι 
αποτελούσε μια μικρογραφία του Σανχεντρίν της Ιερουσαλήμ. 
Βέβαια, οι «προφήται και διδάσκαλοι», που αναφέρονται, είναι 
μάλλον «οραματιστές (ROHIM) και ραββίνοι (RABIM). 

 
Και ξαναγυρίζοντας στο Μαναήν, παρατηρούμε πως ο ίδιος ο 

Ιησούς είχε αναγγείλει την εμφάνισή του, στην ηγεσία του 
μεσσιανικού επαναστατικού κινήματος: 

 
«... και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον Παράκλητ ον  

δώσει υμίν...» ( Ιωάννης  ΙΔ', 16). 
 
«...συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω, εάν γάρ μη απέλθω, ο 

Παράκλητ ο ς  ουκ ελεύσεται προς υμάς...» ( Ιω άννης  ΙΣΤ', 7). 
 
Αυτός ο «Πα ράκλητ ο ς»  είναι μια ελληνική λέξη, που 

σημαίνει: παρηγορητή ς ,  αλλ ά  και υπερασπ ι σ τή ς  και 
σύμβουλο ς .  Αλλά, αν μεταφράσουμε τη λέξη «Παράκλητος» στα 
εβραϊκά, φτάνουμε στο ουσιαστικό «ΜΕΝΑΗΕΜ», που είναι 
ταυτόχρονα, στη γλώσσα αυτή, και κύριο όνομα! Άλλη μια φορά, 
βλέπουμε πως οι ανώνυμοι γραφείς του 4ου και 5ου αιώνα, που 
κατασκεύασαν τα ευαγγέλια, που εχουμε σήμερα στα χέρια μας, 
προσπάθησαν να μας ξεγελάσουν με το χειρότερο τρόπο. 
Μεταφράζοντας ελληνικά τ’ όνομα του διαδόχου του Ιησού, στην 
ηγεσία του επαναστατικού μεσσιανικού κινήματος των Ζηλωτών, 
εξαφάνισαν το ιστορικό πρόσωπο και δημιούργησαν ένα «ον», ένα 
είδος δευτερεύοντος Θεού, που θα ερθει να ελέγξει τον κόσμο για 
τις αμαρτίες και τη δικαιοσύνη... Κι όλη αυτή η ιστορία 
δημιουργήθηκε από την απλή φράση του Ιησού: «Θα σας στείλω 
τον ανηψιό μου, το «Μενάχεμ...» 

 
Στο κείμενο των Πράξεων ,  παρατηρούμε πως αναφέρεται με 

τ’ όνομα «Μαν αήν»  .  Τ’ όνομα αυτό δεν υπάρχει στα εβραϊκά. 
Είναι απλούστατα μια διασκευή του ΜΕΝΑΗΕΜ, μια ακόμα 
ελληνικούρα κατασκευασμένη από το χωνευτήρι των υποτιθέμενων 



 

 

«ευαγγελιστών», που, κλεισμένοι στα μοναστήρια του 4ου αιώνα, 
καταπολέμησαν κάθε τι το ελληνικό και, πάνω απ’ όλα, 
διεστρέβλωσαν την ίδια την κλασσική ελληνική γλώσσα. 

 
Ας  συνεχίσουμε  τώρα  την  ανάγνωση   του  Φλάβιου Ιωσήφ, 

που κι αυτός έχει τόσο πολύ υποφέρει από τις λογοκρισίες και τις 
παρεμβολές: 

 
«... του Μενάχεμ του έλλειπαν μηχανές και δεν μπορούσε να 

πλησιάσει τα τείχη, γιατί οι πολιορκημένοι του πετούσαν από πάνω 
βέλη, ακόντια και πέτρες. Έτσι, σκέφτηκε να σκάψει μια υπόγεια 
στοά. Οι άντρες του άρχισαν να σκάβουν από μακρυά και, όταν 
έφτασαν κάτω από τα θεμέλια ενός πύργου, τα αφαίρεσαν και 
στήριξαν την οικοδομή σε ξύλα, που τους βάλανε φωτιά κι 
απομακρύνθηκαν. Μόλις κάηκαν τα ξύλα, ο πύργος έπεσε. Αλλά οι 
πολιορκημένοι, είχαν προβλέψει μια τέτοια καταστροφή κι έχτισαν 
με καταπληκτική ταχύτητα ένα τοίχο που κάλυψε το κενό και 
σταμάτησε την επίθεση των πολιορκητών. Οι πολιορκημένοι δεν 
δέχτηκαν να συνθηκολογήσουν με τους πολιορκητές, για να τους 
αφήσουν να φύγουν απείραχτοι. Επέτρεψαν όμως στους Ιουδαίους 
στρατιώτες του Αγρίπα, να συνθηκολογήσουν με τους 
επαναστάτες...» (Φλάβιος Ιωσήφ: Πόλεμο ι  τ η ς  Ι ου δα ί α ς  II, 
XXXII). 

 
 
Ο Μενάχεμ συνεχίζει την πολιορκία και οι Ρωμαίοι αναγκάζονται 

τελικά να εγκαταλείψουν το κυρίως στρατόπεδο τους και να 
καταφύγουν στους τρεις πύργους του παλατιού: τον Πύργο του 
Ιππικού, τον Πύργο του Φαζαήλ και τον Πύργο της Μαριάμνης. 
Αυτό συνέβη την έκτη μέρα του Σεπτέμβρη του 64. Εδώ κι έξη 
μήνες, η Ρώμη έχει καεί. Την άλλη μέρα, οι επαναστάτες του 
Μενάχεμ έβαλαν φωτιά στο ρωμαϊκό στρατόπεδο, έσφαξαν ένα 
μεγάλο μέρος από τη φρουρά κι έπιασαν αιχμάλωτο τον αρχιερέα 
Ανανία, που, μαζί με τον αδελφό του τον Εζεκία, είχε καταφύγει 
στους υπονόμους του παλατιού. Ο Μενάχεμ διέταξε την εκτέλεση 
του Αρχιερέα και του αδελφού του, κι έτσι πήρε εκδίκηση για το 
θάνατο του Ιάκωβου του Μικρού, που τον περασμένο χρόνο είχε 
λιθοβοληθεί με απόφαση του Ανανία. Ύστερα πολιόρκησε ακόμα πιο 
πιεστικά τους τρεις Βασιλικούς πύργους, που οχυρωμένοι μέσα τους 
αμύνονταν οι τελευταίοι ρωμαίοι στρατιώτες. 

 
Αλλά, σύντομα ο Μενάχεμ παρασύρεται από τις εύκολες νίκες 

του, υπερτιμά την αξία του και ξεχνάει τη βασική διδασκαλία των 
Ζηλωτών: «Μοναδικός Κύριος είναι ο Θεός». Γίνεται ένας 
ανυπόφορος τύραννος, φοράει τη Βασιλική πορφύρα και τη χρυσή 
κορώνα. Ο γιος του Αρχιερέα Ανανία, Ελεάζαρ, συνομωτεί με 
άλλους νέους Σαδδουκαίους και, τη στιγμή που ο Μενάχεμ 



 

 

προσέφερε θυσία στο Ναό, επιτίθεται στη σωματοφυλακή του και 
άλλους σκοτώνει κι άλλους αιχμαλωτίζει. Αρκετοί από τους οπαδούς 
του Μενάχεμ καταφεύγουν στο φρούριο της Μασσάντα, στη δυτική 
όχθη της Νεκρής Θάλασσας και, μαζί τους, βρίσκεται κι ο άλλος 
Ελεάζαρ, ο συγγενής του Μενάχεμ. Ο ίδιος ο Μενάχεμ 
εξαφανίστηκε. Τελικά, ύστερα από επίμονες ερευνες, τον 
ανακάλυψαν κρυμμένο σε μια τοποθεσία, που λεγόταν «Οφλάς». 
Τον οδήγησαν στην Ιερουσαλήμ αιχμάλωτο και τον εκτέλεσαν 
δημοσία, αφού τον Βασάνισαν πρώτα φριχτά. Το ίδιο τέλος είχαν 
και οι βασικοί συνεργάτες της τυραννίας του και ιδιαίτερα ο 
Αμπσαλών. Τις παραπάνω πληροφορίες, τις πήραμε από τους 
«Πολέμ ου ς  τη ς   Ι ου δα ί α ς ,  II, XXXI» του Φλάβιου Ιωσήφ. 

 
Έτσι πέθανε ο Μενάχεμ, ο εγγονός του Ιούδα από τα Γάμαλα κι 

ανηψιός του Ιησού, που, πάνω σε μια κακόβουλη μεταφραστική 
παραλλαγή του ονόματος του, βασίστηκε ολόκληρη η θεωρία για 
την υπαρξη του «τρίτου προσώπου» του τρίπλευρου χριστιανικού 
Θεού. Το «τρίτο πρόσωπο» είναι το περίφημο «Άγιο Πνεύμα». 
Έχουμε μάλιστα στα χέρια μας μιαν ατράνταχτη άπόδειξη, πως η 
ύπαρξή του αγνοείται τελείως από τους Ιουδοχριστιανικούς 
κύκλους, πράγμα που σημαίνει πως είναι μια καθαρά παυλική 
«εφεύρεση». 

 
«... εγένετο δε εν τω τον Απολλώ είναι εν Κορίνθω Παύλον 

διελθόντα τα ανωτερικά μέρη ελθείν εις Έφεσον. και ευρών τινας 
μαθητάς, είπε προς αυτούς, ει Πνεύμα Άγιον ελάβατε πιστεύσαντες; 
οι δε είπον προς αυτόν, αλλ' ουδέ  ε ί  Πν εύμα  Άγ ι ον  ε σ τ ι ν  
ηκούσαμεν .  Ειπέ τε προς αυτούς, εις τι ουν εβαπτίσθητε; οι δε 
είπον. είς το Ιωάννου Βάπτισμα...» (Πράξε ι ς  ΙΘ', 1-3). 

 
Βέβαια, το κείμενο έχει «φτιαχτεί» έτσι, ώστε να οδηγεί τον 

αναγνώστη στη σκέψη, πως ο παραπάνω Ιωάννης είναι ο 
Βαπτιστής. Αλλά, το επεισόδιο που διαβάσαμε, συνέβη το 54, τη 
χρονιά που πήγε ο Παύλος στην Έφεσο. Πώς όμως είναι δυνατόν, ο 
Ιωάννης ο Βαπτιστής, που πέθανε το 31 στη Μαχαιρούντα κοντά 
στη Νεκρή Θάλασσα, να διαθέτει μαθητές 23 χρόνια αργότερα, σε 
μια πόλη της Ιωνίας, που βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος; Ποτέ δεν 
ύπήρξαν Μανδα ί ο ι  (οπαδοί του Ιωάννη του Βαπτιστή) στις 
ελληνικές πολιτείες. Στην Έφεσο όμως συμβαίνει κάτι άλλο. Στην 
πόλη αυτή τοποθετούν όλες οι φήμες την αποστολική δράση του 
Ιωάννη του Ευαγγελιστή» και φαίνεται πως δικοί του είναι οι 
«μαθητές», που συνάντησε ο Παύλος. Πώς όμως συμβαίνει, ο 
«μαθητής ο αγαπητός του Κυρίου», αυτός που ανέλαβε να γράψει 
το «πνευματικό Ευαγγέλιο», να αγνο ε ί  την υπαρξη του Αγίου 
Πνεύματος»; Στο ευαγγέλιο του τουλάχιστον δεν φαίνεται να το  
αγνοεί. Πέσαμε πάλι σ' έναν περίπλοκο συνδυασμό από αντιφάσεις, 



 

 

κατασκευασμένο από τα φανατισμένα χέρια των καλόγερων του 
4ου αιώνα. 
 

Αν δεχτούμε πως το 54, στην Έφεσο, υπάρχουν μαθητές του 
Ιωάννη του Βαπτιστή, τότε πως εξηγείται η άγνοιά τους, για την 
ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος; Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής το αγνοούσε 
κι αυτός; Τότε πως συμβαίνει να μας μιλάει γι' αυτό ο ίδιος, στα 
παρακάτω αποσπάσματα: Ιωάννης  (Α, 29-34) - Ματθα ί ο ς  (Γ, 
11) Μάρκο ς(Α ,8 )  και Λουκάς  (Γ, 16); 

 
Αν πάλι οι μαθητές, που συναντάει ο Παύλος στην Έφεσο, είναι 

μαθητές του Ιωάννη του Ευαγγελιστή, τότε πάλι πως αγνοούν την 
ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, εφ' όσον ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής 
μας μιλάει γι' αυτό στο «ευαγγέλιο» του; 

 
Η αλήθεια είναι απλή: Το  ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Ιω άννη ,  δε ν  

τ ο  έ γραψε  ο  Ιωάννη ς .  Εμφανίζεται για πρώτη φορά στα 
γραπτά του Αγίου Ειρηναίου, το 190, κι αγνοούμε τα πάντα για το 
συγγραφέα του. 

 
Ο Ερνέστος Ρενάν είχε πολύ δίκιο, παρατηρώντας πως, αν το 

«Κατ ά  Iωάννην »  υπήρχε το 150, δηλαδή την εποχή της 
δράσης του Μαρσίωνα, ο τελευταίος δεν θα υιοθετούσε το «Κατά  
Λουκ άν»  σαν  τ ο  «πνευματικότερο κείμενο», αλλά οπωσδήποτε 
το «Κατ ά  Ιωάννην » , γιατί εκφράζει καλύτερα τις ιδέες της 
αίρεσής του. Ο Μαρσίωνας όμως ούτε το υίοθετεί ούτε το κατηγορεί 
(όπως κάνει με το Ματθα ί ο  και το Μάρκ ο) ,ούτε το αναφέρει. 
Μ' άλλα λόγια, το 150, στα κέντρα της άνάπτυξης του 
Μαρσωνισμού, Ρώμη, Σινώπη, Έφεσο, Ιεράπολη, Σμύρνη, αγνοείται 
η υπαρξη του «Κατά  Ιωάν νην» ! .  

 
Δεν μένει, παρά να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, πως η 

αναφορά, που γίνεται στον «Παράκλητο», υπήρχε σε κάποιο αρχικό 
κείμενο (πιθανότατα το Α΄  Κατά  Μα τθα ί ον ,  που χάθηκε τον 
τρίτο αιώνα) και στη συνέχεια πέρασε στο κείμενο του «Κατά  
Ιωάννη»  που είναι δημιούργημα (ένα μέρος του τουλάχιστον) 
του 2ου αιώνα. Το αρχικό κείμενο θα πρέπει να έκανε λόγο για την 
αναφορά του Ιησού στον ανηψιό του, το Μενάχεμ. Από ιστορική 
άποψη, ο Μενάχεμ ήταν ένας από τους διαδόχους του Ιησού, στην 
ηγεσία του απελευθερωτικού αγώνα των Ζηλωτών. Από 
παραδοσιακή άποψη, ο Μενάχεμ έγινε... Μαναήν, από Μαναήν.. 
Παράκλητος κι από Παράκλητος... ένα πνευματικό όν, που θα έρθει 
κάποτε να δικάσει, να κρίνει κτλ. Ένας «τέταρτος» δηλαδή στην 
τριάδα της θεϊκής τριαδικότητας ή μια δεύτερη μορφή του «τρίτου 
προσώπου», δηλαδή του Αγίου Πνεύματος». 

 
 



 

 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 
Χωρίς βέβαια να εχουμε θετικά στοιχεία, θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε πως ο Μενάχεμ ήταν γιος του Ελεάζαρ η Λάζαρου η 
Ανδρέα, κι αυτό γιατί υπάρχει μια ενδειξη σ' ένα απόσπασμα του 
Φλάβιου Ιωσήφ: 

 
«... γιατί εκείνες τις μέρες ο Μαναή ο ανηψιός του Λάζαρου, που 

ο Ιησούς τον ανάστησε όντας νεκρό και βρωμισμένο από μέρες...». 
(Φλάβιος Ιωσήφ: Πόλ εμο ι  τ η ς  Iουδαίας, V, VII σλαβ. 
χειρόγραφο). 

 
Το απόσπασμα αυτό έχει μπει στο αρχικό κείμενο σαν παρεμβολή 

από το χέρι των ορθόδοξων καλόγερων, γιατί αποκλείεται να μιλάει 
ο Φλάβιος Ιωσήφ για την ψευδανάσταση του Λαζάρου. Ας πάρουμε 
τώρα το ελληνικό χειρόγραφο: 

 
«... Ο Μαναή ο γιος του Λαζάρου, κατέφυγε στον Τίτο και τον 

πληροφόρησε πως, από τη δέκατη τέταρτη μέρα του Απρίλη, έως 
την πρώτη μέρα του Ιούλη, από την πύλη, που κυβερνούσε είχαν 
βγάλει 115.880» νεκρούς. (Φλάβιος  Ιωσήφ: Πόλ εμο ι  τ η ς  
Ι ου δα ί α ς  V .  X XXVI I   ελλην. χειρ.). 

 
Αν τ’ όνομα «Μαναή» δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια 

ακόμα ελληνική παραλλαγή του εβραϊκου ονόματος «Μενάχεμ», 
όπως «Μαναήν», τότε, πιθανότατα, πρόκειται και πάλι για κάποιον 
εγγονό του Ιούδα του Γαλιλαίου, γιο του Λάζαρου η Ελεάζαρ ή 
Ανδρέα κι ανηψιό του Ιησού, όπως κι ο επίσημος Μενάχεμ που 
γνωρίσαμε. Αν τα δυο πρόσωπα ταυτίζονται, τότε οι Ιουδαίοι δεν 
εκτέλεσαν το Μενάχεμ για την τυραννία του, αλλά για την 
προδοσία, που εκανε καταφεύγοντας στο στρατόπεδο του Τίτου. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XVII 
 

Συμεών Μπαρ Κλεόφα 
 

 
 

Ο Θεός δεν έχει ανάγκη απ’ τα ψέματά μας... 
 

Πάττας Λέων ο 13ος. 
 

 
 
Να ακόμα ένα μέλος της δαυιδικής γενιάς, που βρίσκει τραγικό 

θάνατο, εξ αιτίας της ίδιας της καταγωγής του, την εποχή του 
Αυτοκράτορα Τραϊανού: 

 
«Μετά τον Νέρωνα και τον Δομιτιανό, την εποχή του 

Αυτοκράτορα, που μας απασχολεί τώρα (του Τραϊανού), κηρύχτηκε, 
σύμφωνα με την παράδοση, ένας διωγμός εναντίον μας και ειδικά 
σε μερικές πόλεις ύσ τ ερα  από  λ α ϊ κ έ ς  ε ξ ε γ έ ρσ ε ι ς .  Ο  
Συμεών, ο γιος του Κλεόφα, τέλειωσε τη ζωή του μαρτυρικά, 
σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε. Ο λόγος της θανάτωσής του είναι 
πως μερικοί αιρετικοί κατηγόρησαν το Συμεών, το γιο του Κλεόφα, 
πως  ή ταν  α πό  τη  γ ε ν ι ά  τ ου  Δα υ ί δ  κα ι  χ ρ ι σ τ ι αν ό ς .  Κι 
επειδή ήταν χριστιανός (δηλ., μεσσιανιστής και ζηλωτής-σημ. του 
συγγ.) τον βασάνισαν με διάφορους τρόπους πολλές μέρες, κι αφού 
με την πίστη του κατάφερε να καταπλήξει το δικαστή κι αυτούς που 
τον βασάνιζαν, βρήκε τέλος παρόμοιο με του Κυρίου..» (Ευσέβιος 
της Καισαρείας:   Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ιστορ ί α ,  III, XXXII) 

 
 
 
To CHRONICUM PASCHALE τοποθετεί τη θανάτωση του Συμεών 

το 105 κι επαναλαμβάνει κι αυτό την πληροφορία για την 
σταύρωσή του: 

 
«... Simeon, filious Cleophae, cui in Hierosolymis episcopatum 

tenebat, cruciiigitur cui succeclit lustus...» (CHRONICUM 
PASCHALE ad annum 107). 

 
Η σταύρωση δηλαδή του Συμεών έγινε στην Ιερουσαλήμ, όπου 

ήταν επίσκοπος, και τον διαδέχτηκε ο Ιούστος. Αλλά εκεί είχε και 
«εξεγέρσεις λαϊκές». Πρόκειται λοιπόν γι' άλλη μια εξέγερση των 
Ζηλωτών, που τέλειωσε με τον κλασσικό ρωμαϊκό τρόπο: τη 
σταύρωση του ηγέτη της. 

 



 

 

Αλλά ο Συμεών δεν θα μπορούσε να είναι «επίσκοπος της 
Ιερουσαλήμ» παρά μόνο τυπικά, γιατί από το 70 η Ιερουσαλήμ είχε 
καταστραφεί τελείως κι απαγορευόταν αυστηρά στους Ιουδαίους να 
πλησιάσουν τα ερείπια. Πράγματι, όπως μας πληροφορεί ο Ευσέβιος 
της Καισαρείας ( Εκκλησ ιασ τ ι κή  Ισ τορ ί α ,  III, V, 3), η 
εκκλησία της Ιερουσαλήμ μετέφερε την έδρα της το 70 στην Πέλλα 
της Περαίας, και πιθανότατα σ' αυτή την πόλη βρήκε το θάνατο ο 
Συμεών. 

 
 

Δέκα χρόνια μετά την επανάσταση του 105, όπου σταυρώθηκε ο 
Συμεών-Μπαρ-Κλεόφα, ξέσπασε μια καινούργια εξέγερση το 115- 
117 από τους Εβραίους της Αιγύπτου. Πνίγηκε κι αυτή στο αίμα. 
Στο επόμενο κεφάλαιό μας, θα εξετάσουμε την τελευταία εξέγερση 
των Εβραίων. Μετά από αυτήν ερχεται και το τέλος του εβραϊκού 
έθνους, ενώ η Ιερουσαλήμ είχε κιόλας καταστραφεί, από το 70, σε 
τέτοιο σημείο, ώστε ήταν αδύνατο να καταλάβει κανείς ότι σ' εκείνο 
τον τόπο υπήρχε πρώτα μια πόλη, όπως μας πληροφορεί ο Φλάβιος 
Ιωσήφ. Πάνω από ένα εκατομμύριο οι νεκροί κι εκατό χιλιάδες οι 
αιχμάλωτοι, που σκλαβώθηκαν, είναι ο φρικτός απολογισμός της 
εξέγερσης, που άρχισε ο Μαναήν το 64. Ο Μαναήν αυτός, που είχε 
αναγγελθεί σαν «Παρηγορητής», από το θείο του, τον Ιησού. 
 
Κι όμως ύπήρξαν απατεώνες, που προσπάθησαν να παρουσιάσουν 
αυτόν τον ψευδοπροφήτη σαν έναν «τρίτο» Θεό! 

 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 
Ο Συμεών-Μπαρ-Κλεόφα δεν έχει βέβαια σχέση με τον Κλοπά, 
που αναφέρει ο Λουκάς (ΚΔ, 18), σαν σύγχρονο του Ιησού. 

 
 
 
 



 

 

 

XVIII 
 

 
 

Συμεών Μπαρ Κοχμπά 
 
 
 
 
Τραγωδίες στη ζωή των ανθρώπων δεν είναι ο ι  πόνοι τους, αλλά οι 
αποτυχίες τους. 

 
THOMAS GARLYLE 

 
 
 
Βρισκόμαστε και πάλι εμπρός στο ιστορικό φαινόμενο του «ιερού 

πολέμου». Οι αγώνες συνεχίζονται ακατάπαυστα για πολλά χρόνια, 
μέχρι την τελική συντριβή. Βασικό τους κίνητρο: η θρησκευτική 
προσήλωση στην τήρηση του Μωσαϊκού Νόμου. 

 
Λίγα είναι τα συγγράμματα, που έχουν γραφτεί για την 

επανάσταση του Συμεών Μπαρ Κοχμπά κι ακόμα λιγότερα τ’ 
αξιόλογα. Αναφέρουμε εδώ μερικές μελέτες γραμμένες από 
τέσσερεις διαφορετικούς ερευνητές, από τους πιο ειδικευμένους 
πάνω στο θέμα: 

 
- Δυό θαυμάσιες διαλέξεις, που εγραψε ο Μ.P. PRIGENT, 

καθηγητής της Διαμαρτυρόμενης Θεολογίας του Πανεπιστημίου του 
Στρασβούργου, γιάτό Κέντρο Ανατολικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης. 
 
- Η εισαγωγή από την επανέκδοση των εργων του Φλάβιου 

Ιωσήφ, με βάση την παλιά μετάφραση του ARNAULT D' ANDILLY, 
γραμμένη από τον Μ. V. NIKIPROWELSZKY, επιμελητή στο 
κολλέγιο της Γαλλίας και ειδικευμένο στην ιστορία του κινήματος 
των Ζηλωτών. 
 
- Τα «Νέ α  Ευ ρήματ α  π άνω  σ τ  ά  χ  ε  ι  ρ  ο  γ  ρ  α  φ  α  

τη ς  Νεκ ρής  Θάλ ασσας»  ,  του Μ. Α. DUPONT SOMMER, 
καθηγητή της Σορβόννης. 
 
-  Οι  Εβρα ί ο ι ,  του GERARD ΝΑΗΟΝ. 
 
 



 

 

 
Για να πλησιάσουμε τον ήρωά μας, θα πρέπει ν' 

αναπαραστήσουμε πρώτα - πρώτα την ειδική κατάσταση, που 
δημιουργήθηκε στην Ιουδαία και στη Γαλιλλαία, μετά τα τρομερά 
αντίποινα του Τίτου. 

 
Ο Ναός της Ιερουσαλήμ έχει ισοπεδωθεί. Το Ταλμ ού δ  λέει: 

«Τα τσακάλια φωλιάζουν στο Άγιο των Αγίων...» 
 
Στα ρωμαϊκά νομίσματα εκείνης της εποχής, παρατηρούμε την 

επίσημη επιγραφή JUDEA CAPTA (αιχμαλωτισμένη Ιουδαία). 
Ολόκληρη η περιοχή της Ιερουσαλήμ είναι απαγορευμένος τόπος 
για τους Εβραίους. Το Σανχεντρίν χάνει τη σημασία του και 
καταντάει ένα απλό θρησκευτικό δικαστήριο, που ανάλογα με τις 
προσταγές των Ρωμαίων αλλάζει και τόπο συνεδριάσεων. Στην 
άρχη το συναντάμε στο ΥΑΒΝΕ, μετά στην USCHA, μετά στο 
SCHEFARAM, ύστερα στο BETH SHEORIM, στη Σεπφόριδα, στην 
ΤιΒεριάδα. 

 
Καιροί πένθους. Οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ισραήλ ορίζουν την 

πένθιμη επέτειο της καταστροφής του Ναού: TISHA Β' ΑΒ (στις 
εννιά του μήνα Αμπ). Εκείνη τη μέρα, οι Εβραίοι νηστεύουν τελείως 
και μένουν ξυπόλυτοι για εικοσιτέσσερεις ώρες. Διαβάζουν τους 
Θρήν ου ς  τ ου  Ι ε ρεμ ί α  (που γράφτηκαν για την πρώτη 
καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους), και τα φώτα 
στις συναγωγές μένουν σβυστά. Οκτώ μέρες πριν από τη γιορτή 
αυτή, δεν τρώνε κρέας, δεν πίνουν κρασί, δεν κόβουν τα μαλλιά 
τους, δεν αρραβωνιάζονται, δεν παντρεύονται. Την επέτειο αυτή, οι 
Γερμανοεβραίοι του Μεσαίωνα την ονόμασαν «Μαύρο Σάββατο». 

 
Παρ' όλο το δημογραφικό κενό, που δημιούργησε η τρομερή 

σφαγή, ξαναρχίζουν οι προσπάθειες για την καλλιέργεια της γης 
στις απομακρυσμένες περιοχές της Ιερουσαλήμ κι εκδηλώνεται, 
σιγά-σιγά, πάλι ο πόθος για την επιβίωση, τη ζωή, το Ισραήλ του 
αύριο, η ελπίδα για μια καλυτέρευση, ίσως και για μια σωτηρία... 

 
Οι Εβραίοι χωρικοί έχουν γίνει «σκλάβοι του Καίσαρα» και δεν 

διαφέρουν σε τίποτα από τους δουλοπάροικους του Μεσαίωνα. 
Ωστόσο, υπάρχουν πάντα οι «συνεργάτες», συνήθως Σαδδουκαίοι, 
που δεν πήραν μέρος στην εξέργεση, κι έτσι διατήρησαν και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, αύξησαν τις πατρικές περιουσίες τους. Η 
ιστορία αυτή έχει επαναληφθεί αμέτρητες φορές σε όλες τις 
περιπτώσεις «κατοχής». Και, τέλος, υπάρχουν και οι «χριστιανοί». 

 
Οι τελευταίοι έχουν αρκετά προνόμοια, γιατί οι περισσότεροι δεν 

είναι Εβραίοι, αλλά Σύροι ή Έλληνες, γεγονός που τους επιτρέπει 
να κατοικήσουν στην Ιερουσαλήμ, τόπο αυστηρά απαγορευμένο για 



 

 

τους Εβραίους. Έτσι αρχίζει το μίσος κι ο φθόνος ανάμεσα στα δυο 
δόγματα. 

 
Παρ' όλη όμως την κατοχή και την φριχτή σκλαβιά, αρχίζει η 

αναθέρμανση του αγώνα. Όπως είπε κάποτε κι ο GERARD DE 
NERVAL, «υπάρχει και μια δεύτερη αίσθηση των ανθρώπινων 
συμβάντων ». 

 
Παίρνοντας κουράγιο από τη μνήμη της παλιάς δόξας, από τις 

αμέτρητες νίκες ενάντια στους εχθρούς της «υπεσχημένης γης», οι 
Εβραίοι αρχίζουν πάλι να προσεύχονται για την ανοικοδόμηση του 
Ναού. Ο πόθος τους αυτός δεν εκφράζεται με μιαν απλή αναφορά 
στο αόριστο μέλλον, «.. ο Ναός πρέπει να ξαναχτιστεί σύντομα και 
στις μέρες της γενιάς μας...» λέει το τυπικό της προσευχής. Αλλά 
από την ελπίδα μέχρι την ψευδαίσθηση, η απόσταση είναι μικρή και 
η βιασύνη είναι κακός σύμβουλος. Ποτέ άλλοτε ο εβραϊκός λαός δεν 
πίστεψε με τόση θέρμη, πως «..οι μέρες του Μεσσία έφτασαν...» 

 
Εκείνη ακριβώς την στιγμή, εκδηλώθηκε και πάλι το κίνημα των 

Ζηλωτών σαν ένας σίφουνας εκδικητής, που δεν γκρεμίστηκε από 
τα βράχια της Μασσάντα, δεν κάηκε στην Καισαρεία και δεν 
σταυρώθηκε στην Ιερουσαλήμ. 

 
Ένας «πρίγκιπας του Ισραήλ», ο Συμεών-Μπαρ-Κοχμπά, 

συγκέντρωσε γύρω του τους επαναστατημένους της Άνω Γαλιλαίας 
και κήρυξε την τελευταία επανάσταση, που είχε για σύμβολό της το 
άστρο του Δαυίδ. Κρατάει από την δαυιδική γενιά, γιατί είναι κι 
αυτός απόγονος του Ιούδα του Γαλιλαίου και πιθανότατα 
μικρανηψιός του Ιησού. Ο Ράμπι Ακίμπα-Μπέν-Γιοσέφ τον 
παρουσιάζει σαν Βασιλιά-Μεσσία,Απελευλευθερωτή του εβραϊκού 
έθνους. Τού δίνει ένα μυστικιστικό όνομα: «Συμεών, ο γιος του 
Άστρου». Η ονομασία αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι μια άμεση 
αναφορά στην προφητεία: 

 
 
«Θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ, 
και θέλει αναστηθή σκήπτρον εκ του Ισραήλ, 
και θέλει πατάξει τους αρχηγούς Μωάβ, 
και εξολοθρεύσει πάντας τους υιούς του Σήθ, 
και Εδώμ θέλει είσθαι κληρονομιά, 
και ο Σηείρ θέλει είσθαι κληρονομιά είς τους εχθρούς αυτού, 
και ο Ισραήλ θέλει πράξει εν ισχύι, 
και θέλει εξέλθει εξ Ιακώβ ο εξουσιάζων...»  
 

Αρ ι θμ ο ί  ΚΔ ', 17 -19 .  Προφητεία του Βαλαάμ, γιου του Βεώρ. Ο 
Εδώμ κι ο Σηείρ προσδιορίζουν γιορταστικά την Ιουδαία, και 
προπάντων την Ιδουμαϊκή δυναστεία του Ηρώδη. Βεώρ είναι μια 



 

 

χαλδαϊκή θεότητα με κεφάλι γαϊδουριού. Δυό κεφάλαια νωρίτερα, 
στο KB' 21-35, Βλέπουμε τον Βαλαάμ καθισμένο πάνω σε μια 
γαϊδούρα, που μιλάει κι αναγνωρίζει τον απεσταλμένο του Θεού. 
Όσοι έχουν συνηθίσει τα εσωτεριστικά κείμενα θα καταλάβουν 
αμέσως τη σημασία του συμβολισμού...). 
 

 
 
Ο Ράμπι Ακίμπα ήταν ένας τρομερά μορφωμένος άνθρωπος κι 

ένας από τους πιο σοφούς καββαλιστές. Είναι ένας από τους 
τέσσερεις δάσκαλους, που μυήθηκαν στο βαθύτερο στοιχείο αυτής 
της επιστήμης, τον «Κήπο» (TALMUD: CHAGI-GAH 14, Β): 
«Τέσσερεις μπήκαν μέσα στον Κήπο (PARDES ή Παράδεισος): Ο 
Ράμπι Μπέν Ασάι αντίκρυσε και πέθανε. Ο Ράμπι Μπέν Σόμα κοίταξε 
και τρελλάθηκε. Ο Ασσέρ αναστάτωσε τα φυτά. Μόνο ο Ακίμπα 
μπήκε και βγήκε σώος και αβλαβής». Μια μεταγενέστερη παράδοση 
παρουσιάζει τον Ράμπι Ακίμπα σα συγγραφέα του βασικού βιβλίου 
της Καμπάλα, του SEPHER YEZIRA (το Βιβλίο της Δημιουργίας). Η 
αλήθεια είναι πως ο Ράμπι Ακίμπα ήταν μονάχα σχολιαστής του 
έργου. 

 
Η σκιά του Ιούδα από τα Γάμαλα θα πρέπει να τρέμει από 

ευχαρίστηση. Οι διάδοχοί του εξακολουθουν ακόμα να σέβονται την 
παλιά βασική αρχή. Δύο καθοδηγητές κι ο Θεός, ο μόνος Κύριος. 
Αυτή τη φορά, πνευματικός ηγέτης του κινήματος είναι ο Ράμπι 
Ακίμπα και πολιτικός, ο Συμεών-Μπαρ-Κοχμπά. 

 
Ο ενθουσιασμός όμως αυτός συνάντησε και σκεπτικισμό. 'Ο 

Ράμπι Γιονατάν-Μπεν-Τορτά δε διστάζει να πεί: «Ακίμπα, το χορτάρι 
θα έχει φυτρώσει ανάμεσα στις μασέλες σου κι ο γιος του Δαυίδ δεν 
θα έχει έρθει ακόμα...» (TALMUD της Ιερουσαλήμ: ΤΑ ΑΝΙΤΗ, IV, 
7). 

 
Η ειρωνική φρασεολογία των νομοδιδασκάλων του Ταλμούδ μας 
οδηγεί, ωστόσο, στο συμπέρασμα, πως ο Συμεών-Μπαρ-Κοχμπά 
ήταν «γιος Δαυίδ», διαφορετικά ο Ράμπι Ακίμπα ούτε θα επέτρεπε, 
ούτε θ' αναγνώριζε την εξέργεση. Βέβαια, οι σοφοί Νομοδιδάσκαλοι 
πρόβλεψαν την άσκοπη θυσία, αλλά ο λαός, όπως όλοι οι λαοί σε 
ανάλογες περιπτώσεις, ακολούθησε. Βρισκόμαστε λοιπόν στα 132, 
την εποχή που αυτοκράτορας στη Ρώμη είναι ο Αδριανός. 

 
Και ξάφνου, οι Ζηλωτές επαναστάτες σαρώνουν κυριολεκτικά τις 

λεγεώνες του Τινέιου Ρούφου, στρατιωτικού διοικητή της περιοχής, 
και η επανάσταση γενικεύεται. Ο Συμεών-Μπαρ-Κοχμπά (ο 
«Ηγεμόνας του Ισραήλ», που δεν κρύβει πλέον τον τίτλο του) κόβει 
επίσημα νομίσματα με την επιγραφή: «Για τη Λευτεριά της 
Ιερουσαλήμ». Αμέσως έπειτα οργανώνει το στρατό του, διορίζει 



 

 

τοπικούς αντιπροσώπους του, επιβάλλει χρηματικούς φόρους και 
δασμούς στα εμπορεύματα. 

 
Όμως, τρία χρόνια αργότερα, η «τελευταία επανάσταση» 

πνίγεται, κι αυτή, στο αίμα. Το 135, ο Ιούλιος Σεβέριος εξαφανίζει 
και τους τελευταίους αγωνιστές. Κυνηγημένοι από ένα στρατό, 
πολύ ισχυρότερο σε αριθμό κι οπλισμό, εγκαταλείπουν τις πηγές 
του Έϊν-Γκέντι, το στρατηγείο του «γιου του Αστεριού», κι 
οχυρώνονται αποφασισμένοι να πεθάνουν στις σπηλιές του Νάχαλ, 
Χεβέρτ και Μουρραμπάτ. 

 
Ποιό ήταν το τέλος τους; Κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Είναι πάντως 

σίγουρο, πως ο μεγαλύτερος εχθρός τους ήταν η πείνα. Ο Ιούλιος 
Σεβέριος είχε στη διάθεση του 65.000 στρατιώτες. Με άλλα λόγια, 
είχε αρκετούς για να απομονώσει τελείως το ύψωμα με τις δυο 
σπηλιές-φρούρια. 

 
Στις ανασκαφές, που εγιναν το 1935, ανακαλύφτηκαν οι σπηλιές 

αυτές, με τις απόκρημνες απροσπέλαστες εισόδους τους. Οι 
ερευνητές συνέλεΕαν ένα μεγάλο πλήθος από σκελετούς, που 
ανήκαν κυρίως σε γυναίκες και παιδιά, που είχαν πεθάνει από την 
πείνα. Βρέθηκε ακόμα μια μεγάλη ποσότητα από χειρόγραφα, που 
δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί, καθώς και τα λάφυρα των 
επαναστατών, που ήταν μια μεγάλη συλλογή από ιερά αντικείμενα 
των ειδωλολατρικών ναών, μαγειρικά σκεύη και υδρίες από χαλκό. 
Ανάμεσα στα λάφυρα βρέθηκαν και καλάθια, γεμισμένα με 
ανθρώπινους σκελετούς και κρανία. Κανείς δεν ξέρει για ποιό λόγο 
βρέθηκαν εκεί. Η πιθανότερη εξήγηση είναι πως πρόκειται για 
προσωρινά οστεοφυλάκια, επειδή οι πολιορκημένοι αγωνιστές δεν 
είχαν τα μέσα να κατασκευάσουν τα παραδοσιακά πέτρινα 
οστεοφυλάκια, όπου καταλήγουν πάντοτε όλα τα λείψανα των 
νεκρών του Ισραήλ. 
 

Τί απέγινε ο Συμεών-Μπαρ-Κοχμπά; Το πιθανότερο είναι πως 
σκοτώθηκε σε μια από τις τελευταίες μάχες και, σύμφωνα με τη 
ρωμαϊκή συνήθεια, το κεφάλι του παρουσιάστηκε στον Ιούλιο 
Σεβέριο. Όσο για τον Ράμπι Ακίμπα, τον συνέλαβαν και τον 
κράτησαν αλυσοδεμένο στις φυλακές δύο ολόκληρα χρόνια, μέχρι 
το 135 που έπεσε το Μπετάρ και σκοτώθηκε ο «γιος του Άστρου». 
Τότε, τον οδήγησαν στην παραθαλάσσια Καισαρεία και τον έκαψαν 
σε σιγανή φωτιά, αφού πρώτα τον έγδαραν ζωντανό, εμπρός στ’ 
αδιάφορα μάτια των Ρωμαίων αρχόντων. Τα τελευταία του λόγια 
ήταν το σύμβολο της πίστης του: «Άκουσε Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός 
μας, ο Κύριος είναι ΕΝΑΣ...» (Δευ τ ερονόμ ι ο  ΣΤ', 4). 

 
Εννιά ακόμα Νομοδιδάσκαλοι και μαθητές του Ακίμπα 

μαρτύρησαν μαζί του. Ένας μόνο διέφυγε τη σύλληψη, ο 



 

 

φημισμένος Συμεών-Μπαρ-Γιοχάϊ, που έζησε κρυμμένος, μαζί με το 
γιο του, δώδεκα ολόκληρα χρόνια, μέσα στις σπηλιές και στα 
νταμάρια της λίμνης της Τιβεριάδας, κοντά στην Καπερναούμ. Μέσα 
στα σκοτάδια, στο φώς ενός μοναχικού λυχναριού, εγραψε το 
περίφημο «SEPHER-HA-ZOHAR» (Το Βιβλίο της Λαμπρότητας). 

 
 
Αφορμή για την εξέγερση του Συμεών-Μπαρ-Κοχμπά, ήταν η 

αντίδραση του εβραϊκού λαού στην απόφαση του Ρωμαίου 
αυτοκράτορα Αδριανού, να ξανακτίσει την Ιερουσαλήμ δίνοντας της 
ένα χαρακτήρα απόλυτα ελληνορωμαϊκό και ειδωλολατρικό κι 
απαγορεύοντας στους Ιουδαίους να πατήσουν το πόδι τους εκεί 
μέσα. Η εξέγερση αυτή, που για ένα σύντομο διάστημα τριών 
χρόνων δημιούργησε την εντύπωση μιας επιτυχημένης 
επανάστασης, είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο εξακοσίων χιλιάδων 
ανθρώπων κι από τα δυο φύλα. Από τότε, το εβραϊκό έθνος επαψε 
πια να υπάρχει σαν πολιτικό και γεωγραφικό σύνολο. Από το λαό, 
άλλοι πουλήθηκαν σα σκλάβοι, στα σκλαβοπάζαρα της 
Αυτοκρατορίας, κι άλλοι εκτοπίστηκαν σε απόμακρες περιοχές, 
υποχρεωμένοι να δουλεύουν σε όλη τους τη ζωή σα «σκλάβοι της 
Αυτοκρατορίας». 

 
Το όνομα του «Συμεών Μπαρ-Κοχμπά» έγινε «Συμεών Μπαρ-
Κοζάμπ», ένα πικρό λογοπαίγνιο, που εκανε το «γιο του Άστρου», 
«γιο του Ψεύτη» (ΚΟΖΑΒ στα εβραϊκά: Ψεύτης ,  και μεταφορικά: 
Λα οπλάν ο ς ) .  
 

Σ το  σημείο αυτό, θα θυμηθούμε το μεγάλο θείο του, τον Ιησού, 
και τις «θαυματοποιές» γνώσεις του. Υπάρχει πράγματι στην 
Αποκ άλυψη ,  (που στο βιβλίο μας Ι ησού ς  ή  τ ο  θαν άσ ι μ ο  
Μυσ τ ι κ ό  των  Να ϊ τών  αποοδείξαμε πως συγγραφέας της είναι 
ο ίδιος ο Ιησούς) μια πεντακάθαρη αναφορά σ' ένα από τα 
γνωστότερα μαγικά τεχνάσματα: 

 
«... και δώσω τοις μάρτυσί μου, και προφητεύουσι ημέρας χιλίας 

διακοσίας εξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους. Ούτοί είσιν αι δύο 
ελαίαι και αι δύο λυχνίαι αι ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσαι. 
Και ει τις αυτούς θέλει αδικήσαι, πυρ  ε κπορεύ ε τα ι  ε κ  τ ου  
σ τόμα το ς  αυ τών  και κατεσθίει τους εχθρούς αυτών...» (Αποκ. 
ΙΑ', 3 - 5). 

 
Ας δούμε τώρα τί γράφει ο αββάς PLUQUET, στο Ε ι σαγωγ ι κό  

Σημε ίωμα  γ ι α  τ ο  Λε ξ ι κ ό  των  Α ι ρ έσ εων ,  των  Λα θών  
κα ι  των  Σχ ι σμάτων  (BESANCON 1817), όσον αφορά στο 
Συμεών-Μπαρ-Κοχμπά: 

 



 

 

«Όταν ο Αυτοκράτορας Αδριανός θέλησε να δημιουργήσει μια 
παροικία στην Ιερουσαλήμ, ο απατεώνας Βαρχοσέ βα ς  
παρουσιάστηκε στους Ιουδαίους σα Μεσσίας. Μ'  έ ν α  αν αμμέν ο  
σ τουπ ί ,  που  ε ί χ ε  μ έσ α  σ τ ο  σ τ όμα  τ ου ,  κ ατ άφερν ε  
να  ξ εφυσάε ι  φωτ ι ά ,  κι έτσι έπεισε το λαό πως ήταν ο 
Μεσσίας. Οι ραβίνοι τον αναγνώρισαν σα Χριστό κι ο λαός τον 
ανακήρυξε βασιλιά του Ισραήλ..» (σελ. 131). 

 
Ας μη γίνει σύγχυση ανάμεσα στην Ιουδαϊκή και τη Χριστιανική 

έννοια του «Χριστού». Για τους Ιουδαίους, «Χριστός» πάει να πεί 
«χρισμένος» και είναι μετάφραση του εβραϊκού όρου «MESSIAH», 
που δεν έχει καμία σχέση με το ιστορικό πρόσωπο Ιησούς Χριστός ή 
Ιησούς, γιος του Ιούδα του Γαλιλαίου. Αλλά, ας ξαναγυρίσουμε 
στην   Αποκάλυψη .  

 
Το αν ο Iησούς, ο ίδιος, έγραψε το κείμενο αυτό, ανάμεσα στα 

27 η 28 μ.Χ. (όπως αποδείξαμε στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου 
μας ο Ι ησού ς  η  τ ο  θαν άσ ι μ ο  Μυ σ τ ι κ ό  των  Να ϊ τών )  ή  
το υπαγόρεψε στον «αγαπητό» του μαθητή, πενήντα πέντε χρόνια 
μετά το θάνατο του, δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνο που παρατηρούμε 
και στις δύο περιπτώσεις, είναι πως συγγραφέας του εργου είναι ο 
Iησούς, όπως άλλωστε ομολογεί κι ο ίδιος: 

 
 
«Αποκάλυψις Ιησού Χριστού ην έδωκεν αυτώ ο θεός, δείξαι τοις 

δούλοις αυτού α δει γενέσθαι εν τάχει...» (Αποκάλυψη  Α' 1). 
 
Η νάφτα και το πετρέλαιο ήταν γνωστά από πανάρχαιους 

χρόνους. Οι πολιτισμοί της Μεσοποταμίας και της Φοινίκης 
χρησιμοποιούσαν την άσφαλτο για το καλαφάτισμα των πλοίων και 
την επίστρωση των δρόμων. Το πετρέλαιο, το χρησιμοποιούσαν, για 
φωτισμό στα λυχνάρια, γι' απολύμανση και καθάρισμα, καθώς και 
για φάρμακο στην ιατρική (Βλ. MICHEL MOURRE: Λε ξ ι κ ό  τη ς  
παγκόσμ ι α ς  Ι σ τορ ί α ς ,  σ τη  λέξη: Πετρέλαιο, σελ. 1638). Η 
νάφτα είναι ένα είδος υγρής ασφάλτου, διάφανη κι ελαφριά, που 
πιάνει πάρα πολύ εύκολα φωτιά. Μοιάζει πάρα πολύ με το 
δυϊλισμένο πετρέλαιο. Βρίσκεται εύκολα στην Περσία, στις όχθες 
της Κασπίας θάλασσας, στη Σικελία και στην Καλαβρία (Νότιος 
Ιταλία). 

 
Είναι φανερό, πως κάτι τέτοιο ήταν το «μυστηριώδες νερό», που 

ο προφήτης Ηλίας έρριξε πάνω στο βωμό, στην κορφή του βουνού 
Καρμέλ, και προκάλεσε μια ξαφνική φωτιά, που έκαψε ακόμα και 
τις πέτρες. Η νάφτα άναψε πιθανότατα με τις συγκεντρωμένες 
ακτίνες κάποιου πρωτόγονου φακού. Το κόλπο του Συμεών-Μπαρ- 
Κοχμπά είναι κλασικό. Μέσα στο στόμα του είχε ένα στουπί γεμάτο 
πετρέλαιο. Ξάφνου το έφτυνε στον αντίπαλο του, αφού το πέρναγε 



 

 

πάνω από ένα κερί ή ένα μικρό δαυλό, που κρατούσε εμπρός του. 
Το κόλπο είναι απλό, αλλά, μέσα στην άγνοια και τη δεισιδαιμονία 
της εποχής, η μεγάλη λάμψη, η ξαφνική φλόγα και προπάντων το 
καμμένο πρόσωπο του αντίπαλου, έπειθαν για τις υπερφυσικές 
δυνατότητες του «θαυματοποιού» και την πραγματοποιημένη 
προφητεία της «Αποκάλυψης»! 

 
Βέβαια, όλος ο κόσμος σήμερα έχει δεί στα τσίρκα και στα 

πανηγύρια «θαυματοποιούς», που φτύνουν φλόγες. Το γεγονός 
πλέον δεν εντυπωσιάζει, γιατί είναι γνωστός ο τρόπος της 
εφαρμογής του κι απαιτεί μόνο λίγο κουράγιο κι επαγγελματική 
εξάσκηση. Αλλά, αν πάμε είκοσι ολόκληρους αιώνες πίσω και 
υπολογίσουμε την αμάθεια κι ευπιστία του πλήθους, τότε το 
πρόβλημα Βλέπεται κι από διαφορετική σκοπιά, κι ένας τέτοιος 
«θαυματοποιός», εύκολα ανακηρύσσεται, πρίγκιπας, βασιλιάς, 
ελευθερωτής, θεός, δαίμονας. 

 
Όπως είδαμε στο πρώτο Βιβλίο της σειράς,  με τίτλο Ι ησού ς  ή  τ ο  
θανάσ ι μ ο  Μυσ τ ι κ ό  των  Να ϊ τών » ,  τ α  μέλη του Σανχεντρίν 
γνώριζαν την υπαρξη και τις ιδιότητες του μπαρουτιού. 
Προηγουμένως αποδείξαμε πως, τόσο το πετρέλαιο, όσο και η 
νάφτα, ήταν γνωστά υλικά και τα χρησιμοποιούσαν συχνά στη 
θρησκευτική «θαυματοπαραγωγή». Οι  γνώσεις λοιπόν αυτές και το 
γεγονός, πως στην Αποκάλυψη  προβλέπεται η εμφάνιση 
«μαρτύρων», που φτύνουν φωτιά, μας δίνουν την απόδειξη, πως ο 
Ιησούς γνώριζε όλα τα σχετικά θαυματοποιητικά τεχνάσματα και 
πως, όχι μόνο τα υποδεικνύει, αλλά και τα χρησιμοποιεί. Έτσι, ο 
Κέλσιος, στον περίφημο Περ ί  Αληθε ί α ς  λόγο του, έχει απόλυτα 
δίκιο να χαρακτηρίζει τον Iησού σαν ένα από τους «μάγους» και 
τους «θαυματοποιούς» της εποχής. 
 

Αλλά ο συλλογισμός αυτός μας οδηγεί και σ' άλλα 
συμπεράσματα. Ο Συμεών Μπαρ-Κοχμπά, πραγματοποιώντας την 
προφητεία της Αποκάλυψης με το φτύσιμο της φωτιάς, δεν 
αποκαλύπτεται μόνο σαν «υιός Δαυίδ» και σα «Μεσσίας 
Απελευθερωτής», αλλά και σαν οπαδός του Ιησού Χριστού, που το 
πραγματικό του όνομα ηταν «Ιησούς, γιος του Ιούδα» Όπως λοιπόν 
ο Ιησούς είχε πνευματικό του συνεργάτη τον  Ιωάννη το Βαπτιστή, 
έτσι κι ο Συμεών είχε τον Ακίμπα. 

 
Και μέσα στο κείμενο του Ευσέβιου της Καισαρείας διαβάζουμε: 
 
Ένας άνθρωπος με τ’ όνομα Βαρχοσεβάς είχε την αρχηγία των 

Εβραίων   Τ’ όνομά του σημαίνει άστρο. Κατά τ’ άλλα ήταν ένας 
κλέφτης και δολοφόνος, αλλά με τ’ όνομά του επιβαλλόταν, στους 
σκλάβους, και τους έπειθε πως ήταν το φως, που θα τους φώτιζε 



 

 

στη δυστυχία τους.» (Ευσέβιος της Καισαρείας, Εκκλησιαστική 
Ιστορία,  IV. VI, 2). 

 
Με άλλα λόγια ήταν Ζηλωτής (γι' αυτό τον χαρακτηρίζει 

«φονιά»), και σαν Ζηλωτής φορολογούσε τους οπαδούς του, 
(δηλαδή έκλεβε τους φόρους, που θα επρεπε να εισπράξει κανονικά 
η Ρώμη, και γι' αυτό τον χαρακτηρίζει σαν «κλέφτη».) Αλλ' ας 
συνεχίσουμε: 

 
Ακόμα, ο Ιουστίνος, μιλώντας μας για τον πόλεμο ενάντια στους 

Εβραίους, προσθέτει και το παρακάτω .....: πραγματικά, κατά τη 
διάρκεια του πολέμου, που γι' αυτόν μιλάμε τώρα, ο αρχηγός της 
επανάστασης των Εβραίων, Βαρ-Κοσε-βάς, βασάνισε φριχτά τους 
Χριστιανούς, που δεν αρνήθηκαν και δεν βλαστήμησαν τον Ιησού 
Χριστό...» (βλ. Ευσέβιος της Καισαρείας: Εκκλησ ι ασ τ ι κή  
Iσ τορ ί α  ,  IV, VIII, 4). 

 
 
 
Θα ήταν δυνατόν να βρεθεί μια πιο εύγλωττη απόδειξη, πως ο 

«Ιησούς Χριστός» του 135, δηλαδή της εποχής που ξέσπασε η 
επανάσταση του Συμεών-Μπαρ-Κοχμπά, είναι το ανύπαρκτο 
πρόσωπο, που δημιούργησε ο Σαύλος-Παύλος, με άλλα λόγια ένα 
πρόσωπο τελείως ξένο με την ιδεολογία των Ζηλωτών κι απόλυτα 
άσχετο με τον ιστορικό Ιησού, τον απόγονο του Δαυίδ, που 
σταυρώθηκε με απόφαση του Πόντιου Πιλάτου; Αν ο Συμεών- 
Μπαρ Κοχμπά προσπαθεί να πραγματοποιήσει την προφητεία της 
Αποκ άλυψη ς ,  είναι γιατί πιστεύει πως είναι δ ι άδοχο ς  του 
πραγματικού συγγραφέα  της. Στα μάτια του, ο «Χριστός» του 
Παύλου είναι μια προδοτική προσβολή σε βάρος του εβραϊκού 
εθνικισμού του. Το μίσος, που ένιωθαν οι  Εβραίοι αγωνιστές 
ενάντια στο Σαύλο-Παύλο, είχε φουντώσει ακόμα περισσότερο μετά 
τη διπλή εκτέλεση του Σίμωνα Πέτρου και του Ιάκωβου, το 47. 
Πράγματι, υπήρχαν υπόνοιες πως ο Σαύλος-Παύλος τους είχε 
καταγγείλει στον αυτοκράτορα Τιβέριο Αλέξανδρο για εγκλήματα 
εναντίον της Αυτοκρατορίας, πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα τη 
σταύρωσή τους. 

 
Τέλος, η κατηγορία του Ευσέβιου της Καισάρειας, ενάντια στο 

Συμεών-Μπαρ-Κοχμπά, είναι μάλλον φτιαχτή, γιατί γνωρίζουμε πως 
ο «πνευματικός συνεργάτης» του, ο Ράμπι Ακίμπα, ήταν φανατικός 
εχθρός της θανατικής εκτέλεσης και των βασανιστηρίων. 

 
Ο Σαύλος-Παύλος ήταν φανατικός διώχτης των Ζηλωτών. Αν 

αργότερα προσπάθησε να προσχωρήσει στο κίνημά τους, αυτό το 
εκανε εξ αιτίας της απομόνωσης, που τον οδήγησε η παράνομη 
περιτομή του. Αλλά, κατά καιρούς έπρεπε να δίνει αποδείξεις της 



 

 

καλής του πίστης προς τη ρωμαϊκή εξουσία, διαφορετικά θα 
κινδύνευε κι ο ίδιος. Έτσι, κατέδωσε τους δυο αδελφούς, για να 
δικαιολογήσει την προσχώρηση του στο μεσσιανικό κίνημα. 

 
Είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει ένας χαφιές και πληρωμένος 

φονιάς, να ξεφύγει από την επιρροή των αφεντικών του. Και είναι 
ακόμα δυσκολώτερο να κάνει τα πρώην θύματά του να τον 
εμπιστευτούν. Έτσι, η ιστορία γίνεται μια αιώνια επανάληψη. 

 
Νομίζουμε πως θα ήταν χρήσιμο στον αναγνώστη μας, να του 

επαναλάβουμε εδώ περιληπτικά την κατάληξη, που είχε το καθένα 
από τα ευαγγελικά πρόσωπα, με βάση τις μελέτες και τις ερευνες, 
που παρουσιάσαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ας ανακεφαλαιώσουμε 
λοιπόν: 

 
Ι ησού ς  -  Σταυρώθηκε το 35 στην Ιερουσαλήμ, την εποχή που 
προκουράτορας εκεί ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. 
 
Ι ού δα ς  Ί ς -Σ ι κ αρ ιώτ  -  τον κρέμασαν και του ξέσχισαν την 
κοιλιά, το 35 στην Ιερουσαλήμ, οι συνάδελφοί του. (Βλ. Ι ησού ς  
ή  τ ο  θ ανάσ ι μ ο  Μυσ τ ι κ ό  των  Να ϊ τών ) .  
 
Ματ θα ί ο ς  η  Λεβ ί - Εξαφανίστηκε αμέσως μετά την εκτέλεση του 
Ιησού. Πιθανότατα εκτελέστηκε κι αυτός από τους συναδέλφους 
του. (Βλ. στη συνέχεια του βιβλίου μας, κεφάλαιο XXVII). 
 
Φ ίλ ι ππο ς  - Εξαφανίστηκε χωρίς ν' αφήσει ίχνη, αμέσως μετά το 
θάνατο του Ιησού. 
 
Ι ού δα ς  η  Θα δα ί ο ς  η  Λεβα ί ο ς  η  Θωμά ς-Αποκεφαλίστηκε 
το 45 στην Ιουδαία, την εποχή του προκουράτορα Κούσπιου 
Φάδου. 
 
Βα ρθολομα ί ο ς  η  Να θαν αήλ  -  Σταυρώθηκε το 47 στην 
Ιερουσαλήμ από τον προκουράτορα Κούσπιο φάδο. 
 
Σ ίμων -Πέ τρο ς - Σταυρώθηκε το 47 στην Ιερουσαλήμ, κατά 
διαταγή του προκουράτορα Τιβέριου Αλέξανδρου, μαζι με τον 
αδελφό του τον Ιάκωβο το Μεγάλο. 
 
Ι άκωβ ος  ο  Μεγ άλο ς -  Σταυρώθηκε μαζί με τον προηγούμενο 
το 47 στην Ιερουσαλήμ, με διαταγή του Τιβέριου Αλέξανδρου. 
 
Ανδρέα ς  η  Λάζ αρο ς -  Το  51, τον συνέλαβε ο προκουράτορας 
Αντώνιος Φέλιξ και τον έστειλε αλυσοδεμένο στη Ρώμη. Εκεί, ο 
Αυτοκράτορας Νέρων δέχτηκε λύτρα και τον άφησε ελεύθερο. Μετά 
το 56, που επιστρέφει στην Ιουδαία, εξαφανίζεται. 



 

 

 
Ίωάννης  -  Λιθοβολήθηκε στην Ιερουσαλήμ το 63, μαζί με τον 
αδελφό του, τον Ιάκωβο τον Μικρό. 
 
Ι άκωβ ος  ο  Μ ι κρό ς  -  Λιθοβολήθηκε το 63 με απόφαση του 
Σαδδουκαίου αρχιερέα Ανανία, όταν προκουράτορας ήταν ο 
Αλβίνος. Ο αδελφός του Ιωάννης λιθοβολήθηκε μαζί του. 
 

Τελειώνοντας το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να θυμίσουμε στον 
αναγνώστη πως αξίζει κανείς να τιμά όλα τα παραπάνω ιστορικά 
πρόσωπα, επειδή όλοι τους πέθαναν, τις περισσότερες φορές μ' ένα 
φρικτό θάνατο, με σκοπό να προσφέρουν στους συμπατριώτες τους 
και στα παιδιά τους το πολυτιμότερο στον κόσμο αγαθό: τη 
Λευ τ ερ ι ά .  Η απομυθοποίηση του χριστιανισμού δημιουργεί 
συνθήκες για τη σωστή πληροφόρηση και το ξύπνημα της 
εξαπατημένης ανθρωπότητας.. Ο Πασκάλ, σε μια πολύ ζουμερή 
φράση του, απέδειξε πως σε κάθε πόλεμο η παραπλανητική 
εντύπωση δημιουργείται από το γεγονός, πως ο εχθρός βρίσκεται 
στην άλλη όχθη του ποταμού... Μια ανάλογη άποψη, αλλά ακόμα 
πιο οδυνηρή, υποστηρίζει ο ΗΕΝRI MOTHERLAND: 

 
«ο καλύτερος πόλεμος είναι ο εμφύλιος, γιατί στον πόλεμο αυτό 
ξέρουμε ποιόν σκοτώνουμε και γιατί τον σκοτώνουμε..» 
 
Ωστόσο, ο πόλεμος δεν βρίσκει πάντοτε αξιόλογες δικαιολογίες. Και 
είχε δίκιο ο Aνατόλ Φρανς, όταν ελεγε πικραμένος: 

 
«...νομίζουμε πως πεθαίνουμε για την πατρίδα και πεθαίνουμε για 
τους Βιομηχάνους...» 

 
Όμως, o πόλεμος που έκαναν οι  φανατισμένοι Ζηλωτές που 

αναφέραμε, ήταν πόλεμος αγνός, δίκαιος, ιερός. Ήταν ο αγώνας 
των απελπισμένων Εβραίων σκλάβων, ενάντια στους Ρωμαίους 
κατακτητές και τους μισθοφόρους συνεργάτες τους. Αν δεν 
πέτυχαν το σκοπό τους, αυτό δεν σημαίνει πως είναι λιγότερο άξιοι 
σεβασμού. Γι' αυτό, η μνήμη τους, σαν αγωνιστών της Λευτεριάς, 
πρέπει ν' απαλλαγεί απ’ όλες τις σκόπιμες και κακόβουλες 
προσθήκες, που αλλοίωσαν την ιστορία τους, και ν’ αποκατασταθεί 
στην παγκόσμια ιστορία των λαών, όπως της πρέπει. Αυτός, που 
έγραψε αυτές τις λέξεις, ένοιωσε πως ήταν ανάγκη και καθήκον να 
πει την αλήθεια αυτή στους αναγνώστες του. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

XIX 
 
 

Μαρία, η μητέρα του Ιησού 
 
 
 
..σήκωσε τα μάτια προς τον ουρανό και ε ίπε: Ποια είμαι Κύριε, που 
θα μ' ευλογούν μια μέρα όλα τα έθνη της γης;.·· Η Μαρία είχε 
ξεχάσει τα μυστικά, που της είχε αποκαλύψει ο αρχάγγελος 
Γαβριήλ..» 

 
Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου: XII 

 
 
 
 
Οποιαδήποτε μελέτη, με θέμα τους «γιους του Δαυίδ» δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη, αν δεν προσφέρει όσο το 
δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τη Μαρία, την κοινή τους 
μητέρα. Αυτός είναι κι ο λόγος, που μας υποχρεώνει να 
παρουσιάσουμε μια ολόκληρη κοινωνία, έναν ολόκληρο κόσμο, που 
η ιστορική του υπόσταση παραμερίστηκε και διαστρεβλώθηκε από 
την καινούργια θρησκεία, που δημιούργησε ο Σαυλος Παυλος, ο 
καταπληκτικός αυτός τυχοδιώκτης του μυστικισμού. 

 
Όπως είδαμε και στο πρώτο μας βιβλίο, σύμφωνα με το επίσημο 

δόγμα της Καθολικής Εκκλησίας δεν υπάρχει καμία επίσημα 
παραδεκτή πληροφορία, όσον αφορά στους γονείς της Μαρίας, της 
μητέρας του Ιησού. Η Εκκλησία, γνωρίζοντας πως το θέμα αυτό 
είναι τρομερά επικίνδυνο για το βασικό χριστιανικό μύθο, αλλά και 
για την δική της υπόσταση, αρνείται να πάρει οποιαδήποτε επίσημη 
θέση. Από τη δική μας τη σκοπιά, κι επειδή τα κίνητρα μας είναι 
τελείως αντίθετα με τα εκκλησιαστικά, θα προσπαθήσουμε να 
πλησιάσουμε, όσο μας το επιτρέπουν βέβαια τα στοιχεία, που 
έχουμε στη διάθεση μας, τη μητέρα του Ιησού της  Ι σ τορ ί α ς  και 
την καταγωγή της. 
 

Παρ' όλη την αντίφαση, που τις χαρακτηρίζει, οι γενεαλογίες που 
μας παρουσιάζουν τα κείμενα του Λουκά και του Ματθαίου δεν 
ασχολούνται με την καταγωγή της Μαρίας, αλλά με την καταγωγή 
του Ιωσήφ, του ανύπαρκτου αυτού προσώπου, που εξαφανίζεται 
απότομα από τα ευαγγελικά κείμενα και που υποτίθεται πως ήταν 



 

 

γιος του Ελί σύμφωνα με το  Κ ατά  Λουκάν και γιος του Ιακώβ 
με το Κατ ά  Μ ατ θα ί ον .  Οι  ανώνυμοι απατεώνες του 4ου 
αιώνα δεν μπόρεσαν να συντονίσουν τη δουλειά τους, ούτε σ' ένα 
τόσο απλό θέμα. 

 
Στα κανωνικά λοιπόν κείμενα, δεν υπάρχει η παραμικρή 

πληροφορία για την καταγωγή της Μαρίας. Η εκκλησία αντλεί όλα 
τα στοιχεία, που χρειάζεται για την εικονογράφησή της, από ένα 
περίφημο απόκρυφο, που λέγεται «Πρωτευαγγ έλ ι ο  τ ου  
Ιακώβ ου» .  Το κείμενο αυτό μας πληροφορεί πως ο πατέρας της 
Μαρίας λεγόταν Ιωακείμ και η μητέρα της Άννα. 

 
Η επίσημη σιωπή όμως, αντί να καθησυχάσει, προκαλεί τις 

υποψίες ενός περίεργου ιστορικού. Από πείρα, ξέρουμε πια πως, 
όπου υπάρχει μυστήριο, εκεί υπάρχει και ιστορικό ενδιαφέρον. 

 
Η πρώτη μας ανακάλυψη, όσο περίεργη κι αν φαίνεται, είναι πως 

η Μαρία κατάγεται από μια πολύ πλούσια οικογένεια. Η άποψη αυτή 
βασίζεται πρώτα πρώτα στην απλή παρατήρηση, πως η δαυιδική 
οικογένεια ήταν πάμπλουτη, τόσο σε ακίνητη περιουσία, όσο σε 
χρήματα, κι απόδειξη τ’ ανυπολόγιστα έσοδα που είχαν τα μέλη της. 

 
Ο αναγνώστης θα μπορούσε να πληροφορηθεί λεπτομέρειες από 

το πρώτο μας βιβλίο, στο κεφάλαιο 16, με τίτλο « Ο Μεσσιανικός 
φόρος  τη ς  Δεκάτη ς» .  Όσ ο για την ακίνητη περιουσία, 
αναφέρουμε πρώτα το σπίτι φρούριο στα Γάμαλα, σωστή 
αετοφωλιά, πάνω από την ανατολική όχθη της λίμνης της 
Γαλιλαίας. Έπειτα έχουμε το σπίτι στην Καπερναούμ, που ο 
Ματ θα ί ο ς  (Δ,13) κι ο Μάρκο ς  (Α,29) το παρουσιάζουν σαν 
κατοικία του Σίμωνα και του Ανδρέα, ττου ήταν  αδελφ ο ί  τ ου  
Ιησού ,  τ ο  σπίτι στη Σεπφόριδα, που καταστράφηκε ανάμεσα στο 
6 έως 4 π.Χ., από τις λεγεώνες του διοικητή της Συρίας Βάρου, σε 
αντίποινα για την πρώτη εξέγερση του Ιούδα από τα Γάμαλα, 
συζύγου της Μαρίας και πατέρα του Ιησού. Στόν κατάλογο αυτόν, 
θα πρέπει να προσθέσουμε το σπίτι στη Βηθσαϊδά, την «πόλη του 
Ανδρέα και του Πέτρου ( Ιωάννης  Α, 44)», γιατί, όπως είπαμε 
είναι αδελφοί του Ιησού. 

 
Ένα απόσπασμα, από την Εκκλησ ιασ τ ι κή  Ισ τορ ί α  του 

ΕυσέΒιου της Καισαρείας, μας αποκαλύπτει την καταγωγή της 
Ηρωδιακής οικογένειας, με κάποια πρόσωπα που παρουσιάζονται 
ταυτόχρονα και συγγενείς του Ιησού, «είτε για να περηφανευτούν 
είτε για να πουν μια τυχαία κουβέντα...» (I, VII, 11-14). Αλλά για 
να περηφανευτεί κάποιος ότι ανήκει ταυτόχρονα σε δυο φημισμένες 
οικογένειες, θα πρέπει να γνωρίζει καλά τη γενεαλογία του, κι 
οπωσδήποτε να είναι αρκετά κοντινός συγγενής. Πράγματι, θα 
δούμε στη συνέχεια του βιβλίου μας πως ο Ηρώδης ο Μεγάλος 



 

 

παντρεύτηκε με μια «κόρη Δαυίδ», που ήταν θε ί α  τ ου  Ιησ ού  κι 
ετεροθαλής αδελφή  τη ς  Μ αρ ί α ς .  

 
Ο  ερευνητής TISCHENDORF θεωρεί αυθεντικά τα ονόματα του 

πατέρα και της μάνας της Μαρίας (βλ. TISCHENDORF: DE 
EVANGELIORUM APOCRYPHUM ORIGINE ΕΤ USD). Πράγματι στις 
εβραϊκές παραδόσεις, η Μαρία αναφέρεται σαν κόρη του Ελί ή 
Ελιακείμ, αλλά γνωρίζουμε πως τ’ όνομα αυτό είναι το ίδιο με το 
Ιωακείμ. Σχετικά με την ταυτότητα των δύο αυτών εκφράσεων, 
συμφωνούν τα δυο σημαντικότερα κείμενα της εβραϊκής 
παράδοσης: Ταλμ ουδ  τη ς  Βα βυλώνας  ΣΑΝ ΧΕΝΤΡΙΝ: F - 67) 
και Ταλμούδ  τη ς  Ι ε ρουσαλή μ  (ΣΑΝ-ΧΕΝΤΡΙΝ - Ε-77). 

 
Στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου,  διαβάζουμε τα εξής: 
 
«...υπήρχε ένας υπερβολικά πλούσιος άνθρωπος με τ’ όνομα 

Ιωακείμ, που, όταν εκανε προσφορά στο Ναό έλεγε: Όλα τα 
περισσεύματα να τα πάρει ο λαός... (Πρωτευαγγ έλ ι ο  τ ου  
Ιάκωβ ου ,  Α ', 1 ) .Ο  Ευστάθιος της Αντιόχειας, που πέθανε στα 
360 μ.Χ., επαναλαμβάνει την πληροφορία, που δεν τη θεωρεί 
παραδοσιακή, αλλ' αυθεντική (Βλ. Ε ι σήγηση  για το έργο των έξη 
ημερών, στην Ελλην ι κή  Πατρολ ογ ί α ,  τόμος XVIII, σελ. 772, 
του αββά MIGNE). 

 
Πάνω στο θέμα της Βασιλικής και δαυιδικής καταγωγής της 

Μαρίας, έχουμε μιαν άλλη ομολογία, από το Πρωτευαγγ έλ ι ο  
τ ου  Ι ακώβ ου .  Βλέπουμε τη δούλα της Άννας, της μητέρας της 
Μαρίας, να συμβουλεύει την κυρία της να φορέσει το «βασιλικό 
της διάδημα», για να της περάσει η λύπη της που δεν έκανε 
παιδιά, (βλ. Πρωτ .  τ ου  Iακώβ ου  IΙ, 2). Ένα άλλο κείμενο 
μας επιβεβαιώνει την πληροφορία, πως η Άννα ήταν από τη 
βασιλική γενιά του Δαυίδ, όπως κι ο σύζυγος της, ο Ιωακείμ: 
«...όταν ο Ιωακείμ έγινε είκοσι χρόνων, πήρε για σύζυγο του 
την Άννα, την κόρη του Ισσαχάρ, από τη φυλή του, δηλαδή τη 
γενιά του Δαυίδ...» (ΨευδοΜ ατθα ί ος .  I, 2) 

 
Ο θεολόγος ΕΜILΕ ΑΜΑΝΝ, μεταφραστής και σχολιαστής 

του Πρωτευαγγ ελ ί ου  τ ου  Ιακώβ ου ,  μας πληροφορεί πως 
σύμφωνα μέτό κείμενο αυτό βγαίνει το συμπέρασμα, πως ο 
πατέρας της Μαρίας ήταν πολύ  πλούσιος και πως η 
πληροφορία αυτή αντικρούει τις εβραϊκές κατηγορίες για την 
χυδαία κι άκληρη καταγωγή της Μαρίας (Βλ. Ε. ΑΜΑΝ Ν; 7 το 
Πρωτευαγγ έλ ι ο  τ ου  Ιάκωβ ου ,  σελ. 181 - IMPRIMATUR 
1910 -LETOUZEY - Παρίσι 1910). 

 



 

 

Να λοιπόν, που κι από επίσημη άποψη βρισκόμαστε πολύ 
μακρυά από την υποτιθέμενη φτώχεια της «άγιας 
οικογένειας», που μας παρουσιάζουν επί αιώνες. 

 
Υπάρχει βέβαια η εβραϊκή παράδοση της TOLEDOTH 

IESHOUAH (Γενεαλογίας του Ιησού), που υποστήριζε πως ο 
Ιησούς ήταν νόθος γιος της Μαρίας και κάποιου ρωμαίου 
μισθοφόρου με τ’ όνομα Πάνθηρας. Υπάρχει μια ανάλογη 
άποψη στο Ταλμούδ: Ανακάλυψα στην Ιερουσαλήμ ένα 
γενεαλογικό χειρόγραφο, όπου αναφέρεσαι πως αυτός (ο 
Ιησούς) ήταν νόθος γιος μιας μοιχαλίδας..» (Ταλμούδ : Ραμπί 
SIMEON-BEN-ΑΖΖΑΪ). 

 
Η παραπάνω πληροφορία θα πρέπει μάλλον να 

χαρακτηριστεί σαν διαστρέβλωση της αλήθειας, και μάλιστα 
ηθελημένη, γιατί δύσκολα θα μπορούσαμε να φανταστούμε τη 
Μαρία να εξακολουθεί να ζεί μέσα στην εβραϊκή κοινωνία 
χωρίς συνέπειες, μετά από ένα παρόμοιο έγκλημα. Ο Ιουδαϊκός 
νόμος προέβλεπε την ποινή του λιθοβολισμού για την 
αποδεδειγμένη μοιχαλίδα (Λευ ι τ ι κ ό  Κ, 10). Όμως ποτέ δεν 
ακούστηκε η παραμικρή υπόνοια, πως η Μαρία κινδύνεψε να 
θανατωθεί για μια παρόμοια παράβαση του νομού. 

 
Βέβαια, όπως είδαμε και στο πρώτο μας Βιβλίο, ανάμεσα 

στις προμάμες του Ιησού υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερεις 
μοιχαλίδες, κι ακόμα, ο ίδιος δείχνει μια φανερή συμπάθεια για 
τις πόρνες. Ίσως, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο να συνδέθηκε η 
μνήμη του με τις αμαρτωλές γυναίκες, κι έτσι δημιουργήθηκε 
αργότερα η εντύπωση, πως κι ο ίδιος ήταν νόθος γιος κάποιας 
πόρνης. Ας σημειώσουμε όμως πως το Ταλμούδ της 
Βαβυλώνας (Σανχεντρίν 106), αναγνωρίζει πως η Μαρία ήταν 
από τη γενιά του Δαυίδ. 

 
Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στην Ομιλία του για τη Γέννηση 

της Παναγίας (Πατρολογ ί α ,  XCVI-COL 664-667), μας 
πληροφορεί πως η Μαρία γεννήθηκε στη Σεπφόριδα της 
Γαλιλαίας, μερικά χιλιόμετρα από τη σημερινή Ναζαρέτ (που 
τότε δεν υπήρχε) και πολύ κοντά στη Βηθλε έμ  τη ς  
Γαλ ι λα ί α ς  .  

 
Σ' αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται και η σκόπιμη απάτη 

των ανώνυμων γραφέων του 4ου αιώνα, που διόρθωσαν ή 
μάλλον παραποίησαν τ’ αρχικά κείμενα. Τοποθέτησαν δηλαδή 
τη γέννηση του Iησού στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, δέκα 
χιλιόμετρα στα νότια της Ιερουσαλήμ, μόνο και μόνο γιατί εκεί 
είχε γεννηθεί κι ο Βασιλιάς Δαυίδ. Αλλά ο Ιησούς, όντας 
νόμιμος διάδοχος της δαυιδικής βασιλικής γενιάς, δεν είχε 



 

 

ανάγκη να γεννηθεί στο ίδιο μέρος, όπου κι ο πρόγονός του, 
για ν' αναγνωριστεί το αξίωμα και η αποστολή του. Ο διάδοχος 
του βασιλιά είναι πάντα διάδοχος του βασιλιά, άσχετα από τον 
τόπο της γέννησής του. Αυτό συνέβη και συμβαίνει σε όλα τα 
βασίλεια του κόσμου Η ανοησία όμως των ανώνυμων 
καλόγερων του 4ου αιώνα, απαιτούσε τη σύγχυση ανάμεσα 
στις δύο ομώνυμες πόλεις και την εξαφάνιση της απόστασης 
των εκατόν δέκα χιλιομέτρων, που τις χωρίζει... 

 
Η σκοπιμότητα της άπατης είναι φανερή. Ο Ιησούς έπρεπε 

να παρουσιαστεί σύμφωνα με τα συμφέροντα του χριστιανικού 
δόγματος, άσχετα αν η παρουσίαση αυτή συμφωνούσε η όχι 
με την ιστορική πραγματικότητα. Όπως μας πληροφορεί ο 
Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι πολύ πιθανό, πως η Μαρία 
γεννήθηκε στη Γαλιλαία. μεγάλωσε και παντρεύτηκε στο ίδιο 
μέρος κι εκεί γέννησε τον πρωτότοκο γιο της: (Λουκάς, Β' 6-
7) και σε συνέχεια τα υπόλοιπα παιδιά της (Μά ρκο ς  Στ,3). 
Όσο για την περίφημη απογραφή που διέταξε ο Κυρήνιος, 
αυτή πράγματι συνέβη το 6 μ.Χ. κι έ γ ι ν ε  αφορμή για την 
εξέγερση του Ιούδα από τα Γάμαλα. Αλλά ο Ιησούς, όπως ήδη 
αποδείξαμε στο προηγούμενο Βιβλίο μας, είχε ήδη γεννηθεί 
είκοσιτρία χρόνια νωρίτερα. 

 
Το Δεκέμβρη του 1969, ο καθηγητής της Θεολογίας του 

Πανεπιστημίου της Βόννης ΗARMUT STEGEMANN, δημοσίευσε 
μια μελέτη, όπου ισχυριζόταν πως ο Χριστός δεν γεννήθηκε, 
ούτε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτε στην ανύπαρκτη Ναζαρέτ της 
Γαλιλαίας, στη Βόρεια όχθη της λίμνης της ΤιΒεριάδας. Εjήγησε πως 
η ονομασία «Ιησούς της Ναζαρέτ» ήταν μια παρερμηνία της 
αραμαϊκής ετυμολογίας. Στην πραγματικότητα, «Ιησούς της 
Ναζαρέτ» σήμαινε «Φύλακας της δικαιοσύνης του Θεού». Θα 
παρατηρήσουμε πως ο διαμαρτυρόμενος καθηγητής έμμεσα 
ενισχύει την άποψή μας για τον τυπικά μεσσιανικό ρόλο του Ιησού 
της Ιστορίας, με τη σημασία που έδιναν οι  Ζηλωτές στον όρο. 

 
Ο δυτικογερμανικός τύπος σχολίασε με πολλά πρωτοσέλιδα 

άρθρα τη μελέτη του δόκτορα STEGEMANN, που έσκασε σαν 
πραγματική ειδησεογραφική «μπόμπα», λίγες μέρες πριν από τα 
Χριστούγεννα του 1969. Με αξιόλογα επιχειρήματα, ο γερμανικός 
θεολόγος τοποθέτησε τη γέννηση του Ιησού στη Γαλιλαία και 
συγκεκριμένα στην Καπερναούμ. Συμφωνούμε απόλυτα με τον 
ερευνητή πάνω στο γεγονός, πως ο Ιησούς δε γεννήθηκε στη 
Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Δυσκολευόμαστε όμως να παραδεχτούμε με 
απόλυτο τρόπο πως γεννήθηκε στην Καπερναούμ και δεν 
αποκλείουμε την περίπτωση, να γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της 
Γαλιλαίας, πολύ κοντά στη Σεπφόριδα, όπου γεννήθηκε η μητέρα 
του. Όσο για τη Ναζαρέτ, αυτή δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει 



 

 

τις ανάγκες των προσκυνητών του 8ου αιώνα. Αλλά, τόσο η 
Βηθλεέμ της Γαλιλαίας, όσο και η Σεπφόριδα, είναι τοποθεσίες πολύ 
επικίνδυνες για το χριστιανικό δόγμα. Βρίσκονται πολύ κοντά στα 
Γάμαλα, την αετοφωλιά των Ζηλωτών, πάνω στη Βορειοανατολική 
όχθη της λίμνης της Τιβεριάδας. Αυτό είναι το περίφημο «όρος», 
που αναφέρεται ακατάπαυστα στα ευαγγελικά κείμενα, χωρίς ποτέ 
να κατονομαστεί. Η Καπερναούμ είναι κι αυτή πολύ επικίνδυνη και 
πρέπει να παραδεχτούμε πως ο καθηγητής STEGEMAN πλησίασε 
πολύ την αλήθεια σε σημείο που να γίνεται επιβλαβής για τη 
θρησκεία του. Η Καπερναούμ απέχει μόλις δεκαπέντε χιλιόμετρα 
από τα Γάμαλα, κι από εκεί ξεκίνησε ο Ιούδας ο Γωλανίτης ή Ιούδας 
ο Γαλιλαίος ή Ιούδας από τα Γάμαλα την εξέγερση της Απογραφής. 
Αυτός ήταν κι ο άντρας της Μαρίας και πατέρας των εφτά πρώτων 
παιδιών της, πέντε αγοριών και δυο κοριτσιών. Ίσως έτσι θα πρέπει 
να εξηγείται, γιατί η πρώτη επαναστατική πράξη του Ιούδα ήταν η 
κατάληψη της Σεπφόριδας. Δεν υπήρχε μόνο ο θησαυρός και το 
οπλοστάσιο των Ιουδαίων τυράννων, αλλά και η καταπατημένη 
περιουσία της γυναίκας του, της Μαρίας, που στα μάτια των 
Ζηλωτών ήταν η νόμιμη βασίλισα του Ισραήλ. 

 
Η Μαρία σύμφωνα με το Πρωτευαγγ έλ ι ο  τ ου  Ιακώβ ου ,  

γεννήθηκε το 14 π.Χ. Ήταν είκοσι έξη χρόνων, όταν παρουσίασε το 
δωδεκάχρονο γιο της για την τυπική εξέτασή του από τους 
Νομοδιδασκάλους (Βλ. Ι ησού ς  ή  τ ο  θ ανάσ ι μ ο  Μυσ τ ι κ ό  
των  Να ϊ τών  κεφ. 12) και σαράντα εννιά χρονών, όταν τον 
σταύρωσαν. Με άλλα λόγια, η Μαρία γέννησε τον Ιησού 
δεκατεσσάρων χρόνων. 

 
Οι  χρονολογίες όμως αυτές είναι λανθασμένες. Με βάση τη 

δεκάχρονη συγκριτική μελέτη μας πάνω σε όλα τα γνωστά αρχαία 
κείμενα, φτάσαμε στο συμπέρασμα,που ασταμάτητα παρουσιάζουμε 
στα τρία μέχρι τώρα βιβλία μας, πως ο  Ιησούς γεννήθηκε ανάμεσα 
στο 16 με 17 π.Χ. Έτσι, αν η μητέρα του τον γέννησε λίγο μετά τη 
νόμιμη ενηλικίωση της (που, σύμφωνα με τους Ιουδαϊκούς νόμους, 
ήταν στα δωδεκάμισυ χρόνια), η ίδια θα πρέπει να γεννήθηκε γύρω 
στα 32 π.Χ. 

 
 
Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας παρουσιάζει την γενεαλογία της  

Μαρίας (DE FIDE ORTHODOXIA IV Πα τρολ ογ ί α  Xt IV COL. 11 
57). Παρουσιάζει τον Ιωσήφ (κι όχι Βέβαια τον Ιούδα από τα 
Γάμαλα) σαν απόγονο του Δαυίδ, από τη γενιά του Σολομώντα - 
Ναθάν - Ιακώβ, και τη  Μαρία επίσης απόγονο του Δαυίδ από τη 
γενιά του Ναθάν-Πάνθερου- Ιωακείμ 

 
Θα παρατηρήσουμε όμως πως, τόσο ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, 

όσο κι ο Ιούλιος ο Αφρικανός, ο Ειρηναίος, ο Αμβρόσιος του 



 

 

Μεδιόλανου κι ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, αγνοούν τελείως τις δυο 
γενιές, που χωρίζουν τον Ελί από τον Μέλχι και που αναφέρονται 
από το κείμενο του Λουκά ,  που εχουμε σήμερα στα χέρια μας. Ο 
αναγνώστης δεν έχει παρά να μελετήσει τις δύο γενεαλογίες, που 
μας δίνουν τα ευαγγελικά κείμενα και που τις αντιγράψαμε στο 
πρώτο μας βιβλίο. 

 
Σ' ένα προηγούμενο κεφάλαιο, αφιερωμένο στον απόστολο 

Ιωάννη, ασχοληθήκαμε με τη ζωή της Μαρίας μετά το θάνατο του 
Ιησού καθώς και με το τέλος της, κι έτσι δεν θα επανέλθουμε. 

 
Στο πρώτο μας βιβλίο, πληροφορήσαμε τον αναγνώστη μας για 

την ανυπαρξία του προσώπου, που αναφέρεται με τ’ όνομα Μαρία η 
Μαγδαληνή. Ο φανατικός χριστιανός συγγραφέας, Τερτυλλιανός, 
επισκέφθηκε τα Μάγδαλα (ή Ταριχαία, σύμφωνα με την άποψη 
ορισμένων ερευνητών, που τη θεωρούμε λανθασμένη) κι ωστόσο 
δεν κατάφερε να συλλέξει καμιά θετική πληροφορία. Η Μαρία η 
Μαγδαληνή, στον ίδιο της τον τόπο, ήταν  τ ε λ ε ίως  άγνωστη .  
Κι ωστόσο, ο Τερτυλλιανός είχε κάθε καλή πρόθεση ν' αναφέρει 
οτιδήποτε θα μπορούσε να επαληθεύσει ένα μέρος των αρχικών 
ευαγγελικών κειμένων. Ακόμα, έκανε την έρευνά του στους 
χριστιανικούς κύκλους της περιοχής, που οπωσδήποτε θα πρέπει να 
είχαν διατηρήσει κάποια παράδοση, αν αυτή η γυναίκα υπήρξε στην 
πραγματικότητα, εκατόν εβδομήντα χρόνια πριν από το 200 
περίπου, που ο Τερτυλλιανός επισκέφθηκε την περιοχή. Ακόμα, οι  
Πράξε ι ς  των  Αποσ τ όλων ,  οι  Επ ι σ τολ έ ς  τ ου  Παύλου ,  
ο ι  Επ ι σ τ ολ έ ς  τ ου  Π έ τρου ,  του Ι άκωβ ου ,  του Ιωάννη  
και του Ι ούδα ,  η Εκκλησ ιασ τ ι κή  Ισ τορ ί α  τ ου  Ευσέβιου 
της Καισαρείας, όλα αυτά τα κείμενα, που πάνω τους στηρίζεται το 
χριστιανικό δόγμα, δεν αναφέρουν το παραμικρό γι' αυτή τη 
γυναίκα. 

 
Το ίδιο συμβαίνει με όλα τ’ απόκρυφα της Καινής Διαθήκης. 

Μάλιστα, ορισμένα από αυτά ταυτίζουν απόλυτα τη μητέρα του 
Ιησού με τη Μαγδαληνή, δίνοντάς της το ρόλο που δίνουν στη 
Μαγδαληνή τα κανονικά ευαγγέλια. Ας δουμε λοιπόν αναλυτικά, τί 
ακριβώς μας λέει για τη Μαγδαληνή το κανονικό ευαγγέλιο του 
Ιωάννη: 

 
«τη δε μία των σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί 

σκοτίας έτι ούσης εις το μνημείον, και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ 
του μνημείου... Μαρία δε ειστήκει προς τω μνημείω κλαίουσα έξω. 
ως δε ουν έκλαιε, παρέκυψεν εις το μνημείον και θεωρεί δύο 
αγγέλους εν λευκοίς καθεζομένους, ένα προς τη κεφαλή και ένα 
προς τοις ποσίν, όπου εκείτο το σώμα του Ιησού. και λέγουσιν αυτή 
εκείνοι, γύναι, τί κλαίεις; λέγει αυτοίς. ότι ήραντόν Κύριόν μου, και 
ουκ οίδα πού έθηκαν αυτόν, και ταύτα ειπούσα εστράφη εις τα 



 

 

οπίσω, και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα, και ουκ ήδη ότι Ιησούς έστι. 
λέγει αυτή ο Ιησούς, γύναι, τι κλαίεις; τίνα ζητείς; εκείνη δοκούσα 
ότι κηπουρός εστι. λέγει αυτώ - Κύριε, ει συ εβάστασας αυτόν, ειπέ 
μοι πού έθηκας αυτόν, κάγώ  αυ τόν  αρώ .  λέγει αυτή ο Ιησούς. 
Μαρία, στραφείσα εκείνη λέγει αυτώ· Ραββουνί, ο λέγεται, 
Διδάσκαλε, λέγει αυτή ο Ιησούς. μή μου άπτου. ούπω γάρ 
αναβέβηκα προς τον Πατέρα μου...» ( Ιωάννης  Κ', 1, 11-17). 

 
Θα παρατηρήσουμε πως ο σκοπός της Μαρίας της Μαγδαληνής 

δεν ήταν μόνο να κλάψει τον Ιησού, αλλά ν' απαγάγει το πτώμα 
του ( κάγώ  αυ τόν  α ρώ) .  Και η ομολογία αυτή βρίσκεται στο 
πιο γνωστό από τα τέσσερα κανονικά ευαγγέλια. Στο ευαγγέλιο, 
που πάνω τους στηρίζονται οι πιο φανατικοί ορθόδοξοι, ως τους πιο 
ετερόκλητους αιρετικούς. Στο πρώτο μας Βιβλίο, επιστρατεύσαμε 
δεκάδες επιχειρήματα και συλλογισμούς, για ν' αποδείξουμε 
αυτό, που μας ομολογεί ο Ιωάννη ς ,  δηλαδή πως οι στενοί 
συνεργάτες του Ιησού. είχαν αναλάβει την αποστολή να 
μεταφέρουν το πτώμα από το σημείο που τον πρωτόθαψαν οι 
εκτελεστές του, κι αυτό γιατί ο περίφημος τάφος του Ιωσήφ του 
Αριμαθείου, δεν ήταν τίποτε περισσότερο από την περίφημη FOSSA 
INFΑΜΙΑ, το βρωμερό βουρκόλακκο, που μέσα του πετάγονταν τα 
πτώματα των καταδίκων. 

 
Ξέρουμε ήδη πως ο Ιωσήφ ο Αριμάθειος ήταν στην 

πραγματικότητα ο YOSEF-ΗAR-ΗΑ-ΜΕΤΙΜ, δηλαδή «Ο Ιωσήφ του 
λάκκου των νεκρών», και σε καμία περίπτωση κρυφός μαθητής του 
Ιησού, όπως θέλουν να μας τον παρουσιάζουν. 

 
Αλλά, ας ξαναγυρίσουμε στη μυστηριώδη Μαρία από τα 

Μάγδαλα. 
 
Θα εξετάσουμε αμέσως παρακάτω ένα απόσπασμα από το 

Ευαγγ έλ ι ο  των  Δώ δεκ α  Απ οσ τ όλων , που ο Ωριγένης το 
θεωρούσε σαν ένα από τα αρχαιότερα χριστιανικά κείμενα: 

 
«Οι μητέρες της χώρας αυτής είδαν το θάνατο των γιων τους και 

ήρθαν μέχρι τον τάφο, για να δουν τα σώματα αυτών, που για χάρη 
τους κλαίγανε... άνοιξε τα  μάτια της, που τα είχε κλείσει, για να 
μη βλέπει τη γης με τα σκάνδαλά της, και είπε χαρούμενη: 
Διδάσκαλε, Κύριε μου και Θεέ μου! Γ ι ε  μου !  Αναστήθηκες, 
πραγματικά αναστήθηκες. Και ήθελε να τον αγκαλιάσει και να τον 
φιλήσει στο στόμα. Αλλά εκείνος την εμπόδισε, λέγοντάς της: 
Μητέρα  μου ,  μη με αγγίζεις. Περίμενε λίγο... Κανείς θνητός δεν 
πρέπει να με αγγίξει, μέχρι να πάω στον ουρανό. Ωστόσο, το κορμί, 
που βλέπεις, είναι το ίδιο, που μεγάλωσε εννιά μήνες μέσα στα 
σπλάχνα σου... Πρέπει να το ξέρεις αυτό, μητ έρα  μου ,  πως η 
σάρκα αυτή είναι η σάρκα, που μου εδωσες εσύ... Μα ρ ί α ,  



 

 

μητ έρα  μ ου ,  εγώ είμαι αυτός που ανάθρεψες... Δεν πρέπει να 
έχεις αμφιβολίες… Εγώ  ε ί μα ι  ο  γ ι ο ς  σ ου .  Είμαι εγώ, που σ' 
εμπιστεύθηκα στον Ιωάννη, όταν με ανέβασαν στο σταυρό... Και 
τώρα μητ έρα  μ ου ,  πήγαινε βιαστικά να ειδοποιήσεις του ς  
αδελφούς μου  και να τους πεις...» ( Ευαγγ έλ ι ο  τω ν  
Δώδεκ α  Απ οσ τ όλων ,  14ο απόσπασμα). 
 

Αλλά στο Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Ιω άννη  (Κ', 17), βλέπουμε τον 
Ιησού να δίνει την ίδια ακριβώς εντολή στη Μαρία τη Μαγδαληνή, 
που φεύγει βιαστική, για να ειδοποιήσει τους «αδελφούς» του. Το 
επεισόδιο, και στα δύο κείμενα, περιγράφεται με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο. Αλλά, ενώ στο Ευαγγ έλ ι ο  των  Δώδεκα  Απ οσ τ όλων  
μας παρουσιάζουν τη Μαρία τη μητέρα, να μιλάει με τον Ιησού, στα 
Ευαγγ έλ ι α  τ ου  Ιωάννη ,  τ ου  Λουκά ,  τ ου  Μά ρκ ου  κα ι  
τ ου  Μ ατθα ί ου  μας παρουσιάζουν τη Μαρία τη Μαγδαληνή. 

 
Ας πάρουμε τώρα το Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Βα ρθολ ομα ί ου .  Η 

σκηνή εξελίσσεται πάντοτε εμπρός από τον τάφο, το πρωί της 
ανάστασης: 

 
«...και φώναξε ο Ιησούς στη θεϊκή γλώσσα: Μαριχά! Μαριμά! 

Θιάθ! Που σημαίνει: Μαρ ί α !  Μη τ έρα  του  Γ ι ου  τ ου  
Θεού ! . . .  Και η Μαρία γνώρισε τη σημασία των λέξεων αυτών. 
Γύρισε και είπε: Κύριε! Γιε του Παντοδύναμου Θεού... Κύρ ι έ  μου  
κα ι  υ ι έ  μ ου .  Κι ο Σωτήρας της είπε: Χαίρε εσύ, που γέννησες τη 
ζωή ολόκληρου του κόσμου... Χαίρε εσύ, μητ έρα  μου ,  πόλη 
μου και κατοικία μου... Πήγαινε στους αδελφ ούς  μ ου  και πες 
τους πως αναστήθηκε ανάμεσα στους νεκρούς...» ( Ευαγγ έλ ι ο  
τ ου  Βαρθολ ομ α ί ου ,  2ο απόσπασμα). 

 
 
Ας πάρουμε ακόμα το Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Γαμ αλ ι ήλ ,  που δεν 

έχει ακόμα δημοσιευθεί χωρισμένο σε κεφάλαια κι εδάφια. 
Ανακαλύφθηκε το 1956, σ' ένα μοναστήρι της Αιθιοπίας, από τον 
καθηγητή R. P. VAN DEN OUDENRIJN, του Πανεπιστημίου του 
FRIBOURG, μαζί με άλλα τέσσερα χειρόγραφα. Είναι μέρος από το 
σύνολο των χειρογράφων, που οι ερευνητές ονομάζουν αιθιοπικά 
χειρόγραφα. Όλα τους είναι απ’ τ’ αρχαιότερα χριστιανικά κείμενα, 
που υπάρχουν σήμερα στα χέρια μας. 

 
Παρατηρούμε λοιπόν πως το κείμενο αυτό επιβεβαιώνει, γι' άλλη 

μια φορά, το συλλογισμό μας. Από πολύ πρωί, η Μαρία, η μητέρα 
του Ιησού, πηγαίνει να κλάψει στον τάφο του γιου της. Το γεγονός 
φαίνεται πολύ λογικό κι ανθρώπινο. Κανονικά, η μάνα πάει να 
κλάψει το σκοτωμένο γιο κι όχι μια υποτιθέμενη πόρνη, που δεν 
ανήκει καν στην οικογένεια. Το ίδιο κείμενο μας πληροφορεί πως η 
Μαρία, η μητέρα του Ιησού, δεν βρίσκει το σώμα του γιου της στον 



 

 

τάφο και συζητά με κάποιον άγνωστο, που νομίζει ότι είναι ο 
κηπουρό ς ,  ακριβώς όπως και η Μαρία η Μαγδαληνή, στα 
κανονικά ευαγγελικά κείμενα. Και συνεχίζει: 

 
«... Κύριε, είμαι καταλυπημένη, γιατί σε αυτόν τον τάφο δεν 

βρήκα το σώμα αγαπημέν ου  μου  γ ι ου ,  για να κλάψω πάνω 
του και να παρηγορηθώ έτσι για τη δυστυχία μου... και τώρα, πες  
μου αν είσαι ο φύλακας του κήπου αυτού, δώσε μου μία 
πληροφορία... Κι ο Ιησούς είπε: Μαρία, έχυσες αρκετά δάκρυα 
μέχρι τώρα... Κοίταξε το πρόσωπο μου, μητέρα μου, για να 
πειστείς πως πράγματι είμαι γ ι ος  σου . . .κι εκείνη είπε τότε: 
...ώστε αναστήθηκες Κύριέ μου και Γ ι ε  μου . . .  ( Ευ αγγ έλ ι ο  
τ ου  Γ αμαλ ι ήλ  ,  αποσπάσματα). 

 
 
 
Οποιοσδήποτε καλόπιστος άνθρωπος παραδέχεται εύκολα πως η 

σκηνή, που επαναλαμβάνεται τρείς φορές, σε τρία διαφορετικά 
αρχαία κείμενα, είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που συναντάμε στον 
Ιωάννη (Κ', 1-18), με τη διαφορά, πως ενώ ο τελευταίος 
παρουσιάζει κάποια Μαρία Μαγδαληνή, άγνωστη στα υπόλοιπα 
κείμενα της Καινής Διαθήκης, όπως οι Πράξε ι ς  των  
Αποσ τ όλων ,  όλες οι  Επ ι σ τολ έ ς ,  καθώς και στην 
Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α  του Ευσέβιου της Καισάρειας, τ’ 
αρχαία χειρόγραφα παρουσιάζουν, στη θέση της Μαγδαληνής, την 
Μαρία, τη μητέρα του Ιησού. 

 
Αλλά, να μια ακόμα επιχειρηματολογία, που οδηγεί στην ταύτιση 

της Μαρίας της Μητέρας με την Μαρία την Μαγδαληνή, ταύτιση που 
αναφέραμε ήδη, στο πρώτο μας Βιβλίο. 

 
Αυτή τη φορά, θα χρησιμοποιήσουμε ένα απόσπασμα από το 

τεράστιο έργο «Το Τέταρτο Ευαγγέλιο» του Αββά LOISY, 
διάσημου ερευνητή και ιστορικού. Το απόσπασμα, που 
χρησιμοποιούμε, αφορά πάντα το επεισόδιο της Μαρίας, εμπρός 
στον άδειο τάφο του Ιησού: 

 
«...Σύμφωνα με τις πληροφορίες, που μας δίνει ο Άγιος Eφράϊμ, 

η φράση: μή  μου  ά πτου . . .  κτλ., λέχθηκε από τον Ιησού προς 
τη μητ έρα  του. Ακόμα είναι βέβαιο, πως το Δ ι ατ εσσά ρων  
του Τατιανού παρουσίαζε στην ίδια σκηνή τη Μαρ ί α ,  τ η  
μη τ έρα  τ ου  Ιησού ,  στη θέση της Μαρίας, της Μαγδαληνής, 
που παρουσιάζουν τα δικά μας ευαγγέλια. Η ίδια πληροφορία 
υπάρχει και σ' ένα χειρόγραφο της Αντιοχείας, που 
λανθασμένα αποδίδεται στο Μάρτυρα Ιουστίνο ενώ πιθανότατα 
είναι μέρος του έργου του Τατιανού. Αναρρωτιόμαστε όμως, 
μήπως ο Τατιανός αγνόησε τις πληροφορίες, που μας δίνει το 



 

 

σημερινό κείμενο του Ιωάννη, και προτίμησε αντίθετα μιαν 
απόκρυφη παράδοση, ίσως πιο αυθεντική  που, σύμφωνα με 
αυτήν, ο Ιωάννης, που ανέλαβε τη φροντίδα της μητέρας του   
Ιησού, της εδωσε και το βασικό ρόλο στη διαπίστωση της 
ανάστασής του. Αν συνέβη κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να 
παραδεχτούμε πως το κείμενο του Ιωάννη  τοποθετούσε την 
Παναγία στη θέση της Μαγδαληνής και πως διορθώθηκε 
αργότερα, για να προσαρμοστεί με τ’ άλλα κανονικά 
ευαγγελικά κείμενα... ο Εφράιμ μας λέει ακόμα η  Μ αρ ί α  δε ν  
ε ί χ ε  π ι σ τ έψε ι  αρχ ι κά  σ την  ανά σ ταση ,  όπως άλλωστε το 
είχε προφητέψει σε αυτήν ο Συμεών (Λουκά ς  Β'  35)...» 
(ΑLFRED LOISY “ Το  Τ έ τα ρτο  Ε υαγγ έλ ι ο ,  Παρίσι 1921, 
εκδοση Ε. NOURRY σελ. 504). 
 

 
 
Είδαμε την ομολογία του Αγίου Εφράιμ: «Η Μαρία δεν είχε 

πιστέψει αρχικά στην ανάσταση….» Ο Έφράιμ είναι πατέρας 
της Συριακής Εκκλησίας, πήρε μέρος στη σύνοδο της Νίκαιας, 
υπήρξε φίλος του Αγίου Βασιλείου και πρεσβύτερος της 
μυστικιστικής σχολής της Έδεσσας. Γεννήθηκε το 306 και 
πέθανε το 373, Οι θεολογικές του ερευνες και τα 
συμπεράσματα, που βγάζει από αυτές, ίσως να ενοχλήσουν 
ορισμένους φανατικούς. Τόσο το χειρότερο γι' αυτούς. Τα 
ιστορικά προβλήματα δεν μπορούν να πάρουν στα σοβαρά τα 
δογματικά καπρίτσια τους. 
 

Πράγματι, αν η Μαρία (σύμφωνα με την προφητεία του 
Συμεών, όταν του παρουσιάζει στο Ναό το νεογέννητο Ιησού 
Λουκ άς  Β', 25 και 34-35 «ένα  ξ ί φος  θ α  δ ι απε ρνούσε  
την  ψυχή  τη ς»)  έπρεπε να υποστεί το φριχτότερο μαρτύριο 
για μια μάνα, με άλλα λόγια να δεί το γιο της βασανισμένο να 
πεθαίνει καρφωμένος πάνω σ' ένα ξύλο, τότε είναι ανθρώπινο, 
να προτιμούσε να μην πιστεύει στο μελλοντικό του μαρτύριο 
και, κατά συνέπεια, ούτε στην ανάσταση ούτε στη μεταθανάτια 
δόξα ούτε στα λόγια του ούτε στα λόγια του αγγέλου Γαβριήλ, αν 
ποτέ της είδε τον άγγελο. Μια μάνα προτιμάει να δεί το γιο της 
ζωντανό κι ευτυχισμένο παρά σταυρωμένο πάνω σ' ένα σανίδι, όση 
δόξα κι αν του εξασφαλίζει το μαρτύριο. Τόσο ο Μ ατ θα ί ος  (I Β', 
46- 50), όσο κι ο Μάρκο ς  (Γ,21) κ ι  ο Ιωάννης  (Ζ', 2-4) 
επιβεβαιώνουν την πληροφορία, πως η Μαρία δεν πίστευε στον 
Ιησού. 

 
Ολόκληρη η επιχειρηματολογία, που εμπεριέχεται στο 

απόσπασμα του αββά LOISY, που αναφέραμε παραπάνω, ενισχύει 
τη θέση μας, πως σύμφωνα με την αρχική χριστιανική παράδοση, ο 
αναστημένος Ιησούς πρωτομίλησε με τη μητέρα του κι όχι με τη 



 

 

Μαρία τη Μαγδαληνή. Η έλλειψη κάθε πληροφορίας για το 
πρόσωπο της τελευταίας, τόσο στα υπόλοιπα Βιβλία της Καινής 
Διαθήκης, όσο και στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, 
αποδεικνύει γι' άλλη μια φορά τον ισχυρισμό μας, πως η Μαρία η 
Μαγδαληνή είναι ανύπαρκτο ιστορικά πρόσωπο και ταυτίζεται 
απόλυτα με τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού. 

 
Από την άλλη μεριά, μια εκκλησιαστική παράδοση μας 

παρουσιάζει τη Μαρία τη Μαγδαληνή να πεθαίνει στην Έφεσο και να 
θάβεται εκεί. Στα τέλη του 9ου αίώνα, ο αυτοκράτορας Λέων ο ΣΤ΄ 
ο Σοφός, μετέφερε τα λείψανά της στην Κωσταντινούπολη. Αν τα 
οστά είναι γνήσια(;), τότε ανήκουν στη Μαρία τη Μητέρα του 
Ιησού, κι όχι στην ανύπαρκτη Μαγδαληνή. Βέβαια υπάρχουν και οι 
γαλλικές καθολικές παραδόσεις που θέλουν τη Μαγδαληνή να 
κλαίει τ’ άμαρτήματά της τριάντα τρία χρόνια, στη σπηλιά μιας 
βουνοκορφής. Αλλά, αυτά τα παραμύθια φτιάχτηκαν τον 11ο  
αιώνα, για ν' αποκρύψουν ακόμα περισσότερο την ιστορική 
αλήθεια. Παρακάτω, θα εξετάσουμε τους διάφορους τάφους της 
Μαρίας. 

 
Δέ μένει, παρά να εξετάσουμε τη σκοπιμότητα της δημιουργίας 

του φανταστικού προσώπου της Μαγδαληνής, γιατί ήδη έχουμε 
φτάσει στο θετικό συμπέρασμα, πως από ιστορική άποψη η Μαρία, 
η σύζυγος του Ιούδα από τα Γάμαλα, μητέρα του Ιησού και των 
υπόλοιπων αδελφών του, αγοριών και κοριτσιών, είναι το ίδιο 
πρόσωπο με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. 

 
Η εξήγηση, που δίνει ο αββάς LOISY, είναι ελλειπής. Μας λέει πως η 
Μαρία η Μαγδαληνή αντικατέστησε τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού, 
στο Ευαγγ έλ ι ο  του  Ιωάννη ,  μόνο και μόνο για να 
συμφωνήσει το κείμενο αυτό με τα υπόλοιπα Ευαγγ έλ ι α .  Η 
εξήγηση αυτή, παρ' όλο που αποτελεί μια ομολογία της χριστιανικής 
μεθοδολογίας για τη διαμόρφωση των μύθων με τη διαστρέβλωση 
των ιστορικών ντουκουμέντων δεν μας διαφωτίζει πάνω στο θέμα 
της καταγωγής της Μαγδαληνής στ’ άλλα κείμενα. Ποιος λοιπόν 
ήταν ο λόγος της δημιουργίας της; Η απάντηση, που μερικά τη 
δώσαμε ήδη στο πρώτο μας βιβλίο, είναι απλούστατη: 
 

Σύμφωνα με τους σκοτεινούς δημιουργούς του χριστιανικού 
δόγματος, έπρεπε: 

 
α) να εξαφανιστεί κάθε στοιχείο, που θα δημιουργούσε υποψίες, 

πως η «Απ οκάλυψη »  είναι ένα κείμενο που γράφτηκε πολύ πριν 
από τα ευαγγέλια, γιατί η ιστορία των «επτά γιων της βροντής» 
ήταν τρομερά επικίνδυνη κι αποκαλυπτική. 

 



 

 

β) να εξαφανιστεί κάθε απόδειξη, πως οι  «επτά γιοι της 
βροντής» ήταν επτά αδέλφια, που ο μεγαλύτερος ήταν ο Ιησούς κι 
όλοι τους γιοι της Μαρίας, καθώς και οι  δυο αδελφές, που αναφέρει 
ο Μάρκ ο ς  (ΣΤ', 3). Μόνο με αυτό τον τρόπο, θα μπορούσε να 
εξασφαλιστεί η φήμη της αιώνιας παρθενίας της Μαρίας. 

 
γ) να παρουσιαστεί στον τάφο μια άγνωστη γυναίκα, που να 

μιλάει με τον Ιησού και να τον νομίζει για τον κηπουρό, 
απελπισμένη και, κατά συνέπεια, χωρίς να πιστεύει στην πιθανότητα 
της ανάστασής του. Έτσι η απιστία της γυναίκας, που μιλάει με τον 
«αναστημένο» Ιησού, δικαιολογείται, εφ' όσον πρόκειται για μιαν 
ασήμαντη αμαρτωλή κι όχι την ίδια, τη μητέρα του Χριστού, που ο 
Θεός διάλεξε, για να ενσαρκώσει το γιο του κτλ. 

 
Αλλά, υπάρχουν κι άλλα περίεργα σημεία, που θα έπρεπε να 

εξετάσουμε, όλα δημιουργήματα των ανωνύμων απατεώνων του 
4ου αιώνα. Στ’ αραμαϊκά, MACDALA σημαίνει κομμώτρ ι α  και 
μυρώτρ ι α .  θα  μπορούσαμε άραγε να υποστηρίξουμε πως η 
Μαρία, την περίοδο της χηρείας της, και υποχρεωμένη ν' αναθρέψει 
τόσα παιδιά, αναγκάστηκε να πάει να δουλέψει σαν κομμώτρια στα 
σπίτια των πλούσιων γυναικών της Ιδουμαϊκής αριστοκρατίας; 

 
Το Ταλμ ούδ  τη ς  Βαβυλώνα ς  (SHABBAT: 104Β και 

HAGIGAG 4Β)  μας  πληροφορεί  πως  πράγματι  η  Μαρία ασκούσε 
το επάγγελμα της κομμώτριας, αλλά, σύμφωνα με το ίδιο πάλι 
κείμενο (SANHEDRIN 106 Β), η Μαρία, σαν απόγονος των 
βασιλιάδων του Ισραήλ, θα συμβιβαζόταν δύσκολα μ' έναν heresh, 
λέξη εβραϊκή που σημαίνει: ξυλουργ ός ,  κ τ ί σ τη ς ,  αλλά  και 
μάγο ς .  

 
Από την άλλη μεριά, ο Ψευδο-Ωριγένης, στο «Κατά  

Κ έλσου» ,  αρνείται το γεγονός, πως το ευαγγέλιο χαρακτηρίζει 
τον Ιησού σαν «ξυλουργό». Αλλά, έτσι έρχεται σε απόλυτη 
αντίθεση με το Μάρκο  ΣΤ', 3,  που μας βεβαιώνει για το αντίθετο. 
Κατά συνέπεια, το κείμενο του Μάρκου ,  που διάβασε στην εποχή 
του ο Ψευδο - Ωριγένης, ήταν διαφορετικό από το σημερινό. 

 
Υπάρχει όμως κι ένα άλλο θέμα. Τ’ όνομα του χωριού MAGDALA 

θυμίζει, κατά περίεργο τρόπο, την ονομασία του περίφημου 
κάστρου των Ζηλωτών GAMALA. Πράγματι, αν αφαιρέσουμε το 
γράμμα «D», βλέπουμε πως η μία λέξη είναι αναγραμματισμός της 
δεύτερης. Ένας τέτοιος αναγραμματισμός δεν είναι καθόλου 
τυχαίος, γιατί, αν στα ευαγγελικά κείμενα αντικαταστήσουμε τις 
λέξεις «Μαρ ί α  η  Μαγ δαληνή  με «Μαρ ί α  η  Γ αμαληνή »  η 
«Μα ρ ί α  απ ό  τα  Γάμ α λα» , τότε φτάνουμε στον Ιούδα από τα 
Γάμαλα κι όλο το δογματικό οικοδόμημα της χριστιανοσύνης 
τινάζεται ξαφνικά στον αέρα. 



 

 

Για να μη φανεί στον αναγνώστη πως η παραπάνω παρατήρηση 
είναι μόνο θεωρητική και δημιούργημα της φαντασίας μας, θα του 
δώσουμε ένα ταραδειγμα μιας ανάλογης περίπτωσης στη Γαλλία. 
Πρόκειται για το τοπωνύμιο της περίφημης σπηλιάς της LOURDE 
(Λού ρδη  στα καθαρευουσιάνικα Σ.Μ.). Μέχρι την εποχή, που η 
Μαρία - Μπερνάντα είδε εκεί την Παναγία κι άρχισαν τα θαύματα 
και τα προσκυνήματα, η σπηλιά ονομαζόταν MASSABIELLE. Η λέξη 
αύτη είναι ένας αναγραμματισμός του ονόματος της θεάς- 
BEELISSAMA, μια παραλλαγή της Αστάρτης, που τη λατρεία της την 
είχαν φέρει στα Πυρηναία οι  φοίνικες ναυτικοί. Τ’ όνομα της θεάς 
είναι με τη σειρά του μια θηλυκή παραλλαγή του ΒΕLL-SAMIN που 
πάει να πεi «Άρχοντας των Ουρανών» σε όλες τις αρχαίες σημιτικές 
γλώσσες. Σε διάστημα αιώνων, οι κάτοικοι της περιοχής λατρεύανε 
μέσα στη σπηλιά τη σημιτική θεά πάνω σ' ένα κομμάτι μάρμαρο, 
που το χρησιμοποιούσαν σαν τράπεζα προσφορών. Μετά η λατρεία 
της εγκαταλείφθηκε, για χάρη του χριστιανισμού, κι έμεινε μόνο τ’ 
όνομά της αναγραμματισμένο: MASSABIELLE. 
 

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στη Μαρία. Στο Ματθα ί ο  (Α',16), 
παρατηρούμε πως ο Ιωσήφ παρουσιάζεται σα γνήσιος πατέρας του 
Ιησού: «ΙακώΒ δε εγένησε τον Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας, εξ ής 
εγεννήθη Ιησούς..». Ο Παύλος (Προς Ρωμα ί ου ς  Α', 3) είναι 
ακόμα πιο συγκεκριμένος: «του (Ιησού) γενομένου εκ σπέρματος 
Δαυίδ κατά σάρκα». Είναι λογικό κι αυτονόητο, πως το «σπέρμα» 
αυτό δεν ανήκει Βέβαια στη Μαρία(!) αλλά στον Ιωσήφ ή σε αυτόν 
που κρύβεται πίσω από τ’ όνομά του, πράγμα που σημαίνει πως την 
εποχή που γράφτηκαν τα κείμενα αυτά, ήταν γνωστό, πως ο Ιησούς 
είχε κάποιο σαρκικό πατέρα κι ακόμα πως η μητέρα του ήταν 
απόλυτα φυσιολογική. Ο Άγιος Ιερώνυμος, μεταφράζοντας στα 
λατινικά τα κείμενα, απέδωσε με τους ίδιους όρους τις φράσεις, που 
είδαμε παραπάνω: 

 
«...qui factus est ei ex senine David secundum carnem…”. Τόσο 

«σπέρμα», στα ελληνικά, όσο και «semine”, στα λατινικά, σημαίνει 
ακριβώς τo ίδιο πράγμα: αν τρ ι κ ό  σπέ ρμα .  

 
Ο  Οικουμένιος ( Ελλην ι κή  Πατρολογ ί α :  CXVIII, 217) κι ο 

Θεοφύλακτος ( Ελλην ι κή  Πατρολογ ί α :  CXXΙΙ, 239) μας λένε, 
γύρω στα 1078, πως: «Ο Ιάκωβος, που ο Σωτήρας τον είχε 
προκαθορίσει σαν επίσκοπο της Ιερουσαλήμ, ήταν γιος του Ιωσήφ  
του  Μα ραγκ ού ,  τ ου  κατ ά  σάρκα  πατ έρα  τ ου  Ιησ ού  
Χρ ι σ τ ού ! . . . » .  

 
Βλέπουμε δηλαδή πως. σε πολλές χριστιανικές κοινότητες του 

11ου αιώνα δεν αγνοούσαν πως ο Ιησούς είχε έναν «κατά σάρκα» 
πατέρα, όπως όλος ο κόσμος, και πως το Άγιο Πνεύμα δεν είχε 
καμιά σχέση με τη γονιμοποίηση της Μαρίας. 



 

 

 
Ας ξαναπάρουμε τώρα τη γενεαλογία της Μαρίας, όπως την 

παρουσιάζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Βλέπουμε πως ο πατέρας της 
ονομάζεται Ιωακείμ κι ο παππούς της Χ... γιος του Πάνθηρου. Ίσως 
πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με τ’ όνομα PANTHER, που αναφέρει 
η TOLEDOT IESHUAH, κι έτσι, ο υποτιθέμενος ταλμουδικός εραστής 
της Μαρίας είναι στην πραγματικότητα προπάππος της. 

 
Αν η Μαρία γεννήθηκε το 32 π.Χ., αν ο πατέρας της τη γέννησε, 

όταν ήταν είκοσι χρόνων, κι αν ο ίδιος γεννήθηκε, όταν ο πατέρας 
του είχε περίπου την ίδια ηλικία, που ήταν και το ανώτερο όριο για 
την άδεια του γάμου στο Ισραήλ, τότε πλησιάζουμε πολύ τη 
χρονολογία, που δίνει ο Ντανιέλ Ρόπς στο βιβλίο ο   Ι ησού ς  κα ι  
η  Εποχή  τ ου .  Ο συγγραφέας αυτός αναφέρει πως ο Πάνθηρας 
γεννήθηκε περίπου στα 78. Με τον παραπάνω συλλογισμό μας, 
οδηγούμαστε στα 32 + 20 + 20 = 72. 

 
Οι  υπολογισμοί αυτοί μας οδηγούν στο συμπέρασμα, πως ο 

Πάνθηρας η Πάνθηρος έζησε τα έξη φοβερά χρόνια της Βασιλείας 
του Αλέξανδρου-Ιαννού. Ο Βασιλιάς αυτός, που ανήκε στη 
δυναστεία των Ασμοναίων (Μακκαβαίων), χάρηκε κάποτε με όλο 
του τον σαδισμό το θέαμα της σταύρωσης οχτακοσίων απ' τους 
αντιπάλους του, πάνω στους λόφους της Ιερουσαλήμ, 
περιτριγυρισμένος απ' τις παλλακίδες του. Κι ενώ κρεμούσαν τους 
άντρες στο σταυρό, έσφαζαν τα γυναικόπαιδά τους μπροστά στα 
πόδια του αιμοχαρή ηγεμόνα (Βλ. Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ουδα ϊ κ έ ς  
Αρχα ι ό τη τ ε ς :  XIII, XXII). 

 
Οπωσδήποτε, ο παππούς της Μαρίας πήρε μέρος στις αμέτρητες 

αιματηρές κι άδελφοκτόνες συμπλοκές, και βέβαια δεν ήταν τυχαίο 
που, εξελληνίζοντας τ’ όνομα του, όπως n συνήθεια της εποχής, 
διάλεξε την προσωνυμία: Πάνθηρας. Ο άνθρωπος, που θέλησε να 
τον φωνάζουν μ' ένα τέτοιο όνομα, δεν θα πρέπει να ήταν πολύ 
φιλήσυχος. 

 
Απ' όλα όσα είπαμε, βγαίνει το τελικό συμπέρασμα, πως η 

οικογένεια της Μαρίας ανήκε κι αυτή στο κίνημα των Ζηλωτών, κι 
έτσι εξηγείται το γιατί της διάλεξαν ένα σύζυγο από την ίδια φατρία, 
τον Ιούδα από τα Γάμαλα. 

 
 
Όσον αφορά στην παρθενικότητα της Μαρίας, νομίζουμε πως θα 

ήταν περιττό να επανέλθουμε σ’ ένα τόσο αστείο θέμα, που το 
αναλύσαμε μέχρι και την τελευταία του λεπτομέρεια, στο πρώτο 
μας βιβλίο. Ακόμα κι αν πρόκειται για μία «παρθενογέννηση», τη 
μόνη περίπτωση που δεν εξετάσαμε μέχρι τώρα, τα στοιχεία είναι 
αρνητικά. Η παρθενογ έννηση ,  όρος της ζωολογίας, έχει 



 

 

παρατηρηθεί σε ορισμένα κατώτερα ζώα, σχεδόν φυτά, όπου ένα 
θηλυκό, φαινομενικά ζώο, αυτογονιμοποιείται και γεννάει ένα άλλο 
ζώο παρόμοιό του (δηλαδή πάλι θηλυκό φαινομενικά). Πρακτικά, ο 
όρος παρθενογέννηση, είναι αδιανόητος για τους ανθρώπους. Αν 
όμως μόνο θεωρητικά, παραδεχτούμε για μία στιγμή, πως η Μαρία, 
παρουσίασε για πρώτη και τελευταία φορά το φαινόμενο αυτό στα 
πλαίσια της ανθρωπότητας, τότε σύμφωνα με την θεωρία της 
παρθενογέννησης, θα επρεπε να έχει γεννήσει ένα θηλυκό παιδί! 
Όμως γέννησε αρσενικό. Στο θέμα τουλάχιστον αυτό δεν υπάρχουν 
αμφιβολίες! Μόνο η Καθολική Εκκλησία έχει στη διάθεση μας, δέκα 
εννιά διαφορετικές ακροβύστιες του Ιησού, διατηρημένες απ’ τη 
στιγμή της περιτομής του μέχρι σήμερα, όλες αυθεντικότατες. Ποιος 
λοιπόν θα μπορούσε να ισχυρισθεί πως ο Ιησούς δεν ήταν άνδρας; 
 

Κοντά όμως σε όλα εκείνα τα επιχειρήματα, που παρουσιάσαμε 
στο πρώτο μας βιβλίο, θα προσθέσουμε και τη γνώμη των ίδιων 
των θεολόγων. Στις DIACONALES του Καρδινάλιου BOUVIER, 
επισκόπου της MANS, περιέχεται κι ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο 
DISSERTATIO IN SEXTUM DECALOCI PRAECEPTUM ΕΤ 
SUPPLEMENTUM AD TRACATUM DE MATRIMONIO (MANS 1827- 
Βασιλική Βιβλιοθήκη). Από το ερωτηματολόγιο αυτό, αντιγράφουμε 
ένα απόσπασμα που μας ενδιαφέρει: 

 
«Ερώτηση :  1ον) Αν ένας άντρας και μια γυναίκα, που 

γνωρίζουν πως ένας από τους δυο ή και οι δύο είναι ανίκανοι ν' 
αναπαραγάγουν, μπορούν να συνδεθούν με τα δεσμά του γάμου, 
έχοντας σαν απώτερο σκοπό την αλληλοβοήθεια και την 
παρθενικότητα; 

 
«Απ άν τηση :  Ο  πρεσβύτερος SANCHEZ και μερικοί άλλοι 

θεολόγοι μας βεβαιώνουν πως ένας παρόμοιος γάμος είναι 
επιτρεπτός και δικαιολογούν τη γνώμη τους αυτή, με τα παρακάτω 
επιχειρήματα: αυτοί που γνωρίζουν την αμοιβαία ανικανότητά τους, 
μπορούν να ζήσουν μαζί σαν αδελφός κι αδελφή, αποφεύγοντας 
βέβαια ν' αμαρτήσουν. Αν λοιπόν είναι σίγουροι, πως δεν 
κινδυνεύουν ν' αμαρτήσουν, μπορούν να παντρευτούν, με σκοπό 
να βοηθούν ο ένας τον άλλον, αδιαφορώντας για την ανικανότητά 
τους. Ακριβώς το ίδιο συνέβη με την Παναγία Παρθένο και τον Άγιο 
Ιωσήφ, που παντρεύτηκαν με σκοπό να μείνουν αγνοί και δεν 
χρησιμοποίησαν ποτέ τους το συζυγικό κρεββάτι. 

 
Αντίθετη όμως γνώμη υποστηρίζουν οι περισσότεροι και πιο 

έγκυροι θεολόγοι της Εκκλησίας μας. Σύμφωνα με αυτούς, ένας 
τέτοιος γάμος δεν είναι νόμιμος, εφ' όσον δεν υπάρχει η ελπίδα της 
τεκνοποίησης, για να τον θρέψει. Ένας τέτοιος γάμος πρέπει να 
θεωρηθεί σα μια εξύβριση, μια προσβολή της θρησκευτικής 
τελετουργίας του γάμου, μια πραγματική ιεροσυλία. Ένας τέτοιος 



 

 

γάμος, ακόμα κι αν γίνει, είναι σα να μην έγινε. Δεν πρέπει ποτέ οι  
ιερείς της Εκκλησίας να δίνουν τη συγκατάθεσή τους για 
παρόμοιους γάμους. Κι όσο για το παράδειγμα, που αναφέρουν 
παραπάνω ο SANCHEZ και οι άλλοι, θεωρείται τελείως άσχετο, με 
το θέμα που εξετάζουμε, γιατί ο γάμος της Παναγίας Παρθένου με 
τον Άγιο Ιωσήφ ήταν έγκυρος...». 

 
Ήταν έγκυρος...! Απ' όσα διαβάσαμε παραπάνω, τα 

συμπεράσματα βγαίνουν μόνα τους: 
 
α) Ο πραγματικός σύζυγος της Μαρίας δεν ήταν ανίκανος ούτε κι 

εκείνη ήταν στείρα, γιατί διαφορετικά ο γάμος τους δεν θα ήταν 
έγκυρος, σύμφωνα με τη γνώμη των Καθολικών Θεολόγων. 

 
β) Ο πραγματικός σύζυγος της Μαρίας δεν ήταν ο Ιωσήφ, γιατί, 

σύμφωνα με τους υπολογισμούς που αναφέρουμε στο πρώτο μας 
βιβλίο, ήταν πάνω από ογδόντα χρόνων, όταν την παντρεύτηκε. 
Εκεί τουλάχιστον μας οδηγούν οι  πληροφορίες, που μας δίνουν τα 
Ευαγγ έλ ι α  τη ς  Πα ι δ ι κή ς  Ηλ ι κ ί α ς .  Αλλά, στα ογδόντα του 
χρόνια, ο Ιωσήφ ήτα ανίκανος σεξουαλικά και ξέρουμε πως ο γάμος 
μ' έναν ανίκανο άντρα απαγορευόταν αυστηρά στο Ισραήλ. 

 
γ) 'Εφ' όσον όμως οι περισσότεροι από τους Καθολικούς 

Θεολόγους μας βεβαιώνουν πως ο γάμος της Μαρίας ήταν έγκυρος 
κι εφ' όσον γνωρίζουμε πως αποκλείεται να είχε παντρευτεί νόμιμα 
τον Ιωσήφ, τότε η Μαρία παντρεύτηκε τον Ιούδα από τα Γάμαλα 
και γέννησε μαζί του τον Ιησού και τους αδελφούς και τις αδελφές 
του. 

 
 
Αλλά υπάρχουν κι άλλα κείμενα πάνω στο θέμα, που μας 

ενδιαφέρει, και δεν θα δώσουμε τη χαρά στους διαστρεβλωτές της 
ιστορικής αλήθειας να τα παραλείψουμε. Θα ήταν άλλωστε ασέβεια, 
απέναντι στο κύρος που έχουν οι  συγγραφείς τους. 

 
Ο Ευσέβιος της Καισαρείας μας πληροφορεί πως ο Ωριγένης, ο 

μεγάλος αυτός αλεξανδρινός δάσκαλος, που ο Πάπας Λέων ο IΓ' 
χαρακτήριζε σαν τον μεγαλύτερο από τους Πατέρες της Εκκλησίας, 
είχε αποκτήσει τη Γραφή, γραμμένη στα εβραϊκά και διατηρημένη 
στην Αλεξάνδρεια από εξόριστους Εβραίους. Για να τη διαβάσει, ο 
Ωριγένης έμαθε εβραϊκά. Έπειτα άρχισε να ψάχνει για όλες τις 
μεταφράσεις της Γραφής, εκτός από τη μετάφραση των 
Εβδομήντα. Οι  μεταφράσεις που εκτιμούσε περισσότερο ήταν του 
Ακύλα ,  του Συμμάχου  και του Θεοδόσ ι ου .  (βλ. Ευσέβιος 
της Καισαρείας: Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τόρ ι α ,  VI, XVI, I, 2). 

 



 

 

Συνδιάζοντας αυτές τις τέσσερεις διαφορετικές εκδόσεις της 
Παλα ι ά ς  Δ ι αθήκη ς ,  εγραψε τις περίφημες Τε τραπλ έ ς ,  
όπου οι  τέσσερεις μεταφράσεις παρατίθενται σε τέσσερεις 
παράλληλες κολώνες, διευκολύνοντας έτσι την αντιπαραβολή τους. 

 
Η μετάφραση των εβδομήντα έγινε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο π.Χ. 

αιώνα, κατά διαταγή του Πτολεμαίου, γιου του Λαγού, για τις 
ανάγκες της βιβλιοθήκης της πόλης. Εβδομήντα η εβδομήντα δύο 
σοφοί εργάστηκαν για τη μετάφραση αυτή. Η χριστιανική παράδοση 
λέει ότι εμπν εύσ τηκαν ,  για να κάνουν αυτή την εργασία, αλλά 
η μαρτυρία της έμπν ευσης  βρίσκεται σ' ένα κείμενο του 2ου μ.Χ. 
αιώνα, στην Επ ι σ τολή  του  Α ρ ι σ τ α ί ου ,  δηλαδή πεντακόσια 
χρόνια αργότερα! Στη μετάφραση λοιπόν αυτή, υπάρχει και το 
περίφημο απόσπασμα του Ησα ΐ α :  

 
«...και διά τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού η 

παρθένο ς  θέλει συλλάβει και γεννήσει υιόν, και θέλει καλεσθή το 
όνομα αυτού Εμμανουήλ...» (Ζ', 14). 

 
Αλλά το περίεργο είναι, πως μόνο η μετάφραση των εβδομήντα 

χρησιμοποιεί τη λέξη παρθένο ς .  Οι άλλες μεταφράσεις 
χρησιμοποιούν τη λέξη ν εάν ι ς .  Ποιοί ήταν οι μεταφραστές; ο 
Σύμμαχος, ο Θεοδόσιος κι ο Ακύλας. 

 
Ο Σύμμ αχο ς  ήταν εβιωνίτης. Είχε κληροδοτήσει τα έργα του 

σε κάποια Ιουλιανή, που, με τη σειρά της, τα χάρισε στον Ωριγένη. 
Με άλλα λόγια, ο Σύμμαχος έζησε κι αυτός το 2ο αιώνα και ήταν 
σχεδόν σύγχρονος με τον Ωριγένη (Βλ. Ευσέβιος της Καισαρείας   
Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α  VI, XVII). 

 
Για το Θεοδόσ ι ο  της Εφέσου δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. 

Φαίνεται πως ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο για τους χριστιανικούς 
κύκλους της εποχής του. Έτσι μόνο εξηγείται ο σεβασμός, που 
δείχνει ο Ωριγένης προς τη μεταφραστική δουλειά του, πάνω στο 
κείμενο του Ησαΐα. 

 
Ο Θεοδόσιος γεννήθηκε στη Σινώπη, την πόλη που γέννησε και 

το Μαρσίωνα. Έζησε κι αυτός το 2ο αιώνα. Στην αρχή ήταν 
μαθητής του Τατιανού, ύστερα έγινε μαρκιωνιστής και τέλος 
εβιωνίτης στην Έφεσο. Η Ανατολική Εκκλησία δεν απέρριψε τη 
μετάφραση της Γραφής, που εκανε, και πολλές εκκλησίες της 
χρησιμοποιούν ακόμα το κείμενο του Δαν ι ήλ ,  μεταφρασμένο από 
το Θεοδόσιο. 

 
 
 



 

 

Τέλος έχουμε τον Ακύλα .  Είναι κι αυτός Πόντιος, γεννημένος 
στη Σινώπη, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα και συγγενής του 
Αυτοκράτορα Αδριανού. Ο τελευταίος του ανάθεσε, γύρω στα 130 - 
135, να ξανακτίσει την Ιερουσαλήμ. Ο Ακύλας μαγεύτηκε στην 
αρχή από την Ιουδαϊκή θρησκεία, ενώ αργότερα έγινε χριστιανός. 
Ας θυμηθούμε πως οι χριστιανοί είχαν δικαίωμα να κατοικήσουν 
στην Ιερουσαλήμ, πράγμα αυστηρά απαγορευμένο στους 
εβραίους... Ο Ακύλας ξαναγύρισε αργότερα στον Ιουδαϊσμό και το 
138 μετέφρασε τη Γραφή. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι 
σοφοί εκτιμούσαν περισσότερο τη μετάφραση του Ακύλα και την 
προτιμούσαν από την μετάφραση των εβδομήντα. 

 
Έτσι, τον 2ο αιώνα υπάρχουν ήδη τέσσερα ελληνικά κείμενα, 

που ερμηνεύουν ένα και μόνο αρχικό εβραϊκό κείμενο. Το 
λογικότερο λοιπόν, που εχουμε να κάνουμε, είναι ν’ άνοίξουμε το 
ίδιο, το εβραϊκό κείμενο του Ησα ΐ α .  Θα  χρησιμοποιήσουμε το 
κείμενο της γαλλικής μετάφρασης (από τα εβραϊκά) του γαλλικού 
ραββινάτου, σύμφωνου με τη μασσορική παράδοση: 

 
«...Σίγουρα! Ο ίδιος ο Κύριος σας δίνει ένα σημάδι. Να, η 

κοπελλ ι ά  έμεινε έγκυος. Θα γεννήσει ένα γιο και θα τον 
ονομάσει Ιμανουέλ...» (Ησα ΐ ας  Ζ ' ,  14 - Απόδοση στη δημοτική 
της γαλλικής μετάφρασης του εβραϊκού κειμένου). 

 

 
 
Σημείω ση  τ ου  Μεταφραστή  :  
 
 Η παραπάνω απόδοση του γαλλικού κειμένου δεν με δεσμεύει. Αν το 

κείμενο, που παραθέτει ο συγγραφέας, είναι πιστό αντίγραφο της 
γαλλικής μετάφρασης της Γραφής των Ραββίνων, τότε μπορώ να πω πως 
την απέδωσα, όσο μπορούσα καλύτερα στη δημοτική, με την αξία που 
έχουν σήμερα οι λέξεις. Η λέξη κοπελλιά είναι μετάφραση της γαλλικής 
περίφρασης «jeune femme», που μπορεί ν' αποδοθεί και νέα γυναίκα, 
δεσποινίδα, νεαρή ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο, ανάλογα με το κείμενο. 
Αλλά, θα ήταν προτιμότερο να μεταφέρουμε το θέμα στα εβραϊκά, 
πράγμα που παρέλειψε να κάνει ο συγγραφέας Σύμφωνα λοιπόν με τη 
Μασσόρα (Βλ. λέξη στο Λεξιλόγιο), ο Ησαΐας χρησιμοποιεί τη λέξη 
ALMAH. Η λέξη αυτή είναι ο θηλυκός τύπος του ALEM, που σημαίνει 
«Έφηβος». Το λεξικό του COHΝ (Τελ Αβίβ 1971) μας πληροφορεί πως η 
«παρθένος» λέγεται BTOULLAH. Βέβαια, με βάση τα παραπάνω, οι 
δογματολόνοι θα μπορούσαν ν' αρχίσουν ένα ασταμάτητο εννοιολογικό 
παιχνίδι, επειδή μια «κοπελιά» είναι συνήθως «παρθένος» αλλά και μια 
«παρθένος» είναι σχεδόν πάντα νέα. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας δίνει 
μιαν απάντηση πάνω στο θέμα, που τη θεωρώ απόλυτα λογική και σωστά 
τοποθετημένη στα κοινωνικά πλαίσια της εποχής του Ησαΐα. Εκείνο μόνο, 
που θα ήθελα να θυμίσω στον Έλληνα αναγνώστη, είναι πως και στα 
αρχαία ελληνικά, ο όρος «παρθένος» δεν υποδηλεί αναγκαστικά την 



 

 

σεξουαλική κατάσταση του ατόμου, αλλά μπορεί εύκολα να είναι 
συνώνυμος με τη «νεανίδα». 

 
 
Τώρα, αν πρόκειται για μια νέα κοπέλλα ή μια νέα γυναίκα, αυτό 

δεν προσδιορίζεται, ούτε από τη ραββινική εκδοση ούτε από τα 
κείμενα του Θεοδοσίου, του Ακύλα και του Συμμάχου. 
Οπωσδήποτε, δεν πρόκειται για «παρθένα», όπως λέει η μετάφραση 
των εβδομήντα, κι αυτό γιατί ο Ησαΐας σα φανατικά προσηλωμένος 
στον ιουδαϊκό νόμο, δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί πως η 
«νεαρή» ή «κοπέλλα» ή «νεανίδα», που αναφέρει, ήταν 
ανύπαντρη. Σύμφωνα με τον ιουδαϊκό νόμο, αν μια παρθένα 
εμφανιζόταν έγκυος από εξώγαμη σχέση, έπρεπε να οδηγηθεί εξω 
από την πόλη και να λ ι θοβολη θε ί .  

 
Αν, όμως, τελικά μόνο η μετάφραση των εβδομήντα έχει δίκιο 

και πρόκειται πράγματι για παρθένα, τότε υπάρχει μόνο μία 
εξήγηση της εγκυμοσύνης της. Αυτή η εξήγηση αποτελεί και το 
δόγμα της εκκλησίας: Ο ίδιος ο Θεός, με το πνεύμα του, 
γονιμοποίησε την παρθένο! Ούτε οι  Ορθόδοξοι ούτε οι Καθολικοί 
ούτε οι  Διαμαρτυρόμενοι χριστιανοί αμφισβητούν την εξήγηση 
αυτή! 

 
Αλλά, για τον εβραίο προφήτη του 8ου π.Χ. αιώνα, τον Ησαΐα, 

κάτι τέτοιο αποκλείεται. Δεν θα μπορούσε ποτέ ο ίδιος, ο 
παντοδύναμος και μοναδικός Θεός, ο ΓιαχΒέ, να ξεπέσει στον 
έρωτα μιας θνητής, να μεταμορφωθεί σε «άγιο πνεύμα» και να 
καταπατήσει τους ίδιους του τούς νόμους, που υπαγόρεψε στο 
Μωυσή πάνω στο Σινά. Μια τέτοια εκδοχή είναι αδιανόητη!... 

 
Στο Δευ τ ερον όμ ι ο  διαβάζουμε: 
 
«...Εάν όμως το πράγμα τούτον είναι άληθινόν, και δεν εύρεθή 

παρθένος η κόρη, τότε θέλουσιν εκφέρει την νέαν είς την θύραν 
του οίκου του πατρός αυτής, και οι άνθρωποι της πόλεως αυτής 
θέλουσιν λιθοβολήσει αυτήν με λίθους, και θέλει αποθάνει...» (ΚΒ', 
20-21). 
 

Με άλλα λόγια, ο ίδιος ο ΓιαχΒέ στο Σινά υπαγορεύει ένα νόμο, 
που, σύμφωνα με αυτόν, η παρθένα ,  που ο ίδιος θα 
γονιμοποιήσει με το πνεύμα του, θα πρέπει να πεθάνει με 
λιθοβολισμό, μόλις αντιληφθεί μέσα στη μήτρα της την υπαρξη του   
Εμμαν ουήλ . . .  

 
 
Αλλά το θεολογικό κομφούζιο οργιάζει ακόμα περισσότερο με το 

παρακάτω απόσπασμα από τη Γέν εση :  
 



 

 

«και ότε ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου 
της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν ει ς αυτούς, ιδόντες οι  υιοί του 
Θεού (ερμηνεύεται πάντα: οι άγγελοι) τας θυγατέρας των 
ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίαι, έλαβον εις εαυτούς γυναίκας εκ πασών 
όσας εκλέξαν...» (ΣΤ', 1-2). 

 
Το περίφημο Βιβλίο του Ενώχ μας δίνει λεπτομέρειες γι' αυτή 

τη μαζική γονιμοποίηση. Το κείμενο αυτό είναι παμπάλαιο. 
Αποσπάσματά του υπάρχουν ήδη, από τον 1ο π.Χ αιώνα, στη 
συλλογή του Αλέξανδρου Πολυΐστορα, που πέρασαν αργότερα στα 
χέρια του ΕυσέΒιου της Καισαρείας ( Ευαγγ ελ ι κ έ ς  Αρχ έ ς  IX, 
XVII 8). Το βιβλίο των Ιωβηλα ίων ,  που γράφτηκε το 135 π.Χ. 
αναφέρει το βιβλίο του Ενώχ ,  με τον τίτλο Το  β ι βλ ί ο  τη ς  
π τώσης  των  Αγγ έλων .  

 
Το Βιβλίο του Ενώχ  μας δίνει τα ονόματα των αγγέλων, που 

ερωτεύτηκαν τις κόρες των ανθρώπων, καθώς και τις τέχνες, που  
δίδαξαν σε κάθε μια από αυτές. Στη συνέχεια όμως, αναφέρει την 
τιμωρία τους: 

 
« Και ο Κύριος είπε στο Γαβριήλ: πήγαινε προς αυτούς, τους 

νόθους και τους κολασμένους, τους γιους των παλλακίδων, κι 
εξαφάνισε αυτά τα παιδιά των Φρουρών του Ουρανού...» (Χ', 9). 

 
«Και ο Κύριος είπε στο Μιχαήλ: Πήγαινε να δέσεις με αλυσίδες 

τον Σεμυάζα και τους συντρόφους του, που ενώθηκαν με τις 
γυναίκες και μολύνθηκαν με όλη την ακαθαρσία τους. Κι όταν 
σφάξεις τα παιδιά τους κι όταν οι ίδιοι δουν το τέλος των 
αγαπημένων τους, τότε αλυσόδεσέ τους για εβδομήντα γενεές κάτω 
από τους λόφους της γης, μέχρι τη μέρα που θα ολοκληρωθεί η 
αιώνια Δικαιοσύνη...» (Χ', 11). 
 

Ύστερα, ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ, ο Ραφαήλ κι ο Φανουήλ τους 
άρπαξαν εκείνη τη μεγάλη μέρα και τους πέταξαν στο φλογερό 
καμίνι, για να τιμωρήσει, ο Άρχοντας όλων των πνευμάτων, την 
αδικία τους...» (LIV, 6). 

 
Άσχετα από τις λεπτομέρειες, που εκτίθενται παραπάνω, 

παρατηρούμε πως, σύμφωνα με το εβραϊκό πνεύμα, καταδικάζεται 
απόλυτα η γονιμοποίηση μιας γυναίκας από ένα πνευματικό όν. 
Βασισμένη σε αυτή την αρχή, η Καθολική Έκκλησία παραδέχτηκε 
την περίπτωση γονιμοποίησης μιας γυναίκας από ένα δαίμονα, και 
την περίπτωση βιασμού ενός άντρα από μια γυναίκα-δαίμονα. 
Υπάρχει μάλιστα και ειδική ορολογία! INCUBUS είναι ο αρσενικός 
δαίμονας, που πηγαίνει με θνητές γυναίκες και που εμφανίζεται 
συχνά με δύο φαλλούς! Αντίθετα, SUCCUBA είναι ο θηλυκός 
δαίμονας, που λειτουργεί σα γυναίκα και συνηθίζει να βιάζει 



 

 

θνητούς άνδρες ... Υπάρχουν τέλος «ερμαφρόδιτοι» δαίμονες για τ’ 
ανώμαλα σεξουαλικά άτομα!!! 

 
Ας μη νομίσει ο αναγνώστης μας πως τα παραπάνω είναι γέννημα 

της δικής μας φαντασίας. Ο Θωμάς ο Ακκινάτης μελέτησε όλα τα 
θέματα, που αφορούν στους δαίμονες, στο περίφημο Θεολογ ι κ ό  
Σύνολο .  Τις απόψεις του τις καθιέρωσε η Παπική έδρα, κι έτσι, 
εφ' όσον η Ρώμη το αποφάσισε, η δαιμονολογία αποτελεί μέρος από 
την πίστη του κάθε καθολικού. 

 
Κι ας δούμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο που αναφέραμε: 
 
«...Θα πρέπει ακόμα να προσθέσουμε πως, όπως μας λέει κι ο 

Άγιος Αυγουστίνος κι άλλοι πολλοί, που είχαν άμεση εμπειρία ή 
άκουσαν από τρίτους πως oι FAUNI και οι SYLVANAE, που στη 
χυδαία γλώσσα αποκαλούνται INCUBI και SUCCUBAE, φέρθηκαν 
πολύ άσχημα στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στις γυναίκες. 
Κατάφεραν να τους αποσπάσουν γενετικές ηδονές! Δεν θα ήταν 
φρόνιμο ν' αρνηθούμε το γεγονός. Αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε 
πως, αν κανείς γεννηθεί από τη δαιμονική αυτή συνουσία, δεν 
γεννιέται από το σπέρμα του δαίμονα, αλλ’ από το σπέρμα ενός 
άντρα, που ο δαίμονας του παρουσιάστηκε με τη μορφή της 
SUCCUBA. Στη συνέχεια, ο ίδιος δαίμονας χρησιμοποίησε το 
σπέρμα που εκλεψε, για την ενωση του με μια γυναίκα, που της 
παρουσιάστηκε φυσικά με τη μορφή του INCUBUS...» (Θωμάς ο 
Ακκινάτης: Θεολογ ι κό  Σύν ολο ,  P.I. 9, 51 α.3). 

 
Βλέπουμε πως, οι δαίμονες ήταν σωστές τράπεζες σπέρματος, με 

τη διαφορά πως ο συγγραφέας ξεχνάει να μας αναφέρει τί κέρδισαν 
τελικά από αυτή τη δουλειά. Ας προσθέσουμε ακόμα πως όλοι οι  
Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, με την αμέτρητη αφέλεια που τους 
χαρακτηρίζει, πίστευαν σε φτερωτά άλογα, σε δράκους κι άλλα 
παρόμοια... Ο Άγιος Ιερώνυμος μας βεβαιώνει πως «όλοι οι  
κάτοικοι της Αλεξανδρείας είδαν ένα ζωντανό σάτυρο...» και πως κι 
ο ίδιος τον αντίκρυσε! Ένα ολόκληρο κοπάδι από κενταύρους 
συνάντησε κάποτε τον Ιησού στην έρημο κι έπεσε να τον 
προσκυνήσει! (βλ. Η  Ζωή  του  Παύλου  του  Ερημ ί τη ) .  Ο 
Άγιος Αυγουστίνος μας λέει: «Είχα πια γίνει επίσκοπος στην Ιππόνη, 
όταν πήγα στην Αιθιοπία, μαζί με μερικούς υπηρέτες του Χριστού, 
για να κηρύξω το ευαγγέλιο. Εκεί είδαμε πολλούς άντρες και 
γυναίκες χωρίς κεφάλι και με δυο μεγάλα μάτια πάνω στο στήθος 
τους...» (Άγιος Αυγουστίνος: Δ ιδασκα λ ί ε ς ,  XXXIII). Δεν έχουμε 
καμιά πρόθεση να τους ειρωνευτούμε, γιατί υπάρχουν και 
χειρότερα. Η γαλλική τηλεόραση, μας παρουσίασε κάποιον 
καθηγητή Ανωτέρας Σχολής, που μας βεβαίωσε για την πίστη του 
στις συμφωνίες με το Σατανά και μας πληροφόρησε ακόμα πως οι 
συμφωνίες αυτές γίνονται με κανονικά διπλότυπα συμβόλαια...! 



 

 

 
Βλέπουμε πως ο Σατανάς, τουλάχιστον, είναι ένα προοδευτικό 

και σύγχρονο πνεύμα, αντίθετα με αυτούς που πιστεύουν στην 
ύπαρξή του. 

 
Ένα άλλο Βιβλίο, το ZOHAR HADASH (YITRO), επαναλαμβάνει 

την αφήγηση του Ενώχ κι ακόμα μας πληροφορεί πως ο Σαμαήλ, ο 
άγγελος της πρόκλησης, μαζί με τη θηλυκιά του σύντροφο, τη 
Λιλίθ, οργιάσανε με τους πρωτόπλαστους. Ο Σαμαήλ με την Εύα και 
η Λιλίθ με τον Αδάμ. Ένα άλλο βιβλίο, το SEPHER AMOUDEI SHIBA, 
επαναλαμβάνει την ίδια εκδοχή, με τη διαφορά πως ονομάζει τη 
Λιλίθ, ΧεΒά και τον Σαμαήλ Λεβιστάν. Τέλος, το SEPHER EMMECK 
HA MELEH μας αφηγείται για άλλη μια φορά, την ομαδική αυτή 
σεξουαλική σχέση. Βλέπουμε λοιπόν πως δεν πρόκειται μόνο για 
φαινόμενο της εποχής μας. 

 
Αν τώρα γυρίσουμε πάλι στον Ησαΐα και ξαναδούμε το θέμα από 
σοβαρή σκοπιά, θα παρατηρήσουμε πως η εβραϊκή παράδοση 
έβλεπε με απέχθεια κάθε ζευγάρωμα ανάμεσα σε ανθρώπινα όντα 
και πνευματικά δημιουργήματα. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να 
παραδεχτούμε ότι ο Ησαΐας φαντάστηκε πως ο ίδιος, ο Θεός του, θα 
ερχόταν να κάνει έρωτα με μια παρθένα του λαού του; Ακόμα, ο 
«Μεσσίας» των χριστιανών δεν ονομαζόταν Εμμανουήλ, αλλά 
Ιησούς. Κι ακόμα, δεν έζησε, όπως λέει η προφητεία, την εποχή 
που το Ισραήλ ήταν κατεχόμενη περιοχή της Αιγύπτου και της 
Ασσυρίας, αλλά την εποχή που ήταν αποικία της Ρώμης. Έτσι, η 
προφητεία του Ησαΐα δε συμπίπτει, ούτε με τα ιστορικά δεδομένα 
της εποχής του Ιησού, ούτε αναφέρει τ’ όνομα του. 
 

 
Αλλά, ας ξαναγυρίσουμε στη μητέρα του, τη Μαρία. Σύμφωνα με 

μιαν ανεύθυνη παράδοση, η πρώτη σύζυγος του Ψευδο-Ιωσήφ 
ήταν κάποια Σαλώμη. Ήταν κόρη κάποιου Αγγαίου, αδελφού του 
Ζαχαρία. Κατά συνέπεια, η Σαλώμη αυτή ήταν αδελφή του Ιωάννη 
του Βαπτιστή. Για όλα αυτά μας πληροφορεί ο Νικηφόρος, 
χρησιμοποιώντας σαν πηγή του τον Ιππόλυτο του Πόρτο. Άλλες 
παραδόσεις αναφέρουν τη Σαλώμη με τ’ όνομα 'Εσσα η Εστά ή 
Εσθήρ. Γι' άλλη μια φορά, οι δημιουργοί των παραδόσεων δεν 
κατάφεραν να συμφωνήσουν στις λεπτομέρειες της ψευδολογίας 
τους. 

 
Νομίζουμε πως θα ήταν σκόπιμο να προσθέσουμε μια σειρά από 

παρατηρήσεις, πάνω σ' ένα άλλο θέμα, που αφορά τη Μαρία. Στα 
ευαγγελικά κείμενα κανείς δε φαίνεται να της έχει ιδιαίτερη 
εκτίμηση και πρώτος απ’ όλους ο γιος της: 

 
 



 

 

 
«τί εμοί και σοί γύναι...» ( Ιωάννης  Β', 4). Κάθε άλλο παρά 

ευγενικός είναι ο τρόπος, που της μιλάει. Κι ακόμα, τοποθετεί τον 
εαυτό του πολύ πιο πάνω από εκείνη: 

 
«είπε δε τις αύτώ· ιδού η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου έξω 

εστήκασι ζητούντές σοι λαλήσαι. ο δε αποκριθείς είπε τω λέγοντι 
αυτώ. τ ι ς  ε σ τ ί ν  η  μή τηρ  μου  κα ι  τ ί ν ε ς  ο ι  αδελφ ο ί  
μου ;  και εκτείνας την χείρα αυτού επί τους μαθητάς αυτού είπεν. 
ιδού η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου. όστις γάρ αν ποιήση το 
θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός μου αδελφός και 
αδελφή και μήτηρ εστίν...» (Ματθα ί ο ς  I Β', 47 -50). 

 
Στο παραπάνω απόσπασμα γίνεται σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα 

στους αδελφούς και τους οπαδούς του. Κι ακόμα, επαναλαμβάνεται 
η πληροφορία, πως η μητέρα του δεν πίστευε στα λόγια του. 

 
Σύμφωνα με το χριστιανικό δόγμα, ο Ιησούς είναι ένα από τα 

τρία «πρόσωπα» της «Αγίας Τριάδας». Σύμφωνα με τις αποφάσεις 
των συνόδων της Χάλκης και της Κωσταντινούπουλης, ο Ιησούς 
προϋπήρξε της γέννησής του και της γέννησης της Μαρίας, σα 
μέρος από το αιώνιο πνεύμα, ελεύθερος από το προπατορικό 
αμάρτημα. 

 
Φαίνεται όμως πως ο Ιησούς δε θυμάται τίποτε απ’ όλα αυτά. 

Δείχνει γενικά μια περιφρόνηση προς τις γυναίκες, κι ιδιαίτερα προς 
τη μάνα του: 

 
«Κι  ο Σίμων-Πέτρος είπε: Ας φύγει η Μαρία από ανάμεσά μας, 

γιατί δεν αξίζει στις γυναίκες να κερδίσουν την αιώνια ζωή... Κι ο 
Ιησούς αποκρίθηκε: Ιδού, θα την κάνω άντρα, για να μπορέσει κι  
αυτή να γίνει ένα πνεύμα ζωντανό, σαν εμάς τους αρσενικούς... 
Μόνο οι γυναίκες, που θα γίνουν άντρες θα μπουν στο Βασίλειο 
των Ουρανών...» ( Ευαγγ έλ ι ο  του Θωμά -κοπτικό χειρόγραφο 
του 4ου αίώνα, σελ. 118). 

 
«Κι  ο Θωμάς ρώτησε: Όταν προσευχώμαστε Κύριε, πως πρέπει 

να είμαστε; Κι ο Ιησούς αποκρίθηκε: Να προσεύχεστε σε μέρη, που 
δεν υπάρχουν γυναίκες (Δ ι άλογ ο ι  μ ε  τ ον  Σωτήρα ,  κοπτικό 
χειρόγραφο σε.  142) 

 
«Δεν είναι για τη γυναίκα η αιώνια ζωή... » (Ιησούς: Λόγειον,  

101). 
 
Όλα όμως αυτά τα πρωτοχριστιανικά κείμενα έρχονται σε 

απόλυτη αντίθεση με τα σημερινά δόγματα. 
 



 

 

Για το θάνατο της Μαρίας, το δόγμα της Εκκλησίας, με τη 
σφραγίδα του Πάπα Πίου του 12ου, λέει πως η Παναγία Παρθένος 
μεταφέρθηκε με το θνητό της σώμα στον Παράδεισο από αγγέλους, 
σταλμένους από τον Ιησού. Κι ωστόσο, ο ίδιος δεν κάνει την 
παραμικρή αναφορά στα γεγονότα αυτά, που θα έπρεπε να τα 
ξέρει, γιατί, όντας ένας από τους τρεις της αιώνιας τριάδας, 
προαποφάσισε, μαζί με τους άλλους δύο, τηγέννηση και το θάνατο 
της Μαρίας. 

 
Αλλά, και η Μαρία ακόμα δεν έδωσε καμιά σημασία στην 

αναγγελία του αγγέλου Γαβριήλ: 
 
«Η Μαρία είχε ξεχάσει τα μυστικά, που της είχε αποκαλύψει  ο   

αρχάγγελος   Γαβριήλ...»  (Πρωτευ α γγ έλ ι ο  ο τυ  Ιακώ βου :  
ΙΒ'. 2). 

 
 
«...ουδέ γάρ οι αδελφοί αυτού επίστευον είς αυτόν...» 

( Ιωάννης  Ζ', 5). 
 
Με άλλα λόγια, η Μαρία δεν τους είχε πει κουβέντα, για το ποιος 

ήταν ο αδελφός τους, ο Iησούς, πως τον είχε συλλάβει με μια 
«προφορική» αναγγελία του αγίου πνεύματος, πως τον είχε 
γεννήσει, με άστρα-αγγέλους-βοσκούς και μάγους, και πως 
κατάφερε, μετά απ’ όλα αυτά, να παραμείνει παρθένα! Η Μαρία δεν 
είχε μιλήσει γι' αυτά, επειδή τα εύρισκε φυσικά; 

 
Ας εξετάσουμε όμως τη στάση αυτή της Μαρίας, με τη δογματική 

λογική: Η Μαρία δεν είπε τίποτα στους αδελφούς του Ιησού για τον 
θαυματουργό τρόπο της σύλληψης και της γέννησης του, γιατί έτσι 
θα πίστευαν σε αυτόν και μαζί με αυτούς κι ο εγγονός της, ο Ιούδας 
(βλ. Ι ησού ς  ή  τ ο  θ ανά σ ι μο  Μυσ τ ι κ ό  των  Να ϊ τών ,  σελ. 
327). Αν όμως ο Ιούδας πίστευε στον Ιησού, δεν θα τον πρόδιδε, κι 
έτσι δεν θα είχαμε, ούτε τη σταύρωση ούτε το μήνυμά της ούτε την 
ανάσταση!» 

 
Ξαναγυρίζοντας στο θέμα της ανάληψης της Μαρίας, θα 

παρουσιάσουμε μερικές μαρτυρίες, ενοχλητικές βέβαια για τους 
φανατικά προσηλωμένους στο χριστιανικό δόγμα: 

 
«...Δεν έχουμε καμία απόδειξη για την αναχώρηση του Ιωάννη, 

θα λέγαμε μάλιστα πως δεν πήγε στην Έφεσο πριν από το 58. Την 
ίδια χρονιά, ο Άνιος Παύλος περνάει από την Έφεσο. μένει, εκεί ,  
κηρύσσει το λόγο του Κυρίου. Ωστόσο, δεν αναφέρεται πουθενά η 
παρουσία του Ιωάννη στην Εκκλησία της Εφέσου. Την ίδια χρονιά, 
η Μαρία ήταν εβδομήντα έξη χρόνων, και μας φαίνεται κάπως 
δύσκολο να πιστέψουμε πως δέχτηκε, σε αυτή την ηλικία, να κάνει 



 

 

ένα τόσο δύσκολο και κουραστικό ταξίδι από την Ιερουσαλήμ στην 
Έφεσο. Κατά συνέπεια, η  Μαρ ί α  δε ν  ε γκατ έλ ε ιψε  τη ν  
Ι ε ρ ουσαλήμ  κ α ι  π έ θαν ε  ε κ ε ί… »  (Ιερέας Η. LECLERCQ: 
Λε ξ ι κ ό  τη ς  Χρ ι σ τ ι αν ι κή ς  Αρχ α ι ο λογ ί α ς ) .  

 
Ας αφήσουμε τον Η. LECLERCQ στους αμφίβολους 

χρονολογικούς υπολογισμούς του, αλλ' ας παραδεχτούμε πως η 
τελική συμπερασματική φράση του είναι λογικότατη. 

 
Συνεχίζουμε: 
 
«Τον 4ο αιώνα, αγνοούσαν τελείως τις λεπτομέρειες για το 

θάνατο της Μαρίας. Αντίθετα, τον επόμενο αίώνα εμφανίζεται ο 
ανταγωνισμός ανάμεσα στον τάφο της Ιερουσαλήμ και στον τάφο 
της Εφέσου. Τον 6ο αίώνα μας παρουσιάζουν μια εκκλησία, 
αφιερωμένη στην Παρθένο τη ς  Γ ε σθημανή ς .  Η εκκλησία 
αυτή είναι κτισμένη πάνω στο σπίτι, που έζησε η Μαρία και που στο 
υπόγειό του βρισκόταν ο τάφος της. Η εκκλησία αύτη ξαναχτίστηκε 
σε ρυθμό βασιλικής τον 7ο αίώνα και καταστράφηκε τον 11ο. 
Σύμφωνα με την παράδοση του θανάτου της Μαρίας στην Έφεσο, η 
μητέρα του Χριστού εζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της σ' έ να  
σπίτι, που ο Ιωάννης έκτισε στα προάστεια της Εφέσου. Πέθαν ε  
σ το  σπ ί τ ι  αυ τό  κ α ι  θάφτηκ ε  α πό  τ ου ς  απ οσ τ όλου ς .  
Οι ανασκαφές αποκάλυψαν το σπίτι της Παναγίας στην Έφεσο, 
καθώς και το σπίτι της στην Ιερουσαλήμ. Και στα δύο, οι ευσεβείς 
επισκέπτες προσκυνούν τον τόπο, που η Μαρία ξεψύχησε...» (P. 
BOUSSEL, φροντιστής της δημοτικής βιβλιοθήκης του Παρισιού: 
«Τα  ι ε ρά  λ ε ίψ ανα  κ α ι  η  σωστή  του ς  χρήση») . 
 

Ο αναγνώστης μας θα παραδεχτεί βέβαια πως οι παραπάνω 
μαρτυρίες συντρίβουν τον παραδοσιακό μύθο της ανάληψης της 
Μαρίας. Τον 6ο αιώνα, ο Γρηγόριος της TOURS ανακάλυψε τα 
λείψανα της Παναγίας, στην εκκλησία της AUVERGNE. Τον 9ο 
αίώνα, βρήκαν πάλι άλλα λείψανα της Μαρίας στη LUCON. 
Αργότερα, με τη διάδοση του μύθου της ανάληψης, εξαφάνισαν με 
τρόπο όλα αυτά τα λείψανα, ξεχνώντας ωστόσο, να λογοκρίνουν τα 
μεσαιωνικά χειρόγραφα, που αναφέρουν την ύπαρξή τους. 

 
Ακόμη καλύτερα, το 1952 έγιναν ανασκαφές στην Ιερουσαλήμ, στο 
λόφο των Ελαιών, κι ανακαλύφθηκαν τάφοι της εποχής του Ιησού. 
Μέσα στους κλασσικούς τάφους μ' ένα η δυο διαμερίσματα, 
βρέθηκαν πολλά οστεοφυλάκια από πέτρα, που περιείχαν λείψανα 
καθαρά, που τοποθετήθηκαν εκεί, μετά από μια κανονική 
αποσύνθεση. Πάνω στα οστεοφυλάκια, είναι γραμμένο τ’ όνομα του 
νεκρού, άλλοτε στ’ αραμαϊκά κι άλλοτε στα ελληνικά. Ανάμεσα στ’ 
άλλα, βρέθηκαν συγκεντρωμένα χωριστά, οστεοφυλάκια με τα 
ονόματα του Ιάριου, της Μάρθας, της Μαρίας, του Σίμωνα Βαργιονά 



 

 

(ή Σίμωνα-Πέτρου), του Ιησού, της Σαλώμης και του Φίλωνα του 
Κυρηναίου (Βλ. R.P. LUC Η. GROLLENBERG: Β ι βλ ι κ ό ς  Άτλα ς  
γ ι α  όλου ς ,  σελ. 177). Αν αυτά τα οστεοφυλάκια είναι πλαστά, 
τότε σίγουρα κατασκευάστηκαν τον 4ο και 5ο αιώνα, για να 
προσελκύσουν τους προσκυνητές. Κι αυτό σημαίνει πως εκείνη την 
εποχή ο χριστιανικός μύθος δεν συμπεριελάμβανε τις.αναστάσεις 
και τις αναλήψεις. Πώς λοιπόν να παραδεχτούμε την ανάληψη της 
Μαρίας, όταν βρισκόμαστε εμπρός στα λείψανά της; Αν τα οστά, 
που βρέθηκαν, είναι αυθεντικά, τότε αυτό σημαίνει πως ο Ιησούς, 
όχι μόνο δεν αναλήφθηκε, αλλά ούτε καν αναστήθηκε. Κι  αν η 
αποδεικτική αύτη σχέση ισχύει για το γιο της, πόσο μάλλον για τη 
Μαρία. 
 

Στα ίδια συμπεράσματα θα οδηγηθούμε κι αν εξετάσουμε 
χωριστά τις περιπτώσεις των άλλων λειψάνων της Μαρίας, που 
χάθηκαν. Οι πολλοί τάφοι και οι πολλοί τρόποι προσκυνήματος 
καλύπτουν πολλές απάτες. 

 
Μένει ακόμα μια τελευταία παρατήρηση. Καμία επίσημη 

παράδοση δε μας δείχνει τη Μαρία να κατεβάζει από το σταυρό το 
νεκρό Ιησού και να τον μεταφέρει για να τον κλάψει. Κανένα 
κανονικό κείμενο δεν παρουσιάζει τη Μαρία να κλαίει εμπρός στο 
σταυρωμένο γιο της. Τα κανονικά ευαγγέλια μας αναφέρουν πως 
ήταν ο Ιωσήφ ο Αριμάθειος, που ξεκάρφωσε το κορμί του Ιησού και 
το έθαψε (Ματθα ί ο ς  ΚΖ', 39 - Μάρκ ος  I Ε', 46 - Λουκά ς  ΚΓ', 
53 - Iω  άννης  ΙΘ', 38). 

 
Ωστόσο, γνωρίζουμε θαυμάσιους θρήνους της αρχαίας εποχής, 

από μάνες που κλαίνε τ' άδικοσκοτωμένα παιδιά τους. Ολόκληρη η 
λυρική ποίηση της αρχαιότητας ξεκινάει από τέτοια γεγονότα. 

 
Ο Φλάβιος Ιωσήφ όμως μας δίνει μια περίεργη πληροφορία, που 

εξηγεί έμμεσα τη στάση της Μαρίας. Ο συγγραφέας αυτός λέει πως 
οι  Ζηλωτές δεν παραπονιόντουσαν ποτέ τους, ούτε με τα δικά τους 
μαρτύρια ούτε βλέποντας τα μαρτύρια των συντρόφων τους. Έτσι, 
η MYRHIAM-ΒΑΤΗ-IOHACHIM, πιστή στις οικογενειακές της 
παραδόσεις, δεν εχυσε ούτ' ένα δάκρυ στο θάνατο του γιου της και 
τήρησε το γράμμα του Ψαλμωδού: «αλλ' ο Κύριος είναι ο βράχο ς  
της καρδίας μου...». 

 
Τέτοια πρέπει να ήταν η στάση της αντάξιας γυναίκας του Ιούδα 

του Γωλανίτη. Η μάνα των «επτά γιων της βροντής» δεν μπορούσε 
να κλαψουρίζει εμπρός στα ειρωνικά χαμόγελα των εχθρών της. 

 
 
 
 



 

 

 

XX 
 

Οι Mεγάλες Oικογένειες 
 

 
 
Όποιος απόκτησε γυναίκα και παιδιά, περιόρισε και τις δυνατότητες 
της Τύχης, γιατί είναι εμπόδια για κάθε μεγάλο επ ι χ ε ί ρημα, καλό 
ή κακό... 
 

FRANCIS BACON: Για το γάμο και την αγαμία. 
 
 
 

 
Στο πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Το  Α ί ν ι γμα  τ ου  Ιησού  

Χρ ι σ τ ού» ,  ο DANIEL MASSE, βασισμένος σε παλιότερες θεωρίες 
του ARTHUR HFULHARL), μας λέει πως η Μαρία, η μητέρα του 
Ιησού, υπήρξε για ένα διάστημα συγγενής του βασιλιά Ηρώδη του 
Μεγάλου, γιατί «...η μητέρα της, χήρα από τον άντρα της, 
παντρεύτηκε τον Ηρώδη...» (σελ. 98). 

 
 
Ο DANIEL MASSE κάνει λάθος. Ωστόσο, θα πρέπει να τον 

δικαιολογήσουμε, γιατί, πνιγμένος σ' έναν κυκεώνα από 
αντιφατικές και συχνά ανεξέλεγκτες πληροφορίες, μας εδωσε 
πολλές φορές δείγματα μιας σπάνιας ερευνητικής προσπάθειας. 
Παρ' όλο ότι ανέφερε την παραπάνω σχέση, δεν μας έδωσε και τις 
αποδείξεις της. Έπρεπε να τις βρούμε μόνοι μας. Κι αυτή η δουλειά 
δεν ήταν εύκολη, γιατί οι μοναχοί-αντιγραφείς του μεσαίωνα 
διαστρέβλωσαν σε πολλά σημαντικά σημεία τα χειρόγραφα του 
Φλάβιου Ιωσήφ. Τα κείμενα, που εφτασαν πια στα χέρια μας, είναι 
ένας σωστός λαβύρινθος από αντιφάσεις κι απιθανότητες. Μας 
χρειάστηκαν ατέλειωτες ώρες ερευνας και συλλογισμών, για να 
καταφέρουμε να βρούμε μιαν απόδειξη συγγενικής σχέσης, 
ανάμεσα στη Δαυδική και στην Ηρωδιακή οικογένεια, σχέση που 
τελικά δεν αφορά άμεσα τη Μαρία, μητέρα του Ιησού. 
 

Ωστόσο, το συμπέρασμα αξίζει τον κόπο, γιατί αποδεικνύεται 
τελικά πως ο Ιησούς υπήρξε για ένα διάστημα ανηψιός του Ηρώδη 
του Μεγάλου, ξάδελφος εξ αγχιστείας του γιου του και διαδόχου 
του Αρχέλαου και των αδελφών του, Ηρώδη - Αντίπα και Ηρώδη - 
Φίλιππου του Α', θείος εξ αγχιστείας της πριγκίπισσας Δρουσίλλας 
και της αδελφής της Βερενίκης, χωρίς Βέβαια να ξεχνάμε και τον 
αγαπητό ξάδελφο των τελευταίων, τον Σαούλ ή Παύλο. Όσο για τη 



 

 

μάνα του, τη Μαρία, σύζυγο κι αργότερα χήρα του Ιούδα από τα 
Γάμαλα, αποδεικνύεται πως έγινε για ένα διάστημα νύφη του ίδιου, 
του Ηρώδη του Μεγάλου... 

 
Βλέπουμε πως για ν' αποκατασταθεί αποδεικτικά μια τέτοια 

σχέση, χρειάστηκαν αμέτρητες ώρες εργασίας. 
 
Πριν παρουσιάσουμε στον αναγνώστη μας αναλυτικά τις 

αποδείξεις και τους συλλογισμούς μας, μπορούμε ήδη να τον 
βεβαιώσουμε πως η σχέση αυτή ήταν μέρος από το γενικό σχέδιο 
της Δαυϊδικής οικογένειας, να καταλάβει το θρόνο του Ισραήλ και 
να ενώσει και πάλι τα χωριστά βασίλεια του Ιούδα και της 
Σαμάρειας. Ο ίδιος άλλωστε, ο Ιησούς ομολογεί τους απώτερους 
σκοπούς του κινήματος του και της οικογένειάς του: 

 
«... Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτείνουσα τους προφήτας 

και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν, ποσάκις 
ηθέλησα επισυναγαγείν τα τέκνα σου ον τρόπον επισυνάγει όρνις 
τα νοσσία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ουκ ηθελήσατε...» 
(Ματ θα ί ο ς  ΚΓ', 37). 

 
Έτσι εξηγούνται και οι σκανδαλώδεις για τους Ιουδαίους, σχέσεις 

του με τους κατοίκους της Σαμάρειας. Αν κατάφερνε να ενώσει τα 
δύο χωριστά Βασίλεια, θα είχε περισσότερες ελπίδες ν' αντισταθεί 
στο ρωμαίο κατακτητή και στα υποχείρια του, τους Ιδουμαίους 
πρίγκιπες και βασιλιάδες. 

 
Ας προχωρήσουμε όμως στην αποδεικτική διαδικασία της 

καταπληκτικής αυτής συγγένειας. 
 

Ο Αββάς MIGNE, στο Λε ξ ι κ ό  των  Απόκ ρυφων  (Παρίσι 
1958, Β' Τόμος) μας λέει πως πολλές από τις ανατολικές Εκκλησίες 
παραδέχτηκαν σαν εγκυρο και διατήρησαν ένα κείμενο, με τον  
τίτλο: «Περ ί  γ ε ννήσεως  τη ς Παρθ ένου»  ,  που συγγραφέας 
του θεωρείται ο Κύριλλος της Αλεξανδρείας Σύμφωνα με τη γραφτή 
αυτή παράδοση, η μητέρα της Μαρίας λεγόταν Άννα και η μητέρα 
της Άννας Εμεράντια, ενώ ο πατέραςτης, παππούς δηλαδή της 
Μαρίας, λεγόταν Στολανός. 
 
Η ελληνικοποίηση των ονομάτων, όπως εχουμε ήδη εξηγήσει ήταν 
μόδα στους μορφωμένους Ιουδαϊκούς κύκλους. Παρακάτω, θα 
δούμε πως το εβραϊκό όνομα του Στολανού ήταν ΜΑTHAN. 
 
Σύμφωνα με το ίδιο χειρόγραφο, η Άννα παντρεύτηκε τον 

Ιωακείμ, όταν ήταν δεκαοκτώ χρόνων, ενώ ο άντρας της ήταν 
είκοσι. Το Πρωτευαγγ έλ ι ο  τ ου  Ι ακώβου  μας λέει πως ο 
Ιωακείμ ήταν από τη Δαυίδική οικογένεια, όπως και η γυναίκα του, 



 

 

η Άννα. Ήταν πλούσιος κι ανήκε στην τάξη των ιερέων, που 
προσέφεραν τις καθιερωμένες προσφορές στο Ναό. 

 
Θα παρατηρήσουμε πως τ’ όνομα ELI, στην ολοκληρωμένη 

μορφή του, ELIAKIM, είναι ταυτόσημο με τ’ όνομα IEHOJAKIM, και 
τα παραδοσιακά εβραϊκά κείμενα μας το βεβαιώνουν (Ταλμούδ  
τη ς  Βαβυλώνα ς ,  Σανχ εν τρ ί ν  F  67  κα ι  Ταλμούδ  τη ς  
Ι ε ρ ουσαλήμ ,  F 77 ) .  Η ταυτότητα αυτή προέρχεται από το 
γεγονός, πως ο θεός στα εβραϊκά λέγεται EL, ELOIM και IAHVE. 

 
Ας σημειώσουμε λοιπόν την καταγωγή της Μαρίας. Δαυιδική 
οικογένεια, ιερατικά δικαιώματα, μεγάλη περιουσία. Όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά είναι πολυ σημαντικά και μας επιτρέπουν να την 
τοποθετήσουμε σ' ένα πολύ ψηλό κοινωνικό επίπεδο. 
 

Μας πληροφορούν λοιπόν πως η Άννα δεν μπόρεσε ν' αποκτήσει 
παιδί, τα πρώτα είκοσι χρόνια του γάμου της. Στα τριάντα οκτώ της 
χρόνια, γέννησε τελικά μια κόρη, που την ονόμασε Μαρία (στα 
εβραϊκά: MIRYAM). Η κόρη αυτή παντρεύτηκε αργότερα τον Ιούδα 
από τα Γάμαλα και γέννησε τον Ιησού. Τη χρονιά της γέννησης της 
κόρης της, η Άννα (εβραϊκά: ΗΑΝΑ) έγινε χήρα και «σύμφωνα με 
υπόδειξη του Κυρίου» παντρεύτηκε κάποιον Κλοπά, που ήταν 
αδελφός του πρώτου άντρα της. Αυτό άλλωστε είναι μια γνωστή, 
νομική υποχρέωση. Σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, ο αδελφός 
παντρεύεται πάντοτε τη γυναίκα του αδελφού του, που πέθανε, για 
να συνεχιστεί τ’ όνομά του, αλλά και για να παρασχεθεί ταυτόχρονα 
η αναγκαία βοήθεια στη χήρα και τα ορφανά. (Δευ τ ερον όμ ι ο  
ΚΕ', 5). 
 

Η Άννα παντρεύτηκε τον Κλοπά ένα χρόνο μετά το θάνατο του 
Ιωακείμ. Τη χρονιά ακριβώς του δεύτερου γάμου της, γεννήθηκε η 
δεύτερη κόρη της, που την ονόμασε επίσης Μαρία, σε ανάμνηση 
των θαυμάτων, που είχαν συμβεί, σύμφωνα με την παράδοση, κατά 
την γέννηση της πρώτης. Τα θαύματα αυτά αναφέρονται στο 
Πρωτευαγγ έλ ι ο  τ ου  Ιακώ βου  .  

 
Δυστυχώς ο δεύτερος σύζυγος της Άννας, ο Κλοπάς, πέθανε πριν 

ακόμα γεννηθεί η κόρη του, η Μαρία η Β'. Έτσι, η Άννα έκλαιγε 
απαρηγόρητη για το θάνατο των δύο αδελφών και συζύγων της, 
όταν ξάφνου εμφανίστηκε ένας άγγελος και της είπε να χαρεί και 
να ετοιμαστεί για τρίτο γάμο. Στην πραγματικότητα, είχε κάθε 
δικαίωμα σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο να ξαναπαντρευτεί, εφ' 
όσον δεν είχε γεννήσει μέχρι στιγμής γιο, που θα συνέχιζε τ’ όνομα 
του πρώτου άντρα της, του Ιωακείμ. Από την πλευρά μας, 
προτιμούμε το νομικό δικαίωμα της Άννας, από την αγγελική 
εμφάνιση. 

 



 

 

Ο τρίτος άντρας της Άννας ήταν ο δεύτερος αδελφός του 
Ιωακείμ, που τον ελεγαν Σαλομών (SHLOMO στα εβραϊκά). Ένα 
χρόνο αργότερα, από τον τρίτο αυτό γάμο γεννιέται μια τρίτη κόρη, 
που κι αυτή παίρνει τ’ όνομα Μαρία. Λίγο αργότερα, μας λέει το 
Περ ί  γ ε ννήσ εως  τη ς  Παρθένου ,  η Άννα πενθούσε το 
θάνατο του τρίτου άντρα της. 

 
Θα εξετάσουμε παρακάτω την αιτιολογία όλων αυτών των 

ξαφνικών θανάτων και ιδιαίτερα των δύο πρώτων, που δεν 
μπορούν, κατά τη γνώμη μας, να είναι φυσικοί. Ευτυχώς, έχουμε κι 
άλλες πληροφορίες για την εποχή, καθώς και ντοκουμέντα για τα 
ίδια πρόσωπα. Οι  θάνατοι αυτοί εξηγούνται μόνο σα μέρος μιας 
γενικής καταστροφής. 

 
Στη μετάφραση του κειμένου Περ ί  γ ε ννήσ εως  τη ς  

Παρθέν ου ,  που εμπεριέχεται στο Λεξ ι κ ό  τη ς  Β ί βλου ,  του 
αββά VIGOUROUX (1ος τόμος Παρίσι 1925), μας λένε πως η Άννα 
ήταν κόρη του ΜΑΤΗΑΝ, που ήταν COEN, δηλαδή ιερέας, που 
πρόσφερε θυσίες στο Ναό και είχε γεννηθεί στη Βηθλεέμ της 
Ιουδαίας. Ακόμα, μας πληροφορεί πως η Άννα ήταν η μικρότερη 
από τις κόρες του ΜΑΤΗΑΝ, που ονομαζόταν MARIAM, SOBE και 
ΗΑΝΝΑ (Άννα). Βλέπουμε πως οι  πληροφορίες αρχίζουν να 
διασταυρώνονται, αλλά ταυτόχρονα γίνονται επικίνδυνες για το 
επίσημο δόγμα και τα συμφέροντα του, πράγμα που υποχρέωσε την 
Καθολική Εκκλησία να δηλώσει πως: «δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες 
της γέννησης της Μαρίας, επειδή ούτε τα κανονικά Ευαγγέλια, ούτε 
η Αποστολική Παράδοση μας μιλούν για το θέμα αυτό...» 
(Πρωτευαγγ έλ ι ο  τ ου  Ιακώβ ου ,  εισαγωγή σε σχέση με την 
περίφημη αγιογραφία του ADRIAN BALLET). 

 
Ωστόσο, συμβαίνει να υπάρχουν άλλες επίσημες ομολογίες: 
 
«Δεν διστάζω να παραδεχτώ τα ονόματα των γονιών της Μαρίας 

σαν αυθεντικά,... μας λέει ο διάσημος ερευνητής ΤΙSCHENDORF. Τα 
γνώριζαν ακόμα μέχρι τα μέσα του 2ου αιώνα και δεν υπήρχε καμία 
σκοπιμότητα ν' αντικατασταθούν...» (TISCHENDORF: DE 
EVANGELIORUM APOCRYPHORUM ORIGIN Ε ΕΤ USU, 1851).. 

 
Ωστόσο, για έναν αδέσμευτο ερευνητή δεν αρκεί η διαβεβαίωση 

του TISCHENDORF. Χρειάζεται περισσότερη μελέτη και ιδιαίτερα 
του ίδιου του ονόματος της Μαρίας, που τελικά μας αποκαλύπτει και 
το βασικότερο κλειδί του μυστηρίου. 

 
Μαρία δεν είναι ένα συνηθισμένο εβραϊκό γυναικείο όνομα. Στην 

Παλα ι ά  Δ ι α θήκη ,  υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο με τ’ όνομα 
αυτό, και είναι η αδελφή του Μωυσή (Βλ. Έξοδο ς :  I Ε ,20 -  
Αρ ι θμ ο ί :  ΙΒ,1-Κ,1 - ΚΣΤ,59 - Δευ τ ερονόμ ι ο  ΚΔ,9 - 



 

 

Μιχα ί α ς  ΣΤ,4). Ήδη, αυτό το φαινόμενο είναι περίεργο. Σ' ένα 
σύνολο κειμένων, που μας αφηγούνται την ιστορία ενός λαού για 
διάστημα πολλών αιώνων, δεν υπάρχουν δύο πρόσωπα με το ίδιο 
όνομα, τουλάχιστον αξιόλογα από ιστορική άποψη. 

 
Ο HILLER, στο έργο του ONOMASTICUM SACRUM (TUBINGEN 

1706, σελ. 173), απέδειξε πως, στο εβραϊκό όνομα MIRYΑΜ, η 
κατάληξη AM δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία. Τ’ όνομα προέρχεται 
από την αραΒική λέξη MARJA και σημαίνει «χοντρή, γεροδεμένη» 
με άλλα λόγια «όμορφη» για τα γούστα της εποχής. Ο ασσυριακός 
τύπος του ονόματος είναι MARU. Ο HILLER μας πληροφορεί πως η 
εβραϊκή σημειολογία, που καθορίζει τα φωνήεντα και κατά συνέπεια 
την προφορά, δεν είναι απόλυτη στ’ όνομα αυτό, κι άλλοτε το 
παρουσιάζει σα MIRYAM κι άλλωτε σα MARYAM. (Παρακάτω, θα 
συναντήσουμε τον τύπο MARYAM—ΝΕ. Τον χρησιμοποίησαν οι  
ιστορικοί και πανηγυριστές του Ηρώδη του Μεγάλου κι από αυτούς 
τον δανείστηκε κι ο Φλάβιος Ιωσήφ. Οι ιστορικοί αυτοί ήταν, ο 
Νικόλαος της Δαμασκού κι ο Πτολεμαίος της Ασκελώνας, αδέλφια 
και Σύροι στην καταγωγή. Χρησιμοποίησαν την αραβική λέξη 
MARJA (η μητρική τους γλώσσα ήταν βέβαια τ’ αραβικά) και 
πρόσθεσαν την κατάληξη «-αμνη» για να ελληνικοποιήσουν τ’ 
όνομα, επειδή γράψανε τις ιστορίες τους στα ελληνικά. 
 

Ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο σύζυγο της Άννας, που είδαμε 
πως λεγόταν Κλοπάς η Κλεόφας ( Ιωάννης  Ιθ', 25 και Λουκάς  
ΚΔ', 18). Στ' αρχαιότερα χειρόγραφα των ευαγγελικών κειμένων, 
γραμμένα στα ελληνικά, το πρόσωπο αυτό αναφέρεται πάντοτε με 
τ’ όνομα «Κλοπά ς» ,  που είναι μια σύντμηση του αρχαίου 
ελληνικού ονόματος «Κλεόπατ ρο ς»  και σημαίνει: «ο  
( γ ε ννημένος )  α πό  έ ν δο ξ ο  πα τ έρα » .  Με άλλα λόγια, έχει 
την ίδια σημασία με τ’ όνομα Αντίπας,  που είναι σύντμηση του 
ονόματος Αντ ί πα τρο ς  και σημαίνει πάλι: «ο  ( γ ε ννημένος )  
από  ε ν δοξ ο  πατ έ ρα . . . »  

 
Από τα εβραϊκά ονόματα αυτό, που πλησιάζει περισσότερο 

νοηματικά τα παραπάνω, είναι τ’ όνομα ABRAHAM, που σημαίνει 
«ε ξυψω μένο ς  πατ έ ρα ς  ε νό ς  λαού »  και προέρχεται από 
τον απλούστερο τύπο ABRAM, που σημαίνει « ε ξ υψωμένο ς  
( τ ι μημένο ς )  πα τ έρας» .  Στ’ αραβικά, το ίδιο όνομα είναι 
IBRAHIM. 

 
Αν πάρουμε τώρα το θηλυκό τύπο του Κλοπά - Κλεόπατρου 

φτάνουμε στο όνομα Κλεοπάτρα .  Θ' αποδείξουμε, στη συνέχεια, 
πως τ’ όνομα Κλεοπάτρα  αντικαθιστούσε πολλές φορές το 
εξελληνισμένο εβραϊκό όνομα Μαρ ι ά μ νη  .  

 



 

 

Είναι πολλές οι  πριγκίπισσες της Αιγύπτου, που εμφανίστηκαν 
στην ιστορία με τ’ όνομα Κλεοπάτρα, κι όλες ανήκουν στις 
δυναστείες των Σελευκιδών και των Πτολεμαίων. Η γνωστότερη 
είναι βέβαια η Κλεοπάτρα η Ζ', που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, 
το 66 π.Χ. και πέθανε εκεί το 30 π.Χ. στα 36 της χρόνια. Ήταν 
κόρη του Πτολεμαίου του ΙΑ' και παντρεύτηκε, σύμφωνα με τα 
έθιμα της Αιγύπτου, τον αδελφό της, τον Πτολεμαίο τον ΙΒ'. Έγινε 
ερωμένη του Ιούλιου Καίσαρα και ύστερα του Μάρκου Αντώνιου. 
Στη συνέχεια απελπισμένη, που δεν μπορούσε να διατηρήσει την 
ανεξαρτησία της χώρας της απέναντι στη ρωμαϊκή παντοδυναμία, 
επιδόθηκε σε κάθε είδους όργια κι αυτοκτόνησε έντιμα από το 
φαρμάκι μιας κόμπρας. 

 
Υπήρξε και μια βασίλισσα της Συρίας με το ίδιο όνομα. 
 
Παρακάτω, όταν θα συναντήσουμε μια εβραία πριγκίπισσα, 

σύζυγο του Ηρώδη του Μεγάλου, θ' αναγνωρίσουμε μια κάποια 
εννοιολογική συγγένεια, ανάμεσα σε αυτήν και στην Κλεοπάτρα της 
Αιγύπτου, ίσως εξ αιτίας μιας ανάλογης συμπεριφοράς. 

 
Ας περάσουμε λοιπόν στην ιστορία. 
 
Στο Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Ιωάννη ,  μας λένε πως ο Κλοπάς είχε 

μια γυναίκα, που τη λέγανε Μαρία: «ειστήκεισαν δε παρά τω 
σταυρφ του Ιησού η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, 
Μαρ ί α  η  τ ου  Κλοπ ά»  (ΙΘ', 25). 

 
Αλλά εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Γιατί πουθενά άλλου τα 

ευαγγελικά κείμενα δε χρησιμοποιούν τον ίδιο ευαγγελικό τύπο, για 
να υποδείξουν τη γυναίκα κάποιου. Στο Ματθα ί ο  (ΚΖ', 19) 
σχετικά με τη σύζυγο του Πιλάτου, λέει: «η γυνή αυτού», στον 
Λουκ ά  ( ΙΖ',32) «της γυναικός Λώτ», κι ακόμα «(Η',3) και Ιωάννα 
γυνή  Χουζά επιτρόπου Ηρώδου...» Με άλλα λόγια, παντού, όπου 
πρέπει να υποδειχθεί η σύζυγος, οι  «ευαγγελιστές» χρησιμοποιούν 
τη λέξη «γυνή». Κατά συνέπεια, θα πρέπει να συμπεράνουμε πως, 
όταν ο Ιωάννης  στην παραπάνω φράση μας λέει «Μαρία η του 
Κλοπά», δεν εννοεί «Μαρία η ( γυνα ί κα )  του Κλοπά», αλλά 
«Μαρία η ( κόρη )  του Κλοπά». 

 
Είναι ύποπτη η βιασύνη όλων των σύγχρονων θεολόγων που 

μεταφράζουν «Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά». Εμείς πιστεύουμε ότι 
πρόκειται για την κόρη του και θα το αποδείξουμε. 

 
Υπάρχει ένα κείμενο με τίτλο «Πράξε ι ς  των  Απ οσ τόλων»  

που αποδίδεται σε κάποιον Αβδία, επίσκοπο υποτίθεται της 
Βαβυλώνας, με άλλα λόγια της Ρώμης, σύμφωνα με την 
παραδοσιακή εβραϊκή συνθηματολογία. Ο Αβδίας έγραψε στα 



 

 

εβραϊκά αυτό το κείμενο που μεταφράστηκε αργότερα από κάποιον 
μαθητή του στα ελληνικά. Στην ελληνική του μετάφραση, το βρήκε 
ο Ιούλιος ο Αφρικανός και το μετέφρασε στα λατινικά. Ωστόσο, η 
Καθολική Εκκλησία επιμένει πως πρόκειται για ένα κείμενο, που 
πρωτογράφτηκε στα λατινικά τον 4ο αιώνα (Βλ. FABRICIUS: 
CODEX APOCRYPHUM, NOVUM TEST AMENTUM, Αμβούργο, 1703). 
Μέσα στο κείμενο του Αβδία, η Μαρία η Β' δεν παρουσιάζεται σα 
σύζυγος, αλλά σαν κόρη του Κλοπά. 

 
Υπάρχει κι άλλη μαρτυρία: 
 

«Ο Κλοπάς ήταν αδελφός του Ιωσήφ. Όταν πέθανε ο Κλοπάς, 
χωρίς ν' αφήσει παιδιά, ο Ιωσήφ, σύμφωνα με τα λόγια ορισμένων, 
παντρεύτηκε τη γυναίκα του και γέννησε παιδιά για λογαριασμό του 
πεθαμένου αδελφού του. Η Μαρία, που αναφέρεται προηγουμένως, 
είναι μια από τις κόρες του....» (βλ. Θεοφύλακτος, επίσκοπος 
Ακρίδας, γύρω στα 1078 - Ελλην ική  Πατρολ ογ ί α  τόμος 
CXXIII - 293). 

 
Ο Θεοφύλακτος, σε σχέση με τις πληροφορίες που εξετάσαμε 

στην άρχή του κεφαλαίου μας, συγχέει τον Ιωσήφ με τον 
Σολομώντα, τον τρίτο σύζυγο της Άννας, μητέρας της Μαρίας της 
Α'. Επειδή όμως εχουμε ήδη άποδείξει πως ο Ιωσήφ είναι 
ανύπαρκτο ιστορικό πρόσωπο κι ότι ο λόγος, που δημιουργήθηκε, 
ήταν μόνο και μόνο να καλυφθεί ο πραγματικός πατέρας του Ιησού, 
ο Ιούδας από τα Γάμαλα, είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχτούμε 
την υπαρξη του Σολομώντα, που αναφέρει στο «Περ ί  
γ ε ννήσ εως  Παρθένου »  ο Κύριλλος της Αλεξανδρείας. 
Οπωσδήποτε όμως συγκρατούμε τη δεύτερη ομολογία, πως η 
Μαρία η Β', ήταν κόρη κι όχι γυναίκα του Κλοπά. 

 
 
Είμαστε πλέον πανέτοιμοι, για να παραβιάσουμε τη 

σκουριασμένη σιδερόπορτα του σκοτεινού κελλιου, που μέσα του 
φυλάκισε η εκκλησία την ιστορική αλήθεια. Και θ' αρχίσουμε, 
εξετάζοντας ένα-ένα τα ιστορικά πρόσωπα όλων των γυναικών, που 
παντρεύτηκαν με τον Ηρώδη το Μεγάλο. Ο Φλάβιος Ιωσήφ γράφει 
πως ο Βασιλιάς αυτός «χρησιμοποιούσε όσο το δυνατόν 
περισσότερο το δικαίωμα, που μας δίνει ο νόμος, να παντρευόμαστε 
πολλές γυναίκες...» (Πόλ εμο ι  τ η ς  I ουδα ί α ς  I, XVII). 

 
Οπωσδήποτε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως ο Ηρώδης ήταν 

ένας λάτρης της γυναικείας ομορφιάς και ποτέ του δεν παντρεύτηκε 
μια γυναίκα μόνο για τα πλούτη της ή για οποιαδήποτε άλλη υλική 
ή πολιτική σκοπιμότητα. Όλες του τις γυναίκες τις παντρεύτηκε 
βασικά για την ομορφιά τους. Ακόμα, με τους γάμους του αρνήθηκε 
να δημιουργήσει σχέσεις με μεγάλες οικογένειες, απόδειξη πως 



 

 

έκαψε τις επίσημες γενεαλογίες του Ναού, για να κρύψει βέβαια την 
ξένη και ταπεινή καταγωγή του, αλλά ταυτόχρονα για να μη δώσει 
ποτέ δικαιώματα σε καμιά από τις γυναίκες του, όπως η Μαριάμνη, 
που είχαν φανερά ανώτερη καταγωγή από τον ίδιο. 

 
Ο κατάλογος των γυναικών του Ηρώδη, που αναφέρουμε 

παρακάτω, προέρχεται από τις Ι ουδα ϊ κ έ ς  Αρχ α ι ό τη τ ε ς  και 
τους Πολέμ ου ς  σ την  Ι ου δα ί α ,  από τα  ελληνικά χειρόγραφα 
σε μετάφραση ARNAULD D’ ANDILLY κι από τα σλαβικά χειρόγραφα 
σε μετάφραση Α. BEREBDS και P. PASCAL. 

 
Ο Ηρώδης ο Μεγάλος παντρεύτηκε διαδοχικά: 
 
1)Τη Δωρ ί δα ,  που γέννησε τον Αντίπατρο. Ο Ηρώδης την 

έδιωξε για πρώτη φορά, όταν αποφάσισε να παντρευτεί τη 
Μαριάμνη την Α', και την ξαναπήρε κοντά του, ύστερα από 
παράκληση και για χάρη του γιου της. Όταν αποκαλύφθηκε η 
συνωμοσία του Αντίπατρου, ο Ηρώδης την ξανάδιωξε, αφού της 
αφαίρεσε ολόκληρη την περιουσία της κι όλα τα κοσμήματά της. 
Καταγόταν πιθανότατα από την Δεκάπολη, ένα σύνολο από δέκα 
ελληνικές πολιτείες, χτισμένες στ’ ανατολικά της λίμνης της 
Τιβεριάδας κ ι  ανεξάρτητες από την εποχή που ο Πομπήιος 
κατέλαβε την Παλαιστίνη, το 62 π.Χ. Τ’ όνομά της είναι καθαρά 
ελληνικό και το συναντάμε ακόμα σήμερα, στους σλαβικούς λαούς 
της Βαλκανικής στον τύπο «DORITSKA». 

 
 
2) Τή Μαρ ι άμνη  την  Α΄ , κόρη του  βασιλιά Αλέξανδρου και 

της Βασίλισσας Αλεξάνδρας. Ήταν εγγονή του Υρκανού του Β', 
βασιλιά κι αρχιερέα του Ισραήλ, καθώς και του Αριστόβουλου του 
Β', επίσης βασιλιά κι αρχιερέα του Ισραήλ. Η Μαριάμνη δηλαδή 
ανήκε στην οικογένεια των Ασμοναίων ή Μακκαβαίων. Ο Ηρώδης 
διέταξε να την εκτελέσουν, ύστερα από μια λανθασμένη 
πληροφορία, πως τον απατούσε. Μόλις αποκάλυψε το λάθος του, ο 
ηγεμόνας κόντεψε να τρελλαθεί. Χάρισε πέντε παιδιά στον άντρα 
της: δύο κορίτσια και τρία αγόρια. Ο πρωτότοκος, ο Αλέξανδρος, 
παντρεύτηκε τη Γλαφυρά, κόρη του Αρχέλαου, βασιλιά της 
Καππαδοκίας, κ ι  ο μικρότερος, ο Αντίγονος, παντρεύτηκε την κόρη 
της Σαλώμης της Α', αδελφής του Ηρώδη του Μεγάλου, που ήταν 
αυτή που κατηγόρησε τη Μαριάμνη για μοιχεία. 

 
 
3)Τή Μαρ ι άμνη  τη  Β ' ,  κόρη του ιουδαίου ιερέα Σίμωνα που 

έγινε αρχιερέας, όταν η κόρη του παντρεύτηκε με τον Ηρώδη. 
Γέννησε ένα γιο, τον Ηρώδη-Φίλιππο τον Α', που παντρεύτηκε την 
Ηρωδιάδα, την εγγονή της Μαριάμνης της Α' και του Ηρώδη και που 
πέθανε το 34 μ.Χ. Ο Ηρώδης-Φίλιππος μεγάλωσε στη Ρώμη και 



 

 

προοριζόταν για διάδοχος του πατέρα του, μετά τον ετεροθαλή 
αδελφό του, τον Αρχέλαο. Έχασε βέβαια τον τίτλο του διαδόχου, 
όταν ανακαλύφθηκε η συνωμοσία που πήρε μέρος και η μητέρα 
του, που γι' αυτήν θα ξαναμιλήσουμε. 
 

4) Τη Μαλθακή  τη  Σαμ αρε ι τ ι ν ή ,  που καταγόταν 
πιθανότατα κι αυτή από την ελληνική Δεκάπολη. Χάρισε στον 
Ηρώδη δυο γιους, τον Αρχέλαο και τον Αντίπα, και μια κόρη, την 
Ολύμπια. Πέθανε την εποχή της διαμάχης, που ξέσπασε ανάμεσα 
στα μέλη της Ηρωδιακής οικογένειας για την διαδοχή του θρόνου 
και που λεπτομέρειές της αναφέραμε στο πρώτο μας βιβλίο. 
 

5) Την Κλεοπάτρα  τη ς  Ι ε ρουσ αλ ήμ ,  που από την 
προσωνυμία της φανερώνεται η εβραϊκή καταγωγή της. Σύμφωνα 
με τους παλιούς ερευνητές είχε δύο γιους, ενώ οι  σύγχρονοι 
υποστηρίζουν πως ήταν μόνον ένας. Σύμφωνα με τους πρώτους, οι 
δυο αυτοί γιοι ήταν ο Ηρώδης κι ο Φίλιππος. Για το δεύτερο 
γνωρίζουμε πως μεγάλωσε στη Ρώμη, όπως κι ο ετεροθαλής 
αδελφός του, ο Ηρώδης-Φίλιππος της Μαριάμνης της Β'. Και 
γεννιέται το ερώτημα: Γιατί μεγάλωσε αυτός στη Ρώμη κι όχι ο 
πρωτότοκος αδελφός του; Επειδή όμως δε βρίσκουμε κανένα 
αξιόλογο ιστορικό στοιχείο για τα δυο αυτά πρόσωπα, καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα, πως στο σημείο που το χειρόγραφο του Φλαβίου 
Ιωσήφ γράφει, στη σημερινή του μορφή, Ηρώδης και Φίλιππος, 
αρχικά εγραφε απλά, Ηρώδης - Φίλιππος. Το κα ι ,  τ ο  πρόσθεσαν 
οι μεσαιωνικοί αντιγραφείς των κειμένων, είτε από πρόθεση είτε 
από λάθος. Στη συνέχεια του κεφαλαίου μας, θα δούμε πως ο 
Ηρώδης-Φίλιππος της Κλεοπάτρας κι ο Ηρώδης-Φίλιππος της 
Μαριάμνης της  Β' είναι τελικά το ίδιο πρόσωπο, πράγμα που 
σημαίνει πως η Μαρ ι άμνη  η  Β '  κ α ι  η  Κλ εοπ άτρα  ε ί ν α ι  κ ι  
αυ τ έ ς  τ ο  ί δ ι ο  π ρόσωπο .  
 
   6)  Την Παλλάδα, που γέννησε ένα γιο, τον Φαζαήλ. 

 
7) Τη Φα ί δρα  , που γέννησε μια κόρη, τη Ρωξάνη. 
 
8)  Την Ελπ ί δα ,  που γέννησε κι αυτή μια κόρη, με τ '  όνομα 

Σαλώμη (η Γ'). 
 

9)  Την Χ..., που ήταν κόρη ενός από τους αδελφούς του 
Ηρώδη, δηλαδή ανηψιά του. Σύμφωνα με μια συνήθεια, που 
διατηρήθηκε μέχρι το Μεσαίωνα, ο θείος είχε δικαίωμα να 
παντρευτεί την ανηψιά του. Από το γάμο αυτόν δεν γεννήθηκαν 
παιδιά. 

 
10) Την Ψ..., που ήταν ξαδέλφη του, πιθανότατα Ναβαθηνή 

στην καταγωγή, κόρη ενός αδελφού ή μιας αδελφής της μητέρας 



 

 

του, της Κύπρου της Α'. Κι από αυτόν το γάμο δεν γεννήθηκαν 
παιδιά. 

 
 
Όπως είπαμε και προηγουμένως, τις παραπάνω πληροφορίες τις 

αντλούμε από τις Ι ου δα ϊ κ έ ς  Αρχ α ι ό τη τ ε ς  (XVIII. 1) και τους 
Πολέμου ς  σ την  Ι ου δα ί α  (I, XVII). Παρατηρούμε πως, στα 
παραπάνω αποσπάσματα, ο Φλάβιος Ιωσήφ μας αναφέρει με τη 
σειρά δέκα γυναίκες. Αντίθετα όμως, στο σημείο XVII, I στις 
Ι ου δα ϊ κ έ ς  Αρχ α ι ό τη τ ε ς ,  μας λέει, χωρίς ν' αναφέρει 
πρόσωπα, πως ο Ηρώδης παντρεύτηκε εννιά γυναίκες. Πράγμα που 
σημαίνει πως από τις δέκα περιπτώσεις που εξετάσαμε, δύο είναι 
ταυτόσημες κι αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο. Το λάθος βέβαια 
αυτό δεν οφείλεται στο μεγάλο ιστορικό αλλά στην ανοησία των 
χριστιανών καλόγερων, που, λογοκρίνοντας τα κείμενα με σκοπό τη 
διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας, δεν κατάφεραν να 
συντονίσουν την αισχρή δουλειά τους και παρουσιάζουν αντιφάσεις 
κι αντιγνωμίες, που φανερώνουν το άθλιο πνεύμα τους και 
ταυτόχρονα τη βλακεία τους. 

 
Αυτό, που ψάχνουμε εμείς, είναι η σύζυγος του Ηρώδη, που 

ανήκε στη δαυιδική οικογένεια, και προσπαθούμε να δούμε, ποια 
από τις γυναίκες, που αναφέραμε, μοιάζει περισσότερο με τα 
χαρακτηριστικά, που εχουμε υπ ' όψη μας. Παρατηρούμε ακόμα 
πως η σλαβική έκδοση των «Πολέμων της Ιουδαίας» αναφέρει μόνο 
μία Μαρ ι άμνη ,  την κόρη του αρχιερέα. Από απροσεξία του 
φαίνεται, ο αντιγραφέας διόρθωσε το λάθος στον αριθμό των 
συζύγων, αλλά ταυτόχρονα έκανε ένα άλλο λάθος. 

 
Θα εξετάσουμε παρακάτω αναλυτικά τις λεπτομέρειες του γάμου 

του Ηρώδη του Μεγάλου με τη Μαριάμνη τη Β', μετά την εκτέλεση 
της Μαριάμνης της Α', που επεσε θύμα της αδελφής του βασιλιά, 
Σαλώμης της Α'. Φαίνεται πως η τελευταία κατηγόρησε τη νύφη 
της για μοιχεία με το σύζυγο της. 

 
«... ο Ηρώδης σκέφτηκε να ξαναπαντρευτεί, επειδή δεν 

μπορούσε να ικανοποιηθεί με τις διάφορες παλλακίδες. Προσπάθησε 
να βρει μια γυναίκα, για να της αφιερώσει όλη του τη στοργή. Έτσι, 
παντρεύτηκε τελικά μια κοπέλλα, μόνο από έρωτα γι αυτήν. Ο 
Σίμων, ο γιος του Βάθου - Αλέξανδρου, ήταν ιερέας και καταγόταν 
από μεγάλη κι ευγενική οικογένεια. Είχε μια κόρη με καταπληκτική 
ομορφιά, που ολόκληρη η Ιερουσαλήμ μιλούσε γι’ αυτήν. Η φήμη 
έφτασε μέχρι τ’ αυτιά του Ηρώδη. Θέλησε να τη δει και, μόλις την 
αντίκρυσε, την ερωτεύτηκε μ’ έναν ανήκουστο και κεραυνοβόλο 
έρωτα. Προτίμησε να την τιμήσει ζητώντας την σε γάμο, παρά να 
την αρπάξει χρησιμοποιώντας τη δύναμη του. Επειδή όμως ο 
πατέρας της δεν είχε ένα τέτοιο αξίωμα, που να δικαιολογεί ένα 



 

 

παρόμοιο συνοικέσιο, ο Ηρώδης σκέφτηκε να τον ανεβάσει 
κοινωνικά. Έτσι, εδιωξε από τη θέση του τον αρχιερέα Ιησού, το γιο 
του Φάβετ, κι εβαλε στη θέση του τον Σίμωνα. Αμέσως έπειτα, 
παντρεύτηκε με τη Μαριάμνη ( Ι ουδα ϊ κ έ ς  Αρχ α ι ό τη τ ε ς ,  XV, 
XII). 

 
 
Στο Ισραήλ δεν υπήρξαν ποτέ περισσότερες από δύο Βασιλικές 

δυναστείες. Πριν από τη δυναστεία του Ηρώδη, που δεν είναι 
εβραϊκή, αλλ' αραβική, υπήρχε η δυναστεία των Ασμοναίων ή 
Μακκαβαίων, που κυβέρνησε τη χώρα από το 135 εως το 37 π.Χ. 
Βέβαια, η δυναστεία των Μακκαβαίων, γεννημένη από μια 
επαναστατική κίνηση εναντίον των Ελλήνων κατακτητών, δεν 
στηριζόταν, ούτε σε μια ειδική κειμενογραφία, ούτε σε προφητικά 
ρήματα, όπως η δυναστεία των γιων του Δαυίδ, που κυβέρνησαν 
τη χώρα, άλλοτε ουσιαστικά κι άλλοτε τυπικά, από το 1015 ως το 
107 π.Χ. Ακόμα, ο ίδιος ο Θεός είχε εγγυηθεί για τη βασιλεία του 
Δαυίδ και των απογόνων του, με το στόμα του προφήτη Νάθαν: 

 
«... ο Κύριος προσέτι αναγγέλει προς σε ότι ο Κύριος θέλει 

οικοδομήσει οίκον εις σε. Αφού πληρωθώσιν αι ημέρα σου και 
κοιμηθής μετά των πατέρων σου, θέλω αναστήσει μετά σε το 
σπέρμα σου, το όποιον θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, και 
θέλω στερεώσει την βασιλείαν αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει 
οίκον εις το όνομά μου και θέλω στερεώσει την βασιλείαν αυτού 
εως αιώνος, εγώ θέλω είσθαι είς αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είσθαι 
είς εμέ υιός. εάν πράξη ανομίαν, θέλω σωφρονίσει αυτόν εν ράβδω 
ανδρών και διά μαστιγώσεων υιών ανθρώπων, το ελεος μου όμως 
δεν θέλει αφαιρεθή απ’ αυτού, ως αφήρεσα αυτό από του Σαούλ, 
τον οποίον εξέβαλον απ’ έμπροσθεν σου. και θέλει στερεωθή ο 
οίκος σου και η βασιλεία σου έμπροσθεν σου έως αιώνος, ο θρόνος 
σου θέλει είσθαι εστερεωμένος ε ί ς τον αιώνα. Κατά πάντας τους 
λόγους τούτους και καθ' όλην ταύτην την όρασιν, ούτως ελάλησεν 
ο Νάθαν προς τον Δαυίδ...» (Β '  Σαμ ουήλ  Ζ', 11-17). 

 
 
Η υπόσχεση, που έδωσε ο Θεός στο Δαυίδ, τηρήθηκε λίγο ως 

πολύ, πάνω από χίλια χρόνια. Η γενιά του Δαυίδ ήταν η μόνη 
βασιλική γενιά του Ισραήλ και αυτήν υπονοεί ο Φλάβιος Ιωσήφ, 
όταν μας λέει πως ο πατέρας της Μαριάμνης καταγόταν από μια 
μεγάλη κι  ευγενική οικογένεια. Ακόμα, ανήκει στην τάξη των 
ιερέων, δηλαδή έχει το δικαίωμα ν' ανακηρυχτεί αρχιερέας. Έτσι, η 
καινούργια γυναίκα του Ηρώδη κατάγεται από τη γενιά του Δαυίδ 
και είναι κόρη του Ιουδαίου Αρχιερέα, έχει δηλαδή τίτλους απόλυτα 
ικανοποιητικούς, για να δικαιολογήσουν το γάμο. 

 



 

 

Αυτή λοιπόν είναι και μια από τις αποδείξεις, πως ανάμεσα στις 
γυναίκες του Ηρώδη του Μεγάλου υπήρχε και μια απόγονη του 
Δαυίδ. Αλλά, τί σχέση είχε η Μαριάμνη η Β', με τη Μαριάμ, τη 
μητέρα του Ιησού; 

 
Θα πρέπει πρώτα να καθορίσουμε την προσωπικότητα της 

«Κλεοπάτρας της Ιερουσαλήμ», που παντρεύτηκε με τον Ηρώδη, 
μετά τη  Μαλθακή τη Σαμαρειτινή. Η τελευταία έγινε βασίλισσα το 
21 π.Χ. 

 
 Εφόσον μας προκαθορίζουν πως η Κλεοπάτρα ήταν από την 

Ιερουσαλήμ, τότε αναγκαστικά ήταν εβραία, άσχετα αν τ’ όνομά της 
είναι ελληνικό. Γνωρίζουμε πως εκείνη την εποχή ήταν συνήθεια 
να χρησιμοποιούν ένα ελληνικό όνομα, συνώνυμο τις περισσότερες 
φορές του εβραϊκού. Γνωρίζουμε ακόμα πως τ’ όνομα «Κλεοπάτρα» 
σημαίνει «η (γεννημένη) από ένδοξο πατέρα». Ας μην ξεχνάμε πως 
«Κλοπάς» έχει την ίδια σημασία. 
 

Ποια είναι λοιπόν αυτή η εβραία «γεννημένη από ένδοξο 
πατέρα» κι από μια «μεγάλη οικογένεια», που παντρεύτηκε τον 
Ηρώδη; Έχοντας πείρα από τις διαστρεβλώσεις των αρχαίων 
κειμένων κι εχοντας πια συνειδητοποιήσει τον τρόπο που 
χρησιμοποιούσαν, όταν ήθελαν ν' αποκρύψουν την αλήθεια, 
μπορούμε να προτείνουμε πως το πραγματικό όνομα της 
Κλεοπάτρας ήταν ΒΑΤΗ-KLEOPAS, δηλαδή «κόρη του Κλοπά», 
όπως ακριβώς και η Μαρία του Κλοπά, που οι  Πράξε ις  των  
Αποστόλων  του Αβ δ ί α  την αναφέρουν σαν κόρη του κι όχι σα 
γυναίκα του, όπως θέλει να την παρουσιάσει το ευαγγέλιο του 
Ιωάννη  (ΙΘ', 25). Επειδή μάλιστα είναι γνωστό, πως το κείμενο 
αυτό παρουσιάστηκε γύρω στα 190 μ.Χ. και κανείς δε μας 
πληροφορεί, ποιος Ιωάννης είναι ο συγγραφέας του, γιατί 
αποκλείεται να πρόκειται για τον απόστολο, προτιμούμε να 
εμπιστευθούμε τη μαρτυρία του Αβδία. 

 
Ίσως ακόμα υπήρχε κι άλλος λόγος, που η βασίλισσα της 

Ιερουσαλήμ πήρε το ίδιο όνομα με τη βασίλισσα της Αιγύπτου, κι 
αυτό είναι μια περίπτωση, που θα εξετάσουμε παρακάτω. 

 
Από την άλλη μεριά, όπως αποδείξαμε στις πρώτες σελίδες, τ ’  

όνομα της Μαριάμνης είναι ελληνική επέκταση του εβραϊκού 
ονόματος MIRYAM (Μαρία). Αν καταφέρουμε να αποδείξουμε πως η 
Μαριάμνη η Β' και η Κλεοπάτρα της Ιερουσαλήμ ήταν το ίδιο 
πρόσωπο, τότε το αίνιγμα θα έχει βρει τη λύση του. 

 
Από το γάμο της με τον Ηρώδη, η Μαριάμνη η Β' απέκτησε ένα 

γιο, τον Ηρώδη-Φίλιππο τον Α', που παντρεύτηκε την εξαδέλφη 
του, την Ηρωδιάδα, εγγονή της Μαριάμνης της Α' και του Ηρώδη. Η 



 

 

Κλεοπάτρα της Ιερουσαλήμ υποτίθεται πως είχε ένα γιο, τον Ηρώδη 
- Φίλιππο το Β', που παντρεύτηκε τη Σαλώμη τη Β', κόρη του 
Ηρώδη- Φίλιππου του Α' και της Ηρωδιάδας. Την παραπάνω 
εκδοχή, την υποστηρίζει ο DANIEL ROPS στο βιβλίο του, «Ο 
Ι ησού ς  κ α ι  η  επ οχή  του » ,  και είναι Βέβαια μια άποψη πολύ 
βολική για την κάλυψη της ιστορικής αλήθειας. Στο τρίτο κεφάλαιο 
του Βιβλίου του, γράφει συγκεκριμένα: 

 
«Την εποχή του Ιησού ζούσαν και οι τ έσσ ερε ι ς  γιοι του 

Ηρώδη, αλλά κανείς από αυτούς δεν είχε την εξουσία του πατέρα 
του. Ο πρωτότοκος, ο Ηρώδης Φίλιππος ο Α', εγγονός, από την 
οικογένεια της μητέρας του, του αρχιερέα Σίμωνα, δεν είχε 
κληρονομήσει την εξουσία του πατέρα του. Είχε την ελπίδα πως 
κάποτε, εκτός από τη χώρα, θ' αποκτούσε και την αρχιερατική 
μήτρα, που για την ώρα την είχε κάποιος από τους θείους του... 
όλες αυτές οι φιλοδοξίες του προκαλούσαν τις ειρωνείες και τους 
σαρκασμούς της γυναίκας του, της Ηρωδιάδας...» 
 

Και στο πέμπτο κεφάλαιο, ο DANIEL ROPS παντρεύει τη Σαλώμη 
τη Β' με τον φανταστικό Ηρώδη-Φίλιππο το Β': 

 
«...και ο Φίλιππος, ο Ηρώδης-Φίλιππος ο Β', αδελφός του 

τετράρχη, κι ο ίδιος τετράρχης της Γωλανίτιδας και της 
Τραχωνίτιδας, που παντρεύτηκε λίγο αργότερα τη Σαλώμη...» 

 
Αλλά όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί του DANIEL ROPS είναι 

λανθασμένοι και τελείως αντίθετοι με τ’ αρχαία κείμενα. Ο Φλάβιος 
Ιωσήφ δεν αναφέρει σε κανένα βιβλίο του και σε καμιά έκδοση τ’ 
όνομα της γυναίκας του ψευδο - Ηρώδη - Φίλιππου του Β'. 

 
Όπως είδαμε, ο ROPS αναγνωρίζει πως ο Ηρώδης είχε τέσσερεις 

γιους. Ας τους απαριθμήσουμε: 
 
1)  Αν τ ί πατ ρο ς ,  γιος της Δορίδας 
2)  Ηρώδη ς  –  Φ ί λ ι ππ ο ς  ο  Α ' ,  γιος της Μαριάμνης της Β΄ 
 3) Ηρώδης - Αντ ί πα ς ,γιος της Μαλθάκης της Σαμαρειτινής 
4) Ηρώδη ς-Α ρχ έλα ος ,  γιος της Μαλθάκης. 
 
Αν υπολογίσουμε πως την εποχή της δράσης του Ιησού, που 

αναφέρει ο ROPS, οι  δυο γιοι της Μαριάμνης της Α', Αλέξανδρος 
και Αρ ι σ τόβ ουλο ς  είχαν σκοτωθεί, τότε συμφωνούμε πως οι  
γιοι του Ηρώδη είχαν απομείνει τέσσερεις. Αλλά τότε, πως ο 
συγγραφέας αυτός μας μιλάει για τον Ηρώδη-Φίλιππο το Β', γιο της 
Κλεοπάτρας της Ιερουσαλήμ; Δεν υπολογίζει πως, με τον τρόπο 
αυτόν, οι  γιοι του Ηρώδη γίνονται έτσι πέντε κι όχι τέσσερεις, όπως 
ο ίδιος μας Λέει; Όπως οι  μοναχοί του Μεσαίωνα, έτσι κι ο ROPS 



 

 

μπλέχτηκε μέσα στα ίδια του τα ψέματα, στην προσπάθειά του να 
κρύψει την αλήθεια... 
 

Να λοιπόν μερικές αποδείξεις, πως ο Ηρώδης - Φίλιππος ο Β΄ δεν 
υπήρξε ποτέ. 

 
Στη σλαβική εκδοση των Πολέμων  τη ς   Ι ουδα ί α ς ,  του 
Φλάβιου Ιωσήφ, ο Ηρώδης-Φίλιππος ο Α' παρουσιάζεται σα γιος της 
Μαριάμνης της Β', σύζυγος της Ηρωδιάδας και τετράρχης. Η ίδια 
πληροφορία επαναλαμβάνεται πάλι από το ΦλάΒιο Ιωσήφ, όταν μας 
αφηγείται το μοίρασμα της Παλαιστίνης σε τετραρχίες, από τον 
Αυτοκράτορα Αύγουστο, κι ακόμα από ένα παλιό κοπτικό απόκρυφο 
ευαγγέλιο, πιο παλιό από το ευαγγέλιο Κατά  Λουκ άν ,  αν 
πιστέψουμε τον Ωριγένη, που ονομάζεται Ευαγγ έλ ι ο  των  
Δώδεκ α  Απ οσ τ όλων .  
 

«Θα κατάσχεις τα υπάρχοντα του Φιλίππου, θα του πάρεις το 
σπίτι του, θα του αρπάξεις τ’ αντικείμενά του, τους υπηρέτες του, 
τα ζώα του, όλα τα πλούτη του, όλα όσα ανήκουν σ' αυτόν και θα 
μου τα στείλεις όλα στην έδρα της αυτοκρατορίας μου. Όλα τ’ 
αγαθά του θα τα κατάσχεις για λογαριασμό μου και δε θα του 
αφήσεις τίποτα, εκτός από τη ζωή του, τη ζωή της γυναίκας του και 
τη ζωή της κόρης του. Αυτά είπε ο Τιβέριος στον άτιμο Ηρώδη-
Αντίπα...» ( Ευαγγ έλ ι ο  των  Δώ δε κα    Απ οσ τόλων ,  2ο 
απόσπασμα). 

 
Πρόκειται με άλλα λόγια για τον Ηρώδη - Φίλιππο τον Α', τον 

τετράρχη, σύζυγο της Ηρωδιάδας και πατέρα της Σαλώμης της Β'. 
Ας συνεχίσουμε όμως: 

 
«Όταν ο Φίλιππος Βρισκόταν στην επαρχία του, είδε ένα όνειρο: 

ένας αετός του έβγαλε τα μάτια. Συγκέντρωσε τους σοφούς του. 
Όλοι τους εβγαλαν μια διαφορετική εξήγηση για τ’ όνειρο μέχρι που 
ξαφνικά παρουσιάστηκε ο άνθρωπος που μιλήσαμε γι' αυτόν 
προηγουμένως, αυτός που συνήθιζε να ντύνεται με τρίχες από ζώα 
κι εξάγνιζε το λαό στα νερά του Ιορδάνη, και του είπε: - Άκουσε το 
λόγο του Κυρίου! Ο αετός, που είδες στ' όνειρό σου, είναι η 
λατρεία, που εχεις για τα πλούτη, γιατί το πουλί αυτό είναι βίαιο κι 
αρπαχτικό και θα σου βγάλει τα μάτια, με άλλα λόγια θα χάσεις την 
επαρχία σου και μαζί με αυτήν και τη γυναίκα σου... (Φλάβιος 
Ιωσήφ: Πόλεμο ι  τ η ς  Ι ουδα ί α ς :  II, 4 σλαβικό χειρόγραφο). 

 
Κι εδώ πάλι, βλέπουμε πως πρόκειται για τον Ηρώδη -Φίλιππο 

τον Α', σύζυγο της Ηρωδιάδας, πατέρα της Σαλώμης και τετράρχη. 
Ο αετός του ονείρου του συμβολίζει το ρωμαϊκό αετό. Συνεχίζουμε 
όμως. Μετά το θάνατο του Ηρώδη του Μεγάλου, η διαθήκη του 
αμφισβητήθηκε και η Ηρωδιακή οικογένεια πήγε στη Ρώμη, για να 



 

 

βρει το δίκιο της από τον αυτοκράτορα. Ο τελευταίος, αφού άκουσε 
τις διάφορες απόψεις, έδωσε την παρακάτω λύση: 

 
«δεν άνακήρυξε τον Αρχέλαο βασιλιά, αλλά ξεχώρισε τη μισή 

έκταση του βασίλειου του πατέρα του, δημιούργησε μια εθναρχία 
και του την έδωσε με την υπόσχεση πως, αν αργότερα φανεί 
αντάξιος του τίτλου, θα τον ονόμαζε και βασιλιά. Ύστερα χώρισε 
την άλλη μισή έκταση σε δυο μέρη και τα έδωσε στους άλλους 
γιους του Ηρώδη, στο Φίλιππο και στον Αντίπα... Ο Αντίπας έγινε 
άρχοντας της Περαίας και της Γαλιλαίας, που απέδιδαν κάθε χρόνο 
διακόσια τάλαντα. Η Βατανία, μαζί με την Τραχωνίτιδα και την 
Αυριανίτιδα κι ένα μέρος από αυτό, που ονομάζουμε περιοχή του 
Ζηνόδωρου, απέδιδαν στο Φίλιππο εκατό τάλαντα...» ( Ι ουδα ϊ κ έ ς  
Αρχα ι ό τη τ ε ς ,  XVII, XI, ελλ. χειρόγραφο). 

 
Ο τέταρτος γιος του Ηρώδη του Μεγάλου είχε εκτελεστεί από τον 

ίδιο του τον πατέρα, λίγο πριν από το θάνατο του, με την έγκριση 
του αυτοκράτορα και με την κατηγορία συνωμοσίας ενάντια στο 
βασιλιά. Ήταν ο Αντίπατρος, ο γιος της Δορίδας. Έμεναν δηλαδή 
τρεις γιοι του Ηρώδη: Ο Αρχέλαος, ο Ηρώδης-Φίλιππος κι ο Ηρώδης 
- Αντίπας. 

 
Βλέπουμε πως ο Ηρώδης είχε άποκληρώσει τον Ηρώδη-Φίλιππο, 

γιο της Μαριάμνης της Β', εξ αιτίας της συνωμοσίας της μάνας του, 
αλλά αποκαταστάθηκε από τη δικαιοσύνη του Ρωμαίου 
αυτοκράτορα, επειδή δεν είχε πάρει μέρος στη συνωμοσία. Είναι 
πάντοτε αυτός ο σύζυγος της Ηρωδιάδας και πατέρας της Σαλώμης 
της Β', που ο αυτοκράτορας αργότερα του αφαίρεσε την 
τετραρχία, μαζί με την περιουσία του, γιατί ο αδελφός του, ο 
Ηρώδης-Αντίπας, τον συκοφάντησε πως συνωμοτούσε ενάντια στην 
αυτοκρατορική εξουσία. 
 

Αλλά, θ' αναρωτηθεί ο αναγνώστης μας, πού αναφέρεται σε όλα 
αυτά ο «τετράρχης» (σύμφωνα με τη γνώμη του ROPS) Ηρώδης- 
Φίλιππος ο Β', σύζυγος της Σαλώμης της Β'; Πουθενά! Ο Ηρώδης- 
Φίλιππος ο Β' δημιουργήθηκε από τους μοναχούς του μεσαίωνα, για 
να ενισχύσει το επίσης φανταστ ικό πρόσωπο της μητέρας του, της 
Κλεοπάτρας της Ιερουσαλήμ, που στην πραγματικότητα δεν είναι 
άλλη από τη Μαριάμνη τη Β'. Όσο για τον πραγματικά πρώτο 
σύζυγο της Σαλώμης της Β', τον πραγματικό δηλαδή Ηρώδη- 
Φίλιππο το Β΄,  αυτόν θα τον παρουσιάσουμε στο επόμενο 
κεφάλαιο. 

 
Γεννιέται όμως το ερώτημα: Ποιά ήταν η άμεση σκοπιμότητα, 

που σ' αυτήν απέβλεπαν οι  μεσαιωνικοί πλαστογράφοι των 
μοναστηριών, δημιουργώντας μια φανταστική σύζυγο του Ηρώδη, 
μαζί με το φανταστικό γιο της; 



 

 

 
 
Πρόκειται για μια άδέξια κουτοπονηριά. Γιατί στη συνέχεια της 

έρευνάς μας θ' ανακαλύψουμε μια «κόρη Δαυίδ», ανακατεμένη σε 
δολοφονικές συνωμοσίες, με μια συμπεριφορά που θυμίζει 
καταπληκτικά την περίφημη Βασίλισσα της Αιγύπτου και 
ταυτόχρονα στενή συγγενή της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού. 
Σύμφωνα λοιπόν με τη λογική των καλόγερων, έπρεπε ν' 
αποκατασταθεί η φήμη της Δαυιδικής οικογένειας, για να μην 
υπάρξουν σκανδαλώδεις αποκαλύψεις εις βάρος της, που θα 
μπορούσαν τελικά να βλάψουν στο σύνολό του, το χριστιανικό 
μύθο. Έτσι δημιουργήθηκε ένα φανταστικό πρόσωπο, για να 
επωμιστεί όλα τα σκάνδαλα και ν' απομακρύνει το μίασμα από τη 
δαυιδική οικογένεια. 

 
Αλλά, ας ανακεφαλαιώσουμε όλα τα στοιχεία, που εχουμε 

συγκεντρώσει μέχρι αυτή τη στιγμή: 
 
1) Η  Μαρ ι ά μνη  η  Β '  είναι η MIRYAM, απόγονη Δαυίδ, 

σύζυγος του Ηρώδη του Μεγάλου, μητέρα του Ηρώδη-Φίλιππου, 
πεθερα της Ηρωδιάδας και γιαγιά της Σαλώμης της Β'. 
 
2) Η  Κλεοπάτρα  τη ς  Ι ε ρ ουσαλή μ  δεν υπάρχει από 

ιστορική άποψη, ούτε ο γιος της, ο Ηρώδης - Φίλιππος ο Β', ύπήρξε 
ποτέ τετράρχης και σύζυγος της Σαλώμης της Β'. Τ’ όνομα της 
Κλεοπάτρας δημιουργήθηκε από τ όνομα του πατέρα της, που είναι 
σύντμηση του Κλεόπατρου. Πρόκειται και πάλι για τη Μαριάμνη τη 
Β'. 
 
3) Η  Μαρ ι άμνη  η  Β '  θ α  μπορούσε να ονομαστεί ΜΑRIAM ή 

MYRIAM ή MARIA. Όλες αυτές είναι παραλλαγές του ίδιου 
ονόματος. Κι εφ' όσον είναι το ίδιο πρόσωπο με την Κλεοπάτρα της 
Ιερουσαλήμ, είναι το ίδιο πρόσωπο και με τη Μαρία του Κλοπά 
(Κλεόπατρου), που αναφέρει ο Ιωάννης  (ΙΘ', 25). 

 
4) Η  Μαρ ί α  τ ου  Κλοπ ά  ήταν δεύτερη κόρη της Άννας, της 

μητέρας της Μαρίας του Ιησού, αλλά από άλλον πατέρα. Με άλλα  
λόγια, είναι ετεροθαλής αδελφή της Μαρίας και θεία του Ιησού. 

 
5) Από το γάμο της με τον Ηρώδη το Μεγάλο, η  Μαρ ι άμνη  η  

Β '  η Μαρία του Κλοπά εκανε την αδελφή της τη Μαρία, κουνιάδα 
του Ηρώδη και τον Ιησού ανηψιό του. Τέλος οι γιοι του, οι  
τετράρχες Ηρώδης-Φίλιππος και Ηρώδης-Αντίπας, ήταν εξάδελφοι 
του Ιησού εξ αγχιστείας. 

 
Ας φτάσουμε στα πρώτα συμπεράσματα: 
 



 

 

-  Η  Μαρ ί α  η  Α ' ,  μητέρα του Ιησού, γεννήθηκε ανάμεσα στο 
30 με 32 π.Χ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, που έχουμε, η μητέρα 
της, η Άννα, ήταν εκείνη τη στιγμή τριάντα οκτώ χρόνων. 

 
-  Ο Ιησούς γεννήθηκε ανάμεσα στα 15 με 17 π.Χ. (λεπτομέρειες 

έχουμε ήδη παρουσιάσει) και πέθανε γύρω στα πενήντα του χρόνια, 
δηλαδή περίπου το 35 μ.Χ. 

 
 Ο   Ιωακ ε ί μ  πέθανε το 30 η 32 π.Χ. και ο Κλοπάς το 28 π.Χ. 
 

-  Η  Άννα  γεννήθηκε περίπου το 68 η 70 π.Χ. Ο Ηρώδης ο 
Μεγάλος γεννήθηκε το 73 π.Χ. Ήταν δηλαδή λίγο μεγαλύτερος από 
την Άννα. 

 
Η  Αννα  γέννησε τη δεύτερη κόρη της από τον Κλοπά γύρω 

στα 28 π.Χ. Αυτή είναι η Μαρ ι άμνη  η  Β΄ή  Μαρία του Κλοπά ή 
Κλεοπάτρα της Ιερουσαλήμ. 

 
-  Το 28 π.Χ., ο Ηρώ δη ς  ο  Μεγάλ ο ς  είναι σαράντα πέντε 

χρόνων. Παντρεύτηκε το 37 π.Χ. την κόρη του Υρκανού, τη 
Μαριάμνη την Α', και την εκτέλεσε οκτώ χρόνια αργότερα, δηλαδή 
το 29. Παντρεύτηκε τη Μαριάμνη τη Β' ανάμεσα στα 13 και 11 π Χ., 
όταν εκείνη ήταν περίπου δεκαπέντε χρόνων, όπως άλλωστε ήταν 
συνήθεια για τους γάμους εκείνη την εποχή. Δηλαδή, η Μαριάμνη η 
Β', γεννήθηκε περίπου το 28 π.Χ. και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού 
το 30 π.Χ. Οι χρονολογίες συμπίπτουν. 
 
- Ο Ηρώδης ο Μεγάλος πέθανε στα εξήντα εννιά του χρόνια, το 

4 π.Χ. Εκείνη τη στιγμή η Μαριάμνη η Β', ήταν είκοσι δύο χρόνων 
και είχε ήδη χάσει την εύνοια του βασιλιά από το 5. Ο Αντίπατρος, 
ο γιος της Δωρίδας, πέθανε το 4 π.Χ. 
 
-  Η  Ηρωδ ι ά δα  γεννήθηκε το 7 π.Χ. και πέθανε το 39 μ.Χ. 

Ήταν δώδεκα χρόνων, όταν παντρεύτηκε με τον Ηρώδη-Φίλιππο 
τον Α', ανάμεσα στο 5 με 7 μ.Χ. Ο Ηρώδης Φίλιππος γεννήθηκε το 
10 π.Χ. και πέθανε το 34 μ.Χ. 
 
-   Η  Σαλώμη  η  Β ' ,  η κόρη τους, γεννήθηκε γύρω στο 6 με 8 

μ.Χ. και πέθανε το 73, δηλαδή στα εξήντα πέντε της χρόνια. Τη 
χρονιά που εκτέλεσαν τον Ιησού, ήταν περίπου είκοσι οκτώ 
χρόνων. 
 

Η σταύρωση του Ιησού έγινε γύρω στα 35 μ.Χ. και τη στιγμή 
εκείνη οι  τρεις αδελφές έχουν τις παρακάτω ηλικίες: 

 
-   Η  Μα ρ ί α  η  Α ' ,  η  μητέρα του Ιησού γεννημένη ανάμεσα 

στο 30 με 32 π.Χ., είναι περίπου εξήντα πέντε χρόνων. 



 

 

-  Η  Μαρ ί α  η  Β΄ή  Μαριάμνη η Β' ή Κλεοπάτρα της 
Ιερουσαλήμ, γεννημένη περίπου το 28 π.Χ., είναι εξήντα τριών 
χρόνων. 
 
-  Η  Μαρ ί α  η  Γ ' ,  η  άλλη αδελφή από τον τρίτο άντρα της 

Άννας, γεννημένη το 26 π.Χ. είναι περίπου εξήντα ενός. 
 

 
Βλέπουμε λοιπόν κι εδώ οι υπολογισμοί μας συμπίπτουν. 
 
Από την άλλη, μεριά αν, όπως μας λένε τα εκκλησιαστικά 

κείμενα, η Μαριάμνη η Β' ή Μαρία η Β' είναι κόρη του Κλοπά κι αν ο 
Κλοπάς είναι αδελφός του Ιωσήφ, δηλαδή του Ιούδα από τα 
Γάμαλα, τότε η Μαριάμνη η Β', ή Κλεοπάτρα της Ιερουσαλήμ είναι 
θεία του Ιησού και, όντας παντρεμένη έξη έως οκτώ χρόνια (από το 
13 ή 11 π.Χ. μέχρι το 5 π.Χ.) με τον Ηρώδη, έκανε και τον 
τελευταίο να είναι γι' αυτό το διάστημα θε ί ο ς  τ ου  Ιησού !  Κ ι  
ακόμα ήταν ξάδελφος των γιων του: του Αντίπατρου, του Ηρώδη- 
Αντίπα, του Ηρώδη-Φίλιππου, και ξάδελφος των κοριτσιών του: της 
Ολυμπίας, της Ρωξάνης, της Σαλώμης της Γ', της Κύπρου της Γ'. 
Ήταν ακόμα θείος των εγγονών του: Της Δρουσίλλας, της 
Βερενίκης και προπάντων εκείνης, που τον έβαλε να καθίσει στο 
τραπέζι της και ν’ ανέβει στο κρεββάτι της, της Σαλώμης της Β', 
χήρας από το Λυσανία, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, που 
παντρεύτηκε αργότερα με τον Αριστόβουλο το Γ', το βασιλιά της 
Αρμενίας... 

 
Όλες αυτές οι  συγγενικές σχέσεις είχαν οπωσδήποτε επιδράσεις 

για την κατηγορία, που απαγγέλθηκε εναντίον του Ιησού, και είναι 
πιο χειροπιαστές από τ’ όνειρο της γυναίκας του Πιλάτου (Λουκά ς  
ΚΓ', 20). 

 
Ακόμα, όλη αυτή η οικογενειακή σχέση πλησιάζει τον Ιησού με 

τον Παύλο-Σαύλο. Ο τελευταίος ήταν εγγονός του Ηρώδη του 
Μεγάλου από τη μητέρα του, την Κύπρο τη Β', και ταυτόχρονα 
μικρανηψιός του από τον πατέρα του, τον Αντίπατρο το Β'. (Για 
λεπτομέρειες Βλέπε στο δεύτερο Βιβλίο της σειράς, με τίτλο: «Ο  
Απόσ τ ολ ος  Π αύλο ς  κα ι  η  Μυ σ τ ι κή  Ζωή  του» ) .  

 
Δημιουργείται όμως το πρόβλημα, αν ο Κλοπάς είναι πατέρας της 

Μαριάμνης της Β', γιατί μας πληροφορούν πως πέθανε πριν από τη  
γέννησή της, κι έτσι πως δικαιολογείται το γεγονός, ότι ο Ηρώδης 
τίμησε τον πατέρα της γυναίκας του, διορίζοντάς τον αρχιερέα το 
11 π.Χ. κι ακόμα πως συμβαίνει να τον λένε Σίμωνα κι όχι Κλοπά; 

 
Η εξήγηση είναι απλή. Ο Κλοπάς ήταν ο δεύτερος άντρας της 

Άννας και πράγματι πέθανε πριν από την γέννηση της κόρης του, 



 

 

αλλά η Άννα ξαναπαντρεύτηκε τον αδελφό του, το Σίμωνα, και 
ήταν αυτός που εδωσε σε γάμο τη Μαριάμνη στον Ηρώδη. Στα 
εβραϊκά δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον όρο πατέρας και 
πατρυιός, κι άλλωστε το εχουμε ξαναπεί πως, σύμφωνα με τον 
Ιουδαϊκό νόμο, ο αδελφός του νεκρού είναι υποχρεωμένος να 
παντρευτεί τη γυναίκα του. 

 
Το λειτούργημα του αρχιερέα, το ανέλαβε φυσικά με το 

πραγματικό του όνομα, τ’ όνομα που πήρε στην περιτομή του, 
δηλαδή Σιμών η Συμεών (κι όχι Σαλώμης, όπως τον ονομάζει μια 
παραλλαγή του απόκρυφου κειμένου Περ ί  γ ε ννήσ εως  τη ς  
Παρθέν ου ) .  Τ’ όνομα της περιτομής, αλλάζει, κατά τη διάρκεια 
της ζωής του προσώπου, σ' ελάχιστες περιπτώσεις και με ειδική 
τελετουργία. Ο βασικότερος λόγος αλλαγής ονόματος ήταν ο 
κίνδυνος για τη ζωή του ατόμου από μια συνωνυμία ή κάτι 
παρόμοιο. Ο Φλάβιος Ιωσήφ μας πληροφορεί πως αρχικά ο 
Καϊάφας, ο αρχιερέας που δίκασε τον Ιησού από την άποψη του 
Ιουδαϊκού νόμου, λεγόταν κι αυτός Ιωσήφ (Φλάβιος Ιωσήφ: 
Ι ου δα ϊ κ έ ς   Α ρχα ι ό τη τ ε ς ) .  

 
Από την άλλη μεριά είμαστε βέβαιοι, πως ο αναγνώστης μας θα 

έχει αντιμετωπίσει με πολύ καχύποπτη στάση το γεγονός, πως οι 
άντρες της Άννας πέθαναν αμέσως, ο ένας μετά τον άλλον, λες και 
η γυναίκα τους είχε καταδικασθεί σ' ένα αδιάκοπο πένθος. Η 
περίπτωση είναι Βασικά απίθανη και στην αρχή κι εμείς νομίσαμε 
πως πρόκειται για ένα ακόμη δημιούργημα της παραμυθολογίας, 
που χαρακτηρίζει τους Ανατολίτες. Ωστόσο, βρεθήκαμε αντιμέτωποι 
με την ιστορική αλήθεια. 
 

Αν κάνουμε τους υπολογισμούς μας, με βάση την κλασσική 
χριστιανική χρονολόγηση, που θεωρεί τον Ιησού γεννημένο το 1 
μ.Χ., τότε η μητέρα του, η Μαρία, θα πρέπει να γεννήθηκε το 15 
π.Χ. Σύμφωνα με την παράδοση, που μελετήσαμε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, ο πατέρας της Μαρίας πέθανε τη χρονιά 
της γέννησής της κι ο πρώτος πατρυιός της ένα χρόνο αργότερα, 
ενώ ο δεύτερος πατρυιός παντρεύτηκε την Άννα, όταν η Μαρία 
ήταν δύο περίπου χρόνων. Πρέπει λοιπόν να ψάξουμε για ιστορικά 
γεγονότα, που να δικαιολογούν τους δύο ξαφνικούς θανάτους, και 
με κλασσική χρονολόγηση, δηλαδή ανάμεσα στο 15 και το 13 π.Χ., 
δεν συναντάμε κάτι τέτοιο. 

 
Αν, αντίθετα, ασπαστούμε την άποψη του Αγίου Ειρηναίου, που 

μας λέει πως ο Ιησούς πέθανε στην ώριμη ηλικία, γύρω στα 
πενήντα του χρόνια, τοτε τοποθετούμε τη γέννηση του Ιησού το 17 
π. Χ. και τη γέννηση της Μαρίας ανάμεσα στο 34 και το 32 π.Χ. 

 



 

 

 Η χρονολογία όμως αυτή συμπίπτει με μια φρικτή περίοδο για 
την ιστορία του Ισραήλ, που δικαιολογεί, όπως θα δούμε. 
ξαφνικούς και αλλεπάλληλους θανάτους. 

 
Ο Αντίγονος, ο γιος του Αριστόβουλου από τη δυναστεία των 

Μακκαβαίων, φιλονικούσε αδιάκοπα με το θείο του, τον Υρκανό, για 
το θρόνο της Ιουδαίας. Διωγμένος από τον Ηρώδη το Μεγάλο, ο 
Αντίγονος πηγαίνει στη χώρα των Πάρθων και συμμαχεί με το 
βασιλιά τους, που εκστρατεύει τελικά εναντίον της Ιερουσαλήμ. Ο 
Υρκανός κι ο Φαζαήλ πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Ο Φαζαήλ 
αλυσοδεμένος αυτοκτονεί, από την απελπισία του, μέσα στο κελλί 
του, κτυπώντας με ορμή το κεφάλι του στον τοίχο. Ίσως και να τον 
βοήθησαν. Ο Αντίγονος διέταξενά κόψουν τ' αυτιά του Υρκανού, 
που μ’ ένα τέτοιο σημάδεμα δε μπορούσε ποτέ πια ν' ανακηρυχτεί 
αρχιερέας. Ο Αντίγονος ανακηρύσσεται κατόπιν βασιλιάς της 
Ιουδαίας. Όμως δεν έμεινε για πολύ καιρό, Ο Ηρώδης κατέφυγε 
αρχικά στην Αίγυπτο. Από εκεί, πέρασε με πλοίο στη Ρώμη και 
ζήτησε τη βοήθεια του Αντώνιου, που τον παρουσίασε στη 
σύγκλητο και τον ανακήρυξε βασιλιά της Ιουδαίας. Μετά, του 
έδωσε μισθοφορικό στρατό, για να διώξει από το βασίλειό του τους 
Πάρθους και τον Αντίγονο. Βρισκόμαστε στο 39 π.Χ. 

 
Ο Ηρώδης φθάνει με το ρωμαϊκό στρατό του και πολιορκεί την 

Ιερουσαλήμ. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, ο Ηρώδης 
παντρεύεται με τη Μαριάμνη την Α', κόρη του Υρκανού, τόσο για 
την ομορφιά της, όσο και για να νομιμοποιήσει την ανακήρυξή του 
σα βασιλιάς του Ισραήλ, εφ' όσον με τ ο γάμο του αυτόν γ ι ν ότ αν  
γαμπρό ς  τ ου  ν όμ ι μ ου  β ασ ι λ ι ά . 

 
Μετά από έξη εβδομάδες πολιορκίας, η πόλη πέφτει στα χέρια των 
πολιορκητών. Όλοι οι  εχθροί του Ηρώδη σφάζονται με φριχτό 
τρόπο και η σφαγή επεκτείνεται σε ολόκληρο τον πληθυσμό της  
Ιερουσαλήμ. Ο Ηρώδης προσπάθησε μάταια να συγκρατήσει τους 
μισθοφόρους του. Η πόλη λεηλατήθηκε, ο Ναός ρημάχτηκε, οι 
φόνοι και οι βιασμοί ήταν αμέτρητοι. Ο Αντίγονος πιάστηκε 
αιχμάλωτος και στάλθηκε στη Ρώμη, όπου ο Αντώνιος διέταξε την 
εκτέλεσή του. Ωστόσο, ο Ηρώδης δεν κατάφερε να επιβληθεί 
αμέσως. Συνάντησε σοβαρές δυσκολίες στους κύκλους των 
Φαρισαίων. Τότε, αποφάσισε μια γενική σφαγή των αντιπάλων του. 
Τους ηγέτες της αντίδρασης διατάζει να τους σκοτώσουν. Για τα 
μέλη του Σανχεντρίν, διατάζει να τους κόψουν το λαρύγγι. Τον 
αδελφό της γυναίκας του Μαριάμνης της Α', τον Αριστόβουλο, 
διατάζει να τον πνίξουν στον Ιορδάνη. Η γυναίκα του ποτέ δεν του 
το συγχώρεσε αυτό... Όλα αυτά μας τα διηγείται ο Φλάβιος Ιωσήφ 
στους Πολέμου ς  τη ς  Ι ουδα ί α ς  (σλαβικό χειρόγραφο I, XVI κι 
ελληνικό χειρόγραφο I, XII). Βρισκόμαστε στο 37 π.Χ. 
 



 

 

Ας προχωρήσουμε επτά χρόνια, κι ας φτάσουμε στο 30. Τρομεροί 
σεισμοί ερημώνουν την Ιουδαία, που δεν είχε συνέλθει ακόμα από 
τις φοβερές σφαγές. Στους σεισμούς χάθηκαν πάνω από τριάντα 
χιλιάδες άνθρωποι, μαζί μ όλα τα ζώα της χώρας. Οι χιλιάδες από 
τα άθαφτα πτώματα ανθρώπων και ζώων μολύνουν τα νερά κι 
απλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα μια φοβερή επιδημία χολέρας και 
τύφου. Βλέποντας την κατάσταση αυτή, οι Άραβες της ΝαΒαθηνής 
εκστρατεύουν ενάντια στο Ισραήλ. Έφυγαν όμως νικημένοι, όχι 
τόσο από τη στρατιωτική αντίσταση, όσο από τις φοβερές 
αρρώστιες που τους αποδεκάτισαν. (Βλ. Φλάβιος Ιωσήφ: 
«Ιουδαϊκές Αρχαιότητες» XV, VII). 

 
Αν τώρα υπολογίσουμε πως όλες αυτές οι χρονολογίας είναι 
σχετικές και πάντα έχουν μια προσέγγιση ενός η δύο χρόνων, 
μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε στον αναγνώστη μας πως oi δύο 
πρώτοι άντρες της Άννας, χάθηκαν μέσα σε αύτη τη φοβερή 
δεκαετία, που αρχίζει με τον εμφύλιο πόλεμο το 40, εξελίσσεται σ' 
επιδρομή των Πάρθων και σε συνέχεια των Ρωμαίων το 39, 
συνεχίζει με την πολιορκία και τη σφαγή το 37 και τελειώνει με 
τους σεισμούς, τη χολέρα, τον τύφο και την Αραβική επιδρομή του 
30. (Αν θυμηθούμε πως οι  υπολογισμοί του Διονυσίου του Μικρού, 
που καθόρισε τη χρονολογική αρίθμηση που έχουμε σήμερα, επτά 
αιώνες μετά την εμφάνιση του Ιησού, είναι λανθασμένοι, κανονικά 
το 1 μ.Χ. επρεπε να τοποθετηθεί πέντε χρόνια νωρίτερα). 
 

Έτσι, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως ο ι  αλλεπάλληλοι θάνατοι 
των συζύγων της Άννας δεν είναι γέννημα της φαντασίας των 
συντακτών του Βιβλίου Περ ί  γ ε ννήσ εως  τη ς  Πα ρθέν ου ,  
που αποδίδεται στον Κύριλλο της Αλεξανδρείας και θεωρείται 
αυθεντικό από πολλές Ανατολικές Εκκλησίες. Είδαμε πως τα 
ιστορικά γεγονότα της εποχής δικαιολογούν τέτοιους ξαφνικούς κι 
αλλεπάλληλους θανάτους. Αλλ' ας ξαναγυρίσουμε στη Μαριάμνη τη 
Β'. 

 
Θα πρέπει να παρουσιάσουμε το ιστορικό πρόσωπο της θείας του 

Ιησού. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, είναι αδύνατο να πετύχει η 
προσπάθεια μας, αν δεν τοποθετήσουμε τη Μαριάμνη στην 
καταπληκτική εικόνα, που παρουσιάζει η αυλή του Ηρώδη του 
Μεγάλου. 

 
Στο έργο του Πόλεμο ι  τ η ς  Ι ου δα ί α ς  (ελλ. χειρόγραφο, I, 

IX) ο Φλάβιος Ιωσήφ μας αφηγείται πως ο Ηρώδης έδιωξε από την 
αυλή του τον αδελφό του το Φαιρόρα, επειδή ο τελευταίος δεν 
ήθελε να χωρίσει τη γυναίκα του που συνωμοτούσε εναντίον του 
βασιλιά. Λίγο αργότερα, ο Φαιρόρας πεθαίνει κι ο Ηρώδης 
ανακαλύπτει πως είχε προσπαθήσει να τον δηλητηριάσει με την 
συνεργασία του γιου του, του Αντίπατρου, γιου της Δωρίδας. Ο 



 

 

Ηρώδης διώχνει τη Δωρίδα για δεύτερη φορά. Κατόπιν 
αποκληρώνει τον Ηρώδη- ίλιππο τον Α', το γιο της Μαριάμνης της 
Β', και διώχνει τον πατέρα της το Σίμωνα από τη θέση του 
αρχιερέα. Το σλαβικό χειρόγραφο μας δίνει ακόμα περισσότερες 
λεπτομέρειες, που, όπως θα δούμε, αξίζει τον κόπο να τις 
επαναλάβουμε: 

 
«Οι  πληροφορίες αυτές τάραζαν το βασιλιά και καρφώθηκαν σα 

μαχαίρι στην καρδιά του. Διέταξε ν' ανακρίνουν όλες τις γυναίκες 
του παλατιού. Μια από αυτές, την ώρα που τη βασάνιζαν φώναξε: 
-Θεέ μου, που κυβερνάς τον ουρανό και τη γη, εκδικήσου τη μάνα 
του Αντίπατρου (τη Δωρίδα), γιατί αυτή φταίει για όλα τα μαρτύρια, 
που υποφέρουμε τώρα... Ο βασιλιάς άκουσε αυτά τα λόγια κι έψαξε 
να βρεί την αλήθεια. Η γυναίκα του αποκάλυψε πως η μάνα του 
Αντίπατρου τον απατούσε με το Φαιρόρα, τον αδελφό του, και πως 
στα κρυφά πλαγιάζανε η Δωρίδα, ο Φαιρόρας, ο Αντίπατρος κι 
άλλες γυναίκες, πίνοντας κι οργιάζοντας ολόκληρο το βράδυ, χωρίς 
να επιτρέπουν να πλησιάζει κανείς στα διαμερίσματα τους, ούτε 
ελεύθερος άνθρωπος, ούτε δούλος. Ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια της 
γυναίκας και διέταξε ν' ανακρίνουν όλες τις δούλες χωριστά. Όλες 
τους μετά τα βασανιστήρια ομολόγησαν τα ίδια που είχε πει εκείνη 
η γυναίκα στο Βασιλιά». (Φλάβιος Ιωσήφ: Πόλεμο ι  τ η ς  
Ι ου δα ί α ς  σλαβικό χειρόγραφο, I, XII). 

 
Το ελληνικό κείμενο από τις   Ι ουδα ϊ κ έ ς  Αρχα ι ό τη τ ε ς  μας 

επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, που πήραμε από τη σλαβική εκδοση 
των Πολέμων  τη ς  Ι ουδα ί α ς ,  πράγμα που σημαίνει πως τα 
στοιχεία είναι γραμμένα από το χέρι του Φλαβίου Ιωσήφ: 

 
«Με τα βασανιστήρια, οι δούλες τ’ αποκάλυψαν όλα: τα όργια, 

τις κρυφές συγκεντρώσεις, ακόμα και τα λόγια, που είχε πει κρυφά 
ο Ηρώδης στον Αντίπατρο και που ο τελευταίος τα είχε ομολογήσει 
στις γυναίκες του Φαιρόρα...» (Φλάβιος Ιωσήφ: I ουδα ϊ κ έ ς  
Αρχα ι ό τη τ ε ς ,  XVII, IV, ελληνικό χειρόγραφο). 

 
Τα κρυφά λόγια, που είχε πεί ο Ηρώδης στον Αντίπατρο, 

φανερώνουν πως οι  γυναίκες δεν έβγαλαν τις ομολογίες από το 
μυαλό τους, για να γλυτώσουν από τα βασανιστήρια, κι ακόμα, oι 
ανακρίσεις έγιναν για την κάθε μια δούλα χωριστά. 

 
Πράγματι λοιπόν γινόντουσαν όργια, τόσο σεξουαλικά όσο και 

μαγικά, με απώτερο σκοπό τη συνωμοσία σε βάρος του Ηρώδη. 
Απόηχος της κατάστασης αυτής υπάρχει και στους Ψαλμούς  τ ου  
Σολομώντ α , κείμενο που γράφτηκε ανάμεσα στα τέλη του 1ου 
π.Χ. αιώνα και στις αρχές του 1ου μ.Χ.: 

 



 

 

«Μέσα στα υπόγεια κρύβονται για να κάνουν τις βρωμερές τους 
πράξεις. Ο γιος ενώνεται με την μητέρα κι ο πατέρας με την κόρη. 
Όλοι άνταλλάσουν τις γυναίκες τους και συνάμα δίνουν όρκους 
φρικτούς για φθονερούς σκοπούς...» (Ψαλμ ο ί  τ ου  
Σολομώντ α  VIII, 9-11. Παρίσι 1911, εκδοση LETOUZEY-ΑΝΕ). 

 
Όλα αυτά μοιάζουν τρομερά με τις μαγικο-σεξουαλικές γιορτές 

του ταντρισμού και τα περίφημα μεσαιωνικά σάββατα: Το σπάσιμο 
των ταμπού με τη σεξουαλική και γαστρονομική υπερβολή, οι όρκοι 
της υπακοής, οι συνωμοσίες κτλ. 

 
Αλλά η Μαριάμνη η Β΄ ή Μαρία του Κλοπά, η μισαδελφή της 

Μαρίας, της μητέρας του Ιησού, είχε πάρει μέρος και στη 
συνωμοσία και στα όργια: 

 
«Φαίνεται πως τα φαντάσματα του Αλέξανδρου και του 

Αριστόβουλου (γιοι του Ηρώδη από τη Μαριάμνη την Α', που ο 
πατέρας τους διέταξε να τους θανατώσουν στη Σεβάστεια της 
Καισαρείας το 7 π.Χ.) τριγυρνούσαν πάνω από τα μέλη της 
οικογένειας και αποκάλυπταν όλα τα μυστικά σχέδια κι όλους τους 
συνωμότες, ακόμα και τους πιο καλά φυλαγμένους από τις υποψίες 
του βασιλιά. Οι αδελφοί της Μαριάμνης, της κόρης του Σίμωνα του 
Αρχιερέα, αποκαλύφθηκαν ενοχοι και από τις ομολογίες τους 
ενοχοποιήθηκε και η αδελφή τους. Ο Ηρώδης, για να την 
τιμωρήσει, αποκλήρωσε το γιο της, που τον είχε καθορίσει σα 
διάδοχο του. (Φλάβιου Ιωσήφ: Πόλεμο ι  σ την  Ι ουδα ί α ,  I. 
XIX, ελληνικό χειρόγραφο) 

 
Ο Ηρώδης Βέβαια δεν μπορούσε να κατηγορήσει για συνωμότη 

το γιο της Μαριάμνης της Β', γιατί την στιγμή που γίνονται όλα 
αυτά βρισκόμαστε στο 5 π.Χ. κι ο Ηρώδης-φίλιππος γεννήθηκε το 
10 π.Χ., δηλαδή ήταν μόλις πέντε χρόνων. 

 
Έτσι λοιπόν είμαστε βέβαιοι πως η Μαρία του Κλοπά, θεία του 

Ιησού κι ετεροθαλής αδελφή της Μαρίας, της μητέρας του, 
παντρεύτηκε το βασιλιά Ηρώδη το Μεγάλο με τ’ όνομα Μαριάμνη η 
Β' και συνωμότησε εναντίον του, κατά τη διάρκεια οργιαστικών 
σεξουαλικών και μαγικών συγκεντρώσεων. Με Βάση όσα 
αποκαλύψαμε ήδη για τους ασταμάτητους και πολυμόρφους αγώνες 
των μελών της Δαυιδικής οικογένειας, για να ξανακαθίσουν στο 
θρόνο του Ισραήλ, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως η Μαριάμνη 
πήρε μέρος στα όργια για λογαριασμό του ανηψιού της, του Ιησού 
Ο τελευταίος, γεννημένος γύρω στα 17 π Χ ,  ήταν περίπου δώδεκα 
χρόνων, δηλαδή θρησκευτικά και πολιτικά ενήλικος, όταν η θεία 
του άρχισε τις συνωμοσίες της το 5 π.Χ. Θα μας ήταν μάλιστα πολύ 
δύσκολο να πιστέψουμε πως η Μαρία η Α' ήταν τελείως αμέτοχη 
στη δράση της αδελφής της. 



 

 

 
Όλα αυτά επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό μας, πως ο πρωτογενής 

ιουδο-χριστιανισμός δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα μεγάλο πολιτικό 
επιχείρημα, που είχε σκοπό την απελευθέρωση του Ισραήλ από το 
Ρωμαϊκό Ζυγό και τους Ίδουμαίους τοποτηρητές του, και δεν είχε 
καμία απολύτως σχέση με την ίδρυση μιας νέας θρησκείας ή με την 
πραγματοποίηση μιας πανάρχαιας προφητείας για την έλευση του 
Μεσσία. 

 
Θα πρέπει ακόμα να παρατηρήσουμε πως ο! σχέσεις ανάμεσα 

στις δυο αδελφές διατηρήθηκαν σε πολύ καλό επίπεδο, μετά το 
διώξιμο της μικρότερης από τα βασιλικά ανάκτορα, κι απόδειξη είναι 
πως τις συναντάμε σαράντα χρόνια αργότερα να παρακολουθούν 
μαζί την εκτέλεση του Ιησού. ( Ιωάννης:  ΙΘ', 25). 

 
Ωστόσο, μετά την αποπομπή της Μαριάμνης, διατηρήθηκαν 

αρκετές σχέσεις ανάμεσα στη δαυϊδική και την ηρωδιακή 
οικογένεια. Η εγγονή του Ηρώδη, η Σαλώμη η Β', υπήρξε για ένα 
διάστημα ερωμένη του Ιησού και τον ακολουθούσε στις περιοδείες 
του (Μάρκος ΙΕ', 41) μαζί με κάποιαν Ιωάννα «γυναίκα του Χουζά, 
αξιωματούχου του Ηρώδη - Αντίπα» (Λουκά ς  Η', 3). 

 
Η παρουσία της Σαλώμης της Β', εγγονής του Ηρώδη του 

Μεγάλου, χήρας του Λυσανία, τετράρχη της Αβιληνής, η παρουσία 
της Ιωάννας, της γυναίκας ενός αξιωματούχου του Αντίπα, η 
παρουσία της Μαρίας του Κλοπά ή Μαριάμνης της Β', γενικά η 
παρουσία όλων αυτών των γυναικών, που η χριστιανική παράδοση 
θέλει να ονομάζει «Άγιες Γυναίκες», στο χώρο του πρωτογενή 
χριστιανισμού, μας όδηγεί σ' ένα πολύ περίεργο κύκλωμα σχέσεων. 
Όσο για την αγιοσύνη των γυναικών αυτών, είναι πολύ αμφίβολη 
και παρόλο που το θέμα δεν μας ενδιαφέρει από δογματική άποψη, 
θ' αναφερθούμε περιληπτικά, για να διασκεδάσουμε τον αναγνώστη 
μας. 

 
Η αγιοσύνη της Μαρίας του Κλοπά αποκλείεται, από το γεγονός 

πως πήρε μέρος σε ακατανόμαστα όργια και συνωμοσίες. Η 
αγιοσύνη της Σαλώμης κι αυτή αποκλείεται, γιατί η κυρία αυτή, 
χήρα σε πολύ νεαρή ηλικία, συχνωτιζόταν με τους κύκλους των 
Ζηλωτών και δέχτηκε να γίνει ερωμένη του Ιησού. Όσο για την 
τρίτη θα μπορούσαμε ν' αναρωτηθούμε πως την άφηνε ο άντρας 
της να τριγυρνάει πάνω στα βουνά με τις ομάδες των Ζηλωτών, 
που εκτός από την κοινοκτημοσύνη των αγαθών είχαν καθιερώσει 
και την κοινοκτημοσύνη των γυναικών, όπως θα δουμε παρακάτω. 
Η συμπεριφορά της μπορεί να εξηγηθεί μόνο με δύο τρόπους: είτε 
ήταν υποχρεωμένη ν' ακολουθεί την πριγκίπισσα Σαλώμη, είτε την 
είχε διώξει ο άντρας της. Οπωσδήποτε καμία από αυτές τις 
εξηγήσεις δεν δικαιολογεί τον τίτλο της «Άγιας Γυναίκας» που τους 



 

 

δίνει με τόση αφέλεια ο DANIEL ROPS, επικυρώνοντας γι' άλλη μια 
φορά έναν ανεύθυνο μύθο. 

 
Ωστόσο η παρουσία των τριών αυτών γυναικών στην Ιερουσαλήμ 

τη μέρα της σταύρωσης του Iησού, αποτελεί μία επί πλέον εξήγηση 
για τις μυστηριώδεις προστατευτικές επεμβάσεις, που 
παρατηρήσαμε πάμπολλες φορές, για λογαριασμό του Ιησού. 
Φαίνεται πως οι ραδιουργίες των υψηλών αυτών προσώπων δεν 
πέτυχαν τελικά να σώσουν τον Ιησού, γιατί η συμπεριφορά του είχε 
ξεπεράσει πλέον τα όρια της ανοχής της Ρωμαϊκής δικαιοσύνης και 
του Ρωμαίου προκουράτορα. Τόσο η ΑΝΝΕ JAUBERT στο βιβλίο της 
«Η  Χρον ολογ ί α  τ ου  Μυσ τ ι κ ού  Δε ί πνου » ,  που πήρε και 
IMPRIMATUR της Καθολικής Εκκλησίας το 1957, όσο κι ο 
διαμαρτυρόμενος ερευνητής και Ιερωμένος OSCAR CULLMANN, στο 
βιβλίο του Ο Θεό ς  κ ι  ο  Κ α ί σα ρ» ,  απ οδε ί ξαν ε  πως η δίκη 
του Ιησού ήταν μια τυπική δίκη Ζηλωτή. Πράγμα που ενισχύει τις 
απόψεις μας. 

 
Ας εξετάσουμε τώρα ένα άλλο θέμα, που τα συμπεράσματα του 

θα θεωρηθούν οπωσδήποτε σκανδαλώδη από τη μερίδα των 
θρήσκων αναγνωστών. Όμως δεν μπορούμε ν' αποφύγουμε την 
έρευνα ούτε και σε αυτό το σημείο, άσχετα αν η εικόνα που έχουν 
σχηματίσει οι Χριστιανοί από την κλασσική κατήχηση, για το κλίμα 
που επικρατούσε στους πρωτοχριστιανικούς κύκλους, είναι τελείως 
διαφορετική από αυτήν που τους παρουσιάζει η ιστορική αλήθεια, 
Θα εξετάσουμε λοιπόν το θέμα της κοινοκτημοσύνης των αγαθών, 
που περιελάμβανε και την κοινοκτημοσύνη των γυναικών! 

 
Από τον ΦλάΒιο Ιωσήφ, που για τρία χρόνια ήταν μέλος της 

αίρεσης τους, ξέρουμε πως οι Εσσαίοι αρνιόντουσαν το γάμο, αλλά 
επέτρεπαν τις σεξουαλικές σχέσεις για την απόκτηση παιδιών και 
για την ανανέωση των μελών τους. Οι σεξουαλικές σχέσεις 
γινόντουσαν με ειδικά, για το σκοπό αυτόν, διαλεγμένες γυναίκες, 
που πριν από την επαφή ακολουθούσαν μια ειδική εξαγνιστική 
τελετουργία (Φλάβιος Ιωσήφ: Πόλεμο ι  τ η ς  Ι ου δα ί α ς ,  Η ,  
VII, IX, III, VIII, Χ - Ι ουδα ϊ κ έ ς  Αρχ α ι ό τη τ ε ς  XVIII, I, 5). 

 
Οι Εσσαίοι ήταν χωρισμένοι σε τέσσερεις χωριστές τάξεις και 

φαίνεται πως μόνο η κατώτερη τάξη, που είχε και τα νεώτερα μέλη, 
είχε το δικαίωμα να έχει σεξουαλικές σχέσεις. Από άλλους 
συγγραφείς όπως ο Φίλωνας της Αλεξανδρείας κι ο Πλήνος, 
μαθαίνουμε πως οι Εσσαίοι απέφευγαν το νόμιμο γάμο, αλλά δεν 
απαγόρευαν τις σεξουαλικές σχέσεις μ' «εξαγνισμένες» γυναίκες. 

 
Θα καταλάβουμε ακόμα καλύτερα τον περίεργο αυτό τύπο των 

σχέσεων, αν θυμηθούμε πως οι Εσσαίοι εφήρμοζαν τον απόλυ τ ο  
κομμ ουν ι σμό .  Όποιος γινόταν μέλος της αίρεσης έδινε όλα του 



 

 

τα υπάρχοντα στην κοινότητα. Φαίνεται πως το σύστημα αυτό 
έκανε μεγάλη εντύπωση στο Φλάβιο Ιωσήφ, που, όντας πλούσιος, 
εγκατέλειψε πριν γίνει μόνιμο μέλος, την αίρεση. (Πόλ εμο ι  τ η ς    
Ι ου δα ί α ς ,  II, VIII, 3). 

 
Φτάνουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως οι Εσσαίοι δεν 

παντρευόντουσαν σύμφωνα με τα έθιμα του Ισραήλ κι όπως το 
επέβαλλε ο Ιουδαϊκός νόμος, αλλά τεκνοποιούσαν για τις ανάγκες 
της αίρεσής τους, γονιμοποιώντας γυνα ί κ ε ς ,  που  τ ι ς  ε ί χ αν  
κο ι ν έ ς ,  από τη στιγμή που γίνονταν μόνιμα μέλη της αίρεσης. Οι 
γυναίκες αυτές ήταν εξαγνισμένες με ειδική τελετουργία. Ακόμα, 
δεν αποκλείεται οι ανώτερες τάξεις της αίρεσης να εξαγνίζονταν με 
τη σειρά τους, κάθε φορά που έρχονταν σε άμεση σχέση με τα 
κατώτερα μέλη, εξ αιτίας των επαφών που είχαν (οι τελευταίοι) με 
τις γυναίκες. 

 
Ξέρουμε πως οι Ζηλωτές αποσπάστηκαν κάποια εποχή από τους 

Εσσαίους και πως πολλά από τα έθιμά τους τα διατήρησαν. Ένα από 
αυτά ήταν και η κοινοκτημοσύνη: 

 
«του δε πλήθους των πιστευσάντων ην η καρδία και η ψυχή μία, 

και ουδέ εις τι των υπαρχόντων αύτω ελεγεν ίδιον είναι, αλλ' ήν 
αυτοίς άπαντα κοινά,... ουδέ γαρ τις ενδεής τις υπήρχεν εν αυτοίς. 
όσοι γάρ κτήτορες χωρίων η οικιών υπήρχον, πωλούντες έφερον 
τας τιμάς των πιπρασκομένων και ετίθουν παρά τους πόδας των 
αποστόλων, διεδίδοτο δε εκάστω καθότι αν τις χρείαν είχε...» 
(Πράξε ι ς  Αποσ τ όλων  Δ', 32 -35). 

 
Τις αυθόρμητες αυτές προσφορές οι Απόστολοι τις 

χρησιμοποιούσαν για τα δικά τους συμφέροντα, γιατί παρακάτω 
διαβάζουμε: 

 
«εν δε ταις ημέραις ταύταις πληθυνόντων των μαθητών εγένετο 
γογγυσμός των ελληνιστών προς τους εβραίους, ότι 
παραθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή αι χήραι αυτών.» 
(Πράξε ι ς  των    Απ οσ τ όλων  ΣΤ. 1). 
 

Στη συνέχεια θα παρατηρήσουμε πως οι «άγιοι» απόστολοι του 
Κυρίου, όχι μόνο εφαρμόζανε την κοινοκτημοσύνη των γυναικών, 
αλλά και την επέβαλαν τόσο στις γυναίκες, όσο και στις κόρες των 
νεοφώτιστων. Ας πάρουμε την Εκλησ ι ασ τ ι κή  Iσ τορ ί α  του 
Ευσέβιου της Καισαρείας: 

 
«... εκείνη την εποχή γεννήθηκε και η αίρεση των Νικολαϊτών, 

που δεν επικράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα (ο Ε υ σ έ βιος 
ψεύδεται σε αυτό το σημείο, γιατί οι Νικολαϊτες ήταν για πολύ 
διαδεδομένη αίρεση άκομα μέχρι τον 4ο αιώνα, όπως μας 



 

 

πληροφορεί ο Επιφάνειος. Πράγμα που σημαίνει πως, τουλάχιστον 
τους τέσσερεις πρώτους αιώνες, εφαρμοζόταν η κοινοκτημοσύνη 
των γυναικών) και που βασιζόταν στην Απ οκάλυψη ,  που λένε 
πως την έγραψε ο Ιωάννης (Στο πρώτο μας βιβλίο Ο Ιησού ς  ή  
τ ο  Θαν άσ ι μο  μυσ τ ι κ ό  των  Να ϊ τών»  αποδείξαμε πως ο 
πραγματικός συγγραφέας της Αποκάλυψης  είναι ο ίδιος ο 
Ιησούς. Κατά συνέπεια η κοινοκτημοσύνη των γυναικών, που 
ονομάστηκε αργότερα «Νικολαϊτισμός»,  ήταν ήδη εφαρμοσμένη 
την εποχή του Iησού και των αποστόλων του. Ο Ειρηναίος μας 
λέγει πως η συνήθεια αυτή άρχισε από την εποχή του διακόνου 
Νικόλαου, την εποχή των αποστόλων!). Οι αιρετικοί αυτοί 
παρουσιάζουν σαν ηγέτη τους τον διάκονο Νικόλαο, που ήταν 
σύντροφος του πρωτομάρτυρα Στέφανου και είχε χειροτονηθεί μαζί 
με το σύντροφό του από τα χέρια των αποστόλων. Ο Κλήμης της 
Αλεξανδρείας, στο τρίτο μέρος του βιβλίου του, Στωματείς, μας λέει 
για το Νικόλαο τα εξής: - Είχε λέει, μια πανέμορφη γυναίκα. Μετά 
την ανάληψη του Σωτήρα, οι απόστολοι τον κατηγόρησαν πως ήταν 
ζηλιάρης. Τότε εκείνος οδήγησε τη γυναίκα του στη συγκέντρωση, 
την εβαλε στη μέση και την άφησε στη διάθεση οποιουδήποτε 
ήθελε να πλαγιάσει μαζί της. Λένε πως το έκανε αυτό σύμφωνα με 
την εντολή, πως δεν πρέπει να γίνεται κανείς δούλος της σάρκας. 
Από τότε όλοι οι οπαδοί του επανελάμβαναν την ίδια πράξη για τους 
ίδιους λόγους, κι έτσι οι αιρετικοί αυτοί πορνεύουν ασταμάτητα μ' 
έναν ξεδιάντροπο τρόπο.... Έτσι είχαν τα πράγματα. Η εγκατάλειψη 
της γυναίκας του, που ήταν ένα άντικείμενο ζηλοτυπίας, στα χέρια 
των αποστόλων γινόταν μια αυταπάρνηση του σαρκικού πάθους και 
μια απελευθέρωση του πνεύματος από τις απαιτήσεις της σάρκας. 
Κατά τη γνώμη μου, φαίνεται πως έκανε την πράξη αυτή, για να 
πραγματοποιήσει την εντολή του Κυρίου, που είπε πως δεν είναι 
δυνατόν να υπηρετείς δύο άρχοντες, την ηδονή και τον Κύριο...» 
(Ευσέβιος της Καισαρείας, Εκκλησ ι αστ ι κή  Ισ τορ ί α ,  I I I , XXI, 
1-2). 
 

Με βάση το παραπάνω κείμενο, θα κάνουμε μερικές 
παρατηρήσεις: 

 
α) Ο Νικόλαος ο Διάκονος, παρ' όλο που είχε φωτιστεί από το 

Άγιο Πνεύμα (βλ. Πράξε ι ς  των  Αποσ τ όλων  ΣΤ', 5-6), 
συνέχισε να ζηλεύει την όμορφη γυναίκα του. Και φαίνεται πως είχε 
λόγους γi αυτό, επειδή: 

 
β) Οι απόστολοι, παρ' όλο που κι αυτοί ήταν φωτισμένοι από το 

Άγιο Πνεύμα, τον κατηγορούν πως είναι ζηλιάρης, πράγμα που 
σημαίνει πως κι αυτοί με τη σειρά τους ποθούσαν τη γυναίκα του, 
σύμφωνα με τη συνήθεια της κοινοκτημοσύνης, κι ακόμα πως κι 
αυτοί δεν είχαν απελευθερωθεί από τις «χυδαίες επιθυμίες της 
σάρκας»... 



 

 

γ) Ωστόσο, παρ' όλη τη ζήλεια του, ο Νικόλαος υπακούει στη 
συνήθεια των Εσσαίων, των Ζηλωτών και των αποστόλων, και βάζει 
τη γυναίκα του στη διάθεση τους. 

 
δ) Ο Κλήμης της Αλεξανδρείας μέσα από το χειρόγραφο του 

Ευσέβιου της Καισαρείας μας λέει πως «κατά τη γνώμη του, 
φαίνεται» πως η πράξη αυτή έγινε για να συμμορφωθεί ο Νικόλαος 
με την εντολή του Κυρίου, για την απαλλαγή από τις σαρκικές 
απολαύσεις. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρος γι' αυτό, και προτιμάει, τον 
υποθετικό τρόπο εκφρασης. Αν ο Νικόλαος ήταν ζηλιάρης, είχε 
λόγους γι' αυτό. Φαίνεται όμως πως τελικά η εκτέλεση του Aνανία 
και της γυναίκας του, που απόκρυψαν ένα μέρος από την περιουσία 
τους, από το κοινό ταμείο, τον εκανε να σκεφτεί πιο λογικά. 

 
ε) Η γυναίκα του Νικόλαου δεν προσφέρθηκε για γάμο, όπως μας 
λέει η γαλλική μετάφραση του ελληνικού κειμένου, επειδή ο 
σεβάσμιος μεταφραστής G. BARDY δεν τόλμησε ν' αποδώσει 
κυριολεκτικά το νόημα της φοβερής φράσης. Η φράση αυτή έχει 
την έννοια της ελεύθερης διάθεσης της γυναίκας σαν οργάνου 
ηδονής. Και να η πραγματική φράση του Ευσέβιου, που αντιγράφει 
τον Κλήμη: «εις μέσον  αγ αγών  την  γυνα ί κα  γήμα ι  τω  
βουλομένω  επέ τρε ψεν . . . »  
 

Η κοινοκτημοσύνη όμως των γυναικών δεν σταμάταγε στις 
συζύγους, αλλά περιελάμβανε και τις κόρες των μελών της 
μεσσιανικής οργάνωσης, πράγμα που αποκλείει τη δημιουργία 
σταθερών οικογενειακών δεσμών με τη σημερινή έννοια. Να ένα 
άλλο αποδεικτικό απόσπασμα από τον Κλήμη της Αλεξανδρείας, 
όπως τον αντιγράφει ο Ευσέβιος της Καισαρείας: 

 
« ... στη συνέχεια, ο Κλήμης μας αναφέρει τους αποστόλους που 

παντρεύτηκαν εξ αιτίας των άλλων, που καταδίκαζαν το γάμο. 
Απέκτησαν παιδιά οι Απόστολοι; Πράγματι ο Πέτρος κι ο Φίλιππος 
απέκτησαν παιδιά. Ο Φ ί λ ι ππο ς  μάλ ι σ τα  έ δωσε  τ ι ς  κ όρε ς  
τ ου  σ ε  άνδρε ς .  Κι ο Παύλος δεν διστάζει σε κάποια επιστολή 
να χαιρετίσει τη σύντροφο του, που δεν την είχε πάρει μαζί του...» 
(Ευσέβιος της Καισαρείας, Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τ ορ ί α  III. XXX, 
1). 

 
Το πρωτότυπο κείμενο του Ευσέβιου στα ελληνικά γράφει: 
 
«Φίλιππος δε και τας θυγατέρας ανδράσιν εξέδοκεν...» 
 
Το ρήμα «εκδίδωμι» στ’ αρχαία ελληνικά έχει συνήθως την 

έννοια του «παραδίδω», «διαθέτω» και πολύ σπανιότερα την έννοια 
του «παντρεύω». Έχοντας όμως ύπ' όψη μας τις μαρτυρίες για την 
κοινοκτημοσύνη των γυναικών, δύσκολα θα πιστέψουμε πως ο 



 

 

Φίλιππος πάντρεψε τα κορίτσια του και δεν τα έβαλε στη διάθεση 
των σεξουαλικών αναγκών του χριστιανικού κινήματος. 

 
Άλλωστε εχουμε την ομολογία, πως οι περισσότεροι από τους 

αποστόλους καταδίκαζαν το γάμο. Άφηναν όμως περιθώρια στη 
σεξουαλική ζωή με τις γυναίκες της κοινότητας. 

 
 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Υπάρχει ένα γεγονός, που ποτέ δεν προκάλεσε ούτε την έκπληξη 
ούτε την περιέργεια των ιστορικών του χριστιανισμού. Το γεγονός 
αυτό είναι πως ο Ιησούς, ο υποτιθέμενος άγνωστος μαραγκός, λίγο 
ως πολύ άνεργος, από πολύ χαμηλή κοινωνική στάθμη, δικάστηκε 
από τον ίδιο τον Πιλάτο, τον Προκουράτορα της Ρώμης. 

 
Στο βιβλίο ο Ι ησού ς  κ α ι  η  ε ποχή  του ,  ο DANIEL RΟΡS 

γράφει: «Στην πραγματικότητα, η εμφάνιση του Ιησού δεν είχε 
περισσότερη σημασία για το ρωμαίο πολίτη, απ’ όση θα είχε σήμερα 
η εμφάνιση ενός ψευδoπροφήτη στην Μαδαγασκάρη, για το μέσο 
γάλλο πολίτη». 

 
Στην Ρώμη, ο Αυτοκράτορας ήταν πρόσωπο σχεδόν θεοποιημένο, 

όπου όλες οι εξουσίες βρίσκονταν συγκεντρωμένες στα χέρια του. 
Αυτός είναι ο ανώτατος άρχοντας του στρατού, των θρησκειών, της 
δικαιοσύνης: Σε κάθε ρωμαϊκή επαρχία υπάρχουν οι αντιπρόσωποί 
του, που τοπικά έχουν τις ίδιες εξουσίες με τον αυτοκράτορα. Θα 
μπορούσαμε όμως να φανταστούμε τον Προκουράτορα Πιλάτο, με 
τόσες εξουσίες, αλλά και ταυτόχρονα με τις τόσες ευθύνες και τις 
τόσες απασχολήσεις, να σπαταλά τον πολύτιμο χρόνο του με δίκες 
που αναφέρονται σε ζωοκλοπές, ληστείες, συμπλοκές κι 
ανορθόδοξα θρησκευτικά κηρύγματα; Απίστευτο. Σ' όλες τις πόλεις 
κάτω από ρωμαϊκή κατοχή, υπήρχαν τοπικοί άρχοντες, που 
αντιπροσώπευαν τον προκουράτορα και δίκαζαν σύμφωνα με τους 
ρωμαϊκούς νόμους και τα αυτοκρατορικά συμφέροντα. 

 
Αν ο Ιησούς ήταν ένας άσημος κινηματίας, θα μπορούσε να 

συλληφθεί και ν' αποκεφαλιστεί η να σταυρωθεί με διαταγή ενός 
απλού εκατόνταρχου, χωρίς πολλές διατυπώσεις. Υπάρχουν άφθονα 
παραδείγματα. Αν ήταν λίγο πιο σημαντικό πρόσωπο, θα μπορούσε 
να ζητήσει να τον δικάσει ο τοπικός δικαστής της πλησιέστερης 
πόλης. Αν τέλος η θέση του και το πρόσωπό του ήταν τόσο 
σημαντικό, θα μπορούσε να οδηγηθεί στην Ιερουσαλήμ, 
πρωτεύουσα της επαρχίας, και να δικαστεί από τον χιλίαρχο της 
φρουράς, διοικητή των δυνάμεων ασφαλείας της πρωτεύουσας. 



 

 

 
Αν όμως ο τελευταίος δεν δίκασε τον Ιησού, αυτό σημαίνει πως 

δεν μπορούσε. Ο χιλίαρχος της Ιερουσαλήμ έστειλε μερικά χρόνια 
αργότερα τον Σαούλ-Παύλο να δικαστεί από τον Προκουράτορα 
στην Καισαρεία, γιατί ένας απλός αξιωματούχος, έστω και με 
μεγάλο βαθμό, δεν μπορούσε να δικάσει έναν πρίγκιπα από 
βασιλική γενιά. Κάτι ανάλογο όμως πρέπει να θεωρήθηκε κι ο 
Ιησούς, γιατί διαφορετικά η απόφαση του χιλιάρχου θα μπορούσε 
να είναι απόλυτα νόμιμη από την οπτική της ρωμαϊκής δικαιοσύνης. 

 
Με άλλα λόγια, η εκδίκαση της υπόθεσης του Ιησού από τον 

Πιλάτο αποδεικνύει πως ο Ιησούς δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο και 
δικαιώνει τον ισχυρισμό μας, πως πίσω από την πλάτη του Ιησού 
κρύβονται ισχυρές προστατευτικές δυνάμεις, που μόνο ο 
αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα μπορούσε να πάρει την ευθύνη του 
παραμερισμού τους. Οποιοσδήποτε άλλος ρωμαίος αξιωματούχος 
δεν θα μπορούσε ποτέ του να κάνει κάτι τέτοιο, πράγμα που 
αποδεικνύει πως τα μέσα που διέθετε ο Ιησούς, και γενικά η 
δαυιδική οικογένεια, ήταν πανίσχυρα, σε σημείο που να 
επηρεάσουν ανασταλτικά ακόμα και τους αξιωματούχους του 
ρωμαϊκού στρατού κατοχής. Τα μέσα αυτά ήταν ένα τεράστιο 
δίκτυο σχέσεων ανάμεσα στην δαυιδική, στην ασμονοϊκή και στην 
ηρωδιακή οικογένεια. 

 
 
 
 

XXI 
 
 

Το Αληθινό Πρόσωπο του Ηρώδη-Φιλίππου του Β΄ 
 
 
 
Το ξέρω, η αλήθεια, δεν μοιάζει πάντα γι αληθινή... 
 

ΜAR QUI S  DE SADE : 
Η μυστική ιστορία της βασίλισσας της Γαλλίας, Ισαβέλλας της 

Βαυαρίας. 
 
 

 
 
Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο μας, το πρόσωπο του 

πρίγκιπα Ηρώδη-Φιλίππου του Β' δημιουργήθηκε από τη φαντασία 
των μοναχών – αντιγραφέων με σκοπό να ενισχύσει την επίσης 



 

 

φανταστική υπαρξη της Κλεοπάτρας της Ιερουσαλήμ. Με τον τρόπο 
αυτόν καλύφθηκε η αλήθεια, πως στην πραγματικότητα πρόκειται 
για τη Μαρία του Κλοπά, που αναφέρουν τα ευαγγελικά κείμενα, 
αδελφή της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού, που το άλλο της όνομα 
ήταν Μαριάμνη η Β', σύζυγος του βασιλιά Ηρώδη του Μεγάλου, 
μητέρα του Ηρώδη-Φιλίππου του Α', που είναι αυθεντικό Ιστορικό 
πρόσωπο, σύζυγος της Ηρωδιάσας και πατέρας της Σαλώμης της Β'. 

 
Δημιουργείται όμως το πρόβλημα της ταυτότητας του πρώτου 

συζύγου της τελευταίας (εφ' όσον αποδείχτηκε πως ο Ηρώδης- 
Φίλιππος ο Β' είναι ανύπαρκτο πρόοωπο) πριν να μείνει χήρα, να 
γίνει ερωμένη κι εμπνεύστρια του Ιησού και τελικά σύζυγος του 
Αριστόβουλου του Γ', βασιλιά της Αρμενίας. 

 
Το πρόβλημα αυτό, που η λύση του ρίχνει ακόμα περισσότερο 

φως στην ιστορική πραγματικότητα της δαυϊδικής δυναστείας και 
των σχέσεων της με την ηρωδιακή, αντιμετωπίστηκε από τους 
εκκλησιαστικούς πατέρες με τη συνηθισμένη τους μεθοδολογία. Τη 
φορά αυτή δεν δημιούργησαν ένα καινούργιο πρόσωπο, αλλά 
εξαφάνισαν ένα υπαρκτό. Μάταια κανείς θα εψαχνε στα 
συγγράμματα του Ιωάννη του Χρυσόστομου, του Αθανάσιου της 
Αλεξανδρείας και των άλλων, να βρεί κάπου σημειωμένο τ’ όνομα 
της Σαλώμης της Β'. Γι' αυτούς, η γυναίκα που απαίτησε γι' αμοιβή 
της, μετά από έναν ωραίο χορό, το κεφάλι του Ιωάννη του 
Βαπτιστή, ήταν η Ηρωδιάδα. Οι πάντες αγνοούν την κόρη της, τη 
Σαλώμη... Το ίδιο παρατηρούμε και στην περίφημη 
Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α .  Ο συγγραφέας της, ο Ευσέβιος της 
Καισαρείας, δεν αγνοεί τη Σαλώμη την Α', την αδελφή του Ηρώδη 
του Μεγάλου, ούτε την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του Ηρώδη- 
Φιλίππου. Πουθενά όμως δεν αναφέρεται πως η τελευταία είχε μια 
κόρη, που ήταν χορεύτρια και υπεύθυνη για τον αποκεφαλισμό του 
Ιωάννη του Βαπτιστή... Ωστόσο, τα ευαγγέλια αναφέρουν το 
επεισόδιο καθώς και τ’ όνομα της! Κοντεύουμε να πιστέψουμε πως 
ο Ευσέβιος, ο επίσκοπος της Καισαρείας, ο πανηγυριστής του 
Κωνσταντίνου του Α', ο αντιγραφέας, επιμελητής και διανομέας των 
ευαγγελίων, δεν κάθησε ποτέ του να τα διαβάσει!... 
 

 
Ωστόσο, εμείς από πείρα ξέρουμε πως, όπου υπάρχουν μισόλογα, 

αντιφάσεις, παραλογισμοί και ψέματα, εκεί κρύβεται κι ένα κομμάτι 
αλήθειας. 

 
Βρισκόμαστε στα 29 μ.Χ. Ο ΤιΒέριος είναι Αυτοκράτορας από το 

14 μ.Χ. Μετά το θάνατο του Ηρώδη του Μεγάλου (4 π.Χ.) και τις 
φιλονεικίες για τη διαδοχή του, η κληρονομιά διαχωρίζεται από τον 
αυτοκράτορα Αύγουστο, σε τρία μερίδια: 

 



 

 

- Το μισό Βασίλειο (Ιουδαία και Σαμάρεια) δίνεται στον Αρχέλαο. 
 
- ένα τέταρτο στον Ηρώδη - Αντίπα (από εκεί προέρχεται κι ο 

τίτλος του «τετράρχη»), που περιλαμβάνει τη Γαλιλαία και την 
Περαία. 
 
- ένα τέταρτο στον Ηρώδη-Φίλιππο τον Α', που περιλαμβάνει τη 

Βατανία, την Τραχωνίτιδα, τη Γωλανίτιδα και την Αυρανίτιδα. 
Γυναίκα του Ηρώδη-Φιλίππου είναι η Ηρωδιάδα. Η τελευταία θα 
πάει αργότερα να γίνει ερωμένη του Ηρώδη - Αντίπα. Ο Ηρώδης - 
Φίλιππος και η Ηρωδιάδα έχουν μια κόρη, τη Σαλώμη τη Β'. 
 

Γνωρίζοντας πως ο Ηρώδης - Φίλιππος ο Β' και η μητέρα του, η 
Κλεοπάτρα της Ιερουσαλήμ, ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα, φτάνουμε 
στο συμπέρασμα, πως ο μόνος πιθανός άντρας της Σαλώμης της Β' 
ήταν ο Λυσανίας, γνωστός και σαν Ηρώδης - Λυσανίας. 

 
Ας πάρουμε λοιπόν πάλι τα κείμενα στο χέρι κι ας διαβάσουμε με 

προσοχή το κείμενο του Λουκά .  Είπαμε πως Βρισκόμαστε στο 29 
μ.Χ., γιατί ο Τιβέριος έγινε αυτοκράτορας το 14 μ.Χ.: 

 
«...εν ετει δεν πέντε και δεκάτω της ηγεμονίας ΤιΒερίου Καίσαρος 
ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας και τετραρχούντος 
της Γαλιλαίας Ηρώδου, Φιλίππου δε του αδελφού αυτού 
τετραρχουντος της Ιτουρίας και Τραχωνίτιδος χώρας, κα ί  
Λυσαν ί ου  τη ς  Αβ ι ληνής  τ ε τραρχούν το ς ,  επ' αρχιερέως 
Άννα και Καϊάφα, εγένετο ρήμα Θεού επί  Ιωάννην, τον Ζαχαρίου 
υιόν εν τη ερήμω...» (Λουκά ς  Γ', 1-2). 
 

Το παραπάνω απόσπασμα λες και γράφτηκε ειδικά, για να 
προκαλέσει αμφισβητήσεις για τη γνησιότητά του. Από την εποχή 
που κυκλοφόρησε, μέχρι σήμερα, οι φιλελεύθεροι ερευνητές το 
θεώρησαν ύποπτο κι ορισμένοι μάλιστα το ειρωνεύτηκαν, όπως ο 
Λούκιος ο Σαμοσατέας: «Έβδομη ημέρα τρέχοντος μηνός, Διός 
πρυτανεύοντος, Ποσειδώνος προεδρεύοντος, Απόλλωνος 
επιστατεύοντος και Μώμου, Νυκτός υιού, γράφοντος, Ύπνος 
απήγγειλε τα εξής...». Για πολύ καιρό, υποστηρίχτηκε η άποψη, 
πως οι χρονολογικές συσχετίσεις, που αναφέρει ο Λουκά ς  ή  
αυτός που γράφει για λογαριασμό του, έχουν μπεί τελείως τυχαία, 
με μοναδικό σκοπό να δώσουν κάποια έμφαση και κάποια 
σοβαροφάνεια στην αφήγηση που ακολουθεί. Ωστόσο, για πρώτη 
φορά οι αμφισβητήσεις είναι άτοπες και το ευαγγελικό κείμενο δεν 
πέφτει έξω. Ίσως γιατί η χρονολογική αυτή τοποθέτηση είναι 
κλεμένη ατόφια από κάποιο άλλο κείμενο, πιο γνήσιο, που φυσικά 
χάθηκε και που ιστορούσε, όχι βέβαια τη μεταφυσική σωτηρία της 
ανθρωπότητας από τον ενσαρκωμένο Θεό-Χριστό, αλλά την έναρξη 
της επανάστασης, που κήρυξε ο Ιησούς. 



 

 

 
Αλλ' ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. 
 

 Η Αβιληνή είναι μια μικρή χώρα, που παίρνει τ’ όνομα της από 
την πόλη Άβιλα, που ονομάζεται σήμερα SOUQ-WADI-BARADA και 
βρίσκεται στην ανατολική πλαγιά του Αντιλιβάνου, πάνω στο δρόμο 
που ενώνει τη Βυρητό με τη Δαμασκό. Η μικρή αυτή πόλη γνώρισε 
μια αρκετά ένδοξη ιστορική περίοδο ανάμεσα στον 1ο π.Χ. και στον 
1ο μ.Χ. αιώνα και ήταν η έδρα μιας μικρής τοπικής δυναστείας, που 
επαιξε κάποιο ρόλο στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής εκείνης της 
περιόδου. 
 

Σύμφωνα με τα κείμενα του Φλαβίου Ιωσήφ (βλ. Ι ουδα ϊ κ έ ς  
Αρχα ι ό τη τ ε ς :  XIII, XV, XVI, - XIV, III, VII, XIII - XV, IV -
Πόλεμο ι  τ η ς  Ι ουδα ί α ς , I, IX, XIII) ο ιδρυτής της δυναστείας 
της Αβιληνής ήταν κάποιος εμίρης μιας νομαδικής φυλής 
Βεδουίνων, που τον ελεγαν Πτολεμαίο (!) και ήταν γιος κάποιου 
Μένη η Μάνη. Έζησε γύρω στα 85 π.Χ. και τρομοκράτησε με το 
στρατό του τους κατοίκους της Δαμασκού. Ο Φλάβιος Ιωσήφ τον 
θεωρεί άξιο για οποιοδήποτε κακούργημα και το γεγονός, πως ήταν 
συγγενής του πανίσχυρου μονάρχη της Τρίπολης (του Λιβάνου) 
Διονυσίου, τον εκανε να μη διστάζει για τίποτα. Ωστόσο, το 63 π.Χ. 
ο Πομπήιος κατέλαβε τη Συρία, υποχρέωσε τον Πτολεμαίο νάτου 
πληρώσει φόρο υποταγής, κι αποκεφάλισε το φοβερό Διονύσιο της 
Τρίπολης. 

 
Φαίνεται πως ο Πτολεμαίος δεν ήταν από τους ανθρώπους, που 

το Βάζουν κάτω. Κατάφερε να πληρώσει το τεράστιο ποσό, που του 
ζήτησε ο Πομπήιος, και σε αντάλλαγμα διατήρησε την ανεξαρτησία 
του. Μετά τον τραγικό θάνατο του Αριστόβουλου του Β' (βασιλιά 
του Ισραήλ από τη γενιά των Ασμοναίων) ο Πτολεμαίος φιλοξένησε 
την οικογένειά του και μάλιστα πάντρεψε το γιο του το Φιλιππίωνα 
με την κόρη του Αριστόβουλου, την Αλεξάνδρα. Λίγο αργότερα 
ερωτεύτηκε την Αλεξάνδρα, κι έτσι σκότωσε το γιο του και 
παντρεύτηκε τη γυναίκα του. Πέθανε γύρω στο 40 π.Χ. και τον 
διαδέχτηκε ο γιος του, ο Λυσανίας. 

 
Ο καινούργιος «δυνάστης» (αυτό τον τίτλο του δίνει ο Φλάβιος 

Ιωσήφ) υποστήριξε τον Αντίγονο, το γιο του Αριστόβουλου του Β', 
και συμμάχησε με τους Πάρθους. Η κλεοπάτρα της Αιγύπτου τον 
πρόδωσε στον Αντώνιο κι απαίτησε τη θανάτωσή του, που έγινε το 
34 π.Χ. Ταυτόχρονα, η πανούργα βασίλισσα πήρε κι ένα μέρος από 
το μικρό βασίλειο. 

 
Διάδοχος του Λυσανία ήταν ο Ζηνόδωρος η Ζήνων, που με τον 

τίτλο του «έπαρχου» διακυβέρνησε την Τραχωνίτιδα, τη Βατανία, 
το Χοράν και την περιοχή της Γιάμνια. Η ελαττωμένη του 



 

 

κληρονομιά ελαττώθηκε ακόμα περισσότερο, όταν ο Αυτοκράτορας 
Αύγουστος, αγανακτισμένος από τις ατέλειωτες επιδρομές και 
ληστείες, που οργάνωνε, του πήρε την Τραχωνίτιδα, τη Βατανία και 
το Χοράν, και τα εδωσε στον  Ηρώδη το Μεγάλο. Στο Λυσανία 
απόμεινε η Γιάμνια, η Πανειάδα και μια μικρή περιοχή γύρω από τη 
λίμνη Χούλε. Με το θάνατό του, ολόκληρο το βασίλειό του μπήκε 
κάτω από την κυριαρχία του Ηρώδη του Μεγάλου, που εκείνη την 
εποχή ήταν ο ευνοούμενος της Ρώμης στη Μέση Ανατολή. 

 
Η ανάμνηση όμως της διακυβέρνησης της μικρής αυτής χώρας 

από τη δυναστεία του Πτολεμαίου έμεινε για πολύ χρόνο στα 
τοπωνύμια της περιοχής, γιατί ο Φλάβιος Ιωσήφ το 4 π.Χ., με την 
αφήγηση του θανάτου του Ηρώδη του Μεγάλου, μας λέει πως ο 
γιος του, ο Ηρώδης-Φίλιππος περιέλαβε στην τετραρχία του κι ένα 
μέρος από την περ ι οχή του  Ζην όδω ρου  και αργότερα, 
ανάμεσα στην υπόλοιπη κληρονομιά του βασιλιά Ηρώδη-Αγρίππα 
του Α' (το 36 μ.Χ.), αναφέρει και την τ ε τραρχ ί α  τ ου  
Λυσαν ί α .  Το 52 μ.Χ. ο Αυτοκράτορας Κλαύδιος αποσπά από την 
κυριαρχία του Ηρώδη-Αγρίππα του Α' τη Χάλκη και σε αντάλλαγμα 
του δίνει την Αβ ι ληνή  του  Λυσαν ί α .  Εδώ όμως πρόκειται για 
μια πονηριά του Αυτοκράτορα, γιατί με την απόσπαση της Χάλκης 
έκοβε το δρόμο προς την ΑΒιληνή, κι έτσι η παραχώρηση προς τον 
Αγρίππα ήταν μονάχα τυπική. 

 
Υπάρχουν κι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Στράβων, που 

μας μιλούν για τον Πτολεμαίο της Αβιληνής, το Ζηνόδωρο και το 
Λυσανία, αλλά κανείς από αυτούς δεν δίνει μιαν αξιόλογη 
δικαιολογία, για την τοποθέτηση που κάνει ο  Λου κάς ,  
αναφέροντας ένα Λυσαν ί α ,  Τ ε τ ρά ρχη  τη ς  Α β ι ληνής ,  την 
εποχή του Τιβέριου Καίσαρα. Το 29 μ.Χ., ο πλησιέστερος Λυσανίας 
έχει πεθάνει πριν από εξήντα χρόνια (το 34 π Χ.), όπως είδαμε. 

 
Τί συμβαίνει λοιπόν; Ο Λουκά ς  γέννησε το Λυσανία αυτόν από 

το μυαλό του; 
 
Ευτυχώς υπάρχουν πια αποδείξεις, ποος πράγματι ύπήρξε και 

δεύτερος Λυσανίας, που εζησε την εποχή του Τιβέριου και που 
χρησιμοποίησε αυτό το όνομα σαν προσωνυμία δίπλα στο 
πραγματικό, που είχε πάρει από την ηρωδιακή οικογένεια. Η 
κυριότερη απόδειξη είναι μια επιγραφή, που βρέθηκε στο SOUQ - 
WADI - BARADA από τον καθηγητή R. P. SAVIGNAC τον Απρίλη 
του 1912. Είναι μια αφιέρωση, που αφορούσε ένα ναό κτισμένο 
στην περιοχή, ένα δάσος ολόγυρα από το ναό κι ένα δρόμο, που 
οδηγουοε μέχρι εκεί. Το περιεχόμενο της επιγραφής σε ελεύθερη 
απόδοση είναι το παρακάτω: 
 



 

 

«Για την υγεία των Κυριών Αυγούστων, ο Νυμφαίος, ο γιος του 
Αβιμμαίου, απελ εύθερος  τ ου  Τ ε τ ράρχη  Λυ σαν ί α ,  χάραξε 
αυτόν το δρόμο, έκτισε αυτόν το ναό και φύτεψε όλα τα δένδρα 
ολόγυρα με δικά του έξοδα. Ο ναός είναι αφιερωμένος στο θεό 
Κρόνο και στη θεά Πατρίδα, σ' ενδειξη σεβασμού...» 

 
Ο αρχαιολόγος, που ανακάλυψε τα ερείπια αυτού του ναού, μας 

λέει πως ολόγυρα του υπήρχε ακόμα μέχρι το 1912 ένα δάσος από 
βαλανιδιές, που οι κάτοικοι το θεωρούσαν ιερό. 

 
Γνωρίζουμε πως η εκφραση «Κυρίες Αυγούστες» συμβόλιζε 

ορισμένους αυτοκράτορες μαζί με την οικογένειά τους. Από αυτούς 
θα πρέπει ν' αποκλείσουμε το Νέρωνα και την Αγριππίνα, γιατί απ' 
το 37 και μετά η τετραρχία εξαφανίζεται σα θεσμός. Ακόμα, 
αποκλείουμε τον Κλαύδιο, γιατί η Μεσσαλίνα δεν απέκτησε ποτέ της 
τον τίτλο της Αυγούστας. Δεν μένει λοιπόν, παρά μόνο ο Τιβέριος 
και η σύζυγος του, η Λυβία, που πράγματι, μετά το θάνατο του 
Αυγούστου, ανακηρύχθηκε Αυγούστα», και πέθανε ακριβώς το 29 
μ.Χ. 

 
Η εκφραση «Κυρίες Αυγούστες» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά για την προσφώνηση του Τιβέριου και της Λυβίας, κι έτσι το 
αφιέρωμα του Νυμφαίου, απελεύθερου του τετράρχη Λυσανία, θα 
πρέπει να κτίστηκε πριν από το 29 μ.Χ., που πέθανε η Λυβία, και 
μετά το 14 μ.Χ., που πέθανε ο Αύγουστος. Η επιγραφή αυτή 
αποδεικνύει πως στη δεύτερη δεκαετία μ.Χ. υπήρξε ένας Τετράρχης 
στην Αβιληνή, που ονομαζόταν Λυσανίας. Αυτός ήταν κι ο πρώτος 
άντρας της Σαλώμης της Β', κόρης του Ηρώδη-Φιλίππου του Α' και 
της Ηρωδιάδας. 

 
Αλλά, επειδή επρεπε να στηριχτεί η υπαρξη του Ηρώδη-Φιλίππου 

του Β', που αποδείκνυε την υπαρξη της Κλεοπάτρας της 
Ιερουσαλήμ άσχετης με τη σκανδαλώδη Μαριάμνη τη Β', που 
πρόδιδε τους οικογενειακούς δεσμούς ανάμεσα στη δαυιδική και 
την ηρωδιακή οικογένεια, οι μοναχοί - αντιγραφείς - λογοκριτές του 
μεσαίωνα, εξαφάνισαν το Λυσανία και πάντρεψαν τη Σαλώμη τη Β' 
με το φανταστικό Ηρώδη-Φίλιππο τον Β'. 

 
Υπομονετικά, ψάξαμε να βρούμε το Λυσανία, μέσα στον 

πραγματικό δαίδαλο που παρουσιάζει για τον ιστορικό το 
οικογενειακό δέντρο των ηρωδιακών πριγκίπων. Η έρευνά μας 
βασίστηκε στο συλλογισμό, πως ήταν αδύνατο, μετά το θάνατο του 
Ηρώδη του Μεγάλου, να υπάρχει ακόμα μέσα στην κληρονομιά των 
γιων του ένα μικρό φέουδο, που να ονομάζεται Αβιληνή και να 
κυβερνιέται από κάποιον απόγονο του Βεδουίνου Πτολεμαίου. 
Ηγεμόνας σε αυτό το μικρό βασίλειο επρεπε να είναι αναγκαστικά 
κάποιος πρίγκιπας από την οικογένεια του Ηρώδη, που 



 

 

χρησιμοποιούσε και τ’ όνομα Λυσανίας, για λόγους εσωτερικής 
πολιτικής. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τα κείμενα: 

 
«Και ο Αυτοκράτορας, αφού άκουσε τις διάφορες απόψεις, 

αποφάσισε... Η Βατανία, μαζί με την Τραχωνίτιδα και την 
Αυρανίτιδα κι ένα μέρος από τη χώρα, που  ον ομά ζ ε τα ι  
π ερ ι οχή  τ ου  Ζηνόδωρου  με εισόδημα εκατό τάλαντα το 
χρόνο, θα έμπαινε κάτω από την επικυριαρχία του Φιλίππου...» 
( Ι ου δα ϊ κ έ ς  Α ρχα ι ό τη τ ε ς :  XVII, XI, 4) 

 
«...όσο για την Ηρωδιάδα, την αδελφή τους, αυτή παντρεύτηκε 

με τον Ηρώδη-Φίλιππο (τον Α'), που ήταν γιος του Ηρώδη του 
Μεγάλου και της Μαριάμνης (της Β') της κόρης του αρχιερέα 
Σίμωνα, κι απόκτησε μαζί του μια κόρη, τη  Σαλώμη  ( τη  Β ' ) ,  
που  π αν τρεύ τηκ ε  τ ο  Φ ί λ ι ππ ο ,  γ ι ο  τ ου  Ηρώ δη ,  
τ ε τρά ρχη  τη ς  Τ ραχων ί τ ι δα ς .  Όταν εκείνος πέθανε, χωρίς 
να της αφήσει παιδιά, εκείνη ξαναπαντρεύτηκε τον Αριστόβουλο 
(τον Γ'), γιο του Ηρώδη, αδελφό του Αγρίππα. Η Σαλώμη απέκτησε 
τρείς γιους: Τον Ηρώδη, τον Αγρίπα και τον Αριστόβουλο...» 
( Ι ου δα ϊ κ έ ς  Α ρχα ι ό τη τ ε ς :  XVIII, V, 4). 

 
Ας σημειώσουμε: «Τη  Σαλώμη ,  π ου  παν τ ρεύ τηκ ε  τ ο  

Φ ί λ ι ππο ,  γ ι ο  τ ου  Ηρώ δη ,  τ ε τρά ρχη  τη ς  Τ ρα-
χων ί τ ι δα ς» .  

 
Χάρις σε αυτή την παραπάνω φράση το πρόβλημα έχει λυθεί, 

γιατί τετράρχης της Τραχωνίτιδας είναι ο Ηρώδης-Φίλιππος ο Α', ο 
πρώτος σύζυγος της Ηρωδιάδας και πατέρας της κόρης της, 
Σαλώμης της Β', που η μητέρα της την πήρε μαζί της, όταν τον 
εγκατέλειψε, για να πάει να συζήσει με τον αδελφό του, τον Ηρώδη 
– Αντίπα, αλλά, με βάση την παραπάνω φράση, που απομονώσαμε, 
ο πρώτος άντρας της Σαλώμης, της κόρης του Ηρώδη-Φιλίππου, 
τετράρχη της Τραχωνίτιδας, είναι ο Ηρώδης-Φίλιππος, ο τετράρχης 
της Τραχωνίτιδας, με άλλα λόγια ο πατ έρα ς  τη ς .  

 
Παρ' όλα τα όργια της ρωμαϊκής εποχής, ποτέ δεν ακούστηκε 

επίσημος γάμος, ανάμεσα σε πατέρα και κόρη. Αντίθετα, 
συνηθιζόταν ο γάμος ανάμεσα σε αδέλφια, και ιδιαίτερα ανάμεσα σε  
ετεροθαλή. Έτσι, θα πρέπει να παραδεχτούμε πως ο Ηρώδης- 
Φίλιππος είχε κι άλλο ένα παιδί εκτός από τη Σαλώμη, κι αυτός ήταν 
ο γιος του, ο πραγματ ι κ ό ς  Ηρώ δη ς-Φ ί λ ι ππ ο ς  ο  Β ' ,  που 
δεν είναι, ούτε γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, ούτε γιος της 
ανύπαρκτης Κλεοπάτρας της Ιερουσαλήμ. 
 

Αντίθετα, ο Ηρώδης-Φίλιππος ο Β' είναι γιος του Ηρώδη- 
Φιλίππου του Α' και μιας άγνωστης μητέρας. Παντρεύτηκε σύμφωνα 
με τη συνήθεια της εποχής την ετεροθαλή αδελφή του, τη Σαλώμη 



 

 

τη Β'. Ο ίδιος, σα διάδοχος του πατέρα του, εξουσίαζε την Αβιληνή 
και πήρε και την προσωνυμία «Ηρώδης-Λυσαν ί α ς» .  Μετά το 
θάνατό του, η Σαλώμη έγινε για ένα διάστημα ερωμένη του Ιησού, 
όπως μας αποκαλύπτει το φοβερό Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Θωμ ά  
(Βλέπε λεπτομέρειες στον πρώτο τόμο της σειράς, με τον τίτλο 
«Ιησού ς  ή  τ ο  θ ανάσ ι μ ο  Μυσ τ ι κ ό  των  Να ϊ τών »)  κι 
αργότερα παντρεύτηκε με τον Αριστόβουλο τον Γ', που ο Νέρων 
τον ονόμασε Βασιλιά της Αρμενίας. 

 
Γεννιέται όμως το ερώτημα: Από που πληροφορήθηκε ο Λουκάς 

την υπαρξη του γιου του Ηρώδη-Φιλίππου του Α', ηγεμόνα ενός 
μικρού φέουδου, χαμένου στην τετραρχία του πατέρα του, που 
ούτε ο Φλάβιος Ιωσήφ αναφέρει, παρ' όλον ότι βασίζεται σε 
άμεσους μάρτυρες της ηρωδιακής εποχής, όπως ο Πτολεμαίος της 
Ασκελώνας κι ο Νικόλαος της Δαμασκού; 

 
Η απάντηση είναι απλή. Ο Λουκάς, τουλάχιστον ο γνήσιος, 

χρημάτισε γραμματέας και σύντροφος του Σαύλου-Παύλου, που 
όντας ο ίδιος πρίγκιπας της ηρωδιακής οικογένειας κι εγγονός, από 
τη μητέρα του, την Κύπρο τη Β', του Ηρώδη του Μεγάλου, γνώριζε 
όλους τους συγγενείς του και τις πολύπλοκες σχέσεις που είχε μαζί 
τους. Η γνώση του μάλιστα αυτή αποτελεί μιαν ακόμα μαρτυρία της 
καταγωγής του, που την αποδείξαμε αναλυτικά στο δεύτερο τόμο 
του έργου μας, με τίτλο Απόσ τολ ο ς  Παύλο ς  κα ι  η  μυσ τ ι κή  
ζωή  του» .  

 
Αλλά, όπως είπαμε και προηγουμένως, η ακριβολογημένη 

χρονολογική τοποθέτηση του Λουκά  δεν σημαίνει την έναρξη της 
κήρυξης του ευαγγελίου, όπως την παρουσιάζει το τροποποιημένο 
κείμενο, που εχουμε στα χέρια μας, αλλ’ αντίθετα την έναρξη των 
εχθροπραξιών της μεγάλης εξέγερσης, που προκάλεσε ο Ιησούς, ο 
γιος του Ιούδα από τα Γάμαλα, ενάντια στο ρωμαϊκό ζυγό. Η 
εξέγερση αυτή κράτησε έξη χρόνια, από το 29 μ.Χ. έως το 35 μ.Χ., 
και είχε διάφορες φάσεις. 

 
Ανάμνηση της κήρυξης του ιερού αύτού πολέμου ενάντια στους 

Ρωμαίους και τους Ιδουμαίους τοποτηρητές τους, που κήρυξε 
πρώτος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, για λογαριασμό του ξαδέλφου του, 
του Ιησού, συναντάμε στα κείμενα του Φλαβίου Ιωσήφ: 

 
«Και οι άνθρωποι μαζεύονταν γύρω του κι ερεθίζονταν πολύ από 

τα λόγια του. Ο Ηρώδης Αντίπας θεώρησε το φαινόμενο σα μια 
προετοιμασία για εξέγερση, γιατί το πλήθος φαινόταν έτοιμο να 
πραγματοποιήσει όλα τα προστάγματα και τις συμβουλές του 
ανθρώπου αυτού...» ('/ουδα ϊ κ έ ς  Αρχ α ι ό τη τ ε ς  XVIII, V, 118). 

 



 

 

Βλέπουμε πως τα πραγματικά λόγια και κηρύγματα του Ιωάννη 
δεν αφορούσαν ηθικές διδασκαλίες και δογματικούς εξαγνισμούς, 
αλλά προτροπές για ένοπλη στάση κι εξέγερση ενάντια στους 
ρωμαίους κατακτητές και τους ηρωδιακούς βασιλίσκους. Οι 
θρησκευτικές καί ηθικές διαδασκαλίες δεν θα προξενουσαν τις 
υποψίες του Ηρώδη - Αντίπα. Τέτοιες διδασκαλίες αποκοιμίζουν το 
λαό κι ο ηγεμόνας δεν είχε κανένα συμφέρον να τις απαγορεύσει. 
Αν ανησύχησε ο Αντίπας, αυτό έγινε, γιατί απειλήθηκαν άμεσα τα 
συμφέροντά του, που ήταν καθαρά πολιτικού χαρακτήρα, και κατά 
συνέπεια και το κήρυγμα του Ιωάννη είχε περιεχόμενο πολιτικό. 

 
 
 

 

 

Δεύτερο μέρος 
 
 
 

ΤΑ ΒΑΡΕΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ 
 

 
 
 
 

Πάρτε θάρρος Μύστες! Ο Θεός σας αναστήθηκε... Να που οι πόνοι 
και τα βάσανά του θα σας εξασφαλίσουν τη σωτηρία... 
 
 

IULIUS FIRMICUS MATERNUS: DE ERRORE XVIII,  
τελετουργίες της λατρείας του θεού Μίθρα1. 

 
 
 
 
1.  Σημ .  τ ου  Συγγραφέα:  Θα  παρατηρήσουμε πως η λατρεία 
του Μίθρα άρχισε δεκατέσσερεις αιώνες πριν από το χριστιανισμό κι 
έσβυσε τον 5ο αιώνα μ.Χ. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

XXII 
 
 

Ιησούς - Μπαρ - Ιούδα 
 

 
 
 
Έχουμε δει παντού, ολόκληρους λαούς παρασυρμένους 
από ψεύτικα θαύματα. Ο Ιησούς Χριστός με τόσα αληθινά 
θαύματα, γιατί δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
των Εβραίων; θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος εξήγησης 
του θαύματος της απιστίας του εβραϊκού λαού!...» 
 

DIDEROT: Φιλοσοφικές σκέψεις 
 

 
 
Ο Ιησούς Μπαρ Ιούδα ή Ιησούς της Γαλιλαίας ή Ιησούς ο 

Ναζωραίος είναι ένα όνομα, που πρωτοεμφανίζεται στα κείμενα της 
Καινής Διαθήκης. Τ’ όνομα Ιησούς βέβαια υπάρχει σε πολλά κείμενα 
της Παλαιάς Διαθήκης. Οι διάφοροι μεταφραστές στις διαφορετικές 
γλώσσες δημιούργησαν πολλές ποικιλίες προφοράς και τύπων, 
αλλά τ’ όνομα στα εΒραϊκά παρέμεινε το ίδιο. Στην αρχική του 
λοιπόν γλώσσα προφέρεται: IEOSHOUAH και γράφεται με: IOUD- 
HE-WAW-SHIN-ΑΙΝ. Ορισμένοι χριστιανοί μυστικιστές του 17ου 
αιώνα προσπάθησαν να επιβάλουν μια νέα ορθογραφία του Ιησού 
στα εβραϊκά: IOUD-HE-SHIN-WAW-HE. Η ορθογραφία αυτή είναι 
τελείως λανθασμένη, γιατί η εβραϊκή γραφή δεν παραλλάσσεται 
εύκολα. Η κάθε λέξη και προπαντός κάθε όνομα έχει μιαν 
αριθμολεκτική αξία, που μεταβάλλεται, αν αλλαχτεί η ορθογραφία. 
Τα ονόματα είναι ιερά και κανείς ραββίνος, καββαλιστής ή όχι, δεν 
τόλμησε ποτέ του να τ’ αλλάξει. Με την αλλαγή που πρότειναν το 
17ο αιώνα οι Μαρτινιστές και oi οπαδοί του «Διδάσκαλου Φιλίππου 
της Λυών», η αριθμητική αξία του ονόματος από 26 γινόταν 326. 
Σύμφωνα με τη γνώμη του καββαλιστή PAUL VULLIAUD, η 
τοποθέτηση του SHIN στη μέση του ιερού τετραγράμματος του 
ονόματος του Θεου (IOUD-HE-WAW-HE) δίνει μια σατανική 
παραμόρφωση σε όλη την ονομασία, γιατί το γράμμα SHIN είναι το 
αρχικό του αγγέλου SHAMAEL, που, σύμφωνα με το ZOHAR, ο 
Θεός τον απέρριψε και του αρνήθηκε τη συμμετοχή του στη 
δημιουργία του κόσμου. Η ρίζα του ονόματος του σχετίζεται με την 
εβραϊκή λέξη SHEQER: ψέμα. Οι απλοϊκοί όμως μυστικιστές, που 
άλλαξαν την ορθογραφία του ονόματος, αγνοούσαν το θεουργικό 
χαρακτήρα του ιερού τετράγραμμου. Στην πρακτική Καμπάλα 



 

 

βέβαια, το γράμμα SHIN, τοποθετημένο στη μέση ενός κυκλικού 
τετράγραμμου, έχει τελείως διαφορετική σημασία, αλλά όλα αυτά 
είναι άγνωστα στο πλατύ κοινό. 
 

 
Στο πρώτο μας βιβλίο, αφιερώσαμε ένα κεφάλαιο στα σκοτεινά 

χρόνια του Ιησού. 
 
Αποδείξαμε πως, στα πρώτα χρόνια του 1ου μ.Χ. αιώνα, ο 

Ιησούς, νέος μόλις είκοσι τριών χρόνων, εισέβαλε με μια 
επαναστατική ομάδα στην Ιεριχώ και βγαίνοντας διέταξε να 
εκτελέσουν τους αιχμαλώτους και τους ομήρους. 

 
Από την άλλη μεριά,ο Άνθρακ ας  1 4  μας έδωσε σα μέση 

χρονολογία, της ταφής των χειρογράφων της Νεκρής Θάλασσας, το 
34 μ.Χ., αλλά οπωσδήποτε η τοποθέτηση αυτή έχει μια προσέγγιση 
πενήντα χρόνων. 

 
Ένα άλλο οτοιχείο, που πρέπει να θυμηθούμε, είναι πως ο Ιησούς 

ονομάζει το Σίμωνα-Πέτρο BARJONNA, που σημαίνει στ’ ακκαδικά 
αναρχικός κι άνθρωπος εκτός νόμου. Η προσωνυμία αυτή έρχεται 
να συμφωνήσει και με τις άλλες: Καναΐτης, Ζηλωτής. Με άλλα 
λόγια, ο Σίμων ήταν ένα πρόσωπο, που από νωρίς είχε στρατευτεί 
στον ένοπλο παράνομο αγώνα ενάντια στους Ρωμαίους και τους 
τοπικούς συνεργάτες τους, όπως π.χ. οι Σαδδουκαίοι. 

 
Η περίοδος αυτή, που αποκαλούμε «σκοτεινά χρόνια του Ιησού», 

ήταν η πιο βίαιη. Πρώτα απ' όλα, γιατί τόσο ο Ιησούς όσο και τ’ 
αδέλφια του και οι συνεργάτες του ήταν νέοι. Ύστερα, γιατί ο 
Ιούδας από τα Γάμαλα κι ο Ζαχαρίας είχαν πεθάνει νωρίς και δεν 
ήταν εκεί, για να συγκρατήσουν τη συχνά παράλογη νεανική ορμή. 

 
Υπάρχουν πολλές αποδείξεις, που «από την ανάποδη» 

επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς μας. Με άλλα λόγια, η σιωπή των 
κειμένων πάνω στην κατάσταση της Ιουδαίας εκείνης της εποχής 
μας βάζει σε υποψίες. Ούτε ο Σουετόνιος, στη Ζωή  των  
Δώδεκ α  Κα ι σ άρων ,  ούτε ο Τάκιτος στις Ι σ τορ ί ε ς  και στα 
Χρον ι κά  του δε λένε το παραμικρό για τα συμβάντα της 
Ιουδαίας, που συμπίπτουν χρονολογικά με τα «σκοτεινά χρόνια του 
Ιησού». Οι αφηγήσεις των παραπάνω ιστορικών διακόπτονται 
απότομα σε αυτό το σημείο η είναι δυσανάλογα σύντομες σε σχέση 
με τα προηγούμενα και τα επόμενα κεφάλαια. Είναι φανερή η 
επέμβαση των φανατικών καλόγερων-λογοκριτών του Μεσαίωνα. 

 
Ωστόσο, παρ' όλη την ιστορική αποσιώπηση, καταφέραμε να 

βρούμε μιαν απόδειξη οτίς Ι ουδα ϊ κ έ ς  Αρχα ι ό τη τ ε ς  του  
Φλάβιου Ιωσήφ: 



 

 

 
«Περίπου την ίδια εποχή συνέβη μια μεγάλη αναστάτωση στην 

Ιουδαία και ξέσπασε ένα μεγάλο σκάνδαλο στη Ρώμη...» (XVIII, IV) 
 
Θα ήταν άδικος κόπος να ψάξουμε να βρούμε περισσότερες 

λεπτομέρειες για τα δύο γεγονότα, που αναγγέλλει η παραπάνω 
φράση. Από το σημείο αυτό κι επειτα, η λογοκρισία των καλόγερων 
δούλεψε καθαρά με αφαιρετικό τρόπο. Κάνοντας αυστηρή σύγκριση 
με τ’ ανάλογα βιβλία του Τάκιτου, βλέπουμε πως χρονολογικά η 
παραπάνω φράση συμπίπτει με την ιστορική ανασκόπηση 
γεγονότων, που αναφέρονται στο Β' Βιβλίο των Χρον ι κών  και 
καλύπτουν την περίοδο από το 769 έως το 772 από κτίσεως Ρώμης, 
με άλλα λόγια από το 16 μ.Χ. έως το 19 μ.Χ. Για την ακρίβεια, η 
«μεγάλη αναστάτωση» στην Ιουδαία έγινε το 19, όταν ο JULIUS 
SILANUS κι ο NORBANUS FLACCUS ήταν ύπατοι στη Ρώμη και ο 
VALERIUS GRATUS προκουράτορας της Ρώμης στην Ιουδαία. Ο 
Ιησούς, εκείνη την στιγμή, βρίσκεται στο άνθος της ηλικίας του. 
Αλλά δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ το τί συνέβη το 19 μ.Χ. στην 
Ιουδαία! Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε πως πρέπει να ήταν κάτι 
το συνταρακτικό, για να λογοκριθεί τόσο βάναυσα. Ακόμα, πρέπει 
οπωσδήποτε να είχε σχέση μ' επαναστατική δράση, γιατί, προς το 
τέλος της ίδιας χρονιάς, ο Αυτοκράτορας Τιβέριος (για αντίποινα;) 
έδιωξε όλους τους Εβραίους από τη Ρώμη και γενικά από την 
Ιταλική χερσόνησο. 

 
 
Έχοντας λοιπόν υπ' όψη μας τα παραπάνω, ας πάρουμε τώρα 

ένα ένα τα ευαγγελικά κείμενα κι ας τα εξετάσουμε από καινούργια 
οπτική γωνία: 

 
Και πρώτα απ’ όλους τον Ιωάννη .  Μετά τον περίφημο 

πρόλογο, όπου το κείμενο ταυτίζει μ' έναν παραπλανητικό τρόπο 
τον Ιησού με το Λόγο, προσπαθώντας να επιδείξει μια κάποια 
σοβαροφάνεια, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για αντιγραφή 
από παλαιότερα ειδωλολατρικά κείμενα (Εκε ί ν ος  έ καν ε  ό , τ ι  
υ πάρχ ε ι ,  κ α ι  π οτ έ  τ ί π οτα  δεν  έ γ ι ν ε  χωρ ί ς  
ε κ ε ί ν ον . . . » -Επιγραφή σε προμετωπίδα του Ναού του 
Απόλλωνος - «Μέσα  σ τη  Ζωή  κα ι  σ το  Φως  υπάρχ ε ι  ο 
Πατέρα ς  όλων  των  πραγμάτων  »  - Από τη λατρεία του 
Ερμή του Τρισμέγιστου), βλέπουμε τον Ιησού να εμφανίζεται 
ξαφνικά μέσα  σ την  Ισ τορ ί α  τ ου  χρ ι σ τ ι αν ι σμού ,  τη 
στιγμή της βάπτισής του από τον Ιωάννη το Βαπτιστή, ώριμος κι 
όλας άντρας. Ο Ιωάννη ς  ή  δε ν  γ νωρ ί ζ ε ι  η  δε ν  θέλ ε ι  ν α  
μας  πληροφ ορήσε ι  για τη θαυματουργή γέννηση του Ιησού 
και την καταπληκτική του νεότητα. 

 



 

 

Ας πάρουμε τώρα το Λουκά .  Παρουσιάζει τον Ιησού να 
γεννιέται την εποχή της απογραφής του Κυρήνιου, δώδεκα χρόνια 
μετά το θάνατο του Ηρώδη του Μεγάλου, δηλαδή το 6 μ.Χ. Ούτε 
λόγος για τους τρεις μάγους, τη σφαγή των αθώων νηπίων κτλ. 
Ακόμα δε λέει ούτε λέξη για τη φυγή στην Αίγυπτο. Αναφέρει μόνο 
πως: «το δε παιδίον ηύξανε και εδυναμούτο κατά το πνεύμα, και ην 
εν ταις ερήμοις έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ...» 
(Α', 80). Αμέσως έπειτα ξαναγυρίζουμε στην απογραφή, πράγμα 
που αποτελεί μιαν ανόητη κι άσκοπη επανάληψη, και καταλήγουμε 
στο περίφημο επεισόδιο του μικρού και πάνσοφου Ιησού, που 
αποστομώνει τους σοφούς νομοδιδάσκαλους στο Ναό της 
Ιερουσαλήμ, ενώ, όπως ήδη αποδείξαμε στο πρώτο μας βιβλίο, 
πρόκειται για την τυπική εξέταση όλων των εβραιόπαιδων στα 
δώδεκά τους χρόνια. Μετά, η αφήγηση κάνει ένα ξαφνικό πήδημα 
και μας εμφανίζει τον Ιησού ολοκληρωμένο άντρα, να 
παρουσιάζεται στον Ιωάννη για το βάπτισμα. Από  την  εφηβε ί α  
τ ου  κα ι  τ η  ν ε αν ι κή  τ ου  ηλ ι κ ί α ,  ο  Λουκά ς  δεν  
γ νωρ ί ζ ε ι  η  δε  θέ λ ε ι  ν ’  αν αφέρε ι  τ ί ποτ α .  

 
Και φτάνουμε στο Ματθα ί ο .  Μας διηγείται όλα όσα αφορούν 

στην καταπληκτική γονιμοποίηση της Μαρίας, τη θαυματουργική 
γέννηση, την άφιξη των τριών μάγων, τη σφαγή των αθώων 
νηπίων, τη φυγή στην Αίγυπτο κτλ. Όμως παρουσιάζει τον Ιησού 
να γεννιέται το 6 π.Χ., την εποχή που ζούσε ακόμα ο Ηρώδης ο 
Μεγάλος. Κατά συνέπεια, ο Ιησούς του Ματ θα ί ου  είναι κι όλας 
δώδεκα χρόνων, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς του Λουκά !  Η 
αντίφαση βέβαια αυτή δεν έχει και μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε 
συνηθίσει στο φαινόμενο. Θα παρατηρήσουμε όμως πως και ο 
Ματ θα ί ο ς ,  μετά τη φυγή στην Αίγυπτο, παρουσιάζει ξαφνικά τον 
Ιησού ενήλικο, που έρχεται να πάρει το βάπτισμα του Ιωάννη. 

 
Βλέπουμε λοιπόν πως κανείς από τους κανονικούς ευαγγελιστές 

δε μας λέει τί εκανε ο Ιησούς από τα δωδεκά του χρόνια, που τον 
βλέπουμε στην Ιερουσαλήμ, μέχρι τα τριάντα του (η πενήντα του, 
σύμφωνα με τον Άγιο Ειρηναίο, που τον θεωρούμε και πιο 
αξιόπιοτο) που παρουσιάστηκε στην όχθη του Ιορδάνη. Αγνοούμε 
τα πάντα για την τύχη της «Αγίας Οικογένειας» σε αυτές τις 
πολυτάραχες δεκαετίες γεμάτες από επαναστατικά κινήματα, 
εξεγέρσεις και σφαγές. 

 
Τώρα πια ξέρουμε πως αυτή η σιωπή κρύβει πίσω της ένα 

φοβερό μυστικό, που μόλις μια αμυδρή ιδέα για την υπόστασή του 
μας δίνει η προσεκτική συγκριτική χρονολογική μελέτη των 
λογοκριμένων έργων του Φλαβίου Ιωσήφ και του Τάκιτου. Όσο για 
την πολεμική νεότητα του Ιησού, καλύτερα να μη γίνεται λόγος. 

 
 



 

 

 

XXII 
 

Ιησούς - Μπάρ - Αμπά 
 
 
 
Η αλήθεια είναι πάντα παράξενη, πιο παράξενη κι απ’ τη φαντασία… 
 

Λόρδος Βύρων: DON JUAN, X V  
 

 
 
Τα κανονικά ευαγγέλια μας αφηγούνται το επεισόδιο του Ιησού 

με το Βαραββά, όπου ο δεύτερος απελευθερώθηκε με βάση ένα 
έθιμο, που άφηνε ένα κατάδικο ελεύθερο κάθε Πάσχα, σύμφωνα με 
τις προτιμήσεις του πλήθους: 

 
«κατά δε την εορτήν ειώθει ο ηγεμών απολύειν ένα τω όχλω 

δέσμιον, ον ήθελον. είχον δε δέσμ ι ον  επ ί σημον  λεγόμενον 
Βαραββάν. συνηγμένων ουν αυτών είπεν αυτοίς ο Πιλάτος, τίνα 
θέλετε απολύσω υμίν; Βαραββάν η Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν; 
ήδει γάρ ότι διά φθόνον παρέδωκαν αυτόν... οι δε είπον: 
Βαραββάν!...» (Μ ατθα ί ος  ΚΖ', 15 - 18, 21). 

 
 
Με ελάχιστες παραλλαγές, ο Μά ρκο ς  ( Ε ,6-15), ο Λουκάς (ΚΓ, 

17-19) κι ο Ιωάννης  (ΙΗ,39-40) αφηγούνται το ίδιο επεισόδιο, 
χωρίς κανείς τους να έρθει σε αντίφαση με το Ματθα ί ο .  

 
Από τ’ αρχαιότερα κείμενα, που εχουμε στη διάθεσή μας και που 

κανένα από αυτά δεν είναι αρχαιότερο από τον 4ο αίώνα, 
παίρνουμε πέντε διαφορετικούς τρόπους γραφής του ονόματος του 
ληστή. Ας τα εξετάσουμε μαζί με τη σημασία τους: 
 
1. Βαρραββάς - BAR RABA: Γυιός του Διδασκάλου. 
 
2. Βαρραβάν - BAR RABBAN: Γυιός του Διδασκάλου μας. 
 
3. Βαραββάς - BAR ΑΒΑ: Γυιός του Πατέρα 
 
4. Βαραββάν - BAR ΑΒΑΝ: Γυιός του Πατέρα μας 
 
5. Βάρ-Αββάς - BAR ΑΒΑ: Γυιός του Άμπα 
 



 

 

Θα παρατηρήσουμε πως δεν εχουμε πολλές πληροφορίες για το  
άτομο αυτό. Ο Ματ θα ί ο ς  μας λέει πως ήταν «δέσμιος επίσημος» 
με άλλα λόγια «ξακουστός φυλακισμένος». Ο Μά ρκο ς  λέει πως 
ήταν στασιαστής, που είχε κάνει ένα φόνο κατά τη διάρκεια μιας 
εξέγερσης. Ο Λουκά ς  επαναλαμβάνει την πληροφορία του 
Μάρκ ου  και προσθέτει πως το φόνο τον είχε κάνει μέσα στην 
πόλη, δηλαδή στην Ιερουσαλήμ. Τέλος, ο Ιωάννης  τον αναφέρει 
σα ληστή, όρος που εκείνη την εποχή χαρακτήριζε γενικά τους 
«Ζηλωτές». 

 
Ο Ωριγένης υποστηρίζει πως τ’ όνομα του Βαραββά ήταν Ιησούς 

και τον ισχυρισμό του τον επιβεβαιώνουν μερικά αρχαία 
χειρόγραφα όπως: 

 
α) CODEX KORIDETHI (7ος-9ος αιώνας) 
 
β) Ομά δα  των  μ ι κ ρ ογραφ ιών ,  που δημοσιεύτηκε το 1902 

από τον Κ. LAKE. 
 
γ) Το  παλ ί μψηστ ο  του μοναστηριού της Αγίας Αικατερίνης 

του Σινά, που τον ανακάλυψαν oi LEWIS και GIBSON. Είναι του 
4ου αιώνα. 

 
Όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο R.P. LUCIEN DEISS στο έργο 

του, Σύνοψη  των  Ευαγγ ελ ίων ,  η ταυτότητα των ονομάτων 
θα πρέπει να είναι αυθεντική, γιατί είναι αδύνατο να φανταστούμε 
μια κάποια σκοπιμότητα, που την υπαγόρευσε μεταγενέστερα. Ο 
Ωριγένης πέθανε το 254 και μας βεβαιώνει πως είχε στα χέρια του 
χειρόγραφα, που ανέφεραν τ’ όνομα του Βαραββά, σαν Ιησού. 
Πράγμα που σημαίνει πως, ήδη τον 3ο αίώνα, κυκλοφορούσαν 
παλαιά χειρόγραφα, που ήταν απόλυτα σύμφωνα μετά παραπάνω 
χειρόγραφα, που εχουμε σήμερα στα χέρια μας. 

 
Ο DANIEL ROPS, σχολιάζοντας το επεισόδιο, μας λέει τα εξής, 

στο Βιβλίο του «Ο Ιησού ς  κ α ι  η  ε π οχή  τ ου»:  
 
«Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για το δικαίωμα του 

προκουράτορα, να δίνει χάρη σ' έναν από τους θανατοποινίτες κάθε 
Πάσχα, σύμφωνα με την εκλογή του πλήθους, όπως μας αναφέρει 
το γεγονός ο ευαγγελιστής. Η χάρη ήταν πολύ σπάνια στο Ισραήλ. 
Ακόμα και οι ίδιοι οι βασιλιάδες δεν είχαν το δικαίωμα να δώσουν 
χάρη σ' έναν κατάδικο. Αντίθετα, είχαν υποχρέωση να του 
επιβαρύνουντήν ποινή, αν κατά τη γνώμη τους δεν ήταν αρκετά 
αυστηρή. Ο ιουδαϊκός νόμος έβλεπε εκπλήρωση της Θείας 
Δικαιοσύνης με την ανταπόδωση του εγκλήματος και η περίπτωση 
χάρης θα ήταν σαν αντίθεση στη βούληση του Θεού. Στη Ρώμη και 
μόνο, στην περίπτωση της θανατικής καταδίκης ο κατάδικος 



 

 

μπορούσε να παρακαλέσει το πλήθος να τον λυπηθεί και να του 
χαριστεί η ζωή, αλλά ποτέ το πλήθος δε φώναξε για να δοθεί χάρη 
σ' έναν κατάδικο, που ο ίδιος δεν τη ζήτησε. Ωστόσο, υπάρχει ένας 
πάπυρος του 86 ή 88 μ.Χ., που επιβεβαιώνει το ευαγγελικό 
επεισόδιο και παρουσιάζει το στρατιωτικό διοικητή της Αιγύπτου να 
δίνει χάρη σ' έναν κατάδικο «εξ αιτίας του πλήθους». Η νομική 
βάση της χάρης είχε δύο τύπους στη Ρώμη. Ο ένας ήταν το 
ABOLITIO, δηλαδή ένα είδος γενικής αμνηστίας, που εδιναν οι 
αυτοκράτορες με την ευκαιρία ενός θριάμβου, μιας νίκης, η κάποιας 
γιορτής κι ο άλλος ήταν η INDULGENTIA, δηλαδή το δικαίωμα της 
χάρης, που είχε ο Αυτοκράτορας και που μπορούσε να κάνει χρήση 
κι ο αντιπρόσωπός του. Στο ευαγγελικό επεισόδιο δε συμβαίνει 
καμιά από τις δύο αυτές περιπτώσεις, αλλ’ αντίθετα φαίνεται πως το 
γεγονός βασίζεται σε κάποια τοπική παράδοση, που αγνοούμε τα 
πάντα γι' αυτήν...» (Βλ. DANIEL ROPS: Ο Ιησού ς  κ α ι  η  
ε ποχή  του ) .  

 
Όλη αυτή η φλύαρη ανάπτυξη του θέματος δεν έχει άλλο σκοπό, 

από το να μας πείσει για την αληθοφάνεια μιας ψεύτικης 
πληροφορίας, και θα το αποδείξουμε. Ο Φλάβιος Ιωσήφ δεν 
αναφέρει ούτε μια φορά στα έργα του τη συνήθεια να δίνεται χάρη 
σ' ένα κατάδικο με την ευκαιρία του Πάσχα, Ούτε και οι μοναχοί - 
αντιγραφείς του Μεσαίωνα φρόντισαν να το προσθέσουν στα 
γραπτά του. 

 
Αλλά δημιουργείται κι ένα άλλο θέμα. Γιατί ο DANIEL ROPS δε 

μας δίνει τα στοιχεία του πάπυρου του 88 μ.Χ., όπου αναφέρεται 
ένα παρόμοιο επεισόδιο; Απλούστατα, γιατί ο συγγραφέας αυτός 
γνωρίζει πολύ καλά πως το παράδειγμ;a του δεν έχει καμία 
αναλογία με το ευαγγελικό επεισόδιο και δεν θέλει να δώσει στον 
αναγνώστη του στοιχεία για έρευνα. 

 
Πράγματι, το κείμενο αυτό δεν είναι άλλο από τον Πάπυρο  

τη ς  Φλωρεν τ ί α ς  No  50 ,  που χρονολογείται από το 85 μ.Χ. 
και περιέχει ένα επεισόδιο απονομής χάρης σ' έναν κατάδικο, 
ύστερα από απαίτηση του πλήθους. Πρόκειται για μια δίκη, που 
έγινε στην Αίγυπτο, όπου ο διοικητής της, ο SEPTIMIUS VEGETUS, 
δίκασε κάποιον Φοιβίωνα. Το έγκλημα του τελευταίου ήταν πως 
αγνόησε τους νόμους και φυλάκισε έναν έντιμο άνθρωπο μαζί με τη 
γυναίκα του, επειδή του χρωστούσαν χρήματα. Ο διοικητής, αφού 
άκουσε τις καταθέσεις, είπε στο Φοιβίωνα: « - θα επρεπε να 
μαστιγωθείς, αλλά σε αφήνω στην κρίση του πλήθους...» (Βλ. Α. 
DEISSMANN: LICHT VOM OSTEN, DAS NEUE TESTAMENT UND DIE 
ΝΕΝΕΝΤ DECKTEN ΤΕΧΤΕ DER HELLENISTISCH - ROMISCHEN 
WELT, TUBINGEN 1908). 
 



 

 

Πράγματι, ο Φοιβίωνας έπρεπε να μαστιγωθεί για το έγκλημα της 
παράνομης φυλάκισης. Αλλά, αν ήταν ρωμαίος πολίτης, αυτό δεν 
μπορούσε να γίνει, γιατί ο νόμος LEX VALERIA του 509 π.Χ. 
απαγόρευε το μαστίγωμα ενός ρωμαίου πολίτη, χωρίς τη 
συγκατάθεση του λαού. Έτσι, ο προκουράτορας SEPTIMIUS 
VEGETUS, με την απόφασή του, ν' αφήσει το Φοιβίωνα στην κρίση 
του πλήθους, εφαρμόζει την LEX VALERIA και ταυτόχρονα μας 
αποκαλύπτει πως ο κατηγορούμενος ήταν Ρωμαίος πολίτης, γιατί 
διαφορετικά η καταδίκη του θα ήταν εξασφαλισμένη. Κατά 
συνέπεια, το επεισόδιο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την 
ευαγγελική διήγηση και γι' αυτό ο DANIEL ROPS απέφυγε να μας 
δώσει τα στοιχεία του. Ο Ιησούς ποτέ του δεν ύπήρξε ρωμαίος 
πολίτης. Αντίθετα, όπως έγραψε αργότερα ο Αυτοκράτορας 
Ιουλιανός στον Κύριλλο της Αλεξανδρείας, που ήταν και παλιός του 
συμμαθητής στις Αθηναϊκές σχολές: «ο άνθρωπος, που 
σταυρώθηκε από τον Πόντιο Πιλάτο, ήταν δούλος του Καίσαρα, και 
θα το αποδείξουμε...» (Κύριλλος της Αλεξανδρείας: Κατά    
Ι ουλ ι αν ού ) .  

 
Ο όρος δούλος η σκλάβος του Καίσαρα (SERVUS CAESARIS) 

ήταν μια αναφορά στον πιθανό τόπο γέννησης του Ιησού, στη 
Σεπφόριδα, που ο πληθυσμός της είχε εκτοπιστεί από τα ρωμαϊκά 
στρατεύματα του Βάρου και οι κάτοικοι είχαν γίνει ισόβιοι δούλοι 
της Αυτοκρατορίας. 

 
Ο F. VIGOUROUX, συγγραφέας του Λε ξ ι κ ού  τη ς  Β ί βλου  

(τόμος Α' μέρος Β', εκδοση LETOUZEY, 1926) μας λέει πάνω στο 
θέμα τα εξής: 

 
«Η συνήθεια, ν' απελευθερώνεται ένας θανατοποινίτης με την 

ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε 
στις Γραφές ,  ούτε στο Ταλμού δ  (...) Τέτοιες συνήθειες είχαν 
μόνο οι Ρωμαίοι, στα LECTISTERNI και οι Έλληνες, όταν γιόρταζαν 
το Βάκχο τον Ελευθερέα. 

 
Ο Βάκχος η Διόνυσος ήταν, ανάμεσα στ’ άλλα, και θεός της 

ατομικής ελευθερίας καθώς και της ελευθερίας της ψυχής. 
 
Τα LECTISTERNI ήταν εξιλεωτικές τελετουργίες, που γίνονταν 

στη Ρώμη και στις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας σε περιόδους 
θεομηνιών και γενικών καταστροφών. Σκοπός τους ήταν να 
εξευμενιστούν οι θεοί, για να σταματήσει το κακό. Κατά τη διάρκεια 
της τελετουργίας πρόσφεραν στις κυριότερες θεότητες της Ρώμης 
ένα γεύμα. Ξάπλωναν τ’ αγάλματα των θεών ανάμεσα τους, πάνω 
στα κρεββάτια του δείπνου, μέσα στο ίδιο δωμάτιο με την 
οικογένεια και τους φίλους. Γινόταν ένας πραγματικός μυστικός 
δείπνος «των Αοράτων». Αυτές τις συγκεντρώσεις είχε υπ' όψη του 



 

 

ο Παύλος, όταν οργισμένος κατηγορεί τους οπαδούς του πως 
παίρνουν μέρος σε «αγάπες», που έχουν χαρακτήρα τυπικά 
ειδωλολατρικό: «εάν γάρ τις ίδη σε, τον έχονταν γνώσιν, εν 
ειδωλείω κατακείμενον, ουχί η συνείδησις αυτού ασθενούς όντος 
οικοδομηθήσεται εις το τα είδωλόθυτα εσθίειν;...» (Α '  Προ ς  
Κορ ι ν θ ί ου ς ,  Η', 10). 

 
 
Αλλά μια τέτοια τελετουργία θα ήταν αδύνατο να γίνει στην 

Ιερουσαλήμ, την ιερή πόλη των Εβραίων. Όποιος τολμούσε να 
κάνει κάτι τέτοιο θα προκαλούσε μια βίαιη εξέγερση του 
πληθυσμού, που ούτε ο πιο αιμοβόρος στρατιωτικός διοικητής δε θα 
μπορούσε να συγκρατήσει. Είναι ιστορικά βεβαιωμένο, πως κάποτε 
ο ίδιος ο Πιλάτος πέρασε μέσα στην πόλη κρυφά τη νύχτα, τα 
σύμβολα των λεγεωνών. Τα σύμβολα αυτά, που δεν πρέπει να 
συγχέονται με τον Αυτοκρατορικό αετό, ήταν προτομές 
αυτοκρατόρων, στρατηγών νεκρών, ιερών ζώων κτλ. Οι 
λεγεωνάριοι τα θεωρούσαν προστάτες των τμημάτων τους και τα 
λάτρευαν σαν τους θεούς. Ωστόσο, μόλις οι Εβραίοι 
πληροφορήθηκαν το γεγονός, ξεσηκώθηκαν αμέσως, γιατί 
παρόμοια αντικείμενα, ήταν αυστηρά απαγορευμένα από το Νόμο 
του Μωυσή. Κι ο Πιλάτος, για ν' αποφύγει τις αιματηρές εξελίξεις, 
διέταξε ν' αποσύρουν τα σύμβολα. Άλλωστε, οι διαταγές της Ρώμης 
ήταν ρητές. Ο κάθε στρατιωτικός διοικητής επρεπε να σέβεται τα 
θρησκευτικά έθιμα του τόπου, που κυβερνούσε στ’ όνομα του 
Αυτοκράτορα. 

 
Αλλά, ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα της χάρης. θα παρατηρήσουμε 

πως και στις ελάχιστες περιπτώσεις απονομής χάρης στην Αρχαία 
Ρώμη, η χάρη δινόταν, πριν από την απαγγελία της καταδίκης. 
Γιατί, αν την εδιναν μετά, θα μείωνε το κύρος της καταδικαστικής 
απόφασης και της ίδιας της δικαιοσύνης. Γι' αυτό κι ο Σουετόνιος 
μας πληροφορεί πως ο Νέρων, που απέφευγε το αίμα και τις 
θανατικές καταδίκες, υποχρεώθηκε κάποτε να εγκρίνει μια ποινική 
καταδίκη, προσυπογράφοντάς την. Μετά, πέταξε τη γραφίδα και 
φώναξε: «Γιατί μου έμαθαν να γράφω!!!» (βλ. Σουετόνιου: Η 
Ζωή  των  Δώδεκ α  Κα ι σά ρων ,  Νέρων ,10). Κι ο Τάκιτος 
παρατήρησε για το Νέρωνα πως «όταν δεν μπορούσε να εμποδίσει 
μια θανατική καταδίκη, έδινε τόσο μεγάλες αναβολές στην 
εκτέλεση, που τελικά ο κατάδικος πέθαινε από φυσικό θάνατο...» 
(Τάκιτος: Χρον ι κά ,  XVIII, 33). 
 

Όλα αυτά αποδεικνύουν πως δεν υπήρχε ποτέ συνήθεια ν' 
αλλάζει μια καταδικαστική απόφαση. 

 
Ας εξετάσουμε τώρα και την άποψη του Ιουδαϊκού Νόμου πάνω 

στο ίδιο θέμα. Παρατηρούμε πως και εδώ απουσιάζει τελείως η 



 

 

περίπτωση της χάρης. Μόνο νέες αποκαλύψεις, πάνω σε μία 
δεδομένη περίπτωση, μπορούσαν ν' αναβάλουν την εκτέλεση της 
ποινής και μερικές φορές ν' απαιτήσουν την αναθεώρηση της δίκης. 
Ο απόλυτα καθοριστικός χαρακτήρας της κάθε δικαστικής 
απόφασης έχει εδραιωθεί από τον προφήτη Ησαΐα: 

 
«και αν ελεηθή ο ασεβής, δεν θέλει μάθει δικαιοσύνην. εν τη γη 

της ευθύτητος θέλει πράξει αδίκως και δεν θέλει εμβλέψει εις την 
μεγαλειότητα του Κυρίου...» (Ησα ΐ ας :  ΚΣΤ', 10). 

 
Αυτός είναι κι ο λόγος, που οι Εβραίοι Νομοδιδάσκαλοι 

απέφευγαν την ποινή του θανάτου, επειδή ακριβώς δεν μπορούσε 
να ανακληθεί. Αναφέρεται πως, αν ένα Σανχεντρίν κατά τη διάρκεια 
επτά χρόνων είχε αποφασίσει έντεκα θανατικές καταδίκες, τότε το 
Σανχεντρίν αυτό το θεωρούσαν «ένα συνέδριο φονιάδων». Ο 
Ραββίνος Ελεάζαρ-Μπέν-Αζαρία είναι ακόμα πιο αυστηρός. 
Χαρακτηρίζει «δικαστήριο φονιάδων» ένα δικαστήριο, που εκδίδει 
έντεκα θανατικές καταδίκες σ' εβδομήντα χρόνια. Άλλοι, όπως ο 
Ταρφών κι ο Ακίμπα, είχαν ταχθεί απόλυτα ενάντια στη θανατική 
ποινή (Ταλμούδ: IV ΝΕΖΙΚΙΜ, 5 ΜΑΚΚΟΤΗ). 

 
 
Αν αναφέραμε όλα αυτά μέχρις εδώ, ήταν μόνο και μόνο για να 

πείσουμε τον αναγνώστη μας πως ποτέ, ούτε στα πλαίσια της 
Ρωμαϊκής Δικαιοσύνης ούτε στα πλαίσια της Ιουδαϊκής, δεν 
προβλεπόταν περίπτωση χαρίσματος ποινής με την ευκαιρία μιας 
γιορτής. Το επεισόδιο, που αναφέρουν τα ευαγγέλια, δεν είναι 
τίποτε άλλο, παρά ένα ακόμα δημιούργημα της φαντασίας των 
ανώνυμων γραφέων του 4ου αιώνα, που έγραψαν τα ευαγγέλια, 
και εκφράζει άμεσα τον αντισημιτισμό τους και την κολακευτική 
τους διάθεση απέναντι στις αρχές της εκχριστιανισμένης πια 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ακόμα, αποκλείουμε την περίπτωση της 
προσωπικής πρωτοβουλίας του Πόντιου Πιλάτου, γιατί μας είναι 
γνωστός ο άγριος κι άσπλαχνος χαρακτήρας του. 
 

Το θέμα όμως δεν κλείνει εδώ. Υπήρξε πράγματι μια 
αντικατάσταση. Ποιος ήταν ο επίσημος δέσμιος που βρισκόταν στη 
φυλακή την ίδια εποχή με τον Ιησού; Έξω από τα κείμενα των 
ευαγγελίων, που γράφτηκαν τον 4ο αιώνα, κανείς δε γνωρίζει το 
Βαραββά. Ο Φλάβιος Ιωσήφ, το Ταλμούδ της Βαβυλώνας και το 
Ταλμούδ της Ιερουσαλήμ τον αγνοούν. Ακόμα και η 
Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α ,  το τεράστιο αυτό ιστορικό έργο του 
Ευσέβιου της Καισαρείας, δεν λέει λέξη για το Βαραββά. Αναφέρει 
μόνο κάποιον Αγάπιο, που μαρτύρησε στην Παλαιστίνη με το 
διωγμό του 306. Η αυτοκρατορική χάρη προτίμησε έναν άσημο 
υπηρέτη, που είχε σκοτώσει τον κύριο του, παρά τον Αγάπιο, και 
το κείμενο προσθέτει πως «ο Αγάπιος καταδικάστηκε άσπλαχνα και 



 

 

χωρίς οίκτο, όπως περίπου συνέβη με το Βαραββά την εποχή του 
Σωτήρα..» (Π ερ ί  μαρτύρων  τη ς  Π αλα ι σ τ ί ν η ς ,  VI, 5). 

 
Ωστόσο, η αναλογική αυτή αναφορά που συμπληρώνει την 

αφήγηση δεν πείθει απόλυτα για την αυθεντικότητά της, γιατί 
υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου αποσπάσματος, η 
πρώτη σύντομη στα ελληνικά και η δεύτερη πιο ανεπτυγμένη στα 
συριακά. «Oι σχέσεις ανάμεσα στις δύο διαφορετικές εκδόσεις είναι 
πολλές φορές αντιφατικές και μας είναι πολύ δύσκολο να 
καθορίσουμε, ποιά από τις δύο είναι πιο αυθεντική..» μας λέει ο 
καθηγητής της θεολογίας P. ΜΟΝ-DESERT. Το περίεργο στη 
περίπτωση είναι πως ο Βαραββάς αναφέρεται σ' ένα παράδειγμα 
χωρίς ποτέ να γίνει λόγος για το άτομό του σε ολόκληρο το 
κείμενο. 

 
Κατά τη γνώμη μας, ο Iησούς κι ο Βαραββάς είναι το ίδιο 

πρόσωπο. Το επεισόδιο της απελευθέρωσης του Βαραββά, αντί του 
Ιησού, δημιουργήθηκε αργότερα από τους μοναχούς - αντιγραφείς, 
για να σκεπαστεί ο ρόλος, που επαιξε ένας άλλος μυστικός 
συνεργάτης, που συνήθως τον ονομάζουμε «Σίμων ο Κυρηναίος». 
Αυτός σταυρώθηκε στη θέση του Ιησού, έξη εβδομάδες πριν από το 
Πάσχα και την πραγματική εκτέλεση του ίδιου. 
 

Διαβάζοντας το επόμενο κεφάλαιο, ο αναγνώστης θα διαπιστώσει 
πως ο «επίσημος δέσμιος», που είχε κάνει ένα φόνο κατά τη 
διάρκεια μιας στάσης στην Ιερουσαλήμ, δεν είναι άλλος από τον 
ίδιο τον Ιησού. 

 
 
 
 
 

XXIV 
 
 
 

Το Έγκλημα του Ναού 
 
 
 
...Υπάρχουν άντρες, που η ντροπή τους συνοδεύει και μέσα στον 
τάφο τους... Τέτοιος είναι κι ο ιδρυτής της Ιουδαϊκής αυτής 
αίρεσης...» 
 

FABIUS QUINTILIANUS: de institutione oratoria 



 

 

Υπάρχει μια πληροφορία στα κανονικά ευαγγέλια, που 
δημιουργεί υποψίες για την αυθεντικότητα της παραδοσιακής 
αφήγησης της σταύρωσης του Ιησού. Είναι το κείμενο της 
επιγραφής, που κρεμάστηκε πάνω από το κεφάλι του Ιησού στο 
σταυρό του και φανέρωνε τ’ όνομα και το έγκλημά του. Τα 
ευαγγέλια μας λένε πως το περιεχόμενο της επιγραφής το 
υπαγόρευσε ο ίδιος ο προκουράτορας Πόντιος Πιλάτος. Ήδη, η 
πληροφορία πως ο ίδιος ο στρατιωτικός διοικητής της Ιουδαίας 
ασχολήθηκε με τη σύνταξη του περιεχόμενου της επιγραφής, που 
έπρεπε να κρεμαστεί στο σταυρό ενός ασήμαντου κακοποιού, μας 
βάζει σε υποψίες. Το έργο αυτό απασχολούσε περισσότερο τους 
δήμιους και τους γραφείς της φρουράς. Το πιθανότερο είναι πως 
υπήρχε ένας γραφέας, ειδικός γι' αυτού του είδους τις επιγραφές, 
που δεν είχαν σκοπό μόνο την πληροφόρηση του πλήθους, αλλά 
προπάντων τον εκφοβισμό του. Ας μην ξεχνάμε πως η Ρώμη 
προσπαθούσε με κάθε τρόπο να επιδεικνύει τη δύναμή της στους 
υποτελείς λαούς της Αυτοκρατορίας. Έτσι, θα πρέπει ν' 
αποκλείσουμε την περίπτωση της σύνταξης της επιγραφής από τον 
ίδιο τον Πιλάτο. Υπάρχει όμως κι ένα άλλο στοιχείο, που 
παρουσιάζει ακόμα λιγότερο αυθεντική την αφήγηση. Είναι το 
γεγονός πως τα τέσσερα διαφορετικά ευαγγέλια δεν συμφωνούν 
μεταξύ τους, ως προς το περιεχόμενο της επιγραφής. Ας 
εξετάσουμε από κοντά αυτές τις παραλλαγές: 
 
 
-  Ματ θα ί ο ς :  ούτος εστιν Ιησούς, ο Βασιλεύς των Ιουδαίων» 
(ΚΖ', 37). 
 
-  Μάρκ ο ς:  «ο Βασιλεύς των Ιουδαίων» (ΙΕ', 26). 
 
- Λουκ άς  «ούτος εστιν ο Βασιλεύς των Ιουδαίων» (ΚΓ,38) 
 
- Ιωάννης:  «Ιησούς ο Ναζωραίος ο Βασιλεύς των Ιουδαίων» 
(ΙΘ,19) 
 

Τα πρωτότυπα χειρόγραφα, που έχουμε στα χέρια μας, είναι όλα 
γραμμένα στα ελληνικά. Δεν είναι ανάγκη ν' ανήκει κανείς στον 
ανώτερο κλήρο, για να διαπιστώσει πως οι παραπάνω τέσσερεις 
διαφορετικές φράσεις, μεταφρασμένες στα λατινικά, δεν δίνουν σε 
καμία περίπτωση τα κλασσικά αρχικά: «I.N.R.I.» 

 
Και τελικά, ποιό είναι το πραγματικό κείμενο της επιγραφής που 

κρεμάστηκε πάνω στο σταυρό του Ιησού; Πρώτ' απ' όλα, 
αποκλείεται η λέξη « Ναζωραίος», κι αυτό γιατί, κι αν ακόμα ο 
Πιλάτος υπαγόρεψε την επιγραφή, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει 
τη Ναζαρέτ, για τον απλούστατο λόγο, πως δεν υπήρχε εκείνη την 
εποχή πόλη, χωριό η τοποθεσία μέτ' όνομα αυτό. Η Ναζαρέτ 



 

 

δημιουργήθηκε τον 8ο αιώνα, κι αυτό για να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες των προσκυνητών και η φυλαργυρία της εκκλησίας. Η 
λατινική μετάφραση της Γραφής, η περίφημη VULGATA του Αγίου 
Ιερώνυμου, χρησιμοποιεί τον όρο «ΝΑ-ZAREUS», που πάει να πει, 
όχι καταγόμενος από τη Ναζαρέτ, αλλά «Ναζαρηνός», δηλαδή 
«αφιερωμένος στο Θεό», από την εβραϊκή λέξη «NAZIR». Αλλά, 
ούτε κι ο χαρακτηρισμός αυτός στέκει. Οι υποχρεώσεις του NAZIR 
αναφέρονται αναλυτικά στο Βιβλίο των Αρ ι θμών (ΣΤ,2). Ο 
Πιλάτος δεν θα μπορούσε να καταδικάσει τον Ιησού για την 
ιδιότητα αυτή. Ο NAZIR ήταν άνθρωπος αφιερωμένος στο Θεό, με 
την πρόθεση του εξαγνισμού του. Με άλλα λόγια, μια καθαρά 
θρησκευτική ιδιότητα, απόλυτα σύμφωνη με τον Ιουδαϊκό Νόμο, 
που ταυτόχρονα δεν αφορούσε αλλά ούτε και αντίκρουε σε κανένα 
σημείο τους Ρωμαϊκούς Νόμους. Άλλωστε, ο Ιησούς δεν υπήρξε 
ποτέ του NAZIR. Ο NAZIR δεν επρεπε να πίνει κρασί, να τρώει 
κρέας, να πλησιάζει ακάθαρτους - σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό Νόμο - 
ανθρώπους, να αγγίζει πτώματα. Ο Iησούς, αντίθετα, τα εκανε όλα 
αυτά, και υπερβολικά πολλές φορές. Έτσι, δεν μπορούμε να 
παραδεχτούμε πως ο Πιλάτος χαρακτήρισε τον Ιησού NAZIR. 

 
Επειδή λοιπόν, αποκλ ε ί ε τ α ι  η  π ερ ί π τωση  τη ς  

καταγωγής  απ ό  την  ανύπ αρκ τη  Ναζ αρέ τ ,  όπω ς  
αποκλ ε ί ε τ α ι  κ α ι  η  ι δ ι ό τη τα  τ ου  NAZIR, το κ ε ί μ ε ν ο  τη ς  
επ ι γραφή ς ,  που  κρε μάσ τηκ ε  π άνω  ατό  σ ταυρό  του   
Ι ησού ,  δε ν  ε ί ν α ι  αυ τ ό  π ου  αν αφέρουν  τα  κ α νον ι κά  
ευαγγ έλ ι α .  Το ψεύτικο αυτό κείμενο δημιουργήθηκε από τους 
ανώνυμους γραφείς του 4ου και 5ου αιώνα, που ανασκεύασαν, 
λογόκριναν, διόρθωσαν και παραποίησαν τ’ αρχικά κείμενα, με 
σκοπό να εξυπηρετήσουν τη νέα κατάσταση, που δημιουργήθηκε με 
την πολιτική επικράτηση του χριστιανισμού. Και δημιούργησαν το 
νέο περιεχόμενο της επιγραφής, για να ωραιοποιήσουν την 
καταδίκη του Ιησού, που σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα επάνω, 
όπως όλοι οι κακοποιοί και σκλάβοι, κι όχι με το κεφάλι προς τα 
κάτω, όπως επρεπε να σταυρωθεί, αν το μοναδικό του εγκλημα 
ήταν ο ισχυρισμός του πως ήταν βασιλιάς του Ισραήλ. (Βλ. 
λεπτομέρειες στον πρώτο τόμο της σειράς, με τίτλο «Iησού ς  ή  
τ ο  θ ανάσ ι μ ο  μυσ τ ι κ ό  των  Ν  α  ϊ τ  ών ) .  

 
 

Από αυθεντικές πηγές γνωρίζουμε πως η ξύλινη επιγραφή με τ’ 
όνομα και το έγκλημα του κατάδικου, κρεμόταν αρχικά από το 
λαιμό του τελευταίου σε όλο το διάστημα της διαδρομής από τις  
φυλακές μέχρι τον τόπο εκτέλεσης και μόνο μετά τό  κάρφωμά του 
πάνω στο σταυρό κρεμόταν κι αυτή πάνω από το κεφάλι του. Τη 
διαδρομή από τη φυλακή μέχρι τον τόπο εκτέλεσης, ο  κατάδικος 
την εκανε, κουβαλώντας στη ράχη του την οριζόντια μόνο 
τραβέρσα του σταυρού, με τα χέρια του απλωτά, δεμένα πάνω σ' 



 

 

αυτήν. Οι αρχαίες μαρτυρίες του Σενέκα, του Κικέρωνα και του 
Πλούταρχου μας μιλούν για την υποχρέωση του κατάδικου να 
κουβαλήσει το σταυρό του, αλλά εννοούν φυσικά μόνο την 
οριζόντια τραβέρσα, που με το άνοιγμα της στη μέση εφάρμοζε 
ακριβώς στον κάθετο πάσσαλο του σταυρού, που ήταν μόνιμα 
μπηγμένος στον τόπο της εκτέλεσης. Αν υπολογίσουμε πως το μέσο 
βάρος των καταδίκων ήταν εβδομήντα κιλά, τότε, για ν' άντέξει το 
βάρος τους ο σταυρός, θα πρέπει στο σύνολό του να ξεπερνούσε τα 
εκατόν πενήντα, πράγμα που σημαίνει πως ήταν αδύνατο για ένα 
άτομο να κουβαλήσει και τα δύο μέρη. Ιδιαίτερα μάλιστα, αν 
θυμηθούμε πως η κακή διατροφή, τα βασανιστήρια και το τελικό 
μαστίγωμα εξασθένιζαν τελείως τον κατάδικο. Ένας άλλος όμως 
λόγος, που επέβαλλε το κουβάλημα της τραβέρσας, που θα πρέπει 
να την υπολογίζουμε γύρω στα πενήντα κιλά και μ' ένα μήκος 
περίπου δύο μέτρων, ήταν η παρεμπόδιση των κινήσεων του 
κατάδικου, σε περίπτωση που θα προσπαθούσε να δραπετεύσει. 
Γιατί, αν υποθέσουμε, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το ξαφνικό 
ξέσπασμα μιας συμπλοκής, οργανωμένης από φίλους του 
θανατοποινίτη, η βαρειά και μακρυά τραβέρσα εμπόδιζε τον 
τελευταίο να καταφύγει στο δαίδαλο των μικρών και στενών 
δρόμων, που χαρακτήριζαν την αρχιτεκτονική όλων των αρχαίων 
πόλεων, και να ζητήσει άσυλο σε κάποιο φιλικό σπίτι. Ακόμα, η 
τραβέρσα αυτή, απλωμένη σα βοϊδοζυγός πάνω στο σβέρκο του 
κατάδικου, τον εξέθετε στις προσβολές του πλήθους, που ήταν 
βρισιές, αλλά και φτυσίματα, ακαθαρσίες, πέτρες, που πετάγονταν 
με μανία πάνω στο πρόσωπο του από τους χθεσινούς αντιπάλους 
του, και πολλές φορές και φίλους του. Ο κόσμος της ρωμαϊκής 
εποχής δεν ήξερε τί πάει να πει οίκτος. 
 

 
 
Ξαναγυρίζοντας στους λόγους της καταδίκης του Ιησού, θα 

πρέπει να παραδεχτούμε πως ήταν πολλοί. Παρουσιάστηκε σα 
βασιλιάς του Ισραήλ και είχε απαιτήσεις να καθίσει πάνω στο θρόνο 
του. Διηύθυνε επιχειρήσεις των Ζηλωτών, με άλλα λόγια είχε 
επαναστατική δράση, που αναγκαστικά εξυπακούει βιαιότητες. 
Επέβαλε και είσέπραξε φόρους και δασμούς, με τρόπο που θυμίζει 
πολύ το σύγχρονο RACKET, για να ενισχύσει τα ταμεία του 
κινήματος. Ωστόσο, δεν πρέπει να τον καταδικάσουμε, ούτε τον ίδιο 
ούτε τους Ζηλωτές. Ένας επαναστάτης, που αγωνίζεται για την 
απελευθέρωση της πατρίδας του, χρησιμοποιεί κάθε μέσο, για να 
επιτύχει το σκοπό του. Αν αποτύχει, τα μέσα αυτά χαρακτηρίζονται 
από τον αντίπαλο του σαν εγκλήματα, αν πετύχει, τότε οι ίδιες 
πράξεις γίνονται τα ηρωικά κατορθώματα της επαναστατικής 
ιστορίας. Το χρήμα και τα όπλα, και προπάντων το πρώτο, είναι η 
κινητήρια δύναμη για κάθε επαναστατική κίνηση. Έχοντας υπ’ όψη 
μας αυτό, μπορούμε να πλησιάσουμε τώρα το πρόβλημα του 



 

 

περίφημου εγκλήματος, που εκανε, κατά τη διάρκεια μιας 
εξέγερσης, ο μυστηριώδης Ιησούς - Βαραββάς, ο «επίσημος 
δέσμιος» των ευαγγελικών κειμένων. 
 

Όπως είπαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, για μας δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία για την ταυτότητα του Ιησού με το Βαραββά. Δεν 
θα ξαναγυρίσουμε λοιπόν σ' αυτό το θέμα και θ’ ασχοληθούμε εδώ 
με την ανάλυση μιας επαναστατικής πράξης, που συγκαλύπτεται με 
χίλιους διαφορετικούς τρόπους από τη χριστιανική φιλολογία. 

 
Μελετώντας την αφήγηση, απομονώνουμε αρχικά το πρώτο 

ύποπτο σημείο. Πρόκειται για την περίφημη ημέρα «των Βαΐων», 
όπου ο Ιησούς, ανεβασμένος πάνω σ' ένα γαϊδουράκι, κάνει τη 
θριαμβευτική του είσοδο στην Ιερουσαλήμ. 

 
Η υποψία μας Βασίζεται στο γεγονός, πως στην Ιερουσαλήμ, για 

λόγους καθαρά θρησκευτικού εξαγνισμού, απαγορευόταν αυστηρά 
η είσοδος οποιουδήποτε ζώου: άλογα, γαϊδούρια, σκύλοι, πρόβατα, 
κατσίκες κτλ. Ας μην ξεχνάμε πως για τους Εβραίους η πόλη ήταν 
«Ι ερώ τατη » .  Το πραγματικό της όνομα (KADOUSHA: Η ΑΓΙΑ) 
δεν είχαν το δικαίωμα, ούτε να το προφέρουν, όπως δεν είχαν 
δικαίωμα να προφέρουν και το άγιο όνομα του Θεού (IAWEH). 
Έτσι, ονόμαζαν την πρώτη IEROUSHALAIM): και το δεύτερο 
«ADOΝΑΪ (Κύριος). 
 

Τα μόνα ζώα, που μπορούσαν να μπουν στην Ιερή πόλη, ήταν 
αυτά που προορίζονταν για τις θυσίες και τα ολοκαυτώματα στο 
Ναό. Αυτά εμπαιναν, λίγο πριν τη σφαγή τους, από τη βόρεια πύλη, 
περνούσαν βιαστικά εμπρός από τον πύργο ΑΝΤΟΝΙΑ κι έφταναν 
στα προπύλαια του Ναού. 

 
Ας παραμερίσουμε όμως ένα ακόμη λάθος, γέννημα της 

φαντασίας των αγράμματων καλόγερων του 4ου αίώνα, κι ας 
προχωρήσουμε παρακάτω. 

 
«...οι δε όχλοι προάγοντες και οι άκολουθουντες έκραζον 

λέγοντες: ωσαννά τω υιώ Δαυίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν 
ονόματι Κυρίου, ωσαννά εν τοις υψίστοις...» (Ματ θα ί ος  ΚΑ', 
9). 

 
Θα παρατηρήσουμε, πρώτ' απ’ όλα, πως ο συγγραφέας της 

παραπάνω φράσης αγνοεί τελείως τα εβραϊκά, πράγμα που θα 
πρέπει να κάνει εντύπωση, γιατί υποτίθεται πως συγγραφέας είναι ο 
Ματθαίος, που ήταν Εβραίος. Κι όμως «ωσαννά» (γιατί με δύο νι; 
Σ.Μ.) δε σημαίνει ούτε «ευλογημένος» ούτε «ας είναι 
ευλογημένος», όπως θέλει να το παρουσιάζει ο συγγραφέας κι 
όπως συνηθίζουν να το μεταφράζουν οι ευσεβείς θεολόγοι. Η λέξη 



 

 

«ωσαννά» είναι σύνθετη και προέρχεται από το ρήμα «HOSHIAH», 
που σημαίνει «σώζω, λυτρώνω» και το επιφώνημα «ΝΑ», που 
σημαίνει «λύπη, οίκτο, σε παρακαλώ». Έτσ ι ,  η λέξη «HOSHANA» 
σημαίνει «λυπήσου και σώσε μας, σε παρακαλούμε λύτρωσε μας», 
που δεν έχει βέβαια καμία σχέση με τη χρήση, που της κάνει το 
ευαγγελικό κείμενο. 
 

Το γεγονός αυτό όμως μας δίνει την υποψία πως το κείμενο έχει 
αλλοιωθεί. Ο όχλος πράγματι αναγνώριζε στο πρόσωπο του Ιησού 
το γιο του Δαυίδ, τον ηγέτη Ζηλωτή, και τον παρακαλούσε να τον 
λυτρώσει από το ρωμαϊκό ζυγό. 

 
Βλέπουμε πως μια προσεχτική μελέτη των κειμένων, μας οδηγεί 

πάντα στην αλήθεια των γεγονότων, όσο κι αν έχει καταβληθεί 
προσπάθεια ν' αλλοιωθεί. Ας συνεχίσουμε όμως. 

 
 
Βλέπουμε πως τον Ιησού, τον ακολουθεί ένα πλήθος από την 

Ιεριχώ μέχρι την Ιερουσαλήμ και μπαίνει θριαμβευτικά μαζί του 
μέσα της. Το πλήθος αυτό στρώνει τα ρούχα του, για να πατήσει το 
γαϊδουράκι, που κουβαλάει τον Ιησού, και κόβει φοινικόκλαδα 
(βάγια). Είναι φανερό, πως όλο αυτό το πλήθος είναι οπαδοί του ή 
τουλάχιστον Βλέπουν με συμπάθεια το κίνημά του, δηλαδή τους 
Ζηλωτές. Κι ενώ έχουμε μια θριαμβευτική είσοδο στην Ιερουσαλήμ, 
ξαφνικά η αφήγηση διακόπτεται κι αλλάζει απότομα χαρακτήρα. Σε 
λίγες μέρες, ο Ιησούς συλλαμβάνεται, δικάζεται και καταδικάζεται 
σε θάνατο για μια απλή βλασφημία και τον ισχυρισμό του, πως είναι 
βασιλιάς του Ισραήλ, πράγμα που θεωρείται ιεροσυλία από το 
δικαστήριο (!). Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το πλήθος, ο 
ενθουσιασμένος όχλος, που τον ακολουθούσε πριν λίγες μέρες, που 
έτρωνε τα ρούχα του, για να πατήσει ο γάιδαρός του, που τον 
επευφημούσε Βασιλιά και του ζητούσε να τον λυτρώσει, αλλάζει 
απότομα στάση. Αν υποθέσουμε πως το επεισόδιο με τον Πιλάτο και 
το πλήθος είναι αληθινό, τότε βλέπουμε το τελευταίο ν' απαιτεί 
ξάφνου το θάνατο του, πριν από λίγες μέρες, σωτήρα του. 

 
Τι συνέβη στο μεταξύ; Πώς εξηγείται αυτή η ξαφνική αναστροφή 

στις προτιμήσεις του λαού; 
 
Ο DANIEL ROPS, στο βιβλίο « Ο  Ιησού ς  κα ι  η  Επ οχή  

του» , σχολιάζοντας το γεγονός, το αποδίδει στη λαϊκή αστάθεια 
και στην ευμετάβλητη γνώμη της. Αυτό βέβαια δεν θα μπορούσε ν' 
αποκλειστεί για την περίπτωση ενός λαού, που μόλις πριν λίγες 
μέρες γνώρισε κάποιο πρόσοοπο, σχημάτισε μια οποιαδήποτε 
γνώμη και την μεταβάλλει αμέσως μόλις του δωθούν άλλα στοιχεία. 
Αλλά, ο λαός της Ιερουσαλήμ γνώριζε tov Ιησού, κι επιπλέον το 
πλήθος, που τον ακολουθούσε από την Ιεριχώ, δεν ήταν τυχαίο. 



 

 

Ήταν Ζηλωτές αποφασισμένοι, ψημένοι στην πίστη τους για την 
απελευθέρωση του Ισραήλ από τις αδιάκοπες συμπλοκές τους με τα 
ρωμαϊκά στρατεύματα κατοχής. Η ιδεολογία των Ζηλωτών 
απαιτούσε έναν καθορισμένο τρόπο ζωής, κι όλα αυτά δεν 
αλλάζουν μίσα σε λίγες μέρες. Ας ξαναπάρουμε λοιπόν τα 
ευαγγελικά κείμενα: 

 
«και καθίσας ο Ιησούς κατέναντι του γαζοφυλακίου εθεώρει πως 

ο όχλος βάλλει χαλκόν είς το γαζοφυλάκιον. και πολλοί πλούσιοι 
έβαλλον πολλά...» (Μάρκ ο ς  ΙΒ', 41). 

 
Αυτό, που ο «ευαγγελιστής» ονομάζει γαζοφυλάκιο, είναι το 

περίφημο KORBAN, ο θησαυρός του Ναού. Εκεί μέσα φυλάγονταν 
οι προσφορές των πιστών, αλλά και καταθέσεις πλούσιων Εβραίων, 
που προτιμούσαν να εμπιστευθούν τις περιουσίες τους στο Ναό, 
που φυλαγόταν καλύτερα κι από ένα φρούριο, παρά να 
διακινδυνέψουν να τις χάσουν από τους κλέφτες στα σπίτια τους. 
Εκτός όμως από τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα, ο Ναός 
είχε κι ένα οπλοστάσιο, που το χρησιμοποιούσε η φρουοά και η 
αστυνομία. Θυμίζουμε λοιπόν πάλι στον αναγνώστη μας πως χρήμα 
και όπλα είναι τα βασικά μέσα για οποιοδήποτε επαναστατικό 
κίνημα. 

 
Και περνάμε τώρα στο επόμενο επεισόδιο, δηλαδή στην 

περίφημη επίθεση εναντίον των εμπόρων και των αργυραμοιβών. Κι 
εδώ γεννιέται ένα ερώτημα. Αν πράγματι ενοχλούσε τον Ιησού η 
παρουσία των μικρεμπόρων για δογματικούς λόγους, η παρουσία 
των προσκυνητών, που ήρθαν να προσευχηθούν στο Ναό, τί τον 
ενοχλεί; Γιατί, απ’ ότι βλέπουμε στα ευαγγελικά κείμενα, επιτίθενται 
και στους προσκυνητές: 

 
«και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας 

τους πωλούντας και αγοράζ ον τα ς  ε ν τω ιερώ και τας τράπεζας 
των κολλυβιστών κατέστρεψε...» (Ματ θα ί ος  Κ Α ' ,12-Μ άρκ ο ς  
IΑ ' , 15 Λουκ άς  IΘ ' , 45  -  Ιω άννης  Β ' , 13-17 ) .  

 
Είναι φανερό πως αυτοί, που αγόραζαν από τους εμπόρους τ’ 

απαραίτητα για τη λατρεία αντικείμενα, ήταν οι προσκυνητές. 
Εξετάζοντας το επεισόδιο με ψυχρή λογική, καταλαβαίνουμε πως 
πρόκειται για μια επίθεση οργανωμένη και προσχεδιασμένη. Η ίδέα 
γεννήθηκε με την προκαταρκτική ανίχνευση, που έγινε, απ' τον ίδιο 
τον Ιησού, όπως μας πληροφόρησε το απόσπασμα του Μάρκου  
(ΙΒ',41). Μετά, οργανώθηκε η εισβολή και η επίθεση. Δεν 
μπορούμε να πιστέψουμε πως ο Ιησούς έκανε μόνος του όλη την 
δουλειά. Γνωρίζοντας την έκταση του χώρου, που συνέβη το 
επεισόδιο και υπολογίζοντας τις αντιδράσεις, που προκάλεσε (γιατί 
βέβαια οι έμποροι δεν θα κάθονταν με σταυρωμένα τα χέρια, να 



 

 

βλέπουν το εμπόρευμα και τα χρήματα τους να καταστρέφωνται και 
να σκορπίζωνται ολόγυρα, αν επρόκειτο για την αυθόρμητη 
παράλογη πράξη ενός μόνο τρελλού, που ισχυρίζεται πως είναι ο 
Μεσσίας), καταλαβαίνουμε πως μια ολόκληρη οργανωμένη ομάδα, 
οπλισμένη, έκανε την επίθεση στο προαύλιο του Ναού (γιατί εκεί 
πουλούσαν τα ζώα για τις προσφορές, εκεί άλλαζαν χρήματα. 
Παρόμοιες δραστηριότητες μέσα στο Ναό είναι αδιανόητες από το 
γράμμα του Ιουδαϊκού Νόμου) με συγκεκριμένο σκοπό. Όπως 
είπαμε και προηγουμένως, αν η επίθεση στρεφόταν ενάντια στους 
μικρέμπορους και τους αργυραμοιβούς, που δήθεν μετέτρεψαν το 
Ναό σε τόπο συναλλαγής, ενώ αποτελούσαν κατεστημένο από 
αιώνες, δεν θα συμπεριλάμβανε στα θύματά της και τους 
προσκυνητές. Κατά συνέπεια η επίθεση αυτή δεν είχε δογματικό 
κίνητρο (αν επρεπε ν' άλλάξει μία παράγραφος του Ιουδαϊκού 
Νόμου και να καταργηθούν οι προσφορές προς το Θεό, τα βίαια 
μέσα δεν ήταν αναγκαία, υπήρχε το Ιεροσυνέδριο - το Σανχεντρίν - 
που από παράδοση συζητούσε με δημοκρατικό τρόπο την 
οποιαδήποτε πρόταση, έστω κι ανορθόδοξη), αλλά υλικό. Ξέσπασε 
με το σύνθημα, που εδωσε ο Ιησούς. Ποιος θα μας πείσει πως τα 
χρήματα, που σκορπίστηκαν στο δάπεδο, επιστραφήκανε μετά το 
επεισόδιο στους ιδιοκτήτες τους; Οι ευαγγελιστές δεν μας 
πληροφορούν για κάτι τέτοιο και οι λογοκριτές του Μεσαίωνα δεν 
φρόντισαν να εξαλείψουν την περίπτωση μιας τέτοιας κατηγορίας. 
Γνωρίζουμε πως ο ταμίας του κινήματος ήταν κάποιος Ιούδας 
Ισκαριώτης. Τ’ όνομα του, το ίδιο, σημαίνει «άνθρωπος του 
φόνου», κιό Ιωάννης  μας λέει πως ήταν «κλέφτης» (ΙΒ',6). Κι 
όμως, παρ' όλο που γνώριζε ο Ιησούς τον ανήθικο χαρακτήρα του, 
εξακολουθουσε να τον έχει ταμία του. Παράξενο! Μένει λοιπόν 
μόνο η λογική εξήγηση, πως η επίθεση ενάντια στο προαύλιο του 
Ναού είχε σα συγκεκριμένο στόχο το χρήμα, που ήταν απλωμένο 
πάνω στους πάγκους των εμπόρων. Η μέθοδος της αναταραχής 
είναι ένα πανάρχαιο ληστρικό τέχνασμα, που επαναλαμβάνεται 
ακόμα στις μέρες μας. 
 

Ωστόσο, το επεισόδιο δεν έληξε ανώδυνα. Ο «στρατηγός» του 
Ναού, υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης και την φύλαξη της 
ιερής περιουσίας, και ο ρωμαίος στρατιωτικός διοικητής, από τον 
πύργο ΑΝΤΟΝΙΑ, έστειλαν στρατιώτες, για να συλλάβουν τους 
ταραξίες. Κι έτσι, ο «Βαραββάς και αρκετοί απ’ τους συνένοχούς 
του έπεσαν στα χέρια των Ρωμαίων με την κατηγορία του φόνου, 
κατά τη διάρκεια μιας συμπλοκής στην πόλη». 
 

«ην δε ο λεγόμενος Βαραββάς μετά των συστασιαστών 
δεδεμένος οίτινες εν τη στάσει φόνον πεποιήκεσαν...» (Μάρκος ΙΕ', 
7). 

 



 

 

Φτάσαμε έτσι στην καρδιά του προβλήματος, που μας απασχολεί 
στο κεφάλαιο αυτό. Οι άνθρωποι, που ακολουθούν μ' ενθουσιασμό 
τον Ιησού από την Ιεριχώ και μπαίνουν θριαμβευτικά μαζί του στην 
Ιερουσαλήμ, είναι οπλισμένοι με ρόπαλα (Ματράκες: MATRAK στ’ 
αραβικά είναι το αυτοσχέδιο ρόπαλο). Η απόδειξη υπάρχει στα ίδια 
τα ευαγγέλια: 

 
«άλλοι δε εκοπτον κλάδους δένδρων και εστρώννυον εν τη 

οδώ...» (Ματθαίος ΚΑ', 8). 
 
«άλλοι δε στοιβάδας έκοπτον εκ των δένδρων και εστρώννυον 

εις την όδόν...» (Μά ρκο ς  Ι Α ' ,  8 ) .  
 
Ο  Λουκά ς  δεν μιλάει για κλαδιά, παρά μόνο για ρούχα. Ενώ το 

κείμενο του  Ιωάννη  είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικό: 
 
«τη επαύριον όχλος πολύς ο ελθών είς την εορτήν, ακούσαντες 

ότι έρχεται ο Ιησούς είς Ιεροσόλυμα, ελαβον τα βα ΐ α  των  
φο ι ν ί κων  και εξήλθον εις υπάντησιν αυτώ και έκραζον: ωσαννά 
(δηλ. «ελευθέρωσε μας, σε παρακαλούμε»)... ( Ιωάννης  Ι Β ' ,  
12-13). 

 
Πρώτα απ’ όλα, δεν ύπήρξαν ποτέ πολλά δέντρα στο δρόμο, που 

πάει από την Ιεριχώ στην Ιερουσαλήμ. Ύστερα, δεν υπήρχε 
κανένας λόγος να τα στρώσουν στο χώμα (δεν ακούστηκε ποτέ 
λόγος γι' ανάλογο έθιμο) γιατί αυτό θα δυσκόλευε την κοπιαστική 
πορεία του δύστυχου ζώου, που καβάλλησε ο Ιησούς, για να 
παρουσιαστεί σαν υλοποίηση μιας παλιάς προφητείας. Τέλος, τα 
μόνα δέντρα, που φυτρώνουν στις ερημικές εκτάσεις της Ιουδαίας, 
είναι πράγματι οι φοίνικες. Αλλά, τα κλαδιά του φοίνικα, χωρίς τα 
φύλλα τους, γίνονται σ' εμπειρα χέρια όπλα φοβερά. Όλοι οι 
νομαδικοί λαοί της ερήμου, από τους Βερβερίνους του Μαρόκου ως 
τους Βεδουίνους του Σινά, γνωρίζουν το φοβερό αυτό ρόπαλο, που 
είναι πλατύ και χοντρό στην άκρη του και λεπτό στη λαβή του, ενώ 
ταυτόχρονα από τη φύση του είναι ελαφρύ κι εύχρηστο. Μ' ένα 
τέτοιο φοινικόκλαδο - ρόπαλο στο ένα χέρι και τη φοβερή σικά - το 
γυριστό μαχαίρι, στο άλλο, ο κάθε οπαδός του μεσσιανισμού, με 
άλλα λόγια ο κάθε Ζηλωτής, που ακολουθούσε τον Ιησού στην 
είσοδό του στην Ιερουσαλήμ, γινόταν κι ένας ένοπλος κι 
επικίνδυνος επαναστάτης. 

 
Δεν αποκλείεται μάλιστα, το σκοινένιο μαστίγιο, που αναφέρει ο 

Ιωάννης  (Β', 15) πως είχε στα χέρια του ο Ιησούς, όταν εδιωχνε 
τους εμπορους, να ήταν ένα ρόπαλο η κάτι χειρότερο ακόμα, που η 
λογοκρισία των μοναχών - αντιγραφέων δεν άφησε να φτάσει 
μέχρις εμάς. Η ένοπλη επίθεση, ενάντια στους εμπόρους και το 



 

 

πλήθος των προσκυνητών, δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει, γιατί 
είναι απόλυτα σύμφωνη με το χρστιανικό κήρυγμα: 

 
 
«...πλην τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με 

βασιλεύσαι επ' αυτούς, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς 
έμπροσθέν μου...» (Λουκά ς  IΘ ' , 27 ) .  

 
«...πυρ ήλθον βαλείν επί την γην....» (Λουκάς Ι Β ' , 49 ) .  
 
«...ήλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και 

θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πενθεράς 
αυτής και εχθροί του άνθρωπου οι οικιακοί αυτού...» (Μ ατθα ί ο ς  
Γ ,35 )  

 
«...μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην. ουκ 

ήλθον βαλείν ειρήνην αλλά μάχαιραν...» (Ματθα ί ο ς  Γ ,34 ) .  
 
«...και ο μη έχων πωλησάτω το Ίμάτιον αυτού και αγορασάτω 

μάχαιραν...» (Λουκά ς  K B ' ,36 ) .  
 
Όλα αυτά βέβαια δυσαρεστούν τους ρομαντικούς χριστιανούς, 

που θέλουν να πιστεύουν πως η θρησκεία τους είναι η 
θρησκεία της αγάπης. Εκβιάζουν την περίφημη «Επ ί  τ ου  
Όρους  Ομ ι λ ί α » ,  αλλά  χρησιμοποιούν μονάχα τη μισή, 
τους γνωστούς «Μακαρ ι σμού ς»  (Λουκ άς  ΣΤ ' , 20 -23 )  
και παραλείπουν σκόπιμα την άλλη μισή (Λουκάς  ΣΤ '  24 -  
26 ) ,  που είναι γεμάτη κατάρες ενάντια στο «κατεστημένο» 
τής εποχής:  

 
«πληνν ουα ί  υμ ί ν  τ ο ι ς  πλουσ ί ο ι ς ,  ότι απέχετε την 

παράκλησιν υμών, ουα ί  υμ ί ν   ο ι  ε μπεπλησμένο ι ,  ότι 
πεινάσετε, ουα ί  υμ ί ν  ο ι  γ ε λώντ ε ς  νυν ,  ότι πενθήσετε και 
κλαύσετε, ουα ί  υμ ί ν  ό τ αν  καλώς  υμάς είπωσι πάντες οι 
άνθρωποι, κατά τα αυτά γαρ εποίουν τοις φευδοπροφήταις οι 
πατέρες αυτών...» 

 
Η συνηθισμένη παράλειψη γίνεται, για να εξαφανιστεί από την 

κλασσική κατήχηση κάθε ίχνος του Ιησού-Ζηλωτή, που συνεπής με 
την καταγωγή και τον αγώνα του, καταριέται τους αντιπάλους του. 

 
 
 
Αλλά, ας ξαναγυρίσουμε πάλι στο επεισόδιο του Ναού. Ο Ιησούς 

επετέθη στους εμπόρους και τους προσκυνητές, οπλισμένος ο ίδιος 
και με τη βοήθεια ενός πλήθους από οπλισμένους οπαδούς. Τα 
θύματά του ζήτησαν τη βοήθεια των αρχών, δηλαδή της εβραϊκής 



 

 

φρουράς του Ναού και της ρωμαϊκής φρουράς της πόλης. Έγινε 
συμπλοκή, που είχε σαν αποτέλεσμα πολλά θύματα. Κι' αυτό 
ακριβώς είναι το «έγκλημα» του Ιησού, που τον έκανε να χάσει 
πολλούς απ’ τους μαχητές του. Μάλιστα, πολλοί οπαδοί του 
πέρασαν στην αντίπαλη παράταξη, και θα εξηγήσουμε το γιατί. 

 
Οι ενθουσιασμένοι αυτοί νέοι, που φωνάζουν «ωσαννά»  (δηλ. 

Λύτρωσε μας, σώσε μας, ελευθέρωσε μας, σε ικετεύουμε)» το 
πλήθος που υποδέχεται με αλλαλαγμούς χαράς στην είσοδο της 
Ιερουσαλήμ τον Ιησού, περιμένουν πως θα τους οδηγήσει ενάντια 
στον πύργο ΑΝΤΟΝΙΑ, όπου βρίσκεται η ρωμαϊκή φρουρά. Ελπίζει 
στη σφαγή και το διώξιμο του μισητού κατακτητή. Ο Ιησούς όμως 
τους απογοητεύει! 

 
Όδηγεί τους οπλισμένους οπαδούς του ενάντια στους 

ομοθρήσκους του, τους εμπόρους και τους προσκυνητές, που 
βρίσκονται στο προαύλιο του Ναού. Η πράξη του από μόνη της είναι 
ιεροσυλία, κι έτσι πολλοί διστάζουν να χύσουν αίμα στον ιερότατο 
χώρο της θρησκείας τους. Οι αποφασισμένοι Ζηλωτές κι ο Ιησούς 
πραγματοποιούν το σχέδιό τους, όμως το πλήθος προδίδεται στους 
πόθους του και, αντί για τον ελευθερωτή, βλέπει έναν ακόμη 
ληστή, που αποβλέπει στα χρήματα των εμπόρων και των 
προσκυνητών. Όλος ο ενθουσιασμός παγώνει. Αλλά δεν έφθανε 
μόνο η ληστεία. Υπήρξαν και φόνοι Τουλάχιστον ένας: 
 

«ην δε ο λεγόμενος Βαραββάς μετά των συσστασιαστών 
δεδεμένος οίτινες εν τη στάσει φόνον  πεποιήκεισαν...» 
(Μά ρκο ς  IΕ ' , 7 ) .  

 
Τρεις μόνο παραγράφους παρακάτω, το ίδιο κείμενο λέει:  
 
«...εγίγνωσκε γάρ (ο Πιλάτος) ότι διά φθόν ον  παραδεδώκεισαν 
αυτόν (τον Ιησού) οι αρχιερείς...» (Μά ρκο ς  IE ' , 10 ) .  
 

 
Ο φόνος, που αποδίδεται στον ανύπαρκτο Βαραββά (αν ήταν 

υπαρκτός θα υπήρχαν κι άλλα στοιχεία για το πρόσωπο, το έγκλημα 
και την εξέγερσή του), είναι έργο του ίδιου του Ιησού. Όταν έχουμε 
υπ’ όψη μας τις αντιφάσεις, τις παρεμβολές, τις παραποιήσεις και τις 
διαστρεβλώσεις των αρχαίων κειμένων, από τα χέρια των μοναχών 
- αντιγραφέων του 4ου και 5ου αιώνα, είναι πολύ εύκολο να 
διαπιστώσουμε πως στην περίπτωση που μας απασχολεί, δεν 
κουράστηκαν, για να πετύχουν το σκοπό τους. Απλούστατα, 
πρόσθεσαν ένα Θήτα  στην αρχική λέξη κι ο φόνος  έ γ ι ν ε  
φθόν ος .  Ίσως αυτή η άπατη να είναι η εξήγηση του φαινομένου, 
πως δεν υπάρχουν αραμαϊκά ή εβραϊκά πρωτότυπα ευαγγελικά 



 

 

κείμενα, γιατί η ελληνική γραφή είναι πιο εύχρηστη για παρόμοια 
τεχνάσματα. 

 
Το σκάνδαλο, που δημιουργήθηκε από την επίθεση και τους 

φόνους, πήρε τεράστιες διαστάσεις. Από ρωμαϊκή σκοπιά ήταν 
ένοπλη ληστεία και στάση, αλλά κι από την εβραϊκή άποψη ήταν 
ιεροσυλία, που πρόσβαλε το Ναό του Κυρίου. Έτσι, ο Ιησούς 
αναγκάστηκε να κρυφτεί για ένα ορισμένο διάστημα, τουλάχιστον 
έξη μηνών. Κι έχουμε την απόδειξη γι' αυτό. 

 
 
Στόν Β' τόμο της Σύνοψη ς  των  Ευαγγ ελ ίων ,ο R.Ρ. 

BOISMARD επαναλαμβάνει μια θεωρία, που είχε ύποοτηρίξει κάποτε 
ο Καρδινάλιος DANIELOU. Η θεωρία αυτή λέει πως είναι λάθος να 
γιορτάζεται η μέρα των Βαΐων μια βδομάδα πριν από το Πάσχα, 
γιατί δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα. 
Πραγματικά η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ, 
έγινε έξη μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της γιορτής της 
Σκηνοπηγίας, δηλαδή στις αρχές του φθινοπώρου. 

 
Σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, δύο ήταν οι μεγάλες 

γιορτές, που χαρακτήριζαν τις μεταβατικές εποχές. Το Πάσχα την 
άνοιξη, που γιορταζόταν σε ανάμνηση της εξόδου από την Αίγυπτο, 
στις 15 του μήνα Νισάν, και η γιορτή των σκηνών, σε ανάμνηση 
της σαραντάχρονης περιπλάνησης μέσα στην έρημο, που 
γιορταζόταν στις 15 Τισρί. 

 
Σύμφωνα μ' ένα πανάρχαιο έθιμο, οι Εβραίοι, κατά τη διάρκεια 

της γιορτής της Σκηνοπηγίας (SOUCOTH), κατασκεύαζαν πρόχειρα 
παραπήγματα και σκηνές στο ύπαιθρο και κατοικούσαν εκεί για 
επτά μέρες. Εδώ, θα παραλείψουμε τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα της 
γιορτής και θ' αναφερθούμε στο μεσιανικό της χαρακτήρα: 

 
 
«Η γιορτή αυτή φαίνεται πως είχε ένα άμεσο δεσμό με τις 

ελπίδες της μεσιανικής πίστης. Η καταγωγή αυτού του δεσμού δεν 
έχει εξακριβωθεί. Αλλά, φαίνεται πως η γιορτή της Σκηνοπηγίας 
ήταν σε άμεση σχέση, είτε με την ετήσια γιορτή της 
ε γκαθ ί δρυσης  τη ς  βασ ι λ ε ί α ς  είτε, όπως υποστηρίζει κι ο 
KRAUS, με την ετήσια ανανέωση της Διαθήκης ανάμεσα στο Θεό 
και σ τον  ε κάσ τοτ ε  απ όγ ονο  κ α ι  δ ι άδοχο  τ ου  Δαυ ί δ .  
Στοιχεία της γιορτής αυτής βρίσκουμε και στις τρεις μεγάλες γιορτές 
του μήνα Τισρί ROSH-HA-SHANA, KIPPOUR και SOUCOTH. Η 
τελευταία αυτή γιορτή (δηλ. η Σκηνοπηγία) εξελίχθηκε σε μια 
γιορτή καθαρά μεσσιανική, με άλλα λόγια ήταν η γιορτή, που είχε 
σχέση μέτήν αναμονή  τ ου  β α σ ι λ ι ά  λυ τρωτή ,  π ου  
κάποτ ε  θ α  ε ρχ όταν .  Βέβαια, η καταγωγή της γιορτής ξεκινάει 



 

 

από μια καθαρά φυσιολατρικής παράδοση, που επέβαλε μια 
ιεροτελεστία για το τέλος του καλοκαιριού και την αρχή του 
χειμώνα, αλλά αυτό, που είναι ενδιαφέρον, είναι η μεταμόρφωση 
του χαρακτήρα της γιορτής, που έγινε την εποχή της εγκαθίδρυσης 
των πρώτων Βασιλιάδων...» 

 
 
«...Έτσι, για TOUS Εβραίους, οι εκδηλώσεις της γιορτής της 

Σκηνοπηγίας, όπου ο καθένας ετρωγε κι έπινε με την οικογένειά 
του μέσα σε μια πρόχειρη καλύβα, φτιαγμένη από τυχαία κλαδιά 
δένδρων, φάνταζαν σαν προοίμιο της χαρούμενης ζωής, που τους 
περίμενε με την εγκαθίδρυση της μεσσιανικής βασιλείας. Οι 
μεσσιανικές αυτές ελπίδες, που ξαναζωντάνευαν τις μέρες της 
γιορτής, γ ί ν ον ταν  α ι τ ί ε ς  π ολ ι τ ι κ ών  ε κδλώσεων .  Γι' αυτό 
και οι Πατέρες της Εκκλησίας συνιστούσαν στους χριστιανούς να 
είναι επιφυλακτικοί κατά τη διάρκεια της γιορτής, έτοιμοι ν' 
αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε εξέγερση...» (JEAN DANIELOU: 
Πρωτοχ ρ ι σ τ ι αν ι κά  Σύμ βολα)  

 
Οι υπογραμμίσεις των δύο αποσπασμάτων, που διαβάσαμε, ήταν 

δικές μας. Ο συγγραφέας τους δεν είχε ούτε λόγους ούτε συμφέρον 
να κάνει κάτι τέτοιο. Έχουμε ήδη άποδείξει, στο πρώτο μας βιβλίο, 
πως ο Ιησούς παραδέχτηκε, εμπρός στον Πόντιο Πιλάτο, πως 
αγωνίστηκε για την κατάληψη του θρόνου του Ισραήλ και πως με 
τη σύλληψή του ανασκεύασε την κατηγορία, προσπαθώντας ν' 
αποδείξει πως στην πραγματικότητα εννοούσε ένα βασίλειο 
εξωγήϊνο και πνευματικό. Αλλά, με τα παραπάνω κείμενα 
αποδεικνύεται γι' άλλη μία φορά, και μάλιστα από χέρι οπαδού του, 
πως πήρε μέρος σε μια παραδοσιακή ιεροτελεστία, ταυτισμένη με 
τους μεσσιανικούς πόθους του λαού του, που τον ανακήρυξε 
νόμιμο βασιλιά του κι ελευθερωτή του. Οι φωνές του 
ενθουσιασμένου πλήθους δικαιολογούνται θαυμάσια από τον 
πολιτικό χαρακτήρα της γιορτής. Ο Ιησούς ανέβηκε από την Ιεριχώ 
προς την Ιερουσαλήμ, ακολουθούμενος από μια ομάδα οπαδών 
του, φανατικά προσηλωμένων στη μεσσιανική ιδέα κι οπλισμένων 
για την περίσταση. Ο Ιησούς οδήγησε το «στρατό» του ενάντια 
στην πρωτεύουσα του βασιλείου του, αφού διέταξε πρώτα να 
εκτελέσουν αυτούς, που αρνήθηκαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν 
ο νόμιμος βασιλιάς του Ισραήλ (Βλ. Λουκάς  ΙΘ', 11-27). 

 
Αλλά, όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοια γεγονότα, πως 

μπορούσε ο αντιπρόσωπος της Ρώμης στην Ιουδαία ν' αποφύγει την 
τιμωρία του Ιησού, έστω κι αν έτρεφε απέναντι του μια κάποια 
συμπάθεια; 

 
Σχολιάζοντας το κείμενο του BOISMARD, ο Αββάς LAURENTIN 

έγραφε στην εφημερίδα LE FIGARO στις 25-5-1972: 



 

 

 
«Όσο για την είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ, την ημέρα 

δηλαδή των Βαΐων, φαίνεται πως έγινε πολύ πιο νωρίς από τότε, 
που μας λένε οι ευαγγελιστές . Έγινε δηλαδή κατά τη διάρκεια της 
γιορτής της Σκηνοπηγίας. Μέχρι τη σταύρωση του, ο Ιησούς έμεινε 
στην Ιερουσαλήμ, όχι πλέον σαν ένας διδάσκαλος, που διδάσκει 
αδιάκοπα χους μαθητές του και το πλήθος αλλά σαν ένας 
καταζητούμενος, που κρύβεται και που τελικά προδίδεται από έναν 
από τους δικούς του...». 

 
 
Ας σταματήσουμε εδώ. Η γιορτή της Σκηνοπηγίας γίνεται στις 15 

Τισρί, με άλλα λόγια τέλη Σεπτεμβρίου. Το Πάσχα γίνεται στις 15 
Νισάν, τον Απρίλιο. Μ,έ άλλα λόγια, ο Ιησούς ήταν καταζητούμενος 
έξη ολόκληρους μήνες και κρυβόταν στην Ιερουσαλήμ, που είχε 
κυριολεκτικά περικυκλωθεί από περιπόλους και καταδότες, που 
προσπαθούσαν να εντοπίσουν την κρυψώνα του και να τον 
συλλάβουν. 

 
Οπωσδήποτε είχε πείρα από καταδιώξεις και κρυψίματα. Ήδη τα 

ευαγγέλια μας ομολογούν THJ φυγή του στη Φοινίκη, όπου η 
αναγνώρισή του από μια χαναναία γυναίκα τον κάνει να 
χρησιμοποιήσει ένα τέχνασμα, για να ξεγελάσει τη ρωμαϊκή 
αστυνομία, που τον παρακολουθούσε ακατάπαυστα (Βλ. 
Ματ θα ί ο ς  ΙΕ', 21-24 και Μάρκ ος  Ζ', 24-25), και να 
ξαναγυρίσει στη Γαλιλαία, ακολουθώντας ένα μακρύ και περίπλοκο 
δρομολόγιο. Στην περίπτωση όμως της Ιερουσαλήμ τα πράγματα 
ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Δεν κατάφερε να ξεφύγει από την 
περιοχή της κι έμεινε κρυμμένος εκεΐ. 

 
Ο αναγνώστης, που Βλέπει με αντικειμενικότητα την κατάσταση, 

θα παρατηρήσει πως ο « Υιός του Θεού», που ήρθε στη γη, μόνο 
και μόνο για να «εξαγοράσει το προπατορικό αμάρτημα των 
ανθρώπων και τα υπόλοιπα αμαρτήματα, που έκαναν από τότε» για 
να μην πέσει πάνω τους η οργή του «Ουράνιου Πατέρα» του, δε 
βιάστηκε πολύ να θυσιαστεί για χάρη τους. Καθυστέρησε φανερά 
έξη μήνες την σωτηρία της ανθρωπότητας και στο διάστημα αυτό 
χιλιάδες παιδιά γεννήθηκαν και πέθαναν, καταδικασμένα στην 
αιώνια κόλαση. Αυτό είναι τουλάχιστον το συμπέρασμα, που βγαίνει 
από τα δογματικά χριστιανικά κείμενα: 

 
 
«Τα παιδιά, που γεννιούνται και πεθαίνουν χωρίς να βαφτιστούν, 

δεν μπορούν να περιμένουν σωτηρία, γιατί θα τους λείπει το 
μυστήριο του βαπτίσματος, που, σύμφωνα με την τάξη, που 
επέβαλε ο Θεός στην κοινωνία των ανθρώπων, είναι ο μόνος 
τρόπος να ενσωματωθεί κανείς τον Ιησού-Χριστό και να πάρει τη 



 

 

χάρη, που χωρίς αυτήν δεν υπάρχει σωτηρία για τα παιδιά του 
Αδάμ...» (Θωμάς ο Ακινάτης: Θεολογ ι κόν  Σύνολον ) .  
 

Αν παραλείψουμε τον προπαγανδιστικό και προπάντων 
οικονομικό χαρακτήρα της υποχρεωτικής βάπτισης, θα 
παρατηρήσουμε πως ο Ιησούς με την αναβολή της θυσίας του έγινε 
αιτία κολασμού χιλιάδων αθώων παιδιών!... 

 
Το φοβιτσιάρικο ή τουλάχιστον επιφυλακτικό χαρακτήρα του 

Ιησού, που ήρθε λέει εθελοντικά, για να σώσει με τη θυσία του την 
ανθρωπότητα, τον φανερώνουν, και τα σχόλια ενός ευσεβή 
συγγραφέα, όπως κι ο DANIEL ROPS, που στο βιβλίο ο Ι ησού ς  
κα ι  η    Εποχή  του  γράφει: 

 
«...Εξηγείται έτσι η ξαφνική μετακίνηση του Ιησού. Βιάστηκε να 

περάσει τον ποταμό Ιορδάνη, για να βρεθεί στο φιλόξενο εδαφος 
του Τετράρχη Φιλίππου. Δεν ήθελε να μείνει άλλο στην περιοχή του 
Αντίπα, που είχε θανατώσει τον Ιωάννη το Βαπτιστή...». 

 
Εμείς τον καταλαβαίνουμε απόλυτα. Η αφήγηση γίνεται φυσική 

κι απόλυτα ανθρώπινη. Και για τους τίμιους απέναντι στην ιστορική 
αλήθεια ανθρώπους, είναι προτιμότερη η εκτίμηση της ανθρωπιάς 
ενός άτομου, που αγωνίστηκε για κάποιο σκοπό, παρά οι 
δογματολογίες «κατεστημένων» θεολόγων, που εξυπηρέτησαν κι 
εξυπηρετουν την κοινωνική και οικονομική επικράτηση της τάξης 
τους... 

 
 
Όσο για την περίφημη κρυψώνα του, όπου εμεινε έξη 

ολόκληρους μήνες, δε γνωρίζουμε τίποτα. Ο DANIEL ROPS κι 
αρκετοί άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν πως έγιναν δύο επιθέσεις 
του Ιησού και των οπαδών του ενάντια στο Ναό. Αφήνουμε σ' 
αυτούς την ευθύνη της άποψής τους. Δεν νομίζουμε πως ο Ιησούς 
κρύφτηκε σε κάποιο φιλικό σπίτι. Οι κάτοικοι του κάθε σπιτιού ήταν 
γνωστοί από τη ρωμαϊκή αστυνομία και οι γείτονες πάντα 
επικίνδυνα περίεργοι. Μπορούμε να κάνουμε μιαν άλλη υπόθεση, 
χωρίς βέβαια να μας δεσμεύει απόλυτα, γιατί δεν υπάρχουν 
αποδείξεις. Λίγα μέτρα εξω από τη Βόρεια πύλη της πόλης (σήμερα 
τη λένε Πύλη  τη ς  Δαμασκ ού )  υπάρχουν οι περίφημες 
«Βασιλικές σπηλιές», όπως τις ονομάζει ο Φλάβιος Ιωσήφ. Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για μια μικρή πόρτα στα ριζά του τείχους, 
που οδηγεί στα νταμάρια του ΒΕΤΖΕΤΑ. Από τα νταμάρια αυτά, 
αποσπάστηκαν πολλές θαυμάσιες πέτρες, που χρησίμεψαν τόσο στο 
κτίσιμο του Ναού από το βασιλιά Σολομώντα, όσο και στην 
αναστύλωσή του. Από εκεί πήραν πέτρες και για τα παλάτια των 
Ασμοναίων και του Ηρώδη. Οι έρευνες, που εκανε ο αρχαιολόγος 
CLEMENT GANNEAU, απέδειξαν πως η σημερινή στενή είσοδος 



 

 

οδηγεί σ’ έναν τεράστιο δαιδαλώδη λάκκο, που αποτελούσε το 
κυριότερο μέρος από τα φημισμένα νταμάρια. 

 
 
Οι Ψαλμο ί  τ ου  Σ ολομώντ α ,  κείμενο του 1ου αιώνα, μας 

μιλούν, όπως είδαμε σ' ένα προηγούμενο κεφάλαιο, για όργια και 
συνωμοσίες, που γίνονταν στα υπόγεια της πόλης. Οι μυστικιστικές 
αυτές τελετουργίες, μείγμα συνωμοτικής προδιάθεσης, μαγικής 
δυσειδαιμονίας, και σεξουαλικής υπερβολής, ήταν οπωσδήποτε 
απομεινάρια της πανάρχαιας ανιμιστικής λατρείας του Βαάλ και της 
Αστάρτης, που ξανασυναντάμε με καταπληκτική ομοιότητα στις 
παραδόσεις του ινδικού ταντρισμού. 

 
Δεν αποκλείεται οι Ζηλωτές να γνώριζαν τα μυστικά 

κρυσφήγετα, που γίνονταν τα όργια αυτά και πιθανότατα έπαιρναν 
μέρος η τα χρησιμοποιούσαν για τους δικούς τους σκοπούς. 
ξέρουμε πως τα χρησιμοποιούσε η θεία του Ιησού, η Μαριάμνη η Β'. 
Γιατί όχι και ο ίδιος ο Ιησούς; 

 
Από τα υπόγεια αυτά διαμερίσματα φαίνεται πως ξεκίνησε ο 

Ιησούς, παραμονές του Πάσχα, και πήγε στο κτήμα του Ιεραχμιήλ, 
όπου και τον συνέλαβε ο χιλίαρχος της φρουράς της πόλης με 
ολόκληρη τη δύναμη, που είχε στη διάθεσή του, ύστερα από 
προδοσία του ανηψιού του, του Ιούδα του Ισκαριώτη. Η υπόθεση, 
πως ο Ιησούς έφαγε κατά τη διάρκεια του περίφημου «Μυστικού 
Δείπνου» το παραδοσιακό πασχαλινό φαγητό κι έφυγε κατόπιν για 
το «όρος των Ελαίων» είναι αδύνατη. Ο Ιουδαϊκός νόμος 
απαγόρευε την εξοδο από τα σπίτια τη νύχτα του Πάσχα, μέχρι την 
άλλη μέρα το πρωί. Οι ρωμαϊκές αρχές, ξέροντας από πείρα πως 
ήταν περίοδος εξεγέρσεων, φρόντιζαν να υπάρχουν αδιάκοπα 
στους δρόμους περίπολοι. Επί πλέον, με το πέσιμο της νύχτας, όλο 
το χρόνο, οι πύλες της πόλης έκλειναν. Κατά συνέπεια, ο Ιησούς 
δεν μπορούσε να βγεί εξω από την πόλη, αλλά και η κυκλοφορία 
του μέσα σε αυτήν αποκλειόταν, ειδικά εκείνο το βράδυ, γιατί ο 
κάθε Εβραίος που δεν βρισκόταν σπίτι του ήταν ύποπτος και 
συλλαμβανόταν από τις περιπόλους των Ρωμαίων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

XXV 
 

 
Η Αλήθεια για τα Πάθη 

 
 
 
Ο δικαστής δε πρέπει ν' ακούει τις κραυγές του πλήθους. Συχνά 
προσπαθούν ν' αθωώσουν τον ένοχο και να καταδικάσουν τον 
αθώο... 
 

Διοκλητιανός: Νομικά Αξιώματα 
 

 
 

Ανοίγει κανείς τα ευαγγέλια και διαβάζει τα Πάθη. Ο Ιησούς έχει 
περάσει πια απ’ τον Πιλάτο, έχει καταδικαστεί και παραδίδεται στους 
στρατιώτες, για να τον «προετοιμάσουν» για τη σταύρωση. 
Βλέπουμε λοιπόν τους στρατιώτες να τον γδύνουν, να τον 
μαστιγώνουν, να του φοράνε μία κόκκινη χλαμύδα και να τον 
κοροϊδεύουν για δήθεν βασιλιά, να του περνάνε για κορώνα ένα 
στέφανο μ' αγκάθια. Και γεννιέται η απορία: Πώς συμβαίνει, ο πιο 
φλύαρος από τους ευαγγελιστές, ο Λουκάς ,  ν' αγνοεί όλη αυτή 
την διαδικασία; Ο συγγραφέας αυτός υποτίθεται, σύμφωνα 
τουλάχιστον με την εκκλησιαστική παράδοση, πως ήταν 
γραμματέας του Σαύλου-Παύλου και πως όλη την αφήγηση την 
υπαγόρεψε λίγο ως πολύ ο «Απόστολος των Εθνών». Ξέρουμε 
ακόμα πως ο Παύλος βρισκόταν το 36 μ.Χ. στην Ιερουσαλήμ και 
παρακολούθησε το λιθοβολισμό του Στέφανου. Ακόμα, σύμφωνα με 
τις πληροφορίες των Πράξεων ,  σπούδαζε τον Ιουδαϊκό νόμο 
«στα πόδια του αρχιερέα Γαμαλιήλ» από μικρή ηλικία, με άλλα 
λόγια ήταν εκεί το 35, που σταυρώθηκε ο Ιησούς. 

 
 

Αλλά, δεν είναι μόνο αυτό. ξέρουμε πως ο Παύλος είχε άμεσες 
σχέσεις με όλους τους «αποστόλους» και ιδιαίτερα με τον Πέτρο και 
τον Ιάκωβο το Μεγάλο. Κι όμως, ξέχασε να υπαγορεύσει στο 
γραμματέα του τις τραγικές λεπτομέρειες από τις τελευταίες στιγμές 
του Ιησού. Αγνοεί τα πάντα για τον εξευτελισμό και τη μαστίγωση, 
για το πορφυρό ρούχο και το αγκάθινο στεφάνι. Περίεργο! 
 

Ωστόσο, το πλήθος των πιστών δεν αγνόησε αυτές τις 
λεπτομέρειες, γιατί τελικά, με μυστηριώδη τρόπο, κατάφεραν να 
σώσουν το αγκάθινο στεφάνι, την κόκκινη χλαμύδα και τα 
υπόλοιπα αντικείμενα των «Παθών» και μας τα δείχνουν με 



 

 

υπερηφάνεια σήμερα στις διάφορες εκκλησίες, που έχουν την τιμή 
να τα φιλοξενούν. 

 
Η αυθεντικότητα αυτών των αντικειμένων αποκλείεται, και θα 

δούμε παρακάτω το γιατί. Αλλά, πριν από αυτό θα πρέπει να 
εξετάσουμε την αληθοφάνεια της ίδιας της αφήγησης, που ο ένας 
από τους τέσσερεις ευαγγελιστές αγνοεί. 

 
Βέβαια, οι περισσότεροι συντηρητικοί ιστοριογράφοι δεν 

αμφιβάλλουν για την ιστορικότητα των ευαγγελίων και κατά 
συνέπεια ούτε και για την αυθεντικότητα της αφήγησης του 
επεισοδίου. Ωστόσο, υπάρχουν και μερικοί ανάμεσα σε αυτούς, που 
αφήνουν περιθώρια για υποψίες: 

 
«Το μαρτύριο της διακωμώδησης δεν το διέταξε ο Πιλάτος. 

Ωστόσο, ο όχλος είναι πάντοτε κακός με τους νικημένους, και τί θα 
μπορούσε να περιμένει κανείς από τους αγράμματους κι άξεστους 
φαντάρους; Οι στρατιώτες αυτοί ήταν οι περισσότεροι Σύριοι και 
Βεδουίνοι. Μόνο οι αξιωματικοί τους ήταν Ρωμαίοι. Παραδώσανε 
λοιπόν σ' αυτούς τους ανθρώπους έναν Εβραίο, που δεν αξιζε και 
πολλά πράγματα, εφ' όσον ο προκουράτορας είχε διατάξει να 
μαστιγωθεί και να σταυρωθεί». 

 
«Στο σημείο αυτό, θα μπ ορούσε  να  γ ί ν ε ι  μ ι α  υπόθεση  

Ίσως κάποιος από τους στρατιώτες να είχε υπηρετήσει 
προηγουμένως στην Αλεξάνδρεια ή την Μεσοποταμία και να είχε 
πάρει μέρος σε μια ιεροτελεστία σκυθικής καταγωγής, που 
ονομαζόταν «SACAEA». Σύμφωνα με το έθιμο, κάποιος εκλεγόταν 
βασιλιάς για τρεις μέρες και στο διάστημα αυτό είχε όλα τα  
βασιλικά αξιώματα μέχρι και το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις 
γυναίκες του παλατιού. Στο τέλος όμως της γιορτής, του έβγαζαν 
τη φορεσιά του και τα διαδήματα και τον κρεμούσαν, αφού πρώτα 
τον μαστίγωναν». 
 

Ακόμα υπήρχε το έθιμο σε μερικές ρωμαϊκές λεγεώνες, ένας 
στρατιώτης να τραβιέται στον κλήρο, στη γιορτή των 
Σατουρρναλίων. Ο στρατιώτης αυτός για τρείς ημέρες ήταν ο 
βασιλιάς Σατούρνος». Οργανώνονταν όργια και βακχιάδες προς 
τιμή του, αλλά στο τέλος τον σκότωναν». (Βλ. DANIEL ROPS: Ο 
Ι ησού ς  κ α ι  η  ε ποχή  τ ου ) .  

 
Θα παρατηρήσουμε ακόμα πως και για τον ROPS, η αφήγηση της 

διακωμώδησης του Ιησού δεν είναι απόλυτα παραδεκτή. 
Χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «Θα μπορούσε να γίνει μια 
υπόθεση», που δείχνει φανερά την καχύποπτη στάση του. 

 
 



 

 

Για τον Αββά LOISY, καθηγητή της Εβραϊκής γλώσσας στο 
Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού, η αφήγηση της διακωμώδησης 
δεν έχει καμιά ιστορική βάση: 

 
«ένα τέτοιο επεισόδιο, που δε συμβιβάζεται ούτε με τις συνήθειες 

της ρωμαϊκής δικαιοσύνης, ούτε με το χαρακτήρα του Πιλάτου, 
ούτε με τις τοπικές παραδόσεις, δεν αξίζει να υπογραμμιστεί. Είναι 
απλούστατα ένα λογοτεχνικό τέχνασμα, που δημιούργησε ο 
ευαγγελιστής, για να μεγαλώσει το δράμα και να τονίσει το έγκλημα 
των Εβραίων...» (Α. LOISY: Το  Τ έ ταρ το  Ευαγγ έλ ι ο ) .  

 
Η γνώμη του Αββά LOISY είναι και η πιο έντιμη. Το Ρωμαϊκό 

Δίκαιο, που επέζησε μέσα σε όλα τα ευρωπαϊκά νομοθετικά 
συστήματα, ήταν κάτι το απόλυτο στην εφαρμογή του. Δεν 
υπήρχαν φανταστικές ποικιλίες και παραλλαγές στην εκτέλεση των 
ποινών.Όλα ήταν αξιολογημένα, κωδικοποιημένα, ακριβολογημένα. 
Αυτό, που αγνοεί θεληματικά ο DANIEL ROPS, είναι πως υπήρχε 
συνήθεια πριν παρουσιαστεί ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο, να 
ντύνεται με κουρελόρουχα που του εδιναν στη φυλακή, για να 
προκαλέσει τον οίκτο των δικαστών. Το μέτρο αυτό είχε ακόμα 
σκοπό να εμποδίσει τους δικαστές να εντυπωσιαστούν από μια 
φανταχτερή εμφάνιση, που θα μπορούσε να κάνει ένας 
κατηγορούμενος από πλούσια οικογένεια, η ευγενικής καταγωγής. 
Έτσι, έγδυσαν τον Ιησού και του φόρεσαν άλλα ρούχα, όπως 
έγδυναν κι άλλαζαν τα ρούχα όλων των κρατουμένων. 

 
 
Όταν τον παρουσίασαν στον Ηρώδη - Αντίπα, ο τελευταίος τον 

έντυσε μ' ένα ρούχο φανταχτερό, αντικαθιστώντας τα ρούχα, που 
φορούσε στ’ όρος των Ελαιών, που είχαν γίνει κουρέλια μετά τη  
συμπλοκή και τη σύλληψη. Σύμφωνα με τη γνώμη πολλών 
αξιόλογων ερευνητών, το φόρεμα, που του φόρεσε ο Αντίπας, ήταν 
ένας άσπρος χιτώνας, ολόιδιος με αυτόν που φορούσαν οι χιλίαρχοι 
στις μάχες και οι υποψήφιοι συγκλητικοί. Το ρούχο αυτό ήταν πολύ 
κολακευτικό για τον Ιησού και οι δεσμοφύλακες σύμφωνα με το 
έθιμο του το εβγαλαν, πριν να τον παρουσιάσουν στον Πιλάτο και 
πριν αρχίσει η μαστίγωση. Το φόρεμα αυτό ήταν ακριβό, κι έτσι 
εξηγείται γιατί οι δήμιοι του Ιησού το έπαιξαν στα ζάρια, για να 
δουν ποιος θα το πάρει, μετά τη σταύρωσή του. 

 
Όλα αυτά αποδεικνύουν πως η διακωμώδηση του Ιησού είναι ένα 

επεισόδιο φανταστικό. Οποιαδήποτε ανάλογη πράξη ήταν παράνομη 
και ο ρωμαϊκός νόμος δεν αφήνει περιθώρια στους δήμιους γι' 
ανάλογες διασκεδάσεις. Μόνο ο δικαστής καθόριζε την ποινή, τον 
τόπο και τον τρόπο εκτέλεσής της. 

 



 

 

Γι' αυτό θα πρέπει στη συνέχεια να εξετάσουμε τις αναφορές, 
που κάνει ο ROPS στα υποτιθέμενα έθιμα των λεγεωνάριων, για ν' 
αποκαλύψουμε πως κι εδώ υπάρχει ψέμμα και σκοπιμότητα. 

 
Είναι αλήθεια, πως το έθιμο του εφήμερου βασιλιά, που τον 

σκότωναν τελικά, υπήρχε στις λαϊκές παραδόσεις των Σκυθών. 
Αλλά η Ρώμη δεν υπέταξε ποτέ της την Σκυθία. Στις λίγες περιοχές, 
που υπήρχαν υπήκοοι της σκυθικής καταγωγής, είχε απαγορεύσει 
αυστηρά τις ανθρωποθυσίες, όπως τις είχε απαγορεύσει και στη 
Γαλλία, εξαφανίζοντας έτσι τη λατρεία των Δρυίδων. θα θυμίσουμε 
στον αναγνώστη πως ο πατέρας του Τερτυλλιανού, υπηρετώντας 
στο στρατό με το Βαθμό του εκατόνταρχου, διατάχθηκε κάποτε να 
σταυρώσει όλους τους ιερείς της Καρθάγης επειδή είχαν ξαναρχίσει 
κρυφά τις ανθρωποθυσίες, για να τιμήσουν το θεό Μολώχ. 

 
Είναι ακόμα αλήθεια, πως οι λεγεωνάριοι γιόρταζαν τα 

Σατουρνάλια, εκλέγοντας έναν εφήμερο βασιλιά. Αλλά ποτέ δεν 
ακούστηκε πως τον θυσίαζαν στο τέλος της γιορτής. θα πρέπει να 
θυμηθούμε την ατσαλένια πειθαρχία, που βασίλευε στις ρωμαϊκές 
λεγεώνες, για να καταλάβουμε πως ήταν αδύνατο οι ανώτεροι 
Ρωμαίοι αξιωματικοί να επιτρέψουν κάθε χρόνο μια τέτοια 
ανθρωποθυσία στις μονάδες τους. Όταν γίνονταν τα Σατουρνάλια 
στη Ρώμη, το έθιμο απαιτούσε ν' αναποδογυρίζεται η κοινωνική 
τάξη για το διάστημα της γιορτής. Οι σκλάβοι αποκτούσαν ξαφνικά 
τα δικαιώματα των κυρίων. Πολλοί απ’ αυτούς μάλιστα έκαναν 
επικίνδυνες υπερβολές. Όμως, κανείς δεν τους τιμωρούσε ούτε 
τους θανάτωνε στο τέλος της γιορτής. Ακόμα, τόσο στη Ρώμη όσο 
και στις σκορπισμένες σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία ρωμαϊκές 
λεγεώνες, εκλέγανε το «Βασιλιά Σατούρνο», που ήταν κάτι σαν το 
σύγχρονο «βασιλιά του Καρναβαλιού». Αλλά, ποτέ δεν ακούστηκε 
πως τον θανάτωναν μετά το τέλος της γιορτής. Για να 
συναντήσουμε ένα τέτοιο εθιμο στους λαούς της Μεσογείου, θα 
πρέπει να πάμε εκατοντάδες χρόνια πίσω, στις πρωτόγονες 
θρησκευτικές δοΕασίες, όπου ένας άνθρωπος γινόταν εφήμερος 
άρχοντας, απολάμβανε τα πάντα και τέλος θυσιαζόταν, γιατί υπήρχε 
η πίστη, πως αποτελούσε ενσάρκωση του θεού, κι έτσι το αίμα του 
θα εξασφάλιζε τη γονιμότητα της γης. 
 

Ο Τάκιτος μας πληροφορεί πως, όταν ο Νέρων ήταν ακόμα 
έφηβος, είχε εκλεγεί στον κλήρο «βασιλιάς Σατούρνος» και φυσικά 
κανείς δε σκέφτηκε μετά να τον θυσιάσει. (Χρον ι κά ,  XIII, XV). 

 
Πουθενά όμως δεν βρίσκουμε ένα στοιχείο, που να μας 

πληροφορεί γι' αυτές τις μυστηριώδεις ρωμαϊκές λεγεώνες, που 
συνήθιζαν να θυσιάζουν κάθε χρόνο ένα στρατιώτη τους. 
Γνωρίζουμε σήμερα όλες τις ρωμαϊκές λεγεώνες, καθώς και τα 
στρατόπεδα τους στις διάφορες περιοχές. Πώς θα μπορούσαμε να 



 

 

φανταστούμε ότι σε μερικές από αυτές είχε παραχωρηθεί το 
προνόμιο της ανθρωποθυσίας, πράξη που απαγορευόταν με την 
ποινή του θανάτου σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία; Τέλος τα 
Σατουρνάλια γιορτάζονταν στις 17 Δεκεμβρίου. Στην εποχή του 
Ιησού διαρκούσαν τρείς μέρες. Με άλλα λόγια, τελείωναν στις 19 
Δεκεμβρίου. Συμβόλιζαν την επιστροφή στο «αρχικό χάος», γιατί 
αμέσως επειτα, στις 20 και 21 Δεκεμβρίου, ο ήλιος ανεβαίνει και 
πάλι στην ελλειπτική κι αρχίζει έτσι η καινούργια ηλιακή χρονιά. 
Αλλά, ο Ιησούς σταυρώθηκε το Πάσχα των Εβραίων, που γίνεται 
πάντα στις 15 του σεληνιακού μήνα Νισάν, που αντιστοιχεί με την 
περίοδο 21 Μαρτίου με 21 Απριλίου. Βρισκόμαστε λοιπόν μακρυά 
από τα Σατουρνάλια. Έτσι, η υπόθεση του ROPS, πως ο Ιησούς με 
την καταδίκη του ανακηρύχτηκε από τους λεγεωνάριους σαν ένας 
βασιλιάς του καρναβαλιού, είναι τελείως αβάσιμη. 
 

 
Είπαμε πως η ευαγγελική αφήγηση του επεισοδίου δεν έχει καμία 

ιστορική βάση. Γεννιέται όμως το ερώτημα. Πότε δημιουργήθηκε 
αυτή η φανταστική αλλά και σαδιστική σκηνή; Οπωσδήποτε αρκετά 
χρόνια αργότερα, γιατί το περίφημο κοπτικό χειρόγραφο των 
Πράξεων  τ ου  Π ι λάτ ου  την αγνοεί. Αντίθετα, το Ευαγγ έλ ι ο  
τ ου  Π έ τρου ,  πολύ μεταγενέστερο, μας παρουσιάζει τη σκηνή με 
μια παραλλαγή, όπου ο Πιλάτος παραδίδει τον Ιησού στον όχλο, και 
είναι αυτός που τον βασανίζει και του φοράει το αγκάθινο στεφάνι. 
Γι' άλλη μια φορά, βλέπουμε πως η αντίφαση είναι το βασικό 
χαρακτηριστικό της χριστιανικής κειμενογραφίας. Να το 
απόσπασμα: 

 
« ...και ο Πιλάτος, τον παρέδωσε στον όχλο την παραμονή των 

Αζύμων, της γιορτής τους. Αυτοί άρπαξαν το Σωτήρα και τον 
έσπρωχναν τρέχοντας, λέγοντας: «Ας γυμνάσουμε το γιο του Θεού, 
εφ' όσον βρίσκεται κάτω από την εξουσία μας...» ( Ευαγγ έλ ι ο  
τ ου  Π έ τρου ,  7). 

 
Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, πως οι 

δεσμοφύλακες έψαξαν να βρουν ένα παλιό ρουχο, για να ντύσουν 
τον Ιησού, πριν τον παρουσιάσουν στον Πιλάτο, για να δικαστεί 
σύμφωνα με την συνήθεια, και κατά σύμπτωση βρέθηκε, η παλιά 
κόκκινη χλαμύδα κάποιου στρατιώτη. Έμεινε λοιπόν η μνήμη του 
κόκκινου ρούχου, η προφορική παράδοση πρόσθεσε τα υπόλοιπα 
και από τη φαντασία της, και καταλήξαμε στις γραπτές ευαγγελικές 
αφηγήσεις, που δεν έχουν καμιά σχέση με την ιστορική 
πραγματικότητα. 

 
Στη Θεολογία του Ιουδοχριστιανισμού, του Καρδινάλιου JEAN 

DANIELOU, διαβάζουμε τα εξής: 
 



 

 

«Η Επ ι σ τολή  τ ου  Βαρν άβ α  (που ήταν ένας από τους 
τέσσερεις αποστολικούς Πατέρες) περιέχει μια σειρά από 
παρατηρήσεις, που φαίνεται ότι προέρχονται από ένα χριστιανικό 
MIDRASH για το Λευ ι τ ι κ ό  και τους Αρ ι θμ ού ς .  Τ α  εβραϊκά 
έθιμα περιγράφονται με ανάγλυφο τρόπο, έτσι ώστε να γίνονται 
ολοφάνερες οι επιβιώσεις τους στις χριστιανικές ιεροτελεστίες...» 
(J. DANIELOU: Θεολογ ί α  τ ου  Ι ουδοχρ ι σ τ ι αν ι σμού , III). 

 
Με τη λέξη MIDRASH (στον πληθυντικό MIDRASHIM) 
χαραχτηρίζεται ένα σύνολο από παραφράσεις των κειμένων της 
Παλαιάς Διαθήκης, που οι Νομοδιδάσκαλοι τις γράψανε, για να 
διευκολύνουντήν κατανόηση των αρχικών κειμένων και ν' 
αποφύγουν τα εκτός κειμένου σχόλια. Περιέχουν πολύτιμα στοιχεία 
για τους ερευνητές και τους αρχαιολόγους, γιατί χάρις σ’ αυτά 
γνωρίζουμε σήμερα τις αρχαϊκές ιουδαϊκές παραδόσεις και 
τελετουργίες. 
 

Εξετάζοντας αυτά τα «χριστιανικά MIDRASHIM» στο σημείο που 
αναφέρονται στο τυπικό του «Εξιλαστήριου Τράγου», που 
παρουσιάζεται στο ΙΣΤ κεφάλαιο του Λευ ϊ τ ι κ ού ,  καταλαβαίνουμε 
πώς το συμπτωματικό ντύσιμο του Ιησού μ’ έναν κόκκινο χιτώνα 
έδωσε αφορμή να γεννηθεί ολόκληρος ο μύθος της διακωμώδησης, 
σαν επέκταση ενός πανάρχαιου συμβολισμού: 

 
«...Τί λέει ο Κύριος στον Προφήτη; Πρέπει να φάνε τον 

προσφερόμενο τράγο τη μέρα της νηστείας, για όλες τις αμαρτίες. 
Και προσέξτε: Όλοι οι ιερείς, και μόνον αυτοί να φάνε τα εντόσθια, 
που δεν θα έχουν πλυθεί με ξύδ ...» ( Επ ι σ τολή  τ ου  
Βα ρνάβ α ,VII,4). 

 
Να λοιπόν από που ξεκινάει η παράδοση του σφουγγαριού, 

βουτηγμένου στο ξύδι... 
 
Αλλά θα παρατηρήσουμε πως από τα κείμενα αυτά ξεκινάει και η 

παράδοση του μυστηρίου της ευχαριστίας, όπου οι χριστιανοί τρώνε 
το σώμα του Ιησού, που συμβολίζει το Βιβλικό Τράγο, που έπαιρνε 
απάνω του τις αμαρτίες του λαού και θυσιαζόταν στο Θεό για την 
εξιλέωσή του. Ας συνεχίσουμε: 

 
«Προσέξτε αυτά που έχουν γραφτεί: Πάρτε δυο Τράγους, 

όμορφους και παρόμοιους και προσφέρτε τους. Ο ιερέας θα πάρει 
τον ένα για το ολοκαύτωμα των αμαρτιών. Και τον άλλο, τί θα τον 
κάνουν; Ο άλλος λέει, θα είναι καταρραμένος. Φτύστε επάνω του, 
τρυπήστε τον, στεφανώστε το κεφάλι του μ’ ένα κόκκινο πανί, και 
διώξτε τον έτσι προς την έρημο..» ( Επ ι σ τολή  του  Βα ρνάβ α ,  
VII, 8). 

 



 

 

 
 
Είναι φανερό πως οι παραπάνω φράσεις γέννησαν μέσα στη 

φαντασία των Χριστιανών γραφέων ανάλογ ε ς  ε ι κ ό ν ε ς .  Εφ' 
όσον ο Ιησούς συμβολίζεται ήδη με τον τράγο που βρήκε ο Αβραάμ, 
για να τον θυσιάσει στη θέση του γιου του, όπου τα κερατά του 
ήταν μπλεγμένα σ' ένα θάμνο μ' αγκάθια, ακολουθώντας την ίδια 
συμβολική λογική μπορούμε να καταλάβουμε με ποιόν τρόπο 
γεννήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες, που η χριστιανική ορολογία 
ονομάζει «Τα Πάθη». Η κόκκινη χλαμύδα (γενικά το κόκκινο χρώμα 
συμβόλιζε στον Ιουδαϊσμό την αμαρτία - την παράβαση του Νόμου 
του Θεού) έδωσε την ευκαιρία, να ταυτιστεί ο Ιησούς με τον 
Εξιλαστήριο Τράγο, που του φορούσαν το κόκκινο πανί στο κεφάλι, 
για να τραβήξει επάνω του όλα τ’ αμαρτήματα του λαού του 
Ισραήλ. Ο θάμνος με τ’ αγκάθια, που πάνω του κρεμόταν το μαλλί 
του Τράγου, γέννησε την ιδέα της κορώνας με τ’ αγκάθια. 
 

Στα τέλη του 2ου αιώνα, ο επίσκοπος των Σάρδεων, Μηλίτων, 
έγραψε μια «Ομιλία για τα  Πάθη», όπου δηλώνει ξεδιάντροπα: 

 
«Εσύ, Θεέ, του φόρεσες τον κόκκινο Χιτώνα στο κορμί του και 

το αγκάθι στο κεφάλι του...» (Ομ ι λ ί α  γ ι α  τ α  Πάθη ,  XIII, 3-
4). 

 
Στη Ρώμη, οι κατηγορούμενοι παρουσιάζονταν στο δικαστήριο 

φορώντας, εκτός από τα νόμιμα κουρέλια, και δυο κορδέλες, μια 
κόκκινη και μια άσπρη. Η πρώτη συμβόλιζε την ενοχή τους και η 
δεύτερη την αθωότητά τους. (Αναφέρεται από τον Τάκιτο: 
Ι σ τορ ί ε ς ,  III, XXXI). Δεν αποκλείεται να τηρήθηκε κι αυτό το 
έθιμο στη δίκη του Ιησού. Τη λεπτομέρεια αυτή δεν είναι δυνατόν 
να την αγνοούσαν οι γραφείς του 4ου και 5ου αιώνα. Και τη 
χρησιμοποίησαν, όπως τους συνέφερε. 

 
Χρησιμοποιώντας με λογικό τρόπο τις γνώσεις της σύγχρονης 

ψυχολογίας, μπορούμε εύκολα να πλησιάσουμε το συμβολικό και 
ταυτόχρονα συσσωρευτικό τρόπο σκέψης των γραφέων του 4ου και 
5ου αιώνα και να εξηγήσουμε, πως το τυχαίο γεγονός, του 
ντυσίματος του Ιησού μ' ένα παλιό κόκκινο ρούχο, ήταν η αίτία της 
δημιουργίας ενός τεράστιου κι αισχρού εμπορίου, που άρχισε από 
τα πλαστά κειμήλια κι έφτασε στους πίνακες και τις εικόνες 
ανύπαρκτων γεγονότων κι αντικειμένων. 

 
Βέβαια, οι πιστοί Καθολικοί αναγνώστες μας θ' αντιπαραθέσουν 
στους ισχυρισμούς μας τα «οράματα» της αδελφής Άννας-Μαρίας 
Έμμεριχ. Είδε, λέει, τον Πιλάτο πάνω σε άλογο (μάλλον τον συγχέει 
μ' έναν εκατόνταρχο, που εκανε περίπολο), τον Ιησού να 
κουβαλάει μόνος του το σταυρό του (δεν είδε πουθενά το Σίμωνα 



 

 

τον Κυρηναίο) κι άλλα πολλά θαυμάσια. Το σπουδαιότερο από αυτά 
είναι πως επισκέφτηκε (με «δραματικό» τρόπο βέβαια) το φεγγάρι! 
Συναντήθηκε με τους κατοίκους του, που ήταν φοβισμένοι, 
ντροπαλοί, κατοικούσαν σε σπηλιές και δεν λάτρευαν το θεό, 
γεγονός που πρέπει να υπογραμμιστεί εις βάρος τους! Όλα αυτά 
αναφέρονται στο Βιβλίο της ζωής της Άννας - Μαρίας Έμμεριχ, που 
μπορεί να το προμηθευτεί κανείς σε οποιοδήποτε καθολικό 
βιβλιοπωλείο. Μή γελάς αναγνώστη, γιατί υπάρχουν και χειρότερα 
εννοώ, όχι πια τις φαντασιοπληξίες μιας υστερικιάς καλόγριας, αλλά 
επίσημες ανακοινώσεις από επίσημα πρόσωπα. 
 
Όταν τα πρώτα σοβιετικά διαστημόπλοια εκτοξεύτηκαν προς το 
δορυφόρο μας, ένας επίσημος Ιταλός θεολόγος, διευθυντής του 
επίσημου οργάνου του Βατικανού OBSERVATORE ROMAΝO, 
δήλωσε σοβαρότατος, κατά τη διάρκεια μιας ειδικής συνέντευξης, 
που εδωσε στους κατάπληκτους Ιταλούς δημοσιογράφους, πως, 
όταν τελικά πατήσουμε στη Σελήνη, δημιουργείται ένα τεράστιο 
θεολογικό πρόβλημα, γιατί δεν ξέρουμε, αν οι κάτοικοι της έχασαν 
τη χάρη του Θεού, όταν την έχασε κι ο Αδάμ, η αντίθετα δεν την 
έχασαν ποτέ τους!... Δεν ξέρουμε, αν το πρόβλημα απασχολεί 
ακόμα το σοβαρό αυτό θεολόγο, είναι πάντως σίγουρο πως δεν 
χρειάζονται σχόλια στη δήλωσή του. 
 

 
Βέβαια, εχουμε στη διάθεσή μας όλα τα «ιερά αντικείμενα» των 

Παθών. Κομμάτια από τον πορφυρό χιτώνα, αγκάθια από το 
αγκάθινο στεφάνι, το ίδιο το αγκάθινο στεφάνι, το περίφημο 
αποτύπωμα του προσώπου του Ιησού, στο μαντήλι της Αγίας, τα 
καρφιά, την πινακίδα, κομμάτια από το σταυρό, ολόκληρο το 
σταυρό, το δόρυ, που τον τρύπησαν, το σφουγγάρι, που μυρίζει 
ακόμα ξύδι, τα σάβανα, ακόμα και τη  σκάλα του πραιτώριου (!). Το 
μόνο πράγμα, που λείπει, είναι οι φτυσιές των λεγεωνάριων. Τα 
περισσότερα, από τ’ άντικείμανα αυτά, υπάρχουν στην εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη του Λατράνου, στη Ρώμη, αλλά «πολλαπλάσιά» 
τους μπορούμε να βρούμε σε πολλές εκκλησίες της Ευρώπης, της 
Ασίας και της χριστιανικής Αφρικής. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει 
λεπτομέρειες για τα όρια της ανθρώπινης βλακείας, δεν έχει παρά 
να μελετήσει το βιβλίο του διευθυντή της ιστορικής Βιβλιοθήκης 
του Παρισιού, PATRICE BOUSSEL, με τίτλο «  Ι ε ρά  κ ε ι μή λ ι α  κ ι  
ο  σωστό ς  τρ όπ ο ς  χρήσης  τ ου ς» .  
 

Ας προσπαθήσουμε, τώρα, φίλε αναγνώστη, να δούμε την 
αλήθεια κατά πρόσωπο, που, όπως πάντα, δεν μοιάζει με την 
παραδοσιακή κι ανεύθυνη φήμη. 

 
 
 



 

 

Και, πρώτ' απ’ όλα, τί είναι αυτό το στεφάνι με τ’ αγκάθια, που 
φόρεσαν στον Ιησού οι λεγεωνάριοι της Ρώμης, σα συμπλήρωμα 
του μαρτυρίου του και εξευτελιστικό σύμβολο του ισχυρισμού του, 
πως ήταν βασιλιάς; 

 
Στο διάστημα των τεσσάρων πρώτων αιώνων του χριστιανισμού, 

κανείς δε μιλάει γι' άγκάθινο στεφάνι. Ο αρχαιότερος συγγραφέας, 
που μιλάει γι' αυτό το αντικείμενο, είναι ο Άγιος Παυλίνος, σ' ένα 
κείμενο του 5ου αιώνα. Εκατό χρόνια αργότερα, ο Γρηγόριος της 
TOURS μας διαβεβαιώνει πως τ’ αγκάθια αυτά έχουν την ιδιότητα 
να μένουν πάντοτε πράσινα και χλωρά κι ο Άγιος Γερμανός μετά 
από προσκύνημα στους άγιους τόπους φέρνει μαζί του κι ένα 
αγκάθι, δώρο του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Αργότερα, η 
Αυτοκράτειρα Ειρήνη χάρισε στον Καρλομάγνο μια ποσότητα από τ’ 
αγκάθια αυτά. Αλλοι πάλι λένε πως το δώρο αυτό του το έκανε ο 
πατριάρχης της Ιερουσαλήμ. Τίποτα δεν είναι βέβαιο. Το πρόβλημα 
του αγκάθινου στεφανίου καταντάει πλέον μυστήριο, όταν, το 
1239, ολόκληρο το «ιερό αντικείμενο» καταφθάνει στο Παρίσι 
απείραχτο. Και το μυστήριο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, όταν την 
ίδια ακριβώς εποχή ο RUHAULT DE FLEURY μας πληροφορεί πως οι 
κάτοικοι της Πίζας στην Ιταλία έκτισαν την εκκλησία της SANTA 
MARIA DELLA SPINA, για να φιλοξενήσουν δύο μεγάλα κομμάτια 
από το αγκάθινο στεφάνι. 

 
Το 1239 είναι η χρονιά, που ο Λουδοβίκος ο Θ' η Άγιος 

Λουδοβίκος διέταξε να χτιστεί η SAINTE-CHAPELLE, για να 
φιλοξενηθείτό αντικείμενο αυτό, που οι φιλάργυροι Βενετσιάνοι του 
πούλησαν πανάκριβα. Ο ηγεμόνας αυτός ήταν ανόητος, απλοϊκός 
και συνάμα φανατικός. Διέταξε κάποτε να τρυπήσουν τις γλώσσες 
των βλάσφημων αιρετικών και πρόσταξε να κάψουν ζωντανούς 
τους ραββίνους,  που  αρνήθηκαν να παραδεχτούν τη θεϊκότητα 
του Ιησού, με την Πεντάτευχο τυλιγμένη γύρω από το γυμνό τους 
στήθος. Ήταν γιος μιας μητέρας ακόμα πιο φανατικής, της Μπλάνς 
της Καστίλης. Με 50% αίμα ισπανικό, εξηγούνται ο φανατισμός και 
η ανοησία του. 

 
Βέβαια, δεν αναλύθηκαν ποτέ τ’ αγκάθια, για να δούμε αν ποτέ 

τους ματώθηκαν. Κι ακόμα, δεν εξετάστηκαν με τη μέθοδο του 
Άνθρακα  14, για να δουμε πότε περίπου αποσπάστηκαν από το 
θάμνο τους. Οι εκκλησιαστικές αρχές δεν δίνουν ποτέ άδειες για 
παρόμοιες επικίνδυνες ερευνες. 

 
Σήμερα υπάρχουν σε ολόκληρη τη χριστιανική Ευρώπη κομμάτια 

από το στεφάνι, χωρίς τ’ αγκάθια του. Η βάση του στεφανιού αυτού 
υποτίθεται πως είναι από το φυτό, που οι βοτανολόγοι ονομάζουν 
JUNCUS BALTICUS. Οι θεολόγοι υποστηρίζουν πως γύρω από τη 
βάση αυτήν οι ρωμαίοι λεγεωνάριοι έμπλεξαν αγκαθόβεργες από 



 

 

ένα θάμνο, που αυτοί ονομάζουν RHAMUS SPINA CHRISTI και που 
πράγματι αυθονεί στην Ιουδαία. 

 
Ο DANIEL ROPS προβληματίζεται, αν ο Ιησούς φορούσε ακόμα 

πάνω στο σταυρό το αγκάθινο στεφάνι. Πριν του λύσουμε την 
απορία, θα κάνουμε πρώτα εμείς μερικά ενοχλητικά ερωτήματα. 

 
Φτάνει κανείς να μελετήσει όλα, όσα μας λένε οι αρχαίοι 

συγγραφείς για την καταπληκτική πειθαρχία, που βασίλευε στις 
τάξεις του ρωμαϊκού στρατού, για τα καταπληκτικά στρατόπεδα, 
που έκτιζαν μέσα σε μια νύχτα, ακόμα και ύστερα από μια μέρα 
έντονης και κοπιαστικής πορείας, για να φανταστεί λίγο την 
καθαριότητα, που είχε το μόνιμο στρατόπεδο του πύργου ΑΝΤΟΝΙΑ, 
όπου κατοικούσαν έξη εκατονταρχίες κι ένας χιλίαρχος, που είχε και 
τον τίτλο του φρούραρχου της πόλης. θα πρέπει κανείς να έχει 
μελετήσει την προνοητικότητα των ρωμαϊκών στρατευμάτων, που 
ισοπέδωναν ολόκληρες εκτάσεις και τις αποψίλωναν τελείως γιατί 
κάθε εξόγκωμα της γης και κάθε θάμνο, το θεωρούσαν πιθανό 
κρυσφήγετο του εχθρού. Τότε μόνο θ' αναρρωτηθεί που πήγαν και 
βρήκαν οι ρωμαίοι στρατιώτες τ’ αγκάθια, για να φτιάξουν το 
περίφημο στεφάνι. Ολόγυρα από την Ιερουσαλήμ είχαν ξερριζώσει 
τους θάμνους, είχαν γεμίσει τους λάκκους και είχαν ντύσει τα τείχη 
με μαρμάρινες πλάκες, για να γλυστρουν αύτοί που θα 
προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν πάνω τους. Αυτά τουλάχιστον 
μας λέει ο Φλάβιος Ιωσήφ. 

 
Ακόμα, τα μεγάλα αυτά αγκάθια, που μας παρουσιάζει η 

παράδοση, παρουσιάζουν έναν αληθινό κίνδυνο για τα χέρια του 
στρατιώτη, που υποτίθεται πως έφτιαξε το στεφάνι. Ξέρουμε πως 
στη ρωμαϊκή εποχή δεν υπήρχαν σιδερένια χειρόκτια - όπως στο 
μεσαίωνα - για να προστατέψουν τα χέρια του. 

 
Κι ακόμα, με ποιόν θαυματουργό τρόπο διατηρήθηκαν κι 

έφτασαν στα χέρια μας αυτά τ’ αντικείμενα, μιας ολότελα 
παράτυπης διαδικασίας, που ονομάζεται «Τα Πάθη»; Όλοι οι 
συνεργάτες του Ιησού, οι Ζηλωτές, διώκονταν ασταμάτητα από τις 
ρωμαϊκές αρχές. Ακόμα, υπήρχε νόμος, που απαγόρευε αυστηρά τη 
συλλογή αντικειμένων, που είχαν σχέση με θανατοποινίτες και 
νεκρούς, για να μη χρησιμοποιούνται για μαγικούς σκοπούς. 

 
Βλέπουμε όμως πως, χάρις στ’ αλλεπάλληλα θαύματα, 

καταφέραμε ν' αποκτήσουμε τα «ιερά αυτά αντικείμενα». 
 
Είναι αλήθεια, πως στον αρχαίο κόσμο υπήρχε η συνήθεια να 

θανατώνουν έναν κατάδικο, φορώντας του τα σύμβολα του 
εγκλήματος, που είχε κάνει, ή του αξιώματός του στην κοινωνική 
τάξη. Έτσι, ο Βασιλιάς της Βαβυλωνίας Ναβουχωδονόσορας, 



 

 

κρατώντας με μιαν αλυσίδα το βασιλιά της Ιουδαίας Σεδεκία, που η 
άλλη της άκρη καταλήγει σ' ένα χαλκά, που περνάει από μέσα από 
το σαγόνι του, του βγάζει τα μάτια με τη μύτη ενός πυρωμένου 
βέλους. Ο Σεδεκίας όμως, σε όλο το διάστημα του φρικτού 
μαρτυρίου του, φοράει στο κεφάλι του την κορώνα του αξιώματός 
του. 

 
Τη συνήθεια αυτήν, την είχαν και οι Ρωμαίοι. Το 69 μ.Χ., η πόλη 

της Τερρακίνας, στην Ιταλία, επαναστάτησε ενάντια στον 
Αυτοκράτορα Βιτέλιο. Κάποιος δούλος, που ανήκε στον VIRGILIUS 
CAPITO, κάτοικο της επαναστατημένης πόλης, πρόδωσε τους 
στασιαστές στο Βιτέλλιο, κι ο τελευταίος κατέλαβε την πόλη. Για να 
τον ανταμείψει, ο Αυτοκράτορας τον ελευθέρωσε και του έδωσε ένα 
χρυσό δαχτυλίδι, που τον ανέβαζε στην τάξη των ιππέων. 
Αργότερα, ο Δομιτιανός ανέτρεψε το Βιτέλιο κι ο προδότης δούλος, 
που είχε καταδώσει την πόλη και τον κύριο του, σταυρώθηκε στην 
Τερρακίνα, φορώντας το δαχτυλίδι, που είχε αποκτήσει με την 
πράξη του. (Τάκιτου Ι σ τορ ί ε ς  II, LXXII και IV, III). 

 
Η συνήθεια αυτή δεν είχε μόνο σκοπό να εξευτελίσει τον 

κατάδικο αλλά προπάντων να τονίσει τη δύναμη της εξουσίας, που 
τον θανάτωνε, κι ακόμα, το κύρος της μεγαλύτερης ποινής. 

 
Είναι σίγουρο πως κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε και με τον Ιησού. Η 

βασική αιτια της καταδίκης του, όπως είδαμε και στο ειδικά 
αφιερωμένο κεφάλαιο του πρώτου Βιβλίου μας, ήταν πως 
παρουσίασε τον εαυτό του σα βασιλιά του Ισραήλ και πως το 
παραδέχτηκε εμπρός στον Πιλάτο. 

 
Σύμφωνα λοιπόν με τα ρωμαϊκά έθιμα, δεν θα πρέπει να μας 

έκανε εντύπωση, αν ο Ιησούς, πάνω στο σταυρό και μέχρι να 
ξεψυχήσει, φορούσε τη βασιλική κορώνα. 

 
Αλλά, θα ρωτήσει κανείς: Που βρέθηκε ξαφνικά αυτή η άγνωστη 

κορώνα; θα παρατηρήσουμε, πρώτ' απ’ όλα, πως τα σύμβολα της 
Βασιλείας στην αρχαία εποχή δεν ήταν πάντοτε οι βαρείες και 
φανταχτερές κορώνες του Μεσαίωνα, που συνηθίσαμε να 
φανταζόμαστε. Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ειδικά, οι 
ηγεμόνες συνήθιζαν να φοράνε την «ακτινωτή» κορώνα, που ήταν 
μια στενή ταινία από χρυσάφι, εύκαμπτη κι όχι πάντα κλειστή, που 
φοριόταν γύρω από το κεφάλι, σαν το αρχαίο ελληνικό στεφάνι, και 
που από την εξωτερική της επιφάνεια ξεπετάγονταν ολόγυρα 
μυτερές προεξοχές, αρκετά μεγάλες, οι «αχτίδες». Τέτοιες κορώνες 
είδαμε για πρώτη φορά να φοράει ο Βασιλιάς της Συρίας Αντίοχος ο 
Επιφανής και παρόμοιες φοράγανε όλοι οι βασιλίσκοι της περιοχής 
για αρκετούς αιώνες. Είναι βέβαιο, πως τέτοια κορώνα φόραγαν και 
οι βασιλιάδες του Ιούδα και του Ισραήλ. 



 

 

 
Η χρυσή κορώνα, που ο βασιλιάς φορούσε στις επίσημες τελετές, 

ήταν πολύ Βαρειά. Έτσι, με την εξέλιξη της χρυσοχοΐας 
κατασκεύασαν την ταινία ακόμα πιο λεπτή και μείωσαν και τον 
αριθμό των ακτίνων. Αργότερα δημιουργήθηκαν για την 
καθημερινή χρήση κορώνες από ένα λεπτό φύλλο χαλκού, που 
αντικαθιστούσαν τη χρυσή. Μια τέτοια χάλκινη κορώνα βρέθηκε 
στην Ιουδαία, μέσα στην έρημο. Ίσως αρχικά ν' αποτελούσε μέρος 
από το θησαυρό του ΕΝ-GUEDI. Η χάλκινη αυτή κορώνα ήταν πολύ 
πιο ελαφριά κι εύχρηστη και η αξία της πολύ μικρότερη, έτσι ο 
ηγεμόνας κινδύνευε λιγότερο από τους κλέφτες. Άλλωστε, το 
χρώμα της εμοιαζε πολύ με το χρυσό και δημιουργούσε την ίδια 
εντύπωση. 

 
Και γεννιέται το ερώτημα: Είχε άραγε ο Ιησούς μια τέτοια 

κορώνα; Είναι πολύ πιθανό. Άλλωστε, αναφέρεται εμμεσα σ' αυτήν, 
στην Αποκάλυψη ,  που, όπως αποδείξαμε στο πρώτο μας βιβλίο, 
είναι σύγγραμμα δικό του. Πραγματικά, διαβάζουμε τα εξής: 
 

«και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν 
μέσω των πρεσβυτέρων Αρνίον εστηκός ως εσφαγμένον, έχον 
κ έρατ α  επ τ ά  κα ι  οφ θαλμ ού ς  επ τά . . . »  ( Απ οκά λυψη  
Ε', 6). 

 
Βλέπουμε πως το κείμενο ομολογεί πως το αρνί ήταν όρθιο και 

σφαγμένο (με κομμένο το λαιμό). Αυτό είναι μια απόδειξη, πως η 
Αποκ άλυψη  είναι έργο του Ιησού. Το κείμενο δε μιλάει πουθενά 
για σταύρωση. Σε όλες τις αρχαίες εκδόσεις του κειμένου, το αρνί 
παρουσιάζεται όρθιο και σφαγμένο. Ο Ιησούς γνώριζε πως μια μέρα 
θα έβρισκε το θάνατο από το χέρι των Ρωμαίων. Αλλά ποτέ του δε 
φαντάστηκε πως θα τον σταύρωναν πάνω στο χυδαίο σταυρό, που 
προοριζόταν μόνο για ληστές και φυγαδευμένους δούλους. Πίστευε 
πως αν τον έπιαναν οι Ρωμαίοι, θα τον οδηγούσαν δεμένο σε 
κάποιο θρίαμβο στη Ρώμη, που, παρ' όλα τα δεσμά του, θα είχε 
ακόμα την κορώνα της εξουσίας του στο κεφάλι. Τα επτά κέρατα 
και τα επτά μάτια είναι οι επτά ακτιδωτές προεξοχές της κορώνας, 
που οι άκρες τους ήταν στολισμένες με μαργαριτάρια η άλλες 
πολύτιμες πέτρες. 

 
Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, πως ο Ιησούς είχε μαζί του 

τη χάλκινη κορώνα του. Η γιαγιά του η Άννα, η μητέρα της Μαρίας, 
είχε στην κατοχή της ένα βασιλικό διάδημα, αν πιστέψουμε ένα 
πανάρχαιο απόκρυφο κείμενο: 

 
«Η  Άννα εκλαιγε διπλά λέγοντας: θα κλάψω για τη χηρεία μου 

και για τη στειρότητά μου... Αλλά, να τι έγινε την ήμερα του 
Κυρίου. Η Ιουδήθ, η υπηρέτριά της, της είπε: Ως πότε θα πικραίνεις 



 

 

την ψυχή σου; Να που ήρθε η ημέρα του Κυρίου, και απαγορεύεται 
να κλαις. Φόρεσε λοιπόν το διάδημά σου, που μου έδωσε να σου 
φέρω η αρχιθαλαμηπόλος σου και που εγώ δεν τολμώ να το βάλω 
στο κεφάλι μου, γιατί είναι κεφαλόδεσμος βασιλικός...» 
(Πρωτευαγγ έλ ι ο  τ ου  I ακώβου ,  II,2). 

 
Ο μεταφραστής του παραπάνω κειμένου (ο αββάς EMILE 

ΑΜΑΝΝ) σημειώνει πως η αρχική λέξη του κειμένου ήταν 
«κεφαλοδέσμιον», που σημαίνει πράγματι τη μετάλλινη ταινία, που 
συγκρατεί τα μαλλιά. Ο προσδιορισμός «βασιλικόν» οδηγεί αμέσως 
στο συμπέρασμα πως πρόκειται για την κορώνα, που αναφέραμε 
προηγουμένως, γιατί μοιάζει καταπληκτικά στο σχήμα και στον 
τρόπο, που φοριόταν. Ο συγγραφέας του κειμένου αυτού δεν 
σκόπευε βέβαια να κολακέψει την Άννα με το να της φορέσει το 
βασιλικό διάδημα. Απέδειξε μόνο πως μονάχα αυτή μπορούσε να 
φορέσει ένα παρόμοιο κόσμημα, όπως ταίριαζε στη βασιλική 
καταγωγή της. 

 
Που βρέθηκε η κορώνα, που φόρεσαν στον Ιησού στην εκτέλεσή 

του; Και η κορώνα η χρυσή, και προπάντων η κορώνα η χάλκινη, 
καθώς κι όλα τ’ άλλα αντικείμενα, που συμβόλιζαν το κύρος του 
ηγεμόνα της Ιερουσαλήμ, μπορούσαν να βρεθούν εύκολα στο 
φρούριο ΑΝΤΟΝΙΑ, γιατί εκεί φυλάγονταν, όπως μας πληροφορεί ο 
Φλάβιος ΙΙωσήφ ( Ι ουδα ϊ κ έ ςΑρχ α ι ό τ η τ ε ς ,  XX, 1,1-6). 

 
Άλλωστε, η δαυιδική οικογένεια είχε στη διάθεση της αρκετά από 

τα σύμβολα εξουσίας, όπως μας πληροφορεί ο Ευσέβιος της 
Καισαρείας: 

 
«Ο Ιωάννης, αυτός  που ξεκούρασε το κεφάλι του, ακουμπώντας το 
πάνω στο στήθος του Σωτήρα, που ήταν ιερέας και φορούσε το 
πέταλο, που ήταν δάσκαλος και μάρτυρας...»   (Ευσέβιος   της    
Καισαρείας:   Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α  ,  III, XXXI, 3). 
 

Το «πέταλο» όμως ήταν ένα σύμβολο αρχιερατικό και το 
φορούσε μονάχα ο μέγας αρχιερέας του Ισραήλ. Περιγράφεται στην 
Έξοδο  (ΚΗ', 36) σα μια λάμα από χρυσάφι, που έγραφε πάνω της 
ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ και ήταν στερεωμένο πάνω στο μέτωπο του 
αρχιερέα. 

 
Σ' ένα άλλο σημείο, ο Ευσέβιος μας αποκαλύπτει μια πάρα πολύ 

σημαντική λεπτομέρεια: 
 
«Και επίσης, ο θρόνος του Ιακώβου, που πρώτος καθορίστηκε 

από το Σωτήρα σαν επίσκοπος της Ιερουσαλήμ και που οι άγιες 
γραφές τον αναφέρουν σαν αδελφό του Χριστού, διατηρήθηκε 



 

 

μέχρι σήμερα... (Ευσέβιος της Καισαρείας: Εκκλησ ι ασ τ ι κή  
Iστορ ί α ,  VII, XIX). 

 
Αλλά, οι επισκοπικοί θρόνοι εμφανίστηκαν στην ιστορία μετά την 

επικράτηση του χριστιανισμού και το χτίσιμο των πρώτων 
χριστιανικών ναών, με άλλα λόγια από τον 4ο αιώνα κι έπειτα. Ο 
θρόνος λοιπόν του Ιάκωβου, που σύμφωνα με τη γνώμη πολλών 
ερευνητών ήταν κατασκευασμένος από ξύλο κέδρου, ήταν σύμβολο 
κοσμικής εξουσίας, όπως το πέταλο του Ιωάννη ήταν σύμβολο της 
πνευματικής. Κατά συνέπεια πρόκειται για ένα θρόνο βασιλικό κι όχι 
μια επισκοπική εδρα, άγνωστη ακόμα εκείνη την εποχή. Κι εφ' όσον 
οι γιοι του Δαυίδ είχαν στη διάθεση τους τα σύμβολα της 
πνευματικής και κοσμικής εξουσίας, το πέταλο και το θρόνο, γιατί 
να μην είχαν και μια κορώνα, απόδειξη της καταγωγής τους; η 
Άννα, φορούσε, όπως είδαμε, το βασιλικό διάδημα των 
πριγκιπισσών. 
 

 
Έτσι, είναι πολύ πιθανό, πως ο Ιησούς φορούσε πάνω στο 

σταυρό τη χάλκινη ακτιδωτή κορώνα. Αποκλείεται βέβαια η 
περίπτωση της χρυσής, γιατί θα την εστελναν στη Ρώμη, για την 
προσωπική χρήση του Αυτοκράτορα. Άλλωστε, μια χρυσή κορώνα 
δεν θα ήταν βολική στις αδιάκοπες μετακινήσεις του Ιησού και των 
οπαδών του. Η υπαρξη της χάλκινης όμως είναι σχεδόν βέβαιη, 
γιατί από αυτήν αναγνώριζαν τα πλήθη το «γιο του Δαυίδ». 

 
Για να καλυφθεί όμως κι αυτό το στοιχείο της πραγματικής 

ταυτότητας του Ιησού, οι χριστιανοί ιστοριογράφοι αντικατέστησαν 
την κορώνα με το αγκάθινο στεφάνι, που θύμιζε αρκετά το 
ακτιδωτό της σχήμα και τα επτά κέρατα του Αρνιού της   
Αποκ άλυψη ς .  

 
Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ακόμα μια φορά πως μόνο οι τρεις 

από τους τέσσερεις ευαγγελιστές γνωρίζουν το επεισόδιο της 
διακωμώδησης. Ο Ματθα ί ο ς  (ΚΖ', 29), ο Μάρκ ο ς  (ΙΕ', 17) κι ο 
Ιωάννης  (ΙΘ', 2). Αντίθετα, ο Λου κάς  το αγνοεί τελείως. Οι 
τρείς ευαγγελιστές μας πληροφορούν πως το αγκάθινο στεφάνι το 
φόρεσαν οι στρατιώτες στον Ιησού, μέσα στο φρούρειο ΑΝΤΟΝΙΑ, 
ενώ το απόκρυφο Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Π έ τρου  (6-7) μας λέει πως 
ήταν το πλήθος, που του το φόρεσε έξω από τη φυλακή, 
πηγαίνοντας προς το Γολγοθά. Ένα άλλο απόκρυφο, Οι  Πράξε ι ς  
τ ου  Π ι λάτ ου ,  μας παρουσιάζει τον Ιησού να φοράει το αγκάθινο 
στεφάνι, λίγο πριν κρεμαστεί πάνω στο σταυρό: 

 
«Μετά από αυτά, ο Ιησούς βγήκε έξω από το πραιτώριο μαζί με 

τους δύο ληστές. Όταν εφτασε στον καθορισμένο τόπο, του 
έβγαλαν τα ρούχα του φόρεσαν γύρω από τα σκέλια του ένα λινό 



 

 

πανί και του εβαλαν στο κεφάλι ένα στεφάνι από αγκάθια. Με τον 
ίδιο τρόπο σταυρώθηκαν και οι δύο ληστές (Χ). 

 
Το παραπάνω κείμενο είναι κι αυτό που πλησιάζει περισσότερο 

την ιστορική αλήθεια. Μόλις ετοίμασαν τον Ιησού για τη σταύρωση, 
κρέμασαν πάνω στο κεφάλι του την πινακίδα με τ’ όνομα και το 
έγκλημά του και πάνω στο κεφάλι του εβαλαν την κορώνα του, που 
πιθανότατα την είχαν κατάσχει μετά τη συμπλοκή στ’ όρος των 
Ελαιών μέσα στο κτήμα του Ιεραχμιήλ. 

 
Η συνήθεια αυτή διατηρήθηκε στο Μεσαίωνα. Πολλές φορές, ο 

νικητής στόλιζε τον αντίπαλο του με τα σύμβολα της εξουσίας του, 
πριν τον εκτελέσει. Έτσι φόβιζε το λαό, αποδεικνύοντάς του τη 
δύναμη να εκτελεί ισχυρούς μέχρι χθες ηγεμόνες. 

 
 
Η κορώνα με τις επτά προεξοχές (ακτίνες) δεν είχε ένα τυχαίο 

σχήμα. Είναι σύμβολο κλασσικό της βασιλείας του Ουρανού και το 
συναντάμε πολύ συχνά στην Ιουδαϊκή παράδοση. Γενικά, ο αριθμός 
επτά έχει πολλές άποκρυφιστικές έννοιες, και πολλά μεσαιωνικά κι 
αρχαία αντικείμενα μας το μαρτυρούν. 

 
Οι επτά ακτίνες της κορώνας συμβολίζουν τις επτά κατώτερες 

δυνάμεις της παραδοσιακής εβραϊκής Καμπάλα: CEBURAH 
(Δύναμη), HOESED (Ευσπλαχνία), TIPHERETH (Ομορφιά), ΝΕΤΖΑΗ 
(Δόξα), HOD (Νίκη), IESOD (Θεμέλιο) MALKUTH (Βασιλεία). 

 
Τα επτά μαργαριτάρια στις άκρες των αχτίνων συμβολίζουν τις 

ανώτερες δυνάμεις, τα επτά πνεύματα, που στέκονται εμπρός στο 
θρόνο (Απ οκάλυψη  Δ',5). MICHAEL (Ήλιος), GABRIEL (Σελήνη) 
ANAEL (Αφροδίτη), RAPHAEL (Ερμής), ΖΑCHIEL (Δίας), ORIPHIEL 
(Κρόνος), SAMAEL (Άρης). Μέσα στη διάρθρωση των τεσσάρων 
στοιχείων, Γη, Νερό, Φωτιά, κι Αέρας, εχουμε τους MICHAEL, 
GABRIEL, RAPHAEL, URIEL. 

 
Αναφερόμενος στην κορώνα αυτή, μέσα στο κείμενο της 

Αποκάλυψης, ο Ιησούς προσπαθεί να υποκαταστήσει τον 
METATRON-SAAR-ΗΑ-ΡΑΝΙΜ (τον «Άρχοντα των Όψεων του 
Θεού») ή SAAR-ΗΑ-OULAM («Άρχοντας του Κόσμου») η SAAR-HA- 
GADOL («Μέγας Άρχοντας»), αυτός που ονομάζεται MICHAEL 
(«Παρόμοιος με το Θεό») κι αναφέρεται από τον προφήτη Δαν ι ήλ  
(ΙΒ',1). 

 
 
Από την άλλη μεριά, μ' εκπληξη παρατηρούμε πως στο κείμενο 

του Ιωάννη  ο Ιησούς μεταχειρίζεται μ’ αισχρό και βλάσφημο 



 

 

τρόπο τ’ όνομα του αγγέλου, και τον παρουσιάζει διωγμένο από τη 
θεϊκή θέληση: 

 
 
«νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου, νυν ο άρχων  του  

κόσμου  τούτου εκβληθήσεται εξω... (ΙΒ', 31). 
 
«έρχεται γαρ ο του  κόσμ ου  άρχω ν  , και εν εμοί ουκ έχει 

ουδέν...» (ΙΔ', 30). 
 
Μετά από αυτή τη στάση του Ιησού απέναντι στον άγγελο, 

προκαλεί εντύπωση η συμπεριφορά της Εκκλησίας. Παντού 
λατρεύεται σαν υπαρκτός άγιος και η Καθολική Εκκλησία έχει 
οργανώσει το ειδικό «Τάγμα του Άγιου Μιχαήλ». 

 
Άλλο ένα αποτέλεσμα των αμέτρητων χριστιανικών αντιφάσεων. 
 

 
 
 

XXVI 
 
 
 

Το μυστικό του Σίμωνα του Κυρηναίου 
 
 

Και από τότε όλο και κάθε τόσο ο Θεός κάνει κι από ένα θαύμα! Ο 
Πιόνιος κάνει να μαρμαρώσουν τα χέρια των δήμιων του… Το αίμα 
του Πολύκαρπου σβήνει τη φωτιά, που τον καίγανε 
 
GUSTAVE FLAUBERT: Ο Πειρασμός του Αγίου Αντωνίου, IV 

  

 

Οποιοσδήποτε έχει διαβάσει τα «Πάθη του Ιησού» από τα 
ευαγγελικά κείμενα, γνωρίζει πως ο Ιησούς, εξασθενημένος από τη  
μαστίγωση, δεν άντεξε το βάρος του σταυρού, που του φορτώσανε. 
Έτσι, οι ρωμαίοι στρατιώτες υποχρέωσαν κάποιο Σίμωνα Κυρηναίο 
να κουβαλήσει το σταυρό μέχρι τον τόπο της σταύρωσης. Ας 
εξετάσουμε όμως τις λεπτομέρειες της αφήγησης: 
 
«και ότε ενέπαιξαν αυτώ, εξέδυσαν αυτόν την χλαμύδα και 
ενέδυσαν αυτόν τα ιμάτια αυτού, και απήγαγον αυτόν εις το 



 

 

σταυρώσαι. εξερχόμενοι δε εύρον άνθρωπον Κυρηναίον ονόματι 
Σίμωνα, τούτον ήγγάρευσαν ίνα άρη τον σταυρόν αυτού...» 
(Ματθαίος ΚΖ', 31 - 32). 

 

«και ότε ενέπαιξαν αυτώ, εξέδυσαν αυτόν την πορφύραν και 
ενέδυσαν αυτόν τα ιμάτια τα ίδια, και εξάγουσιν αυτόν ίνα 
σταυρώσωσιν αυτόν, και αγγαρεύουσι παράγοντα τινά Σίμωνα 
Κυρηναίον, ερχόμενον απ’ αγρού, τον πατέρα Αλεξάνδρου και 
Ρούφου (αυτοί οι δύο έγιναν αργότερα μαθητές του Παύλου βλέπε 
Προς Ρωμαίους: ΙΣΤ', 13 - Πράξεις των Αποστόλων:, ΙΘ', 33 - Α' 
Προς Τιμόθεον: Α', 20 - Β' Προς Τιμόθεον: Δ',14), ίνα άρη τον 
σταυρόν αυτού...» (Μάρκος ΙΕ', 20 - 21). 

 

 
«και απήγαγον αυτόν, επιλαβόμενοι Σίμωνός TIVOS Κυρηναίου, 
ερχομένου απ’ αγρού επέθηκαν αύτώ τον σταυρόν φέρειν όπισθεν 
του Ιησού...» (Λουκά ς ,  Κ Γ,26). 

 
Ο Ιωάννη ς  αγνοεί τελείως την ύπαρξη του Σίμωνα του 

Κυρηναίου και ισχυρίζεται πως είδε τον Ιησού να κουβαλάει μόνος 
του το σταυρό του: 

 
«τότε ουν παρέδωκεν αυτόν αυτοίς ίνα σταυρωθή. παρέλαβον δε 

τον Ιησουν και ήγαγον. και βαστάζων τον σταυρόν αυτού εξήλθεν 
εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ος λέγεται εβραϊστί Γολγοθά...» 
( Ιωάννης  ΙΘ', 16-17). 

 
Η πρώτη μας παρατήρηση είναι πως ο μοναδικός άμεσος 

(υποτίθεται) παρατηρητής, ο απόστολος ο «αγαπητός», δεν είδε 
κανέναν άλλο να κουβαλάει το σταυρό, εκτός από τον ίδιο τον 
Ιησού. Το ίδιο παρατηρούμε με τ’ άλλα κανονικά κείμενα. Οι 
Πράξε ι ς  και όλες οι Επ ι σ τολ έ ς  αγνοούν τελείως το 
μυστηριώδη Σίμωνα τον Κυρηναίο. Τον αγνοεί, τρεις αιώνες 
αργότερα, κι ο Ευσέβιος της Καισαρείας στην Εκκλησ ι ασ τ ι κή  
Ισ τορ ί α  του. 

 
Η σιωπή αυτή δεν σταματάει εδώ. Το Μεγάλο  Λε ξ ι κ ό  τη ς  

Καθολ ι κή ς  Θε ολογ ί α ς  του VACANT δεν περιέχει άρθρο με τ’ 
όνομα αυτό και το Λε ξ ι κ ό  τη ς  Β ί βλου  του VIGO-UROUX 
αναφέρει περιληπτικά τα όσα είδαμε προηγουμένως, στα κανονικά 
ευαγγελικά κείμενα. 

 
Η σιωπή αυτή προκαλεί την περιέργεια του φιλελεύθερου 

ερευνητή, συνηθισμένου στις πονηριές των καλόγερων του 
μεοαίωνα. Ο DANIEL ROPS παραμερίζει το θέμα επιφυλακτικά, 
λέγοντας: «μπορούμε να παραδεχτούμε πως ο άνθρωπος, που 



 

 

κουβάλησε το σταυρό του Ιησού, δέχτηκε τη χάρη του 
εκχριστιανισμου...» (ROPS: Ο   Ι ησού ς  κα ι  η  ε ποχή  τ ου ) .  

 
Οι γιοι του έγιναν για ένα διάστημα οπαδοί του Σαύλου-Παύλου 

και μετά τον εγκατέλειψαν (Α', Προς Τιμόθεον: Α', 20 – Β΄ Προς 
Τιμόθεον:Δ',14), πράγμα που σημαίνει πως ο χριστιανισμός του 
Παύλου δεν συμφωνούσε με τις ιδέες τους. Έτσι, φτάνουμε στο 
συμπέρασμα, πως αν δε συμπαθούσαν τη νέα συντηρητική και 
φιλορωμαϊκή θρησκεία, πάει να πεί πως ο πατέρας τους τους είχε 
μεγαλώσει με άλλες, αντίθετες ιδέες, ήταν με άλλα λόγια κι αυτός 
Ζηλωτής. 

 
Δημιουργείται ήδη ένα πρόβλημα. Οι διδασκαλίες και οι 

παραδόσεις της Καθολικής Εκκλησίας μας μιλούν για την «Οδό του 
Μαρτυρίου» και για τα δεκατέσσερα σημεία της, όπου σκόνταψε ο 
Ιησούς. Αν πάτε ποτέ στην Ιερουσαλήμ, θα σας δείξουν με 
υπερηφάνεια τη VIA DOLOROSA. Ξεχνούν πως η πόλη 
ισοπεδώθηκε κυριολεκτικά το 70 μ.Χ. και ξαναχτίστηκε αργότερα με 
τελείως διαφορετικό σχέδιο. 

 
Τα ψέματα δεν σταματούν εδώ. Υπάρχουν και χειρότερα. 

Σύμφωνα με μια παράδοση, σε κάποιο από τα σημεία, που 
σκόνταψε ο Iησούς, μια κοπέλλα του σκούπισε το πρόσωπο με το 
μαντήλι της. Αμέσως, η εικόνα του προσώπου του, αποτυπώθηκε με 
θαυματουργό τρόπο πάνω στο μαντήλι και σώζεται μέχρι σήμερα!!! 
Τ’ όνομα της κοπέλλας είναι Βερονίκη (από το λατινικό VERO: 
Αλήθεια, και το ελληνικό Νίκη - Με άλλα λόγια: Νίκη της 
Αλήθειας...). Βέβαια, δεν υπάρχει ούτε ένα σοβαρό κείμενο, που να 
παραδέχεται σαν αυθεντική την περίπτωση της Βερονίκης, αυτό 
όμως δεν εμποδίζει τους πιστούς να λατρεύουν την 
«ιδρωτογραφία» της. 
 
Αν ο Ιησούς έπεφτε κάθε τόσο κάτω στην κοπιαστική πορεία του 

προς το Γολγοθά, αυτός ήταν ένας λόγος παραπάνω να υποχρεώσει 
ο EXACTOR MORTIS ένα διαβάτη να σηκώσει το σταυρό του. Στην 
εκκλησιαστική όμως παράδοση, ο παραλογισμός έχει περισσότερη 
αξία από τη λογική σκέψη. 

 
Θα παρατηρήσουμε πως κανένα αποστολικό κείμενο δεν 

αναφέρεται στις αντιφατικές λεπτομέρειες, που δίνουν οι 
ευαγγελικές και παραδοσιακές αφηγήσεις. Κι αυτό είναι μια 
επιπλέον απόδειξη, πως πρόκειται γι’ αποτελέσματα της 
καλογερίστικης φαντασίας και του οικονομικού ενδιαφέροντος, που 
παρουσίαζαν οι επιδείξεις των ιερών αντικειμένων, τα 
προσκυνήματα - περιηγήσεις κτλ. 

 



 

 

Τ’ αρχαιότερα απόκρυφα κείμενα αγνοούν όλες τις λεπτομέρειες 
της «Οδού του Μαρτυρίου» ακόμα και την ύπαρξη του Σίμωνα του 
Κυρηναίου. 

 
Όλα αυτά προκαλούν την περιέργεια του ιστορικού. Από τη μια 

υπάρχει μια καταθλιπτική σιωπή κι από την άλλη μια ακατολόγιστη 
κι ανεύθυνη φλυαρία. 

 
Αν οι λεγεωνάριοι αγγάρεψαν το Σίμωνα να κουβαλήσει το 

σταυρό του Ιησού βγαίνοντας από το πραιτώριο, όπως λέει ο 
Ματθαίος, τότε ολόκληρη η παράδοση της «Οδού του Μαρτυρίου» 
καταρρέει. Τα ευαγγέλια δε γράφουν πουθενά ότι ο Ιησούς 
σκόνταψε ή έπεσε. Ούτε καν δυσκολευόταν να περπατήσει. Έτσι, 
ολόκληρη η παράδοση της «Οδού του Μαρτυρίου», η 
αναπαράσταση της τη μεγάλη εβδομάδα στην Ιερουσαλήμ και σε 
πολλές πόλεις του κόσμου στηρίζεται σ' ένα τεράστιο ψέμμα, που 
εξυπηρετεί αποκλειστικά μια χυδαία οικονομική και τουριστική 
επιχείρηση. 
 

Θα μπορούσαμε βέβαια να ρωτήσουμε: γιατί η παράδοση 
δημιούργησε αυτό το σαδιστικό συμπλήρωμα σ' ένα σύνολο τόσο 
φρικτό κιόλας από μόνο του; 

 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου μας, θα προσπαθήσουμε να 

δώσουμε μιαν απάντηση. 
 
 
Όταν διαβάζει κανείς με προσοχή τα πρωτοχριστιανικά κείμενα, 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να ζυγίζει μια - μια τις λέξεις και τις 
εκφράσεις, εντυπωσιάζεται από μιαν ασταμάτητη σειρά καταφάσεων 
και αποδεικτικών προσπαθειών, που  Θέλουν  ν α  π ε ί σ ουν  
τ ον  αναγνώστη  του ς  γ ι α  τη ν  αληθοφά νε ι α  τη ς  
γ νωστή ς  κα ι  παραδε δεγμένη ς  άπ οψη ς ,  πω ς  ο  
Ιησού ς  κα ι  κ αν ε ί ς  άλλ ος  δε ν  ή ταν  αυ τός ,  που  
σ ταυρώθηκε .  

 
Η προσπάθεια όμως αυτή, να πείσουν τον κόσμο για κάτι που 

παραδέχεται, σημαίνει πως κάποια εποχή είχαν δημιουργηθεί 
αμφιβολίες. Ας εξετάσουμε λοιπόν μερικά από τα κείμενα αυτά: 

 
«ώ ανόητοι Γαλάται, τις υμάς εβάσκανε τη αληθεία μη πείθεσθαι, 

οις κατ' οφθαλμούς Ιησούς Χριστός προεγράφη εν υμίν 
εσταυρωμένος;...» (Παύλου Προς  Γαλ άτ ε ς ,  Γ', 1). 

 
«Τρυπήθηκε πραγματικά η σάρκα του με καρφιά την εποχή του 

Πόντιου Πιλάτου και του Ηρώδη του Τετράρχη...» (Ιγνάτιου της 
Αντιόχειας: Προς  Σμυ ρν ιώτ ε ς  Α'). 



 

 

 
«Γνωρίζουμε πως αυτός ήταν, που σταυρώθηκε τις μέρες του 

Πόντιου Πιλάτου και του άρχοντα Αρχέλαου (εδώ πρόκειτοα για ένα 
μεγάλο χρονολογικό λάθος, γιατί ο Πιλάτος έγινε προκουράτορας 
της Ιουδαίας μόλις το 25 μ.Χ., ενώ ο Αρχέλαος βασίλεψε στην 
Ιουδαία από το 4 π.Χ. εως το 6 μ.Χ.), πως σταυρώθηκε ανάμεσα σε 
δυο ληστές και μαζί με αυτούς τον κατέβασαν από το ξύλο του 
σταυρού και τον εθαψαν σ’ ένα μέρος, που λέγεται Καράν ι ο  
(:παραφθορά της ελληνικής λέξης κρα ν ί ο ) . . . »  (απόσπασμα από 
το αιθιοπικό κείμενο: Η  Δ ι αθήκη  σ τη  Γαλ ι λα ί α ,  III, 20). 

 
Είναι αυτονόητο, πως αν η πραγματ ι κή  σταύρωση του Iησού 

δεν είχε αμφισβητηθεί κάποια στιγμή, τότε όλη αυτή η αποδεικτική 
επιχειρηματολογία δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. 

 
Ακόμα, πρέπει να παρατηρήσουμε πως η αμφισβήτηση αυτή 
δημιουργήθηκε πολύ νωρίς, γιατί ο Ιγνάτιος της Αντιόχειας, που 
έγραψε την Επ ι σ τολή  Προς  Σμυρν ιώτ ε ς ,  είναι ένας από 
τους τέσσερεις «Αποστολικούς Πατέρες» και ήταν άμεσος μαθητής 
του Σίμωνα-Πέτρου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, 
έζησε από το 35 έως το 107 μ.Χ. Με άλλα λόγια, η αμφισβήτηση 
αυτή γεννήθηκε τα πρώτα χρόνια της εξάπλωσης της νέας 
θρησκείας και ίσως να μην ήταν απόλυτα αβάσιμη. 
 

Ας δούμε τώρα ένα άλλο απόκρυφο, που πραγματικά ανατρέπει 
τελείως την κλασική εκκλησιαστική παράδοση. Πρόκειται για τις 
Πράξε ι ς  τ ου  Ιωάννη :  

 
«...Αυτός ο σ τ αυρός  λοιπόν, συγκεντρώνει μέσα του μ' ένα 

μόνο λόγο όλα τα πράγματα, τα διαχωρίζει από τα κατώτερα και 
όντας μοναδικός, τα οδηγεί όλα στη Μοναδικότητα. Αλλά ,  ο  
σ ταυρό ς  αυτ ός  δεν  ε ί ν α ι  ο  ί δ ι ο ς  μ ε  τ ο  σ τ αυρό ,  που  
θα  δε ι ς ,  ότ αν  θ α  φύγ ε ι ς  απ ό  ε δώ .  ού τ ε  ε ί μ α ι  αυ τ ός ,  
που θα  ε ί ν α ι  πάνω  σ τ ο  σ τ αυρό  και που αυτή τη στιγμή δεν 
βλέπεις, αλλά μονάχα ακούς. Με  νόμ ι σαν  πως  ε ί μ α ι  αυ τ ό ς  
που  δεν  ε ί μα ι ,  γιατί δεν είμαι αυτός, που εμοιαζα να είμαι 
στους πολλούς, γιατί αυ το ί  με  νόμ ι ζ αν  γ ι α  κάπο ι ον  άλλ ο ,  
χ υδα ί ο  κ ι  ανά ξ ι ο  σ ε  σ χ έση  μ ε  μ ένα . . .  (Πράξε ι ς  τ ου    
Ιωάννη  XCIX). 

 
Κατά συνέπεια, ο Ιησούς αποκαλύπτει στον αγαπημένο του 

μαθητή, τον Ιωάννη, πως δεν ήταν αυτός, που σταυρώθηκε πάνω 
στον ξύλινο σταυρό, αλλά ένα άλλο πρόσωπο, χυδαίο κι ανάξιό 
του. Κι αν ο αναγνώστης βρίσκει κάπως βιαστική κι αβασάνιστη την 
ερμηνεία, που δίνουμε στο απόκρυφο αυτό κείμενο, να και η 
συνέχεια του: 

 



 

 

«...δεν υπέφερα εγώ από τα μαρτύρια, που είδατε ότι υπέφερα... 
αντίθετα, υπέφερα από τα μαρτύρια, που δεν λένε, κι όχι από τα 
μαρτύρια που λένε...» (Πράξε ι ς  τ ου  Ιωάννη  C I ). 
 

Οι απόψεις αυτές βέβαια θεωρούνται αιρετικές από την (επίσημη 
εκκλησία, που, ωστόσο, τις άφησε να επιζήσουν για ένα διάστημα 
με τη μορφή της δογματικής διαφωνίας. Έτσι καλύφθηκε ακόμα πιο 
καλά η αλήθεια. Οι οπαδοί της άποψης αυτής ονομάστηκαν 
Δοκητ έ ς  και διέδοσαν την πίστη, πως το σώμα του Ιησού ήταν 
άυλο και κατά συνέπεια δεν ένοιωθε τους φυσικούς πόνους. Αν 
όμως η άποψη αυτή στηριζόταν σε κάποια ανάμνηση με ιστορική 
βάση, είναι θέμα, που αξίζει τον κόπο να εξεταστεί. Η Εκκλησία με 
τους διωγμούς εναντίον των Δοκητώ ν  έπνιξε το πρόβλημα στη 
ρίζα του, μετατρέποντάς το από ουσιαστικό - ιστορικό σε θεωρητικό 
- δογματικό. 
 

Μια απήχηση του ίδιου θέματος, βασισμένη και πάλι σε μια 
ιστορική ανάμνηση, υπάρχει στο Κοράν ι .  Φαίνεται πως ο 
Μωάμεθ, πριν να γράψει το περίφημο σύγγραμμά του, μελέτησε 
πολύ τ’ αρχαία γνωστικιστικά κείμενα κι άντλησε άφθονες 
πληροφορίες για το πρόσωπο του Ιησού: 

 
«...Δεν τον θανάτωσαν και δεν τον σταύρωσαν! Ένα σώμα 

παραπλανητικό ξεγέλασε τη βαρβαρότητα τους. Αυτοί που 
συζητούν γι' αυτό το θέμα και πιστεύουν πως πραγματικά 
σταυρώθηκε ο Ιησούς δεν έχουν σίγουρες αποδείξεις και η αληθινή 
γνώση, δεν τους αναγνωρίζει! Απλούστατα, είναι οπαδοί μιας 
άποψης, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν σκότωσε  τ ον  
Ιησού . . . »  (Αλ -Κ οράν :  IV, 156). 

 
 
Η άποψη αυτή, που ελάχιστα εξυπηρετεί το σημερινό 

εκκλησιαστικό δόγμα, προκαλώντας όμως ταυτόχρονα τον 
ενθουσιασμό των μυστικιστών, υποστηρίχτηκε από πολλούς και 
μεγάλους χριστιανούς δάσκαλους, γνωστικιστές κι ορθόδοξους, 
μέχρι τον 4ο και 5ο αιώνα: 

 
«....Σύμφωνα με τη σημείωση του Ιππόλυτου της Ρώμης, ο 

Βασιλίδης, δίδασκε έναν εξτρεμιστικό δοκητισμό, όσον αφορά στη 
χριστολογία. Ο δοκητισμός αυτός όμως δεν περιείχε στοιχεία, που 
να μπορέσουν να προκαλέσουν την αγανάκτηση του Κλήμη της 
Αλεξανδρείας, γιατί κι ο ίδιος δεν ήταν λιγότερο δοκητής από το 
Βασιλίδη! Ποιος άλλωστε δεν ήταν λίγο ως πολύ δοκητής το 2ο 
αιώνα; Εκείνο όμως, που χαρακτήριζε τη διδασκαλία του, ήταν η 
άποψη, πως ο Σίμων ο Κυρηναίος είχε αντικαταστήσει πάνω στο 
σταυρό τον Ιησού! Δεν είναι περίεργο, που η άποψη αυτή δεν 
αναφέρεται πουθενά αλλού; Αν πραγματικά ο Βασιλίδης είχε 



 

 

δημιουργήσει από τη φαντασία του την άποψη, τότε πως ο Κλήμης 
δε βρήκε ευκαιρία να τον κατηγορήσει γι' αυτό; Κι ακόμα, γιατί ο 
Αγρίππας Κάστωρ δεν μας πληροφορεί το παραμικρό γι' αυτό; Θα 
πρέπει λοιπόν τελικά να θεωρήσουμε την άποψη αυτήν σαν ένα 
εύρημα των μεταγενέστερων οπαδών της αίρεσης και με την 
τοποθέτηση αυτή νομίζω πως πλησιάζουμε την ιστορική αλήθεια...» 
( Γνωστ ι κ ο ί  κ α ι  Γνωστ ι κ ι σμ ό ς, του Πάστορα EUGENE DE 
FAYE. Μελέτη πάνω σ' ένα χαμένο χειρόγραφο του Ιππόλυτου της 
Ρώμης, ανασυγκροτημένου από τα κείμενα του Ψευδο-
Τ ερτυλλ ι ανού ,  Α '  Κεφάλαιο - του Φ ιλάσ τ ερου -DIVER-
SARUM HAERESEON LIBER, XXXII - και του Επ ιφάν ε ι ου  -
ADVERSUS HAERESES, XXIV, 1). 
 

Η τελική φράση του συγγραφέα εμπεριέχει μιαν αντίφαση, γιατί 
και ο Κλήμης της Αλεξανδρείας και ο Αγρίππας Κάστορας 
αναφέρθηκαν πιθανότατα στην άποψη της αντικατάστασης του 
Ιησού από το Σίμωνα τον Κυρηναίο, αλλά οι μοναχοί - αντιγραφείς 
τους λογόκριναν αυθόρμητα, πράγμα που παρέλειψαν να κάνουν 
αυτοί, που αντέγραψαν τον Επιφάνειο. Αυτός είναι κι ο λόγος, που 
εφτασε μέχρις εμάς η πληροφορία από δύο συγγραφείς: τον 
Επιφάνειο και το Θεοδώρητο (HOER. FAB. 1), που αναφέρονται 
περιληπτικά στη διδασκαλία του Βασιλίδη: 

 
«Ο Ιησούς δεν ενσαρκώθηκε. Ήταν μονάχα καλυμμένος με μια 
οπτασία ανθρώπινη και στα Πάθη κορόιδευε τους Εβραίους και το 
σ ταυρωμέν ο ,  χωρίς αυτοί να τον βλέπουν. Μετά, ανέβηκε στον 
ουρανό και κανείς δεν τον αναγνώρισε, ούτε άγγελοι ούτε 
άνθρωποι». (Επιφάνειου: Ομιλίες, XXIV). 
 

Πράγμα που σημαίνει πως την εποχή του Βασιλίδη ήταν 
διαδεδομένη η άποψη της αντικατάστασης, κι εκείνος απλούστατα 
τη χρησιμοποίησε για το κήρυγμά του. Έζησε στην Αλεξάνδρεια, 
ανάμεσα στα 120-140 (δε γνωρίζουμε ακριβώς χρονολογία 
γέννησης και θανάτου). Βρισκόμαστε λοιπόν στις ίδιες, τις πηγές 
του Χριστιανισμού, και δεν μας μένει, παρά να εξετάσουμε 
αναλυτικά κατά πόσο βάσιμη είναι η πληροφορία αυτή. 

 
 
Ποιον άραγε θα πρέπει να πιστέψουμε; Ας πάρουμε τον Παύλο, 
στην επιστολή του Προς  Κολ οσσαείς:  
 

«εξαλείψας το καθ' ημών χειρόγραφον, τοις δόγμασιν ο ην 
υπεναντίον ημίν, και αυτό ήκεν εκ του μέσου, προσηλώσας  
(καρφώσας - που κάρφωσε - από τη λέξη: προς + ήλος = καρφί) 
αυτό τω σ ταυρώ .  απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας ε ξουσ ί α ς  
ε δε ι γμάτ ι σ ε ν  ε ν  π αρρησ ί α ,  θριαμβεύσας αυτούς εν 
αυτώ...» (Προς  Κ ολ οσσαε ί ς ,  Β', 14). 



 

 

 
Βλέπουμε πως σύμφωνα με τη γνώμη του Βασιλίδη, ο Ιησούς 

κοροϊδεύει το σταυρωμένο. Για τον Παύλο, ο Ιησούς κοροϊδεύει  
δημόσια τις αρχές,  καρφώνοντας  πάνω στο σταυρό τα διατάγματά 
τους. Με άλλα λόγια, βρίσκουμε και στα κανονικά κείμενα αντίλαλο 
της άποψης, που μας μεταφέρουν οι Πράξε ι ς  τ ου  Ιωάννη , που 
είδαμε προηγουμένως: «δεν είμαι αυτός που είδες πάνω στο 
σταυρό... δεν υπέφερα από τα μαρτύρια, που είδατε... αυτός, που 
είδατε πάνω στο σταυρό, ήταν χυδαίος κι άναξιος να συγκριθεί μαζί 
μου...» 
 

Από την άλλη μεριά, έχουμε τη Δ ιαθή κη  σ τη  Γαλ ι λα ί α  και 
την Επ ι σ τολή  προς  Σ μυρνιώτες, που επιμένουν (παρ' όλες τις 
αντιρρήσεις των άλλων κειμένων, αντιρρήσεις, που δεν θα 
υπήρχαν, αν δε στηρίζονταν κάπου) πως πάνω στο σταυρό ήταν ο 
ίδιος ο Ιησούς, που σταυρώθηκε, κα ι  κ αν ε ί ς  άλλ ο ς .  

 
Μια άλλη γνωστικιστική παράδοση ισχυρίζεται πως αυτός, που 

σταυρώθηκε στη θέση του Ιησού, ήταν ο ίδιος ο Ιούδας ο 
Ισκαριώτης, ο Ιούδας αυτός που ο Σατανάς μπήκε μέσα του, όταν ο 
Ιησούς του εδωσε το ψωμί, βουτηγμένο στο λάδι. 

 
Οι Μανιχαίοι πίστευαν σ’ έναν αντίλαλο της άποψης αυτής. 

Έλεγαν δηλαδή πως στη θέση του Ιησού σταυρώθηκε ο 
"Αρχ ον τα ς  τ ου  Σκότ ου ς . . .  

 
Για τη Μανιχαϊκή αυτή θέση, μπορούμε να παραθέσουμε ένα 

μικρό απόσπασμα από την Επ ι σ τολή  τη ς  Θεμελ ί ωσης  του 
Μάνη, που αναφέρεται από τον Ευώδιο της Ουζάλας. Ξέρουμε πως 
ο ιδρυτής του Μανιχαϊσμού, πριν γράψει τα βιβλία του, είχε 
συγκεντρώσει ένα τεράστιο αριθμό από τα πιο παλιά και πιο γνήσια 
χριστιανικά χειρόγραφα, που καταστράφηκαν φυσικά, μαζί με τα 
συγγράμματά του, κατά τους διωγμούς εναντίον των οπαδών του. 
Να λοιπόν το απόσπασμα: 

 
«Ο εχθρός είχε την ελπίδα, πως θα κατάφερνε να σταυρώσει το 

Σωτήρα, τον Πατέρα των Δικαίων. Αλλά τελικά σταυρώθηκε ο ίδιος. 
Στην περίπτωση αυτή, η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική 
από τη φαινομενικότητα. Ο άρχοντας του Σκότους δέθηκε πάνω 
στο σταυρό, φόρεσε μαζί με τους συντρόφους το αγκάθινο στεφάνι 
και ντύθηκε τον πορφυρό μανδύα. Ήπιε τη χολή και το ξύδι, που 
μερικοί πιστεύουν πως τα ήπιε ο Σωτήρας. Όλα όσα νομίζουμε πως 
υπέφερε ο Σωτήρας, τα υπέφεραν οι Άρχοντες των Σκοταδιών. 
Αυτοί και μόνο αυτοί τρυπήθηκαν από τα καρφιά και τη λόγχη...» 
(Ευώδιος της Ουζάλας: Οι  Μαν ι χα ϊ κ έ ς  Δοξ ασ ί ε ς ,38). 

 



 

 

Είναι πολύ πιθανό, πως οι Ναϊτες, με τις επαφές που είχαν στη 
Μέση Ανατολή, ασπάστηκαν αυτή την παραξενη παράδοση, κι έτσι 
δικαιολογούνται οι φτυσιές τους ενάντια στο σταυρωμένο. Πάντως 
είναι βέβαιο, πως ο περίφημος «διχαλωτός Σταυρός» η «Σταυρός 
του WALLENSTEIN» ήταν πολύ διαδεδομένος μέχρι και τον 17ο 
αιώνα κι όλοι τον θεωρούσαν σαν το χαρακτηριστικό σύμβολο των 
Καθαρών, των Ναϊτών και των Νεο-Μανιχαϊστών. 
 

Αν τώρα πιστέψουμε αυτή την εκδοση, είμαστε αναγκασμένοι να 
παραδεχτούμε πως δεν ήταν βέβαια ο Διάβολος στη θέση του Ιησού 
πάνω στο σταυρό, αλλά ο Σίμωνας ο Κυρηναίος. Κι εξηγείται 
θαυμάσια η περίπτωση του Διαβόλου πάνω στο σταυρό, για να 
καλυφθεί το πραγματικό όνομα του σταυρωμένου και η ιστορική 
αλήθεια! θα μπορούσε ίσως να υποστηριχτεί πως ο Σίμων ο 
Κυρηναίος ήταν η ενσάρκωση του Διαβόλου. Αλλά, και στην 
περίπτωση αυτήν, παραμένει η παραδοχή του γεγονότος της 
αντικατάστασης του Ιησού πάνω στο σταυρό. 

 
Θα πρέπει να παραδεχτούμε πως όλες αυτές οι αντιφατικές 

απόψεις, που τυλίγονται γυρω από μια βασική ιδέα, προκαλούν την 
έκπληξη του ερευνητή και την άφωνη απορία του κοινού πιστού, 
που αντικρύζει ξαφνικά πόσες δυνατές παραλλαγές μπορεί να έχει η 
βασική γραμμή, που ακολουθεί στην πίστη του. Γεννιέται όμως το 
ερώτημα: Ποιό είναι το ιστορικό γεγονός, που εδωσε την ευκαιρία 
να δημιουργηθούν τόσες περίεργες απόψεις κι αντιθέσεις, ανάμεσα 
στους διάφορους εκκλησιαστικούς πατέρες, άλλους ορθόδοξους κι 
άλλους αιρετικούς; 

 
Θ' αναγκαστούμε να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός όχι χριστιανού, 

και μάλιοτα αντιχριστιανού συγγραφέα, γτά να μπορέσουμε να 
δώσουμε μιαν απάντηοη. Ο Κέλσος, συγγραφέας του φοβερού 
Λόγ ου  π ερ ί  Αληθε ί α ς ,  παιδικός φίλος του Αυτοκράτορα 
Ιουλιανού, γνωρίζει τα πάντα, όπως κι εκείνος, για τους 
«Γαλιλαίους» και την καταγωγή του «χριστιανισμού» τους. Κι αυτό, 
γιατί, για να γράψει το περίφημο σύγγραμμα, που αποτελεί μια 
έντιμη φιλοσοφική και ειδωλολατρική αντίδραση απέναντι στο 
χριστιανισμό, χρησιμοποίηοε με την άδεια του Ιουλιανου τ’ αρχεία 
της Αυτοκρατορίας, που συνήθως ήταν απαγορευμένα στους 
κοινούς συγγραφείς. Τ’ αρχεία αυτά κάηκαν κατά διαταγή του Πάπα 
Γρηνόριου του Α' (590-604), γιατί φαίνεται πως αποτελούσαν 
θανάσιυο κίνδυνο για τη θρησκεία του. Να λοιπόν τί μας λέει ο 
ειδωλολάτρης αυτός συγγραφέας. 

 
 
«Μα πως να παραδεχτούμε για θεό αυτόν, που εκτός από τ’ άλλα 

του εγκλήματα, δε φρόντισε ούτε καν να πραγματοποιήσει τις 
υποσχέσεις, που έδωσε; Αυτόν που, αφού κατηγορήθηκε, 



 

 

δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο, δραπέ τ ευσ ε  
ξ ε δ ι άν τροπ α  κα ι  ξ αναπ ι άσ τηκ ε  κάτω  απ ό  τ έ λ ε ι α  
ε ξ ευ τ ελ ι σ τ ι κ έ ς  συνθήκ ε ς ,  χ άρη  σ την  προδοσ ί α  
αυ τών  των  ί δ ιων ,  που  ονόμαζ ε  μαθητ έ ς  κ ι  οπα δού ς  
τ ου . . .  (Κέλσου: Λόγο ς  Π ερ ί  Αληθ ε ί α ς .  II, 16). 

 
Θα παρατηρήσουμε πως εδώ δεν γίνεται πια λόγος για τον Ιούδα 

Ισκαριώτη. Αυτός έπαιξε ρόλο, μόνο στην πρώτη  σύλληψη  του 
Ιησού και, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έγιναν δύο, μέσα σ' ένα 
διάστημα έξη εβδομάδων. Στη δεύ τ ερη  σύλληψή  του, το ρόλο 
του προδότη τον έπαιξαν κάποιοι άλλοι «απόστολοι», που θα 
προσπαθήσουμε ν’ αποκαλύψουμε τα ονόματα τους. 

 
Έγιναν λοιπόν δύο συλλήψεις του Ιησού κι' ανάμεσά τους μια 

δραπέτευση και μια φυγή. Πράγμα που σημαίνει πωςέεγιναν και δύο 
δίκες. Έτσι εξηγείται και η συντομία της δίκης, που μας 
παρουσιάζουν τα ευαγγέλια, που είναι και η δεύτερη. Η συντομία 
αυτή εντυπωσίαζε πάντα τους ερευνητές και τους ιστορικούς κι 
έκανε να χυθεί πολύ μελάνι. Η δεύτερη αυτή δίκη ήταν πολύ 
απλοποιημένη και η βασική της λειτουργία ήταν η εξακρίβωση της 
ταυτότητας του Ιησού. Η εξακρίβωση αυτή έγινε με το γνωστό 
τρόπο. Ο Πιλάτος έστειλε τον Ιησού στον Καϊάφα και στους 
Νομοδιδασκάλους του Σανχεντρίν, που εκπροσωπούσαν τις τοπικές 
αρχές των Σαδδουκαίων, μετά τον έστειλε στον Ηρώδη-Αντίπα, 
τετράρχη της Γαλιλαίας, γιατί ήταν υπήκοός του, πράγμα που 
σημαίνει πως είχε γεννηθεί στην περιοχή του και πιθανότατα στη 
Βηθλεέμ της Γαλιλαίας, κοντά στη Σεπφόριδα, κι όχι στη Βηθλεέμ 
της Ιουδαίας, στα νότια της Ιερουσαλήμ. Τέλος, αφού σιγουρεύτηκε 
πως πρόκειται για το πρόσωπο, που ζήταγε, τον καταδίκασε σε 
σταύρωση, που δεν κατάφερε να την ξεφύγει αυτή, τη δεύτερη, 
φορά. 

 
Ο DANIEL MASSE μας πληροφορεί πως, μελετώντας κάποιες 

παλιές εκδόσεις του TALMOUD της Βαβυλώνας, διάβασε την 
πληροφορία, πως ο Ιησούς π ι άσ τηκ ε  γ ι α  πρώτη  φορά ,  έ ξ η  
εβδομάδες πριν από το Πάσχα. Έτσι εξηγούνται οι αντιφάσεις, που 
παρατηρούμε ανάμεσα στις διάφορες ευαγγελικές αφηγήσεις για τα 
«Πάθη και τη Σταύρωση του Ιησού», γιατί γίνεται σύγχυση 
ανάμεσα στα γεγονότα της πρώτης και της δεύτερης σύλληψης. Γι' 
αυτόν το λόγο, ο Ιωάννης  δεν μας μιλάει για το Σίμωνα τον 
Κυρηναίο, όπως και πολλά απόκρυφα κείμενα, και για τον ίδιο λόγο 
το Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Π έ τρου  μαζί με μερικά άλλα απόκρυφα δεν 
αναφέρουν τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. 

 
Ο λόγος είναι πως άλλα από τα κείμενα αυτά αναφέρονται στην 

πρώτη σύλληψη, άλλα στη δεύτερη κι άλλα μπερδεύουν και τις δύο 



 

 

μαζί, με αποτέλεσμα κανένα από αυτά να μη μας δίνει μόνο του 
ολόκληρη την αλήθεια για το τέλος του Ιησού-Μπαρ-Γιεχουντά. 

 
Αλλά ποιος ήταν ο πραγματικός ρόλος, που επαιξε ο Σίμωνας ο 

Κυρηναίος; 
 
Θα παρατηρήσουμε πρώτα απ’ όλα πως η  ι δ έ α  τη ς  

αν τ ι κ ατ άσ τασης  ενυπάρχει σε όλα τα κανονικά κι απόκρυφα 
ευαγγέλια, με την αντικατάσταση του Ιησού από το Βαραββά. Αλλά, 
πως θα μπορούσαμε να δεχτούμε λογικά, ότι ο τελευταίος, ένοχος 
στάσης και φόνου, όπως λέει ο Μάρκος  (ΙΕ', 6-15), αφέθηκε 
ελεύθερος από τον Πιλάτο, που ήταν υπεύθυνος απέναντι στον 
Αυτοκράτορα για τη διατήρηση της τάξης στην Παλαιστίνη; 
Γνωρίζουμε πως είχε σκληρό κι ασυγκίνητο χαρακτήρα. Πώς το χέρι 
του επεφτε βαρύ πάνω στους υπηκόους της αυτοκρατορίας και πως 
ήταν ο ανώτατος άρχοντας της Παλαιστίνης. Οι Ηρωδιακοί 
τετράρχες ήταν ανδρείκελα εμπρός του, και ουσιαστικά υπάκουαν 
στις διαταγές του. Πώς λοιπόν να δικαιολογήσουμε τη συμπάθεια 
του Πιλάτου απέναντι στον Ιησού, που επίσημα είναι ένας 
σφετεριστής της εξουσίας, ένας επαναστάτης, που κάνει αδιάκοπες 
ληστείες, ένας ταραχοποιός και φονιάς, ένας κακοποιός, που 
ληστεύει τους φόρους του κράτους σε συνεργασία με τους τελώνες 
και τις πόρνες; Και για ποιό λόγο σταύρωσε τον Ιησού κι 
ελευθέρωσε το Βαραββά, ένα άτομο που χαρακτηρίζεται σα ληστής, 
στασιαστής και φονιάς, εγκλήματα ασυγχώρητα από το Ρωμαϊκό 
Ποινικό Κώδικα; 

 
Παραπέμπουμε τον αναγνώστη μας στο κεφάλαιο, που 

αφιερώσαμε ειδικά για το Βαραββά, κι επαναλαμβάνουμε ακόμα μια 
φορά πως ο Ιησούς κι ο Βαραββάς είναι ένα και μοναδικό πρόσωπο. 
Γι' αυτό άλλωστε δε γίνεται λόγος γι' αυτόν σε όλα τα 
μεταγενέστερα αξιόλογα χριστιανικά κείμενα. 

 
Αλλά, ας ξαναγυρίσουμε στο Σίμωνα τον Κυρηναίο. Υπάρχουν 

δυο παλιά χειρόγραφα των ευαγγελίων, ο CODEX ΒΕΖΑΕ κι ο 
CODEX CANTABRIGIENSIS του 5ου αιώνα, που δεν γράφουν ότι ο 
Σίμωνας ο Κυρηναίος «ερχότ αν  απ ό  τ ου ς  αγρού ς» ,  αλλά  
ότι «ότ ι  ε ρχ όταν  π ρος  συνάν τησ η . . .  »  
 

Αν όμως ερχόταν προς συνάντηση της ομάδας των στρατιωτών, 
που οδηγούσαν τον Ιησού στον τόπο της εκτέλεσής του, αυτό 
σημαίνει πως ήρθε με πρόθεση να συγκρουστεί μαζί τους, για να 
ελευθερώσει τον Ιησού. Φαίνεται πως ο τελευταίος εκμεταλλεύτηκε 
την αναστάτωση και ξέφυγε την καταδίκη, ενώ οι στρατιώτες 
κατάφεραν να συλλάβουν το Σίμωνα που τον οδήγησαν πάνω στο 
σταυρό, στη θέση του Ιησού. Έτσι εξηγουνται με κάποια λογική 



 

 

συνέπεια όλα τα στοιχεία, που παραθέσαμε προηγουμένως, 
δηλαδή: 

 
- Ο Κέλσος, στο Λόγο  π ε ρ ί  Αληθε ί α ς ,  μας πληροφορεί πως 

ο Ιησούς κατάφερε να δραπετεύσει με ξεδιάντροπο τρόπο - άφησε 
να σταυρωθεί στη θέση του ο Σίμωνας ο Κυρηναίος. 
 
- Το ίδιο άκριΒώς ισχυρίζεται κι ο Βασιλίδης της Αλεξάνδρειας 

στο Ευαγγ έλ ι ο  του, που το ανέφερε ο Ιππόλυτος της Ρώμης, ο 
Επιφάνειος κι ο Θεοδώρητος. 
 
-  Το  Τ αλμ ούδ  της Βαβυλώνας λέει πως ο Ιησούς εκτελέστηκε 

μόλις σαράντα μέρες μετά την αρχική του καταδίκη. 
 
- Τέλος, όπως θα δούμε παρακάτω, τα βιβλία του Φλαβίου 

Ιωσήφ μας αναφέρουν τη δράση του Ιησού, ανάμεσα στις δύο 
αυτές καταδίκες. 
 

Βέβαια, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε, για δογματικούς και 
μόνο λόγους, πως ο Ιησούς, παρ' όλο που ήρθε στη γη για να 
εξαγοράσει τις αμαρτίες μας με τη θυσία του, εκμεταλλεύτηκε και 
την τελευταία ευκαιρία, για να μπορέσει να δραπετεύσει και ν' 
αποφύγει έτσι το θάνατο και την εξιλεαστική θυσία. Ταυτόχρονα, 
άφησε να πεθάνει στη θέση του ο ελευθερωτής του. 

 
 
Για τη δράση του Ιησού ανάμεσα στις δύο συλλήψεις, μας 

πληροφορεί ο Φλάβιος Ιωσήφ, αλλ’ ας θυμίσουμε πρώτα πρώτα 
στον αναγνώστη μας πως σύμφωνα με τους υπολογισμούς, που 
αναφέραμε αναλυτικά στο πρώτο βιβλίο μας, η χρονιά, που 
εκτελέστηκε ο Ιησούς, είναι το 35 μ.Χ. η το 789 από κτίσεως 
Ρώμης. Ας πάρουμε τώρα το κείμενο του Φλαβίου Ιωσήφ: 

 
«Οι Σαμαρείτες δεν έκαναν λιγότερες εξεγέρσεις από τους 

άλλους, γιατί ήταν εξαγριωμένοι από έναν άνθρωπο, που δεν 
θεωρούσε έγκλημα το ψέμμα και που έκανε τα πάντα, για ν' αρέσει 
στον όχλο. Τους διέταξε ν' ανεβούν μαζί του στ’ όρος Γαριζίμ, που 
αυτοί πίστευαν πως ήταν το ΐερώτερο απ’ όλα τα βουνά, και τους 
υποσχέθηκε πως εκεί θα τους αποκάλυπτε τα ιερά σκεύη του 
Μωυσή. Αυτοί τον πίστεψαν, πήραν  τα  όπλα  τ ου  κι άρχισαν 
να συγκεντρώνονται σ' ένα χωριό, που λέγεται Τιράθανα, για ν' 
ανεβούν μαζικά πάνω στο Βουνό. Αλλά ο Πιλάτος φρόντισε να τους 
κόψει το δρόμο, στέλνοντας εκεί καβαλλάρηδες και πεζούς. Οι 
στρατιώτες επεσαν πάνω σ’ αυτούς, που είχαν συγκεντρωθεί στο 
χωριό, κι άλλους σκότωσαν άλλους έδιωξαν κι άλλους συνέλαβαν 
και τους οδήγησαν στην αιχμαλωσία. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και 



 

 

οι αρχηγοί τους, που θανατώθηκαν κατά διαταγή του Πιλάτου 
( Ι ου δα ϊ κ έ ς  Α ρχα ι ό τη τ ε ς ,  XVIII, IV, 1). 

 
Για τον τρόπο της σύλληψης του Ιησού, μετά την περιπέτεια της 

Σαμάρειας, βρήκαμε το παρακάτω απόσπασμα: 
 
«.για να κατασκοπεύσουν καλύτερα τον ταραχοποιό, έκρυψαν 

δυο μάρτυρες στο πίσω δωμάτιο κι εβαλαν τον κατηγορούμενο 
στην εξωτερική αίθουσα, μ’ ένα φώς δίπλα του, για να μπορούν να 
τον βλέπουν και ν' ακούνε τη φωνή του... έτσι έγινε για τον BEN-
SOTADA στη Λύδδα! Έκρυψαν δύο σοφούς διδασκάλους, για να τον 
κατασκοπεύσουν και ύστερα τον οδήγησαν στο δικαστήριο και τον 
λιθοβόλησαν...» ( Ταλμού δ  τη ς  Ι ε ρ ουσαλήμ ,  Σανχεντρίν 25, 
ΥΕΒΑ ΜΟΤΗ  75 D). 

 
Γνωρίζουμε πως η εκφραση BEN-SOTADA, πάει να πει στα 

εβραϊκά του Ταλμούδ, «γιος της μοιχείας» και είναι ένας 
χαρακτηρισμός, που χρησιμοποιούσαν οι Ταλμουδιστές για τον 
Ιησού, όταν άρχισαν οι αντιδικίες με τους οπαδούς του Παύλου. Ο 
λόγος ήταν πως ο Ιησούς καταγόταν από το Σολομώντα, που ήταν 
γιος του βασιλιά Δαυίδ και της Βηθσαβή, δηλαδή ενός παράνομου 
εγκληματικού και μοιχού ζευγαριού, γιατί ο Δαυίδ, για να πάρει τη 
Βηθσαβή, εξόντωσε τον άντρα της, τον Ούριο το Χεταίο, με την 
έγκριση της γυναίκας του. Πρόκειται δηλαδή για τον ίδιο τον Ιησού 
κι όχι για κάποιο συνώνυμό του. Από την άλλη μεριά, το 
απόσπασμα, που εξετάσαμε, τοποθετεί την τελική σύλληψη του 
Ιησού στη Λύδδα, μια πόλη που Βρίσκεται τριάντα χιλιόμετρα 
μακρυά από το Γαριζίμ, πάνω στο δρόμο, που πάει από την 
Ιερουσαλήμ στην Ιόππη (σήμερα Γιάφφα - Τελ Αβίβ). Παρατηρούμε 
πως πρώτα συνελήφθη κι άνακρίθηκε από τους Σαδδουκαίους στη 
Λύδδα και σε συνέχεια παραδόθηκε στους Ρωμαίους. Πράγμα, που 
συμφωνεί με την αφήγηση του Κέλσου στο Λόγο  π ε ρ ί  
Αληθε ί α ς ,  με μόνη τη διαφορά, ότι κάνει σύγχυση ανάμεσα στην 
προδοσία του Ιούδα και την κατάδοση των Σαδδουκαίων, γιατί 
θεωρεί τους τελευταίους μαθητές του. Αντίθετα, όπως είδαμε, το 
Ταλμούδ της Ιερουσαλήμ μας λέει πως λιθοβολήθηκε, για ν' 
αποκρύψει, κατά τη γνώμη μας, το γεγονός, πως οι Σαδδουκαίοι 
παρέδωσαν για σταύρωση ένα «γιο του Δαυίδ». Η πράξη αυτή δεν 
τους τιμούσε, ούτε ήταν και απόλυτα νόμιμη. Ίσως όμως να ήταν 
αναγκασμένοι να συνεργαστούν με το στρατό κατοχής, διαφορετικά 
θα υπήρχε φόβος να υποστούν αντίποινα. 
 

Αλλά, το αξιόλογο σε όλη αυτή τη διήγηση είναι πως τρία 
διαφορετικά κείμενα, γραμμένα σε διαφορετικές εποχές, από 
άλλους ανθρώπους και λογοκριμένα στο πέρασμα των αιώνων, 
συμφωνούν λίγο ως πολύ μεταξύ τους και μας παρουσιάζουν μια 
θαμπή εικόνα των γεγονότων. Ακόμα, το γεγονός μιας 



 

 

απελευθέρωσης, που διέταξε ο Πιλάτος, είναι κατά τη γνώμη μας 
κατασκεύασμα των βυζαντινών καλόγερων, για να καλυφθεί η 
φυγή του  Ιησού από την Ιερουσαλήμ. 

 
Λίγο μετά την εκτέλεση του Ιησού, ο Πιλάτος έχασε το αξίωμά 

του, με διάταγμα του αυτοκρατορικού αντιπρόσωπου (Λεγκάτου) 
της Συρίας, Βιτέλλιου, μετά από μια μήνυση, που υποτίθεται πως 
κατέθεσαν εναντίον του οι Σαμαρείτες. 

 
Άραγε, ο Πιλάτος ζήτησε την Αυτοκρατορική δικαιοσύνη με το 

περίφημο CAESARE APELLLO, που ήταν δικαίωμα του κάθε ρωμαίου 
πολίτη; Είναι πολύ πιθανό. Ακόμα, είναι πολύ πιθανό, πως ο 
Βιτέλλιος δεν πήρε μόνος του την ευθύνη για την εκτέλεση του 
νόμου, αλλά ζήτησε την κρίση του Αυτοκράτορα Τιβέριου, που 
πρέπει να ήταν θαυμάσια ενήμερος για την περίπτωση. 

 
Ξέρουμε πως ο Πιλάτος, μετά την αντικατάστασή του, έφυγε για 

τη Ρώμη. Όταν εφθασε εκεί, ο Αυτοκράτορας είχε ήδη πεθάνει. Ας 
μην ξεχνάμε πως, σύμφωνα με μιαν άποψη, ο ΤιΒέριος ήταν 
παππούς του Πιλάτου εξ αγχιστείας, εφ' όσον ο τελευταίος 
υποτίθεται πως είχε παντρευτεί την εγγονή της Αυτοκράτειρας 
Ιουλίας, την Κλαυδία Πρόκουλα. Όπως θα δούμε παρακάτω, ο 
θάνατος του Αυτοκράτορα κόστισε πολύ ακριβά στον πρώην 
προκουράτορα της Ιουδαίας. 

 
Ας ανοίξουμε σ' αύτό το σημείο μια παρένθεση σε σχέση με τον 

Πιλάτο. Εκτός από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, τα 
ευαγγελικά κείμενα, το Φλάβιο Ιωσήφ και το Φίλωνα της 
Αλεξανδρείας,  Πιλάτος αναφέρεται μόνο από τα Χρον ι κά  (XV ,  
XL I V ) του Τάκιτου κι από κανένα άλλο λατίνο συγγρφέα. Αυτό 
οδήγησε πολλούς ερευνητές στη σκέψη πως ίσως τελικά να ήταν 
ανύπαρκτο πρόσωπο. Στο θέμα αυτό είναι εύκολο ν' απαντήσουμε. 
Ο Τάκιτος δεν μας δίνει όλα τα ονόματα των στρατιωτικών 
διοικητών της Ιουδαίας. Αυτό δεν σημαίνει πως η Ρώμη εγκατέλειψε 
για ορισμένα διαστήματα αυτή την τόσο δυσκολοκυβέρνητη χώρα 
και παρέλειψε να διορίσει εκεί έναν αντιπρόσωπό της. Οι 
προκουράτορες όμως της Ιουδαίας αναφέρονται όλοι, χωρίς καμιά 
εξαίρεση, από το Φλάβιο Ιωσήφ, που έχει ασχοληθεί ειδικά με την 
ιστορία της περιοχής, κι ο Πιλάτος κατέχει σημαντική θέση στις 
αφηγήσεις του. 

 
Ακόμα, στην Παραθαλάσσια Καισαρεία βρέθηκε μια μαρμάρινη 

επιγραφή, αφιερωμένη στον Καίσαρα, όπου φαίνεται ολοκάθαρα 
γραμμένο τ’ όνομα του Πιλάτου. Η πλάκα αυτή είναι σήμερα 
ιδιοκτησία της αρχαιολογικής υπηρεσίας του Ισραήλ και ο κάθε 
επισκέπτης μπορεί να τη δεί στο Μουσείο. Το εύρημα αυτό είναι κι 
ατράνταχτη απόδειξη της ύπαρξης του Πιλάτου. 



 

 

 
Όπως είδαμε και προηγουμένως, ο Τιβέριος πέθανε, πριν φτάσει 

ο Πιλάτος στη Ρώμη. Συγκεκριμένα, ο Αυτοκράτορας πέθανε στις 
16 Μαρτίου του 37 μ.Χ. Αν τα γεγονότα, που μας ανέφερε ο 
Φλάβιος Ιωσήφ για την εξέγερση στη Σαμάρεια, έγιναν τους 
πρώτους μήνες του 35, τότε η μήνυση των Σαμαρειτών εναντίον 
του Πιλάτου κατατέθηκε πολλούς μήνες μετά τα γεγονότα, που 
έγιναν ίσως αιτία της καθαίρεσης του Πιλάτου, πράγμα που το 
θεωρούμε λίγο απίθανο. Ο Βιτέλλιος δεν υποχρεώθηκε βέβαια 
αμέσως να βγάλει απόφαση, κι έτσι κύλησαν πάλι αρκετοί μήνες. 

 
Οπωσδήποτε, μετά τη μήνυση διατάχθηκε μια ανάκριση. Η 

Σαμάρεια ήταν συνήθως μια περιοχή ειρηνική, αλλ’ αυτό δε σήμαινε 
τίποτα για τη Ρωμαϊκή καχυποψία. Πόσο καιρό μετά τη μήνυση 
αποφασίστηκε η ανάκριση; Πόσο καιρό κράτησε; Πόσοι μήνες 
μεσολάβησαν από την αχή της ανάκρισης, μέχρι τη στιγμή που ο 
Βιτέλλιος αποφάσισε να στείλει τον Πιλάτο στον Αυτοκράτορα; Και 
πόσος καιρός πέρασε από τη διαταγή της αναχώρησης, μέχρι την 
πραγματοποίησήτης; Και πόσο καιρό κράτησε το ταξίδι; 

 
 
Ανάμεσα στο θάνατο του Iησού, τον Απρίλη του 35, και το 

θάνατο του Τιβέριου, το Μάρτ του 37, μεσολαβούν δύο χρόνια. Αν 
θυμηθούμε πως, ανάμεσα στην έκληση του Σαύλου-Παύλου, να 
αρουσιαστεί στον Αυτοκράτορα, και στην πραγματοποίησή της, 
μεσολάβησαν το λιγότερο τριάντα δύο μήνες, δηλαδή πάνω από 
δυόμισυ χρόνια, καταλαβαίνουμε πως τα περιθώρια, που ορίσαμε 
για την περίπτωση του Πιλάτου, είναι πολύ σύντομα. 

 
Ας ξαναγυρίσουμε τώρα στο επεισόδιο, που μας αφηγείται ο 

Φλάβιος Ιωσήφ. Ποιος ήταν αυτός, που ξεσήκωσε τους Σαμαρείτες; 
Γιατί πήραν μαζί τα όπλα τους, αν επρόκειτο για μιαν απλή 
αποκάλυψη των βάζων του Μωυσή; Κι' από πού ερχόταν αυτός ο 
ταραχοποιός; 

 
Η απάντηση είναι εύκολη. Ονομαζόταν Ιησούς... Ερχόταν από 

την Ιουδαία και συγκεκριμένα από την Ιερουσαλήμ, όπου μόλις είχε 
διαφύγει τη σταύρωση. Στη θέση του είχε σταυρωθεί κάποιος 
Σίμων, που ονομάστηκε αργότερα Κυρηναίος. 

 
Η μετάφραση του ARNAULT D' ANDILLY μας λέει πως ο Πιλάτος 

«συνέλαβε πολλούς κι αποκεφάλισε τους σπουδαιότερους...» 
 
Ο τρόπος αυτός της εκτέλεσης γινόταν συνήθως στον τόπο της 

σύλληψης για καταζητούμενα ή φημισμένα πρόσωπα. Μετά, 
μετέφεραν τα κεφάλια τους στις αρχές, που είχαν εκδόσει το 
ένταλμα σύλληψής τους, ή σ' ένα μεγάλο αστικό κέντρο για 



 

 

εκφοβισμό. Αλλά, δεν ήταν αυτό το τέλος του Ιησού, γιατί, όπως 
λέει κι ο Κέλσος, «προδόθηκε από τους δικούς του». Έτσι, για ν' 
αποδειχθεί στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, και ιδιαίτερα σ' 
εκείνους που υποστήριζαν κι ακολουθούσαν το κίνημα των 
Ζηλωτών, πως πάντα η Ρώμη κερδίζει τελικά, οδήγησαν και πάλι 
τον Ιησού στις φυλακές, κι από εκεί, άφου πιστοποίησαν την 
ταυτότητά του, τον ξαναδίκασαν σύντομα εμπρός στις τρεις νόμιμες 
αρχές και τον σταύρωσαν οριστικά πλέον. Η διπλή αυτή καταδίκη 
προυποθέτει και καθορισμό δύο τόπων εκτέλεσης. Στα κανονικά 
ευαγγέλια μας μιλάνε για το Γολγοθά, που βρίσκεται στα 
βορειοδυτικά της πόλης, έξω ακριβώς από την πύλη του Εφραΐμ. 
Στις Πράξε ι ς  τ ου  Π ι λ άτου ,  τοποθετούν τη σταύρωση στ’ 
«Όρος των Ελαιών», δηλαδή στ’ ανατολικά της πόλης, απέναντι 
από τη Χρυσή πύλη. Προσωπικά υποστηρίζουμε πως ο πρώτος 
τόπος εκτέλεσης ήταν ο Γολγοθάς κι ο δεύτερος το «Όρος των 
Ελαιών και να γιατί. 

 
ΟDANIEL ROPS, στο Βιβλίο του  «Ο Ιησ ού ς  κα ι  η  

Εποχή  του ,μας περιγράφει τον τόπο, που υποτίθεται πως έγινε η 
φανταστική διακωμώδηση του Ιησού, που γι' αυτή μιλήσαμε 
προηγουμένως. Τον τόπο αυτόν, τον ονομάζει «λιθόστρωτο», και 
μας καθορίζει πως ήταν η αυλή του φρούριου ANTONIA. Για να πάει 
όμως από εκεί ο Ιησούς προς το Γολγοθά πέρασε αναγκαστικά μαζί 
με τη συνοδεία του εμπρός από τη Βόρεια πύλη, απ ’  όπ ου  
άρχ ι ζ ε  ακρ ι βώς  ο  δρόμ ος  που  οδηγ ούσε  σ τη  
Σαμά ρε ι α .  

 
Έτσι η πομπή ξεκίνησε από το φρούριο ΑΝΤΟΝΙΑ κι όχι 

από το ανάκτορο του Ηρώδη, όπου έμενε ο Πιλάτος. Αντίθετα, στη 
δεύτερη και τεελυατία μοιραία πορεία, ξεκίνησε από το παλάτι κι 
οδηγήθηκε κατ' ευθείαν στ’ «Όρος των Ελαιών» και  πιθανότατα 
στη μέση του παραδοσιακού νεκροταφείου, που υπήρχε εκεί πέρα. 
 
Από τις δύο αυτές καταδίκες, που διαχωρίζονται από μια απόδραση 
και μια φυγή, καθώς και την οργάνωση μιας εξέγερσης στη 
Σαμάρεια, οι δογματικοί γραφείς της χριστιανοσύνης προσπάθησαν 
να φτιάξουν μια μόνο καταδίκη, όσο το δυνατόν πιο έντιμη και 
λιγότερο προσβλητική για τον «ενσαρκωμένο Θεό». Από την 
προσπάθεια της συρραφής δύο διαφορετικών γεγονότων, που 
απέχουν μεταξύ τους αρκετές εβδομάδες, δημιουργήθηκαν όλες 
αυτές οι αντιφάσεις και οι ασυνέπειες, που παρατηρούμε στην 
ευαγγελική κι απόκρυφη αφήγηση. 
 

Μόνο οι γνωστικιστικοί κύκλοι ξέφυγαν από την πνευματική 
πειθαρχία της μεγάλης εκκλησίας και βασισμένοι στην ιστορική 
αλήθεια, δημιούργησαν την πίστη της αντικατάστασης του Ιησού με 
κάποιο χυδαίο υποκείμενο, που στην πραγματικότητα ήταν ο 



 

 

ελευθερωτής του Ιησού, ο Σίμων ο Κυρηναίος. Τα ευαγγέλια μας 
λένε πως ο Σίμων κουβάλησε στην πλάτη του το σταυρό του Ιησού. 
Δεν είναι ψέμμα. Μόνο που σταυρώθηκε κι όλας πάνω σ' αυτόν, 
και είναι ακριβώς αυτό που δεν μας λένε. Ή μάλλον, κάποτε το 
έλεγαν κι αυτό, γιατί ο Βασιλίδης από την Αλεξάνδρεια, που ήταν 
μαθητής ενός άμεσου μαθητή του Σίμωνα-Πέτρου και υποστηρίζει 
πως ο Σίμων ο Κυρηναίος σταυρώθηκε στη θέση του Ιησού, 
τελειώνει την ομιλία του, λέγοντας πως «όλα συνέβησαν, όπως 
ακριβώς τ’ αφηγούνται τα ευαγγέλια». Αυτό σημαίνει πως τα 
ευαγγέλια», που διάβασε ο Βασιλίδης στην εποχή του, ανέφεραν το 
περιστατικό και με άλλα λόγια δεν ήταν τα ίδια με τα ευαγγέλια του 
4ου αιώνα, που εφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Ο Βασιλίδης έζησε 
γύρω στα 120-140 μ.Χ. και είχε στα χέρια του ευαγγέλια πολύ 
διαφορετικότερα από αυτά, που κατασκευάστηκαν με την επίβλεψη 
του Ευσέβιου της Καισαρείας και κατά διαταγή του Αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνου, του πρώτου χριστιανού Αυτοκράτορα. 
 

Δεν μας μένει, παρά να μελετήσουμε τις λεπτομέρειες της 
σύντομης αυτής απελευθέρωσης του Ιησού, απελευθέρωσης που, 
για να πραγματοποιηθεί, χρειάστηκε την ανοχή, αν όχι και τη 
συμμετοχή της ρωμαϊκής εξουσίας, διαφορετικά δεν εξηγείται η 
επιτυχία της. 

 
Όπως θα δούμε και στην περίπτωση αυτήν, ο Λόρδος Βύρων είχε 

δίκιο, όταν ελεγε πως η αλήθεια είναι πάντοτε παράξενη, πιο 
παράξενη κι από τη φαντασία... 

 

 
XXVII 

 
 

Η Aπόδραση του Ιησού 
 
 
 
Μ' ένα ψέμα για δόλωμα, μπορούμε να πιάσουμε το ψάρι της 
αλήθειας...» 
 

SHAKESPEARE: Άμλετ 
 
 
 
Μελετώντας τους διάφορους Βιβλικούς σχολιαστές, παρατηρούμε 
πως ένα από τα πιο περίεργα εδάφια της Καινής Διαθήκηςι δεν 
επεξηγείται πουθενά. Πράγματι, η λέξη «απελευθέρωση», σε σχέση 



 

 

με τον «Πιλάτο», δεν οδηγεί σε καμμιά σημείωση. Πουθενά δεν 
αναφέρονται οι σκέψεις του οποιουδήποτε ερευνητή, σε σχέση με 
την παράγραφο ΙΘ',12 του Ιωάννη. Η σιωπή αυτή είναι περίεργη, 
όπως όλες οι σιωπές, κι οδηγεί τον αδέσμευτο ερευνητή στο 
ερώτημα: Γιατί αυτή η παράλειψη; 
 
Ας δούμε το κείμενο: 
 
« εκ τούτου εζήτει ο Πιλάτος απολύσαι αυτόν...» (Ιωάνννης, 
ΙΘ',12). 
 
Ο Ματθαίος (ΚΖ',11-13) κι ο Μάρκος (ΙΕ',1-20) δημιουργούν την 
εντύπωση, πως η πρόθεση του Πιλάτου είναι ν’ αφήσει ελεύθερο 
τον Ιησού. Τέλος, ο Λουκάς είναι ακόμα πιο πειστικός: 
 
«πάλιν ουν ο Πιλάτος προσεφώνησε, θέλων απολύσαι τον Ιησου...» 
(Λουκάς ΚΓ', 20). 
 

 
Ας πάρουμε τώρα το χειρόγραφο του Φλάβιου Ιωσήφ από τους 

Πολέμου ς  τη ς  Ι ουδα ί α ς ,  στη σλαβική εκδοση, που έχει το 
γενικό τίτλο «Η  άλωση τη ς  Ι ε ρ ουσαλήμ» .  Πρόκειται για μια 
μετάφραση του 16ου αιώνα, βασισμένη στη σλαβική μετάφραση 
του 12 αιώνα, που χρησιμοποίησε ελληνικά αντίγραφα του 5ου 
αιώνα. Το κείμενο αυτό περιέχει μιαν από τις πιο γνωστές και 
γενικά παραδεκτές παρεμβολές, έργο των βυζαντινών καλόγερων 
του 5ου αιώνα, που αντέγραψαν, παραποίησαν και κατέστρεψαν τ’ 
αρχικά κείμενα του 1ου αιώνα. Η παρεμβολή αυτή βρίσκεται στην 
αφήγηση της εξέγερσης των Σαμαρειτών, που είδαμε 
προηγουμένως και ειδικά στο σημείο της κατάπνιξής της: 

 
«Και τότε, αυτός (ο Πιλάτος) έστειλε άνδρες και σκότωσε 

πολλούς από το λαό και συνέλαβε το θαυματοποιό. Ζήτησε 
πληροφορίες γι' αυτόν κι έμαθε πως έκανε μόνο καλό κι όχι κακό, 
πως δεν ήταν επαναστάτης, πως δεν σφετεριζόταν το βασιλικό 
θρόνο και τον άφησε ελεύθερο, γιατί θεράπευσε τη γυναίκα του, 
που ήταν ετοιμοθάνατη. Κι εκείνος γύρισε στο συνηθισμένο του 
τόπο και ξανάρχισε να κάνει τα συνηθισμένα πράγματα. Και πάλι 
μαζευόταν πολύς κόσμος γύρω του, κι εξ αιτίας των έργων του 
ανέβαινε στην εκτίμηση του κόσμου, περισσότερο από τον 
καθένα...» (Πόλ εμο ι  τ η ς  Ι ου δα ί α ς ,  II, 4). 

 
Το απόσπασμα αυτό είναι μια ελεύθερη ερμηνεία του εδαφίου 

ΚΖ',19 του Ματθα ί ου .  
 
Εφ' όσον η παραλλαγή αυτή έχει παρεμβληθεί σκόπιμα στο 

κείμενο του Φλαβίου Ιωσήφ, σημαίνει πως αναφέρεται στον Ιησού. 



 

 

Κατά συνέπεια, δικαιώνεται ο συλλογισμός μας, όταν επισημάναμε 
την ταυτότητα του Ιησού με τον ταραχοποιό της Σαμάρειας. Και μας 
λένε πως τελικά ο Πιλάτος τον άφησε ελεύθερο. 

 
Θα μας ήτο πολύ δύσκολο να πιστέψουμε πως οι μεγάλοι 

χριστιανοί ερευνητές, καθολικοί και προτεστάςντες, αγνόησαν αυτό, 
που αποκαλύπτουμε τώρα, γιατί η απουσία σχολίων πάνω στο 
εδάφιο του Ιωάννη ,  μας αποδεικνύει το αντίθετο. Ακόμα, ο 
DANIEL ROPS, σαν επίσημος ιστορικός της εκκλησίας γράφει: «Ο 
Πιλάτος λοιπόν επιθυμούσε την απελευθέρωση του Ιησού...», 
«...θέλησε πραγματικά να ελευθερώσει τον προφήτη, που 
επεκαλείτο τη θεϊκή δύναμη...» (Ο  Ιησού ς  κ α ι  η  Επ οχή  
του ) .  

 
Από την άλλη μεριά, ο Έπιφάνειος μας πληροφορεί για μια 

θρησκευτική εκδήλωση, που γινόταν σε «ορισμένες περιοχές», 
όπου την Πέμπτη της ΜεγαλοΒδομάδας, κατά τις τρεις το απόγευμα 
(ένατη ώρα της μέρας) γιόρταζαν το γεγονός της συνάντησης 
μερικών μαθητών με τον Ιησού στη φυλακή. Πίστευαν πως εκεί 
έγινε το μοίρασμα του ψωμιού και του κρασιού με την ευλογία και 
τα γνωστά λόγια... (Βλ. Επιφάνειου DE FIDE - Αναφέρεται από την 
ANNE JAUBERT στο Βιβλίο της H  Ημερομην ί α  τ ου  Μυσ τ ι κ ού  
Δε ί πνου ») ·  
 
Το παράξενο αυτό επεισόδιο, το επιβεβαιώνει κι ο επίσκοπος του 

POETOVIO, κάποιος VICTORIS, που πέθανε το 304 κι έγραψε το DE 
FABRICA MUNDI. 
 
  Είναι βέβαια αυτονόητο πως, για να μπορέσουν να μπουν τόσα 
άτομα και να επισκεφθούν τον Ιησού στη φυλακή, Θα πρέπει 
κάποιος να τους το επέτρεψε. Και, για να τους το επιτρέψει αυτό ο 
κάποιος, θα πρέπει να ήταν φίλος του Ιησού, γνωστός του, αρκετά 
ψηλά τοποθετημένος στη ρωμαϊκή διοίκηση και πιθανότατα 
συνένοχός του. Ξέρουμε πως, εκτός από τη συμπάθεια, που έδειξε 
απέναντί του ο Πιλάτος, ο Ιησούς είχε κι άλλους ισχυρούς φίλους, 
κι αναφέρουμε ενδεικτικά το Φαρισαίο Νικόδημο («άρχων των 
Ιουδαίων» λέει ο Ιωάννης  Γ,1) και τους ανώνυμους φαρισαίους, 
που ειδοποίησαν τον Ιησού να φύγει, γιατί ο Αντίπας σκόπευε να 
τον σκοτώσει (Λουκάς IΓ', 31). Στην πραγματικότητα, οι μόνοι 
εχθροί του Ιησού από τους Εβραίους, ήταν οι Σαδδουκαίοι, τάξη 
πλούσια, υλιστική και συντηρητική, που συνεργαζόταν μέτή Ρώμη, 
τον ουσιαστικό αντίπαλο των Ζηλωτών. 
 
Αλλά υπάρχουν κι άλλοι υποστηριχτές και προστάτες του Ιησού, 
που τους έχουμε αναφέρει αναλυτικά στα προηγούμενα βιβλία μας. 
Ο κυριότερος από αυτούς είναι η Σαλώμη η Β΄, ηρωδιακή 
πριγκίπισσα, κόρη του Ηρώδη-Φιλίππου και της Ηρωδιάδας, εγγονή 



 

 

του Ηρώδη του Μεγάλου, χήρα του Ηρώδη-Φιλίππου του Β' (ή 
Ηρώδη-Λυσανία) κι ερωμένη του Ιησού. Κοντά σ’ αυτήν, έχουμε 
την Ιωάννα, σύζυγο του Χουζά, αξιωματούχου του Ηρώδη-Αντίπα 
και την Κλαυδία Πρόκουλα, σύζυγο του ίδιου του Πιλάτου. Για την 
υπόθεση της Σαλώμης, θα θυμίσουμε στον αναγνώστη μας το 
περιεχόμενο του περίεργου εκείνου κειμένου, που βρέθηκε το 1947 
στο NAG-HAMADI της Άνω Αιγύπτου, και αποτελεί κοπτική 
μετάφραση του 4ου αιώνα, ενός αρχικού ελληνικού κειμένου του 
3ου αίώνα: 
 

 
«Ο Ιησούς είπε: Δύο θα ξαπλώσουν εκεί πάνω στο ίδιο 

κρεββάτι... Ο ένας από αυτούς θα ζήσει κι ο άλλος θα πεθάνει! Και 
η Σαλώμη είπε: Ποιος είσαι άνθρωπε; Ποιος σου επέτρεψε ν' 
ανέβεις πάνω στο κρεββάτι μου και να φας από το τραπέζι μου; Κι ο 
Ιησούς της είπε: Είμαι αυτός, που έγινε από εκείνον, που είναι ίσος 
του. Μου δόθηκε αυτό, που ανήκει στον πατέρα μου... Και η 
Σαλώμη απάντησε: Σέ ακολουθώ και γίνομαι μαθήτριά σου...» 
( Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Θωμά  - FOLIO 43 - Κοπτικό χειρόγραφο του 
4ου αιώνα, μεταφρασμένο από ελληνικό πρωτότυπο του 3ου αιώνα. 
Μετάφραση στα γαλλικά από τον JEAN DORESSE - Παρίσι 1959, 
PLON). 

 
Βλέπουμε λοιπόν πως ο Ιησούς δεν είναι εγκαταλελειμένος, 

μόνος μέσα στην κακία και στο μίσος της εποχής του. Υπάρχουν 
πρόσωπα ισχυρά, που τον υποστηρίζουν και του προσφέρουν κάτι 
παραπάνω κι από φιλοξενία και συμπαράσταση, όπως η Σαλώμη. 
Γιατί, ακόμα και στην περίπτωση της θεωρίας, πως σύμφωνα με την 
ελληνική συνήθεια οι άνθρωποι έτρωγαν ξαπλωμένοι πάνω σε 
κρεββάτια, για να φάνε, ενώ οι γυναίκες καθιστές η όρθιες τους 
εξυπηρετούσαν. Αν ξάπλωναν δίπλα τους οι γυναίκες, το εκαναν 
μόνο ύστερα από πρόσκλησή τους και καθαρά για σεξουαλικούς 
λόγους. Αυτά τουλάχιστον μας πληροφορεί ο Πετρώνιος στο 
Σατυρ ι κ ό  του (παρ. 67). 

 
Στο σημείο αυτό θ' ανοίξουμε μια παρένθεση, για ν' 

αναφερθούμε στις πληροφορίες, που έχουμε για το πρόσωπο του 
Ιησού από την Ιουδαϊκή παράδοση, δηλαδή το Ταλμούδ. Στο 
τεράστιο αυτό κείμενο υπάρχουν άφθονες πληροφορίες για τον 
Ιησού, καθώς κι απόψεις των Ταλμουδιστών για το πρόσωπό του. 
Αυτό όμως, που δεν υπάρχει, είναι η συγκεκριμένη αναφορά στην 
ιστορική του προσωπικότητα. Η ελλειψη αυτή είναι ένα τέχνασμα, 
που χρησιμοποίησαν οι Ραββίνοι, για ν' αποφύγουν την κατηγορία, 
πως μέσα στα κείμενα τους κατηγορούν τον «ενσαρκωμένο Θεό». 
Έτσι, τοποθέτησαν τις διάφορες πληροφορίες και σχόλια για τον 
Ιησού, σε διάφορες χρονολογικές περιόδους, άσχετες με την 
πραγματική χρονολογική περίοδο της ζωής του. Χρησιμοποίησαν 



 

 

πάντοτε το όνομα Ιησούς η Ιωσής, αλλά είχαν πάντοτε πρόχειρη τη 
δικαιολογία, ότι πρόκειται για συνωνυμία. Το κοινό χαρακτηριστικό, 
όλων αυτών των προσώπων με το ίδιο όνομα, είναι πως 
χαρακτηρίζονται σαν αιρετικοί κι εκτελούνται την παραμονή του 
Πάσχα. Ας δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: 

 
 
«Ο Ράμπι Αμπούν λέει: Αν παρουσιαστούν δυο άτομα, ένας 

προσήλυτος κι ένας μετανοιωμένος, που θέλει να ξαναγίνει εβραίος, 
ο δεύτερος έχει προτεραιότητα, γιατί κάτι τέτοιο έχει ξανασυμβεί..» 

 
Στο σημείο αυτό, υπάρχει μια παραπομπή, που λέει: «Σύμφωνα με 
τη σημείωση του Πνε-Μοσσέ, να ποιο είναι το προηγούμενο, που 
υπονοείται στην παραπάνω παράγραφο: Εμπρός στο Ράμπι Γιοσουέ 
-Μπέν-Παραμπία παρουσιάστηκε ο Ιησούς, που δέχτηκε ν' 
αποκηρύξει τις αιρετικές διδασκαλίες του, αν τον συγχωρούσαν και 
τον αποδέχονταν. Ο Ράμπι αρνήθηκε και η άρνηση αυτή είχε 
άσχημες συνέπειες...»  ( Τ αλμ ούδ  τη ς    Ι ε ρουσαλήμ:  Τόμος 
6ος, HORAIOTH, III). 
 

Ο Ράμπι Γιοσουέ-Μπέν-Παραμπία εζησε το 60 π.Χ. και κατά 
συνέπεια ο Ιησούς, που παρουσιάστηκε εμπρός του δεν είχε καμία 
σχέση με τον ιστορικό Ιησού. Αλλά, αυτή είναι ακριβώς η 
«κάλυψη» του Εβραίου Ταλμουδιστή, που εγραψε τα παραπάνω, 
γιατί δε γνωρίζουμε κανέναν Ιησού αιρετικό αυτή την εποχή. 
Ακόμα, οι «άσχημες συνέπειες» δεν είναι τίποτε άλλο από τη 
διάδοση του χριστιανισμού και τους διωγμούς, που έκαναν οι 
οπαδοί του ενάντια στους Εβραίους, που προτίμησαν να 
εξακολουθούν να λατρεύουν το Θεό των πατέρων τους. Τέλος, ο 
Ιησούς, που αναφέρεται στο Ταλμουδικό αυτό απόσπασμα, 
εκτελέστηκε κι αυτός, όπως και οι άλλοι, «την παραμονή του 
Πάσχα». Από αυτό και μόνο το γεγονός αποδεικνύεται η ταυτότητα 
του με τον ιστορικό Ιησού, γιατί ποτέ οι Εβραίοι δε θα τομούσαν να 
παραβιάσουν την ιερότητα του Πάσχα, κάνοντας μια εκτέλεση την 
παραμονή του. Αυτά τα έκαναν μόνο οι Ρωμαίοι για επίδειξη ισχύος 
και περιφρόνησης προς τους Εβραίους. Αλλά την εποχή, που έζησε 
ο Ράμπι Γιοσουέ-Μπέν-Παραμπία, στο Ισραήλ βασίλευε ακόμα η 
Εβραϊκή δυναστεία των Άσμοναίων και μόλις λίγα χρόνια αργότερα 
έφθασε ο Πομπήιος στην Ιερουσαλήμ. 

 
Αλλά, αs ξαναγυρίσουμε ατό σκάνδαλο της απελευθέρωσης του 

Ιησού. 
 
Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει ν’ αποκλείσουμε την περίπτωση της 

φανερής απελευθέρωσης. Για τη σύλληψη του Ιησού 
κινητοποιήθηκε, όπως είδαμε στο πρώτο μας βιβλίο κι όπως μας το 
μαρτυρούν τα ίδια τα κανονικά ευαγγέλια, μια ολόκληρη 



 

 

στρατιωτική δύναμη, πάνω από εξακόσιους άνδρες. Σέ αυτούς θα 
πρέπει να προσθέσουμε μερικές εκατοντάδες ακόμα εβραίους 
στρατιώτες από τη φρουρά του Ναού. Αρχηγός αυτής της 
εκστρατείας ήταν ένας χιλίαρχος, δηλαδή ανώτερος αξιωματούχος 
του Ρωμαϊκού στρατού. Δεν μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε πως 
ο Πιλάτος ομολόγησε δημόσια το σφάλμα του, που διέταξε μια 
παρόμοια κινητοποίηση, κι άφησε τον Ιησού ελεύθερο ζητώντας 
του και συγνώμη. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο. Αν πράγματι ο 
Πιλάτος ενέκρινε την απελευθέρωση του Ιησού, για λόγους που θα 
εξετάσουμε στη συνέχεια της μελέτης μας, πήρε μέρος σ' αυτήν 
μόνο έμμεσα. Δηλαδή: 

 
α) Μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό τον αριθμό της στρατιωτικής 

συνοδείας, που θα οδηγούσε τον Ιησού στον τόπο της εκτέλεσης. 
 
β) Εκλέγοντας ένα δρομολόγιο που διευκόλυνε τους συνεργάτες 

του Ιησού. 
 
γ) Κλείνοντας συμφωνία με τον Ιησού, ώστε να εξασφαλιστεί το 

ανώνυμο της συνεργασίας και ταυτόχρονα, η εξαφάνιση και η 
ουδετερότητα του «δραπέτη». 

 
Σέ όλες τις περιπτώσεις «πιέσεων» προς τον Πιλάτο, που ο 

Φλάβιος Ιωσήφ χαρακτηρίζει «φιλάργυρο» από τους προστάτες του 
Ιησού, δεν πρέπει ν' αποκλειστεί και η περίπτωση της δωροδοκίας 
του, μ' ένα σοβαρό ποσό από χρήματα που του δόθηκαν σα λύτρα. 
Ας μην ξεχνάμε πως ο φιλειρηνικός Νέρων προτίμησε αυτό τον 
τρόπο συνεννόησης στην περίπτωση του Ελεάζαρ-Ανδρέα και πως 
οι Ζηλωτές είχαν στα ταμεία τους τεράστιους θησαυρούς. 

 
 
Τ’ αρχεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας περιείχαν βασικά τριών 
ειδών έγγραφα. Τις Πράξε ι ς  τ η ς  Συγκλή του ,  το 
Ημερολ όγ ι ο  τη ς  Ρώ μης  και τ’ Αυτοκρατορ ι κά  Α ρχ ε ί α .  
Τα  τελευταία ήταν σημειώματα, γραμμένα από τον Αυτοκράτορα ή 
τους προσωπικούς γραμματείς του, καθώς κι εμπιστευτικές 
αναφορές, που έτελναν στη Ρώμη oi Αυτοκρατορικοί 
αντιπρόσωποι και  οι τοπικοί στρατιωτικοί διοικητές. Τα αρχεία αυτά 
δεν μπόρεσε να τα διαβάσει ούτε ο Τάκιτος, παρ' όλο που ήταν 
ευνοούμενος του Αυτοκράτορα Νέρβα και προσωπικός φίλος του 
Αυτοκράτορα Τραϊανού. Όπως είπαμε και παραπάνω, τ’ αρχεία αυτά 
κάηκαν με διαταγή του Πάπα Γρηγόριου του Α'. 
 

Μόνο ένας άνθρωπος κατάφερε να μελετήσει τ’ αρχεία με 
αυτοκρατορική άδεια και ν' αντλήσει από αυτά την αντιχριστιανική 
επιχειρηματολογία του, σκοπεύοντας στη διάσωση του αρχαίου 
ελληνικού πνεύματος, που κινδύνευε θανάσιμα από τους 



 

 

φανατικούς προπαγανδιστές της νέας θρησκείας, κι αυτός είναι ο 
Κέλσος η Κέλσιος, ο περίφημος «τρίτος Κέλσιος» της Ιστορίας, που 
σκόπιμα αγνοείται από τους επίσημους ιστορικούς. 

 
Ο Κέλσιος δεν ήταν μόνο προσωπικός φίλος του Αυτοκράτορα 

Ιουλιανού. Ήταν και συμμαθητής του στις φιλοσοφικές σχολές της 
Αθήνας, μαθητής και φίλος του Λιβάνιου, κι αργότερα κυβερνήτης 
της Καππαδοκίας, της Κιλικίας και της Βιθυνίας. Συνεργάστηκε 
στενά με τον Αυτοκράτορα Ιουλιανό, στην ειδωλολατρική 
αντίδραση κατά του χριστιανισμού, που κήρυξε ο τελευταίος από το 
361 έως το 363. Όταν ο σοφός αυτός Αυτοκράτορας (που οι 
χριστιανοί ονόμασαν «Αποστάτη» η «Παραβάτη», αφού πρώτα τον 
δολοφόνησαν) έγραφε το βιβλίο του «Κατ ά  Γ αλ ι λα ίων» ,  ο 
Κέλσιος έγραψε τον Λόγ ο  π ερ ί  Α ληθε ί α ς» ,  που είναι πιο 
γνωστός με τον τίτλο «Κατά  Χρ ι σ τ ι α νών» .  Είναι Βέβαιο, πως 
ο Ιουλιανός επέτρεψε στο φίλο του να χρησιμοποιήσει τ’ απρόσιτα 
μέχρι τότε "Αρχ ε ί α  τη ς  Αυ τ οκρατορ ί α ς»  και να πάρει 
στοιχεία για τα έντεκα εκείνα χρόνια, που ήταν προκουράτορας 
στην εξουσία, ο Πόντιος Πιλάτος. 

 
Στόν Λόγο  π ερ ί  Αλη θε ί α ς ,  ο  Κέλσιος γράφει: «Μα πως να 
παραδεχτούμε για θεό αυτόν, που εκτός από τ’ άλλα του εγκλήματα 
δε φρόντισε ούτε να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις, που εδωσε; 
Αυτός, που, αφού κατηγορήθηκε, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε 
θάνατο, δρα πέ τ ευσ ε  ξ ε δ ι άν τ ροπ α  και ξαναπιάστηκε κάτω 
από τέλεια εξευτελιστικές συνθήκες, χάρη στην προδοσία αυτών 
των ίδιων, που τους ονόμαζε μαθητές κι οπαδούς του;..» (II, 16). 
 
 

Θα παρατηρήσουμε πως μας λείπει τ’ όνομα του δεύτερου 
προδότη, που θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια της μελέτης μας ν' 
αποκαλύψουμε. 

 
Η απόδραση αυτή έγινε οπωσδήποτε χάρη στη συμπαράσταση 

του Πόντιου Πιλάτου και ίσως και του Ηρώδη-Αντίπα, κάτω από την 
πίεση της προγονής του, Σαλώμης της Β'. 

 
Για τη συμμετοχή του Πιλάτου στην απελευθέρωση του Ιησού, 

υπάρχει σαν αποδεικτικό στοιχείο ένα πολύ παλιό απόκρυφο 
κείμενο, του 4ου αίώνα, που είναι αντίγραφο ενός ακόμα πιο 
παλιού χειρόγραφου και που οι ερευνητές τ’ ονομάζουν συνήθως: 
Ψευδο- Μά ρκελλο ς .  

 
Στις Πράξε ι ς  τ ου  Π έ τρου  γίνεται λόγος για κάποια 

επιστολή, που υποτίθεται πως εστειλε ο Πόντιος Πιλάτος στον 
Αυτοκράτορα Κλαύδιο. Στον Ψευδο- Μάρκελλ ο  Βρίσκουμε το 
περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Και ο Καθολικός παρουσιαστής 



 

 

των δύο αυτών έργων, ο Αββάς VOUAUX, αναρρωτιέται: «η 
επιστολή υπαγορεύτηκε από τον Τερτυλλιανό ή κυκλοφορούσε ήδη 
σε ορισμένους χριστιανικούς κύκλους πριν απ’ αυτόν;» Η απάντηση 
είναι πολύ δύσκολη. Πρώτα απ’ όλα, μας κάνει εντύπωση το 
γεγονός, πως ο Πιλάτος, που πέθανε το 39, γράφει μια επιστολή 
στον Αυτοκράτορα Κλαύδιο, που έγινε Αυτοκράτορας μόλις το 41. 
Λάθος ενός φανατικού καλόγερου; Δεν αποκλείεται Βέβαια η 
σύνταξη μιας αναφοράς (κι όχι μιας επιστολής) γραμμένης από το 
χέρι του Πιλάτου, αλλά ο Κλαύδιος δεν ήταν ακόμα Αυτοκράτορας, 
όταν πέθανε ο προκουράτορας της Ιουδαίας. Βέβαια, ο Κλαύδιος, 
πηγαίνοντας προς τα βόρεια της Γαλλίας, για να πολεμήσει τους 
Βρεττόνους, πέρασε από τη Βιέννα, όπου βρισκόταν εξόριστος τον 
τελευταίο χρόνο της ζωής του ο Πιλάτος. θα πρέπει άραγε να 
πιστέψουμε πως με την ελπίδα να του δοθεί χάρη, κάθησε κι 
έγραψε το γράμμα αυτό σαν υπόμνημα, με την ευκαιρία του 
περάσματος του Κλαύδιου, που ήταν τότε Αυτοκρατορικός 
αντιπρόσωπος (Λεγκάτος); 

 
Το περιεχόμενο του κειμένου του Ψευδο- Μά ρκελλου ,  που 

έφτασε στα χέρια μας (δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την περίπτωση 
του γενικού ή μερικού «καλλωπισμού» από το χέρι των μοναχών - 
αντιγραφέων) μας δείχνει έναν Πιλάτο, που αναφέρει τα θαύματα 
του Ιησού, το μίσος, που είχαν εναντίον του οι άρχοντες και οι 
αρχιερείς, τη σταύρωση και την ανάσταση, που οι Εβραίοι 
προσπάθησαν να την καλύψουν, διαδίδοντας πως ήταν ένα ψέμμα. 
 

Παραμερίζοντας όλη αυτή την απολογητική φλυαρία, ας 
συγκρατήσουμε το γεγονός, πως δεν αποκλείεται απόλυτα η 
ύπαρξη μιας αναφοράς του Πιλάτου προς τον Αυτοκρατορικό 
αντιπρόσωπο Κλαύδιο, που επισκέφτηκε περαστικός τον τόπο της 
εξορίας του. Η συμπάθεια του Πιλάτου προς τον Ιησού δεν 
μπορούσε να δικαιολογηθεί, μόνο επειδή υπήρξε μια δεδομένη 
στιγμή η σκέψη του Τιβέριου, να δώσει στον Ιησού την Τετραχία 
του Ηρώδη-Φιλίππου, που του την πήρε ύστερα πίσω, μετά από 
συκοφαντία του αδελφού του, Ηρώδη-Αντίπα. Δύο κείμενα μας 
δίνουν τις αποδείξεις για την πρόθεση αυτή του Τιβέριου. Το 
κανονικό Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Ιωάννη  (ΣΤ', 15) και το απόκρυφο 
Ευαγγ έλ ι ο  των Δώδεκ α  Απ οσ τ όλων (Β απόσπασμα). Το 
δεύτερο θεωρείται από το Μεγάλο Ωριγένη σαν πολύ παλαιότερο 
από το Ευαγγ έλ ι ο  τ ου  Λουκά .  
 

Υπάρχει κι ένα ακόμα κείμενο, που αναφέρεται στη συμπάθεια 
του Τιβέριου προς τον Ιησού. Πρόκειται για την Ανέκδοτη  
Ισ τορ ί α  τη ς  Πόλη ς  τη ς  Β ι έ ν να  ς ,  κ ατ ά  τη  δ ι άρ κ ε ι α  
τη ς  Αυ τ οκρατ ορ ί α ς  των  Δώ δεκα  Κα ι σά ρων  γραμμένη 
από κάποιο ρωμαίο συγκλητικό με τ’ όνομα TRE-HONIUS RUFINUS, 
που την απευθύνει στον PLINUS COECILLIO SECUNDO. Ο 



 

 

συγγραφέας παρουσιάζεται σαν παλιός διοικητικός υπάλληλος της 
Βιέννας. Το αρχικό κείμενο γράφτηκε το 110 μ.Χ. Στο 7ο κεφάλαιο 
του 4ου βιβλίου μας δίνει πληροφορία, πως ο ΤιΒέριος πρότεινε στη 
Σύγκλητο της Ρώμης, ν’ ανεβάσουν τον Iησού στο τιμητικό αξίωμα 
των θεών της Αυτοκρατορίας. Μας λέει ακόμα πως η Σύγκλητος, 
μετά από προσεκτική μελέτη της περίπτωσης απέρριψε την πρόταση 
του Αυτοκράτορα, γιατί θεώρησαν άπρεπο να θεοποιηθεί σα 
Ρωμαίος Αυτοκράτορας ένα άτομο, που εκτελέστηκε, όπως οι 
στασιαστές και οι δούλοι, και μάλιστα ύστερα από απόφαση ενός 
Ρωμαίου Προκουράτορα. 

 
Αν το κείμενο είναι αυθεντικό, θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως 

δεν πρόκειται για μια «θεοποίηση» αλλά μια «αποθέωση» τιμητική 
διάκριση, που δινόταν μετά από το θάνατο αξιόλογων προσώπων, 
που τους ανέβαζε στο επίπεδο των «Ηρώων». Το επίπεδο αυτό 
απείχε βέβαια πολύ από το επίπεδο των «Ημιθέων» κι ακόμα 
περισσότερο από τους ίδιους τους «Θεούς», με το Δία πάνω απ’ 
όλους. Άλλωστε, κι αν ακόμα ο ΤιΒέριος πρότεινε κάτι τέτοιο, ο 
ίδιος δεν το θεωρούσε κάτι το σημαντικό σα διάκριση, γιατί ο 
Σουετόνιος αναφέρει το προσωπικό πιστεύω του Αυτοκράτορα. Μας 
λέει δηλαδή πως ο Τιβέριος είχε μελετήσει την Αστρολογία στη 
Ρόδο με δάσκαλο το Θρασύλλα και «ήταν αδιάφορος απέναντι στη 
θρησκεία και τους θεούς, γιατί μελετούσε τ’ άστρα και πίστευε πως 
τα πάντα υπακούουν στο Μοιραίο...» (Σουετόνιος: Η  Ζωή  των  
Δώδεκ α  Κα ι σά ρων ,  Τ ι β έρ ι ο ς ,  XIV και XIX.) 
 

Έτσι, αμφισβητείται η αυθεντικότητα της πληροφορίας, γιατί 
ήταν αδιανόητο και προσβλητικό, να μπει ο Ιησούς στην ίδια μοίρα 
με τον Αύγουστο. 

 
Αλλά, θα ρωτήσει κανείς, που άκουσε ο Τιβέριος να μιλούν για 

τον Ιησού; Η μόνη λογική εξήγηση είναι, πως υπήρχε ίσως στα 
χέρια του μια αναφορά του Πιλάτου. Μετά τη συκοφαντία του 
Ηρώδη-Αντίπα, ο Ηρώδης-Φίλιππος έχασε την τετραρχία του και 
γεννήθηκε θέμα διαδοχής ή προσάρτησης. Με πρόταση της 
Σαλώμης της Β' και ίσως και της Κλαυδίας Πρόκουλας, δεν 
αποκλείεται ο Πιλάτος να συνέστησε τον Ιησού στον Αυτοκράτορα 
για τη χηρευμένη Τετραρχία. Έτσι θα μπορούσε να εξηγηθεί το γιατί 
ο Πιλάτος κι ο Ηρώδης-Αντίπας, που συκοφάντησε τον Ηρώδη - 
Φίλιππο μόνο με την ελπίδα, ότι θα του επαιρνε την Τετραρχία του 
(πράγμα που δεν το ενέκρινε η Ρώμη, γιατί προσπαθούσε πάντοτε 
ν' αποδυναμώσει τους τοπικούς ηγεμονίσκους) ήταν εχθροί μέχρι 
τη μέρα, που σταύρωσε ο πρώτος τον Ιησού (Λουκάς  ΚΓ, 12). 

 
Αλλά υπάρχουν κι άλλοι λόγοι υποστήριξης του Ιησού από τον 

Πιλάτο και μάλιστα πολύ πιο σοβαροί από τις γυναικείες ραδιουργίες 
της Σαλώμης της Β', Ας ξαναεξετάσουμε για το σκοπό αυτόν, τις 



 

 

πληροφορίες, που μας δίνει το Ευαγγ έλ ι ο  των  Δώδεκα 
Αποστόλων, για την έρευνα, που εκανε ο ΤιΒέριος γύρω από την 
προσωπικότητα του Ιησού. Ο Αυτοκράτορας έστειλε στην Ιουδαία 
τον Κάριο, για να εξετάσει την κατάσταση και να κρίνει αν ο Ιησούς 
μπορούσε ν' αντικαταστήσει τον Ηρώδη-Φίλιππο στην τετραρχία 
του. Να λοιπόν τί μας λέει σε συνέχεια το απόκρυφο αυτό κείμενο: 

 
«Ο Κάριος έστειλε στον Αυτοκράτορα τον απόστολο Ιωάννη, που 

του διηγήθηκε τα πάντα για τον Ιησού. Ο Αυτοκράτορας Τιβέριος 
έδωσε μεγάλες τιμές στον Ιωάννη κι έστειλε γράμμα με την εντολή 
ν' ανακηρύξουν τον Ιησού βασιλιά, όπως αναφέρεται και στο 
Ευαγέλιο του ίδιου αποστόλου, αλλά εκείνος ανέβηκε πάνω στο 
βουνό μόνος του ... (Βλ. Ιωάννη ς  ΣΤ', 15)...» ( Ευαγγ έλ ι ο  
των  Δώδεκ α  Απ οσ τ όλων )» .  

 
Θα παρατηρήσουμε πως ο όρος «απόκρυφο ευαγγέλιο» δεν 

σημαίνει αναγκαστικά «λανθασμένο» η «πλαστό». Η ελληνική αυτή 
λέξη σημαίνει «κρυμμένος, μυστικός, μυστηριώδης». Με άλλα 
λόγια, τα κείμενα αυτά έχουν την ίδια αξία με τα κανονικά, με τη 
διαφορά πως τα δεύτερα προορίζονταν για τις πλατιές μάζες των 
πιστών και τα πρώτα γι' ανθρώπους καλλιεργημένους, με ανώτερο 
πνευματικό επίπεδο κι οπωσδήποτε καχύποπτους στα μάτια της 
Εκκλησίας και της ισοπεδωτικής πολιτικής της. 

 
Να λοιπόν, που το Ευαγγ έλ ι ο  των  Δώδεκα  Α ποστόλων 

επιβεβαιώνει τις Πράξε ι ς  τ ου  Π ι λά του .  Και το ίδιο κείμενο 
συνεχίζει: 

 
«Μετά από αυτά, όταν ο Τιβέριος Καίσαρ πέρασε από την 

Παλαιστίνη, ο Ηρώδης ο Τετράρχης πήγε και τον συνάντησε, ενώ ο 
Πιλάτος ήταν ήδη κυβερνήτης της Ιουδαίας...» ( Ευαγγ έλ ι ο  των  
Δώδεκ α  Απ οσ τ όλων  -  Χειρόγραφο άρ. 129 -17F 10 της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας). 

 
Βέβαια, στην επίσημη βιογραφία του Τιβέριου δεν υπάρχει 

κάποια συγκεκριμένη περίοδος παραμονής του στην Ιουδαία. Αλλά 
ξέρουμε πως, πριν γίνει Αυτοκράτορας ταξίδεψε πολύ. Γεννήθηκε 
στη Ρώμη, στις 16 Νοεμβρίου του 42 π.Χ., έγινε Αυτοκράτορας το 
14 μ.Χ. και πέθανε στις 16 Μαρτίου του 37. Το 20 π.Χ. ήταν κι όλας 
χιλίαρχος και πήγε στην Αρμενία, για να επιβάλει την τάξη και να 
ύποστηρίξει το θρόνο του Τιγρανού. Κατόπιν έγινε κυβερνήτης της 
Γαλατίας και το 15 π.Χ. υποστήριξε το Δρούσο με τις λεγεώνες του 
Ρήνου και του Δούναβη. Από το 15 εως το 9 π.Χ. έχει αδιάκοπες 
νίκες ενάντια στους κατοίκους της Ιλλυρίας. Το 12 π.Χ. παντρεύεται 
την κόρη του Αυγούστου, την Ιουλία. Το 4 μ.Χ. υιοθετήθηκε 
επίσημα από τον Αυτοκράτορα. Από το 16 π.Χ. έως το 4 μ.Χ. είχε 
σα μόνιμη κατοικία του τη Ρόδο, όπου ζούσε μόνος του, όταν δεν 



 

 

έκανε εκστρατείες. Απομακρύνθηκε πολύ γρήγορα από τη γυναίκα 
του, επειδή τον απατούσε συνέχεια κι οργίαζε με τις παρέες της. Το 
4 μ.Χ. ξαναγύρισε στην Ρώμη, απ’ όπου φεύγει για μια νέα 
εκστρατεία στην Γερμανία. Μετά από αμέτρητες νίκες έφθασε στον 
Έλβα. Το 6 μ.Χ. κάνει μια νέα εκστρατεία στα Βαλκάνια. Το 14 
ανακηρύσσεται αυτοκράτορας και το 27 αποσύρεται στο νησί Κάπρι. 

 
Από τη Ρόδο μέχρι την Παραθαλάσσια Καισαρεία της 

Παλαιστίνης, η απόσταση είναι μόλις 700 χιλιόμετρα και με τα 
καράβια της εποχής δεν είναι παραπάνω από δέκα μέρες ταξίδι. 
Γιατί λοιπόν ο Τιβέριος να μην πήγε πράγματι στην Ιουδαία, εφ' 
όσον πήγε στην Αρμενία, που βρίσκεται πάνω στο ίδιο δρομολόγιο 
και πολύ πιο μακρυά; Άλλωστε, δεν γνωρίζουμε τα πάντα για τον 
ΤιΒέριο. Τα Χρον ι κά  του Τάκιτου αρχίζουν μόλις το 14 μ.Χ. Κι ο 
Σουετόνιος, στη Ζωή  των  Δώδεκα  Κα ι σάρων , αναφέρεται με 
δύο λόγια στις εκστρατείες του Τιβέριου στη Μέση Ανατολή: 

 
«Οι πρώτες του εκστρατείες ήταν εναντίον των Κανταβρίων 

(κάτοικοι της ατλαντικής όχθης της Ισπανίας), τότε που είχε το 
βαθμό του χιλίαρχου. Ύστερα, οδήγησε ένα στράτευμα στην 
Ανατολή κι εγκατέστησε τον Τιγρανό στο θρόνο της Αρμενίας. 
Επίσης πήρε πίσω τα σύμβολα, που είχαν άρπάξει οι Πάρθοι από τον 
Κράσσο...» (Σουετόνιος Η  Ζωή  των  Δώδεκ α  Κα ι σ άρων ,  
Τ ι β έρ ι ος ) .  

 
 
Θα πρέπει να θυμηθούμε πως οι Πάρθοι εκείνη την εποχή είχαν 

στην κατοχή τους την Περσία και τη Βαβυλωνία μέχρι τον Ευφράτη 
και πως από εκεί η Αντιόχεια της Συρίας, δεν είναι μακρυά. Κατά 
συνέπεια, είναι σίγουρο πως ο Τιβέριος πέρασε από τις περιοχές 
αυτές, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Ποιά όμως εποχή; Το  
Ευαγγ έλ ι ο  των  Δώ δεκα  Αποστόλων μας δίνει μια 
λεπτομέρεια, που δεν φαίνεται πως την πρόσεξαν οι ερευνητές: 

 
«ενώ ο Πιλάτος ήταν ήδη κυβερνήτης της Ιουδαίας...». 

Κυβερνήτης, δηλαδή κυβερνητικός υπάλληλος, τη ς  Ι ουδα ί α ς  ή  
σ την  Ι ουδα ί α ;  Αλλά ο Πιλάτος δεν μπορούσε να είναι 
κυβερνητικός υπάλληλος της Ιουδαίας ούτε και κυβερνήτης της, 
γιατί αυτός ήταν ένας τίτλος, που δινόταν μόνο σε πολίτες, ενώ ο 
Πιλάτος ήταν στρατιωτικός. Αντίθετα, αν ήταν κυβερνήτης σ την  
Ι ου δα ί α  σα στρατιωτικός, ήταν κάτι σα στρατηγός, που είχε κάτω 
από τις διαταγές του έξη χιλίαρχους, όσους δηλαδή μια 
συνηθισμένη λεγεώνα. Το γεγονός, πως η λεγεώνα αυτή στάθμευε 
στην Ιουδαία, τον εκανε και τον ίδιο κυβερνήτη (των 
στρατευμάτων) της Ιουδαίας. Βρισκόμαστε λοιπόν πριν από το 26 
μ.Χ., που ο Τιβέριος ονόμασε τον Πιλάτο Ποροκουράτορα της 
Ιουδαίας (δηλαδή στρατιωτικό διοικητή, αλλά μ’ εξουσίες 



 

 

αυτοκρατορικού αντιπροσώπου και με πολιτική και δικαστική 
εξουσία). Ήδη ο Ιησούς είναι σαράντα χρονών, εφ' όσον ξέρουμε 
πως γεννήθηκε το 17 π.Χ. 
 

Βλέπουμε λοιπόν πως από ιστορική άποψη δεν αποκλείεται ο 
Τιβέριος, περνώντας για ένα σύντομο διάστημα από τη Συρία και 
την Παλαιστίνη, ν’ άκουσε να μιλούν για τον Ιησού στους 
αριστοκρατικούς κύκλους, που αναγκαστικά συναναστράφηκε, 
δηλαδή: ηρωδ ι ακή  δυν ασ τ ε ί α  (Ηρώδης-Αντίπας, Σαλώμη η Β', 
κτλ.), ι ουδα ί ο ι  αρχ ι ε ρε ί ς  κι ανώτεροι Ρωμα ί ο ι  αξιωματούχοι 
του στρατού κατοχής. Δεν αποκλείεται μάλιστα η πλάκα, που 
Βρέθηκε στην Παλαιστίνη και που αναφέρει τ’ όνομα του Πιλάτου 
μαζί με τ’ όνομα του Τιβέριου, να χαράχτηκε με την ευκαιρία μιας 
επίσημης επίσκεψης του τελευταίου στην Ιερουσαλήμ, την εποχή 
ακριβώς, που η φήμη του Ιησού είχε φθάσει στο αποκορύφωμα 
της, τόσο από τα έργα του, όσο κι από τις οικογενειακές σχέσεις 
του... 

 
Όσο για την αποστολή του Ιωάννη από τον Κάριο στον 

Αυτοκράτορα, είμαστε βέβαιοι πως πρόκειται για μια εφεύρεση των 
καλόγερων. Μια απλή γραπτή αναφορά του Κάριου έφθανε για την 
ενημέρωση του Αυτοκράτορα. Αλλά, αν πράγματι είχε συλλάβει την 
ιδέα της ανάθεσης στον Ιησού μιας τετραχίας στην Παλαιστίνη, 
αυτό πρέπει να συνέβη την εποχή, που περιόδευε στην περιοχή. 
Άλλωστε, δεν είχε ανάγκη από την αυθόρμητη προπαγάνδα του 
Ιωάννη. Οι αξιωματικοί του, καθώς και οι Αυτοκρατορικοί 
αντιπρόσωποι διέθεταν συστήματα πληροφοριών για το κάθε 
αξιόλογο πρόσωπο της περιοχής. 

 
 
Ας κάνουμε λοιπόν έναν απολογισμό των αποκαλύψεων μας: 
 

1) Είδαμε πως ο Πιλάτος επιθυμούσε την απελευθέρωση του Ιησού, 
αλλά δεν μπορούσε να την πραγματοποιήσει επίσημα. 
 
2) Είδαμε πως σε όλα τα κείμενα, που έχουν σχέση με την 
υπόθεση αυτήν, υπάρχει διάχυτη η ιδέα της αντικατάστασης, 
βασικά με τον Ιησού Βαραββά. 
 

3) Είδαμε πως υπάρχουν αρκετά κείμενα, που ομολογούν με έμμεσο 
και συγκαλυμένο τρόπο πως ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε. 
 
4) Είδαμε πως ορισμένες αρχαίες παραδόσεις υποστηρίζουν πως ο 
Σίμων ο Κυρηναίος σταυρώθηκε στη θέση του Ιησού. 
 
5) Είδαμε από το κείμενο του Κέλσου πως ο Ιησούς δραπέτευσε και 
προδόθηκε στη συνέχεια από τους δικούς του. 



 

 

 
6) Ξέρουμε πως τα ευαγγέλια του Ματ θα ί ου ,  του Μ άρκ ου  και 
του Λουκά , παρουσιάζουν το Σίμωνα τον Κυρηναίο να κουβαλάει 
το σταυρό του Ιησού, ενώ το ευαγγέλιο του Ιωάννη υποστηρίζει 
πως ο Ιησούς κουβάλησε μόνος του το σταυρό του. 
 
7) Ξέρουμε πως τα ευαγγέλια δεν συμφωνούν μεταξύ τους, ως 
προς την ακριβή μέρα  της εβδομάδας, που σταυρώθηκε ο Ιησούς. 
Αυτό είναι ένα πρόβλημα, που απασχολεί τους ερευνητές πολλών 
αιώνων. 
 
8) Ξέρουμε μια παράδοση, που λέει πως στη φυλακή του ο Ιησούς 
δέχτηκε την επίσκεψη μιας ομάδας μαθητών του. 
 
9) Ξέρουμε πως οι Πράξε ι ς  τ ου  Π ι λ άτου  μας Βεβαιώνουν πως 
ο Ιησούς σταυρώθηκε στο Όρος των Ελαιών, γεγονός που 
συμφωνεί με τη μαρτυρία της Α ι θερ ί α ς ,  ενώ τα κανονικά 
ευαγγέλια (που κυκλοφορούν στη σημερινή τους μορφή μόνο μετά 
τον 4ο αίώνα) τοποθετούν τη σταύρωση στο Γολγοθά. 
 
 

Το ημερολόγιο του ταξιδιού της Αιθερίας, που έχει τον τίτλο 
«PEREGRINATIO AD LOCA SANCTA», μας λέει πως το 400 μ.Χ., 
δηλαδή μόλις στις αρχές του 5ου αιώνα, στον Γολγοθά γινόταν η 
λειτουργία του πρωινού της Μεγάλης Πέμπτης, ενώ η λειτουργία 
για την ανάμνηση των Παθών και της σταύρωσης του Ιησού 
γινόταν στη Γεσθημανή και στ’ Όρος των Ελαιών. Πράγμα που 
σημαίνει πως ακόμα εκείνη την εποχή γνώριζαν πως η εκτέλεση του 
Ιησού έγινε στ’ Όρος των Ελαιών, αλλά και κάτι άλλο είχε γίνει στο 
Γολγοθά. Τί ακριβώς; Αυτό, το είχαν ξεχάσει. 

 
10) Το Ταλμούδ της Βαβυλώνας μας λέει πως ο Ιησούς σταυρώθηκε 
40 μέρες μετά την καταδίκη του. Ας συγκρατήσουμε μόνο το 
γεγονός, πως ανάμεσα στην καταδίκη και την εκτέλεση μεσολαβούν 
έξη περίπου εβδομάδες. Ο Λουκάς άλλωστε αναφέρει δύο  
παρουσ ι άσ ε ι ς  τ ου  Ιησού  σ τον  Π ι λάτο  (Βλ. ΚΓ, 1-7 και 
13-25). 
 

11) Θα παρατηρήσουμε στη συνέχεια της έρευνάς μας πως τα 
κείμενα του Φλαβίου Ιωσήφ δεν συμφωνούν μεταξύ τους, ως προς 
τους πραγματικούς λόγους της καθαίρεσης του Πιλάτου και του 
Ηρώδη-Αντίπα. 

 
12) Ξέρουμε πως, μετά την επίσημη ημερομηνία του θανάτου του 
Ιησού, ο Πιλάτος πρόσταξε μια εκστρατεία ενάντια σε μια περιοχή 
της Σαμάρειας, που είχε ξεσηκωθεί με πρόθεση να επαναστατήσει. 
Ηγέτης αυτής της εξέγερσης ήταν κάποιος μάγος-προφήτης, που 



 

 

κατά τη διάρκεια της συμπλοκής πιάστηκε αιχμάλωτος και σε 
συνέχεια οδηγήθηκε στην Ιερουσαλήμ κι εκτελέστηκε. 

 
 
Ας βγάλουμε λοιπόν τα συμπεράσματα μας. 
 

Τον Ιησού τον συλλάβανε δύο φορές. Την πρώτη φορά μετά τη 
μάχη που δόθηκε στ’ Όρος των Ελαιών, στο κτήμα του Ιεραχμιήλ, 
ύστερα από προδοσία του Ιούδα του Ισκαριώτη, γιου του Σίμωνα- 
Πέτρου. Αυτό συνέβη έξη εβδομάδες πριν από το Πάσχα και την 
πραγματική σταύρωση. Αμέσως έπειτα έγινε μια κανονική δίκη, με 
όλες τις λεπτομερείς και τα χρονικά διαστήματα, που απαιτούσε ο 
Ρωμαϊκός Νόμος. 
 

Αποτέλεσμα της δίκης αυτής ήταν να καταδικαστεί σε θάνατο. 
Πράγματι τον οδηγούν στο σταυρό, αλλά σ' έναν ασυνήθιστο τόπο 
εκτελέσεων, το Γολγοθά. Πηγαίνοντας για το Γολγοθά από το 
κάστρο ΑΝΤΟΝΙΑ, πέρασε εμπρός από τη Βόρεια Πύλη, απ’ όπου 
άρχισε ο δρόμος για τη Σαμάρεια, τόπο απαγορευμένο για τους 
Ιουδαίους, εξ αιτίας μιας πανάρχαιας διαμάχης, αλλά ωστόσο 
περιοχή, όπου ο Ιησούς διατηρούσε πολλές φιλίες. 

 
Για να διευκολυνθεί η απόδραση, η συνοδεία, που τον οδήγησε 
προς το Γολγοθά, ήταν ολιγάριθμη. Επιπλέον, δεν ήταν ο Ιησούς 
αυτός που κουβαλούσε στην πλάτη του το σταυρό, που κανονικά 
έπρεπε να είναι δεμένα πάνω του τα χέρια του, αλλά ένας 
μυστηριώδης μεταφορέας. Η μαστίγωση δεν είχε ακόμα γίνει, γιατί 
συνήθως μαστίγωναν τους θανατοποινίτες μόνο πριν από το 
ανέβασμά τους στο σταυρό, στον τόπο της εκτέλεσης. Κατά 
συνέπεια, ο Ιησούς Βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση και δεν του 
εμενε παρά να εκμεταλευτεί την πρώτη ευνοϊκή ευκαιρία. 
 

Μόλις η συνοδεία πέρασε εμπρός από τη Βόρεια πύλη, ξέσπασε 
μια μικροσυμπλοκή μ’ επικεφαλής μερικούς φανατικούς Ζηλωτές κι 
αρκετό κόσμο, οπαδούς του Ιησού. Φαίνεται πως η κίνηση της 
επίθεσης ήταν από την πύλη προς το εσωτερικό της πόλης κι όχι 
αντίθετα, για να δημιουργηθεί ένα προκάλυμμα φυγής για τον 
Ιησού. Η συμπλοκή εληξε σε βάρος του αρχηγού της 
απελευθερωτικής επίθεσης, κάποιου Σίμωνα, που δεν καταγόταν 
βέβαια από την Κυρήνη, αλλά ονομάσθηκε από τους Μεσαιωνικούς 
γραφείς «Κυρηναίος», από παραφθορά του πραγματικού του 
ονόματος. Οι ρωμαίοι στρατιώτες τον συνέλαβαν και τον 
σταύρωσαν στη θέση του Ιησού, την ίδια μέρα. 

 
Είτε με άλογα είτε με μουλάρια (η ιστορία του γαϊδουράκου, δεν 

αποκλείεται να κρύβει κι αυτή μια δόση αλήθειας) ο Ιησούς και οι 
συνεργάτες του εφτασαν στη Σαμάρεια. Όντας ακόμα στη φυλακή, 



 

 

είχε ενημερωθεί από τους ανθρώπους του, που τον επισκέφτηκαν 
για τις λεπτομέρειες του σχεδίου. Οι αρχές, κάνοντας τα στραβά 
μάτια, ανέχθηκαν την απόδραση του, αλλά του απέσπασαν και την 
υπόσχεση πως θα σταματούσε την επαναστατική δράση του και θα 
προσπαθούσε να ξεχαστεί από τις μάζες. Την υπόσχεση όμως αυτή 
δεν την τήρησε και ξανάρχισε τη δράση του στη Σαμάρεια. 

 
Ο Πιλάτος υποχρεώθηκε να στείλει στρατό, για να καταπνίξει τη 

νέα αυτήν εξέγερση. Κατά τη διάρκεια της μάχης, ο Ιησούς 
πιάστηκε για δεύτερη φορά από τους Ρωμαίους, ύστερα από 
προδοσία μερικών συνεργατών του, που θα τους κατονομάσουμε 
στη συνέχεια της έρευνάς μας. Αιχμάλωτος, οδηγήθηκε στην 
Ιερουσαλήμ. Έχουν περάσει μόλις έξη εβδομάδες από την πρώτη 
του καταδίκη. 

 
Για την επίσημη εξακρίβωση της ταυτότητάς του, παρουσίασαν 

τον Ιησού στις τρείς επίσημες αρχές. Τη θρησκευτική αρχή, που 
αντιπροσωπευόταν από τους αρχιερείς Άννα, Καϊάφα κι ορισμένα 
μέλη του Ιεροσυνέδριου (Σανχεντρίν). Τη διοκητική, που 
αντιπροσωπευόταν από τον Ηρώδη-Αντί-πα, Τετράρχη της 
περιοχής, που γεννήθηκε ο Ιησούς, και τη στρατιωτική, με τον 
Πόντιο Πιλάτο, που είχε ταυτόχρονα και πολιτική εξουσία. Τη 
δεύτερη φορά, δεν έγινε ουσιαστικά δίκη. Πιστοποίηση της 
ταυτότητας έγινε, κι αμέσως έπειτα ακολούθησε η εκτέλεση. Αν δεν 
υπήρχε η πρώτη δίκη, δεν θα μπορούσε ποτέ να λυθεί το πρόβλημα 
της καταπληκτικής συντομίας της δεύτερης. Η συντομία αυτή ήταν 
μέχρι σήμερα τελείως ανεξήγητη κι εκανε πολλούς ερευνητές να 
πιστεύουν πως ήταν απόλυτα παράνομη κι αντικανονική. Όμως, η 
πραγματική δίκη έγινε έξη εβδομάδες νωρίτερα κι ο Ιησούς είχε ήδη 
καταδικαστεί. Μόλις ξαναπιάστηκε και πιστοποιήθηκε η ταυτότητά 
του, οδηγήθηκε κατ' ευθείαν στο συνηθισμένο τόπο εκτελέσεων, 
δηλαδή στο νεκροταφείο του Όρους των Ελαιών. Εκεί σταυρώθηκε 
ανάμεσα σε δυο άλλα πρόσωπα, που τα ευαγγέλια θέλουν να τα   
παρουσιάζουν σα ληστές, ενώ στην πραγματικότητα ήταν 
συνεργάτες του και σωματοφυλακές του. Τα ονόματά τους μάλιστα 
μας δημιουργούν την εντύπωση πως πρόκειται για μονομάχους, 
που είχαν δραπετεύσει από τον Ιππόδρομο. Πράγματι, σύμφωνα με 
την εκκλησιαστική παράδοση, ο ένας ονομαζόταν Δημάς ή 
Διμάχαιρος και ο άλλος Κύστας. Ξέρουμε πως μια κατηγορία 
μονομάχων χρησιμοποιούσαν δυο μαχαίρια, και γι' αυτό τους 
ονόμαζαν «Διμάχαιρους». Όσο για τον Κύστα, COESTUS στα 
λατινικά ήταν ένα είδος γαντιού από δέρμα, ενισχυμένου εξωτερικά 
με σίδερο και μολύβι, κάτι δηλαδή σαν τη σύγχρονη σιδερένια 
γροθιά. Υπήρχαν μονομάχοι, που χρησιμοποιούσαν τ’ όπλο αυτό και 
από εκεί έπαιρναν και την ονομασία τους. Ας μην ξεχνάμε πως οι 
μονομάχοι ήταν σκλάβοι, που ζούσαν μόνιμα φυλακισμένοι στα 
υπόγεια του Ιππόδρομου και πως χρωστούσαν τη ζωή τους στο 



 

 

γεγονός, πως πρόσφεραν θέαμα, σκοτώνοντας τους συναδέλφους 
τους. Έτσι, πολλοί από αυτούς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από 
αυτή τη φρικιαστική καταδίκη. (Βλ. ROLAND AUGUET: Φρ ί κη  κα ι  
Πολ ι τ ι σμό ς :  Τα  Ρωμ α ϊ κά  Θεά μα τα .  Παρίσι 1970). Έχουμε 
αποδείξει στο πρώτο μας βιβλίο πως τ’ άτομα αυτά ήταν πιθανότατα 
σωματοφύλακες του Ιησού, γιατί ο ίδιος δεν είχε καμία εμπιστοσύνη 
στους αδελφούς του ( Ιωάννης  Ζ', 6-10 - Ματθα ί ο ς  ΙΒ', 46 - 
50 - Μάρκ ος  Γ' 21). 

 
 
Οι δύο διαφορετικές συλλήψεις με τις δύο διαφορετικές δίκες και 

τους δύο διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης, συγχωνεύτηκαν για 
δογματικούς λόγους και δημιούργησαν όλες αυτές τις αντιφάσεις 
και ασυνέπειες, που παρατηρούμε στις αφηγήσεις της κανονικής και 
απόκρυφης χριστιανικής φιλολογίας. 

 
Δυστυχώς για τους δημιουργούς της ψευτοπαράδοσης, ο 
φανατισμός κι η αγραμματοσύνη τους άφησαν πολλά κενά στα 
συγγράμματά τους, κενά που αποκάλυψαν την ιστορική αλήθεια. 
 

Στο Μάρκο ,  μας δίνονται λεπτομέρειες για την επιθυμία του 
Ιησού να κρύβεται: 

 
«και εκείθεν αναστάς απήλθεν εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος. 

και εισελθών εις την οικίαν ούδένα  ή θελ ε  γ νώνα ι ,  κ α ι  ούκ  
ήδυνήθη  λα βε ί ν ,  ακούσασα γαρ γυνή περί αυτού, ης είχε το 
θυγάτριον αυτής πνεύμα ακάθαρτον, έλθουσα προσέπεσε προς τους 
πόδας αυτού ...» (Ζ', 24-25). 

 
Βλέπουμε λοιπόν πως δεν ήθελε κανείς να ξέρει πως βρισκόταν 

εκεί κι επιθυμούσε να μείνει κρυμμένος. Είναι μια πολύ περίεργη 
συμπεριφορά από μέρους ενός ενσαρκωμένου θεού, που ήρθε να 
κηρύξει την αλήθεια στα πλήθη, να κρύβεται μέσα σ' ένα σπίτι. 

 
Το σπίτι αυτό ανήκε πιθανότατα στο μυστηριώδη αδελφό του 

Ιησού, που τον γνωρίζουμε μόνο από το χαρακτηρισμό «ο 
Σιδώνιος». Σε συνέχεια, ο Ιησούς ξαναφεύγει, γιατί δεν μπορούσε 
να μείνει πλέον στη Φοινίκη από τη στιγμή που τον ανακάλυψε η 
γυναίκα του επεισοδίου: 

 
«και πάλιν εξελθών εκ των ορίων Τύρου και Σιδώνος ήλθε προς 

την θάλασσαν της Γαλιλαίας ανά μέσον των ορίων Δεκαπόλεως.... 
(Μά ρκο ς  Ζ', 31 - 32). 

 
Αν εξετάσουμε το χάρτη της περιοχής, θα δούμε πως ο Ιησούς 

προσπάθησε να ξεγελάσει τους κατοίκους της Τύρου, γιατί, 
φεύγοντας από την πόλη τους, πήρε το δρόμο προς το Βοριά, που 



 

 

οδηγεί στη Σιδώνα. Έτσι, τους εδωσε την εντύπωση, πως 
εγκατέλειπε οριστικά την Παλαιστίνη. Αν λοιπόν η ρωμαϊκή 
αστυνομία έκανε ανακρίσεις για την πορεία του, θα την 
πληροφορούσαν πως ο Ιησούς έφυγε για πάντα προς το Βοριά. 
Εκείνος όμως, φεύγοντας από τη Σιδώνα γύρισε ανατολικά, μετά 
νότιο - ανατολικά, πέρασε από την ελληνική Δεκάπολη και μπήκε 
και πάλι στη Γαλιλαία. 

 
Όλη αύτη η συμπεριφορά δικαιολογείται απόλυτα, εφ' όσον 
πρόκειται για έναν επαναστάτη, που καταδιώκεται αδιάκοπα από τις 
ρωμαϊκές αρχές, αλλά είναι τελείως ανεξήγητη για ένα ουράνιο 
«ον», που κατέβηκε στη γη, για να «λυτρώσει» από τις αμαρτίες 
της την ανθρωπότητα με τη θυσία του. Η φυγή, που αναφέρει ο 
Μάρκ ο ς ,  είναι η δεύτερη στη ζωή του Ιησού. Η πρώτη ήταν στην 
Αίγυπτο, την εποχή που κινδύνευσε η ζωή του και η ζωή ολόκληρης 
της οικογένειάς του από τους διωγμούς, που είχαν εξαπολύσει 
εναντίον της οι Ρωμαίοι, μετά την αποτυχημένη εξέγερση του Ιούδα 
από τα Γάμαλα. Η τρίτη φυγή ήταν μετά τη θανατική του καταδίκη 
στην Ιερουσαλήμ, όπως είδαμε προηγουμένως. 
 

Η φυγή του κυνηγημένου δεν είναι χαρακτηριστικό του Μεσσία 
και ιδιαίτερα όταν επαναλαμβάνεται τρεις φορές. 

 
Οι μετακινήσεις του Ιησού, τα τέσσερα τελευταία χρόνια της ζωής 

του, δεν ήταν τυχαίες. Βρίσκονται μόνιμα σε άμεση συνάρτηση με 
την ασφάλεια του.. Το κίνημα του είχε σκοπό την εγκαθίδρυση ενός 
θρησκευτικού κράτους, την παλινόρθωση του θρόνου του Δαυίδ. 
Συνεργάτες του στο σκοπό αυτό είχε φανατισμένους επαναστάτες, 
τους Ζηλωτές, που, αν κρίνει κανείς από τα ονόματα τους, πρέπει 
να είχαν πολύ κακή φήμη. Είναι λοιπόν φυσικό, πως η ρωμαϊκή 
αστυνομία και οι χαφιέδες των Ιδουμαίων ηγεμονίσκων 
παρακολουθούσαν αδιάκοπα τις κινήσεις του. 

 
 Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το ταξίδι του Ιησού 
στη Φοινίκη σαν ένα «προσωρινό αποτράβηγμα από τη δημόσια 
ζωή, με σκοπό την προσευχή και την αυτοσυγκέντρωση», όπως 
ισχυρίζονται οι χριστιανοί ιστορικοί, αλλά σα μια πραγματική 
«στρατιωτική υποχώρηση» μια πραγματική φυγή. 
 

Αν πράγματι είχε την πρόθεση να προσευχηθεί, δεν είχε παρά να 
πάει, όπως όλοι οι ευσεβείς Εβραίοι, στο Ναό της Ιερουσαλήμ, 
όπου, στα ειδικά διαμερίσματα για τους άντρες, θα εύρισκε την 
κατάλληλη ηρεμία, για ν' ασκήσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα. 
Κανείς Εβραίος στην εποχή του δεν θα σκεφτόταν να πάει να 
προσευχηθεί σ' έναν τόπο ειδωλολατρικό, όπως η Φοινίκη. Ο 
πληθυσμός της κρατούσε πάντοτε μια στάση εχθρική απέναντι 
στους Εβραίους και, σύμφωνα με την εβραϊκή θρησκεία, ακόμα κι ο 



 

 

ο συχνωτισμός με τον χωρικό και ειδωλολάτρη λαό ήταν εγκλημα 
ασυγχώρητο. 

 
 
Υπάρχει όμως μια άλλη υπόθεση, που συγχέεται με τη Φυγή στη 

Φοινίκη. Όπως είδαμε, ο Ιησούς, έχοντας για συντροφιά μόνο 
λίγους έμπιστους «αποστόλους», φθάνει στη Φοινίκη και κρύβεται 
σ' ένα σπίτι της Τύρου. Μόλις τον ανακαλύπτει τυχαία μια γυναίκα, 
φεύγει και πάει στη Σιδώνα κι από κεί ξαναγυρίζει στη Γαλιλαία. 
Αλλά το ενδιαφέρον είναι πως την εποχή, που ο Ιησούς βρίσκεται 
στη Φοινίκη, γίνονται εκεί οι ετήσιες.γιορτές προς τιμήν του Άδωνι, 
του θεου, που κάθε χρόνο ανασταίνεται! Οι γιορτές αυτές αρχίζουν 
με το άνθισμα της ανεμώνας του Άδωνι. Η λατρεία του θεού αυτού 
είναι πανάρχαιη και η καταγωγή της χάνεται στα βάθη των αιώνων. 
 

Αν το κήρυγμα του Ιησού ήταν μόνο ηθική διδασκαλία, τί θα τον 
φόβιζε στην Φοινίκη; Γιατί θέλει να μείνει κρυμμένος και γιατί 
φεύγει Βιαστικά, μόλις αποκαλύπτεται η ταυτότητά του; Οι Ρωμαίοι 
ενδιαφέρονταν μόνο για την πολιτική δράση. Η ανεξίθρησκη στάση 
του Ρωμαϊκού κράτους είναι φαινόμενο μοναδικό στην ιστορία της 
Ανθρωπότητας. Ποτέ δεν έγιναν τόσο ελεύθερα σεβαστές, 
θρησκείες και δόγματα εκατομμυρίων ανθρώπων, που έζησαν κάτω 
από την ίδια πολιτική διακυβέρνηση. Ο σκοτεινός χριστιανικός 
Μεσαίωνας ποτέ του δεν μπόρεσε να διανοηθεί την ανεξιθρησκεία 
της Ρώμης. Άλλοι λοιπόν ήταν οι λόγοι που εκαναν τον Ιησού να 
φεύγει σαν κυνηγημένο ζώο, από τη μια πόλη στην άλλη. Οι λόγοι 
αυτοί ήταν πολιτική δράση κι επαναστατικό κίνημα, ενάντια στη 
ρωμαϊκή δύναμη κατοχής. Γι' αυτό τον κυνηγούν οι Ρωμαίοι, κι όχι 
για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Εκτός από τις 
ανθρωποθυσίες, ποτέ καμμία άλλη θρησκευτική εκδήλωση δεν 
απαγορεύτηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 

 
 
Πριν να τελειώσουμε το κεφάλαιο, θα πρέπει να εξετάσουμε το 

πρόβλημα της ταυτότητας του δεύτερου προδότη, που είναι 
υπεύθυνος για τη δεύτερη και μοιραία σύλληψη του Ιησού. Ίσως 
μάλιστα να πρόκειται και για περισσότερα από ένα άτομα, γιατί ο 
Κέλσιος λέει πως ο Ιησούς προδόθηκε από αυτούς, που θεωρούσε 
μαθητές του. 

 
Δεν είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τον ή τους προδότες. Πρέπει 

να βρίσκονται ανάμεσα σ' εκείνους τους «αποστόλους», που, 
σύμφωνα με τον Κλήμη της Αλεξανδρείας, εγκατέλειψαν το κίνημα 
μετά το θάνατο του Ιησού. 

 
«... δεν ήταν όλοι οι εκλεκτοί του Κυρίου, που κήρυξαν το λόγο 

του, κι ούτε όλοι πέθαναν στ’ όνομα του... ανάμεσα σε αυτούς είναι 



 

 

ο Ματθαίος, ο Φίλιππος, ο Θωμάς και πολλοί άλλοι (Κλήμης της 
Αλεξανδρείας Στρωματ ε ί ς ,  IV, 9). 

 
Ακόμα δεν μας προβληματίζει ο λόγος της προδοσίας. Η άστατη 

ζωή του επαναστάτη, η καθημερινή αντιμετώπιση του κινδύνου, οι 
ασταμάτητες φυγές και καταδιώξεις φέρνουν μοιραία μιαν 
αντίδραση. Ακόμα, υπάρχει η ελπίδα για μια ήσυχη κι εύπορη ζωή, 
μετά από χρόνια αδιάκοπης ταλαιπωρίας. Δεν αποκλείεται οι 
Ρωμαίοι να είχαν υποσχεθεί μια χρηματική αμοιβή. Δεν αποκλείεται 
να είχαν υποσχεθεί κι αμνηστία για την εξέγερση της Σαμάρειας. 

 
Θα πρέπει να φανταστούμε τον προδότη σαν κάποιο από τους 

άμεσους συνεργάτες του Ιησού, που ήξεραν πάντοτε που βρίσκεται 
και πως κινείται. 

 
Δεν ήταν Βέβαια ο Ιούδας ή Θωμάς ο δίδυμος αδελφός, νιατί 

ξέρουμε πως αυτός επαιξε το ρόλο του «αναστημένου» Ιησού. 
 
Δεν πρέπει να είναι ούτε ο Φίλιππος, γιατί η «παράδοση» τον 

παρουσιάζει να πεθαίνει πολύ αργότερα, κι ακόμα υπάρχει ένα 
απόκρυφο κείμενο του 5ου αιώνα, γραμμένο στα Θηβαϊτικα 
κοπτικά, που μας μεταδίδει με μερικά αξιόπιστα στοιχεία τη δράση 
του Φιλίππου και μετά το θάνατο του Ιησού. Το κείμενο αυτό 
λέγεται Επ ι σ τολή  του  Π έ τρου  προς το Φ ί λ ι ππο ,  α δελφό  
του  κα ι  σύν τροφο .  

 
Μένει ο Ματθαίος ή Λευΐ, θείος του Ιησού, δημόσ ι ο ς  

υπάλληλο ς  τη ς  Ρωμα ϊ κή ς  δ ι ο ί κησης ,  εφ' όσον ήταν 
τελώνης. Τα ίδια τα ευαγγέλια μας πληροφορούν πως είχε σχέσεις 
με ύποπτα και χυδαία πρόσωπα: 

 
«και εγένετο αυτού (του Ιησού) ανακειμένου εν τη οικία, και 

ιδού πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί προσελθόντες...» (Μ ατθα ί ο ς  
Θ',10). 

 
Ο Μ άρκ ο ς  (Β', 15) μας πληροφορεί πως το σπίτι αυτό ήταν του 

Λευΐ-Ματθαίου κι ο Λουκάς  (Ε', 29) λέει πως η γ ι ορτή  αυτή 
σκανδάλισε τους Ιουδαίους, εξ αίτιας της ποιότητας των ανθρώπων 
που πήρανε μέρος σ' αυτήν. 

 
Αν θυμηθούμε πως το Ταλ μού δ  βάζει στην ίδια μοίρα τους 

τελώνες με τους μαστρωπούς και τους ρουφιάνους, αν θυμηθούμε 
πως το τελωνείο το αγόραζε ο τελώνης από τους Ρωμαίους, με την 
υποχρέωση να τους πληρώνει ένα σεβαστό ποσό κάθε χρόνο, 
πράγμα που σημαίνει πως οι ανάγκες του τελώνη και η απόσβεση 
του κεφαλαίου, που διέθεσε για την αγορά του τελωνείου του, 
επιβάρυναν τους φορολογούμενους, με άλλα λόγια ο φόρος 



 

 

πληρωνόταν διπλός και πολλές ψορές τριπλός, για να θησαυρίζει ο 
τελώνης, αν λοιπόν υπολογίσουμε όλα αυτά, θα καταλάβουμε και 
θα παραδεχτούμε πως ο Λευΐ - Ματθαίος δεν ήταν ένα άμεμπτο 
ηθικά πρόσωπο κι ότι τελικά επαιξε ένα διπλό παιχνίδι, όπως όλα τα 
υποκείμενα που ονομάστηκαν «συνοδοιπόροι» σε όλες τις εποχές 
και σε όλες τις ανάλογες καταστάσεις. 

 
Δεν αποκλείεται λοιπόν ο δεύτερος προδότης να ήταν ο 

Ματθαίος. Αυτό θα εξηγούσε άλλωστε της σιωπή της 
εκκλησιαστικής ιστορίας για το άτομό του, και ιδιαίτερα για το τέλος 
του, που πιθανότατα ήταν ανάλογο με το τέλο του  μικρανηψιού 
του, του Ιούδα του Ισκαριώτη!  

 

 

 

 
XX VIII 

 

 
Δύο μυστηριώδεις καθαιρέσεις 

 
Στην Παράδοση του Πιλάτου, βλέπουμε τον Αυτοκράτορα να 
καταδικάζει και να εκτελεί τον Πιλάτο. Το ανατολίτικο αυτό κείμενο 
τον παρουσιάζει σαν ένα μάρτυρα, σε αντίθεση με τ’ αντίστοιχα 
δυτικά, που τον παρουσιάζουν σαν εγκληματία... 
 

Αββάς F. ΑΜΙΟΤ: Τ’ Απόκρυφα Ευαγγέλια 

 

 

  Η Κοπτική Εκκλησία έχει αγιοποιήσει τον Πιλάτο, μαζί με τη 
γυναίκα του, την Κλαυδία Πρόκουλα, και τους γιορτάζει της 25 
Ιουνίου. Δεν είναι η μόνη. Πολλές από τις ανατολικές εκκλησίες, 
που έχουν ταχθεί ενάντια στην ένωση με τη Δυτική, αναγνωρίζουν 
τον Πιλάτο σα μάρτυρα. Η Κοπτική Εκκλησία, είναι μια από τις 
αρχαιότερες Εκκλησίες, που υπάρχουν σήμερα. Ήταν η Εκκλησία 
των Πατέρων της ερήμου και ειδικά του Αγίου Αθανάσιου. 
Αποδέχτηκε το μονοφυσικό δόγμα, τον 5ο αιώνα, με τον πατριάρχη 
της Αλεξάνδρειας Διόσκουρο, που ήταν δάδοχος του Κύριλλου, από 
το 444. Με άλλα λόγια, η Κοπτική Εκκλησία στηρίζει τις παραδόσεις 
της στις πηγές του πρωτοχριστιανισμού. Έτσι, η καθιέρωση από 
μέρους της, του Πιλάτου σαν Άγιου, δεν μπορεί να παραγνωριστεί 
εύκολα σα μια αιρετική παραλλαγή, αλλά θα πρέπει να εξεταστεί με 
σοβαρότητα, για ν' αποκαλυφθούν τα ιστορικά γεγονότα, που πάνω 
τους βασίστηκε η παράξενη αυτή παράδοση. 



 

 

Aς πλησιάσουμε λοιπόν τα κείμενα κι ας δούμε, πρώτ' απ’ όλα, τα 
γνωστά κακόγουστα λογοπαίγνια, που υποτίθεται πως αντάλλαξαν 
μεταξύ τους ο Ιησούς με τον Πιλάτο: 
 

«είπεν ουνν αυτώ ο Πιλάτος ουκούν βασιλεύς ει συ; απεκρίθη ο 
Ιησούς. συ λέγεις ότι βασιλεύς είμι εγώ. εγώ εις τούτο γεγέννημαι. 
και είς τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ίνα μαρτυρήσω τη αληθεία. 
πας ο ων εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής, λέγει αυτώ ο 
Πιλάτος, τι εστιν αλήθεια;» ( Ιωάννης  ΙΗ', 37-38). 

 
Αν παραθέσαμε το απόσπασμα αυτό, δεν το κάναμε, για να 

επιδείξουμε την οξύτητα πνεύματος, που διέκρινε τον Ιησού σαν 
«υιό Θεού», αλλά για ν' αποδείξουμε πόσο λίγη εμπιστοσύνη μπορεί 
να έχει κανείς στα ευαγγελικά κείμενα. Η λατινική μετάφραση της 
Καινής Διαθήκης του Άγιου Ιερώνυμου μεταφράζει την τελευταία 
φράση «τί εστιν αλήθεια;», σαν «quid est veritas?». Η ερώτηση 
αυτή μένει αναπάντητη από τον Ιησού, αλλά η Καθολική παράδοση 
επιμένει πως η απάντηση εμπεριέχεται στην ερώτηση: «qui est vir 
ad esU δηλαδή «(η αλήθεια) είναι ο άνθρωπος, που στέκεται 
εμπρός σου». Η εξήγηση αυτή μας βάζει σε πολλές σκέψεις. Πρώτα 
απ’ όλα, ισχύει μόνο στην περίπτωση, που τα πρωτότυπα κείμενα 
θα ήταν λατινικά. Αλλά, όλοι ξέρουμε πως ήταν ελληνικά. Ακόμα, ο 
διάλογος ανάμεσα στον Ιησού και τον Πιλάτο θα πρέπει να έγινε 
στα λατινικά. Αλλά, που έμαθε λατινικά ο Ιησούς; Το πιθανότερο 
είναι λοιπόν πως κι ο πραγματικός διάλογος έγινε σε σπασμένα 
ελληνικά, που μάθαιναν, και οι Ρωμαίοι αξιωματουχοι και οι 
Ιουδαίοι υπόδουλοί τους. Άλλωστε, αποκλείεται τελείως να ήξερε ο 
Πιλάτος αραμαϊκά. Τέλος, πως θα μπορούσαμε να φανταστούμε 
πως εκείνη την κρίσιμη στιγμή βρήκε την όρεξη ο Ιησούς να κάνει 
λογοπαίγνια και λεξιγράφους με τον Πιλάτο; 

 
Κατά συνέπεια, τα υποτιθέμενα θεόπνευστα κείμενα, ούτε 

θεόπνευστα είναι ούτε αυθεντικά, ούτε μας μεταδίδουν με ακρίβεια 
την ιστορική αλήθεια. Εξυπηρετουν απλούστατα δογματικούς 
σκοπούς κι έχουν κατασκευαστεί ειδικά γι' αυτό. 

 
Ας εξετάσουμε την ιστορία του Πιλάτου, γραμμένη από 

ανθρώπους με περισσότερο αξιόπιστη πέννα. 
 

Ο Πιλάτος αναφέρεται από τον Τάκιτο (Χρον ι κά ,  XV XLIV, 4), 
από το Φλάβιο Ιωσήφ ( Ι ουδα ϊ κ έ ς  Α ρχα ι ό τη τ ε ς ,  XVIII, V, VII 
- Πόλεμο ι  τ η ς  Ι ου δα ί α ς , II) και από το Φίλωνα της 
Αλεξανδρείας. Ονομάστηκε προκουράτορας της Ιουδαίας από τον 
Αυτοκράτορα ΤιΒέριο, το 12ο χρόνο της βασιλείας του, δηλαδή το 
26 μ.Χ. Διατήρησε αυτό το αξίωμα ένδεκα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 
τέλος του 36, όταν ο αυτοκρατορικός αντιπρόσωπος της Συρίας 
Βιτέλλιος, ανώτερός του ιεραρχικά, τον υποχρέωσε να 



 

 

παρουσιαστεί, για να δικαστεί μπρος στον Αυτοκράτορα. Αυτό 
συνέβη ακριβώς ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ιησού. 
 

Είναι πολύ πιθανό, πως ο Πιλάτος ανήκε στη Ρωμαϊκή τάξη των 
Ιππέων. Λέγεται πως το πραγματικό του όνομα ήταν LUCIUS 
PONTIUS PILATUS, γιος κάποιου MARCUS PONTIUS, γεννημένου 
στην Ισπανία, που στον πόλεμο, που εκαναν οι Ρωμαίοι ενάντια 
στους συμπατριώτες του, αυτός πήρε το μέρος του κατακτητή, κι 
έτσι, μετά τη νίκη ανταμείφθηκε με τη Ρωμαϊκή υπηκοότητα και το 
χαρακτηριστικό PILUM, της τάξης των Ιππέων. 

 
Ο γιος του, ο PONTIUS PILATUS, λέγεται πως γεννήθηκε στη 

Σεβίλια και υπηρέτησε από νωρίς στο στρατό κάτω από τις διαταγές 
του CERMANICUS JULIUS CAESAR (δεν πρέπει να συγχέεται με το 
Γερμανικό, που δηλητηρίασε η Αγριππίνα, για να κατηγορηθεί ο 
Νέρων). Σύμφωνα με το Ευαγγ έλ ιο  τ ου  Ν ι κόδημου ,  ο 
Πιλάτος παντρεύτηκε κάποια Κλαυδία Πρόκουλα. Ο DANIEL ROPS 
με μια σειρά από λανθασμένους συλλογισμούς κι άνεξέλεγκτες 
πληροφορίες την παρουσιάζει σαν κόρη της Ιουλίας κι εγγονή του 
Αυγούστου. 

 
Στην πραγματικότητα, υπήρχαν δύο Ιουλίες. 
 
-  Ι ουλ ί α  η  Α ' .  Ήταν κόρη του Αυτοκράτορα Καίσαρα 

Αύγουστου και γεννήθηκε το 37 π.Χ. από τη Σκριμπόνια. 
Παντρεύτηκε το Μάρκο Κλαύδιο Μάρκελλο, μετά τον Αγρίπα 
Μάρκελλο και τέλος τον ΤιΒέριο Κλαύδιο Νέρωνα, που έγινε 
αργότερα ο γνωστός Αυτοκράτορας Τιβέριος. Αν παρατηρήσουμε 
πως ο Αγρίππας Μάρκελλος είχε κάτω από τις διαταγές του στην 
Ισπανία τον πατέρα του Πόντιου Πιλάτου, θα καταλάβουμε 
καλύτερα το γάμο του τελευταίου με την Κλαυδία Πρόκουλα. 

 
Η Ιουλία η Α' πιάστηκε ν’ απατάει τον άντρα της με κάποιον 

Ιούλιο Αντώνιο. Τότε, ο πατέρας της διέταξε να την εξορίσουν στο 
νησί Παντατερία, όπου εμεινε πέντε ολόκληρα χρόνια, 
οργανώνοντας όλων των ειδών τα όργια. Σε συνέχεια, τη 
μετέφεραν στο Ρήγειο της Σικελίας, όπου και πέθανε στα πενήντα 
δύο της χρόνια, το 15 μ.Χ. 
 

Ι ουλ ί α  η  Β ' .  Ήταν κόρη της Ιουλίας της Α' κι ο πιθανότερος 
πατέρας της ήταν ο Αγρίππας Μάρκελλος. Παντρεύτηκε με το 
Λούκιο Παύλο, αλλά σύντομα την έπιασαν να τον απατάει με κάποιο 
Δάϊο Σιλανό. Ο Αυτοκράτορας Αύγουστος διέταξε να την εξορίσουν 
κι αυτήν, όπως και τη μάνα της, σ' ένα νησί, το Τριμέριο, κοντά 
στην Απουλία, το 8 μ.Χ. Πέθανε το 28 μ.Χ., σε ηλικία σαράντα 
πέντε χρόνων, μετά από είκοσι χρόνια εξορίας κι οργίων. 
Γεννήθηκε το 17 π.Χ. από άγνωστο πατέρα, απέκτησε μια κόρη, 



 

 

που ο Αύγουστος αρνήθηκε να την αναγνωρίσει σα μέλος της 
αυτοκρατορικής οικογένειας. Η κόρη αυτή ήταν η Κλαυδία 
Πρόκουλα. 

 
Κλαυδ ί α -Π ρόκουλα .  Όπως είδαμε, ήταν δισέγγονη κι όχι 

εγγονή του Αυγούστου. Γεννήθηκε περίπου το 3 μ.Χ. και ήταν 
περίπου είκοσι τριών χρόνων, όταν ο Πιλάτος έγινε προκουράτορας 
της Ιουδαίας, το 26. Ο παπούς της, ο Αγρίππας Μάρκελλος, είχε 
κάτω από τις διαταγές του στην Ισπανία το Μάρκο Πόντιο, πατέρα 
του Πόντιου Πιλάτου. Φαίνεται λοιπόν πως ο γάμος αυτός ήταν 
τελικά ένα συνοικέσιο, που βασίστηκε στη φιλία των δύο 
αξιωματικών. 

 
'Η Ι ουλ ί α  όμως η Α', γιαγιά της Κλαυδίας Πρόκουλας, είχε 

παντρευτεί, στον τρίτο της γάμο, με το μελλοντικό Αυτοκράτορα, 
τον ΤιΒέριο. Δηλαδή, Η Κλαυδία Πρόκουλα ήταν εγγονή εξ 
αγχιστείας του Αυτοκράτορα και κατά συνέπεια και ο άντρας της. 
Έτσι, όντας «εγγονός του Αυτοκράτορα», πήρε γρήγορα το αξίωμα 
του προκουράτορα της Ιουδαίας και τον περιζήτητο τίτλο του 
AMICUS CAESARIS. 

 
Ο αναγνώστης, που θέλει να ελέγξει όσα του αναφέραμε μέχρις 

εδώ, δεν έχει παρά να εξετάσει τα παρακάτω κείμενα: 
 
α) Τάκιτος: Χρον ι κ ά  (I, 53 - III, 24 - IV, 44 - 71) 
 
Β) Σουετόνιος: Ζωή των Δώδεκα Καισάρων, II Αύγουστος: 

19,31,63,64,65,72,- III Τιβέριος: 7,10,11, 50. 
 
Στα Σατουρνάλ ι ά  του, ο Αυρήλιος Μακρόβιος μας λέει πως η 

Ιουλία η Β', η μητέρα της Κλαυδίας Πρόκουλας, εμπιστεύτηκε την 
κόρη της στον πατρυιό της, τον ΤιΒέριο, πριν φύγει για την εξορία 
της. Το ίδιο κείμενο μας πληροφορεί πως ο Τιβέριος έκανε τη 
θετή του κόρη ερωμένη του. Θεωρούμε την άποψη του Μακρόβιου 
κάπως υπερβολική, γιατί, αν ο Πιλάτος που διορίστηκε το 26 
προκουράτορας της Ιουδαίας, πήρε μαζί του και τη γυναίκα του, 
τότε εκείνη δεν πρόλαβε να παρακολουθήσει κι ακόμα να πάρει 
μέρος στα περίφημα όργια, που έγιναν στο Κάπρι, όταν ο Τιβέριος 
αποσύρθηκε εκεί το 27. Άλλωστε, υπάρχουν πολλοί σύγχρονοι 
ερευνητές, που υποστηρίζουν πως τα όργια του Κάπρι δεν έγιναν 
ποτέ κι ότι είναι συκοφαντίες της Ρωμαϊκής συγκλήτου, που 
διαδόθηκαν μετά το θάνατο του Αυτοκράτορα, επειδή ο τελευταίος 
ήταν αυστηρός απέναντι στις αδικίες και τις ατιμίες, που εκαναν τα 
μέλη της. Είναι γεγονός, πως ο LEX ΟΡΡΙΑ απαγόρευε στους 
ανωτέρους αξιωματούχους του κράτους να συνοδεύονται από τις 
γυναίκες τους, όταν διορίζονταν σε υπερθαλάσσιες - κυβερνητικές 
θέσεις. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε πως ο νόμος αυτός δεν 



 

 

εφαρμόστηκε στην περίπτωση του Πιλάτου. Από τον Τάκιτο 
γνωρίζουμε πως την εποχή του Τιβέριου, ένας συγκλητικός, ο 
Σεβήρος Κεκίνας, πρότεινε σε μια συνεδρίαση ν’ αρχίσει και πάλι να 
εφαρμόζεται ο νόμος LEX ΟΡΡΙΑ, που είχε πάψει να τηρείται. Ένας 
άλλος συγκλητικός, ο Βαλέριος Μεσσαλίνας, αντέκρουσε την 
πρόταση και τελικά η σύγκλητος κι ο αυτοκράτορας δεν δέχτηκαν 
την άποψη του Κεκίνα. (Βλ. Τάκιτος Χρον ι κά ,  III, 34). 
 

Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό, πως η Κλαυδία Πρόκουλα 
ακολούθησε τον Πιλάτο στην Ιουδαία. Ο γάμος τους ήταν ο κοινός 
γάμος, που εφαρμοζόταν και στη Γαλλία για τα νόθα παιδιά του 
βασιλιά. Τα πάντρευαν πάντοτε με μισοευγενείς αξιωματούχους, 
αρκετά αριστοκράτες κι όχι και τόσο πλούσιους, για να περάσουν τη 
ζωή τους μέσα σ' ένα αξιότιμο περιθώριο. 

 
Ας δουμε τώρα μερικές αφηγήσεις από τη δράση του Πιλάτου 

στην Ιουδαία. Oι αφηγήσεις αυτές τον παρουσιάζουν γενικά σκληρό 
και ασυγκίνητο και συνάμα πανούργο και διπλωμάτη. Ξέρει να 
επιβληθεί, όπως ξέρει και να υποχωρήσει. 

 
«Κατόπιν, ο ΤιΒέριος εστειλε στην Ιουδαία ένα προκουράτορα, 

που μια νύχτα εβαλε κρυφά μέσα στην Ιερουσαλήμ ένα ομοίωμα 
του Αυτοκράτορα, που ονομαζόταν σημα ί α  (ήταν μια προτομή 
του Αυτοκράτορα, στηριγμένη πάνω σ' ένα λάβαρο με τα σύμβολα 
της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας). Τη «σημα ί α »  αυτή την 
τοποθέτησε στη μέση της πόλης. Την άλλη μέρα το πρωί, μόλις 
είδαν το θέαμα αυτό οι Ιουδαίοι ταράχτηκαν κι αγανάκτησαν, γιατί 
είδαν την πίστη τους ποδοπατημένη. Κι αυτό, γιατί ο θρησκευτικός 
τους νόμος τους απαγορεύει να βάλουν στην πόλη τους 
οποιαδήποτε εικόνα. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και των γύρω 
περιοχών μόλις είδαν το φοβερό θέαμα, συγκεντρώθηκαν αμέσως 
και ξεκίνησαν για την Καισαρεία με σκοπό να παρακαλέσουν τον 
Πιλάτο να Βγάλει τη «σημα ί α»  από την Ιερουσαλήμ. Μόλις 
έφτασαν εκεί, έπεσαν στα πόδια του και τον ικέτεψαν να τους 
επιτρέψει να συνεχίσουν να λατρεύουν τη θρησκεία των προγόνων 
τους. Ο Πιλάτος όμως αδιαφόρησε στις παρακλήσεις τους και τότε 
αυτοί εμειναν γονατιστοί κι ακίνητοι πέντε ολόκληρες μέρες και 
νύχτες. Μετά τις πέντε μέρες, ο Πιλάτος κάθησε πάνω στο θρόνο 
του στον ιππόδρομο και τους κάλεσε να ερθουν ν' ακούσουν την 
απόφασή του εκεί μέσα. Μόλις οι Εβραίοι μπήκαν στο στάδιο ο 
Πιλάτος διέταξε τους στρατιώτες να τους περικυκλώσουν. Αυτοί, 
μόλις είδαν τόσο στρατό γύρω τους τρομοκρατήθηκαν. Τότε, ο 
Πιλάτος τους είπε απειλητικά: Θα σάς σφάξω όλους, αν δεν 
αποδεχθήτε στην πόλη σας την εικόνα του Αυτοκράτορα. Κι αμέσως 
έπειτα, διέταξε τους στρατιώτες να τραβήξουν τα σπαθιά τους. 
Τότε, όλοι οι Εβραίοι μαζί επεσαν πάνω στη γη, αποκάλυψαν το 
σβέρκο τους και φώναξαν: - Είμαστε έτοιμοι να μας σφάξεις σαν 



 

 

πρόβατα, αλλά δεν θα  παραβιάσουμε το Νόμο του Θεού. Τότε ο 
Πιλάτος, εντυπωσιασμένος από την πίστη τους στο Θεό τους και 
την αγνότητά τους, διέταξε ν' αποσύρουν τη «σημα ί α »  από την 
Ιερουσαλήμ (Βλ. Φλάβιος Ιωσήφ: Πόλεμο ι  τ η ς  Ι ουδα ί α ς  II, 
14 σλαβικό χειρόγραφο). 
 

Θα παρατηρήσουμε βέβαια πως η «σημαία» δεν πήγε πολύ 
μακρυά. Απλούστατα, μετατοπίστηκε από το κέντρο της 
Ιερουσαλήμ στο φρούριο ΑΝΤΟΝΙΑ. 

 
Ας διαβάσουμε τώρα ένα άλλο επεισόδιο από τη ζωή του Πιλάτου 

με διαφορετική έκβαση: 
 

«Ο Πιλάτος έφερε νερό στην Ιερουσαλήμ από μια πηγή, δύο στάδια 
μακρυά από την πόλη. Τα έξοδα του έργου τα ανέλαβε 
υποχρεωτικά ο θησαυρός του Ναού. Οι Εβραίοι όμως 
δυσαρεστήθηκαν πολύ με την υπόθεση του νερού. Χιλιάδες 
άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και φώναζαν στον Πιλάτο να 
σταματήσει να φτιάχνει παρόμοια έργα. Μερικοί μάλιστα απ’ αυτούς 
άρχισαν να τον βρίζουν φανερά, όπως το συνηθίζει ο όχλος. Αλλά, 
εκείνος εστειλε πολλούς στρατιώτες, ντυμένους μ’ εβραϊκές 
ενδυμασίες και κρύβοντας κάτω από τα ρούχα τους ρόπαλα, που 
ανακατεύτηκαν με το πλήθος. Μετά, παρουσιάστηκε στη μέση της 
συγκέντρωσης και διέταξε τους διαδηλωτές να διαλυθούν. Οι 
Εβραίοι άρχισαν πάλι να διαμαρτυρούνται και να βρίζουν, και τότε 
εκείνος έδωσε το σύνθημα στους στρατιώτες να χτυπήσουν. Εκείνοι 
χτύπησαν πολύ πιο δυνατά απ’ όσο τους είχε προστάξει ο Πιλάτος 
και χωρίς να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους υπεύθυνους για τη 
διαμαρτυρία και τους αθώους περαστικούς. Ωστόσο, οι Εβραίοι δεν 
πρόβαλαν καμιάν αντίσταση και πολλοί από αυτούς πέθαναν κι 
άλλοι έφυγαν γεμάτοι πληγές. Έτσι τελείωσε αυτή η στάση...» 
(Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ουδα ϊ κ έ ς  Αρχ α ι ό τη τ ε ς ,  XVIII, III, 60-62 
ελληνικό χειρόγραφο). 
 

Πάνω στο ίδιο επεισόδιο, το σλαβικό χειρόγραφο από τους 
Πολέμους της Ιουδαίας (II, 4) λέει: 

 
«Κι όπως ο λαός φώναζε εναντίον του Πιλάτου, εκείνος έστειλε 

τους άντρες του να τον χτυπήσουν με ρόπαλα. Τρεις χιλιάδες από 
αυτούς έφυγαν τραυματισμένοι, ενώ οι άλλοι σκοτώθηκαν…» 

 
Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια παρατήρηση. Πώς μπόρεσαν οι 

ρωμαίοι λεγεωνάριοι να βρουν τόσα πολλά εβραϊκά ρούχα, 
μεταχειρισμένα και καινούργια; και πως οι Εβραίοι δεν το έμαθαν; 
θα μπορούσε να γίνει μυστικά η αγορά μιας τεράστιας ποσότητας 
ρούχων, χωρίς να διαδοθεί αμέσως η είδηση στην πόλη; Πώς οι 
στρατιώτες αυτοί, που καταγόντουσαν από τόσα διαφορετικά μέρη 



 

 

της αυτοκρατορίας (Γερμανία, Γαλατία, Ισπανία, Ελλάδα, Αρμενία, 
Συρία) κατάφεραν να ντυθούν με τόσο τέλειο τρόπο, ώστε να μην 
τους αναγνωρίσουν οι πραγματικοί Εβραίοι; Άραγε ο 
προκουράτορας είχε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο 
τέχνασμα, παραποιώντας έτσι τη ρωμαϊκή στολή και τον οπλισμό 
των λεγεωνάριων, που είχε κάτω από τις προσταγές του; 
 
Την αλήθεια τη μαθαίνουμε από το σλαβικό χειρόγραφο και 
συγκεκριμένα από το απόσπασμα, που παραθέσαμε προηγουμένως. 
Είδαμε πως δεν λέει «στρατ ιώ τ ε ς» ,  όπως η ελληνική εκδοση, 
αλλά «άνδρε ς» .  Στην πραγματικότητα, ο Πιλάτος δεν 
χρησιμοποίησε καν τους «άνδρες» του, αλλά τους «ανθρώπους» 
του, δηλαδή Εβραίους, που αντιπαθούσαν τους Φαρισαίους και τους 
Σαδδουκαίους. Η εφήμερη αυτή συμμαχία είχε κάποια σκοπιμότητα. 
Αποδεικνύει πως πράγματι ο Πιλάτος ήταν πανούργος. Βάζοντας τη 
μια αίρεση να χτυπήσει την άλλην ο ίδιος παρουσιαζόταν τελικά 
τελείως ανεύθυνος για τους τόσους νεκρούς,που έμειναν πάνω στο 
χώμα μετά τη σφαγή. 
 

Ποιοί ήταν λοιπόν αυτοί οι εφήμεροι σύμμαχοι του Πιλάτου; 
ξέρουμε πως η μόνη αίρεση, που μισούσε τους Φαρισαίους και τους  
Σαδδουκαίους, ήταν οι Εσσαίοι. Ακόμαξ έρουμε πως οι τελευταίοι 
τηρούσαν φανατικά τους νόμους της καθαριότητας, κατά συνέπεια 
υποστήριζαν και κάθε έργο, που είχε σχέση με την ύδρευση. Από 
τους Εσσαίους, είχαν αποσπαστεί οι Καναΐτες ή Ζηλωτές. Αυτοί 
μισούσαν θανάσιμα τους πλούσιους, που τους θεωρούσαν 
συνεργάτες των Ρωμαίων. Οι πλούσιοι ήταν οι Σαδδουκαίοι κι ένα 
μέρος από τους Φαρισαίους. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη μερίδα 
Ισραηλιτών, που μισεί θανάσιμα τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. 
Είναι οι Σαμαρείτες. Και αυτοί, όπως και οι Ζηλωτές, δεν θα έχαναν 
εύκολα την ευκαιρία, να παίξουν το ρόλο προβοκατόρων σε μια 
συγκέντρωση Ιουδαίων, που απέβλεπε σε διαμαρτυρία για 
παράβαση του Νόμου κι όχι πολιτική εξέγερση. Οι ροπαλοφόροι 
όμως έπαιξαν το ρόλο τους κι ο Πιλάτος ήταν τελικά ανεύθυνος για 
το τόσο αίμα που χύθηκε. Βέβαια, η συμμαχία Πιλάτου- ηλωτών 
ήταν απόλυτα ευκαιριακή και διαλύθηκε μαζί με τη συγκέντρωση 
των Σαδδουκαίων. 

 
Υπάρχει ένα απόσπασμα του Ταλμούδ, που συνηγορεί στις 

απόψεις μας: 
 
«Ο Ράμπι Ιωσή και ο Ράμπι Σιμεών ήταν μαζί, και κοντά τους 

ήταν κι ο Ιούδας, ο γιος ενός προσήλυτου. Ο Ράμπι Ιούδας άνοιξε 
το στόμα του και είπε: «Πόσο ωραία είναι τα έργα αυτού του 
έθνους (της Ρώμης)! Άνοιξαν δρόμους, έκτισαν γεφύρια, 
κατασκεύασαν θερμά λουτρά! Ο Ράμπι Ιωσή έμεινε σιωπηλός κι ο 
Ράμπι Συμεών απάντησε: ότι έφτιαξαν, το έφτιαξαν για τον εαυτό 



 

 

τους. Χάραξαν δρόμους, για ν' αποκαταστήσουν τις πόρνες, 
έφτιαξαν θερμά λουτρά για την ευχαρίστησή τους, έκτισαν 
γεφύρια, για να εισπράττουν διόδια...» (Ταλμ ούδ:  SABBAT 
33Β). 

 
Είναι φανερό, πως στον αρχαίο κόσμο οι δύο «επαγγελματικοί 
κλάδοι», τα πορνεία και τα δημόσια θερμά λουτρά, είχαν μια κοινή 
ανάγκη: άφθονα νερά με οργανωμένη ύδρευση. Το μεσσιανικό 
όμως κίνημα του Ιησού θεωρούσε τις πόρνες και τους τελώνες σαν 
τα εκλεκτότερα μέλη της μελλοντικής κοινωνίας του, και 
ταυτόχρονα τους χρησιμοποιούσε οικονομικά, φορολογώντας τους. 
Δεν χρειάζεται εδώ να επαναλάβουμε τα επιχειρήματά μας για τη 
φορολογική πολιτική των Ζηλωτών. Ο αναγνώστης δεν έχει παρά 
να μελετήσει το 16ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της σειράς, που 
ασχολείται ειδικά με το θέμα, καθώς και τα ευαγγελικά 
αποσπάσματα: Ματθα ί ος  Κ Α ,31 - Μάρκ ο ς  Β',15 - και 
Λουκ άς  Ε',29) 
 

 
Ας δούμε λοιπόν τελικά πως είχε η όλη υπόθεση. Τα πορνεία και 

τα θερμά λουτρά ήταν έννοιες σχεδόν ταυτόσημες. Τα δεύτερα 
προμήθευαν πελάτες στα πρώτα και τα πρώτα λειτουργούσαν πάντα 
δίπλα στα δεύτερα. Πολλές φορές, με ανάλογες εγκαταστάσεις, 
πορνεία και θερμά λουτρά χρησιμοποιούσαν πολύ νερό. Ο Πιλάτος 
αναλαμβάνει να ενισχύσει την ύδρευση της πόλης και κατά κύριο 
λόγο την ύδρευση των πορνείων και των θερμών λουτρών. Στην 
προσπάθεια του αυτή βρίσκει αντίπαλους τους φανατικά 
προσκολλημένους στον Ιουδαϊκό Νόμο Σαδδουκαίους και 
Φαρισαίους. Αντίθετα, βρίσκει συμμάχους του, τους αντιπάλους των 
Σαδδουκαίων, τους Ζηλωτές, που έχουν σα μόνιμους οικονομικούς 
πόρους τους τις πόρνες, τους προαγωγούς και τους τελώνες. 
Ταυτόχρονα μισούν τους Σαδδουκαίους, που εφαρμόζουν το Νόμο 
μόνο «τυπικά» κι όχι «πολιτικά». Έτσι εξηγείται η συμμαχία 
Πιλάτου και Ζηλωτών, που είχε σαν αποτέλεσμα τη σφαγή μιας 
μερίδας των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. 
 

Ας εξετάσουμε τώρα το τελευταίο επεισόδιο του Φλαβίου Ιωσήφ, 
όπου αναφέρεται ο Πιλάτος: 

 
«Οι Σαμαρείτες δεν εκαναν λιγότερες εξεγέρσεις από τους 

άλλους, γιατί ήταν εξαγριωμένοι από έναν άνθρωπο, που δεν 
θεωρούσε έγκλημα το ψέμμα και που έκανε τα πάντα για ν’ αρέσει 
στον όχλο. Τους διέταξε ν' ανέβουν μαζί του στ’ όρος Γαριζίμ, που 
αυτοί πίστευαν πως είναι το ίερότερο απ’ όλα τα βουνά, και τους  
υποσχέθηκε πως εκεί θα τους αποκάλυπτε τα ιερά σκεύη του 
Μωυσή. Αυτοί τον πίστεψαν, πήραν τα όπλα τους κι άρχισαν να 
συγκεντρώνονται σ' ένα χωριό, που λέγεται Τιράθανα, για ν' 



 

 

ανέβουν μαζικά στο βουνό. Αλλά ο Πιλάτος φρόντισε να τους κόψει 
το δρόμο, στέλνοντας εκεί καβαλλάρηδες και πεζούς. Οι στρατιώτες 
έπεσαν πάνω σ' αυτούς, που είχαν συγκεντρωθεί στο χωριό, κι 
άλλους διώξανε, άλλους σκότωσαν, κι άλλους συνέλαβαν και τους 
οδήγησαν στην αιχμαλωσία. Ανάμεσα σ' αυτούς ήταν και οι αρχηγοί 
τους, που θανατώθηκαν κατά διαταγή του Πιλάτου. 
 

«Μόλις πέρασε η ταραχή της συμπλοκής, το συμβούλιο των 
Σαμα ρε ι τών  επισκέφθηκε το Βιτέλλιο, πρόσωπο σημαντικό, 
κυβερνήτη της Συρίας, και κατηγόρησαν τον Πιλάτο πως έσφαξε 
τους ανθρώπους της Σαμάρειας χωρίς λόγο, γιατί στα Τιράθανα δεν 
συγκεντρώθηκαν, για να επαναστατήσουν ενάντια στους Ρωμαίους, 
αλλά για να ξεφύγουν από τη βιαιότητα του Πιλάτου. Ο Βιτέλλιος 
έστειλε ένα από τους φίλους του στην Ιερουσαλήμ, το Μάρκελλο, 
και διέταξε τον Πιλάτο να πάει στη Ρώμη και να πληροφορήσει τον 
Αυτοκράτορα γι' αυτά, που τον κατηγορούσαν οι  Εβραίοι.  Ο 
Πιλάτος μετά από δέκα χρόνια παραμονή στην Ιουδαία, βιάστηκε να 
επιστρέφει στη Ρώμη, υπακούοντας τυφλά στην διαταγή του 
Βιτέλλιου, που ήταν ανώτερός του. Αλλά, πριν φτάσει στη Ρώμη, ο 
Τιβέριος πέθανε...» (ΦλάΒιος Ιωσήφ: Ιουδαϊκές Αρχαιότητες, XVIII, 
IV, 1-2). 

 
Το παραπάνω απόσπασμα έχει υποστεί πολλές αλλοιώσεις από το 

βρώμικο χέρι των καλόγερων του Μεσαίωνα, που υποτίθεται πως το 
αντέγραψαν για τη διατήρησή του, ενώ στην πραγματικότητα το 
λογόκριναν, με σκοπό να διαστρεβλώσουν την ιστορική αλήθεια. Ο 
Πιλάτος κυβέρνησε για έντεκα ολόκληρα χρόνια την Ιουδαία με 
σιδερένιο χέρι. Υπηρέτησε σωστά τους σκοπούς της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας και ήταν τελικά λιγότερο βίαιος κι αιμοχαρής από 
τους προκάτοχους και τους αντικαταστάτες του. Ποτέ δεν του έκανε 
παρατήρηση ή επίπληξη ο Βιτέλλιος για στάσεις, που έπνιξε στο 
αίμα. Αυτό ήταν ένα από τα κυριότερά του καθήκοντα. Να πνιγεί 
στην αρχή της κάθε εξέγερση. Όταν οι ροπαλοφόροι του άφησαν 
μέσα στην ίδια την Ιερουσαλήμ τόσους νεκρούς και τραυματίες για 
την υπόθεση του υδραγωγού, κανείς δε δυσαρεστήθηκε για το 
γεγονός. Και να, που ξαφνικά «κάτι» δεν πάει καλά στην αφήγηση. 
Οι Σαμαρείτες παίρνουν τα όπλα τους και καταλαμβάνουν το χωριό 
Τιράθανα, στη μέση ακριβώς της περιοχής τους και κάτω από το 
ιερό βουνό τους. Με την καθοδήγηση ενός άρχιεπαναστάτη, που οι  
μεσαιωνικοί αντιγραφείς του Φλάβιου Ιωσήφ, όχι μόνο δεν 
αναφέρουν τ’ όνομά του, αλλά ούτε καν οποιοδήποτε 
χαρακτηριστικό του (πράγμα που δεν το συνηθίζει ο συγγραφέας), 
η συγκέντρωση παίρνει εκτάσεις απειλητικές για την ηρεμία του 
τόπου. Τί κάνει ο Πιλάτος; Το καθήκον του, όπως και σε ανάλογες 
προηγούμενες καταστάσεις. Στέλνει οπλοφόρους, που πνίγουν στο 
αίμα κι αυτή τη συγκέντρωση, πριν εξελιχθεί σε πραγματική 
εξέγερση. Το γεγονός, πως σαν τόπος συγκέντρωσης είχε οριστεί 



 

 

ένας τόπος ιερός, σημαίνει πως μπορούσε να πάρει διαστάσεις 
γενικής επανάστασης. Έτσι, ο Πιλάτος άλλους σκόρπισε, άλλους 
σκότωσε, άλλους αιχμαλώτισε κι άλλους δίκασε, καταδίκασε κι 
εκτέλεσε, όπως ακριβώς έπρεπε να κάνει. 
 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να φανταστούμε τον ανώτερό του 
ιεραρχικά  Βιτέλλιο, διοικητή της Συρίας, να τον κατηγορεί πως 
έπνιξε στη γέννησή της μια πιθανή στάση, που θα στρεφόταν 
ενάντια στη Ρωμαϊκή εξουσία; Αδύνατο. Ο Βιτέλλιος επιπλέον δεν 
θα πρέπει ν' αγνοούσε πως ο Πιλάτος ήταν εγγονός εξ αγχιστείας 
του Τιβέριου. Παρατηρούμε πως ο μεσαιωνικός κιβδηλοποιός, που 
διαστρεβλώνει το κείμενο του Φλάβιου Ιωσήφ, μπλέκεται στα ίδια 
του τα ψέματα, κι ενώ στην αρχή λέει πως παραπονέθηκαν οι  
Σαμαρείτες, μετά λέει πως ο Πιλάτος πρέπει να δικαιολογηθεί για τις 
κατηγορίες, που απευθύνουν εναντίον του οι  Ιουδαίοι. Πράγμα που 
σημαίνει πως, όταν λογόκριναν το Φλάβιο Ιωσήφ, στα μέρη που 
τους φαίνονταν ενοχλητικά, δεν εκαναν τον κόπο να δούν τί 
έγραφαν προηγουμένως, αλλά απλούστατα ενσωμάτωναν στο 
αρχικό κιίμενο την παραλλαγή, αδιαφορώντας για τη λογική 
συνέπεια της αφήγησης. 

 
Είναι φανερό, πως αυτοί που παραπονέθηκαν στο Βιτέλλιο ήταν 

οι  Σαμαρείτες, άσημοι κι αδύνατοι, τόσο οικονομικά, όσο και 
πολιτικά, αλλά οι  πλούσιοι και δυνατοί Σαδδουκαίοι, που είδαν την 
κωμωδία, που παίχτηκε με τη δήθεν δραπέτευση του Ιησού, που 
είχε σαν αποτέλεσμα τη σφαγή της Σαμάρειας. Οι  Σαδδουκαίοι 
βέβαια δεν ενδιαφέρονταν για τη Σαμάρεια, αλλά είχαν 
προηγούμενα με τον Πιλάτο στην υπόθεση του υδραγωγού. Έτσι, 
Βρήκαν μιαν αξιόλογη κατηγορία εις βάρος του: Συνεργασία για την 
απόδραση ενός σφετεριστή του θρόνου του Ισραήλ. Η ρωμαϊκή 
καχυποψία έφτασε στο σημείο να θεωρήσει την εφήμερη συμμαχία 
Ιησού-Πιλάτου σα συνωμοσία για την εξέγερση ενάντια στη Ρώμη 
και την ανεξαρτοποίηση του Ισραήλ, προς όφελος και των δύο; 
Άγνωστο. Πάντως, η μήνυση ενάντια στον Πιλάτο θα πρέπει να 
εμεινε στ’ αρχεία του Βιτέλλιου τουλάχιστον ένα χρόνο μέχρι να 
βγει η απόφαση, που καθαιρούσε τον Πιλάτο και τον πρόσταζε να 
παρουσιαστεί στον Αυτοκράτορα. 

 
Βλέπουμε λοιπόν πως, όπως και για τη Σαλώμη τη Β', έτσι και 

για τον Πιλάτο, πολλά από τ’ αρχαία κείμενα καταστράφηκαν ή 
παραποιήθηκαν, για να μη μάθουμε εμείς ποτέ το ρόλο, που 
έπαιξαν στη ζωή του ιστορικού Ιησού. 

 
Για τους ίδιους λόγους, ο G. ORY, στο Βιβλίο του «  Ο  Χρ ι -

σ τός  κ ι  ο Ι ησού ς»  υπογραμμίζει ορισμένα σημαντικά κενά και 
παράξενες σιωπές όσον αφορά στον Πιλάτο. Στη μελέτη, που κάνει 
για το «πιστεύω» (CREDO) μας υπενθυμίζει, και πολύ σωστά, πως 



 

 

υπάρχουν πολλές παραλλαγές της δογματικής αυτής φόρμουλας, 
που δεν περιέχουν πάντοτε τη φράση «...και σταυρωθέντα επί 
Ποντίου Πιλάτου...». 

 
Είναι γνωστή λίγο ως πολύ η καταγωγή της φόρμουλας. 

Δημιουργήθηκε στη Σύνοδο της Νικαίας το 325, για να 
καταπολεμήσει την αίρεση των Αρειανών. Οι «εκκλησιαστικοί 
πατέρες» σκοπεύοντας στην κωδικοποίηση της χριστιανικής πίστης, 
κατασκεύασαν τη δογματική αυτή φόρμουλα, που ονομάστηκε 
«Σύμβολο της Πίστης» η «Πιστεύω», και που δεν ήταν τίποτα 
περισσότερο από μιαν αναπροσαρμογή του παλαιότερου «Σύμβολου 
των Αποστόλων». Στο εξής, κάθε χριστιανός, που δεν πίστευε 
ακριβώς ότι ελεγε η φόρμουλα, ήταν αιρετικός και (αν από τεχνική 
άποψη ήταν δυνατό) τον καταδίωκαν. Στη Σύνοδο της 
Κωνσταντινούπολης του 381, πρόσθεσαν άλλα δυο άρθρα, για να 
καταπολεμήσουν (ή να βρουν δογματικό στήριγμα, για να 
καταδιώξουν) τους Μακεδόνες, που αρνιόντουσαν τη θεϊκότητα του 
Αγίου Πνεύματος. Για μερικούς αιώνες, το «πιστεύω», 
χρησιμοποιήθηκε σταθερά, μέχρι τη στιγμή που γεννήθηκε το θέμα, 
αν το «Άγιο Πνεύμα» εκπορεύεται από το Θεό και τον Υιό ή μόνον 
από το Θεό ή μόνον από τον Υιό. Τελικά, οι «Άγιοι Πατέρες» δεν 
συμφώνησαν, κι έτσι έγινε το «σχίσμα», όπου χώρισαν οι εκκλησίες 
σε Ανατολική και Δυτική. Υπήρξαν κι άλλοι λόγοι βέβαια για το 
«σχίσμα», Βασικά οικονομικοί κι επιρροής, αλλά το περίφημο 
FILIOQUE είναι η «επίσημη» αιτία. 

 
Στα «πιστεύω» των διαφόρων ανατολικών εκκλησιών, δεν 

αναφέρεται πάντοτε τ’ όνομα του Πιλάτου. Το «πιστεύω» του 
Αντίοχου (3ος αιώνας) το αναφέρει, όπως και το «πιστεύω» του 
Επιφάνειου (4ος αιώνας). Αντίθετα, το «πιστεύω» του Ευσέβιου 
(υπάρχουν αμφιβολίες, αν είναι αυθεντικό), της Νίκαιας και της 
Ιερουσαλήμ, το αγνοούν. Ο Ειρηναίος στο «Κατά  Α ι ρ έσ εων»  
(2ος αιώνας) δεν κάνει λόγο για τον Πιλάτο, ενώ αντίθετα μιλάει γι' 
αυτόν ο Τερτυλλιανός, επίσης τον 2ο αιώνα. 

 
 

Βλέπουμε λοιπόν πως άλλοι αγνοούν θεληματικά τον Πιλάτο κι 
άλλοι κάνουν λόγο γι' αυτόν, αλλά πάντα επιφυλακτικά. Τέλος, 
υπάρχουν οι αφελείς, που δεν βλέπουν τον κίνδυνο που εμπεριέχει 
για το βασικό μύθο της θρησκείας τους η αναφορά στον Πιλάτο. 
Στο Χρον ι κ ό  του ΕυσέΒιου της Καισαρείας, που έχει διασωθεί η 
λατινική του μετάφραση, φτιαγμένη από το χέρι του Άγιου 
Ιερώνυμου, διαβάζουμε τα εξής: Pontius Pilatus in multas incidens 
calamitates, propria semanu interficit, scribunt romanorum 
historici» Δηλαδή: «σύμφωνα  με  όσα  μα ς  πληροφορούν  
ο ι  ρωμα ί ο ι  ι σ τ ορ ι κ ο ί ,  ο  Π όν τ ι ο ς  Π ι λάτ ο ς  υπέφερε  
πολλ έ ς  δυσ τυχ ί ε ς  κ α ι  τ ε λ ι κ ά  σ κοτώθηκε  απ ό  τα  ί δ ι α  



 

 

του  τα  χ έ ρ ι α »  (Βλ. CHRONICAE. AD ANNUM 39 - Έκδοση 
HELM). Ο Φίλωνας της Αλεξανδρείας, πριν από τον ΕυσέΒιο, μας 
λέει πως ο Πιλάτος πάθανε από βίαιο θάνατο. 
 

Το 37 μ.Χ., όταν ο Πιλάτος βρισκόταν ακόμα στο καράβι, 
ταξιδεύοντας προς τη Ρώμη, πέθανε ο Αυτοκράτορας Τιβέριος. Ο 
Πιλάτος έπρεπε να περιμένει μια εύκολη απαλλαγή από μέρους του 
Αυτοκράτορα παππού του. Αλλά δε συνέβη το διάδοχό του. Ο 
Καλιγούλας εξόρισε τον Πιλάτο στη Βιέννα, κι έτσι, ο πρώην 
προκουράτορας της Ιουδαίας υποχρεώθηκε να περάσει τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του στις ομίχλες της κοιλάδας του Ροδανού. Στην 
πόλη αυτήν υπήρχαν Ρωμαίοι από την εποχή του Ιούλιου Καίσαρα 
και τη χρησιμοποιούσαν οι Αυτοκράτορες σαν τόπο αυστηρής 
εξορίας. Μια παράδοση, που υποτίθεται πως βασίζεται σε θετικά 
ιστορικά στοιχεία, παρουσιάζει τον Πιλάτο ν' ανοίγει τις φλέβες του 
ή να ρίχνεται μέσα στον παραπόταμο Gier, σε μικρή απόσταση από 
τη Βιέννα. 

 
Το βουνό του Πιλάτου (Mont Pilate) βρίσκεται κάπου τριάντα 

χιλιόμετρα μακρυά από τη Βιέννα και είναι ένας σκούρος όγκος, 
που στους πρόποδές του καλύπτεται από δάση και στις 
βουνοκορφές του από άφθονο γρασίδι για βοσκές. Μια από τις 
κυριότερες κορφές είναι η Perdrix (1434 μέτρα) κι από αυτήν 
πηγάζει ο Gier. Τα νερά του ξεπηδούν από ένα φυσικό πηγάδι, 
χαραγμένο μέσα στην καρδιά του βουνού. Οι βοσκοί, με το 
πέρασμα των αιώνων δάμασαν κάπως την αρχική ορμή του νερού 
με μικρά φράγματα από πέτρες και ξύλα. Εκεί έπιναν τα ζώα τους 
νερό. Προς τους πρόποδες όμως του βουνού, το ρεύμα έχει μεγάλη 
ορμή και σχηματίζει έναν καταράκτη. 

 
 

Μετά από αυτόν αρχίζει ο κυρίως ποταμός, που χύνεται τελικά στο 
Ροδανό. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Πιλάτος ρίχτηκε, είτε στο 
φυσικό πηγάδι της πηγής είτε στον καταρράκτη. Δεν αποκλείεται 
μάλιστα ν' άνοιξε και τις φλέβες του προηγουμένως. Ακόμα, θα 
μπορούσαμε να υποθέσουμε πως τον είχαν περιορίσει πάνω στο 
βουνό. Οι Ρωμαίοι από εκείνη την εποχή είχαν κατασκευάσει έναν 
αγωγό, που έφερνε τα νερά της πηγής μέχρι τη Λυών. Ακόμα 
σήμερα, υπάρχουν ερείπια από κάποιο μικρό κάστρο ρωμαϊκής 
κατασκευής στην κορφή του βουνού. Φαίνεται πως ήταν ένα 
παρατηρητήριο ολόκληρης της περιοχής και ταυτόχρονα ένα 
φυλάκιο για τις πηγές του νερού, που επιναν στη Βιέννα και τη 
Λυών. 
 

Οι αρχαίοι ιστορικοί τοποθετούν το θάνατο του Πιλάτου το 39 
μ.Χ. Κατά συνέπεια, έμεινε δύο ολόκληρα χρόνια εξόριστος και 



 

 

πιθανότατα περιορισμένος στην κορφή του βουνού, κάτω από την 
επίβλεψη του μικρού κάστρου. 

 
Ο θάνατός του συμπίπτει με το πέρασμα από την περιοχή του 

Τιβέριου Κλαύδιου Νέρωνα Δρούσου, δηλαδή του μελλοντικού 
Αυτοκράτορα Κλαύδιου, που ήταν ανηψιός του Αυτοκράτορα 
Τιβέριου και διαδέχτηκε στο θρόνο τον Καλιγούλα. Το 39, οδηγούσε 
τις ρωμαϊκές λεγεώνες ενάντια στους Βρεττώνους. Άραγε είχε μαζί 
του ένα διάταγμα εκτέλεσης του Πόντιου Πιλάτου, κι ο τελευταίος 
προτίμησε τον έντιμο θάνατο της αυτοκτονίας από την 
εξευτελιστική εκτέλεση; Δεν είναι απίθανο. Ο Τάκιτος μας 
πληροφορεί πως αυτοί, που καταδικάζονταν σε θάνατο, 
προτιμούσαν ν' αυτοκτονούν, γιατί έτσι θάβονταν με όλες τις τιμές, 
που απαιτούσε το πρώην αξίωμά τους. Είναι βέβαιο, πως ο Πιλάτος 
αυτοκτόνησε την εποχή, που εφτασε στην περιοχή ο Κλαύδιος, και 
δεν μπορούμε ν' αποκλείσουμε a priori, κάθε σχέση ανάμεσα στα 
δυο αυτά συμβάντα. 

 
Άραγε, η ανώνυμη επιτάφια πλάκα, που βρέθηκε τον περασμένο 

αιώνα στην κοιλάδα του Ροδανού, να ήταν γραμμένη στη μνήμη 
του Πιλάτου; Οι λίγοι στίχοι, γραμμένοι λατινικά, συγκινούν με την 
απλότητα τους: 

 
«Μέσα  σ τον  αμφ ορέ α ,  που  θωρε ί ς ,  δ ι αβ άτη ,  

λ ε ί π ε ι  η  σ τάχ τ  η ,  αλλά  εσύ  ύψωσε  την  καρδ ι ά  σου ,  
προ ς  τ ο  πν εύμ α  ε κ ε ί ν ο  που  ο  θάν ατο ς  τ ο  
ε λ ευθέρωσε  γ ι α  πάν τ α . . . »  

 
Το επιτύμβιο αυτό επίγραμμα θυμίζει γνωστικό-χριστιανική 

ιδεολογία και είναι τελείως άσχετο με τον τρόπο, που εκψράζονταν 
προς τους νεκρούς τους οι πιστοί του Δωδεκάθεου ή των τοπικών 
Γαλατικών θεών. Ακόμα, γεννιέται το ερώτημα: γ ι α τ ί  δ ε ν  
αναφέρουν  τ ’  όν ομα  τ ου  ν εκρού ;  

 
 
Θα πρέπει τελικά ν' αποδείξουμε το λόγο της καθαίρεσης και της 

εξορίας του Πιλάτου, γιατί η άποψη, που μας αναφέρει το 
παραλλαγμένο κείμενο του Φλαβίου Ιωσήφ, δεν μας πείθει. Είναι 
πράγματι παράλογο να τιμωρήθηκε για την καταστολή της στάσης 
των Σαμαρειτών, όταν σε ολόκληρη τη διάρκεια της θητείας του 
στο αξίωμα του προκουράτορα, δεν εκανε τίποτε άλλο από το να 
καταπνίγει εξεγέρσεις. Αν όμως πολλές ανατολικές εκκλησίες τον 
θεωρούν μάρτυρα και η Κοπτική εκκλησία τον αγιοποίησε, αυτό 
σημαίνει πως ο θάνατος του είναι άμεσα συνδεδεμένος με το 
θάνατο του Ιησού. 

 



 

 

Οι δύο αυτοί θάνατοι είναι συνέπειες δικαστικών αποφάσεων. Αν 
όμως αμείφθηκε η μνήμη του, μόνο και μόνο επειδή προσπάθησε ν' 
αφήσει ελεύθερο τον Ιησού, πράγμα που ομολογούν και τα 
κανονικά ευαγγέλια, τότε εφθανε η απλή αγιοποίηση. Αλλά, αν 
θεωρήθηκε και μάρτυρας, αυτό σημαίνει πως η εξορία κι ο θάνατος 
του στη Βιέννα είχαν για αίτιο τους τις εύνο ϊ κ έ ς  πα ρεμβ άσε ι ς  
τ ου  γ ι α  λ ογ αρ ι ασμ ό  του  Ιησού .  

 
Αλλά, οι παρεμβάσεις αυτές φαίνεται πως ήταν πολύ σημαντικές, 

γιατί εχουμε μια ομολογία, πως ακόμα τον 5ο αίώνα υπήρχε στην 
Ιερουσαλήμ μια εκκλησία, αφιερωμένη στ’ όνομά του! Η 
πληροφορία αυτή υπάρχει σ' ένα παλαιό χειρόγραφο του 5ου αίώνα 
κι ονομάζεται «Η ζωή του Πέτρου του Ιβήρου». Αναφέρεται από το 
Λεξικό της χριστιανικής Αρχαιολογίας,  του Αββά CABROL και του 
Αββά LECLERQ. Η εκκλησία του «Αγίου Πιλάτου» καταστράφηκε 
από την επιδρομή των Αράβων, το 614. Είχε κτιστεί στη θέση, που 
βρισκόταν το πραιτώριο της εποχής του Ιησού πράγμα που σημαίνει 
πολλά. 

 
Δεν είναι δυνατόν ν' αγιοποιήθηκε, να μπήκε στο μαρτυρολόγιο 

και να κτίστηκε εκκλησία στ’ όνομα του, μόνο και μόνο επειδή 
έσφαξε τους Σαμαρείτες κι εξορίστηκε. Για να του κάνουν όλες 
αυτές τις τιμές οι χριστιανοί, θα πρέπει να βοήθησε σημαντικά τον 
Ιησού, έστω κι ασυνείδητα. 

 
Όλα αυτά επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό μας, πως μετά την 

πρώτη καταδίκη του Ιησού, οργανώθηκε η απόδρασή του, που σε 
αυτήν πήρε μέρος κι ο Πιλάτος. Γιατί αυτός διέταξε να γίνει η 
εκτέλεση στο Γολγοθά, τόπο ασυνήθιστο για εκτελέσεις. Αλλά, η 
τοποθεσία αυτή διευκόλυνε την απόδραση γιατί ήταν κοντά στο 
δρόμο, που πάει προς τη Σαμάρεια. Και είδαμε πως όταν η 
ολιγάριθμη συνοδεία κτυπήθηκε από την ομάδα του Σίμωνα, που 
δεν ήταν Κυρηναίος, ο Ιησούς έφυγε τρέχοντας προς τη Σαμάρεια 
κι ο δύστυχος ο Σίμων σταυρώθηκε στη θέση του. Τελικά όμως ο 
Ιησούς δεν εμεινε στην αφάνεια, αλλά ξεσήκωσε το λαό της 
Σαμάρειας, με αποτέλεσμα ν' αναγκαστεί ο Πιλάτος να σφάξει τους 
Σαμαρείτες και να σταυρώσει τον ίδιο τον Ιησού, στ’ Όρος των 
Ελαιών αυτή τη φορά, στο συνηθισμένο τόπο εκτελέσεων. Αυτό 
είναι και το μεγάλο μυστικό του Γολγοθά. 
 

 
Ας αφήσουμε όμως για λίγο τον προκουράτορα κι ας εξετάσουμε 

μιαν άλλη καθαίρεση, που συνέβη την ίδια εποχή και ίσως για τους 
ίδιους λόγους. Πρόκειται για την καθαίρεση του Ηρώδη-Αντίπα. 

 
Όταν ο Ιησούς σταυρώθηκε το 35, ο τετράρχης κυβερνούσε τη 

Γαλιλαία και την Περαία, περιοχές που τις είχε αναλάβει από την 



 

 

εποχή, που πέθανε ο πατέρας του, ο Ηρώδης ο Μεγάλος. Το 35, 
είναι περίπου πενηνταπέντε χρόνων και πολύ καλά στην υγεία του, 
γιατί γενικά, μέχρι τότε η ζωή του ήταν εύκολη κι ευχάριστη Είχε 
κληρονομήσει από τον πατέρα του την πιο όμορφη και πιο εύφορη 
περιοχή της Παλαιστίνης. Συνήθιζε, όπως κι ο πατέρας του, να 
κτίζει πόλεις και μεγάλα κτήρια. Με πρότυπο την ελληνική 
αρχιτεκτονική έκτισε μια καινούργια πόλη, που την ονόμασε 
Τιβεριάδα, για να τιμήσει τον Αυτοκράτορα Τιβέριο. Ήταν αρκετά 
πανούργος στην εξωτερική πολιτική του και ταυτόχρονα πατρικός 
με το λαό του. Σε πολλές περιπτώσεις τον έκανε ότι ήθελε η ανηψιά 
του κι ερωμένη του Ηρωδιάδα, που εγκατέλειψε το σύζυγό της 
Ηρώδη-Φίλιππο και ήρθε να ζήσει μαζί του... Τέτοιος ήταν ο 
Ηρώδης-Αντίπας: ένας βασιλίσκος, που καλοπερνούσε και δεν 
έκανε κακό σε κανέναν. Αν κάποτε διέταξε τη θανάτωση του 
Βαπτιστή, ήταν κάτι, που το έκανε με βαρειά καρδιά, είτε για να 
ικανοποιήσει μια επιθυμία της ερωμένης του είτε, το πιθανότερο, 
για να επιβάλει την τάξη στην επαρχία του, που την αναστάτωνε ο 
Ιωάννης με τα κηρύγματά του. Για το δεσμό του με την Ηρωδιάδα, 
έχουμε να παρατηρήσουμε πως οι σχέσεις ανάμεσα σε θείο κι 
ανηψιά δεν είχαν καθόλου ανήθικο χαρακτήρα την εποχή εκείνη και 
ήταν μια συνήθεια τόσο διαδεδομένη, που το 49 ο Αυτοκράτορας 
Κλαύδιος την καθιέρωσε και με νόμο. 
 

Ξαφνικά όμως  το 38, βλέπουμε τον τετράρχη να πηγαίνει στη 
Ρώμη, αμέσως μετά την παρουσίαση του Πιλάτου στον Καλιγούλα 
και την εξορία του στη Βιέννα. Τί πάει να κάνει ο Αντίπας στη 
Ρώμη; Ο Φλάβιος Ιωσήφ μας λέει πως εκείνη την εποχή ο Ηρώδης- 
Αγρίππας ονομάστηκε βασιλιάς της Παλαιστίνης. Πράγματι, 
κληρονόμησε την τετραρχία του Φιλίππου, που χήρευε από καιρό. 
Ο Φίλιππος πέθανε το 34 μ.Χ. Η τετραρχία του περιελάμβανε τη 
Βατανία, την Τραχωνίτιδα, τη Γωλανίτιδα και την Αυρανίτιδα. 
Αργότερα, με διάταγμα της Ρώμης, πήρε κάτω από την εξουσία του 
τη Γαλιλαία και την Περαία και τέλος, την εποχή του Αυτοκράτορα 
Κλαύδιου, αναγνωρίστηκε η εξουσία του σε ολόκληρη την περιοχή, 
που βασίλευε παλαιότερα ο παππούς του, ο Ηρώδης ο Μεγάλος. 
 

Από τότε που η Ρώμη άρχισε να δείχνει την εύνοιά της προς τον 
Αγρίπα, η αδελφή του, η Ηρωδιάδα, υπέφερε από τη ζήλια της: 

 
«Η Ηρωδιάδα, αδελφή του καινούργιου βασιλιά, του Αγρίππα, και 

γυναίκα του Ηρώδη, του τετράρχη της Γαλιλαίας και της Περαίας, 
δεν μπορούσε ν' ανεχθεί την τύχη του αδελφού της, που έπαιρνε 
έτσι μεγαλύτερη εξουσία από τον άντρα της. Και η ζήλεια της 
μεγάλωνε ακόμα περισσότερο από την ανάμνηση, πως κάποτε ο 
αδελφός της έμενε μαζί τους, γιατί δεν είχε ούτε να πληρώσει τους 
δανειστές του, ενώ τώρα ήταν γεμάτος τιμές, δόξα και πλούτη. Δεν 
μπορούσε να υποφέρει το θέαμα, να τον βλέπει να παρουσιάζεται 



 

 

στο λαό ντυμένος με τη στολή του βασιλιά. Έτσι, υποχρέωσε τον 
άντρα της να πάει στη Ρώμη και να ζητήσει για τον εαυτό του ένα 
ανάλογο αξίωμα, γιατί δεν μπορούσε πια να ζεί με την ταπείνωση, 
πως ο άντρας της ήταν κατώτερος από τον αδελφό της...» 
(Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ουδα ϊ κ έ ς  Α ρχα ι ό τη τ ε ς ,  XVIII, ΙX). 

 
Και το κείμενο μας δείχνει φανερά, πως αιτία για όλα, όσα 

ακολούθησαν, ήταν η Hρωδιάδα: 
 
«Κι επειδή ο Ηρώδης αγαπούσε την ησυχία και δεν είχε 

εμπιστοσύνη στη ρωμαϊκή αυλή, έκανε το παν για ν' άλλάξει τα 
μυαλά της γυναίκας του, αλλά εκείνη, όσο τον έβλεπε ν' 
αντιστέκεται, τόσο περισσότερο επέμενε, γιατί δεν μπορούσε να 
ξεχάσει τη φιλοδοξία της, να βασιλέψει, κι έκανε το κάθε τί, για να 
το πετύχει...» (Φλάβιος Ιωσήφ: Συνέχεια από το προηγούμενο). 
 

Τελικά, η Ηρωδιάδα κατάφερε να πείσει τον Ηρώδη Αντίπα να 
παρουσιάσει το αίτημά της στον Αυτοκράτορα Καλιγούλα. Έτσι, 
μπήκαν και οι δυο σ' ένα πλοϊο και ξεκίνησαν για τη Ρώμη. Αλλά, ο 
Ηρώδης- γρίππας πληροφορήθηκε έγκαιρα τις ενέργειες του θείου 
του και της αδελφής του. Έτσι, έστειλε στον Αυτοκράτορα έναν 
έμπιστο άνθρωπο του, τον απελεύθερο Φορτουνάτιο, με μια 
κατηγορία εναντίον του τετράρχη της Γαλιλαίας. Ο Φορτουνάτιος, 
παρ’ όλο που έφυγε μετά από τον Ηρώδη-Αντίπα, κατάφερε να 
φτάσει την ίδια μέρα μ' εκείνον στη Ρώμη. Χωρίς να χάσει καιρό, 
πήγε και παρουσίασε την κατηγορία του βασιλιά του στον 
Αυτοκράτορα. Η κατηγορία αυτή ελεγε πως ο Ηρώδης Αντίπας είχε 
πάρει μέρος στη συνωμοσία του Σείτανου ενάντια στον Τιβέριο, είχε 
συμμαχήσει κρυφά με το βασιλιά των Πάρθων Αρτάβανο ενάντια 
στον ίδιο τον Αγρίπα, και είχε συγκεντρώσει σ' ένα κρυφό 
οπλοστάσιο αρκετά όπλα, για να οπλίσει εβδομήντα χιλιάδες 
άνδρες. Ο Καλιγούλας ξαφνιάστηκε από τις κατηγορίες αυτές και 
ρώτησε τον Ηρώδη-Αντίπα, αν είναι αλήθεια όλα αυτά, που τον 
κατηγορεί ο βασιλιάς-ανηψιός του. Ο Αντίπας απάντησε πως 
δυστυχώς γι' αυτόν όλες οι κατηγορίες ήταν αληθινές. Τότε, ο 
Αυτοκράτορας τον καθαίρεσε από το αξίωμά του, έδωσε την 
τετραρχία του στον Ηρώδη Αγρίπα, έκανε κατάσχεση σε ολόκληρη 
την προσωπική του περιουσία και τον καταδίκασε σ' εξορία στη 
Λυών της Γαλατίας. Έχοντας όμως ύπ' όψη του ο Αυτοκράτορας 
πως η Ηρωδιάδα ήταν αδελφή του βασιλιά Αγρίπα, αποφάσισε να 
μην κάνει κατάσχεση στη δική της περιουσία και την άφησε να 
φύγει ελεύθερη. Τότε, εκείνη απάντησε υπερήφανα στον Καλιγούλα 
πως δεν δέχεται ν' αφήσει τον άντρα της μόνο του, και ζήτησε να 
πάει μαζί του στην εξορία, πράγμα που δεν της αρνήθηκε ο 
Αυτοκράτορας. 

 
Όλη  αυ τή  η  Ισ τορ ί α  δε ν  σ τ έ κ ε ι .  



 

 

 
Πρώτα απ’ όλα, η συνωμοσία του Σείανου είχε ανακαλυφθεί πριν 
οκτώ ολόκληρα χρόνια και οι πρωταίτιοι της είχαν τιμωρηθεί. 
Άλλωστε, τι ρόλο μπορούσε να παίξει ο ασήμαντος ηγεμονίσκος της 
Γαλιλαίας σε μια συνωμοσία, που απέβλεπε στην ανατροπή του 
ίδιου του Αυτοκράτορα Τιβέριου; 
 

Ύστερα, πως μπορούμε να φανταστούμε ότι συνωμότησε με τον 
Αρτάβανο, για ν' αρπάξει την τετραρχία του ανηψιού του; Δεν 
έβλεπε πως με τον τρόπο αυτόν θα εχανε από τον Πάρθο ηγεμόνα 
και τη  δικιά του περιοχή; Κατά συνέπεια, ούτε η δεύτερη 
κατηγορία στέκει. 

 
Τέλος, που βρήκε οικονομική δύναμη ο Ηρώδης-Αντίπας να 

στρατολογήσει, να ντύσει, να οπλίσει, να στεγάσει και να πληρώσει 
εβδομήντα χιλιάδες μισθοφόρους; Ούτε ο πληθυσμός ούτε η 
παραγωγή της τετραρχίας του έφταναν, για να πραγματοποιηθεί 
κάτι τέτοιο. Ας μην ξεχνάμε πως, όταν το 135 ό Αδριανός οργάνωσε 
ένα στρατό, για να καταστείλει την επανάσταση του Συμεών-Μπαρ- 
Κοχμπά, δεν χρειάστηκε παραπάνω από εξήντα χιλιάδες 
λεγεωνάριους. Ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος, για να διαλύσει 
ολόκληρη την Περσική Αυτοκρατορία, δεν χρειάστηκε παραπάνω 
από τριάντα χιλιάδες πεζούς και πέντε χιλιάδες καβαλλάρηδες. Την 
εποχή του Αυγούστου, όλος ο στρατός της Αυτοκρατορίας (εκτός 
από τις μόνιμα σταθμευμένες στην Ιταλία μονάδες, που ήταν ένα 
είδος πολιτοφυλακής, δεν ξεπερνούσε τις εκατόν είκοσι πέντε 
χιλιάδες, οργανωμένες σε είκοσιτέσσερεις λεγεώνες. Πώς λοιπόν ο 
Αντίπας κατάφερε να συγκεντρώσει όπλα για ένα στράτευμα, που 
σε πλήθος θα ξεπερνούσε το μισό στρατό ολόκληρης της 
Αυτοκρατορίας; Αδύνατο. 

 
Ακόμα, σημειώνουμε πως ο Ηρώδης Αντίπας ήταν ένας 

άνθρωπος φιλήσυχος, που αντιστεκόταν ακατάπαυστα στις 
φιλόδοξες ιδιοτροπίες της γυναίκας του. Πώς λοιπόν να 
φανταστούμε πως ήταν ένας συνωμότης, που απειλεί από τη μικρή 
του τετραρχία την ασφάλεια της Αυτοκρατορίας; Όλα αυτά δεν 
ταιριάζουν με το χαρακτήρα του. 

 
Θα σημειώσουμε ακόμα, πως στους Πολέμ ου ς  τη ς  

Ι ου δα ί α ς ,  του ίδιου συγγραφέα, αναφέρονται άλλοι λόγοι σαν 
αιτία της καθαίρεσης του Αντίπα. Συγκεκριμένα, στο κείμενο αυτό, 
ο Καλιγούλας εξορίζει τον Αντίπα, εξ αιτίας της «φιλαργυρίας» του 
(Πόλ εμο ι  τ η ς  Ι ου δα ί α ς  II, XIV, ελληνικό χειρόγραφο). Αν 
πάρουμε το ίδιο έργο αλλά από το σλαβικό του χειρόγραφο, που 
είναι μετάφραση ενός ελληνικού πρωτότυπου του 5ου αίώνα, θα 
δουμε πως δεν είναι ο Καλιγούλας, αλλά ο Τιβέριος, αυτός που 
καθαιρεί τον Αντίπα, κι ο λόγος είναι η «απληστία» του. Η τρίτη 



 

 

αυτή παραλλαγή μας λέει ακόμα πως ο Αντίπας δεν εξορίστηκε στη 
Λυών, αλλά στην Ισπανία. 
 

Όλα αυτά τα ψέματα, όλες αυτές οι αντιφάσεις σε κείμενα, που 
γράφτηκαν αρχικά από το ίδιο χέρι, ενός σοφού ιστορικού, είναι 
σκόπιμες παραλλαγές των καλόγερων του μεσαίωνα, που ήθελαν 
να κρύψουν την ιστορική αλήθεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
σκοπός τους ήταν να μη φανερωθεί ο αληθινός λόγος της 
καθαίρεσης του Ηρώδη-Αντίπα. 

 
Αντιμετωπίσαμε το ίδιο πρόβλημα, εξετάζοντας τους λόγους, που 

προκάλεσαν την καθαίρεση του Πιλάτου. θα πρέπει κι' εδώ να 
βρούμε μιαν απάντηση, που ν' ανταποκρίνεται στην ιστορική 
αλήθεια, έστω κι αν χρειαστεί γι' αυτό να θίξουμε μερικές 
ευαίσθητες και σεβάσμιες ψυχές. Θα πρέπει, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, να θυμηθούμε τον Ανατόλ Φρανς, που ελεγε πως: «η 
αληθινή αμφιβολία, η καλοπροαίρετη αμφιβολία, είναι αυτή που μας 
βοηθάει να καταλάβουμε όλες τις πίστεις χωρίς να δεσμευτούμε από 
καμία από αυτές και χωρίς ποτέ να εΙρωνευτουμε τους ανθρώπους, 
όταν κάνουν λάθη...» 

 
Για να τελειώσουμε με τη μοίρα του Ηρώδη-Αντίπα και της 

ηρωδιάδας, θ' αναφέρουμε απλά στον αναγνώστη μας πως 
εξορίστηκαν και οι δύο από τον Καλιγούλα, το 38. Ο τόπος εξορίας 
τους ήταν η Λυών ή η Βιέννα, όπως και του Πιλάτου; Προσωπικά 
πιστεύουμε πως πρόκειται μάλλον για τη δεύτερη, γιατί εκεί ήταν 
συνηθισμένος τόπος εξορίας. Πέθαναν και οι δύο το 39, όταν 
πέρασε από εκεί ο Κλαύδιος.  Ήταν ο θάνατός τους παρόμοιος με το 
θάνατο του Πιλάτου; 

 
Ο Ευσέβιος της Καισαρείας ( Εκκλησ ιασ τ ι κή  Ισ τορ ί α  I, XI, 

3) μας λέει πως ο Αντίπας και η Ηρωδιάδα εξορίστηκαν στη Βιέννα 
της Γαλατίας. Αντίθετα, ο Φλάβιος Ιωσήφ αναφέρει το LUGDUNUM, 
δηλαδή τη σημερινή Λυών. Μερικοί ερευνητές, παίρνοντας στα 
σοβαρά τη σλαβική έκδοση των Πολέμων  τη ς  Ι ουδα ί α ς ,  
ψάχνουν να βρουν στην Ισπανία μία πόλη με ανάλογη ονομασία. 
Προτείνουν βέβαια ένα μικρό χωριό, κοντά στα Πυρηναία, το 
LUGDUNUM CONVENARUM, αλλά η τοποθεσία αυτή δεν ανήκε ποτέ 
στην Ισπανία. Έτσι, καταλήγουμε, μαζί με τους περισσότερους 
φιλελεύθερους ερευνητές, πως ο τόπος της εξορίας ήταν η Λυών 
και συγκεκριμένα η γειτονική της Βιέννα, όπως υποστηρίζει κι ο 
Ευσέβιος. 

 
Πρίν τελειώσουμε κι αυτό το κεφάλαιο, θα θέλαμε να 

υπενθυμίσουμε στον αναγνώστη μας πως τα βιβλία VII, VIII, IX, Χ, 
και XI από τα Χρον ι κ ά  του Τάκιτου, δηλαδή αυτά που καλύπτουν 
την περίοδο, που ο Καλιγούλας ήταν Αυτοκράτορας και ο Κλαύδιος 



 

 

Αυτοκρατορικός αντιπρόσωπος, έχουν χαθεί. Ο λόγος της 
εξαφάνισής τους ήταν το αποκαλυπτικό τους περιεχόμενο; Με άλλα 
λόγια, αυτά που υποστηρίζουμε εμείς; 

 
 
 

 
XXIX 

 

Πότε πέθανε ο Ιησούς; 
 
 
 
Κι όταν άρχισα να ψάχνω γι' αποδείξεις συνάντησα τις πρώτες 
δυσκολίες...» 
 

DIDEROT: Σκέψεις, LXI 
 
 

 
Σύμφωνα με τη γνώμη του Καθολικού μεταφραστή της Γραφής, 

του Lemaistre De Sacy, ο Ιησούς πέθανε το 33 μ.Χ., ΤΟ δέκατο 
ένατο χρόνο της βασιλείας του Τιβέριου. Οι περισσότεροι 
Διαμαρτυρόμενοι ερευνητές υποστηρίζουν πως πέθανε το 31, το 
δέκατο εβδομο χρόνο της βασιλείας του Τιβέριου. Ο Daniel Rops, 
επίσημος ιστορικός της Καθολικής Εκκλησίας, τοποθετεί το γεγονός 
το 30, στο δέκατο έκτο χρόνο του Τιβέριου. Εμείς υποστηρίξαμε 
στο πρώτο μας βιΒλίο πως πέθανε το 35, στον εικοστό πρώτο 
χρόνο του Τιβέριου. Μερικοί συγγραφής φθάνουν μόλις μέχρι το 27 
μ.Χ. Τέλος, ο Ειρηναίος, μαθητής των «Αποστολικών Πατέρων», 
παρουσιάζει έναν Ιησού να πεθαίνει στα πενήντα του χρόνια 
«πλησιάζοντας τα γηρατιά» την εποχή του Αυτοκράτορα Κλαύδιου. 

 
Ήδη στο πρώτο μας βιβλίο, μας απασχόλησε το θέμα της 

χρονολογίας της γέννησης του Ιησού. Θα προσπαθήσουμε  εδώ να 
βρούμε μια λύση όσον αφορά στη χρονολογική τοποθέτηση του 
θανάτου του Ιησού. 

 
Ο Daniel Rops, στο Βιβλίο του  « Ο Ιησούς και η Εποχή του»,  

λέει τα παρακάτω, όσον αφορά στη χρονιά, που έγινε η σταύρωση: 
 
«Αν συμφωνήσουμε με την ένδειξη, που μας δίνει το τέταρτο 

ευαγγέλιο, που οι χρονολογικές αναφορές του είναι πιο ακριβείς 
από τ’ άλλα ευαγγέλια, πρέπει να παραδεχτούμε πως ο θάνατος του 
Ιησού συνέβη την ίδια μέρα, που οι Εβραίοι έφαγαν το τυπικό 
γεύμα του Πάσχα, δηλαδή στις 14 Νισάν του εβραϊκού 



 

 

ημερολογίου. Η ημερομηνία αυτή συνέπεσε να είναι Παρασκευή την 
εποχή του Ιησού, στις 11 Απριλίου του 27, στις 7 Απριλίου του 30 
και στις 4 Απριλίου του 33. Σε σχέση με όσα είπαμε για τη 
χρονολογία της γέννησης του Ιησού και για τη διάρκεια της 
δημόσιας ζωής του, καταλήξαμε στη δεύτερη ημερομηνία, από τις 
τρεις, που αναφέραμε. Έτσι, η «Μεγάλη Εβδομάδα» άρχισε την 
Κυριακή 2 Απριλίου του 30, και την Παρασκευή στις 7, εμπρός από 
τις πόρτες της Ιερουσαλήμ, πάνω σ' ένα γυμνό βράχο, ανέβασαν 
τον Ιησού στο σταυρό...» (κεφ. IX σελ. 439). 

 
Γι' άλλη μια φορά, θ' αποδείξουμε πως ο συγγραφέας αυτός 

ψεύδεται ενσυνείδητα και παρουσιάζει την άποψή του, χωρίς να 
υπολογίσει τις αντιφάσεις, που δημιουργούνται. 

 
Όποιος ασχολείται με αστρονομικούς υπολογισμούς, θα 

συμφωνήσει μαζί μας, πως για την ανίχνευση τόσο παλαιών 
ημερομηνιών είναι αδιανόητο να εμπιστευτεί κανείς το συνηθισμένο 
εκκλησιαστικό ημερολόγιο, που άλλαξε τόσες φορές στο πέρασμα 
των αιώνων και που την τήρηση του ανέλαβαν σε πολλές 
περιπτώσεις ανεύθυνα άτομα. Οι ημερομηνίες αυτές λοιπόν 
υπολογίζονται μόνο μαθημ ατ ι κά ,  με βάση τις σεληνιακές 
νεομηνίες. 

 
Υπάρχει ένας νόμος στην αστρονομία, που ονομάζεται «Κύκλος 

του Μέτωνα», από τ’ όνομα του Αθηναίου αστρονόμου, που τον 
ανακάλυψε στην Αθήνα, το 433 π.Χ. Ο νόμος αυτός λέει πως κάθε 
δέκα εννιά χρόνια, η Σελήνη επανέρχεται στην ίδια γωνιακή σχέση 
της με τον Ήλιο, την ίδια περίπου ώρα και στην ίδια ζωδιακή θέση. 
Οι αστρονόμοι ονομάζουν το φαινόμενο αυτό Σεληνιακό κύκλο. 
Δεκαπέντε μέρες μετά τη συμπλήρωση του Σεληνιακού κύκλου, και 
σε αντίθεση, δηλαδή εκατόν ογδόντα μοίρες μακρυά από τη θέση 
του Ηλίου, βρίσκεται μέσα στο αντίθετο ζώδιο η Πανσέληνος. 

 
Στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε μια κωμική παρατήρηση. 

Οι χριστιανοί σοφοί, που ανακάτευαν πάντοτε τη θεολογία με την 
αστρονομία, συμφωνούσαν πως, όταν ο Θεός έφτιαξε όλα τ’ άστρα 
και τον Ήλιο, παρουσιάστηκε στο τέλος και η Σελήνη Πανσέληνος, 
δηλαδή κι όλας με ηλικία δεκαπέντε ημερών γηραιότερη από τ’ 
άλλα ουράνια σώματα. Αν τώρα θυμηθούμε πως τα δείγματα του 
εδάφους της Σελήνης, που έφεραν οι  κοσμοναύτες, απέδειξαν πως 
ο δορυφόρος μας είναι μερικά δισεκατομμύρια χρόνια γηραιότερος 
από τη Γη, κατανοούμε πως η Αγία Γραφή περιέχει, εκτός από τις 
άλλες, κι αστρονομικές αλήθειες!!! 
 

Ξαναγυρίζοντας στον κύκλο του Μέτωνα, παρατηρούμε πως  
από την περιοδικά σταθερή θέση της Σελήνης μπορούμε εύκολα να 
εντοπίσουμε τις ημερομηνίες, που αντιστοιχούν σε κάθε Νέα 



 

 

Σελήνη και Πανσέληνο, οποιασδήποτε χρονιάς. Η μέρα της 
εβδομάδας βρίκσται εύκολα με μια απλή διαίρεση διά επτά.  

 
Έτσι, αν υπολογίσουμε με αστρονομική μέθοδο τις ημερομηνίες. 
που μας εδωσε ο Daniel Rops προηγουμένως, για το εβραϊκό, 
βλέπουμε πως όλες τους είναι λανθασμένες: 

 
1) – Το 27 Σύμφωνα με τον Rops, το Πάσχα, που αρχίζει στις 14 
Νισάν (= σεληνιακός μήνας, που αρχίζει με τη Νέα 
Σελήνη αμέσως μετά την εαρινή ισημερία) το βράδυ, έπεσε στις 11  

Απριλίου μια Παρασκευή. Είναι λάθος. Η Νεομηνία του Νισάν (η 
Νέα Σελήνη) ήταν στις 2 Απριλίου και κατά συνέπεια το Πάσχα στις 
16, μέρα Τέταρτη. 
 
2 )  –  Τ ο  30  -  Σύμφωνα με τον Rops,TO Πάσχα άρχισε στις 7  
Απριλίου, μία Παρασκευή. Είναι λάθος. Η Νεομηνία συνέβη στις 
29Μαρτίου και το Πάσχα την Τετάρτη 12 Απριλίου. 

 
3 )  -  33  -  Σύμφωνα με τον Rops, το Πάσχα έπεσε στις 4  
Απριλίου και Παρασκευή. Είναι πάλι λάθος. Η Νεομηνία ήταν στις 
27 Μαρτίου και το Πάσχα σης 10 Απριλίου, μέρα Παρασκευή. Αλλά, 
σύμφωνα με τη συνήθεια του Ισραήλ, η ημέρα άρχιζε πάντοτε με τη 
τη δύση του Ήλιου, κι ο Ιησούς πέθανε απ’ ό,τι μας λένε 
τουλάχιστον, την ενάτη ώρα της μετης μέρας, δηλαδή στις τρεςι το 
απόγευμα, πρ ι ν  απ ό  τη  δύση .  Κατά  συνέπεια, δεν είχε 
αρχίσει ακόμα η Παρασκευή, αλλά βρισκόμασταν στην Πέμπτη! 

 
 
 

Αν αντίθετα παραδεχτούμε πως η σταύρωση του Ιησού, όπως 
άλλωστε υποστηρίξαμε και στο πρώτο μας Βιβλίο, έγινε το 35,  

παρατηρούμε πως Νεομηνία του Νισάν συνέβη στις 2 Απριλίου και η 
Πανσέληνος στις 16 Απριλίου, μέρα Σάββατο. 
 
Αλλά, επειδή σύμφωνα με την Ιουδαϊκή συνήθεια, που αναφέραμε 
παραπάνω, η μέρα άρχιζε το απόγευμα, ο Ιησούς πέθανε την 
παραμονή, δηλαδή στις 15 Απριλίου, μέρα Παρασκευή. Άλλωστε, 
αυτό υποστηρίζουν κι όλοι οι διάδοχοί του, που ήταν αρχικά 
Εβραίοι. 
 

Φτάνουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, πως ο Ιησούς πέθανε στις 15 
Απριλίου του 35 μ.Χ., μέρα Παρασκευή, κι όχι το 30, 31 ή 33, που 
υποστηρίζουν οι χριστιανοί ερευνητές. 

 
Αλλά, γιατί έκαναν τόσα λάθη οι ερευνητές αυτοί; Γιατί 

αγνόησαν ένα γνωστό μαθηματικό υπολογισμό; Γιατί ο D. Rops 



 

 

επέμεινε σε μια χρονολογία, αδιαφορώντας για την αστρονομική 
αλήθεια; 

 
Τα λάθη αυτά δεν είναι τυχαία. Αν ορισμένοι από τους 

σύγχρονους ερευνητές, εμπρός στην έλειψη από στοιχεία, που 
αντιμετωπίζουν από τις επίσημες πηγές, καταφεύγουν σε ορισμένες 
αμφίβολες παραδόσεις, που τους ξαφνιάζουν για την πρωτοτυπία 
τους, είναι δικαιολογημένοι. Αλλά, οι ερευνητές και οι ιστορικοί της 
επίσημης Εκκλησίας, που έχουν στη διάθεση τους τεράστια αρχεία 
και βιβλιοθήκες, δεν δικαιολογούνται, και πίσω από τα λάθη τους 
δεν κρύβεται αφέλεια η άγνοια, αλλά σκοπιμότητα. 

 
Από τους πρώτους αιώνες της ύπαρξης του Χριστιανισμού, οι 
ιστορικοί του ήξεραν πολύ καλά τις πηγές και την καταγωγή του. 
Γνώριζαν πως τ’ όνειρο του εξτρεμιστικου μεσσιανισμού ήταν η 
υποταγή των ειδωλολατρικών λαών στον περιούσιο λαό του Θεού 
της Ερήμου. Ήξεραν πως τ’ όνειρο αυτό χάθηκε για πάντα κατά τη 
διάλυση του Εβραϊκού έθνους. Ήξεραν πως τον πόθο αυτόν, τον 
κληρονόμησαν ειδωλολάτρες, που ασπάστηκαν το κίνημα. Ήξεραν 
το μετασχηματισμό αυτής της ιδέας, που κήρυξε ο Παύλος, με άλλα 
λόνια την ίδρυση μιας τεράστιας πνευματικής αυτοκρατορίας, με το 
πρόσχημα μίας νέας θρησκείας. Ήξεραν πως σιγά-σιγά το 
μεσσιανικό όνειρο της κοσμοκρατορίας άρχισε να επικρατεί τον 
τρίτο αίώνα, για να πάρει πολιτική βάση τον τέταρτο αιώνα με τον 
Κωσταντίνο και τρομερή ισχύ με τον Ιουστινιανό. Η μεσσιανική ιδέα 
απέβλεπε στην υποταγή όλου του κόσμου. Η μετα-μεσσιανική, 
δηλαδή η χριστιανική, όπως διαμορφώθηκε από τον Παύλο και τους 
οπαδούς του, απέβλεπε στην επικράτηση μιας θρησκείας, σαν 
πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση του μεσσιανικού ονείρου. 
Τελικά, επίσημος χριστιανισμός και πολιτική εξουσία ταυτίστηκαν, η 
κοσμοκρατία πέτυχε και στην πνευματική εξέλιξη της 
ανθρωπότητας ήρθαν εκείνοι οι φοβεροί αιώνες, που ονομάζουμε 
Μεσαίωνα. 

 
Για να πετύχει όμως το σκοπό του ο μεσσιανισμός, χρειάστηκε να 
βασιστεί πάνω σ’ ένα μύθο, όπως όλα τα μεγάλα κοινωνικά 
ρεύματα. Τη στιγμή λοιπόν, που άρχισε ο μετασχηματισμός του 
πολιτικού μεσσιανισμού των Ζηλωτών, σε θρησκευτικό και 
διεθνοποιημένο μεσσιανισμό του Παύλου, δημιουργήθηκε ο μύθος 
του Ιησού Σωτήρα. Για να επικρατήσει  ο μύθος αυτός,έπρεπε να 
εξαφανιστεί η ιστορική πραγματικότητρα. Γι’ αυτό ο Ιησούς της 
Ιστορίας έπρεπε  ν' αφήσει τη θέση του στο Χριστό του «μετα-
μεσσιανικού» μύθου 
 

Έτσι, στρώθηκαν στη δουλειά. Ανάμεσα στις άλλες 
«διορθώσεις» των ιστορικών κειμένων, ανέλαβαν να μεγαλώσουν 
ότο ήταν δυνατόν περισσότερο τη χρονική απόσταση ανάμεσα στο 



 

 

θάνατο του Ιησού και στην καθαίρεση του Πιλάτου, για ν’ 
αποφευχθεί ο συσχετισμός ανάμεσα στα δυο γενογονότα. Η 
απόδραση στη Σαμάρεια, η φυγή στη Φοινίκη, η φυγή στην 
Αίγυπτο, η αλλαγή τετραρχίας, μόλις πιάστηκε ο Βαπτιστής, οι έξη 
μήνες κρυψίματος στην Ιερουσαλήμ μετά το επεισόδιο στο Ναό, οι 
αδιάκοπες μετακινήσεις από το βορά στο νότο κι ανάποδα, όλα αυτά 
είναι στοιχεία, που αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο του 
αρχηγού της εβραϊκής αντίστασης ενάντια στο Ρωμαίο κατακτητή, 
πρόσωπο απόλυτα έντιμο και δικαιωμένο από την ιστορία, αλλά 
τελείως «απροσάρμοστο» με το μύθο του ενσαρκωμένου θεού, που 
ήλθε στη γη για να σώσει με τη θυσία του τον  κόσμο 

 
Όλα αυτά αποδεικνύουν πως πράγματι, στις ανώτερες ιεραρρχικές 
σφαίρες της Εκκλησίας, υπάρχει το περίφημο «μυστικό», που 
ορκίζεται να μη φανερώσει ο κάθε καινούργιος επίσκοπος,  τη 
στιγμή της χειροτονίας του. Την αναφορά στο μυστικό αυτό της 
Εκκλησίας, την κάναμε στο πρώτο Βιβλίο της σιεράς. Το «μυστικό» 
αυτό, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι τίποτε άλλο από μια επέκταση 
του παλιού μεσσιανικού ονείρου, που με αυτό θ' ασχοληθούμε 
αναλυτικά στο επόμενο βιβλίο μας. 
 

 
 

XXX 
 

Το Mυστήριο του Tάφου 
 
 
 
Μπορούμε να συμπεράνουμε πως το ίδιο βράδυ μετά τη σταύρωση, 
το κορμί του Ιησού ξεκαρφώθηκε από το σταυρό και πετάχτηκε σ' 
έναν λάκκο, όπως όλα τα πτώματα των σταυρωμένων... 
 

Αββάς LOISY: Γράμματα 
 

 
 
Η παραδοσιακή φήμη της ταφής του Ιησού σ' έναν έντιμο και 

κανονικό τάφο, που υποστηρίζουν οι συντάκτες των ευαγγελίων, 
έρχεται, δυστυχώς γι' αυτούς, σε απόλυτη αντίθεση με το ρωμαϊκό 
ποινικό δίκαιο. Ο Τάκιτος αναφέρεται στην αυστηρή αυτή διάταξη 
των ρωμαϊκών νόμων: 

 
«Εκτός από την κατάσχεση όλων των υπαρχόντων τους, οι 

καταδικασμένοι σε θάνατο δεν είχαν δικαίωμα να θαφτούν σε τάφο, 
ενώ αντίθετα αυτοί που αυτοκτονούσαν, κηδεύονταν επίσημα κι 



 

 

ήταν σίγουροι πως οι διαθήκες τους θα τηρηθούν με σεβασμό». 
(Τάκιτος: Χρον ι κά  , VI, XXXV). 

 
Από την άλλη μεριά, η καταστροφή της Σεπφόριδας, της 

πατρίδας της Μαρίας, και η εκτόπιση όλου του πληθυσμού από τις 
λεγεώνες του Βάρου, το 6 π.Χ., είχε κάνει αναγκαστικά όλους τους 
γεννημένους στην πόλη αυτήν, καθώς και τα παιδιά τους, 
«σκλάβους της αυτοκρατορίας». Αν τα παιδιά της Μαρίας και άλλοι, 
κατάφεραν να γλυτώσουν την αιχμαλωσία, αυτό δεν σήμαινε πως 
απαλλάχτηκαν από την ιδιότητα αυτήν. Απλούστατα, η ρωμαϊκή 
δικαιοσύνη τους θεωρούσε ισόβια φυγάδες κι επιφυλασσόταν να 
τους τιμωρήσει με την πρώτη ευκαιρία. Γι’ αυτό το λόγο ο 
Αυτοκράτορας Ιουλιανός απάντησε στον παλιό συμμαθητή του στις 
φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας, κι αντίπαλό του, Κύριλλο της 
Αλεξανδρείας, πως: «Ο άνθρωπος αυτός (ο Ιησούς) ήταν σκλάβος 
του Καίσαρα, και θα το αποδείξουμε...» (Βλ. Κύριλλος της 
Αλεξανδρείας: Κατά    Ι ουλ ι αν ού ) .  
 

Που πάει να πεί πως για τα μάτια της ρωμαϊκής δικαιοσύνης, ο 
Ιησούς ήταν ένας σκλάβος κι επιπλέον φυγάς κι αντάρτης, κι αν 
κατά τη διάρκεια της ζωής του υπήρξαν μυστηριώδεις δυνάμεις, 
που τον βοήθησαν και τον προστάτεψαν σχεδόν με σκανδαλώδη 
τρόπο (ο Daniel Rops άλλωστε, συμφωνεί μαζί μας στο σημείο 
αυτό), δεν σημαίνει πως του πρόσφεραν και την προστασία τους, 
όταν ήταν πια νεκρός. Εφ' όσον αποφασίστηκε πλέον οριστικά ο 
θάνατός του όλες οι προβλεπόμενες ποινές εφαρμόστηκαν στο 
ακέραιο, χωρίς να υπάρξει καμία δύναμη που να τις απαλύνει για 
χάρη του. Γι' αυτό, είναι αδιανόητο να υποστηρίζουμε την ύπαρξη 
ενός τάφου έντιμου και ειρηνικού, όπως των ανθρώπων, που 
πεθαίνουν ήρεμα στο κρεββάτι τους. Ο τάφος του Ιησού ήταν 
αυτός, που πρόβλεπε ο ρωμαϊκός νόμος, δηλαδή η FOSSA 
INFAMIA, ο εξευτελιστικός βουρκόλακκος, που μέσα εκεί πέταγαν 
τα πτώματα των καταδίκων. 

 
Πράγματι, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, που είχε στη διάθεσή του 

τα Αυτοκρατορικά αρχεία της Ρώμης, έγραψε στην Επ ι σ τολή  
προ ς  Φώτ ι ον ,  πως ο τάφος του Ιησού δεν ήταν τίποτε άλλο από 
τον κοινό Βουρκόλακκο των καταδίκων. Ο ίδιος ο Ιησούς άλλωστε 
είχε υπ' όψη του που θα κατέληγε το σώμα του, σε περίπτωση που 
θα έπεφτε στα χέρια των Ρωμαίων, και δεν το έκρυψε στις 
διάφορες παραβολές του. (Βλ. Ματθα ί ος  ΚΑ', 39 και Μάρκο ς  
ΙΒ', 8). 

 
Η παράδοση αυτή διατηρήθηκε στα πρώτα χρόνια του 

Χριστιανισμού, την αποστολική δηλαδή περίοδο. Στο πανάρχαιο 
Ευαγγ έλ ι ο  των  Δώ δεκα  Αποσ τ όλων ,  διαβάζουμε τα εξής: 

 



 

 

«Οδήγησαν τον Πιλάτο και τον εκατόνταρχο στο πηγάδι του 
κήπου, το πηγάδι το Βαθύ... Κοίταξαν μέσα στο πηγάδι και οι 
Εβραίοι φώναξαν: - Πιλάτε, το κορμί του Ιησού, που πέθανε, δεν 
είναι αυτό εκεί κάτω; ....» (15ο Απόσπασμα). 

 
Βέβαια, η συνέχεια του ίδιου κειμένου διορθώνει κάπως τα 

πράγματα: 
 

«Ο Πιλάτος είπε: - Νομίζετε πως είναι ο Ναζαρηνός; Κι εκείνοι 
απάντησαν: - Πιστεύουμε πως είναι αυτός. Τότε τους είπε: Πρέπει 
να βάλετε το κορμί του μέσα σ' έναν τάφο, όπως γίνεται για όλους 
τους νεκρούς...» (15ο Απόσπασμα - Συνέχεια) 
 
Κατά συνέπεια, αυτοί που ξεκάρφωσαν το το σώμα του Ιησού 
από το σταυρό ήταν οι Ρωμαίοι λεγεωνάριοι, κι όχι ένα ύποπτο 
υποκείμενο σαν τον Ιωσήφ τον Αριμάθειο. Οι λεγεωνάριοι, μόλις 
ξεκάρφωσαν το πτώμα, το έρριξαν μέσα στο συνηθισμένο για το 
σκοπό αυτό, λάκκο. 

 
Ο Αββάς Loisy, καθηγητής στο Καθολ ι κό  Ι νσ τ ι τ ού τ ο  του 
Παρισιού, κι ο Καθολικός Ακαδημαϊκός Ε. Le Roy, απέκλεισαν το 
ενδεχόμενο  της ύπαρξης ενός κανονικού τάφου για τον Ιησού. Κι 
έχουν δίκιο. 
 
Το πέταγμα του πτώματος του Ιησού μέσα στον κοινό βουρκόλακκο 
των καταδίκων (τέτοιος λάκκος υπήρχε και στη Ρώμη, στο λόφο 
του Εσκιλίνου) διευκόλυνε τους αποστόλους, που το κλέψανε, για 
να διαδώσουν κατόπιν το μύθο της ανάστασης. Δεν ήταν βέβαια 
όλοι τους μυημένοι στο τέχνασμα. Υπάρχει μια έμμεση αναφορά 
πάνω σ' αυτό, γιατί στο ίδιο κείμενο, που εξετάσαμε προηγουμένως, 
διαβάζουμε: "...ο Πιλάτος κάλεσε το δεύτερο. Του είπε: - ξέρω πως 
είσαι ένας άνδρας, που αγαπάει την αλήθεια, περισσότερο απ’ 
όλους τους τους άλλους. Γι' αυτό πες μου, πόσοι από τους 
αποστόλους, πήραν το σώμα του Ιησού από τον τάφο; Κι εκείνος 
απάντησε: - Ήρθαν και οι ένδεκα μαζί με τους μαθητές τους και το 
πήραν κρυφά, εκτός από εκείνο τον άλλον (τον Ιούδα)! 
 
Ο Πιλάτος κάλεσε τον τρίτο και του είπε: - Εκτιμώ τη μαρτυρία σου 
περισσότερο από τη μαρτυρία των άλλων. Ποιος πήρε το κορμί του 
Ιησού από τον τάφο; Κι εκείνος του απάντησε: - 
 
Ο Ιωσήφ με το Νικόδημο και τους γονείς των. Και κάλεσε τον 
τέταρτο και τον ρώτησε: - Είσαι ο πιο αξιόπιοτος από όλους τους 
άλλους που ρώτησα, πες μου λοιπόν τι συνέβη όταν σας πήραν το 
κορμί του Ιησού από τον τάφο. Κι εκείνος είπε: Κύριε, Άρχοντά 
μας, να τί έγινε. Κοιμόμασταν όλοι μας, και δεν καταλάβαμε τίποτα. 



 

 

Όταν ξυπνήσαμε, είδαμε πως έλειπε το πτώμα, ψάξαμε, δεν το 
βρήκαμε και τότε ειδοποιήσαμε...» (15ο Απόσπασμα). 
 

Στη συνέχεια της αφήγησης, ο Πιλάτος πήγε ο ίδιος να ερευνήσει 
τον τάφο, γιατί δεν είχε καμία εμπιστοσύνη σε όλες αυτές τις 
αντιφατικές μαρτυρίες. θα παρατηρήσουμε πως οι Απόστολοι δεν 
αρνούνται την περίπτωση της κλοπής του πτώματος και οι ίδιοι δεν 
πιστεύουν στην ανάσταση. Όταν ο Πιλάτος φτάνει στον τάφο, 
βλέπει τα σάβανα ριγμένα κάτω και παρατηρεί: «Αν είχαν πάρει το 
κορμί, θα είχαν πάρει μαζί και τα σάβανα...» 
 

Αλλά, αμέσως οι Εβραίοι του απαντούν: «Δεν βλέπεις πως δεν 
είναι τα δικά του σάβανα, αλλά ξένα; ...» 

 
Κατά συνέπεια, αυτά, που υποτίθεται πως βλέπει ο Πιλάτος, δεν 

είναι οι νεκρικοί επίδεσμοι, που με αυτούς εδεναν τα πόδια, τα 
χέρια και συγκρατούσαν το σαγόνι, αλλά νεκρικά ρούχα, ίσως κι 
απλοί επίδεσμοι, γιατί το κείμενο δε λέει τίποτα για το τυπικό 
νεκρικό σουδάριο... Το αρχαίο αυτό ευαγγέλιο έχει περάσει από τη 
λογοκρισία, όπως όλα τα άλλα. 

 
Και στο σημείο αυτό, θα εξετάσουμε όλες τις υποθέσεις, που 

σχετίζονται με την ψευδο - ανάσταση. 
 
Στο πρώτο μας Βιβλίο δώσαμε την προσωπική μας εξήγηση. Ο 

Ιησούς πέθανε, και στις «μεταθανάτιες» εμφανίσεις του τον 
αντικατέστησε ο δίδυμος αδελφός του. 

 
Αλλά, υπάρχουν κι άλλες εξηγήσεις γι’ αυτές τις τόσο διακριτικές 

κι επιφυλακτικές «μεταθανάτιες» εμφανίσεις. 
 
Το πρώτο πράγμα, που εντυπωσιάζει στην περίπτωση της 

ανάστασης, είναι το γεγονός, πως ο «αναστημένος Ιησούς», που 
επέστρεψε στη ζωή με όλη την υπερφυσική δόξα και παντοδυναμία 
του, δεν παρουσιάστηκε ούτε στους ισχυρούς, τον Καϊάφα και τον 
Πιλάτο, ούτε στους ανίσχυρους, που τον περίμεναν, το λαό του 
Ισραήλ. Αντίθετα, οι λιγοστές εμφανίσεις του γίνονται νύχτα, σ' ένα 
δρόμο, στο σπίτι ενός φίλου, σ' ένα κλειστό κύκλο έμπιστων 
ανθρώπων.Ακόμα, ο «αναστημένος» κυκλοφορεί μεταμορφωμένος, 
σε σημείο που δεν τον αναγνωρίζουν, παρά μόνο όταν το θελήσει ο 
ίδιος. Και το χειρότερο, αρκετοί από τους αποστόλους του 
«αμφιβάλλουν» και κοιτάζουν καχύποπτοι το θέαμα, ίσως γιατί 
ζώντας μαζί του είχαν σχηματίσει μια γνώμη για το πρόσωπο και τα 
τεχνάσματά του (Ματθα ί ο ς  ΚΗ', 17). 

 
Ας δούμε λοιπόν, τις άλλες εξηγήσεις: 
 



 

 

Υπάρχει πρώτα απ’ όλα η ερμηνεία του SCHALOM BEN-CHORIN, 
που αναφέρεται στο ΒιΒλίο του JESUS BRUDER JESUS (Ο 
Ναζαρηνός από Ιουδαϊκή άποψη). Ο συγγραφέας αυτός 
χρησιμοποιεί πολλούς παλαιότερους ερευνητές και περισσότερο απ’ 
όλους τον Η. S. REIMARUS (1694-1777), που στο bιβλίο του 
WOLFFENBUETTELER FRAGMENTEN αναπτύσσει την παλιά εβραϊκή 
παράδοση TOLEDOTH JESCHUAH, άγνωστου συγγραφέα. Σύμφωνα 
με το πανάρχαιο αυτό εβραϊκό κείμενο,το σώμα του Ιησού το 
έκλεψαν οι απόστολοι. 
 

Ο SCHALOM BEN-CHORIN υποστηρίζει πως η φήμη της 
ανάστασης και η διάδοσή της βασίζεται στ’ «όραμα» του Σαύλου-
Παύλου (βλ. Επ ι σ τολή  Προς  Κ ορ ι νθ ί ου ς :  ΙΕ', Μ) και στον 
εκβιαστικό τρόπο, που παρουσιάζει το όλο θέμα: «Ει  δε Χριστός 
ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστις 
υμών...» 

 
Μπορούμε να βεβαιώσουμε μαζί με τον BEN-CHORIN τον 

«Απόστολο των Εθνών», πως κάναμε την εκλογή μας, ανάμεσα στις 
δυο λύσεις και δεν είναι αυτή, που απαιτεί. 

 
Σέ συνέχεια υπάρχει ένας άλλος και αξιόλογος ερευνητής, ο 

HUGH SCHOENFIELD, που στο βιβλίο του: THE PASSOVER FLOT 
(HUTCHISON 1965), αποτέλεσμα σαράντα χρόνων έρευνας, 
υποστηρίζει πως ο Ιησούς είχε οργανώσει τη ζωή του, έτσι ώστε να 
φαίνεται σα μια αδιάκοπη πραγματοποίηση των παλαιών 
προφητειών, που σχετίζονταν με το Μεσσία. Για την ανάσταση μας 
λέει τα εξής. Ο Ιησούς κατάφερε να γίνει η εκτέλεσή του την 
παραμονή του Σαββάτου. Το Σάββατο, που άρχιζε από το απόγευμα 
της παρασκευής, απαγορευόταν να μείνουν οι κατάδικοι πάνω στο 
σταυρό. Έτσι, οι στρατιώτες τον ξεκρέμασαν από το φοβερό 
ικρίωμα, μόλις μετά από λίγες ώρες μαρτυρίου. Οι σταυρωμένοι 
όμως αργούσαν πολύ να πεθάνουν και ο Ιησούς πρέπει στην 
πραγματικότητα να ήταν ζωντανός, όταν κατέβηκε από το σταυρό. 
Έτσι εξηγείται και η απορία του Πιλάτου, που εντυπωσιάστηκε από 
την είδηση, πως ο Ιησούς είχε κι όλας πεθάνει. (Μάρκο ς  ΙΕ', 44) 
Ο φαινομενικός θάνατος του Ιησού πέτυχε χάρις στο σφουγγάρι, 
βουτηγμένο στο ξύδι και στη χολή, που στην πραγματικότητα ήταν 
ένα ναρκωτικό, που τον έκανε να χάσει τις αισθήσεις του, να μη 
νοιώσει τίποτε από το μαρτύριό του και να δημιουργήσει την 
εντύπωση του νεκρού. Αμέσως μετά το θάψιμό του, ο Ιωσήφ ο 
Αριμάθειος κι ο Νικόδημος τον έκλεψαν από τον τάφο και τον 
μετέφεραν σε σίγουρο μέρος, όπου άρχισε η ανάρρωση του. 
Δυστυχώς γι' αυτόν, μετά από λίγες μέρες, καταπληγωμένος, όπως 
ήταν από το μαστίγωμα και τη σταύρωση, πέθανε. Αλλά, στο 
μεταξύ, πρόλαβε να εμφανιστεί δυο τρείς φορές, να μιλήσει στους 



 

 

μαθητές του, να τους δείξει τις πληγές του και το κυριότερο, να 
θεμελιώσει τη φήμη της ανάστασής του. 

 
Τέλος, θα παρουσιάσουμε την άποψη ενός ερευνητή, του KURT 

BERNA, προέδρου της INTERNATIONAL FOUNDATION FOR THE 
HOLY SHROUD της Ζυρίχης, που στο εικονογραφημένο Βιβλίο του 
JESUS NIGHT AM KREUZ GESTORBEN: (Ο Ι ησού ς  δεν  π έθαν ε  
πάνω  σ το  Σ ταυρό)  μας λέει πως το σάβανο του Τουρίνου είναι 
πλαστό, η λάμα του ακοντίου δεν άγγιξε ποτέ την καρδιά του Ιησού 
και το αίμα, ανακατωμένο με νερό, που βγαίνει από μια πληγή, δε 
θεωρήθηκε ποτέ σα σημάδι θανάτου. Υποστηρίζει κι αυτός πως ο 
Ιησούς μπήκε ζωντανός στον τάφο, και στην συνέχεια τον 
βοήθησαν να ντυθεί με ρούχα που του έφερε ο Ιωσήφ ο 
Αριμάθειος, και τον πήραν σ’ ένα σίγουρο μέρος, όπου ανάρρωσε κι 
έκανε τις «μεταθανάτιες» εμφανίσεις. 
 

Όλες αυτές οι εξηγήσεις είναι αποδεκτές με τον όρο πως ο 
Ιησούς, αμέσως μετά το κατέβασμά του από το σταυρό, 
τοποθετήθηκε μέσα σ' έναν παραδοσιακό εβραϊκό τάφο με δύο 
διαμερίσματα κτλ. Αλλά, αν ρίχτηκε στον βουρκόλακκο των 
καταδίκων, την περίφημη FOSSA INFAMIA, τότε όλες οι 
προσπάθειες για την αναζωογόνησή του, φαίνονται λιγάκι απίθανες. 
Ο βουρκόλακκος ήταν σ' ένα μέρος φανερό, κι όλοι θα μπορούσαν 
να δουν τους κλέφτες. Άλλωστε, ήταν γνωστό πως οι 
καταδικασμένοι πετάγονταν εκεί μέσα μισοπεθαμένοι, κι έτσι 
υπήρχε εκεί φρουρά για οποιοδήποτε ενδεχόμενο 
«νεκρανάστασης». Όλα τα στοιχεία, που έχουμε στη διάθεση μας, 
μας οδηγούν στο συμπέρασμα, πως ο Ιησούς πετάχτηκε στο λάκκο 
μαζί με τους δύο ληστές, νεκρός η μισοπεθαμένος. Το ίδιο 
υποστήριξε κι ο Αυτοκράτορας Ιουλιανός στα γράμματά του προς 
τον Κύριλλο της Αλεξανδρείας, κι ας μην ξεχνάμε πως ο 
Αυτοκράτορας είχε στη διάθεση του τ’ αρχεία, που του έδιναν 
στοιχεία, για να βρει την αλήθεια για ένα γεγονός, που συνέβη 
μόλις διακόσια χρόνια πριν από την εποχή του. 

 
Έτσι, προτιμούμε να εξηγήσουμε τις μεταθανάτιες» εμφανίσεις 

σαν έργο του δίδυμου αδελφού του Ιησού, κι αυτό για 
περιορισμένο χρόνο και μόνο σε χώρους ακίνδυνους. Ένας 
νεαρός μας συνάδελφος, ο J. SADOUL, μας κατηγορεί πως είναι 
αποτυχημένη η πρότασή μας για το ρόλο του δίδυμου αδελφού του 
Ιησού, επειδή κατά τη γνώμη του τα μυθιστορήματα, που δίνουν 
μια λύση στην πλοκή τους με την αποκάλυψη 
ενός δίδυμου αδελφού, είναι ξεπερασμένα. Παραπέμπουμε 
τον ερευνητή αυτόν στην Παλαιά Διαθήκη, για να καταμετρήσει τις 
άφθονες περιπτώσεις διδύμων (Ιακώβ και Ησαύ 
κτλ.). Άλλωστε, εκείνος είναι, που χαρακτηρίζει το ευαγγέλιο 
μυθιστόρημα, κι όχι εμείς  



 

 

Ας, ανακεφαλαιώσουμε: 
 

Σύμφωνα με τους ρωμαϊκούς νόμους, το πτώμα του Ιησού 
τοποθετήθηκε (η μάλλον πετάχτηκε) μέσα στο Βουρκόλακκο για τα 
πτώματα των καταδίκων, μαζί με τους δυο ληστές. Πριν πεταχτούν 
τα τρία πτώματα εκεί μέσα, τους έσπασαν τις γάμπες. Η επίσημη 
εκδοχή θέλει να πιστεύει πως ο λόγος ήταν να τους έρθει πιο 
γρήγορα ασφυξία και να τελειώνουν συντομότερα το μαρτύριό 
τους, αφού έτσι κι αλλοιώς δεν θα ξαναπερπατουσαν. Αλλά, ο 
σταυρός είχε ένα «υποστήριγμα», που εφάρμοζε ανάμεσα στα 
σκέλια, πράγμα που πρόσθετε στ’ άλλα μαρτύρια και την οδύνη του 
«παλουκώματος». Έτσι, έσπαγαν τις νάμπες, μόνο και μόνο για να 
εμποδίσουν τους μισοπεθαμένους να σκαρφαλώσουν έξω από το 
φρικτό λάκκο. Περίπτωση σπάνια, αλλά οπωσδήποτε πιθανή. 
Άλλωστε, για τον ίδιο λόγο υπήρχε και φρουρά. 

 
Οι δυο κλέφτες υπέφεραν τρομερά μέσα στο Βουρκόλακκο, μέχρι 

που η γάγγραινα κι ο τέτανος αποτελείωσαν αυτό που είχε αρχίσει 
το μαστίγιο κι ο σταυρός. Για τον Ιησού, τα πράγματα ήταν ακόμα 
πιο απλά. Έδειχνε ήδη νεκρός, αλλά καχύποπτος ένας λεγεωνάριος 
της φρουράς, του εδωσε ένα κτύπημα με το ακόντιό του, 
ανοίνοντας μιαν αναπνευστική δίοδο για τα πνευμόνια του. Αν και 
μετά από αυτό δεν ανάσαινε, ήταν πράγματι νεκρός. Οι άντρες της 
φρουράς είχαν λόγο να είναι καχύποπτοι, γιατί ο Ιησούς είχε 
προαναγγείλλει την ανάσταση του, και οι στρατιώτες, έτρεμαν τα 
σκιάχτρα και τα  φαντάσματα, όπως όλος ο αρχαίος κόσμος. 

 
Στη συνέχεια, το πτώμα του πετάχτηκε στο λάκκο, όπου 

βρίσκονταν ήδη τα πτώματα των δυο ληστών. Αυτοί δεν ήταν 
ακόμα νεκροί. Ακούγονταν καθαρά τα βογγητά τους. Όταν πια 
έπαψαν κι αυτά τα βογγητά, η φρουρά αποσύρθηκε, έπεσε η νύχτα 
και ήρθαν οι Ζηλωτές, που έκλεψαν το πτώμα του Ιησού και το  
μετέφεραν στη Σαμάρεια, όπως αποδείξαμε στο πρώτο μας βιβλίο. 

 
Μια άλλη εκδοχή, θα μπορούσε να είναι η εξής. Μόλις 

αποδείχτηκε ο θάνατος του Ιησού, πήγαν στον Πιλάτο και του 
ζήτησαν την άδεια να τον θάψουν στον οικογενειακό τάφο. Ας μην 
ξεχνάμε πως ο Ιησούς ήταν απόγονος της βασιλικής οικογένειας 
του Δαυίδ κι ο Πιλάτος δεν είχε πλέον λόγο ν’ αρνηθεί κάτι τέτοιο. 
Άλλωστε, εφ' όσον αποδείξαμε πως η πραγματική (δεύτερη) 
σταύρωση έγινε στ’ Όρος των Ελαιών, τότε ο τάφος ήταν μόλις 
μερικά μέτρα μακρυά από το βουρκόλακκο. 
 

Η δεύτερη αυτή εκδοχή συμφωνεί με την αφήγηση του 
Ευαγγ ελ ί ου  των  Δώδεκα  Α ποσ τόλων ,  που στο 15ο 
απόσπασμά του, μας παρουσιάζει τον προκουράτορα να επιτρέπει 



 

 

στους Εβραίους να βγάλουν έξω από το πηγάδι (!) το σώμα του 
Ιησού και να το θάψουν σ' έναν τάφο. 

 
Οι αντίπαλοι μας δεν έχουν παρά μόνο μιαν απάντηση στους 

ισχυρισμούς μας: «Δεν  συμφωνούν» .  
 
Αλλά, το να μην συμφωνούν μαζί μας, δεν είναι ένα 

συμπέρασμα, που στηρίζεται σε ντοκουμέντα. Είναι πείσμα. Γι' 
αυτούς, η περίπτωση ενός άνθρωπου, που μαστιγώθηκε, 
σταυρώθηκε, τρυπήθηκε με λόγχη, πέθανε, θάφτηκε για τρεις 
μέρες κι αναστήθηκε χωρίς να δείχνει το παραμικρό σημάδι 
ταλαιπωρίας, είναι κάτι το φυσικό και αποδεκτό. Αλλά, αν τους 
πείτε πως απλούστατα οι οπαδοί του εκλεψαν το πτώμα, και 
διέδωσαν τη φήμη της ανάστασής του, που τελικά έγινε πιστευτή 
από τ’ αγράμματα κι αμόρφωτα πλήθη, θα σας απαντήσουν πως 
αυτό, που λέτε, αποκλείεται, είναι παράλογο, απίθανο, κι εσείς ο 
ίδιος είστε βλάσφημος. 

 
«Πιστεύω στους μάρτυρες, που σφάζονται μόνοι τους...» ελεγε ο 

Pascal. Αλλοίμονο! Η ιστορία έχει άποδείξει πως εύκολα κανείς 
πεθαίνει αδέξια, για μιαν ανόητη αιτία... Θυμόμαστε πάντοτε τον 
Rostand, που παρατήρησε σοφά: 

 
« Είναι πιο εύκολο να πεθάνει κανείς γι’ αυτό, που πιστεύει, παρά 

να παραδεχτεί το σφάλμα του και ν’ άλλάξει πίστη». 
 
 
 
 
 

XXXI 
 

 
Το Κάψιμο των Λειψάνων του Ιησού 

 
 
 

«Πέστε στο βασιλιά: 
Ο μορφοστόλιστος Ναός ρημάδια, 

ψόφια η δάφνη η μαντική, 
σωπαίνει η φλύαρη πηγή, 

που μας μουρμούραγε τα μυστικά 
κι ο Απόλλωνας, σπίτι δεν έχει...» 

 
Ο Τελευταίος Χρησμός των Δελφών (Ελεύθερη Απόδοση). 



 

 

 
 
 

Θα θέλαμε να συμπληρώσουμε το προηγούμενο κεφάλαιο, 
αφιερωμένο στο μυστήριο του τάφου, με μιαν αναφορά στο κάψιμο 
των λειψάνων του Ιησού, που γι' αυτό μιλήσαμε περιληπτικά στο 
πρώτο μας βιβλίο. Πρόκειται για το κάψιμο των λειψάνων που 
διέταξε το 362 ο Αυτοκράτορας Ιουλιανός στη Σεβάστεια της 
Σαμάρειας. Η υπαρξη και το κάψιμο αυτών των λειψάνων συντρίβει 
οριστικά το μύθο της ανάστασης.  
 
   Ο αναγνώστης, που μελετάει τα κείμενα εκείνης της εποχής σεν 
πρέπει να μπερδέψει δύο διαφορετικά γεγονότα, που έγιναν με 
διαφορά λίγων εβδομάδων, και που και τα δύο είναι μέρος αυτής 
της κίνησης, που δίκαια ονομάστηκε «ειδωλολατρική αντίδραση». 
Διατάχτηκαν δύο εκταφές. Η πρώτη έγινε τον Αύγουστο του 362 
στη Σεβάστεια. Η δεύτερη στις 21 Οκτωβρίου, όταν ο Ιουλιανός 
βρισκόταν στην Αντιόχεια της Συρίας. Ανάμεσα στη Σεβάστεια της 
Σαμάρειας και στη Δάφνη της Συρίας, υπάρχει μια απόσταση πάνω 
από 450 χιλιόμετρα σ’ ευθεία γραμμή. Ας συνοψίσουμε την 
κατάσταση: 

 
 

Ο Ιουλιανός, στην επιθυμία του να ξανανοίξει το Ναό του 
Απόλλωνα στη Δάφνη και ν’ αποκαταστήσει τη λατρεία και το 
μαντείο του Θεού, διέταξε ν' απομακρύνουν από την περιοχή τα 
λείψανα του επίσκοπου της Αντιόχειας Βαβύλα, που είχε θαφτεί 
εκεί. Όταν ρώτησε το γειτονικό μαντείο, αν ο θεός ευνοούσε την 
επαναλειτουργία του ιερού του, το μαντείο απάντησε: 
«Απομακρύνετε τα πτώματα...» 

 
Οι χριστιανοί πήραν λοιπόν την εντολή, ν’ απομακρύνουν τα 

λείψανα του επισκόπου τους, πράγμα που εκαναν με ψαλμωδίες και 
τελετές, χωρίς να τους πειράξει κανένας. 

 
Αλλά, εκείνη τη νύχτα, έπεσε λέει φωτιά από τον ουρανό κι 

έκαψε το ιερό του θεού, το άγαλμά του, το βωμό κι όλα τ’ 
απαραίτητα για τη λατρεία του. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δηλώνει 
πως είδε το «θαύμα» με τα μάτια του, στην Τε τάρτη  Ομ ι λ ί α  
γ ι α  το Εγκώμ ι ο  τ ου  Αγ ί ου  Παύ λου  και στο Λόγ ο  κατά    
Εθν ι κών .  

 
Η παραπάνω δήλωση είναι για μας ομολογία, πως αυτός ήταν 

που διέταξε να βάλουν φωτιά τη νύχτα στο Ναό του Απόλλωνα, 
όπως αυτός ήταν, που λίγα χρόνια αργότερα, το 404, έβαλε φωτιά 
στο Βυζάντιο, τη νύχτα που τον εξόριζε η Αυτοκράτειρα Εύδοξία. Οι 
άνθρωποι του έκαψαν τα ωραιότερα κτήρια της πόλης και 



 

 

προπάντων τη Βιβλιοθήκη. Τα βιβλία υπήρξαν από πάντα ο πιο 
μισητός εχθρός της χριστιανοσύνης. 

 
Λίγο πριν από το επεισόδιο αυτό, πάλι το 362, αλλά τον 

Αύγουστο αυτή τη φορά, ο Ιουλιανός είχε διατάξει ν' ανοίξουν τον 
τάφο αύτού που ονόμαζε « ο ν εκρός» ,  «π ου  οιι Ε βρα ί ο ι  
λ ατρεύ ουν  σα  θεό . . » ,  « που  ι σ χυρ ί ζ ον τα ι  πω ς  
ανασ τήθηκ ε… »   Ο Αυτοκράτορας διέταξε να καούν τα λείψανα 
και η στάχτη τους να σκορπιστεί στη Σαμάρεια. Οι χριστιανοί 
κήρυξαν αργότερα πως τα λείψανα, που έκαψε ο Ιουλιανός, ανήκαν 
στον Ιωάννη το Βαπτιστή. 

 
Αλλά ποτέ κανείς δεν ισχυρίστηκε πως ο Βαπτιστής αναστήθηκε, 

κανείς δεν τον λάτρεψε σα θεό, ακόμα ούτε οι ίδιοι οι οπαδοί του, 
οι Μανδα ί ο ι  που τον θεωρούσαν απλούστατα σαν ένα μεγάλο 
προφήτη και τίποτα περισσότερο. Οι χαρακτηρισμοί του Ιουλιανού, 
που είδαμε παραπάνω, ανταποκρίνονται μόνο σ' ένα πρόσωπο, τον 
Ιησού. 

 
Για την τύχη του κεφαλιού του Βαπτιστή, υπάρχουν δύο πιθανές 

εκδοχές. Είτε καρφώθηκε σε μια λόγχη και στήθηκε στον ψηλότερο 
πύργο του κάστρου του Μαχαιρούντα είτε μια μικρή συνοδεία το 
παρουσίασε στον Ηρώδη-Αντίπα, στο ανάκτορό του στην 
Ιερουσαλήμ. Στην πρώτη περίπτωση, οι οπαδοί του Βαπτιστή δεν 
άγγιξαν ποτέ τους μια τρίχα από το σώμα του αποκεφαλισμένου 
προφήτη. Στη δεύτερη, ίσως να επιτεθήκανε στο μιρκο απόσπασμα 
και να εκλεψαν το κεφάλι.Αλλάποτέ δεν το έθαψαν στη Σαμάρεια, 
κι αυτό γιατί:  

 
α) Δεν υπήρχε ανάγκη να δημιουργηθεί ολόκληρος τάφος για ένα 

κεφάλι. Ένα μικρό οστεοφυλάκιο έφτανε, και με το παραπάνω. 
Αλλά οι ειδωλολάτρες του Ιουλιανού δεν άκαψαν ένα κεφάλι, αλλά 
έναν ολόκληρο σκελετό. 

 
β) Ο Ευσέβιος της καισάρειας (Εκκλησιαστική Ιστορία,I, XI) 

μιλώντας για την εκτέλεση του Βαπτιστή δεν αναφέρει  πουθενά 
πως οι οπαδοί του κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους το κεφάλι 
ή το σώμα του προφήτη. Δέ μιλάει καν για ταφή 
 

γ) Ο Σωζομένης, στην Εκκλησ ι ασ τ ι κή  Ισ τορ ί α  τ ου  μας λέει 
πως το κεφάλι του Βαπτιστή είναι το μοναδικό λείψανο του 
προφήτη, που σώθηκε και μεταφέρθηκε αρχικά από την 
Ιερουσαλήμ στην Κιλικία, κι από εκεί στην Κωνσταντινούπολη. 
Πουθενά λόγος για τη Σεβάστεια. 
 
δ) Ένα άλλο κεφάλι του Βαπτιστή βρίκσεταια πό το 4ο αιώνα στην 
εκκλησία που έκτισε ο Θεοδόσιος στη Δαμασκό. Το κεφάλι αυτό 



 

 

βρίσκεται ακόμα στη Δαμασκό μέσα σ’ ένα μουσουλμανικό τζαμί. 
Τρία κεφάλια, που ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο. 

 
ε) Σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, τα κορμιά των καταδικασμένων 
σε θάνατο δεν δίνονται στις οικογένειές τους, ούτε στους φίλους 
τους. (Ταλμούδ: SANHENDRIN VI, 5). Ο Ηρώδης - Αντίπας, σαν 
τοπικός ηγεμώνας ήταν υποχρεωμένος να υπακούει στις διατάξεις 
του Ιουδαϊκού νόμου. 
 
Κατά συνέπεια, τα λείψανα που κάηκαν κατά διαταγή του Ιουλιανού 
στη Σεβάστεια της Σαμάρειας, ανήκαν στον Ιησού και όχι στον 
Βαπτιστή. 
 
Τα υπόλοιπα επιχειρήματά μας πάνω στη θέση μας αυτήν, ο 
αναγνώστης θα τα βρεί στο πρώτο βιβλίο της σειράς, στο κεφάλαιο 
XXII. 
 
 
 
 
 

 
XXXII 

 
 

Οι Αναστημένοι της Μεγάλης Παρασκευής 
 

 
 
 

Ακούσαντες δε ανάστασιν νεκρών οι μεν εχλεύαζον, οι δε είπον: 
ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου...» 

 
Πράξεις των Αποστόλων: ΙΖ,32 

 
 
 
 
 
 
 
Θα ήταν μεγάλο λάθος να νομίσουμε πως η μορφωμένη τάξη, οι 
φιλόσοφοι κι όλοι όσοι ασχολιόντουσαν με τις επιστήμες , γενικά  η 
αριστοκρατία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν ένα σύνολο από 
ηλίθιους κ. αφελείς. Τα χαρίσματα αυτά ανήκουν μάλλον στις 
μεγάλες σημιτικές μάζες της εποχής. Η καρτεσιανή αμφιβολία και ο 



 

 

σεβασμός στη λογική δεν είναι πράγματα που ανακαλύφθηκαν τον 
17ο αίώνα. Είναι τα ίδια τα δημιουργήματα του ελληνο-ρωμαϊκού 
πολιτισμού. Αν αμφιβάλλουμε, δεν εχουμε παρά να διαβάσουμε 
αυτά, που έγραψε ένας σοφός Αυτοκράτορας του 4ου αιώνα, ο 
Ιουλιανός πάνω στο θέμα των αναστημένων της Μεγάλης 
Παρασκευής: 
 
«Πώς; Ένα ολόκληρο πλήθος από πεθαμένους αναστήθηκε τη μέρα 
που πέθανε αυτός ο θεός (Ιησούς) και κανείς Ρωμαίος συγκλητικός 
δεν πληροφορήθηκε το παραμικρό για ένα τόσο εντυπωσιακό 
φαινόμενο, που συνέβη στην Ιουδαία, δηλαδή σε περιοχή, που 
βρισκόταν κάτω από τον άμεσο έλεγχο  της Ρωμαϊκής Συγκλήτου; 
Πώς; Φαινόμενα, που αν είχαν συμβεί, θ' αποσπούσαν την προσοχή 
όλου του κόσμου,, αγνοήθηκαν απ’ όλη την υφήλιο;... Πώς; Ακόμα 
και τη λέξη «ευαγγέλιο» την την αγνοούσαν οι Ρωμαίοι για δύο 
ολόκληρους αιώνες;...» (Ιουλιανός: Κατά  Χρ ι σ τ ι ανών ,  
συμπλήρω μα) .  
 

Το ευαγγέλιο, που περιέχει την τερατώδη αυτή είδηση, και που 
δίκαια προκαλεί την αγανάκτηση του Ιουλιανού, είναι ο Ματθαίος. 
Η είδηση περιέχεται στο εδάφιο ΚΖ', 51-55. Πάνω στο θέμα αυτό, 
θα πρέπει να προσθέσουμε πως ούτε τα βιβλία του Φλαβίου Ιωσήφ, 
που πολλές φορές «συμπληρώθηκαν» από το χέρι των μεσαιωνικών 
καλόγερων, ούτε τα δύο Ταλμούδ, της Ιερουσαλήμ και της  
Βαβυλώνας, αναφέρουν το παραμικρό γι' αυτή τη μαζική ανάσταση 
των νεκρών από το νεκροταφείο της Ιερουσαλήμ και την περιφορά 
τους μέσα στην πόλη. Ακόμα, τ’ άλλα τρία κανονικά ευαγγέλια 
αγνοούν τελείως την περίπτωση. Ας δούμε όμως την καταπληκτική 
αυτή αφήγηση από κοντά: 

 
«… και ιδού, το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο από 

άνωθεν εως κάτω, και η γη εσείσθη και αι πέτραι εσχίσθησαν, και 
πολλά μνημεία ανεώχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων 
αγίων ηγέρθησαν, και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την 
έγερσιν αυτού, είσήλθον είς την αγίαν πόλιν και ενεφανίσθησαν 
πολλοίς...» (Ματθαίος ΚΖ', 51 - 55). 

 
Όταν στην Αθήνα ο Παύλος μίλησε στους Αρεοπαγίτες για την 

ανάσταση του Ιησού, εκείνοι εβαλαν τα γέλια κι άρχισαν να τον 
κοροϊδεύουν. Τί θα έκαναν, αν τολμούσε να τους πει πως ένα 
ολόκληρο πλήθος από νεκρούς βγήκε από τάφους κι άρχισε να 
κόβει βόλτες στα σοκάκια της Ιερουσαλήμ; 

 
Οι Πατέρες της Εκκλησίας, εμπρός στην ολοκληρωτική αφέλεια 

του ανώνυμου συντάκτη, που εγραψε το Κατά  Μ ατθα ί ον ,  
προσπάθησαν να δικαιολογήσουν κάπως τα πράγματα, με τη 
δημιουργία εξηγήσεων κι ερμηνειών του «φαινομένου». θα 



 

 

πάρουμε λοιπόν το πολύ γνωστό Λε ξ ι κ ό  τη ς  Β ί βλ ου ,  του F. 
VIGOUROUX (έκδ. LETOUZEY και ΑΝΕ, Παρίσι 1922), και θα δούμε 
ποια είναι η γνώμη των σεβάσμιων μελετητών: 

 
■« Παρ' όλο που ο ευαγγελιστής συνδέει αυτές τις αναστάσεις με το 
θάνατο του Σωτήρα, πρέπει να παραδεχτούμε πως δεν συνέβησαν 
πριν αναστηθεί ο Ιησούς Χριστός, γιατί αυτός είναι ο πρώτος, που 
αναστήθηκε από τον κόσμο των νεκρών, όπως λέει κι ο Απόστολος 
Παύλος (Α '  Προς  Κορ ι νθ ί ου ς ,  ΙΕ',20). Τα μνήματα βέβαια 
άνοιξαν με το σεισμό, που προκάλεσε ο θάνατος του Χριστού, αλλά 
οι νεκροί έμειναν μέσα σε αυτά σαράντα ολόκληρες ώρες, μέχρι 
που αναστήθηκε ο Κύριος, τότε βγήκαν κι εκείνοι έξω, για να 
μαρτυρήσουν το θαύμα της ανάστασης, τη σωτηρία της 
ανθρωπότητας και τη θεϊκότητα του Ιησού. Δεν εμφανίστηκαν με 
πλασματική μορφή, σαν κι αυτήν που χρησιμοποιούν οι άγγελοι, 
αλλά με τα πραγματικά τους σώματα, διαφορετικά δεν υπήρχε 
λόγος ν’ ανοίξουν τα μνήματά τους. Τα σώματά τους ήταν σώματα 
αναστημένων, όπως τα περιγράφει ο Απόστολος Παύλος (Α΄ Προς 
Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς  ΙΕ', 35,44). Πρόκειται για άγια πρόσωπα, 
πιθανότατα πεθαμένα πρόσφατα, γιατί έτσι εξηγείται πως 
αναγνωρίστηκαν από τους δικούς τους. Ο Άγιος Ματθαίος δε μας 
λέει τι απέγιναν μετά την εμφάνισή τους στους δρόμους και στα 
σπίτια της Ιερουσαλήμ. Ο Άγιος Αυγουστίνος (Επιστ. CLIV, 9 
XXXIII, 712) υποστηρίζει πως θα πρέπει σε συνέχεια να γύρισαν 
στους τάφους τους. Αλλά, άλλοι συγγραφείς συσχετίζουν την 
ανάστασή τους με την ανάσταση του Χριστού και πιστεύουν πως 
τελικά συνόδεψαν τυν Κύριο στους ουρανούς , με το σώμα και την 
ψυχή τους, τη μέρα της Ανάληψης (Βλ. Ά γ ι ο ς  Αμβρόσ ι ος :  
IN. PS. I ,  54, Τόμο ς  XIV, σελ. 951 -  Άγ ι ο ς  Ι ε ρώνυμο ς:  
Επ ι σ τ .  CXX, 8 ,2  Τ όμο ς  XX I I  σ ε λ .  993  -   Άγ ι ο ς  
Επ ιφάν ε ι ο ς : Κατ ά  Α ι ρ έσ εων :  LXXV ,  8 τ όμ ο ς  XLII ,  
σελ .  513) » .  

 
Έχει κανείς την εντύπωση πως ονειρεύετασι. Πράγματι λοιπόν 

φρεσκοπεθαμένοι νεκροί αναστήθηκαν τη στιγμή, που ο Ιησούς 
«παρέδωσε το πνεύμα». Τα μνήματά τους ανοίχτηκαν με το σεισμό. 
Αλλά δεν κούνησαν από τη θέση τους, μέχρι τη στιγμή που 
αναστήθηκε ο Ιησούς (για να μην του κλέψουν την παράσταση).  

Σαράντα ολόκληρες ώρες, οι νεκροί αναστημένοι έμειναν 
ξαπλωμένοι στις θέσεις τους, με τα μνήματα ανοιχτά στον καθαρό 
αέρα! Χωρίς να κουνήσουν και χωρίς να κρυολογήσουν στις κρύες 
νύχτες του Απρίλη της της Παλαιοστίνης. Και ύστερα, Κυριακή 
πρωί, φρέσκοι - φρέσκοι, παίρνουν τ’ αναστημένα τους κορμιά και 
πάνε να επισκεφθούν τους συγγενείς και τους φίλους τους μέσα 
στην πόλη. 
 



 

 

Όταν ο περίπτατος και η επίσκεψη τελείωσε, γύριζαν πίσω στους 
τάφους τους και είτε περιμένουν ακόμα για τη γενική ανάσταση των 
νεκρών είτε αναλήφθηκαν μαζί με τον Ιησού, σαράντα μέρες 
αργότερα. Βέβαια, δεν φαίνεται πως κάποιος νοιάστηκε να κλείσει 
τους τάφους τους γι' αυτές τις σαράντα μέρες αναμονής, και 
σκεφτόμαστε ότι θα κρύωσαν για τα καλά εκείνες τις μέρες. Ίσως 
μάλιστα να πήγαν συναχωμένοι στον Παράδεισο. Αλλά τελικά άξιζε 
τον κόπο, γιατί τη μέρα της ανάληψης σηκώθηκαν πάλι πρωί - πρωί 
και με ψαλμωδίες συνόδεψαν τον Ιησού στους ουρανούς. Η 
δυσκολία όμως, παρουσιάζεται από το γεγονός, πως ούτε ο 
Ματθαίος, ούτε ο Ιωάννης μας μιλούν για την Ανάληψη. Μόνο οι 
άλλοι δυο ευαγγελιστές αναφέρονται σε αυτήν. Ο Μάρκ ο ς ,  (ΙΣΤ', 
7) που την τοποθετεί στη Γαλιλαία, και ο Λουκ άς ,  που στο 
ευαγγέλιό του την τοποθετεί στην Ιουδαία (ΚΔ', 50) και μάλιστα σ' 
ένα μικρό χωριό, τη Βηθανία, ενώ στις Πρά ξε ι ς ,που υποτίθεται 
πως έγραψε ο ίδιος, τη βάζει στην Ιερουσαλήμ, στ’ Όρος των 
Ελαιών (I, 9 και 12). Όποιος όμως έχει πίστη, παρ' όλες αυτές τις 
αντιφάσεις, θα καταλάβει... 
 

 
Ο μύθος της μαζικής ανάστασης έχει εξελιχθεί πολύ, από τότε. Ο 
Daniel Rops μας λέει (πάντοτε στο βιβλίο του: Ο  I ησ ού ς  κα ι  η  
Εποχή  του )  πως ανάμεσα στους αναστημένους ήταν και οι δυο 
γιοι του ιερέα Συμεών, που υποδέχτηκε τη Μαρία, τον Ιωσήφ και το 
μικρό Ιησού στο Ναό. Οι δύο αυτοί γιοι του Συμεών, έχουν - όλως 
περιέργως - ονόματα λατινικά! Λέγονται CARINUS και LEUCIUS κι 
εγκαταστάθηκαν, μετά την ανάστασή τους, στην Αριμάθεια. Βέβαια, 
τέτοιο χωριό δεν υπήρξε ποτέ στην Παλαιστίνη, αλλ’ αυτό δε 
σημαίνει τίποτα, γιατί, όπως είδαμε στο πρώτο μας βιβλίο HAR-HA-
ΜΕΤΙΜ, σημαίνει στα εβραϊκά «λάκκος των νεκρών», που πάει να 
πεί πως τελικά οι δύο αδελφοί γύρισαν στα μνήματα τους, στ’ όρος 
των Ελαιών, όπου βρισκόταν και βρίσκεται ακόμα το παραδοσιακό 
νεκροταφείο της Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν μάλιστα μερικοί, που 
ταυτίζουν το αρχαίο χωριό RAMAT-ΗΑΙΜ (στ’ αραβικά RENTIS), με 
την ανύπαρκτη «Αριμάθεια». Αλλά, η ταύτιση αυτή σημαίνει μόνο 
δύο πράγματα. Πώς οι «ερευνητές» αυτοί δεν ξέρουν ούτε εβραϊκά 
ούτε τη γεωγραφία της Παλαιστίνης. Έτσι λοιπόν, οι δύο γιοι του 
Συμεών γύρισαν στα μνήματά τους και συμφωνούμε μαζί τους πως 
αυτό ήταν η καλύτερη εκλογή από μέρους τους. Υπάρχει όμως ένας 
Καδράτος, αποστολικός πατέρας, επίσκοπος της Αθήνας, που 
εγραψε μιαν Απολ ογ ί α ,  για να τη διαβάσει ο Αυτοκράτορας 
Αδριανός, που βέβαια χάθηκε, αλλά την αναφέρει ο Ευσέβιος της 
Καισαρείας. Ο Καδράτος λοιπόν μας βεβαιώνει πως συνάντησε έναν 
από αυτούς τους αναστημένους στην Αλεξάνδρεια! Μας λέει ακόμα 
πως τ’ αναστημένα σώματα ήταν πλέον άφθαρτα κι έτσι οι 
άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να τριγυρνούν από χώρα σε χώρα 
περιμένοντας τη συντέλεια του κόσμου. 



 

 

 
Αυτό όμως, που ξεχνούν να μας περιγράψουν οι αποστολικοί 
πατέρες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων της Ιερουσαλήμ μπροστά 
στη μαζική ανάσταση. Ας μην ξεχνάμε πως ο αρχαίος κόσμος δεν 
αγνοούσε το μύθο του Βαμπιρισμού, όπου οι νεκροί σηκώνονται τη 
νύχτα και πηγαίνουν να πιουν το αίμα των κοιμισμένων ζωντανών. 
Μάλιστα, δυο καθολικοί ιερείς, ο Augustin Calmet και ο De Senone, 
έγραψαν ένα υπέροχο (από άποψης φαντασίας) βιβλίο με τίτλο: 
Μελέτες πάνω στις εμφανίσεις των αγγέλων, δαιμόνων, πνευμάτων, 
βρυκολάκων και βαμπιροειδών στην Ουγγαρία, Βοημία, Μοραβία 
και Σιλέσια (Παρίσι 1746). 
 

  Αλλά ο Ματθα ί ο ς  δεν κάνει κουβέντα για τις αντιδράσεις των 
κατοίκων. Ούτε για τα προβλήματα, που δημιούργησαν ιαναγκαστικά 
στους κληρονόμους τους, ούτε για την κωμική εμφάνιση, 
περιτυλιγμένους με μεγάλες κορδέλες, που οι Εβραίοι 
χρησιμοποιούσαν, για να σαβανώνουν τους νεκρούς τους. Μάλιστα, 
όπως είχαν δεμένα χέρια και πόδια, ο βηματισμός τους, θ α  
δημιουργούσε οπωσδήποτε την εικόνα μιας «τσουβαλοδρομίας» 
των παιδιών... 

 
 
 

    Στον αρχαίο κόσμο, υπήρχαν τα φαινόμενα της νεκροφάνειας 
και οι επιτήδειοι, που έκλεβαν πτώματα για μαγικούυ σκοπούς. Γι' 
αυτό, σε όλους τους λαούς της Μεσογείου, υπήρχε η συνήθεια, αν 
ποτέ συναντούσαν πτώμα βγαλμένο από τον τάφο του, να του 
τρυπάνε αμέσως την καρδιά με πυρωμένο σίδερο, να του κόβουν το 
κεφάλι και τέλος να το καίνε. Μετά σκόρπιζαν τη στάχτη στον 
άνεμο. 
 
    Ας κάνουμε όμως τώρα μια προσπάθεια ν' ανακαλύψουμε την 
αλήθεια πίσω από το παραμύθι. Πρώτα απ’ όλα, παρατηρήσαμε πως 
οι άλλοι τρείς ευαγγελιστές, από επιφύλαξη δεν αναφέρουν ούτε 
λέξη για την περίπτωση. 
 
   Ας πάρουμε λοιπόν πάλι τα λόγια του Ματ θα ί ου .  Μας λέει πως 
«… και τα μνημεία ανεώχθησαν και πολλά σώματα των 
κεκοιμημένων αγίων ηγέρθη, και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά 
την έγερσιν αυτού, είσήλθον είς την αγίων πόλιν...» 

 
Πρώτα απ’ όλα, πως ξέρουν αυτή την εποχή ότι πρόκειται για 

«αγ ί ου ς» ,  εφ’ όσον στην Ιουδαϊκή θρησκεία δεν υπάρχει 
ανάλογος τιμητικός τίτλος; Ο χριστιανικός «άγ ι ο ς» ,  θυμίζει 
περισσότερο πρόσωπο, που έχει τιμηθεί με ρωμαϊκή «αποθέωση» 
(καθαρά ρωμαϊκό έθιμο) ή μ' ελληνική «ηρωποίηση» (συνήθεια 
ελληνική). «Άγιος» στα εβραϊκά μεταφράζεται με τη λέξη “Kadosh” 



 

 

που ετυμολογικά σημαίνει « ο βαλμένος χωριστά, ο ξέχωρος».  
Στους Ψαλμούς του Σολομώντα (που γράφτηκαν στην 
πραγματικότητα στα τέλη του 1ου αίώνα π.Χ.) ο όρος “Kadosh” 
δηλαδή «Άγιος», χρησιμοποιείται, για να yποδείξει τους «Δίκαιους 
του Λαού», με άλλα λόγια τους «Φαρισαίους». 

 
Τα χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας μας αποκαλύπτουν πως οι 

κάτοικοι του QUMRAM ονόμαζαν έτσι τους εαυτούς τους. 
 
Ο Lemaistre De Sacy, στην αξιόλογη μετάφραση της Καινής 

Διαθήκης στα γαλλικά, σχολιάζει πως οι «άγιοι αυτοί δεν ήταν 
νεκροί, αλλ’ αποκοιμισμένοι». 

 
Αρχίζουμε να βλέπουμε το πρόβλημα πιο καθαρά. 
 
Το νεκροταφείο, που βρισκόταν στ’ Όρος των Ελαιών, ήταν, εξ 

αιτίας της θρησκευτικής απαγόρευσης, τόπος ακάθαρτος για τους 
Εβραίους. (Βλ. Αρ ι θμ ο ί ,  ΙΘ', 16). Πήγαιναν εκεί μόνο για να 
θάψουν τους νεκρούς τους, κι αμέσως έπειτα υποβάλλονταν σε 
καθαρισμό, που διαρκούσε πολλές μέρες. Είναι όμως φανερό, πως 
οι Ζηλωτές δεν τηρούσαν ούτε την απαγόρευση αυτήν, εφ' όσον 
ξέρουμε πως δεν τηρούσαν ούτε το Σάββατο, ούτε έπλεναν τα 
χέρια τους, πριν φάνε. Μια επιπλέον παράβαση δεν σήμαινε πολλά 
πράγματα. Έτσι, το νεκροταφείο με τους άφθονους αδειανούς 
τάφους, που έκλειναν με κινητή πόρτα, ήταν τόπος ιδανικός για 
κρυψώνα. Εφ' όσον όμως ξέρουμε πως οι κάτοικοι του QUMRAM 
ήταν Εσσαίοι και Ζηλωτές, που ονόμαζαν τους εαυτούς τους 
«Αγίους», μήπως θα πρέπει να υποθέσουμε πως κρυμμένοι μέσα 
στους τάφους Ζηλωτές βγήκαν ξαφνικά έξω, για να εκδικηθούν το 
θάνατο του αρχηγού τους, του Ιησού, κι εγιναν έτσι «οι άγιοι που 
βγήκαν από τα μνήματα», του Ματθαίου; Ή βρίσκονταν κρυμμένοι 
εκεί και, βλέποντας τους λεγεωνάριους απειλητικούς να 
πλησιάζουν, πληροφορημένους ίσως από κάποιον προδότη, έτρεξαν 
να κρυφτούν στα φιλικά τους σπίτια μέσα στην πόλη; Ή αντίθετα 
πρόκειται για μια δύναμη Ζηλωτών, που με την καθοδήγηση του 
Σίμωνα του «Κυρηναίου» επιτέθηκε κι ελευθέρωσε τον Ιησού; 
'Επει->ηλαδή, που αναφέρεται στην πρώτη καταδίκη; 
 
 Είναι πολύ αργά πια, για να μπορέσουμε ν' αποδείξουμε πως μια 
από τις υποθέσεις, που κάνουμε παραπάνω, είναι πιο αληθινή από 
τις άλλες. Προσωπικά, Βλέπουμε σαν πιθανότερη την εκδοχή της 
ξαφνικής φυγής των Ζηλωτών από τα μνήματα, εξ αιτίας μιας 
απρόσμενης επίθεσης των Ρωμαίων. Όσο για το θαύμα της μαζικής 
ανάστασης, το αφήνουμε στη διάθεση αυτών που θέλουν να το 
πιστεύουν. 
 



 

 

  Ένας απόηχος της εξήγησης, που δώσαμε παραπάνω, υπάρχει στο 
Μάρκ ο ,  παραλλαγμένος βέβαια από το χέρι των κιβδηλοποιών, 
που λογόκριναν όλα τ’ αρχαία κείμενα, κάτω από την επίβλεψη του 
ΕυσέΒιου της Καισαρείας:  
 
   «και ήλθον εις το πέραν της θαλάσσης εις την χώραν των 
Γαδαρηνών, και εξελθόντος αυτού εκ του πλοίου, ευθέως 
απάντησεν αυτώ εκ των μνημείων άνθρωπος εν πνεύματι  
ακαθάρτω ος την κατοίκησιν είχεν εν τοις μνήμασιν, και ούτε 
αλύσεσιν ουδείς ηδύνατο αυτόν δήσαι, διά το αυτόν πολλάκις 
πέδαις και αλύσεσι δεδέσθαι και διεσπάσθαι υπ' αυτού τας αλύσεις 
και τας πέδας συντετρίφθαι. Και ουδείς ίσχυεν αυτόν δαμάσαι. Και 
διά παντός νυκτός και ημέρας εν τοις μνήμασιν και εν τοις όρεσιν 
ην κράζων και κατακόπτων εαυτόν λίθοις. Ιδών δε τον Ιησούν από 
μακρόθεν  έδραμε και προσεκύνησεν αυτόν…» (Μάρκος Ε΄1-5) 
 
  Πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να πούμε στον αναγνώστη μας 
ριφημος πως ο περίφημος R.P DE TONQUEDEC, που πάνω από μισό 
αιώνα ήταν εξορκιστής στο Παρίσι, ομολόγησε κάποτε σ' ένα φίλο 
μας πως ποτέ στην καρριέρα του δε συνάντησε ένα 
«δαιμονισμένο», αλλά μονάχα ψυχοπαθείς. Ο ίδιος, εκτός από τον 
ιερατικό τίτλο του, είχε σπουδάσει ιατρική και είχε ειδικευθεί στον 
κλάδο της νευροψυχιατρικής. Άλλωστε, τελευταία και η ίδια η 
Καθολική Εκκλησία, κατάργησε τον τίτλο του Εξορκιστή. Κατά 
συννέπεια, ούτε από την επίσημη εκκλησιαστική άποψη υπάρχουν 
δαίμονες και δαιμονισμένοι. 
 
  Ξέροντας λοιπόν αυτό, μας κάνει εντύπωση που ένας 
«δαιμονισμένος» έχει τόση μυϊκή δύναμη, ώστε να  σπάει αλυσίδες 
και χειροπέδες. θα θέλαμε να δούμε κάτι τέτοιο, για να το 
πιστέψουμε. Οι σιδεριές των σκλάβων την αρχαία εποχή δεν ήταν 
παιχνιδάκια, κι άλλωστε, οι άνθρωποι ήξεραν κι άλλους τρόπους ν’ 
απομονώσουν τρελλούς, που δεν μπορούσαν να δεθούν. Toυς 
έριχναν απλούστατα σ' ένα ξεροπήγαδο. 
 

Φαίνεται λοιπόν πως ο «δαιμονισμένος», κάθε άλλο παρά 
τρελλός ήταν. Πρόκειται απλούστατα για ένα φυγάδα, που «έσπασε 
τις αλυσίδες του», για να γλυτώσει από τη σκλαβιά και κατοικούσε 
στα μνήματα, γιατί μόνο εκεί ένοιωθε εξασφαλισμένος από TOUS 

διώκτες του. Το γεγονός, πως έτρεξε και προσκύνησε τον Ιησού, 
δεν σημαίνει τίποτα, εκτός από το ότι αναγνώριζε στο πρόσωπό 
του, το νόμιμο βασιλιά του Ισραήλ. 

 
Λίγο ως πολύ, αυτή είναι η αλήθεια, που εμπεριέχει το 

ευαγγελικό απόσπασμα, που διαβάσαμε. Όσο για τα 
«συμπληρώματα», αυτά μπήκαν αργότερα, από το επιτήδειο χέρι 
του «κατεστημένου» πια Χριστιανισμού. 



 

 

 
 
 

ΧΧΧΙΙΙ 
 
 
 

Η Σκιά του Τιβέριου 
 

 
 
Πολλοί πιστεύουν πως διαβάζοντας τ’ άστρα, γνώριζε ήδη, πολύ 
καιρό πριν, για ποια απαίσια φήμη και ποια φρικτή καταδίκη τον 
προόριζε το Πεπρωμένο... 
 

Σουετόνιος: Η Ζωή των Δώδεκα Καισάρων 
 

Τιβέριος, LXVII 
 
 
 
 

  Σ’ ένα προηγούμενο κεφάλαιο, είδαμε πως ο Τιβέριος έκανε   
πιθανότατα τη σκέψη να παραχωρήσει την τετραρχία του Ηρώδη-
Φιλίππου του Α', στον Ιησού. Κάναμε μάλιστα την υπόθεση πως ο 
Τιβέριος άκουσε να γίνεται λόγος για τον Ιησού όταν βρισκόταν στη 
Συρία κι ετοίμαζε μιαν από τις εκστρατείες του ενάντια στους 
Πάρθους πέρα από τον Ευφράτη. Είδαμε πως ο Πιλάτος, που ήταν 
από το γάμο του με Κλαυδία-Πρόκουλα εγγονός του Τιβέριου, 
υποστήριξε τον Ιησού, και δεν αποκλείεται να ήταν ο ίδιος, που 
πρότεινε στον ΤιΒέριο, αφού εφτασε μάλιστα στο σημείο να 
διευκολύνει την απόδρασή του. Ας θυμηθούμε τώρα, πως την 
πρώτη πληροφορία για την ανάθεση στον Ιησού μιας τετραρχίας, τη 
συναντάμε στα ίδια τα ευαγγέλια:  
 
    «Ιησούς ουν γνους ότι έρχεσθαι και αρπάζειν αυτόν ίνα 
ποιήσωσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν είς το όρος αυτός 
μόνος…» (Ιωάννης ΣΤ', 15).  
 
   Βέβαια, ο Πιλάτος, για να δείξει την ευνοϊκή του συμπεριφορά  
απέναντι στον Ιησού, πιέστηκε οπωσδήποτε από αξιόλογα πρόσωπα 
της δαυιδικής και ηρωδιακής δυναστείας, κι ακόμα από τους 
κύκλους των φαρισαίων. Αλλά, ποτέ μόνος δε θα μπορούσε να 
πάρει μια τέτοια απόφαση σαν την ανοχή στην απόδραση του 
Ιησού, αν ο τελευταίος δεν ήταν καλυμμένος κι από την εύνοια του 



 

 

Αυτοκράτορα. Θα πρέπει λοιπόν να ερευνήσουμε προς την 
κατεύθυνση του Τιβέριου και να δούμε κατά πόσο ο συλλογισμός 
μας μπορεί ν' ανταποκριθεί στα ιστορικά δεδομένα του ανθρώπου 
και της εποχής του. 
 

Γνωρίζουμε τον Αυτοκράτορα Τιβέριο από τον Τάκιτο (Χρονικά, 
Ι,53 - III,24 - IV,44 και 71), το Σουετόνιο (Η  Ζωή  των  
Δώδεκ α  Κ α ι σάρων ,  Αύγουσ το ς :  19, 31, 63, 65, 72, -  
Τ ι β έρ ι ος :  7, 10, 11, 50) και τον Αυρήλιο Μακρόβιο 
(Σατουρνάλ ια). 

 
Από τη μελέτη των παραπάνω κειμένων, βγαίνει το συμπέρασμα, 

πως ο ηγεμόνας αυτός ήταν πολύ πιο αξιόλογος από τη φήμη του. 
Μια δική του φράση αποτελεί τον χαρακτηρισμό του 
φιλελευθερισμού του: «Σ' ένα ελεύθερο κράτος, ο λόγος και η 
σκέψη πρέπει να είναι απόλυτα ελεύθερες...» (Σουετόνιος: Η  ζωή  
των  Δώδεκα  Κα ι σ άρων ,  Τ  β έ ρ ι ος  28). Γενικά, δείχνει μια 
σκανδαλώδη για τα μάτια των συγκλητικών επιείκια απέναντι στα 
σφάλματα και τα εγκλήματα πολλές φορές των συνανθρώπων του, 
και γενικά αισθάνεται αποστροφή για τις βαρείες ποινές και 
τιμωρίες. Η γυναίκα του, η Ιουλία, τον απατά συνέχεια κι εκείνος 
ούτε διαμαρτύρεται ούτε την καταγγέλει. Τελικά, ο πατέρας της, ο 
Αύγουστος, επεμβαίνει και τιμωρεί την κόρη του μ' εξορία, γιατί η 
κόρη ενός Καίσαρα και σύζυγος του διαδόχου του δεν είχε δικαίωμα 
να σκανδαλίζει ολόκληρη την Αυτοκρατορία. Γενικά, ο Τιβέριος 
απέφευγε την πολυκοσμία και τον βρίσκουμε συνεχώς 
αποτραβηγμένο, άλλοτε στη Ρόδο κι άλλοτε στο Κάπρι. 

 
Αλλά, το στοιχείο εκείνο, που τον κάνει τελείως διαφορετικό απ’ 

όλους τους άλλους Αυτοκράτορες, είναι η θρησκευτική του 
τοποθέτηση, όπως μας πληροφορεί ο Τάκιτος. Ο Τιβέριος δεν 
πίστευε στους θεούς ούτε θεωρούσε αξιόλογη την επίσημη 
θρησκεία του κράτους, δηλαδή τη θεοποίηση και προσωπολατρεία 
του Αυτοκράτορα. Πίστευε μονάχα στο Πεπρωμένο, που 
προσπαθούσε πάντα να το μαντέψει με την επιστήμη της 
αστρολογίας. Σπούδασε την κίνηση των πλανητών και τους 
συνδυασμούς και συμβολισμούς τους, από τον Έλληνα αστρονόμο 
κι αστρολόγο Θρασύλο το Ρόδιο, και δεν τον αποχωρίστηκε ποτέ 
από κοντά του. 

 
Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε πως μελετώντας το ζώδιό 

του είδε τη μελλοντική εξέλιξη του κινήματος του Ιησού, ενός 
ασήμαντου τότε στασιαστή, αρχηγού μιας επαρχιακής συμμορίας, 
που ονόμαζαν τους εαυτούς τους Ζηλωτές; 

 
   Ξέρουμε πως σιχαινόταν το θεσμό της δουλείας, αλλά και ίδιους 
τους δούλους. Αντιστεκόταν στη δημόσια ελευθερία, αλλά δεν 



 

 

ενέκρινε την υποδούλωση των ανθρώπων. Τελικά πίστευε στην 
ελευθερία του ανθρώπου, αλλά ήταν εκλεκτικιστής, κι εδινε την 
ελευθερία αυτήν, μόνο αν ο άνθρωπος άξιζε. Έτσι, θα μπορούσαμε 
να υποθέσουμε πως οι αδιάκοποι απελευθερωτικοί αγώνες των 
Ζηλωτών του είχαν ίσως προξενήσει το θαυμασμό. 
 
  Εκτός όμως άπο τα ιστορικά δεδομένα, υπήρχαν και οι 
ιδεολογίες, που βοήθησαν στο να σχηματίσει ο Τιβέριος μια γνώμη 
για τον Ιησού. Οι Εβραίοι, με τον πόθο τους για εθνική 
ανεξαρτησία, διέδιδαν αδιάκοπα την ιδέα της άφιξης ενός Μεσσία 
που θα κυβερνούσε ολόκληρο τον κόσμο, κρατώντας στα χέρια του 
ένα σιδερένιο ραβδί. Ο πατριάρχης Ιακώβ είχε προφητέψει πως η 
εξουσία δεν θα έφευγε ποτέ από τον περιούσιο λαό, μέχρι που θα 
ερχόταν αυτός, που θα τον υπάκουαν όλα τα έθνη. Όλοι λοιπόν, 
εκείνη την εποχή, περίμεναν να έρθει κάποιος, που θα τους έσωζε 
από το Ρωμαϊκό ζυγό και ταυτόχρονα θα υπέτασσε όλους τους 
άλλους λαούς. Ας μην ξεχνάμε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γι' 
αυτόν ακριβώς το λόγο ρώτησε τον Ιησού, αν είναι εκείνος που 
περιμένει ο λαός, ή μήπως πρόκειται να έρθει άλλος. Τέλος, ο 
Φλάβιος Ιωσήφ μας πληροφορεί πως οι Ιουδαίοι δεν θα έπιαναν 
ποτέ τα όπλα να πολεμήσουν, αν δεν ήταν σίγουρο, πως έφτανε πια 
ο Μεσσίας, που θα τους απελευθέρωνε και θα τους εκανε κυρίους 
όλων των εθνών. 

 
 

  Πρέπει να παραδεχτούμε πως τελικά η αρχαία προφητεία 
πραγματοποιήθηκε και πως από τον 4ο αίώνα και μετά οι διάδοχοι 
του Ιησού, αφού αλλοίωσαν πρώτα την ιστορική του 
προσωπικοτητα, επέβαλαν στον κόσμο μια στυγνή υποδούλωση με 
το σιδερένιο ραβδί. Από τότε, στ’ όνομα της αρχαίας προφητείας 
χύθηκε πολύ αίμα κι' εξακολουθεί να χύνεται. Όταν ο Πάπας 
Παύλος ο ΣΤ' γονατιστός ζήτησε αυγή για το αμαρτωλό παρελθόν 
της Εκκλησίας του, δε διόρθωσε τίποτα από το κακό, που έχει ήδη 
γίνει, ούτε συγκίνησε κανένα από τα θύματά της. 
 
 Ο Τιβέριος είχε οπωσδήποτε πληροφορηθεί την ιδέα της 

κυριαρχίας πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο, που γεννήθηκε στη 
Παλαιστίνη από το στόμα των προφητών. Οπωσδήποτε, δεν 
αγνοούσε την Ιουδαϊκή λογοτεχνία, γιατί, όταν ο υπουργός του 
Σειανός πρότεινε το διωγμό όλων των Ιουδαίων από την Ιταλία, 
εκείνος διέταξε να κατασχέσουν κι όλα τα βιβλία TOUS - Με άλλα 
λόγια, γνώριζε το περιεχόμενό τους και την επίδραση, που 
μπορούσαν να έχουν. 
 

Ταυτόχρονα, την εποχή εκείνη κυκλοφορούσε η ιδέα της γενικής 
εξέγερσης ολόκληρου του κόσμου. Ο Οκτάβιος, το 43 π.Χ. στην 
Ρώμη, έκοψε νομίσματα με την προαγγελία της επιστροφής στη 



 

 

«Χρυσή Εποχή». Πίστευαν ακόμα στη συντέλεια του κύκλου του 
Πυθαγόρα, ενώ ο Βιργίλιος χαιρέτησε τη «μεγάλη επιστροφή» με 
τόσο αμφίρροπο τρόπο, που οι χριστιανοί χρησιμοποίησαν τους 
στίχους του για λογιαριασμό τους. 

 
Ίσως όλοι αυτοί οι λόγοι, δηλαδή ένα γενικό κλίμα υποτόνωσης 

κι αμφιβολίας, να έκαναν το μοιρολάτρη ΤιΒέριο να πιστέψει πως 
έπρεπε να ενισχύσει τον Ιησού. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε 
πως τα πάντα στη ζωή του Αυτοκράτορα αυτού καθορίστηκαν από 
τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις του. Υπήρχαν και λόγοι 
σκοπιμότητας κι εξωτερικής πολιτικής, που δεν πρέπει ν' 
αγνοηθούν. 

 
Ο Σουετόνιος μας πληροφορεί πως ο ΤιΒέριος πήρε πίσω από 

τους Πάρθους τα εμβλήματα και τα λάβαρα, που είχαν αρπάξει από 
τον Κράσσο. Ωστόσο, ο συγγραφέας αυτός δεν δίνει άλλες 
λεπτομέρειες για τον πόλεμο του ΤιΒέριου ενάντια στους Πάρθους. 
Οπωσδήποτε, κάτι που σχετιζόταν άμεσα με τον Ιησού. 

 
Μας μένει Βέβαια η πληροφορία του Σουετόνιου, πως πέρασε 

από τη Συρία. Πρωτεύουσα αυτής της χώρας ήταν η Αντιόχεια και 
το λιμάνι της, η Σελεύκεια, Βρισκόταν μόλις 500 χιλιόμετρα 
μακρυά, από την Ιερουσαλήμ. Θα μπορούσαμε εύκολα ν’ 
αποκλείσουμε την περίπτωση πως ο δυσειδαίμονας Τιβέριος δεν 
μπήκε στον πειρασμό να επισκεφθεί την «Άγια Πόλη» και να 
θαυμάσει το Ναό της, ένα από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου; 
Μήπως αυτή η επίσκεψη περιγράφεται στα βιβλία του Τάκιτου, που 
χάθηκαν; Γνωρίζουμε ακόμα πως πολέμησε ενάντια στους Άραβες 
Ναβαθηνούς. Ο πόλεμος με αυτούς είχε αρχίσει από την εποχή του 
Αυγούστου κι ακόμα πιο νωρίς. Αλλά, για να πάει κανείς στη 
Ναβαθηνή από τη Σελεύκεια, ο συντομότερος δρόμος περνάει από 
τη Γαλιλαία, τη Σαμάρεια και την Ιουδαία... 

 
Από το 16 μ.Χ., οι Πάρθοι είχαν αρχίσει να γίνονται πραγματικός 
κίνδυνος για όλες τις περιοχές της Μέσης Ανατολής. νΟ βασιλιάς 
τους Αρτάβανος έκανε επικίνδυνες επιδρομές στην Αρμενία και την 
Κιλικία. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Ιησού και ιδιαίτερα 
ανάμεσα στο 29 και το 35, έγιναν μεγάλες αναστατώσεις στην 
περιοχή. Ο Τιβέριος διόρισε τότε Αυτοκρατορικό αντιπρόσωπο της 
Συρίας το Βιτέλλιο. Ο τελευταίος, με την εγκριση του Αυτοκράτορα, 
συμμαχεί με τους Αρμένιους, τους Αλβανούς και τους Ίβηριανούς 
(οι δύο τελευταίοι ήσαν λαοί που κατοικούσαν στον Καύκασο, στα 
δυτικά της Κασπίας θάλασσας). Έτσι, οι Πάρθοι νικήθηκαν, ο 
Αρτάβανος  ανατράπηκε κι αναγκάστηκε να καταφύγει στη Σκυθία. 
Στη θέση του, οι Ρωμαίοι διορίζουν τον Τιριδάτη, που με την 
υποστήριξή τους στέφεται βασιλιάς στον Κτησιφώντα.  Ωστόσο η 
αριστοκρατία των Πάρθων επαναστατεί και με τη βοήθεια του 



 

 

στρατού ξαναφέρνει το βασιλιά Αρτάβανο, υποχρεώνοντας έτσι τον 
Τιριδάτη ν' αποσυρθεί. 
 
   Αν εξετάσουμε το χάρτη της περιοχής, θα δούμε πως οι αδιάκοποι 
αυτοί πόλεμοι είχαν μεγάλη σημασία για τη Ρώμη. Βόρεια και 
ανατολικά τα σύνορά της αμφισβητούνται αδιάκοπα . Από το νότο, 
την ίδια απειλή εκφράζουν οι αδιάκοπες επιθέσεις των Ναβαθηνών. 
Ουσιαστικά, τον τελευταίο χρόνο της ζωής του Ιησού η Ρώμη έχει 
κάτω από τον ελεγχό της τη Συρία, τη Γαλιλαία, τη Σαμάρεια, τη 
Δεκάπολη και την Ιουδαία. Από τις πέντε αυτές περιοχές, μόνο η 
Δεκάπολη κι ένα μέρος της Συρίας περιέχουν πληθυσμό πιστό και 
υπάκουο στην Αυτοκρατορία. Όλες οι άλλες επαναστατούν 
αδιάκοπα. Ο ΤιΒέριος δεν αγνοεί πόσο σκληροτράχηλοι πολεμιστές 
ήταν οι Εβραίοι. Από αιώνες, στην Αίγυπτο υπήρχε η συνήθεια να 
εμπιστεύωνται τη φύλαξη των συνόρων σ' Εβραίους μισθοφόρους. 
Ταυτόχρονα, όπως είδαμε, υπήρχαν αυτές οι φήμες για το Μεσσία 
του Ισραήλ, για την ανακύκλωση της ιστορίας, για την 
κοσμοκρατορία κτλ. Τέλος, ο Αυτοκράτορας είναι θαυμάσιος 
στρατηγός, ενώ δεν παύει ν’ ασχολείται αδιάκοπα με την 
αστρολογία. Όλα αυτά θα τον έκαναν να πάρει την ευνοϊκή εκείνη 
στάση απέναντι στον Ιησού, με την ελπίδα πως ένας Εβραίος 
τετράρχης, σύμμαχος Ρώμης, θα μπορούσε ν' αποτελέσει ένα 
εμπόδιο στην επεκτατική πολιτική των Πάρθων. 

 
  Άλλωστε, ο Τιβέριος είχε δοκιμάσει τη μαχητική ικανότητα των 
Εβραίων. Το 19, όταν ο Σειανός τον επεισε να διωξει όλους TOUS 

Εβραίους από την Ιταλία, εκείνος ίδρυσε μια λεγεώνα αποκλειστικά 
από απελεύθερους Εβραίους και τη χρησιμοποίησε, για να 
καταπνίξει την αναρχική και ληστρική κατάσταση, που βασίλευε 
στη Σαρδηνία. 
 

Ο συλλογισμός λοιπόν του Τιβέριου ήταν πως η Παλαιστίνη, 
κάτω από μια κοινή ηγεσία, νόμιμη κι αδιαμφισβήτητη, που θα 
ένωνε όλα τα μικρά κρατίδια της Ιουδαίας, της Ιδουμαίας, της 
Σαμάρειας, της Δεκάπολης και της Γαλιλαίας, θ' αποτελούσε ένα 
είδος σφήνας, άγονης στο νότο, προς τη μεριά των ΝαΒαθηνών κι 
εύφορη προς τη Συρία, χώρα απόλυτα υποταγμένη στους 
Ρωμαίους. Με τον τρόπο αυτόν ολόκληρη η ανατολική ακτή της 
Μεσογείου θα ήταν εξασφαλισμένη για το ρωμαϊκό στόλο, το 
ισχυρότερο όπλο της ρωμαϊκής επικυριαρχίας. Ταυτόχρονα, η 
επικυριαρχία αυτή δεν θ' απαιτούσε μεγάλες και πολυδάπανες 
στρατιωτικές μονάδες. Έτσι, με την ενίσχυση της Μικράς Ασίας, 
δηλαδή των επαρχιών της Λαοδικίας, της Γαλατίας, της 
Καππαδοκίας και της Αρμενίας, εξασφαλίζονταν όλα τ’ ανατολικά 
σύνορα της Αυτοκρατορίας, από τον Παρθικό κι Αραβικό κίνδυνο. 

 



 

 

Με άλλα λόγια, το σχέδιο του Τιβέριου ήταν να κάνει τους 
Εβραίους, όχι πια υποτελείς, αλλά έθνος «φ ί λο  κ α ι  σύμ μαχο  
τη ς  Ρώμη ς» .  Αν το πετύχαινε αυτό, θα προλάβαινε ίσως το 
φοβερό πόλεμο του 66-70, που είχε σαν αποτέλεσμα την 
καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αλλά και χιλιάδες νεκοούς κι από τα 
δύο στρατόπεδα. 

 
Αν η φράση του Ιωάννη  είναι αληθινή, αυτό σημαίνει πως 

πράγματι έγινε, μια προσπάθεια ν' ανακηρυχτεί ο Ιησούς επίσημα 
βασιλιάς, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε, μέσα στο πείσμα του φανατικού 
ιδεαλισμού του. Ακόμα, επειδή ο Ιωάννης  μας λέει πως ο Iησούς 
αποσύρθηκε μόνος, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως οι άμεσοι 
συνεργάτες του είχαν αντίθετη γνώμη κι αποδέχτηκαν αρχικά την 
πρόταση των Ρωμαίων. Ίσως γι' αυτόν το λόγο ξέσπασε αργότερα 
το κύμα προδοσίας, που είχε σαν αποτέλεσμα να βρεθεί ο Ιησούς 
πάνω στον εξευτελιστικό σταυρό του κοινού ληστή. 

 
Αυτές είναι λίγο ως πολύ όλες οι υποθέσεις, που μπορούμε να 

κάνουμε για τη μυστηριώδη σχέση Τιβέριου - Ιησού. 
 
Ας δούμε τέλος τις λεπτομέρειες για το θάνατο του Τιβέριου, 

που, όπως λέει ο Σουετόνιος, ο Αυτοκράτορας γνώριζε από πριν, 
χάρη στις αστρολογικές γνώσεις του: 

 
«Μη τολμώντας να διακινδυνέψει το παραμικρό χωρίς να βρίσκεται 
σε σίγουρο μέρος, αποφάσισε να γυρίσει αμέσως στο νησί του (το 
Κάπρι). Αλλά εμποδίστηκε από την τρικυμία στη θάλασσα και το 
χειροτέρεμα της υγείας του. Έτσι πέθανε λίγο αργότερα, στην 
έπαυλη του Λούκουλου, στα εβδομήντα του χρόνια, μετά από είκοσι 
τρία χρόνια βασιλείας, δεκαεφτά μέρες πριν από τη νεομηνία του 
Απρίλη, τη χρονιά που ύπατοι ήταν ο Αχερόνιος Πρόκουλλος κι ο 
Πόντιος Νιγρίνιος. Μερικοί πιστεύουν πως ο Γάϊος (ο Καλιγούλας) 
τον δηλητηρίασε με αργό τρόπο...» (Σουετόνιος: Η  ζωή  των  
Δώδεκ α  Κα ι σά ρων , Τ ι β έ ρ ι ο ς ,  LΧΧIII). 
 

 
 

  O Τάκιτος μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες:  
 
   Τη δέκατη έβδομη μέρα πριν από τη νεομηνία του Απρίλη, η 
αναπνοή του σταμάτησε κι όλοι νόμισαν πως είχε πια πεθάνει. Ηδη, 
οι φίλοι άρχισαν να συγχαίρουν τον Γάϊο Καλιγούλα, που 
ετοιμαζόταν, για να παραστεί στην επίσημη τελετή στέψης του, 
όταν ξαφνικά έφεραν την είδηση, πως ο Τιβέριος ξανάρχισε να 
μιλάει και να βλέπει, και διέταξε τους υπηρέτες να του φέρουν να 
φάει, για να τονωθεί το εξαντλημένο από την αρρώστια σώμα του. 
Ήταν μια γενική εκπληξη και οι καλεσμένοι για τη στέψη του νέου 



 

 

Αυτοκράτορα άρχισαν να φεύγουν με αδιάφορο κι αθώο ύφος, σα 
να μην είχε συμβεί τίποτα. Ο Γάιος Καίσαρ, ακίνητος και σιωπηλός, 
με τις ελπίδες του να χάνονται, περίμενε χωρίς να ξέρει τί να κάνει. 
Τότε ο Μάκρων με ψυχραιμία διέταξε να πνίξουν το γέρο 
Αυτοκράτορα με τα μαξιλάρια και τις κουβέρτες του. Αυτό ήταν το 
τέλος του Τιβέριου, στα εβδομήντα οκτώ του χρόνια...» (Τάκιτος: 
Χρονικά: VI, LVI). 
 
 Ας συνοψίσουμε λοιπόν. Σύμφωνα με το Σουετόνιο, ο Γάϊος είχε 
και την προσωνυμία Καλιγούλας (από τ’ όνομα της ρωμαίκής 
στρατιωτικής μπότας CALIGA), δηλητηρίασε με αργές, αλλά 
κανονικές δόσεις τον Τιβέριο. Όταν ο τελευταίος (που τον είχε 
ορίσει και διάδοχό του) τη στιγμή, που πέθαινε, συνήλθε ξαφνικά  
κι άρχισε να δείχνει σημάδια καλυτέρευσης, ο Μάκρων, ο διοικητής 
της Αυτοκρατορικής φρουράς, διέταξε να τον πνίξουν με τις 
κουβέρτες και τα μαξιλάρια του. Ο Καλιγούλας ήταν εραστής της 
γυναίκας του Μάκρωνα, της Αιννίας Ναιβίας. Η τελευταία είχε πείσει 
τον άντρα της να γίνει πιστός οπαδός του εραστή της, γιατί ο 
Καλιγούλας της είχε υποσχεθεί πως, αν γινόταν Αυτοκράτορας, θα 
την παντρευόταν. Είναι πολύ πιθανό, πως ο Μάκρων χρησιμοποίησε 
την επιρροή, που είχε πάνω στον Τιβέριο, για την εκλογή του 
Καλιγούλα σα διαδόχου του. Ο ίδιος συγγραφέας μας πληροφορεί 
πως, παρ' όλα αυτά, ο Τιβέριος γνώριζε από την αρχή αυτά, που 
εμελλε να κάνει ο Καλιγούλας, γιατί σ' ένα συμπόσιο είχε φωνάξει 
εμπρός του πως: «Ο Γάϊος ζούσε, για να πεθάνει εκείνος και να 
καταστραφεί η Αυτοκρατορία...». Ωστόσο, μοιρολάτρης κι άθεος ο 
ΤιΒέριος δεν θέλησε να πάει αντίθετα με τη θέληση του 
Πεπρωμένου, κι άφησε ελεύθερο το φονιά του να τον διαδεχθεί, 
γιατί «έτσι τα είδε γραμμένα στ’ άστρα». 
 

 
Βέβαια, δεν θ' ασπαστούμε ολοκληρωτικά τα συμπεράσματα των 

αρχαίων συγγραφέων. Υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες, που 
καθορίζουν τα γεγονότα. Τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του 
Τιβέριου, συνεχίζονταν ασταμάτητοι οι πόλεμοι εναντίον των 
Πάρθων, ενώ ταυτόχρονα δεν έπαψαν ούτε στιγμή οι ανταγωνισμοί 
ανάμεσα στις διάφορες φατρίες της Ρώμης. Μόλις πέθανε ο 
Τιβέριος, ο Καλιγούλας διέταξε γενικό πένθος και παρουσιάστηκε 
στη Σύγκλητο. Οι συγκλητικοί πρόσβαλαν τη διαθήκη του Τιβέριου, 
που όριζε διαδόχους του τον εγγονό του Τιβέριου, γιο του 
Δρούσου, μαζί με το Γάϊο, και παρέδωσαν την απόλυτη εξουσία 
μόνο στο δεύτερο (Σουετόνιος: Καλ ι γούλας ,  XIII, XIV). 

 
Κι εδώ ακριβώς φανερώνεται το αόρατο χέρι της πολιτικής, που 

καθορίζει την έκβαση των γεγονότων. Κι αυτό, γιατί ο Γάϊος Καίσαρ 
ή Καλιγούλας έκανε ακριβώς τ’ αντίθετα από τον θείο του Τιβέριο. 
Πράγματι, ο Σουετόνιος μας λέει: 



 

 

 
«Έτσι, ο Αρτάβανος, ο βασιλιάς των Πάρθων, που πάντοτε είχε 

δείξει το μίσος του για τον Τιβέριο, έγινε προσωπικός φίλος του 
Καλιγούλα, συναντήθηκε μαζί του κι αφού διάβηκε τον Ευφράτη, 
ήρθε και τίμησε τα σύμβολα της Ρώμης και τις προτομές των 
Αυτοκρατόρων...» (Σουετόνιος: Καλ ι γούλα ς ,  XIV). 

 
Το σχέδιο του Τιβέριου καταστράφηκε ολοκληρωτικά από το 

διάδοχό του. Παρά τις λίγες επιτυχίες του Τραϊανού, οι ρωμαϊκές 
λεγεώνες υποχώρησαν ολοκληρωτικά την εποχή του Αδριανού, κι 
από τότε δεν ξαναπέρασαν ποτέ τους τον Ευφράτη. Ακόμα και η 
Δαμασκός της Συρίας, λίγα χιλιόμετρα κοντά στην Παλαιστίνη, 
δόθηκε από τον Καλιγούλα στο Βασιλιά των  Ναβαθηνών, Αρέτα το 
Γ΄. 
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Ασμοναίο: Ιουδαϊκή οικογένεια, περισσότερο γνωστή με τ’ όνομα 

Μακαβαίοι. Ο πρώτος Ασμοναϊος ηγέτης ήταν ο Ματταθίας, που 
επαναστάτησε ενάντια στην τυραννία των Σελευκιδών. Ο γιος 
του, ο Ιούδας, κατάφερε να νικήσει σε μια μάχη τους Έλληνες 
και θεωρείται γι’ αυτό, ακόμα μέχρι σήμερα, σαν ένας από τους 
εθνικούς ήρωες των Εβραίων. Διάδοχός οτυ ήταν ο Σίμων, που 
πέτυχε ν' αναγνωριστεί από τη Ρώμη το αρχιερατικό και 
βασιλικό προνόμιο της οικογένειάς του. Διάδοχος του Σίμωνα 
ήταν ο Υρκανός. 

 
Βαρθολομαίος (αραμαϊκή λέξη) BAR-TALMAI. Ο γιος του Ταλμάι. 
 
Βαρνάβας: (αραμαϊκή λέξη) BAR-ΝΑΒΙ. Ο γιος του Προφήτη 
 

 



Βοανεργές: Για τη λέξη αυτή έχει χυθεί πολύ μελάνι. Εμφανίζεται 
ξαφνικά στα ευαγγελικά κείμενα με το φυσικότερο τρόπο, ενώ στην 
πραγματικότητα δημιουργείται η εντύπωση, πως ο συντάκτης, που 
τη χρησιμοποίησει ,  αγνοούσε τη σημασία της. Σύμφωνα με την πιο 
μοντέρνα εξήγηση, η λέξη είναι ακκαδική και σημαίνει «γιος της 
βροντής». Τ’ όνομα αυτό το χρησιμοποιούσαν οι Σουμέριοι και οι 
Ακκάδες, για να χαρακτηρίσουν ένα μανιτάρι με παραισθησιογόνες 
ιδιότητες ,  το AMANITA MUSCARIA. Φαίνεται πως όλοι οι ήρωες 
της ευαγγελικής αφήγησης γνώριζαν πολύ καλά τις ιδιότητές του 
και το χρησιμοποιούσαν. 

Γνώση και Γνωστικιστές: Χριστιανοφιλοσοφική αίρεση, που έδινε 
μεγαλύτερη αξία στην ελληνική φιλοσοφία, παρά στη χριστιανική 
λαϊκή παράδοση. Η Γνώση είναι φανερά επηρεασμένη από τις 
Βαβυλωνιακές, Περσικές και Αιγυπτιακές θεωρίες. Δογματική της 
βάση ήταν η αιώνια πάλη ανάμεσα στις δυνάμεις του Καλού και του 
Κακού. Η προσπάθεια των Γνωστικιστών, να εκπολιτίσουν τη 
χριστιανική μισαλλοδοξία και τον εξαλλο φανατισμό, απέτυχε. Η 
επιρροή τους ωστόσο είναι φανερή στην υπαρξη της διαμάχης 
ανάμεσα στο Σατανά και τον Ιησού. Σε αυτούς οφείλονται και οι 
ποιητικότερες εκφράσεις των πρωτοχριστιανικών κειμένων. 

Δοκητισμός και Δοκητές: Γνωστικιστική θεωρία, που υποστήριζε 
πως ο Ιησούς υλοποιήθηκε στιγμιαία, χωρίς ν' αποτελέσει ποτέ του 
μιαν αυτούσια σαρκική οντότητα. Το σώμα, που παρουσίαζε, δεν 
είχε φυσιολογικές λειτουργίες ούτε υπέφερε από πόνους κι 
αρρώστιες. Ήταν αθάνατος κι εξαφανίστηκε μία δεδομένη στιγμή 
αναπάντεχα, όπως είχε εμφανιστεί. 

Δοσιθεϊσμός και Δοσίθεοι: Έτσι ονομάζονταν οι οπαδοί του 
Σαμαρείτη Δοσίθεου, που παρουσιάστηκε στα τέλη του 1ου αιώνα 
σαν ένα είδος Μεσσία-Χριστού. Το βασικό του κήρυγμα ήταν η 
φανατική προσκόλλησή του στον Ιουδαϊκό νόμο και την ασκητική 
ζωή. Η παράδοση λέει πως ήταν μαθητής του Ιωάννη του Βαπτιστή. 
Δοσίθεοι υπήρχαν μέχρι το Μεσαίωνα. 

Εβιωνισμός και Εβιωνίτες: Ιουδοχριστιανική αίρεση του 1ου 
αιώνα. Παρ' όλο που ονόμαζαν τους εαυτούς τους χριστιανούς, 
τηρούσαν με αυστηρότητα όλες τις εβραϊκές παραδόσεις. 
Χαρακτηριστικό τους είναι η απόρριψη του Παύλου και του 
κηρύγματός του. 

Εσσαίοι: Η πιο αξιόλογη ιουδαϊκή αίρεση, που εμφανίστηκε τον 4ο 
π.Χ. αιώνα και διατηρήθηκε μέχρι το 2ο μ.Χ. Βασικές τους θεωρίες 
ήταν η απόλυτη ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, η αδελφοσύνη 
ανάμεσα στους λαούς και η εθνική κι ατομική ελευθερία. Μισούσαν 
τη βία και τον πόλεμο. Ζούσαν μια καθαρά κοινοβιακή ζωή. 



Τηρούσαν κατά γράμμα τον Ιουδαϊκό νόμο, αλλά ταυτόχρονα δεν 
έπαιρναν μέρος στις επίσημες τελετουργίες και στις μεγάλες 
γιορτές. Πίστευαν πως η εργασία είναι αναγκαία μόνο για την 
απόκτηση της καθημερινής τροφής. Ήταν φανατικά καθαροί. 
Βασική τους κατοικία ήταν η έρημος της Ιουδαίας και συγκεκριμένα 
οι όχθες της Νεκρής Θάλασσας. Βασική τους απασχόληση ήταν η 
γεωργία, η κτηνοτροφία, η μυστικιστική προσέγγιση των Γραφών 
και η ψυχική τους εξύψωση σαν άτομα.  

Ζοχάρ: Το κυριότερο βιβλίο της Καμπαλσιστικής Διδασκαλίας. Στην 
εβραϊκή ετυμολογία της, η λέξη πάει να πεί «Μνημόνιο». 

Καμπάλα: Πανάρχαια μυστικιστική εβραϊκή γνώση, που βασίζεται 
σε μια ειδική εσωτεριστική ερμηνεία της Γραφής. Βασικό 
χαρακτηριστικό της Καμπάλα είναι η πίστη στον Αιώνιο Θεό, στις 
δυνάμεις του, τις Σεριφότ, καθώς και σ' ένα μεσολαβητικό όν, τον 
Ματατρόν. Η πρακτική Καμπάλα εφαρμόζει ένα ειδικό 
αριθμολεκτικό σύστημα αποκρυπτογράφησης των Βιβλικών 
κειμένων. Λέγεται πως το βασικό βιβλίο της Καμπάλα, το Ζοχάρ, 
γράφτηκε τον 1ο αιώνα από το Ραββίνο Συμεών - Μπέν - Γιοχάϊ. 

Μανδαίοι:Αίρεση της Νότιας Βαβυλωνίας, που επεκράτησε για 
πολλούς αιώνες στη χώρα αυτήν. Φαίνεται πως η καταγωγή ήταν 
Ιουδαϊκή, γιατί όλα τα μανδαϊκά κείμενα είναι γραμμένα σε μια 
γλώσσα, που μοιάζει καταπληκτικά με τ’ αραμαϊκά. 

Μαρκιωνισμός και Μαρκιωνιστές: Αίρεση που ίδρυσε Μαρκίωνας 
το 2ο αιώνα. Πίστευαν βασικά στην εγκράτεια, τη χορτοφαγία και 
δεν παραδέχονταν ούτε τα μυστήρια ούτε την ανάσταση. 

Μανιχαϊσμός και Μανιχαϊοι: Αίρεση που ίδρυσε ο πέρσης 
αριστοκράτης Μάνης τον 3ο αιώνα. Ο τελευταίος ασπάστηκε το 
χριστιανισμό, αλλά γρήγορα τον ανακάτεψε ή τον συμπλήρωσε με 
περσικές και Βουδδιστικές παραδόσεις. Βασική αρχή είναι η πάλη 
ανάμεσα στο Καλό και στο Κακό και η πίστη, πως η σταύρωση ήταν 
έργο του Σατανά. Ήταν όλοι τους φανατικοί αντισημίτες και 
φανατικοί διώκτες της ειδωλολατρείας. 

Mισνά: Πρόκειται για το καθαρά νομοθετικό μέρος του Ταλμούδ 
κι αποτελεί την κωδικοποίηση των νομοθετικών ερμηνειών κι 
εφαρμογών της Γραφής. Γράφτηκε το 2ο αιώνα από τον Ραββίνο 
Ιούδα τον Άγιο. 

Μασσόρα: Η παραδοσιακή εβραϊκή Γραφή, που έφτασε μέχρι τις 
μέρες μας από το χέρι των Ραββίνων, που τη διατήρησαν στο 
πέρασμα των αιώνων. Για τους Εβραίους, είναι η γνησιότερη 
έκδοση της Βίβλου.  



Μονάδες του Ρωμαϊκού στρατού στην Παλαιστίνη: Βασικά, 
γνωρίζουμε τα ονόματα τεσσάρων ρωμαϊκών λεγεωνών, που 
στρατοπέδευαν μόνιμα στην Παλαιστίνη, την εποχή του Ιησού: 

I     AUGUSTA: Οι περισσότεροι στρατιώτες ήταν Σύριοι.  
II    CYRENAIKA: Στρατιώτες αλγερινής καταγωγής. 
III   AUGUSTA: Λεγεωνάριοι από την Καυκασιανή Ιβηρία. 
IV ITALIA CIVIUM ROMANORUM: Oi περισσότεροι στρατιώτες ήταν 
Ιταλοί. Οι αξιωματικοί των μονάδων ήταν πολύ συχνά 
πολύγλωσσοι, τουλάχιστον όσον αφορά στη στρατιωτική ορολογία. 
Συχνά περνούσαν από τη μια λεγεώνα στην άλλη, πράγμα που 
σπάνια συνέβαινε με τους στρατιώτες. 

Σανχεντρίν: Το ανώτατο θρησκευτικό και νομικό συμβούλιο των 
Εβραίων την εποχή της Ρωμαϊκής κατοχής. Οι εξουσίες του ήταν 
αναγνωρισμένες και σεβαστές από τη Ρωμαϊκή διοίκηση. Κάθε 
φορά, που τα ευαγγελικά κείμενα αναφέρονται στους ιερείς, 
αρχιερείς και νομοδιδάσκαλους, εννοούν το Σανχεντρίν. 

Ταλμούδ: Το σημαντικότερο έργο του Εβραϊκού πνεύματος μετά τη 
Βίβλο. Πρόκειται για μια καταγραφή της προφορικής παράδοσης 
του Ιουδαϊσμού, που κράτησε πέντε αιώνες. Yπάρχουν δύο 
Ταλμούδ. Της Ιερουσαλήμ και της Βαβυλώνας. Περισσότερες 
πληροφορίες ο αναγνώστης μπορεί να βρεί στο λεξιλόγιο του 
πρώτου βιβλίου της σειράς. 

Τανάχ: (Εβρ. σύνθετη λέξη). Προέρχεται από τ’ αρχικά των λέξεων 
Τορά (Νόμος), Νεβιείμ (Προφήτες), Χτουβείμ (Ιστορίες- 
Αγιογράφοι). Είναι η εβραϊκή ονομασία της Παλαιάς Διαθήκης. 


