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Διετέλεσε καDnγnτιis Πολιτικίis 
Κοινωνιολογίαs στίs Σχολέs τών Σω
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1 .  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τί.fiεται τό έρώτημα: Ποίαν γλώσσαν ώμίλει 6 Ίη
σούs; Ό σ κοπόs τfts άπαντή.σεωs είναι κα.fiαρώs 
ιστορικόs, δηλαδή. ένδιαφέρει νά έπισημαν{}fι n 
άλή..fiεια. Τά μέσα, πού {}ά 6δηγή.σουν ατό συμπέρα
σμα είναι τά έπιχεφfιματα και τά στοιχε1α. 

'Όταν λέγωμεν έπιχειρnμα έννοούμεν κάποιον 
άποδεικτικόν συλλογισμόν π.χ. στή.ν Γαλιλαίαν δλοι 
ώμίλουν Έλληνικά -6 Ίησούs iίτο Γαλιλαίοs- άρα 6 
Ίησούs ώμίλει Έλληνικά. 

'Όταν λέγωμεν στοιχε1ον έννοούμεν κάποιο άπο
δεικτικόν ύλικόν π.χ. 6 Εύαγγελιστή.s 'Ιωάννns (Ι Θ, 
30) γράφει, δτι 6 'Ιησούs είπεν έπί τού Σταυρού: «τε
τέλεσται καt κλtναs τnv κεφαλnν παρέδωσε τό 
πνεύμα». Ή άναφορά τού «τετέλεσται» σημαίνει, δτι 
6 Ίησούs ώμίλει Έλλnνικά, άφού αύτή. n λέξιs είναι 
Έλληνική.. 

Ή γνώσιsτnsγλώσσηsτού 'Ιησού fχει σημασίαν α) 
διά τή.ν καταγωγή.ν του, β) διά τό γλωσσικόν πλαί
σιον τfts έποχns, γ) διά τό εύληπτον τns διδασκαλίαs 
καί τή.ν άκριβfι άπόδοσιν αύτns καί δ) διά τή.ν ύπο
βοή..fiησιν τού έργου τού ιστορικού. 

Τόσον τό έπιχείρημα, δσον καί τό στοιχείον έχουν 
άποδεικτική.ν άξίαν. 'Εκ προοιμίου ούδέν είναι tσχυ
ρώτερον τού άλλου. 'Έκαστον έξ αύτών έξετά�εται 
tδιαιτέρωs καί άναλόγωs κρίνεται. Δέν πρέπει νά 
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συγχέω μεν τήν tστορίαν μέ τήν .Οεοί\ογίαν. Συνή.Dωs 
ό δογματισμόs τού Dεοi\όγοu συγκρούεται μέ τόν 
πραγματισμόν τού ιστορικού. 

Θά προσπα.Οήσωμε νά άνα�nτήσωμε έκείνα τά 
στοιχεία καί έπιχειρήματα, τόσον άπό ιστορικάs 
πnγάs, δσον καί άπό .Οεοί\ογικούs δογματισμούs, τά 
όποία .fiά μa.s όδnγήσουν εts άσφαλfί συμπεράσμα
τα, διά τήν γλώσσαν τήν όποίαν ώμίλει ό Χριστόs εts 
τάs διδασκαλίαs Του. Σκοπόs αύτού τού βιβλίου 
ε1ναι νά παρουσιάσn τά πραγματικά δεδομένα τfίs 
έποχfίs τού Χριστού, τάs δυνατότnταs διαδόσεωs, 
τήν κοινωνικήν δομήν τού περιβάλλοντοs εts τό 
όποίον f�nσεν ό Χριστόs, κα.Οώs καί τάs προοπτι
κάs αι όποίαι διεγράφοντο έκείνnν τήν έποχήν. 

Ή γλώσσα, τήν όποία ν ώφειλεν κάποιοs νά χρnσι
μοποιήσn διά νά άκουσ{}fί καί νά διαδο.Οούν τά νοή
ματα τών λεγομένων του, {}ά fπρεπε νά ε1ναι τοιαύ
τn, lδστε καί τά νοήματα νά άποδίδωνται μέ τήν 
πραγματική τουs fννοιαν καί ή. διάδοσίs των νά ε1ναι 
έξnσφαλισμένn. Συν.Οέτοντεs δλουs αύτούs τούs 
παράγονταs, .fiά έπιχειρήσωμεν νά τεκμnριώσωμεν 
καί νά άποδείξωμεν ποία nτο iι μητρική. γλώσσα τού 
Χριστού, lδστε νά άπομυ.Οοποιn.Οfί πάσα πεπλανn
μένn .Οεώρnσιs, έπί τού σnμαντικωτάτου αύτού γε
γονότοs. 
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2.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ θΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Ή Χριστιαν ική. 8ρnσκεία β ασίζεται εts δύο 
« Δια-θήκαs» τού Θεού ('Ιεχωβά). Στfιν Παλ.αιάν 
Διαθfικnν ( Π .Δ .) καί στ fιν Κα ινfιν Δ ιαθfικnν 
(Κ.Δ.). Ή έβραϊκiι λέξιs «μπερεί8» (συν-θiικn) άπο
δίδεται στά Έ λλnνικά μέ τόν δρο «διαθiικn» και 
έννοείται n συμφωνία, πού έκανε ό Θεοs μέ τούs 
άνθρώπουs. Συγκεκριμένωs n Παλαιά Δια-θiικn 
ε1ναι n συμφωνία μεταξύ θεού και Νώε άρχικώs, 
κατόπιν μεταξύ θεού και 'Αβραάμ καί όλοκλiι
ρου τού λαού τού 'Ισραήλ (Παύλοs «Β' πρόs Κο
ριν-θιουs» Γ. 1 4). 

Ή Π.Δ. καλείται έπίσns διαθiικn περιτομfts: «Καί 
έδωκεν αύτφ δια-θiικnν περιτομίis» («Πράξειs Άπο
στόλων» Ζ, 8). Τέλοs n συμφωνία μεταξύ Θεού, διά 
μέσου τού Ίnσού Χριστού και δλων των άνθρώπων, 
τίis άνθρωπότnτοs δnλαδiι, λέγεται Καινή Δια-θiικn, 
δπωs τiιν ώνόμασε ό Χριστόs: «Τούτο γάρ έστι τό 
afμaMov τό τii.s ΚαινiisΔιαθιiκn�τό ύπέρ ύμών κα{ 
πολλών έκχυνόμενον εls άφεσιν άμαρτιών» (Ματ
-θαίοs ΚΣΤ, 28, Μάρκοs ΙΔ, 24) iί «ΤΟύτο τό ποτnριον 
fι Καινιi Διαθιiκn έν τφ arματ{ μου, τό ύπέρ ύμών 
έκχυvόμενον» (Λουκas ΚΒ, 20). 

Τό διατί ό Θεόs έκανε περισσοτέραs τίis μιas συμ
φωνίαs (Διαθiικαs) ε1ναι θέμα Lδικόν Του. οι tστορι-
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κοί δέν τό γνωρί�ουν. Μόνον οι παντογνώσται θεο
λογούντεs θά έχουν έτοίμουs άπαντήσειs. 

Όλόκλnροs ή. Παλαιά Διαθήκn εlναι fνα βιβλίον 
πλfίρεs άνακριβειών. Ets έκείνο περιγράφονται άνα
πόδεικτα γεγονότα, τά όποία οι ιστορικοί άμφισβn
τούν, ένώ οι θεολόγοι τά δέχονται ώs άναμφισβήτn
τα. Αι συναντήσειs π.χ. Ά γγέλων καί Προφnτών δέν 
εlναι δυνατόν νά θεωρnθούν ιστορικά συμβάντα. οι 
θεολόγοι διαφωνούν. 'Επικαλούνται τό θεόπνευ
στον τfίs Γραφfίs. Άλλά τούτο δέν εlναι ιστορία. Ό 
ιστορικόs άπαιτεί άναμφLβολ.ον άπόδειξιν. 

'Όταν οι ιστορικοί διαψεύδουν τήν ΠΔ. καί οι θε
ολόγοι δέν μπορούν νά τούs άντικρούσουν έπιστρα
τεύουν τούs συμβολισμούs καί ύποστnρί�ουν, δτι 
αύτά πού έδιαβάσατε εlναι συμβολικά, έχουν άλλο 
νόnμα καί ό καθείs δίδει τάs έρμnνείαs του. 

Άντιθέτωs στήν Καινή Διαθήκn δέν περιγράφε
ται n «ιστορία» τού 'Εβραϊκού λαού μέ άνυπάρ
κτουs βασιλείs, φανταστικούs ώs έπί τό πλείστον 
πολέμουs, έπικοινωνίαs μετά τού Ίεχωβά, συνεργα
σίαs Άγγέλων μέ διαφόρουs Έβραίουs κ.τλ. Ή ΚΔ. 
βασικώs περιλαμβάνει τήν διατύπωσιν τού 6εtou 
ι\Dικού λόγοu τίίs Χριστιανικίίs Dρnσκειαs, έντόs 
ένόs πλαισιοu δράσεωs προσωπικοτήτων. Εlναι 
λοιπόν θεολογικόν κείμενον, κι δσα γεγονότα άναφέ
ρει εtτε συνέβnσαν, εtτε δχι δέν έπnρεά�ουν τιίν δι
δασκαλίαν τού Χριστού. 

Στήν Παλαιά Διαθήκnν προβάλλονται «ιστορικά» 
συμβάντα, τά όποία άπορρίπτονται συλλήβδην, ύπό 
τfίs ιστο ρικfίs έπ ιστήμns ώs τελείωs άναλnθfί. 
Άσφαλώs δέν άποτελεί ιστορικήν διαπίστωσιν ή. συνά-
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ντnσιs Ίεχωβά μετά τού Διαβόλου καί n έν συνεχείq. συ
νομιλία των, fi. n βασανιστική. δοκιμασ(α τού Ίώβ, δπωs 
τfιν διnγείται τό σχετικόν κεφάλαιον τfts ΠΔ. Ή άκόμn 
n «ιστορία» τού Σαμψοϋντοs, τσο Ίωνά καί τά τόσα 
άλλα έμφανfι παραμύ8ια τfίs ΠΔ.Άφή.νω κατά μέροs 
τάs κλοπάs (Ραχήλ.), τάs άπάταs (Ιακώβ), τάs δολοφο
νίαs (Μωϋσί\s), τάs μαστρωπείαs (Αβραάμ), τάs πορ
νείαs (Σάρρα), τάs σφαγάs νnπίων, καταστροφάs πό
λεων, βιασμούs κ.τλ. πρό τών όποίων κά{}ε ιστορικόs 
μειδιά, έκτόs κι άν ό Αύνάv -θεωρn{}fι ιστορία. 

οι Έβραίοι δέν άναφέρονται άπό τούs άρχαίουs 
χρόνουs, έπειδή. ύπίiρξαν είs κατώτεροs λαόs κτnνο
τρόφων, άνευ πολιτισμού. Δέν ε1χαν κάτι νά έπιδεί
ξουν. 'Έγιναν γνωστοί, διότι έσταύρωσαν τόν Χρι
στόν καί δχι διότι κατώρ{}ωσαν κάποιο έπίτευγμα. 

Τfιν Άλεξανδρινή. έποχή. έπιφανείs πνευματικαί 
προσωπικότnτεs (Απιωv, Μvασtαs, Λυσιμαχοs, 
Χαφή.μωv κ.ά.) έτοπο{}έτnσαν τούs Έβραίουs έκεί 
πού τούs πρέπει. 

Στή.ν νεωτέραν έποχή.ν ό Ά δ όλφοs Λόντs 
(Adotptιe Lods) στό βιβλίον του: «Προχριστιανική. 
έποχή.» (έλλ. έκδ. «Δίβρns», τόμοs 4os, σελ. 257 κ.f.) 
μas πλnροφορεί δ ιά τfιν �ωfιν τών 'Εβραίων, οι 
όποίο ι «ζούσαν βασικά στ{s νότιεs έρnμικέs έκτάσειs 
τiis Παλαιστ{νns, πού τόν χειμώνα τουλάχιστον προ
σφέρουν άρκετό χορτάρι yιά τnν έπιβ{ωσι τών κοπα
διών. Τό έπάyyελμά τουs nταν n κτnνοτροφCα τών μι
κρών ζώων, κι αύτό άλλωστε δnλ ωσαν, δταν παρου
σιάστnκαν στnν ΑCyυπτο. Άλλωστε, κα{ οι yεωφυσι
κέs συν8ίiκεs τού χώρου τουs εlναι κατdλλnλεs yιά 
μιά τέτοια άπασχόλnσn. 
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Έκτόs άπό τά πρόβατα κα{ τ{s κατσtκεs έτρεφαν 
κ α{ γαϊδούρια, πού τά χρnσιμοποιοΟσαν στ{s μετα
φορέs, ένώ άγνοοσσαν τ' άλο γα.  Τά βόδι α  κα{ ol 
καμiiλεs nταν σπάνια ζώ α κα{ συνn8ωs 
άποτελοΟσαν ίδιοκτnσ{α τών π ιό πλουσ{ων φα
τριών. Ποτέ τovs oi Έβρατοι δέν άσχολn8nκαν μέ τn 
συστnματικn κτnνοτροφ{α τiis καμnλαs, άπόδειξn 
πώs δέν imάρχει στn γλώσσα τovs εtδικn λέξn γιά τό 
8nλ υκό, δπωs συμβα{νει μέ δλα τ' άλλα ζώα τiis έρn
μου._ 

Μέ τό μαλλ{ άπ' τά πρόβατα έφτιαχναν χιτώνεs, 
κάππεs κα{ χαλιά, πού μαζ{ μέ τnν πnλινn λάμπα 
nταν τά μόνα έπιπλα τiis σκnνiis». 

«Στο σnμετο αύτό», συνεχί�ει ό συγγραφεύs, «δn
μιουργετται κ α{ τό πρόβλnμα το σ πολιτιστικοσ έπι
πέδου τών Έβρα{ων νομάδων». Ποίον πρόβλημα; Μέ 
περιβάλλον πρόβατα, κατσίκεs, άντε καί βόδια καί 
καμnλεs καί πfιλινεs λάμπεs (έπιπλον!) στfι σκnνfι, 
τί πολιτιστικόν έπίπεδον {}ά άναπτυχ-θn; 

Μολονότι οι 'Εβραίοι έ�nσαν έπί μακρόν μεταξύ 
τών Αιγυπτίων καί τών Άσσυρίων δέν κατώρ-θωσαν 
νά άφομοιώσουν κάτι άπό τόν πολιτισμό αύτών τών 
λαών. 

Άπό τούs 'Έλλnναs άργότερον έπέτυχαν νά πά
ρουν μερικά πράγματα καί νά άναπτυχ{}fί iι 'Εβραϊ
κή. πολιτιστική. τάσιs τών Έλλnνι�όντων 'Ιουδαίων, 
τούs όποίουs μέ πρωτοφανfί άγριότnτα κατεδίωξαν 
οι όρ{}όδοξοι 'Εβραίοι. 

Ή έξάπλωσιs τών 'Εβραίων (διασπορά) έκτόs 
Ίουδαίαs, άπέβn πλnγfι εts βάροs τών διαφόρων 
έ-θνών, διότι οι 'Εβραίοι άπετέλουν ενα ξένον σώμα, 
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τό όποίον έπεδίωκε νά έπιβλn.flfί δι' ύπονομεύσεωs 
τών έ.flνικών κοινωνιών. Τά παραδείγματα εlναι 
άφ.flονα, άτελείωτα. Ή παρασιτικrί συμπεριφορά 
τών 'Εβραίων έπροξένnσε τrίν άντίδρασι Ρωμαϊκών 
προσωπικοτrίτων, δπωs ό Κικtρων («ύπέρ Φλάκ
κο υ » ) ,  ό Τάκιτοs («Ίστ ο ρ ί α » ) ,  ό Π ετρών ιοs 
(«Fragment. Poet.» ), ό Πί\tνιοs («φυσικrί ιστορία»), ό 
Γιουβενάί\ns (sat. 1 4, 96, 1 04), ό Σοuετώνιοs (fν-8. 
άνωτ.), ό Όβtδιοs («Τέχνn τού Άγαπa.ν»), ό Σενtκαs 
(«Περί τfίs προλrίψεωs» 36) δπου τούs έχαρακτrίρι
σε «άπαίσιον f.flνos» ! κ.τλ. 'Όλοι των κατrίγγειλαν 
τόν διαβρωτικόν ρόλον τού 'Εβραϊσμού. 

Ό μέγαs Αιγύπτιοs ιστορικόs Μανtftων .flά κατn
γορrίσn μέ στοιχεία τούs Ίουδαίουs. Κυρίωs δμωs οι 
Άλεξανδρινοί ιστορικοί συγγραφείs τών Έ λλnνι
στικών χρόνων {}ά άποκαλύψουν τrίν μοχ.flnρότnτα 
τfίs Έβραϊκfίs φυλfίs καί τάs μισαν.flρώπουs έπιδιώ
ξειs τns. Τά βιβλία τού Ά:rτοί\ί\ωνιοu και τού Μόί\ω
νοs («Συσκευrί κατά 'Ιουδαίων»), τού Ά:rτιωνοs, τού 
Πί\ειστονικοu («Αιγυπτιακά»), τού μα.flnτού τού 
Έρατοσ.flένουs Μνασtοu («Περιnγrίσειs», «Περί Λι
βύns» κ.τλ.), τού Χαιρή.μονοs («Αιγυπτιακrί ιστο
ρία»), τού Λuσιμάχοu («Αιγυπτιακά»), τού Δαμο
κριτοu («Περί 'Ιουδαίων») καί πολλών άλλων ιστο
ρικών συγγραφέων εlναι ιδιαιτέρωs διαφωτιστικά, 
περί τών 'Εβραίων, οι όποίοι δπωs μas βεβαιώνει ό 
φιλοεβραίοs κα.flnγnτrίs τfίs .flεολογίαs τού Πανεπι
στημίου Ά.flnνών Βασ. Βtί\ί\αs: «ύπό μέντfιs μεyάλns 
τού λαού μ�ns έμισούvτο ύπό δέ τών πεπαιδευμέ
νων καί μορφωμένων περιεφρονούvτο καί ένεπαίζο
vτο ώs λαόs, δστιs ούδέν είs τόν πολιτισμόν yενικώs 
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συνεισέφερε ούδέ ιiδύνατο εis τ6 μέλλον νά προσφέ
ρn.  Ώs το ιο ύτοs δέ έτ(ΙJετο εis ύποδεεστέραν 
μοlραν . . .  » (Β . Βέλλαs: Φλαβίου Ί ω σfιπου:  « Κατ' 
ΆπίωνΟS», ειs έκδ. «Πάπυροs», Ά-θfίναι 1 97 5 ). Ώστό
σον 6 συγγραφεύs ύποστηρίςει, δτι δέν {}ά πρέπει νά 
δεχ-θώ μεν τό συμπέρασμα τών έρευνητών, δτι οι 
άρχαίοι Έβραίοι nσαν «Τελε(ωs άπολ(τιστοι» !  Διατί 
νά μiι τό δεχ-θώ μεν; 

Ε1ναι άλfι-θεια, δτι οι Έβραίοι, κυρίωs ή νεολαία 
καί οι μορφωμένοι, ε1χαν τfιν τάσι ν νά μιμη-θούν τούs 
·Έλληναs καί κάτι παραπάνω νά έξελληνισ-θούν. Ό 
Έλλnνικόs τρόποs ςωfίs τούs έγοfιτευε. Ό ά-θλητι
σμόs, αι φιλοσοφικαί σχολαί, ή γλυπτική., iι δρχησιs, 
iι διαλεκτική., iι ρητορική., 6 fρωs έμαγνfιτιςαν τfιν 
Έβραϊκfι νεολαία, iι όποία παντού έξελληνίςετο τα
χέωs άρχίςουσα άπό τά Έ λληνικά όνόματα, πού 
έχρησιμοποίει. Ε1χε καταστεί σαφέs δτι 6 Ίουδαϊ
σμόs τούs προσέφερε μίαν ςωfιν έπιπέδου κτηνο
τρόφων, ένώ 6 Έλληνισμόs τούs έξησφάλιςε άνώτα
τον πολιτιστικόν έπίπεδον. '"Έτσι οι Έβραίοι έστρά
φησαν πρόs τόν Έλληνισμόν άρχfίs γενομένηs, δπωs 
nτο φυσικόν, μέ τfιν γλώσσαν' ώστε «στην πραγματι
κότητα ό yλ.ωσσικόs έξελ.Αηνισμόs τών Ίοuδα(ων 
εΙ ναι yρfιyoρos• κα-θώs παραδέχεται 6 Γάλλοs κα
-θηγnτfιs Πασκάλ. Μπαλ.έ στfιν έργασίαν του «Ή κα-
-θημερινή. ςωfι στfιν λλεξάνδρεια 331 -330 πΧ.» (έλί\. 
έκδ. «Παπαδfιμα», Ά-θfίναι 2002, σελ. 45 ). 

Ό φιλο ε β ρ αίοs κα-θηγητfιs πανεπ ιστημίου 
Ά-θηνών Βασίλειοs Βέλλαs στό βιβλίον του « Έβραϊ
κfι άρχαιολογία» (fκδ. «Άποστολικfίs Διακονίαs τfίs 
Έκκλησίαs τfίs Έλλάδοs», Ά-θfίναι 1 984, σελ. 90, 98, 
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1 02) γράφει διά τόν πολιτισμό των 'Εβραίων, δτι nτο 
κατώτεροs τού πολιτισμού τfίs Παλαιστίνns, δπου 
εtσέβ αλον κ αί τ iιν έκυρίευσαν «τού Θεού 
βοn8ούντοs καί σvμπαρισταμένου κατά τάs μάχαs» ! 
(fν-8. άνωτ. σελ. 99). 

Κατά τά λοιπά -θά tδωμεν πώs περιγράφεται fι 
�ωiι καί ό πολιτισμόs των 'Εβραίων. Μiιπωs νομί�ετε, 
δτι οι 'Εβραίοι έκαλλιτέχνουν; Έφιλοσόφουν; Έρn
τόρευαν; Ή-θλοϋντο; Παρnκολού-θουν -θέατρον; Συ
νέγραφον έπιστnμονικά έργα fί λογοτεχνήματα; 
Άνiιγειρον κτίρια; Έ κυκλοφό ρουν βιβλία; 'Όχι . 
Ούδέν έξ αύτων. 'Ιδού μέ τί nσχολούντο: 

«Κυρία άσχολία τών νομάδων Ίσραnλιτών nτο n 
έπιμέλεια τών ζώων. Tfιs έρrίμου τό ζώον nτο πάντο
τε n κάμnλοs. Τά ποίμνια αύτών άπετελούντο έξ 
αl γών καί προβάτων, έκ τού γάλακτοs τών δ ποίων 
έτρέφοντο. Τά δέρματα τών ζώων έπεξειργάζοντο καί 
κατεσκεύαζον είτε πρόχειρα σανδάλια είτε άσκούs, 
έντόs τών δποίων έφύλαττον τό δξινον γάλα πρόs 
κατάσβεσιν τfιs δίψns ii τό ϋδωρ. Ή κατασκευrί τού 
βουτύρου φαίνεται νά nτο γνωστrί, ούχί δμωs καί 
τού τυρού.Κ ρέαs μετεχειρίζοντο εls έξαιρετικάs πε
ριπτώσειs, κατά τάs έορτάs καί τrίν φιλοξενίαν. 

Ό βίοs nτο πλάνns, ώs καί n Παλαιά Δ ια8rίκn μαρ
τυρετ. Περιεφέροντο πρόs άνεύρεσιν τόπων βοσκfιs 
καί φρεάτων. Τό φρέαρ ii n πnγrί έχει lδιαιτέραν σn
μασίαν έν τij, ζωij, τών νομάδων λαών. Τόποs διαμονfιs 
τών άν8ρώπων τfιs ύπ' δ ψι ν έποχfιs εΙ ναι n σκnνrί, 
κατεσκευασμένn έκ τών τριχών τfιs αίγόs. τΗ το δέ n 
σκnνrί κυκλικrί καί διnρεττο εls δύο μέρn, τό τού 
άνδρόs καί τών γυναικών. Έντόs τfιs σκnνfιs ύπfιρχεν 
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fι σέλλα τns καμnλου,  ό κ άδοs διά του δποtου 
nντλων τ6 ύδωρ, οί  άσκο{ μέ δξινον γάλα fi ύδωρ, πι
νάκια ξύλινα κα{λοιπά είδn μαyειρε{ου. Ώs ένδυμα
σ{αν έφερον χιτώνα έκ δέρματοs ζώου fi έκ τριχών 
αiy6s. Ό τρtχινοs σάκκοs, προσδεν6μενοs περt τnν 
δσφύν, διετnρnθn κα{ εis τούs βραδυτέρουs χρ6-
νουs·-·-» (fν-8. άνωτ.). 

Ή ιστορική. άσnμαντότns τών 'Εβραίων, κατά τή.ν 
άρχαίαν έποχή.ν εΊναι αύταπόδεικτοs, άφού μάλιστα 
οiiτε εts ίστορικόs τous άναφέρει, διότι ούδείs 
ιστορικόs nσχολή.{}n μέ μερικάs χιλιάδαs βοσκών 
τfis έρή.μου, οι όποίο ι άλλωs τε ούδέν έδnμιούργn
σαν άξιον λόγου, διά νά μνημονευ-θούν. 

οι tδιοι οι 'Εβραίοι έγνώρι�ον αύτή.ν τή.ν άλή.-θει
αν. 'Έτσι κι έπειδή. hσαν άνίκανοι διά κάτι άνώτερον, 
έναπέ-θεσαν τό μέλλον των δχι στή.ν άξίαν των, άλλά 
στόν -θεό τουs 'Ιεχωβά. Αύτόs τούs ύπεσχέ-θn νά τούs 
δώσn τή.ν «γfi τfis Έπαγγελίαs», νά τούs προσφέρn 
πόλειs άλλοε-θνών, νά τούs χαρίσn τά άγα-θά τών ξέ
νων λαών καί φυσικά νά φονεύσn δσουs άντετί-8εντο 
στή.ν 'Εβραϊκή. κυριαρχία. Τέλοs {}ά fστελλε κι έναν 
εtδικόν άπεσταλμένο (Μεσσίαs) πού {}ά έπέβαλε τή.ν 
παγκόσμιον κυριαρχίαν τών 'Εβραίων. 

Χαρακτnριστικώs ό φιλο ε β ρ αί ο s  Vίttorίo 
Messorί «Ύπό-θεσιs Ίnσούs» (έλλ. fκδ.  « Πορεία 
Πνευματική.», Ά-θnναι 1 980, σελ. 64) γράφει: 

«'Υπάρχει λοιπ6ν ενα μικρ6 έΟνοs πού έναπέΟεσε 
τnν έλπ{δα του στ6 μέλλον κα{ περ{μενε άπ6 τnν 
άρχn τns ίστορtαs του τnν εύλοytα γιά τ6 yένοs του. 
'Έναs λα6s πού περ{μενε τ6 αlώνιο βασtλειο πού θά 
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ίδρυε εvα άπ6 τά παιδιά του. Ή βεβαι6τnτα τofJ άσn
μάvτου αύτοfJ λαού yιά τ6 μέλλον του εlvαι τ6σο με
yάλn, ωστε τά σχ6λια τiis Γραφίis vά πα{ρvουv πολ
λέs φορέs τn μορφn κάποιαs μεyαλομαv{αs: ·ο κό
σμοs 6nμιουρyn8nκε yιά τόν · Ισραnλ.Χωρis τόν 
Ίσραnλ δtν 8ά ύπiiρχε τό σύμπαν»!! 

Αι άνισόρροποι άντιλrίψειs των Έβραίων έπρο
κάλεσαν άρχικώs τrίν εLρωνίαν. Κι δταν έπεδίωξαν 
νά τάs έπιβάλλουν μέ συνωμοσίαs διrίγειραν τrίν 
έχθρότnτα τών λαών μέ συνέπειαν τrίν άνάπτυξιν 
τού λεγομένου άντισnμιτwμοϋ, ώs φυσικού έπακο
λού-θου τiis έβραϊκίis ύπονομευτικίis δράσεωs. 

Άντικινεζισμόs, άντιρωσισμόs, άντιγαλλισμόs, 
άντινορβnγισμόs, άντιγερμανισμόs, άντιαυστραλια
νισμόs, άντιδανισμόs, κι δτι άλλο άντι--θέλετε δέν 
άνεπτύχθn εLs δλουs τούs λαούs, εLs δλαs τάs έπο
χάs, ειs δλα τά πολιτεύματα, διότι οι διάφοροι λαοί 
δέν ύπενόμευαν άλλουs λαούs, δπωs έκαναν καί κά
νουν οι Έβραίοι, προκαλούντεs οϋτω τrίν άναμενο
μένnν άντίστασιν τών λαών, πού άρνούνται νά ύπο
κύψουν στούs Έβραίουs. 

Mas λέγουν καί μάs έδίδαξαν στό σχολείο τάs δέκα 
έντολάs, τάs όποίαs έδωσε ό 'Ιεχωβά στόν Μωϋσίiν, 
δπωs περιγράφεται στό βιβλίον τiis ΠΔ . •  ."Έξοδοs» . 
·Όταν διαβάσετε τό κείμενον -θά διαπιστώσετε, δτι αι 
δέκα έντολαί δέν ε{ ναι δέκα, άλλά περισσότεραι. Με
ταξύ αύτών ό Θεόs τού Ίσραrίλ άπαγορεύει στούs 
Έβραίουs νά έργάζωνται τό Σάββατον καί έκτόs τών 
Έβραίων άπαγορεύει τrίν έργασίαν καί στά κτrίνn! 
( • ."Έξοδοs» Κ, 8). Έπίσns άπαγορεύει στούs Έβραί
ουs νά έπι-θυμrίσουν τόν βούν τού πλnσίου των «μnδέ 
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τόν δνον αίιτοiJ» («"Έξοδοs» Κ, 1 7). Διά τά άλλα ζώα 
μάλλον έπιτρέπεται ή έπι-θυμία των, άφοiJ δέν άπα
γορεύεται. Ε1ναι έντυπωσιακόν τό ένδιαφέρον τoiJ 
'Ιεχωβά διά τούs Έβραίουs καί τά βόδια. Στό κεφ. ΚΑ, 

28-33, ΚΒ, 1 -9, ΚΓ, 4 τfίs «'Εξόδου» ό 'Ιεχωβά έν μέσφ 
άστραπών, βροντών, φωνfίs σάλπιγγοs έλάλnσε έκ 
τoiJ καπνίζοντοs δρουs καί κα-θώρισε τί πρέπει νά γί
νn «έάν βούs κερατ{σn άνδρα fι yvvalκa_», «έάν βούs 
κερατ{σn υ ίόν είτε8υyατέραν ->>, «έάν δ βούs κερατ{σn 
δούλον fι δούλnν.-»,  «έάν τιs σκάψn λάκκον κα( δέν 
σκεπάσn αύτόν κα( πέσn είs αύτόν βούs fι δνοS->>, «έάν 
ό βούs τινόs κερατ{σn τόν βοϋν τού πλnσ(ον αύτού-», 
«έάν τιs κλέψn βούν ... », «έάν τιs παραδώσn είs τόν 
πλnσwν αύτού δνον fι βούν _ διά νά φυλάττn αύτό κα( 
άπο8άνn->>, «έάν άπαντnσns τόν βοϋν τού έχ{)ρού σου 
πλανώμενον->>. 

'Εν γένει στά κεφάλαια ΚΑ - ΚΓ τfίs «'Εξόδου» καί 
άλλοiJ στιίν Π .Δ. άναγράφονται -θείαι έντολαί «Περ( 
παντόs είδουs άδικnματοs περ( βοόs, περ( δ νου, πε
ρ( προβάτου-» (έν-8. άνωτ. ΚΒ, 9) τάs όποίαs πρέπει 
νά διαβάσετε προσεκτικώs, διότι {}ά σa.s ε1ναι tδιαι
τέρωs χριίσιμοι ειs περίπτωσιν «βοόs κερατιστοiJ» 
ωστε νά γνωρίζετε τί νά πράξετε. Τό βόδι πού κερα
τίζει κατά τόν 'Ιεχωβά πρέπει νά -θανατώνεται διά λι
-θοβολισμοiJ καί τό κρέαs του νά μιί τρώγεται (έν-8. 
άνωτ. ΚΑ, 28). 

'Επί των άνωτέρω -θεμάτων έκπονοiJνται μελέται 
ειs έβραϊκάs ιερατικάs σχολάs, δίδονται διατριβαί 
(Παλαιοδια-θnκολόγοι) καί σοφοί κα-θnγnταί άσχο
λοiJνται έμβρι-θώs μέ τό τί πρέπει νά ύποστfί «δστιs 
συνευρε8fι μέ κτfινοs ... » (έν-8. άνωτ. ΚΓ, 1 9). 
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Άντιλαμβάνεσ-θε λοιπόν τό πολιτιστικόν έπίπε
δον τών Έβραίων κτηνοτρόφων, άφού κι ό Θεόs τουs 
άκόμη ιiσχολή-θη μέ βόδια, δπωs καί πρόβατα, έ�ήτει 
μάλιστα νά τού στείλουν «τρ(χεs αlyών κα( δέρματα 
κριών κοκκινοβαψii-» (fν-8. άνωτ. ΚΕ, 5 ). Θαυμάσατε 
έπι-θυμίαs Θεού ! 

Ets άλλον -θεόπνευστον βιβλίον τfίs Π.Δ. στούs 
«Άρι-θμούs» (ΙΕ, 1 - 1 6) ό 'Ιεχωβά «έλάλησε» ώs συνή
-θωs πρόs τούs υLούs 'Ισραήλ καί τούs ε1πε δτι «δταν 
εlσέλθετε είs τnν yiiν τiis κατοικnσεώs σαs τnν δπο(
αν tyώ δ {δω εls tσils-» -θά πρέπει νά τού κάνουν κά
ποια δώρα, κάποιαs προσφοράs μέ βόδια καί πρό
βατα. Ό tδιοs ρυ-θμί�ει τήν διαδικασίαν τών προ
σφορών: «έάν δέ προσφέρn μόσχον tκ βοών ... τότε 
θέλει φέρει μετά τοϋ μόσχου tκ βοών προσφοράν έξ 
άλφ(των, τρ(α δέκατα σιμιyδάλεωs έζυμωμένnν μέ εν 
nμισυ ϊν tλα(ου_.» (fν-8. άνωτ. ΙΕ, 8-9). Καί άφού ό 'Ιε
χωβά έξηγεϊ δλα, &στε νά αισ-θάνεται ((όσμήν εύω
δίαs», καταλήγει: «Οϋτω θέλει y(νεσθαι δι ' ενα μό
σχον, ii δι' ενα κριόν ii δι' άρν(ον ii διά τράyον_» (έν-8. 
άνωτ. ΙΕ, 1 1  ). 

Ό κτηνοτροφικόs Θεόs 'Ιεχωβά έδωσε ξένην γfίν 
στούs Έβραίουs. Προηγουμένωs μά-θετε πώs ένήρ
γησε ό Θεόs! Ε1πε στόν Μωϋσfίν («Άρι-θμοί»,  ΙΓ, 1 
κ.f.): «Άπόστειλον άνδραs διά νά κατασκοπεύσωσι 
τnν yiiν Χαναάν τnν δπο(αν tyώ δ {δω εls τούs υίούs 
Ίσραnλ».  Κατόπιν παρατί-θενται τά όνόματα τών 
κατασκόπων, πού άπεστάλησαν διά νά διαπιστώ
σουν άν iι γfί στήν όποίαν κατοικούν οι ξένοι ε1ναι 
καλή iί κακή, διότι δέν συμφέρει στούs Έβραίουs νά 
τούs δω ρ ίση ό 'Ιεχωβά γfί, πού δέν ε1ναι καλή. Πnγαί-
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νουν λοιπόν οι κατάσκοποι καί βλέπουν τήν ξένn γίi, 
πού τούs άρέσει. οι κατοικο'Οντεs έκεί δέν τούs 
άπασχολο'Ον, διότι «αύτοt εlvαι ψωμtοv δι' iιμάs» 
(ένθ. άνωτ., ΙΔ, 8) άφο'\1 θά τούs πατάξn ό Κύριοs 
κ.τλ. Αύτά βεβαίωs δέν ε1ναι ιστορία. Ε1ναι μεταγε
νέστερα παραμυθάκια τών Έβραίων, πού ή βλακεία 
n ή έθνοπροδοσία κάποιων γραικύλων τά έπέβαλαν 
στήν έκπαίδευσιν. 'Έτσι τά Έλλnνόπουλα δέν διδά
σκονται Σωκράτnν, Άριστοτtλ.nν, Πλ.άτωνα, Πu-
6αyόρα, Ήράκλ.ειτον, Άριστιππον, Έπικοuρον, 
Ζfινωνα, Στ(i\πωνα καί χιλιάδαs άλλων ύπαρκτών 
φιλοσόφων, διά νά ώφελο'Ονται καί άντ' αύτο'\1 μα
θαίνουν τάs βοδινάs άπασχολήσειs το'\1 'Ιεχωβά καί 
τάs δωρεas ξένns γίis. Κι' δχι μόνον. 

Ets fνα τέτοιο κτηνοτροφικό περιβάλλον, δπου οι 
Έβραίοι έξnυτέλισαν καί τήν fννοιαν το'\1 ύπερβατι
κο'\1 δντοs το'\1 Θεο'\1, τόν όποίον άνέμειξαν μέ δνουs, 
τράγουs, κριούs, έρίφια, πρόβατα καί κυρίωs μέ βό
δια, εts ενα τέτοιο περιβάλλον, λέγω, ποία γλώσσα θ' 
άναπτυχθίi ικανή νά άποδώσn έννοίαs; Ούδεμία. 
Άπλώs θά άναπτυχθίi μία γλώσσα, ή όποία προσήκει 
εts νομάδαs, διά τήν μεταξύ των συνεννόnσιν. 

Άναγκαστικώs λοιπόν τά παραστατικά Έβραϊκά 
μένουν, έκτόs τίis νοnματικίis όμιλίαs το'\1 Χριστο'\1, 
δπωs άποδεικνύεται. 

Στήν σύγχρονον έποχήν ό διεθνήs έβραιοσιωνι
σμόs κατώρθωσε νά άναρριχnθίi στό νεότευκτον 
άμερικανικόν κράτοs καί νά έκμεταλλεύεται τήν δύ
ναμίν του, διά το'\1 έλέγχου το'\1 Τραπε�ικο'\1 κεφα
λαίου καί τών ΜΜ.Ε. Καθίστανται λοιπόν έμμέσωs 
οι Έβραίοι έπικίνδυνοι, μέχριs δτου ξυπνήσουν οι 
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Άμερικανοί ,  όπότε ώργισμένοι {}ά άντιδράσουν 
σκλnρώs, &στε οι Έβραίοι .fiά έν.fiυμούνται μέ νο
σταλγίαν τήν έποχήν τού Χίτλερ. 

'Ήδn στήν Ά μ ερική ι\κούσ.finσαν άξιόλογοι 
άνδρεs νά έπισnμαίνουν τόν έβραϊκόν κίνδυνον π.χ. 
Β. Φράνκλ.ιν, Tt. Ούάσιγκτων, Χ. Φόρντ (δ αύτοκι
νnτοβιομήχανοs πού έγραψε καί τό βιβλίον «'Ο αtώ
νιοs ΈβραίΟS» ), τ. Tt. Μπράουν (πρόεδροs Ήνωμέ
νων 'Επιτελείων HllA.), VΕρρολ. Φλ.ύν, Μ. Μπρά
ντο κ.τλ. καί άναπτύσσονται πολλαί πατριωτικαί 
άμερικανικαί κινiισειs, πού δέν άνέχονται πλέον τήν 
Έβραϊκήν έπιρροήν. 

Μέχρι νά έλ.fin ή. &ρα τfίs άφυπνίσεωs τών Άμερι
κανών, οι Έ βραίοι .fiά άπομυ�ούν τήν Άμερικήν, 
δπωs άπεμ ύ�ουν τήν Αtγυπτον. 

Άρκετοί πιστεύουν, δτι άπό τόν 3ον πΧ. αtώνα 
«άρχ{ζει σιγά-σιγά δ έξελλnvισμόs τns Παλαιστ{vns» 
(Γιάννn Κορδάτου: «Ή Παλαιά Δια.fiήκn στό φώs 
τfίs κριτικήs», έκδ. «Μπουκουμάνn», Ά.fifίναι 1 973, 
σελ. 245) καί έξαφανί�εται ή. Έβραϊκή γλώσσα. 

Ό περιούσιοs λοιπόν λαόs ένεδύετο μέ δέρματα 
�ώων καί περιεφέρετο, πρόs άνεύρεσιν τόπων βο
σκfίs, δίχωsνά γνωρί�n -καίτοι κτnνοτροφικόs λαόs
τήν παρασκευήν τυρού. Διέμενε εts σκnνάs άπό τρί
χαs αtγών καί άντί έπίπλων εlχε τήν σέλλαν τfίs κα
μήλου ! Πότε; ·Όταν οι .Έλλnνεs στήν Κρήτn εlχαν 
έξαώροφα κτίρια, μέ λουτρά, στήν Ά.fiήνα φιλοσοφι
κάs σχολάs, παντού στάδια, βιβλιο.fiήκαs, .fiέατρα, 
καλλιτεχνήματα, περίλαμπρα οικοδομήματα εts 
άκ μα�ού σαs πόλειs,  τότε πού οι Έ β ραίοι  
έπλανώντο έδώ καί έκεί νομάδεs σκnνίται. 
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Τελικώs μέ τιίν βοiι-θειαν ( !) τού Θεού τουs οι 
'Εβραίοι έπέδραμον στiιν Παλαιστίνnν καί άπό τότε 
μέχρι σiιμερα σφάζουν γυναικόπαιδα καί άόπλουs, 
κατά τiιν συνiι{}ειάν των. Ό πολιτισμόs τών Παλαι
στινίων τίis έποχίis έκείνns nτο ύπέρτεροs τού ύπο
τυπώδουs κι ούσιαστικώs άνυπάρκτου 'Εβραϊκού 
πολιτισμού. Ό Β. Βέλλαs εlναι σαφiιs (έν-8. άνωτ.): 

«Γενικώs κρ{νων τιs τ6ν πολιτισμ6ν τfίs ύπ' όψιν 
έποχfίs, όφεtλει νά σnμειώσn δτι έν Παλαιστ{νη. εlχε 
διαμορφωΟfί κατά τnν περ{οδον ταύτnν άξιοσnμε{ω
τοs πολιτισμ6s, άδιάφορον άν ούτοs όφεtλεται κατά 
τ6 πλετστον είs ξέναs έπιδράσειs, τών άyαΟών τού 
δ πο{ο υ  άπέλαvεν n χώρα. :4 ναμφιβ6λ ω s  δέ είs 
πλετστα δσα σnμετα δ πολιτισμ6s ούτοs nτο άνώτε
ροs έκε{νοv, δ ν έφερον οί είs Παλαιστ{νnν είσβαλ6-
vτεs νομάδεs Ίσραnλ{ται. 

Κρ{vοvτεs yενικώs τnν είσβολnν τών Ίσραnλιτών εls 
τnν Παλαιστ{νnν, παρατnρούμεν δτι αϋτn ύπfί ρξεν 
εύερyετικn διά τούs Ίσραnλ{ταs, :πλnν τού τομέωs τfίs 
Ορnσκε{αs, δι6τι δ πολιτισμ6s, τ6ν δποτον έφερον, nτο 
κατώτεροs έκε{νοv, τ6ν δποτον εύρον. Τούτο διά τnν 
χώραν έσnμαινε προσωρινnν άνάσχεσιν τού πολιτι
σμοο αύτfίs, άκριβώs δι6τι οί Ίσραnλ{ται έφερον κα
τώτερον πολιτισμ6ντοv έν Παλαιστ{vη. άvθοϋvτοs. 

'Όσο περνούσαν λοιπ6ν τά χρ6νια, τ6σο n Ίοvδαϊ
κn φvλn έχανε τn φvλετικn τns σvνοχn κα{ n παλιά 
γλώσσα πού μιλούσαν οί Ίοvδατοι ξεχάστnκε δλ6τε
λα κα{ έπικράτnσε δριστικά n λεy6μενn Άραμαϊκn, 
ένώ παράλλnλα διαδtδοvταν κα{ n κοινn Έλλnνικr1». 

"Έτσι μετά τρείs αtώναs, πού φ-θάνομεν στiιν έπο
χiιν τού Ίnσού, τά 'Εβραϊκά εlχαν τελείωs έξαφανισ-θίi. 
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Ή άν{}ρωπίνη νοημοσύνη σχετί�εται άμέσωs μέ 
τfιν γλώσσαν. ·Όπωs καί ό πολιτισμόs. Άσφαλώs ή. 
Έλληνικfι γλώσσα προϋπο-θέτει νοfιμοναs άν{}ρώ
πουs, διά νά τfιν δ μιλούν καί συνεχώs νά τfιν βελτιώ
νουν, ωστε νά άποδίδωνται fννοιαι καί πολιτιστι
κοί, έπιστημονικοί, φιλοσοφικοί κ.τλ. δ ρο ι. 

Νοημοσύνη (πού προηγείται), πολιτισμόs καί 
γλώσσα προχωρούν μα�ί. Ή Έβραϊκfι γλώσσα ε1ναι 
άνάλογο s τού Έ β ραϊκού πολιτισμού κ αί τfίs 
Έβραϊκfίs νοημοσύνηs. 

Δέν ώμιλείτο άπό φιλοσόφουs, ρfιτοραs, ποιητάs, 
έπιστfιμοναs, άλλά άπό κτηνοτρόφουs καί προφfι
ταs, πού άπηυ-θύνοντο εts νομαδικόν λαόν κτηνοτρό
φων. Έπομένωs τό λεξιλόγιόν τηs nτο περιωρισμένον 
καί προωρισμένον, διά μίαν κατωτέραν φuλ.ήν. 

Άργότερον μέ τfιν έβραϊκfιν διασποράν nλ-θον οι 
'Ιουδαίοι εts έπαφfιν μέ πολιτισμένουs άν{}ρώπουs 
έκτόs τfίs έρfιμου, έγνώρισαν τά πολιτιστικά άγα{}ά 
καί άπώλεσαν τfιν μητρικfιν των γλώσσαν ώs άχρη
στον καί άδυνατούσαν νά άποδώση τάs έννοίαs, τάs 
όποίαs άπfιτει ή. νέα των �ωfι. 'Έτσι ύπiiρξαν πλfι{}η 
Έ βραίων έκτόs Ίουδαίαs, τά όποία ιiγνόουν πα
ντελώs τfιν Έβραϊκfιν γλώσσαν. οι πρόγονοί των έ-θε
ώρουν ώs άγα{}ά («Γένεσιs», ΙΒ, ΙΓ, κ.τλ.) «Πp6βατα 
κα{ β6αs κα{ δvovslJnλvκάs κ α{ καμrίλοvs». Ό Άβρα
άμ nτο «Πλούσιοs σφ6δpα είs κτnνn ... » άλλά καί εts 
χρήματα, άφού ό βασιλεύs Άβιμέλεχ έδωσε στόν 
Άβραάμ «χ{λια δ{δραχμα» (« Γένεσιs» Κ, 1 4- 1 6) .  
'Έτσι έμάfiαμε δτι έπt Άβραάμ έκuκλ.οφόροuν δt
δραχμα! 'Άλλα ύλικά άγα{}ά δέν τά έδημιούργησαν 
μέ τfιν βοσκfιν προβάτων, άλλά μέ τfιν κλοπfιν, δπωs 
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τούs προέτρεψε ό Θεόs τουs, ό όποίοs τούs ε1πε νά 
μή. φύγουν άπό τή.ν Αtγυπτον μέ άδεια χέρια: «Ούκ 
άπελεύσεσθε κενο(» άλλά νά ά.ρπάξουν «σκεύn 
άργυρά κα( χρυσά κα( ιματισμ6ν» δπωs έκαναν καί 
«έσκύλεvσαν τούsΑlyvπτ(οvs» («'Έξοδοs» Γ, 2 1 -22, 
ΙΒ, 35-36). 

Ό ιστορικόs πρέπει νά προσέξn, δτι έξετά�ων τά 
«Εύαγγέλια» δέν έχει πρωτότυπα, άλλ' άντίγραφα 
έξ άντιγράφων μέ πολλάs διορ-θώσειs καί άποκλί
σειs. Διά τά βιβλία τfίs ΠΔ. τί-θεται κι άλλο ούσιώδεs 
-θέμα, δτι δnλαδή. περιγράφουν γεγονότα μέ λεπτο
μερείαs, διαλόγουs κ.τλ. πού ύποτί-θεται συνέβnσαν 
πρό 1 200 fί 1 300 έτών! 

Το'Οτο ε1ναι άδιανόnτον νά συνέβn, διότι μετά 
1 200- 1 300 χρόνια ε1ναι άδύνατον νά άποδίδωνται 
άπό μνή.μns συνομιλίαι, περιγραφαί ταξιδίων, γεγο
νότων μεταξύ άν-θρώπων πού έ�nσαν πρίν 1 2- 1 3  
αLώναs. Δι' αύτό οι -θεολογο'Οντεs λέγουν, δτι τά βι
βλία τfts Π.Δ. έγράφnσαν τη. συνδρομη. το'Ο Άγίου 
Πνεύματοs (-θεοπνευστία γραφών). Δικαίωμά τουs 
νά πιστεύουν έτσι, άλλά τό 'Άγιον Πνε'Ομα δέν -θεω
ρείται ύπό τfίs έπιστή.μns ιστορικόs, ούτε ιστορική. 
πnγή.. 

Ή γλώσσα στή.ν όποίαν έδίδαξε ό ΊnσoQs ένδια
φέρει βεβαίωs τούs -θεολόγουs, άλλά δέν ε1ναι δογ
ματικόν -θέμα. Μπορεί νά έρευνn-θfί, ύπό τfίs ιστο
ρίαs, έφ' δ σον ύπάρχουν τά στοιχεία. 

Ή «Καινή. Δια-θή.κn» δίδει πλnροφορίαs, διά τή.ν 
όμιλίαν τοQ ΊnσοQ. Άλλά ή « Καινή. Δια-θή.κn» δέν 
ε1ναι ιστορικόν βιβλίον. Ε1ναι -θεολογικόν. Έπομέ
νωs μέ κριτή.ρια ιστορίαsτά Εύαγγελικά κείμενα δέν 

24 



ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

μπορούν νά .flεωρn.flούν βιβλία ιστορίαs. Διότι δέν 
ε1ναι ιστο ρία n παρουσία Άγγέλων, .τά δνειρα 
κ.τλ.'Επιπλέον τά Εύαγγελικά κείμενα δέν συμφω
νούν μεταξύ των. 

Αι άντιφάσειs τών Εύαγγελίων tδίωs εts γεγονότα 
κλονί�ουν τiιν άξιοπιστίαν τουs. Διά παράδειγμα ό 
Ματ6α1οs (ΚΣΤ,57) μas πλnροφορεί πώs, δταν συ
νέλαβον τόν 'Ιnσούν, Τόν έπfίγαν στόν Άρχιερέα 
Καϊάφα, ένφ ό Ίωάννns (ΙΗ, 1 3) μas πλnροφορεί, 
δτι Τόν έφεραν στόν Άρχιερέα 'Ά νναν. Ποίον άπό τά 
δύο ε1ναι τό συμβάν; Διαβάσατε προσεκτικώs τά 
σχετικά έδάφια καί {)ά διαπιστώσετε, δτι δέν συμ
φωνούν μεταξύ των, μολονότι έγράφnσαν ύπό τiιν 
έμπνευσιν τού Άγίου Πνεύματοs. 

Άλλού πάλιν στiιν γενεαλογίαν τού 'Ιnσού, δπου 
δέν έπιτρέπονται διαφοροποιiισειs, ό Ματ.flαίοs 
(Α, 1 6) άναγράφει ώs πατέρα τού 'Ιωσήφ κάποιον 
'Ιακώβ, ένφ ό Λουκάs (Γ,23) κάποιον ΉΑι. Τελικώs 
ποίον έκ τών δύο ε1ναι τό όρ{)όν; Ή {)εμελιώδns χρι
στιανική. άποψιs, δτι τά Εύαγγέλια γράφουν τiιν 
άλfι{)ειαν άμφισβnτείται, δταν διά τό ίδιον �iιτnμα 
γράφουν διαφορετικά πράγματα. 

'Άλλο παράδειγμα άντιφάσεωs μεταξύ τών Εύαγ
γελίων έπί γεγονότων έχομεν τότε πού ό Πόντιοs 
Πιλάτοs ή.ρώτnσε τόν 'Ιnσούν: «Σύ εΙ δ Βασιλεύs τών 
'Ιουδα{ων;» καί ό μέν Ματ{)αίοs (ΚΖ, 1 1 ) άναφέρει 
δτι ό 'Ιnσούs άπεκρί.fln: «σύ λεyειs», ό δέ 'Ιωάννns 
(ΙΗ,33-34) γράφει δτι ό 'Ιnσούs άπiιντnσε «άψ' έαυ
τοϋ σύ τούτο λέyειs n άλλοι σο{ εlπον περ{ έμοϋ;». Ή 
διαφορά τών δύο άπαντiισεων ε1ναι ούσιαστικiι. Ό 
'Ιnσούs άλλα λέγει στiιν μίαν άπάντnσιν καί άλλα 

25 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

λέγει στή.ν άλλην. Έπομένωs γεννάται τό έρώτημα: 
ποία έκ τών δύο είναι n σωστή.; Ποία δηλαδή. άντα
ποκρίνεται στή.ν άλή.{}ειαν; 

'Άs φ έ ρ ω  άλλο ενα παράδειγμα.  Ό Λου κas 
(ΚΓ ,46) γράφει, δτι τά τελευταία λόγια τού ΊησοiJ 
nσαν: «Πάτερ, είs τάs Χεlραs σου παρατ({}εται τό 
πνεύμα μου κα( τα στα είπών έξέπνευσεν». Ό Ίωάν
νηs (ΙΘ,30) γράφει, δτι τά τελευταία λόγια τoiJ 'Ιη
σού nσαν: «δτε ούν έλαβε τό δξοs δ Ίnσοοs εlπε, τετέ
λεσται κ α (  κλ (ναs ηiν κεφαλnν παρέδωκε τό 
πνεύμα». Ό Ματ{}αίοs (ΚΖ,46) γράφει, δτι τά τελευ
ταία λόγια τού 'Ιησού nσαν: «Ήλ(, Ήλ( λαμά σαβα
χ8αν(, δnλαδn Θεέ μου, Θεέ μου μου, διατ( μέ έyκα
τέλει ψεs;». ·Όπωs εtδατε διά τά τελευταία λόγια τoiJ 
Χριστού οι προαναφερ{}έντεs τρείs Εύαγγελισταί 
γράφουν διαφορετικώs. Ποία λοιπόν είναι iι άλή.
{}εια; Δηλαδή. τί πράγματι είπεν 6 'Ιησούs {}νή.σκων; 
Τά τρία Εύαγγέλια δίδουν τρείs διαφορετικάs άπα
ντή.σειs, διά τά τελευταία λόγια τού 'Ιησού. Ποία 
είναι n σωστή.; 

Ή ιστορία περιγράφει τάs πράξειs τών άνθρώ
πων, πού δντωs συνέβησαν (δχι Θεών nΆγγέλων), μέ 
προκα{}ωρισμένον έπιστημονικόν τρόπον, δηλαδή. 
βάσει τfίs λογικfίs σκέψεωs. 

Ή ιστορία κινείται στή.ν χώρα τfίs άποδεδειγμέ
νns πραγματικότnτοs. Ύπό τή.ν fννοιαν αύτή.ν κατε
βλή.{}η προσπά{}εια, κυρίωs έκ τού ιστορικοiJ πλαι
σίου τfίs έποχfίs τού 'ΙησοiJ, νά συμπεράνω μεν τή.ν 
γλώσσαν, τή.ν όποίαν ώμίλει. Τίποτε άλλο. 

Ό κα{}ηγητή.s Πανεπιστημίου πρωτοπρεσβύτε
ροs Γεώργιοs Μεταλληνόs στό άξιόλογον έργον του 
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«Πnγέs Έκκλnσιαστικίίs Ίστορίαs» (έκδ. «Άρμόs», β' 
έκδ., Ά{}fίναι 1 998, σελ. 24, 25 κ.έ.) γράφει: 

«i1π6 τά παραπάνω γ{νεται φανερ6, δτι, δπωs κά
fJε έπιστιiμn, έτσι κα{ n Έκκλnσιαστικιi Ίστορ{α 
στnρ{ζεται σέ πnγέs. Δέν μπορεί νά ύπάρξει, άλλω
στε, Ίστορ{α χωρ{s «τεκμιiρια» - μαρτυρ{εs. Τ6 πε
ριεχ6μενο τών πnγών εlναι n πρώτn ϋλn, τιiν δπο{α δ 
ίστορικ6s fJά κατατάξει, άξιολογιiσει κα{ άξιοποιιi
σει μέ τιiν έπεξεργασ{α τns βάσει τiis συγκεκριμένns 
με86δου τiis έπιστιiμns του.Α ύτ6 συνιστά άπ6λ υτn 
προϋπ6{}εσn, γιά νά μπορεί νά ύπάρξει στ6 χώρο τiis 
Ίστορ{αs έπιστnμονικιi έρευνα. Ό ίστορικ6s διαφέ
ρει άπ6 τ6ν μυfJιστοριογράφο. Δέν έφευρ{σκει -δn
μιουργεί μέσα στιi φαντασ{α του- τά γεγον6τα, άλλά 
τά συνfJέτει, κάνονταs χριiσn ΟΑΩΝ τών κάfJε εϊδουs 
μαρτυριών τού παρελ86ντοs.Ά.ναπλά8ει τ6 «γεγο
ν6s» (εϊτε στιγμιαίο εlναι αύτ6, εϊτε πρ6κειται γιά 
μακρά διάρκεια), δπωs πράγματι έγινε». 

AL άπόψειs αύταί μas εύρίσκουν άπολύτωs συμ
φώνουs. Στή συνέχεια ό κα{}nγnτήs-Lερωμένοs κατα
τάσσει τήν Καινήν Δια{}ήκnν, εLs τάs άμέσουs πnγάs 
τίίs Έκκλnσιαστικίίs Ίστορίαs μέ κάποιαs έπιφυ
λάξειs: 

«Βέβαια, δπωs δλn n Κ. Δ ιαfJιiκn, έτσι κα{ τά κε{
μενα αύτά, έχουν τοπικ6 κα{ προσωπικ6 χαρακτiiρα 
κα{ άποβλέπουν σέ σκοπούs κυρ{ωs πνευματικούs
έποικοδομnτικούs.Δέν «Κάνουν» ίστορ{α, άλλάfJεο
λογ{α. ·Όταν δμωs περιπτωσιακά άναφέρωνται κα{ 
στιi ζωιi τiis Κοιν6τnταs, στιiν δπο{α άπευfJύνονται, 
άποκτούν κα{ ίστορικιi σnμασ{α, συνιστώνταs μάλι
στα πρωτογενii πnγιi γιά τιiν κατάστασn τiis Κοιν6-
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τnταs αύτns. Ή Κ. Δ ιαDnκn εlναι άμεσn πnγn τns 
Έκκλnσιαστικns Ίστορ(αs, γιατ( ε! ναι βιβλ{ο τns 
Έκκλnσ(αs, προερχόμενο άπό τnν έκδ(πλωσn τns 
ζωns τns, συνιστώvταs τnν αύτομαρτυρ(α τns». 

Καί έδώ συμφωνσΟμεν tδίωs, ώs πρόs το δτι τά βι
βλία τfίs Κ.Δ. δέν κάνουν ιστορία, άλλά -θεολογία. 
Κατόπιν δ συγγραφεύs διακυμαινόμενοs μεταξύ 
τών δύο tδιοτιίτων του (ιερωμένου καί έπιστιίμονοs) 
σnμειώνει δτι: 

«Ό Εύαγγελιστns Αουκάs δμωs ε! ναι έπιστnμο
ναs ίστορικόs. '''Εγραψε συνειδnτά ίστορ(α. Τό κατά 
Αουκάν Εύαγγέλιο εlναι ενα κλασικό lστορικό έργο, 
παρά τόν κατnχnτικό του χαρακτnρα.Γιατ( διέπεται 
άπό τ(s ίσχύουσεs τότε έπιστnμονικέs lστορικέs 
άρχέs. Έπιχειρεl νά έvτάξει μέσα στόν πραγματικό, 
τόν βιωμένο χρόνο, τnν έμφάνισn τού Χριστιανι
σμού, τό έργο τού Προδρόμου κα( τό έργο τού 'Ιnσού 
Χριστού. Ή χάραξn τών χρονικών συντεταγμένων 
Dυμ{ζει έπάξια τόν Θουκυδ(δn: «'Εν έτει δέ πεντε
καιδεκάτφ τns τiγεμον(αs Τ ιβερ(ου Κα(σαροs, τiγε
μονεύοvτοs Ποvτ{ου Πιλάτου τns 'Ιουδα(αs κα( τε
τραρχούvτοs τns Γαλιλα{αs Ήρώδου, Φιλ(ππου δέ 
τού άδελφού αύτού τετραρχούντοs τns Ίτουρα(αs 
κα( Τραχων(τιδοs χώραs, κα( Α υσαν(ου τns Άβιλnνns 
τετραρχούvτοs, έπ' άρχιερέωs Ά. ννα κα( Καϊάφα ... » 
(Αουκ. 3, 1 εJ.Στό Εύαγγέλιό του φα(νεται τi άπα(τn
σn νά άποδειχDούν τά γεγονότα, πού συνδέονται μέ 
τn ζωn κ α( δράσn τού Χριστού, έvτελώs πραγματικά, 
ίστορικά, τοποnετnμένα στό έδώ κα( τώρα, στό συ
γκεκριμένο χώρο κα( χρόνο, κα( δχι άόριστα, έξω
χρονικά κα( άνέρειστα». 
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Έ δ ώ  διαφωνού μεν.  Διότι το νά περιγράψn δ 
Λουκάs fνα ιστορικόν πλαίσιον (κα{}' δλα άλn{}έs) 
δέν σnμαίνει κατ' άναγκαιότnτα, δτι δσα διnγείται 
διά τόν 'Ιnσούν εlναι σωστά καί συνεπώs γράφει 
ιστορίαν, άφού παρα{}έτει άλn{}fί γεγονότα, πού 
πράγματι συνέβnσαν. 

Δnλαδιί, έάν σιίμερα κάποιοs γράψn, δτι έπί Προ
έδρου Δnμοκρατίαs Κ. Στεφανοπούλου καί μέ πρω
{}υπουργόν τόν Κ. Σnμίτnν έν έτει 2003 καί δταν Διί
μαρχοs Ά-8nναίων nτο ή. Ντόρα Μπακογιάννn προ
σεγειώ{}n στιίν πλατεία τού Συντάγματοs ενα δια
στnμόπλοιο μέ έξωγntνουs ... Όρ{}ώs περιγράφει τό 
ιστορικόν πλαίσιον, διότι τούτο έχει άποδειχ{}εί 
άλn{}έs, διασταυρω{}έν έκ πολλών πnγών, άλλά 
ούδόλωs άλn{}εύει, δτι προσεγειώ{}n διαστnμόπλοι
ον στιίν πλατείαν Συντάγματοs. Καί φυσικά δ γρά
ψαs αύτά δέν εlναι έπιστιίμων ιστορικόs πού «{}υμί
�ει έπάξια τόν Θουκυδίδn». Μέ δ.λλα λόγια, όρ{}ώs δ 
Λουκάs άποδίδει τό ιστορικόν πλαίσιον τfίs έποχfίs 
τού Χριστού, άλλά έπειδιί αύτό τό άναφέρει όρ{}ώs 
δέν προκύπτει κατά λογικιίν άκολου{}ίαν ή. κά{}οδοs 
τού Άγγέλου καί ή. συνομιλία του μέ τιίν Παρ{}ένο 
Μαρία. Το νά λέγns μία-δύο-τρείs άλn{}είαs δέν συ
νάγεται, δτι δσα γράφειs κατόπιν εlναι καί αύτά 
άλιί{}ειαι. Βεβαίωs μπορεί νά εlναι, άλλά τούτο πρέ
πει νά άποδειχ{}fί έπιστnμονικώs. 

'Άλλωs τε τό �nτούμενον στά «Εύαγγέλια» δέν 
εlναι ποίοs ή.γεμόνευε τfίs 'Ιουδαίαs τότε, πράγμα 
πασίγνωστον, άλλά αν άφίχ{}n 'Άγγελοs έξ ούρανού 
καί συνε�ιίτnσε μέ τιίν Μαρίαν. Περί τούτου δέν έχο
μεν άποδείξειs. Εlναι {}ε ο λογία. Τό δτι Τετράρχns τfίs 
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Ίουδαίαs nτο ό Ήρώδns, κα8ώs γνωρί�ομεν άπό 
πολλάs πnγάs δέν σημαίνει, δτι έπειδή. τούτο ε1ναι 
άλn8έs, άρα άλn8έs ε1ναι καί τό 8αύμα έν ΚανQ.. 

Έπομένωs, δταν ό πατήρ Γεώργιοs Μεταλλnνόs 
συμπεραίνn τό ιστορικώs άλn8έs τού έργου τού 'Ιn
σού, άπό τό ιστορικώs άλn8έs τού ιστορικού πλαι
σίου, κάνει λογικόν άλμα, iίτοι σόφισμα, άφού iι 
άλήθεια τού πρώτου δέν όδnγεί ύποχρεωτικώs 
στήν άλήθειαν τού δεuτέροu. 

Αύτά χάριν τiis ιστορικiis (έπιστnμονικiis) 8εω
ρή.σεωs τών κειμένων τiis Κ.Δ. δίχωs τή.ν διά8εσιν νά 
ύποτιμaται iι άξία των, δσnν έχουν, δπου τή.ν έχουν, 
συμφώνωs πρόs τάs άποδείξειs. 

Τό άνακάτεμα ιστορίαs καί 8εολογίαs βλάπτει 
καί τnν μίαν καί τή.ν άλλnν. Ή ιστορία ε1ναι έπιστή.
μn, fι όποία άκολου8εί έπιστnμονικάs με8όδουs, 
δπωs τάs ύπαγορεύει fι λογική. σκέψιs. 'Ιδίωs δέν 
έπιτρέπεται νά προκαλίiται σύγχυσιs στούs μα8n
τάs π.χ. ό Όργανισμόs Έκδόσεωs Σχολικών Βιβλίων 
έξετύπωσε καί διένειμε στά σχολεία τό βιβλίον τiis 
Ίστορίαs, διά τή.ν Α' Λυκείου (Επαμ. Βρανοπούλου: 
« ·rστορία τών Άρχαίων Χρόνων»). Πρόκειται διά βι
βλίον ιστορικόν. Στή.ν σέλ. 32 παρατί8εται κεφάλαι
ον μέ τίτλον «Η ιστορία τών ·Εβραίων» δπου διαβά
ζομεν: «Τότε πραyματοποιnΟnκε n έξοδοs μέ άρχnyό 
τόν Μωϋσfi (1220 πΧJ». Εύγε στόν ιστορικό συγγρα
φέα πού προσδιώρισε τή.ν "Έξοδο στό 1 220 πΧ. Mas 
άρέσει fι άκρίβεια τού είκοσι. Πού στnρί�εται; Που
θενά. Ποίοs τό λέγει; Ούδείs. Καί παρακάτω τό άμί
μnτον: «'Όταν οί Έβρατοι περνούσαν τnν έρnμο τοϋ 
Σινά, δ Θεόs παρουσιάστnκε aτόν Μωϋσfi κα{ τοϋ 
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ύπαyόρευσε τts Δέκα Έvτολέs.-. Φυσικά δέν μπορεί 
νά γίνn στοιχειωδώs σοβαρά έπιστnμονικiι συ�iιτn
σιs, δταν γράφεται, δτι «δ Θεόs παρουσιάστηκε 
στόν Μωϋσίi». 'Εδώ δέν fχομεν ιστορίαν. Άλλά δόγ
μα {}εολογικόν, {}ρiισκευμα, πού κακώs οι ύπεύ{}υ
νοι τίis Έλλnνικίis Παιδείαs τό ένέταξαν στiιν ϋλnν 
τού μα{}fιματοs τfts Ίστορίαs. Διέπραξαν τοiJτο, κατ' 
άπαίτnσιν τών Σιωνιστών, πού έλέγχουν τά διδακτι
κά βιβλία τίis Έλλάδοs! ! !  οι κύριοι 'Εβραίοι νά κά
νουν ιστορίαν τiιν {}ρnσκείαν τουs, στiιν χώρα τουs, 
δχι στiιν 'Ελλάδα τiιν πατρίδα τoiJ 'Ηροδότου, τoiJ 
Θουκυδίδου, τού Πολυβίου καί τών άλλων {}εμε
λιωτών τfts έπιστiιμns τfts Ίστορίαs. 

'Εάν άρχίσωμεν άφnγiισειs μέ Θεούs, Άγγέλουs, 
Προφiιταs, Δαίμοναs κ.τλ., άντιλnφ{}ίiτε το, δέν fχο
μεν ιστορίαν. 
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3. ΓΛΩΣΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ή Έβραϊκή γλώσσα είναι γλώσσα κτnνοτρόφων 
τfts έρήμου, πού δέν μπορεί νά άποδώσn έννοίαs, 
φιλοσοφικούs δρουs καί νοήματα άξιών μιas ποιο
τικώs άνωτέραs �ωfts. οι Έ βραϊοι δέν είχαν στήν 
fρnμο φιλοσοφικάs iί ρnτορικάs σχολάs, ούτε άπn
σχολή-θnσαν μέ τήν φιλολογία και τήν λογοτεχνίαν, 
συνεπώs ό γλωσσικόs των πολιτισμόs nτο χαμnλο
τάτου έπιπέδου. 

Άντι.fiέτωs ή. Έ λλnνική γλώσσα διεμο ρφώ-θn, 
άπό τήν πνευματικήν έργασίαν ποιnτών, φιλοσό
φων, ρnτόρων, έπιστnμόνων, πολιτικών, λογοτε
χνών, γραμματικών καί πλή-θουs λογίων πού δέν 
nτο δυνατόν νά fχουν οι Έβραϊοι ώs λαόs νομάδων 
βοσκών. Δι' αύτό άλλωs τε δtν ύπάρχει Έβρα'ίκό 
-θέατρο, Έ βρα'ίκή φιλοσοφία. Δέν άνευρέ-θnσαν 
Έβραϊκαί βιβλιο-θίiκαι ούτε μία, iί ρnτορικαί σχο
λαί, iί άμφι-θέατρα πανεπιστnμίων κ.τλ. Καί είναι 
λογικόν. Διότι αι περιφερόμενοι νομάδεs κτnνο
τρόφων δ έν οικοδο μούν -θέατρα, βιβλιο{}ήκαs, 
σχολάs κ.τλ., άλλά προχωρούν άνα�nτούντεs νέα 
βοσκοτόπια. ·Όταν τελικώs ό 'Ιεχωβά τούs έδωσε 
( !) τήν γίiν τfts έπαγγελίαs καί οι Έβραίοι έγκατε
στά8nσαν έκεί εts ξένnν χώραν, άπεδείχ-θnσαν άνά
ξιοι νά δnμιουργήσουν πολιτισμόν. Σκεφ-θίiτε δτι 
δέν άνεκαλύφ8n, ούτε eνα Έβρα'ίκόν άγαλμα, ούτε 
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εύρέθησαν στή.ν γfίν τfίs 'Ιουδαίαs κτίρια φιλοσο
φ ικών iί ρ ητ ο ρ ι κ ών κ .τ .λ .  σχολών,  ούτε 
βιβλιοθfίκαι, ούτε θέατρα, ούτε στάδια, ούτε λου
τρά, ούτε ... ούτε ... Άπεδείχθη λοιπόν άρχαιολο
γικώs καί ιστορικώs, δτι οι 'Εβραίοι ύπfίρξαν κα
τωτέρα φυλή. με άντίστο ιχον φυσικά γλώσσαν 
προωρισμένην νά συνεννοούνται κτηνοτρόφοι με
ταξύ των κι δχι νά δ ιαλέγωνται φιλόσοφοι iί νά 
άγορεύουν ρή.τορεs. 

Ό 'Ιησούs έχρειά�ετο μίαν γλώσσαν ικανή.ν νά 
έκφράση τή.ν διδασκαλίαν Του. Τά 'Εβραϊκά άπε
κλείσθησαν λόγφ τfίs λεξιπενίαs των καί λόγφ τού 
γεγονότοs, δτι μόνον έλάχιστοι κτηνοτρόφοι τά ώμί
λουν.Άκόμη καί οι 'Εβραίοι τών πόλεων τά ε{χαν λη
σμονή.σει καί μετεχειρί�οντο τά Άραμαϊκά iί τά 
'Ελληνικά, tδίωs τά τελευταία πού nσαν διεθνή.s 
γλώσσα. 'Ιδού διατί τά Εύαγγέλια δέν έγράφησαν 
πρωτοτύπωs στά ·Εβραϊκά, άλλά στά •Ελληνικά καί 
συγκεκριμένωs στή.ν λεγομένην •Κοινή• διάλεκτον 
τfίs ·Ελληνικfίs γλώσσηs πλή.ν τού πρώτου, πού συ
νέγρα ψ ε ό Ματθαίοs στά Άραμαϊκά καί συγχρόνωs 
στά •Ελληνικά. 

Καί δχι μόνον τά Εύαγγέλια, άλλά κι δλα τά βι
βλία τfίs Καινfίs Διαθή.κηs έγράφησαν στά •Ελληνι
κά. Ούτε fνα στά •Εβραϊκά. ·Επομένωs ή •Εβραϊκή. 
γλώσσα άποκλείεται νά έχρησιμοποιείτο στόν προ
φορικόν λόγον τού 'Ιησού, ό όπο1οs έδfδασκε κu
ρfωs Έ λλnνικά και ειs κάποιαs περιπτώσειs 
Άραμαϊκά. 

οι φιλόσοφοι, οι έπιστή.μονεs, οι ιδρυταί θρη
σκειών κ.τλ. έδίδαξαν στή.ν μητρική.ν των γλώσσαν. 
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Τό tδιο προφανώs έκανε καί δ Χριστόs. Θά άντιτείνη 
tσωs κάποιοs, δτι συμφώνωs πρόs τfιν γενεαλογίαν 
τού 'Ιησού, πού παρα-θέτουν οι Εύαγγελισταί, δ Ίη
σούs κατάγεται άπό τόν Δαυtδ μέσ φ Ίωσfιφ. Έπ' 
αύτού έχομεν τά έξi\s σχόλια: 
1 .  Αι γενεαλογίαι άντιφάσκουν εts ώρισμένα όνόμα

τα, έπομένωs δέν ε{ ναι άξιόπιστοι. 
2. Ό Δαυtδ δέν ύπfίρξεν ιστορικόν πρόσωπον. Ε{ναι 

δημιούργημα τfίs έβραϊκfίs φαντασίαs. 
3 .  Ό 'Ιωσfιφ δέν nτο δ φυσικόs πατfιρ τού 'Ιησού 

άλλά -θετόs, συνεπώs δ 'Ιησούs δέν κατάγεται έξ 
αύτού καί κατ' έπέκτασιν έκ τών προγόνων του. 

4. Ό tδιοs δ Ίησούs δέν παραδέχεται τόν Άβραάμ ώs 
πρόγονόν του ('Ιωάννηs 8 , 5 8) ούτε τόν Δαυ·tδ 
(Λουκas 20,44). Άντι-θέτωs δέχεται τόν Άβραάμ 
ώs πατέρα τών 'Εβραίων (Ιωάννηs 8,56). 

5. Ό Πέτροs εts δμιλίαν του άναφέρει, δτι τό χωράφι 
πού iιγόρασε δ 'Ιούδαs μέ τά άργύρια τfίs προδο
σίαs ώνομάσ{}η «χωράφι αϊματοs» ύπό τών 'Ιου
δαί ων στiιν tδ ικfιν των γλώσσαν, δηλαδή. στά 
'Εβραϊκά, τά όποία δέν nσαν ή μητρική. γλώσσα 
τών Γαλιλαίων, άλλοιώs δ Άπόστολοs δέν {}ά έλεγε 
«στfιν tδικfιν τουs γλώσσαν», άλλά «στfιν γλώσσα 
μαs» n ά.πλώs {}ά άνέφερε τό δνομα. 

6. Τά τελευταία λόγια τού 'Ιησού κατά τόν Εύαγγελι
στfιν 'Ιωάννην (ΙΘ,30) nσαν ή 'Ελληνική λέξιs «τε
τtλ.εσταt». 

7 .  Ό Ίησούs δέν iικολού{}ει τά 'Εβραϊκά -θρησκευτι
κά έ-θιμα, π.χ. τfιν άργίαν τού Σαββάτου, δπωs 
ώφειλε άν nτο Έβραίοs, πράγμα διά τό δποίον 
άλλωs τε κατηγορfι{}η ύπό τών 'Ιουδαίων (Λουκas 
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1 3, 1 5- 1 4,5,  'Ιωάννηs 9, 1 6) ο'\Jτε έπλένετο πρίν 
άπό τό γεύμα (Λουκas 1 1  ,38) ο'\Jτε τού έκαναν πε
ριτομή.. 

8 .  'Όταν ό 'Ιησούs άνελή.φθη στόν Ούρανό, δύο 
άνδρεs μέ λευκά ένδύματα προσεφώνησαν τούs 
μαθητάs τού 'Ιησού «Γαλιλαίουs» καί δχι «'Ιουδαί
ουs» ( •• Πράξειs Άποστόλων» 1 ,9). 

9.  Οι 'Ιουδαίοι άπεκάλουν τούs μαθητάs τού 'Ιησού 
Γαλιλαίουs (<<Πράξειs Άποστόλων» 2, 7).  

1 Ο .  Ό Π αύλοs ( •• Π ρ ό s  Γαλάταs » ,  κεφ .3 ,  t δ ί ω s  
έδάφ.23-25) έξηγεί δτι iι Π.Δ. nτο παιδαγωγόs εts 
Χριστόν, άλλά μετά τή.ν έλευσιν τού 'Ιησού δέν μas 
χρειά�εται ό Έβραϊκόs νόμοs καί καταργούνται 
ύπό τού Χριστού θρησκευτικαί συνή.θειαι τns Π .Δ. 
(Παύλοs, •• Β' πρόs Κορινθίουs», Γ, 14). 
Τά κυκλοφορούντα, ώs ένιαίον σύνολον 27 βιβλία 

τiis Καινiis Διαθή.κηs, άνεγνωρίσθησαν, διά κανόνοs 
ώs γνή.σια, ύπό διαφόρων οικουμενικών Συνόδων 
(Ιππώνοs 393, Καρθαγέννηs 4 1 9, Πενδέκτηs 69 1 )  
αι όποίαι όρί�ουν τά 2 7  βιβλία τiis Κ.Δ. ώs κανονικά. 

Ύπάρχουν δμωs καί άλλα βιβλία λεγόμενα νόθα n 
άπόκρυφα τiis Κ.Δ. δπωs •• Εύαγγέλιον Πέτρου »,  
•• Αtγύπτιον Εύαγγέλιον » ,  •• Εύαγγέλιον Θωμά» ,  
•• Εύαγγέλιον Ματθία», •• Εύαγγέλιον Φιλίππου»,  
•• Εύαγγέλιον Βασιλειάδη» καί πλiiθοs άλλων κειμέ
νων καί έπιστολών πού έγράφησαν Έλληνιστί. 

'Εκ τών πολλών κωδίκων (Κώδιξ = σύνδεσιs φύλ
λων περγαμηνiis n χάρτου ειs σχnμα βιβλίου, ένώ ό 
κύλινδροs έκδιπλούται), δπου περιλαμβάνονται τά 
τiis Κ.Δ .  θεωρείται •• παραδεδεγμένον κείμενον» 
(textus receptus) τό Έλληνικόν, τό έκδοθέν τό 1 550 
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έν Β ενετ ί ι;ι, τρίτn έκδοσιs τού Ρ.  Στεφάνου, τό 
όποίον έκυκλοφόρnσε καί n Βρεταννική Βιβλική 
'Εταιρεία. 'Εν τέλει έξεδ66n τό 1 904 ύπό τού πα
τριαρχικού τυπογραφείου n Κ.Δ. κατά τό Βυ�αντι
νόν κείμενον, μέ έπιμέλεια τών κα-θnγnτών Β. Άντω
νιάδου, τών Σάρδεων Μιχαήλ καί τiίs Σταυρουπόλε
ωsΆνδρέου. 

Τά άρχαία 'Εβραϊκά nσαν, έδώ καί 2300 έτn, μιά 
«νεκρά γλώσσα», δπωs γράφει ό Έβραίοs Γιώσεφ 
Έλιγιά στήν «Μεγάλnν Έλλnνικήν Έγκυκλοπαίδει
αν» (τόμοs Θ', σελ. 641 ,  λ. «'Εβραίοι») ό όποίοs άνα
φέρεται στ ή ν ·άσάφ εια και πενιχρότητα• τiίs 
Έβραϊκiίs γλώσσns, πού τό άλφάβnτόν τns ε{ χε μό
νον σύμφωνα καί έμάντευαν τά φωνήεντα, μέ δύο γέ
νn καί άλλαs έλλεί ψειs. 

Ό δροs 'Εβραϊκή γλώσσα μνημονεύεται, διά πρώ
τnν φοράν στόν πρόλογον -tού Έλλnνικού κειμένου 
τiίs «Σοφίαs Σειράχ» (1 30 μΧ.) ένώ n Βίβλοs άναφέ
ρεται στήν «γλώσσα Χαναναίων» (Σεφά-6 Κενάαν) 
εts «Ησαtαν» (Ι Θ, 58). 

Κατά τόν Πρωτοσύγγελον Εύαγ. Σκάρπαν (έν-6. 
άνωτ. τόμοs Α', σελ. 279, λ. «Άγία Γραφή>>) «fι τελε{α 
άπονέκρωσιs τiis Έβραϊκίis γλώσσns έπίiλθε παρά 
τ φ έν α ίχμαλωσlt;ι λ α rjJ δστιs εlχε ώs μnτρικnν 
γλώσσαν τnν Χαλδαιϊκnν _ έπ{ τών fιμερών τοϋ Κ vρl
ov fιμών Ίnσοϋ Χριστού oi έν Παλαιστ{νη. Έβρατοι 
ιiγνόουν τελεlωs τnν Έβραϊκnν γλώσσαν, άντ( δέ 
ταύτns ώμlλουν τnν �ραμαϊκnν καl τnν Έλλnνι
κnν ... ». Έπομένωs ό Ίnσούs έδίδασκεν Άραμαϊκά n 
Έλλnνικά, διά νά τόν καταλάβουν. 

Τά νέα 'Εβραϊκά, πού τώρα όμιλούν στό 'Ισραήλ 
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κι άλλοι Έβραίοι ε1ναι πλnρn νεολογισμών, διά νά 
άποδώσουν πολιτιστικάs έννοίαs, δρουs, tδιότnταs, 
καταστάσειs κ.τλ. πού δέν ε1χαν τά άρχαία Έβραϊκά, 
μέ τά όποία h νεοεβραϊκn όλίγον σχετί�εται ώs κατε
σκευασμένn (πεποιnμένn) γλώσσα, δίχωs -θεμέλια 
γλωσσικά καί φυσικfιν έξέλιξιν. Πάντωs εuγε στούs 
Έβραιοσιωνιστάs, πού άνατρέχουν στό παρελ-θόν 
καί αlσχοs στούs Ν εοέλλnναs, πού παραμερί�ουν 
τfιν πνευματική. κλnρονομίαν τών προγόνων των, 
δπωs h Άρχαιοελλnνικn γλώσσα. 

Άναμφιβόλωs ή. παγκοσμιότns τiis Έ λλnνικiis 
γλώσσns τότε, συνέβαλε άποφασιστικώs στnν διά
δοσιν τiis Χριστιανικiis διδασκαλίαs, ή. όποία έάν 
έγένετο στά Έ βραϊκά n στά Άραμαϊκά ούδεμίαν 
άπnχnσιν -θά ε1χε, έκτόs τού δτι fίτο άδύνατον στά 
Έβραϊκά n στά Άραμαϊκά νά άποδο-θούν αι έννοιαί 
τns. 

Λογικώs καταλnγομεν στό συ μπέρασμα, τό 
όποίον {}ά έπιβεβαιώσουν καί τά στοιχεία, πού {}ά 
προσκομίσω μεν παρακάτω, δτι ό Χριστόs έγνώρι�ε 
τά Έλλnνικά, δπωs καί οι Άπόστολοι οι όποίοι ώμί
λουν καί έγραφον Έλ.λ.nνικά κι δχι Έβραϊκά. 

·Όσον άφορά τώρα στά Ά ραμαϊκά, τά όποία 
δντωs μετεχειρί�ετο ό Ίnσούs καί οι μα-θnταί του, -θά 
συμφωνή.σωμεν εtsτούτο, άλλά -θά προσ-θέσω μεν δτι 
προτεραιότητα εlχαν τά Έ λλnνικά, δι '  αύτό τά 
Εύαγγέλια δέν έγράφnσαν πρωτοτύπωs στά Άρα
μαϊκά, πλ.nν τού κατά Ματ-θαίον, τό όποίον συνε
γράφn καί στά Έλλ.nνικά, δπωs εtπομεν. 

Καί μία ούσιαστικn λεπτομέρεια. Τnν μετάφρα
σιν τών Ο' τiis Π.Δ. στά Έ λλnνικά, οι άκραιφνείs 
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'Εβραίοι τιίν -θεωρούν μεγάλnν συμφορά καί τιίν 
«χειροτέρα ή.μέραν τfίs ιστορίαs τού 'Ισραήλ» δπωs 
γράφουν οι Ρόμπερτ Γκραtnβs καί Ραφαέί\ Πατάϊ 
στιίν έργασίαν τουs: «'Εβραϊκοί μύ-θοι» (Ελλ. έκδ. 
«'Ύψιλον», Ά-θfίναι 1 99 1 ,  σελ. 2 1 8), διότι έπί\nρο
φορfιθnσαν οι ί\αοt τάs πράξειs τών Έβραtων και 
τάs έπιδιώξειs των. Φαίνεται δτι ή. μετάφρασιs πού 
έγινε «Κατ' άπαίτnσιν» τού Πτοί\εμαtοu Β' (285-247 
πΧ.) έγινε δχι, διότι δ 'Έλλnν Βασιλεύs ένδιεφέρετο 
νά έννοιίσουν τιίν Π.Δ. οι 'Εβραίοι τfίs Άλεξανδρείαs, 
άλλά διά νά άποκαλυφ-θfί ή. άλιί-θεια, διά τά έργα καί 
τούs σκοπούs τών 'Εβραίων. Πραγματικώs δ Πτολε
μαίοs Β'  προσέφερε  μεγάλnν ύπnρεσίαν στιίν 
άν-θρωπότnτα, έπειδιί έφερε στό φώs τfίs δnμοσιό
τnτοs τιίν Π .Δ. τιίν δποίαν άπέκρυπτον οι 'Εβραίοι, 
δπωs κάνουν τώρα, μέ τά ιερά τουs βιβλία « Ταλ
μούδ». 

Ό συγγραφεύs Μι χ. Καλόπουλοs παρατnρεί έπί 
τού -θέματοs (« Τό Μεγάλο Ψέμα » ,  Θεσσαλονίκn 
1 995, σελ. 359): 

«Di Έβρατοι παραδέχονται έδώ λοιπόν δτι διέ
πραξαν μέyα άτόπnμα ύποκύπτονταs στ{s «άπαιτn
σειs» τοϋ Πτολεμα{ου Β'! Μεταφρ�ονταs τn φυλε
τικn τουs ίστορ{α, δπωs αύτn nταν έλαφρά μόνο συ
yκαλυμμένn ... «Πάγωσαν έτσι» τn βιβλικn άφnynσn ... 
διεΟνοποιώνταs ένα «μισοσκεπασμένο» φυλετικό 
κανόνα συμπεριφοράs πού μέ τnν κατdλλnλn έρμn
νε{α Οά μπορούσε νά y{νει ένα σ{yουρο ντοκουμέντο 
άνεπανdλnπτns άπόδειξns τiis άλnΟινίis φυλετικίis 
τουs ίστορCαs. ·Έτσι, σέ άνύποπτο χρόνο, 250 δnλα
δn χρόνια πρό Χριστού, fι μετάφρασn τών «Ο' » 
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άφαtρεσε δλοσχερώs ττί δυνατότnτα περαιτέρω συ
γκάλυψns τiίs άλnθινiίs πατριαρχικiίs συμπερι
φοράs. 'Έτσι κα( μόνο γι ' αύτό, τά βιβλικά κεtμενα 
έφτασαν μέχρι τts μέρεs μαs «σχεδόν ξεσκέπαστα», 
μέ δλεs αύτέs τts «αξιοθαύμαστεs» λεπτομέρειεs, 
πού τόσο μάs βοτίθnσαν σττίν άνασύνταξn τiίs άνε
πανάλnπτns Έβραιο-πατριαρχικiίs μαyyaνtas! 

Βέβαια δι '  aλλns δδοϋ, δχι μόνο έπέβαλαν τόν 
άφελiί τύπο έρμnνε(αs πού δλοι μαs γνωρtζουμε, 
άλλά άπέδειξαν δτι οί φόβοι τουs αύτο( nταν imερ
βολικο( μιά κ α( χρειάστnκαν εικοσιδύο κα( πλέον 
αίώνεs «αΠόλυτns άπραξ(αS», ιί>σπου έπιτέλουs νά 
καταδεχτοϋμε νά ρ(ξουμε μιά π ιό έπtμονn ματιά στό 
βιβλtο πού μέ τόσο πάθοsθεοποιτίσαμε!». 

Τά τέσσερα Ευαγγέλια (κανονικά) άποτελαΟν τή.ν 
κυρία ν πηγή.ν πληροφοριών, διά τή.ν �ω ή. ν τού Ίησού 
καί τή.ν διδασκαλίαν Του. Τό όνομά των είναι Έλλn
νικόν καί σημαίνει «Καλά νέα, (ε'ό-άγγελία = χαρμό
συνον νέον). 

Ό κομιστή.s αυτών καλείται Ευαγγελιστή.s, έπΗtε
τον τό όποϊον άπαντaται στή.ν ΚΔ. (Παύλοs, «Πρόs 
Έφεσίουs» Δ, 1 1 ). Στά παραδείγματά Του ό Ίησούs 
έχρησιμοποίει 'Ελληνικά γράμματα π.χ. Ίώτα (Ματ-
8αίοs, Ε, 1 8) καί δχι 'Εβραϊκά n Άραμαϊκά. 

Συγγραφείs τών Ευαγγελίων nσαν οι Ευαγγελι
σται. Κατά τή.ν κρατούσαν άποψιν έγράφησαν μετα
ξύ τών έτών 60-90. 

Τά ύπόλοιπα βιβλία τiis Καινίis Δια8ή.κηs (Κ.Δ.) 
παρέχουν συμπληρωματικάs πληροφορίαs. 'Άs 
προσέξωμεν και τό δνομα τού Ίnσού, τό όποίον 
έρμnνεύοuν «Ο κύριοs σώtει• δχι βεβα{ωs δπωs 
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λανDασμένωs uποστnρίtοuν στά .Εβραϊκά, άλλά 
στά ·Ελληνικά, έκ τού Ίάσω, (Dεραπεύω) 'Ιωνικώs, 
Ίfισω, ποu σημαίνει ό σώtων. Ίασώ όνομάζεται ή, 
{}υγάτηρ τού Άσκ.ληπιού κ.αί τiίs Ήπιόνηs. Έπί πλέ
ον ό Ίησούs λέγεται κ.αί Χριστόs, πού ε{ ναι κ.α{}αρά 
Έλληνικ.ιί λέξιs, ή, όποία σημαίνει τόν ΧρισDέντα 
uπό τού θεού, (Λουκ.as Δ, 1 8) έκ.εϊνον δηλαδή., aτόν 
όποϊον άνετέ{}η άποστολιί καί έν προκειμένφ ή, σω
τηρία τού κόσμου. Έκ. τού Χριστού προiίλ{}ε ή, όνο
μασία «Χριστιανοί• ή, όποία ένεφανίσ{}η, διά πρώ
την φοράν στιίν Άντιόχειαν: «Κα{ πρώτον έν Άντιο
χε{q_ ώνομάσΟnσαν ol μαΟnτα{ Χριστιανο{» («Πρά
ξειs», ΙΑ.26). Έχρησιμοποιιί{}η λοιπόν τό ·Ελληνικόν 
δνομα Χριστόs, τό όποϊον συνάπτεται μέ τό Ίησούs 
κι δχι τό ·Εβραϊκ.όν Μασίαχ iί τό Άραμαϊκόν Μεσιχά 
(Μεσσίαs). 

Τό δνομα τού Ίησού τό πληροφορούμε-θα κατ' 
άρχιίν άπό Εύαγγελικάs πηγάs. 

·ο Λουκas (Α, 3 1 )  γράφει δτι ό Άγγελοs Γαβριιίλ 
έστάλη ύπό τού Θεού στιίν πόλιν τiίs Γαλιλαίαs Να
ζαρέτ καί άνιίγγειλε στιίν Μαριάμ: «Κα{ ίδού συλ
λnψη έν yαστρ{ κα{ έξη υί6ν κα{ καλέσηs τ6 δνομα 
αύτοϋΊnσού». Τά tδια γράφει καί ό Ματθαϊοs (Α, 2 1 ). 

·ο γλωσσικόs έξελληνισμόs τών έναπομεινάντων 
Άραμαϊκ.ών λέξεων φαίνεται καί άπό τιίν άλλαγιίν 
τού όνόματοs Κηφά, πού στά Άραμαϊκά σημαίνει 
Πέτρα (Ιωάννηs Α, 43), εts Πέτρον, ύπό τού tδίου 
τού Χριστού (Ματ{}αϊοs ΙΣΤ, 1 8) :  «Σύ εl Πέτροs κα( 
έπ( ταύτη τι;i πέτρq_ οίκοδομnσω μου τnv Έκκλn
σ{αν». ·ο Ίησούs μάλιστα μετεχειρίζετο όμηρικάs λέ
ξειs π.χ. στόν Μάριων (Γ, 1 7) διαβάζομεν: «Καί έπέ-
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θnκεν αύτοίs όνόματα Βοανεργέs, ό fσtιν uίοι τί\s 
βροντί\s•. Ό Χριστόs άπεκάλεσε «Vloύs τiίs βρο
ντiίs» λόγφ τού όρμητικού των χαρακτft.ροs τούs 
δύο Άποστόλουs 'Ιωάννην καί 'Ιάκωβον, πού lίσαν 
υιοί τού Ζεβεδαίου. οι έρμηνευταί -θεωρούν, δτι iι 
λέξιs «βοανεργέs» ε1ναι Άραμαϊκiιs προελεύσεωs, 
ένώ τό άλη6έs ε1ναι δτι πρόκειται περί συν{}έσεωs 
όμηρικών λέξεων. 

Διά τiιν άπόλυτον κυριαρχίαν τft.s Έ λληνικf\.s 
γλώσσηs παντού, εts όλόκληρον τόν κόσμον καί tδι
αιτέρωs στiιν Άνατολiιν, Β.  Άφρικiιν καί γενικώs 
στiιν Μεσόγειον ύπάρχει τεραστία βιβλιογραφία, μέ 
liφ-θονον άποδεικτικόν ύλικόν. 

Περιορίζομαι έδώ νά άναφέρω τί γράφει ό Ίσπα
νόs Άκαδημαϊκόs Φραντσισκο Άντράντοs 
(Francίsco Adrados) στό προσφάτωs κυκλοφορf\.σαν 
βιβλίον του, ύπό τόν τίτλον: «Hίstorίa de La Lengua 
Grίega» («'Ιστορία τft.s Έλλnνικft.s γλώσσαs»,  Έλλ. 
fκδ. «Παπαδiιμα», Ά6f\.ναι 2003). Ό συγγραφεύs με
τά άπό λεπτομερf\. άνάλυσιν τfίs έπικρατiισεωs τft.s 
γλώσσηs μαs, εts δλουs τούs λαούs κατέληξε στό κα
τηγορηματικόν συμπέρασμα: «Ή Έλλnνιιαt κατέ
κτnσε τόν κόσμον» ! (fv-6. άνωτ. σελ. 5 1 8). 'Εξηγεί πώs 
«n Έλλnνικn έπεκτά8nκε σέ δλnν τnν Ά νατολn, σέ 
μεγάλον βα8μόν έπ{σns στn Δ ύσn» (fν6. άνωτ. σελ. 
5 1 6) καί βεβαιώνει δτι «συνοπτικά n Έλλnνικn nταν 
n γλώσσα τών λογ{ων κα{ άστικών πλn{}υσμών κα{ n 
διε8νns γλώσσα τiίsΆνατολiίs», άκόμη έπικαλείται 
μαρτυρίαs συγγραφέων πού άπέδειξαν δτι τά Έλλη
νικά ε1ναι ή «γλώσσα τού πολιτισμού » (fν6. άνωτ. 
σελ. 350, 35 1 ) .  « Άποτέλεσμα τiίs πολιτιστικiίs κα{ 
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παyκοσμ{ου άξ{αs τns liτo νά yραφτοϋν σ' αύτn τά 
έyyραφα Βασιλιάδων κ α{ Α ύτοκρατ6ρων πού μι
λούσαν άλλεs yλώσσεs: δ Βασιλιάs Άσ6καs (3os 
αίώναs) μετέφρασε σ' αύτn τ{s διακnρύξειs πού άπέ
στειλε στ6 σnμεριν6 Ά φyανιστάν, στnν Έλλnνικn 
έyρα ψαν διακnρύξειs fi σnμαντικά έyyραφα ol βασι
λιάδεs τού βασιλε{ου τού Άξούμ στnν Α ί8ιοπ{α, 
στnν Έλλnνιστικn κα{ μεταyενέστερn έποχn (βλ. Ε. 
Bernard κα{ άλλουs 1 991), άλλά κα{ δ Βασιλιάs Σα
πώρ τns δυναστε{αs τών Σασσανιδών (3os αίώναs), 
κα8ώs κα{ πολύ άρy6τερα ol Χάνvεs τns Βουλyαρ{αs 
(8os κα{9οs αtώναs). 

Τ6 ίδιο κα{ στn λοyοτεχν(α: ατά Έλλnνικά έγρα
ψαν Ρωματοι ,  δπωs δ Φάβιοs Π(κτωρ, Έβρατοι ,  
δπωs δ Φλάβιοs Ίώσnποs, Χαλδατοι, δπωs δ Βnρω
σ6s,Α ίyύπτιοι, δπωs δ Μανέ8ων (yιά νά μnν άναφερ-
8ούμε σέ έκε{νουs πού χρονολογούνται άρy6τερα). 

Γεyον6s εlναι δτι fι Έλλnνικn, στn φάσn τns 
Κοινns, είτε τns προφορικns είτε ώs λοyοτεχνικn, 
έξαπλώ8nκε βα8μια{α σέ δλο τ6 μεσοyειακ6 χώρο 
κα{ πι6 πέρα.Άπ6 τnν Κ6ρδοβα στ6 Κανταχάρ, άπ6 
τn Μερ6n στn Βουλyαρlα ..... 

Ό ·rσπανόs Άκαδnμαϊκόs εts πεντακοσίαs καί 
πλέον σεί\ίδαs παρουσιά�ει μίαν περιί\nπτικήν ιστο
ρία ν τfίs Έί\ί\nνικfίs γί\ώσσns καί .fiαυμά�ει τήν κυ
ριαρχία ν τns, ή. όποία βασί�εται εts άκί\ονήτουs 
άποδείξειs. «Εlναι δντωs έντυπωσιακ6ν νά δ μιλούν 
κα{ νά yράφουν Έλλnνικά άπ6 τnν Αί8ιοπ{αν, εωs 
τ6 Ά φyανιστάν! fi άπ6 τάs Ίνδ{αs εωs τnν Ρώμnν, 
δπου δλοι των συνωμlλουν περισσ6τερον Έλλnνικά 
κι όλιyώτερον Αατινικά. Ρωματοι συyyραφεls, δπωs 
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δ Σοvετώνιοs fι δ Μάρκοs Αύριiλιοs έγραφαν ατά 
Έλλnνικά. Στnν Έλλnνικn μίλnσε δ Καlσαρ, δταν 
πfιρε τnν περίφnμn άπόφασn νά διασχtσει τόν Ρου
βtκωνα («ό κύβοs έppiφfJn»), δ Κατσαρ aτόν Βροϋτο, 
δταν δολοφονnlJnκε («καΙ έσύ τέκνον Βρούτε;»), δ 
Α ύγουστοs aτόν Άσίνιο Π ολλίωνα, γιά νά τόν κατn
γορnσει το δτι εlχε δεχlJεl ατό σπίτι του τόν Τιμ.αγένn 
(«τρέφειs fνα fJnpio»), δ Υιβέριοs στίs περιπτώσειs 
πού μιλούσε είλικρινά ... 'Ήδn οι Ρωμαlοι κατακτnταί 
τού 2ου αlώνα πΧ. δπωs δ Α ίμίλιοs Παύλοs (πού 
προσnρτnσε τn Μακεδονία μετά τnν νίκn του στnν 
Πύδνα τό 1 68) fι οι Σκιπίωνεs, nσαν έvfJερμοι Έλλn
νίζοντεs ... δ Κλαύδιοs μίλnσε στnν Έλλnνικn άκόμn 
καί στnν Σύγκλnτο (!) ... δ Α ύτοκράτωρ Γρατιανόs 
ωρισε έπίσnμα (376) τn διδασκαλία τns στn Γαλα
τία, δ Βρετανόs Πελάγιοs παρευρέlJn στn Σύνοδο 
τfιs Διόσπολns έντυπωσιάζονταs μέ τό έπίπεδο τfιs 
Έλλnνικfιs του ... Οί έπιστολέs τού Κ ικέρωνοs καί τά 
ποιnματα τού Α ύσονίου εlναι διάσπαρτα μέ προτά
σειs στnν Έλλnνικn ... Ή Α ατινικn εlναι βέβαια iι 
γλώσσα πού έπnρεάστnκε περισσότερο άπό τnν 
Έλλnνικn καί αύτn πού σέ μεγαλύτερο βαlJμό μετέ
φερε τnν γλώσσα καί τόν πολιτισμό τών Έλλnνων 
ατό Μεσαίωνα καί στn σύγχρονο έποχn.Άλλά iι έπί
δρασιs τfιs Έλλnνικfιs δέν περιορtστnκε στn Αατινι
κn ... Μιλnσαμε fιδn γιά τnν έπαφn τns μέ τίs γλώσσεs 
τfιs Γαλατίαs καί τfιs Ίσπανίαs, γιά τnν Έτρουσκικn, 
μέ τn Δnμοτικn καί τnν Κοπτικn τfιs Αίγύπτου, μέ 
τίs γλώσσεs τών Βαλκανίων, τfιs Μικρά.s Άσίαs, τfιs 
Συρίαs καί τfιs Παλαιστίνns. Γλώσσεs πού οι περισ
σότερεs έξαφανίστnκαν άκριβώs λόγφ τfιs ίσχυράs 
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έπtδρασns τiis Έλλnνικrϊs ... » (έν8. άνωτ. 369-371 ) .  
Εlδικώs στnν Παλαιστtνn ταυτόχρονα n Άραμαϊκn 
μιλιόταν στn Συρlα κ α( στnν Παλαιστtνn, δπωs καt n 
Έλλnνικr1.-». 

Ή έπικράτnσιs τfis Έλλnνικfis έπί τfis Λατινικfis 
γλώσσns ύπfiρξε άναντιρρή.τωs κα-θοριστική. μέχρι 
τού σημείου πού: 

«Ή πρώτn λατινικn λοyοτεχνtα nταν μετάφρασn 
τiis έλλnνικiis (Ο Α (βιοs Ά νδρόνικοs μετέφρασε τnν 
'Οδύσσεια) fι yραμμένn στnν Έλλnνικn (ό Φάβιοs Πt
κτωρ, ό Κ (νκιοsΆλιμέvτοs) κα( στnν Έλλnνικn έξnκο
λού8nσαν νά γράφουν, μετέπειτα, Ρωμαlοι συyyρα
φεls, δπωs ό Σουετώνιοs fι ό Μάρκοs Α ύρr1λιοs. Καt 
δταν έμφανtστnκε n νέαλατινικn λοyοτεχvlα, βεβαtωs 
εlχε πρωτότυπα χαρακτnριστικά, άλλά άπό μιά άλλn 
άποψn άποτελοϋσε συνέχεια τiis Έλλnνικrϊs. 

'Όσον άφορά στούs Έβραtουs, Συρtουs κ.τλ. άπε
τέλουν ενα τεράστιο πλn8υσμό πού ώμtλει Έλλnνι
κά ... Εlναι έμφανέs δτι στnν Ά νατολn n Έλλnνικn 
nταν n yλώσσα τiis ύψnλrϊs κα( τiis μεσα(αs τάξεωs, 
κα8ώs κα( τrϊs πλειονότnτοs τών συyyραφέων, yεyο
νόs πού έξnyεl δτι ατό τέλοs έπεβλn8n εls δλαs τάs 
έπικρατεlαs» (έν8. άνωτJ. 

Άποτελεί άναμ φ ισβήτnτον άλή-θειαν, δτι ή. 
άν-θρωπίνn νοnμοσύνn άνεπτύχ-θn, διά τfis Έλλn
νικfis γλώσσns καί έξακολου-θεί νά κινfiται, έντόs 
αύτfis. Διότι οι δροι καt αi fννοιαι τfίs Λογικfίs σκέ
ψεωs ε1ναι δΛοι Έί\ί\nνικfίs προεί\εUσεωs, φυσικά 
καί τώρα. Συγκεκριμένωs «στ(s 1 .960 έρευνnτικέs 
έρyασtεs πού ύποβλr18nσαν άπό 89 χώρεs ol 1 Β25 
περιεlχαν Έλλnνικούs δρουs: ποσοστό 93,1 %._ Άπό 
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τίs 3.1 94 λέξειs-κλειδιά μάλιστα n δροvs οί 1 .397 
εlχαν Έλλnνικn προέλεvσn: ποσοστό 43,7 % ... ατό 
περίφnμο λεξικό Dorland's τού οϊκοv Sanders μετα
ξύ 20iis κα( 23ns έκδοσns τovs ύπάρχει 22,1 % αύξn
σn τού ποσοστού τών Έλλnνικίis προελεύσεωs 
δρων» («'Ελευ-θεροτυπία» 8-5- 1 996). 

Τά 2 7 βιβλία τίis Κ.Δ. διαιρούνται ύπό τίis Έκκλn
σίαs εts ιστορικά (4 Εύαγγέλια, Πράξειs Άποστό
λων) εts διδακτικά (1 4 έπιστολαί Παύλου δnλαδή.: 
πρόs Ρωμαίουs, 2 πρόs Κοριν-θίουs, πρόs Γαλάταs, 
πρόs Έφεσίουs, πρόs Φιλιππnσίουs, πρόs Κολοσ
σαείs, 2 πρόs Θεσσαλονικείs, 2 πρόs Τιμό-θεον, πρόs 
Τίτον, πρόs Φιλή.μονα, πρόs Έβραίουs καί 7 λεγόμε
ναι κα-θολικαί δnλαδή. 'Ιακώβου, 2 Πέτρου, 3 'Ιωάν
νου,  'Ιούδα) καί εts ενα Προφnτικόν ('Ιωάννου 
<<Άποκάλυψιs» ). 

Κατά τόν 2ον αtώνα τά βιβλία τίis Κ.Δ. συνεκε
ντρώ-θnσαν εts ενα σύνολον τό όποίον όνομά�εται 
«κανών τfίs Καινfίs Δια6ήκns• καί διεσώ-θnσαν 
άντίγραφα χειρόγραφα αύτού περίπου έξ όλοκλή.
ρου εts κώδικαs (Αλ.εξανδρινόs, Βατικανόs, Σιναϊ
τικόs, Παλ.fμφnστοs Έφραfμ τfίs Σύρου). Πρώτοs 
πού έκανε διάκρισιν τών βιβλίων τίis Κ.Δ. εts Εύαγ
γέλιον καί Άποστόλουs -θεωρείται ό μάρτυs 'Ιγνά
τιοs ό Άντιοχ,εfαs (1 07). 

Ό Lερόs Κλή.μns («Στρωματείs» Mίgne, 8) ύποστn
ρί�ει, δτι τά βιβλία τίis Καινίis Δια.Οή.κns έγράφnσαν 
έλλnνιστί (Ελλήνων φωνή.ν) κατά Θείαν Πρόνοιαν. 

Τέλοs ό 'Άγιοs Νεκτάριοs (Μnτροπολίτns Πεντα
πόλεωs καί Διευ.Ουντή.s Ρι�αρείου Σχολίis, κατά κό
σμον Νεκτάριοs Κεφαλds) στή.ν εtσαγωγή.ν τού Β' 
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τόμου τού έργου του «·Ιερών και φιλοσοφικών λ.ο
γιων ttnσαύρισμα» (Α{}fίναι 1 896, σελ. 1 5) άναγνωρί
�ει τfιν συμβολfιν τfίs ·Ελλnνικfίs γλώσσns στόν Χρι
στιανισμόν κι έπί πλέον {}εωρεί δτι ή •Ελλnνικfι φι
λοσοφία έδίδαξε τfιν πρόνοιαν τού Θεού πρόs τfιν 
άν{}ρωπότnτα καί έγένετο διά τών ύγιών αύτί\.s ttε
ωριών παιδαγωγόs τί\.s άνttρωπότnτοs εLs Χρι
στόν! Άκούγεται λοιπόν τό έπανειλnμμένωs λεχ{}έν 
καί πού ή Έκκλnσία όφείλει έπί τέλουs νά άναγνω
ρίσn έπισfιμωs, δτι δέν εΙ ναι iι παραμuttολ.ογια τfts 
Π.Δ. παιδαγωγόs εLs Χριστόν, άί\λ.ά iι .Ελ.λ.nνική 
Φιλ.οσοφια. 

Διά τfιν όμιλίαν τών Άποστόλων στά Έλλnνικά 
διετυπώ{}nσαν τρείs γνώμαι. 

Ή μία δέχεται, δτι τη. έπεμβάσει τού Θεού οι Άπό
στολοι ιiδύναντο νά όμιλούν όποιανδfιποτε γλώσσα 
fί{}ελον. Ή γνώμn αύτfι δέν ε1ναι ιστορική., άλλά {}εο
λογικfι. Ή ιστορία άγνοεϊ, liν χάριν στόν Θεό οι Άπό
στολοι έγνώρι�ον ξέναs γλώσσαs. ·Η {}εολογία τό δέ
χεται. Ή ιστορία τό άρνεϊται, διότι δέν δογματί�ει. 

Ή δευτέρα γνώμn δέχεται, δτι έπειδfι ή «Κοινή.», 
διάλεκτοs τfίs Έλλnνικfίs γλώσσns, nτο ή παγκό
σμιοs γλώσσα έπρεπε νά τfιν μά{}ουν, διά νά διδά
ξουν εts δ.παντα τά έ{}νn. 'Έτσι οι Άπόστολοι έμα{}αν 
Έλλnνικά καί έδίδαξαν εts αύτά. 

Ή τρίτn γνώμn δέχεται, δτι οι Άπόστολοι εύ{}ύs έξ 
άρχfίs, άπό παιδιά, ώμίλουν ·Ελληνικά, διότι στfιν Γα
λιλαία, στfιν Σαμάρεια κ.τλ. τά Έλλnνικά nσαν ή έπι
κρατούσα καί πλέον διαδεδομένn γλώσσα, άκόμn καί 
έντόs τfίs Ίουδαίαs, κα{}ώs μαρτυρούν αι άνακαλυ
φ{}εϊσαι έπιγραφαί, πού έγράφnσαν στfιν Έλλnνικfιν. 
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Ποία γνώμn εlναι ή, όρθiι; Ή πρώτn εlναι δογμα
τική., άφού τό 'Άγιον Πνεύμα «έπεφοίτnσεν αύτοίs». 
Ίστορικώs άπορρίπτεται ώs άναπόδεικτοs, δπωs 
καί κάθε δογματισμόs. Έπίσns έάν οι Άπόστολοι 
ήδύναντο νά όμιλοϋν οιανδiιποτε γλώσσαν, τότε 
διατί ώμίλουν μόνον Έλλnνικά καί δέν ώμίλουν εLs 
κάθε λαόν πού έπεσκέπτοντο,  τiιν Lδ ιαιτέραν 
γλώσσαν του; Ή δευτέρα εlναι έν μέρει λογική., δn
λαδiι μπορεί οι Άπόστολοι νά έμαθαν Έλλnνικά, 
διά νά φέρουν εLs πέραs τό έργον των. 'Όμωs λαμβα
νομένου ύπ' δψιν, δτι στiιν Γαλιλαία δλ.οι ώμfλ.ουν 
'Ελ.λ.nνικά προκύπτει, δτι θά ώμίλουν καί οι Άπό
στολοι.  'Άρα δέν έχρειάζετο νά μάθουν κάτι πού 
έγνώριζον. Εtπομεν δτι ή, δευτέρα γνώμn εlναι έν μέ
ρει λογική., διότι προϋποθέτει, δτι οι Άπόστολοι 
δέν έγνώριζον τά Έλλnνικά, πράγμα πού δέν άπε
δείχθn, διά νά χρnσιμοποιfiται ώs συλλογισμόs. Ή 
τρίτn γνώμn δέν βασίζεται ειs δογματισμούs, ούτε 
εLs μερικiιν λογικiιν. Βασίζεται στό άποδεδειγμένον 
γεγονόs, δτι στiιν Γαλιλαίαν κ.τλ. ή, έπικρατούσα 
γλώσσα fίτο ή, Έλλnνικiι. Άκόμn καί στά 'Ιεροσόλυ
μα οι 'Εβραίοι κατά τάs θρnσκευτικάs των τελετάs 
nύχοντο Έλλnνιστί ! Λογικώs λοιπόν συμπεραίνο
μεν, δτι άφού πάντεs ώμίλουν Έλλnνικά εts έκείναs 
τάs περιοχάs, θά ώμίλουν Έλλnνικά καί οι Άπόστο
λοι έκ μικρas nλικίαs. 'Εν προκειμένφ ό συλλογι
σμόs έχει συμπέρασμα που προκύπτει άπό τόν λο
γικόν συσχετισμόν δύο κρίσεων fίτοι: Στiιν Γαλιλαία 
δλοι ώμίλουν Έλλnνικά -ό Χριστόs καί οι Άπόστο
λοι fίσαν Γαλιλαίοι- άρα ό Χριστόs καί οι Άπόστο
λοι ώμίλουν Έλλnνικά. 
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·ο συλλογισμόs αύτόs, κατά τόν όποίον συμπε
ρα(νομεν δτι, δ, τι ισχύει διά τό δλον ισχύει κα( διά 
τό μέροs, λέγεται παραγωγικόs. 'Εννοείται δτι, διά 
τήν λογικήν οι δροι τού συλλογισμού πρέπει νά 
ε1ναι άλη{}είs, διά νά εΙ ναι άλη{}έs κα( τό συμπέρα
σμα. Στήν περ(πτωσ(ν μαs οι δροι «Στήν Γαλιλα(αν 
ώμ(λουν •Ελληνικά» κα( «·ο Χριστόs κα( οι Άπό
στολοι nσαν ΓαλιλαίΟι» ε1ναι δντωs άλη{}είs, πραγ
ματικο(, διότι τούτο ε1ναι ιστορικώs έξηκριβωμέ
νον κα( άποδεδειγμένον. Συνεπώs κα( τό συμπέρα
σμα τού συλλογισμού, δτι οι Άπόστολοι ώμ(λουν 
·Ελληνικά, κατά λογικήν άναγκαιότητα, εΙ ναι άλη
{}έs, πραγματικόν. 
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'Εν συνεχείq, παρα-θέτομεν γνώμαs μερικών ξένων 
καί 'Ελλήνων συγγραφέων, οι όποίοι ύποστηρίζουν, 
δτι ό ΊησοiJs ώμίλει 'Ελληνιστί. 

Ό Καλβινιστfιs κα-θηγητfιs τoiJ Πανεπιστημίου 
τfίs Γενεύηs Δομιvικοs Ντιοvτάτι (Domίnίcus 
Dίodatί), πού nτο Ίταλικfίs καταγωγfίs έκυκλοφό
ρησε βιβλίο,  ύπό τόν τίτλον «De Ctιrίsto Graece 
Loquete» (1 767)  δπου άπέδειξε μέ σειρά έπιχειρη
μάτων καί στοιχείων, δτι ό 'IησoiJs ώμίλει 'Ελληνικά. 
Μεταξύ aλλων έπισημαίνει καί τά γνωστά, δτι ό Χρι
στόs μετωνόμασε τόν Κηφά εts Πέτρον, πού εΊναι 
Έλληνικόν δνομα καί φυσικά fχουν μόνον Έλληνι
κfιν σημασία ν οι λόγοι τoiJ 'ΙησοiJ, δτι έπί τfιν πέτραν 
αύτfιν -θά οtκοδομη-θfί n 'Εκκλησία κ.τλ.Άκόμη ό 'Iη
σoiJs χρησιμοπο ιεί 'Ελληνικά γράμματα κι δχι 
'Εβραϊκά n Άραμαϊκά π.χ. «Lώτα» (Ματ-θαίοs 5, 1 8), 
Α καί Ω («ΆποκάλυψιS» 1 ,  8, 2 1 ,  6, 22, 1 3). 'Εξ aλλου 
τά Εύαγγέλια έγράφησαν στά 'Ελληνικά, aρα καί οι 
Άπόστολοι έγνώριζον καί μετεχειρίζοντο τfιν Έλλη
νικfιν, ώs γλώσσαν τfίs διδασκαλίαs των. Έπίσηs δέν 
εΊναι τυχαίον, δτι ό 'IησoiJs άπεκάλεσε τούs μα-θητάs 
Του Άποστόλουs, πού εΊναι κα-θαρά 'Ελληνική λέξιs, 
ένώ ό ίδιοs έπροτίμησε τfιν Έλληνικfιν όνομασίαν 
Χριστόs, παρά τfιν Έ βραϊκfιν Μεσσιαs. Τέλοs ό 
Ντιοντάτι βασίζεται καί στό άναμφισβfιτητον γεγο-
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νόs τού πλfιρουs έξελληνισμού τfts περιοχfts γρά
φων: «Ό ΊnσofJs κα{ οί σύγχρονο{ Του ώμ{λουv τnv 
Έλλnvικnv, δλοι οί 'Ιουδαίοι άπ6 τnv έποχnv fιδn 
τofJ Μ. Άλεξάvδρου έξελλnv(σlJnσαv». Τέλοs ή. έπι
στολfι τού Άποστόλου Παύλου «Πρόs Έβραίουs» 
έγράφη στά Έλλnνικά! 

Περί τό 1 660 ό Γερμανόs Προτεστάντηs 'Ισαάκ 
Φόσσιοs (Vossίus) διετύπωσε τfιν liποψιν δτι ό Ίη
σούs καί οι Άπόστολοι έδίδασκαν στά 'Ελληνικά καί 
ό Γερμανόs σοφόs έκυκλοφόρησε έπί τού θέματοs 
αύτού δύο βιβλία. 

Τάs γνώμαs τού Ντιοντάτι καί τού Φοσσίου πα
ρουσιάζει καί σχολιάζει ό Άλ.βέρτοs Σβάϊτσερ 
(Albert Schweίtzer) στfιν «'Ιστορία τfts ζωfts τού 'Ιη
σού » (« Geschίchte  der lebeη J e s ιι-Forsc hιιng » ,  
Mίinchen 1 966, Ι, 280) δπου, διά τόν Ντιοντάτι πα
ρατηρεί τό ένδιαφέρον ύλικόν, πού αύτόs παρέθε
σε, διά τfιν σπουδαιότητα τfts Έλληνικfts γλώσσns 
στfιν έποχfιν καί στfιν πατρ ίδα τού 'Ι ησού ( . . .  
bedeιιtιιng der grίechίschen Sprache ίn der zeίt ιιnd der 
Heίmat J esιι ... ) καί διά τόν Φόσσιον πού διεκfιρυξε τά 
'Ελληνικά ώs τfιν γλώσσαν τού 'Ιησού ( ... Grίechίsche 
als dίe Sprache Jesιι zιι proklamίeren ... )».  

Στό θέμα τfts γλώσσηs τού 'Ιησού ύπεστηρίχθη
σαν δύο άπόψειs. Ή μία δέχεται δτι ό Χριστόs ώμί
λει καί έδίδασκε μόνον στά 'Ελληνικά καί κατ' έξαί
ρ εσιν στά Άρ αμαϊκά.  Ή liλλn δτι μητρική. Του 
γλώσσα nτο ή. Άραμαϊκfι, άλλά ώμίλει καί έδίδασκε 
στά Έλλnνικά, τά όποία nσαν ή. γλώσσα τfts Γαλιλαί
αs. Σπανιώτατα μνnμονεύεται στfιν Κ.Δ. δτι ό Ίnσούs 
ε1πε κάτι στά 'Εβραϊκά, πράγμα πού σnμειούται 
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άκριβώs λόγφ τίίs σπανιότnτόs του π.χ. « ... προσε
φώνnσε τή. Έ βραtδι διαλέκτφ ... » δ. ν καί βασίμωs 
ύποστnρί�εται, σχεδόν άπό δλουs τούs -θεολόγουs 
συγγραφείs (Λ. Φίλn, fν-8. κατ.) δτι τό άναφερόμενον 
«Έβρα:Cδι διαλέκτφ» ύποδnλώνει Άραμαϊκά. 

Ό θεόδωροs Τσάν (Tiιeodor Zalιn) ύπεστή.ριξε 
τή.ν liποψιν, δτι ό 'Ιnσούs έδίδαξε στά Άραμαϊκά, 
άλλ' Αύτόs καί οι μα-θnταί Του έγνώρι�ον Έλλnνικά 
καί συνωμίλουν Έλλnνικά. Ό tδιοs συγγραφεύs λέ
γει  στή.ν έργασίαν του « Ε ισαγωγή. στή.ν Κ .Δ .»  
(«Eίnteίntug ίn das Ν.Τ.») δτι ό Χριστόs συνωμίλnσε 
μέ τόν Πιλάτο στά Έλλnνικά. 

Ό Γοuσταύοs Ντάλμαν (Gustaν DaLman) tσχυρί
�εται άκριβώs τό tδιο, δτι ό Ίnσούs συνωμίλnσε μέ 
τόν Πιλάτο στή.ν Έλλnνική.ν, δπωs καί στή.ν Έλλnνι
κή.ν συνε�ή.τnσε μέ τή.ν Χαναναία γυναίκα, ή όποία 
nτο Έλλnνίs καί γενικώs ό Ντάλμαν άποδέχεται δτι 
ό 'Ιnσοϋs καί οι μα-θnταί Του ώμίλουν Έλλnνικά. 
Ε1χον δέ ώs μnτρική.ν των γλώσσαν, τά Άραμαϊκά (G. 
Datman: «J esus-J esch.ua>> ). 

Ό ΚάροΑοs Γιφέντνερ (ΚarL Grendner), διάσnμοs 
προτεστάντns εLδικόs στή.ν ΚΔ. γράφει στό βιβλίον του 
« Εισαγωγή. στή.ν Κ.Δ.») (« E ίnteίtung ίn das Neue 
Testament», Haιte, 1836, σελ. 1 82) δτι ό Χριστόs ώμίλει 
Άραμαϊκά καί έξ tσου καλώs τά Έλλnνικά, τά όποία 
μετεχειρί�ετο, δπου τά έχρειά�ετο. Ό tδιοs συγγρα
φεύs περιγράφει τή.ν διάδοσιν τfίs Έλλnνικfίs γλώσσns 
στή.ν Γαλιλαία καί στά 'Ιεροσόλυμα καί παρα-θέτει 
Έλλnνικάs λέξειs, τάs όποίαs ό Ίnσούs έχρnσιμοποίει 
κι δταν άκόμn έδίδασκε Άραμαϊκά π.χ. δια-θή.κn, συνέ
δριον, παράκλnτοs, Κύριοs, πανδοχεύs κ.τλ. 
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Ό Ε. Φούκs (Er. Fu.chs) στiιν συγγραφiιν του: «Ή 
γλώσσα στiιν Καινiιν Δια-6iικην» («Die Sprach.e ίm 
Neueη Testameηt», Berlίη 1 959) πού περιλαμβάνε
ται στόν τόμον, περί τού προβλfιματοs τfίs γλώσσηs 
στiιν Θεολογίαν καί στiιν 'Εκκλησίαν, κατά τiιν -6εο
λογικiιν ήμερίδα τών Γερμανών Εύαγγελιστών (2 7-
31 Μαtου 1 958) ύπεστiιριξε έν-6έρμωs, δτι ό 'Ιησοϋs 
ώμίλει καί έχρησιμοποίει τiιν Έλληνικiιν γλώσσαν. 

Ό Β.  Μέτ�ερ (Bru.ce Metzger) στiιν μελέτην του 
«Ή γλώσσα τiis Καινfίs Δια-6iικηs» σαφέστατα δηλώ
νει, δτι «ό Ίnσοϋs ώμtλει άναμφιβόλωs τnν Έλλnνι
κnν τόσον καλώs, δσον άκριβώs τnν μnτρικnν του 
γλώσσαν, δnλαδn τnν Άραμαϊκnν» (Β. Metzger: « Th.e 
taηguage ίn th.e New Testament», πού παρατί-6εται 
στό «lηterpreter's Bίbte», Vol. 7 ,  p. 43). 

Ό Χένρu Κάντμπερu (Henry Candbu.ry) διατυ
πώνει στiιν έργασίαν του «Καινή. Δια-6iικη καί πρώϊ
μοs Χριστιανική. λογοτεχνία» κατηγορηματικώs τiιν 
γνώμην, δτι ό Χριστόs καί οι μα-θηταί Του «ιiδύναντο 
νά γράφουν κα{ νά διαβάζουν Έλλnνικά» κι δτι στiιν 
δίγλωσσον (Ελλnνικά - Άραμαϊκά) Παλαιστίνην 
«ιiδύναντο νά χρnσιμοποιοϋν δύο γλώσσαs, δnλαδn 
τnν Έλλnνικnν κα{ τnν Άραμαϊκnν>> (Η. Caηdbury 
«Th.e New Testament and earty Ch.rίstίaη lίterature» 
εts «lnterpreter's Bίbte», Vol. VII, p. 32) . 

·ο Α. Μποuκέ (Α. Bou.qu.et) ύπεστiιριξε στiιν με
λέτη ν του «Ή κα-6ημερινiι �ωiι στiιν Καινή. Δια-θiι
κην» («Eνery day lίfe ίn New Testameηt», New York 
1 940, p. 9) δτι ό 'Ιησοϋs ώμίλει Έλληνικώs στiιν κα
-θημερινή. του έπικοινωνία καί εts εtδικάs περιπτώ
σειs ,  δ π ω s  δταν συνω μ ί λησε μ έ  τόν Π όντιον 
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Πιλάτον, κα-θώs παραδέχεται καί ό προαναφερ
{}είs Ντάλμαν. 

Ή tστορικότns τού Ποντίου Πιλάτου άπεδείχ-θn 
καί άρχαιολογικώs, διότι τό 1 96 1  'Ιταλική. Άρχαιο
λογική. άποστολή. άνεκάλυψε στά έρείπια τfίs Και
σαρείαs τfίs Παλαιστίνns μία πλάκα άπό άσβεστό
λι-θο διαστάσεων 80χ60,  δπου διακρίνονται τά 
γράμματα: « ...... S Τίberίιιm ... tίιιs PίLatιιs ... ectιιs Jιιda ... » .  
Ή άπόλnξιs ... ectιιs προέρχεται άπό τό praefectιιs 
πού λατινικά σnμαίνει έπίτροποs (Βιττόριο Μεσόρι: 
« Ύπό6εσn 'Ιnσού»,  Έλλ. fκδ. «Πορεία Πνευματική.», 
Ά-θfίναι 1 980, σελ. 225). 

•Έλλnνεs Όρ-θόδοξοι -θεολόγοι έπεσή.μαναν τή.ν 
Έ λλnνικότnτα τού 'Ιnσού. Τό 1 908 στή.ν Άλεξάν
δρεια ό Ν ικόί\αοs Πάρκαs κυκλοφορεί βιβλίον ύπό 
τόν τίτλον «Περί τiis Έλλnνικiis τού 'Ιnσού έκπαι
δεύσεωs» δπου -θεμελιώνει τή.ν άποψιν τού «έλλnνι
στ{ φ{Jεyyομένου Ίnσοϋ». 

Ό tδιοs συγγραφεύs ύποστnρί�ει, δτι ό 'Ιnσούs 
έσπούδασε στή.ν Δεκάπολι (δέκα Έλλnνικαί πόλειs 
τiis περιοχiis) εts Έ λλnνική.ν Lδιωτική.ν σχολή.ν: 
«Ούδεμ{α έντεύθεν άμφιβολ{α δτι έν τι νι Έλλnνική 
ίδιωτική σχολή τών π6λεων τfis Δεκαπ6λεωs ... δ Ίn
σοϋs διnκουσε πάντα τά έγκύκλια τών χρ6νων μαθn
ματα» (fν-8. άνωτ. σελ. 49-50, 5 1 ). At πόλειs αt όποίαι 
συνεκρότουν τή.ν Όμοσπονδίαν τiis Έλλnνικiis Δε
καπόλεωs nσαν αt έξiis: Δαμασκόs (τώρα πρωτεύ
ουσα τiis Συρίαs), Φ ιλαδtλφ εια (τό σnμερινόν 
Άμάν, πρωτεύουσα τiis 'Ιορδανίαs), Πάφανα, Σκu-
6όπολιs, Γάδδαρα, Ίππόνn, Δίον, Πtί\ί\α, Γtρασα 
καί Καί\ανά. 
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Άξιολογώτερον δλων ε{ ναι τό σύγγραμμα το'Ο 
κα-θnγnτο'Ο Λοuκά Φίί\n («Ή «Κοινή» ώs γλώσσα 
το'Ο 'Ιnσο'Ο καί τών 27 βιβλίων τίis Κ.Δ.», έκδ. «Συμ
μετρία», Ά-θίiναι 1 993), δ όποίοs στήν περισπού
δαστον μελέτnν του συμπεραίνει δτι :  « • • •  ό Ίnσοϋs 
δ(δασκε κα( κnρυττε κα( συνδιαλεγόταν, κατά κα
νόνα, στnν Έλλnνικn γλώσσα» (έν-8. άνωτ. σελ. 1 22). 
Ό tδιοs κα-θnγnτήs (έν{}. άνωτ. σελ. 1 87)  μετά άπό 
παρά{}εσιν στοιχείων καταλήγει στήν άκόλου-θον 
διαπίστωσιν: 

«Δ ύο nταν οί τόποι-κέντρα διδασκαλ{αs, θε{ων 
ένεργειών κα{ δραστnριότnτοs, έν γένει, τοϋ Ίnσοϋ 
Χριστού, nτοι fι Γαλιλα{α κα{ fι Ίουδα(α. Άπό τούs 
δύο τούτουs τόπουs ό Ίnσούs Χριστόs έδ(δασκε, 
εύχερέστερον, στά μέρn τns Γαλιλα{αs, ατά δποlα 
ώμιλεlτο, σχεδόν άποκλειστικώs, fι Κοινn διάλε
κτοsτns Έλλnνικns γλώσσns. Τό δτι διnλlJε δλον τόν 
χρόνον τns δnμοσ{αs δράσεώs Του στnν Γαλιλα{α 
κα{ στ(s γύρω άπό αύτnν Έλλnνικέs πόλειs κα( χω
ριά, σnμα{νει , δτι έγνώριζε άριστα τnν Έλλnνικn 
γλώσσα κα( δτι αύτn έχρnσιμοποlει στάs καlJnμερι
νάs Του συναναστροφάs κα( συνομιλ(αs, άλλά κα{ σ' 
αύτάs, άκόμα, τάs δμιλ{αs. Βέβαια, δέν άπεποιnlJn 
τόν έτερο τόπο, nτοι τnν Ίουδαlα, άλλά έδlδαξε κα{ 
σ' αύτnν κα{, μάλιστα, στό Ναό τών 'Ιεροσολύμων. 
Στά 'Ιεροσόλυμα, ό Ίnσοϋs Χριστοs έδlδασκε, δσά
κιs συνέρρεαν έκετ τά πλn&n τών Έβρα{ων τns δια
σποράs, τά δποlα ώμ{λοvν, κατά κανόνα, τnν Κοινn 
διάλεκτο τns Έλλnνικns γλώσσns. fιρα κα{ σ' αύτnν 
τnν Ίεροvσαλnμ δ Ίnσοϋs Χριστόs έχρnσιμοπο{ει 
τnν Έλλnνικnν». 
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Ό Παναyιώτns Δnμnτρόποuλοs έξέδωσε μελέ
την ύπό τόν τίτλον: «Ή μητρική. γλώσσα τού Ίησού» 
(Αθnναι 1 96 1 )  δπου ύποστηρί�ει τή.ν Έλληνογλωσ
σία τού Χριστού μέ πολλά στοιχεία, δπωs τό χαρα
κτηριστικόν, δτι στή.ν συναγωγή. τns Να�αρέτ 6 Ίη
σούs άνέγνωσε τόν προφή.την Ήσαtαν, άπό τό Έλλη
νικόν κείμενον έκ τfίs μεταφράσεωs τών Ο'. 

Ό Λεων(δαs Φιλιππιδns, πρύτανιs τού Πανεπι
στημίου Ά{}ηνών, σαφέστατα ύποστηρί�ει ,  δτι 
«Έλλnνιατ{ κατά πάσαν πι8αν6τnτα ώμlλει ό Κ ύριοS' 
έν Παλαιστ{νη. πp6S' τ6ν λα6ν, παρ' φ έκυριάρχει fι 
Έλλnνικn γλώσσα». Κατά τόν Φιλιππίδην οι Έλλη
νικώs γραφέντεs λόγοι τού Χριστού, στά Εύαγγέλια 
δέν ετναι άσφαλώs μεταφράσειs έκ τfίs Άραμαϊκfίs, 
άλλά άπόδοσιs τών λεχ{}έντων ώs έλέχ{}ησαν. Τά λε
χ{}έντα Έλληνικώs έγράφησαν Έλληνικώs, τά λεχ{}έ
ντα Άραμαϊκώs έγράφησαν Άραμα·ίκώs. Μάλιστα 6 
κα{}ηγητή.s άναφέρει δτι Άραμαϊστί άπεδό{}ησαν τά 
«όλίγα Άραμα·ίστί λεχ{}έντα» (Λ. Φιλιππίδου: «Ή 
πρώτη πρόs Τιμό{}εον Ποιμαντική. έπιστολή. τού 
Άποστόλου Παύλου » ,  Ά{}fίναι 1 9 5 2 ,  σελ. 7 6  καί 
« Ίστορία τfίs έποχfίsτfίs Kαιvns Δια{}ή.κηs», σελ. 920). 

Ό Ίησούs έγεννή.{}η στή.ν Γαλιλαία (έκ τού Γά+λι
λαία= γn έπι{}υμητή.), δπωs καί οι περισσότεροι 
Άπόστολοι. 'Εκεί έδιδάχ{}η καί άνεπτύχ{}η άρχικώs 
6 Χριστιανισμόs καί δι' αύτό οι Ίουδαίοι ώνόμα�ον 
τούs πρώτουs Χριστιανούs Γαλιλαίουs. Ή περιοχή. 
άποτελεί έπαρχίαν τfίs Παλαιστίνηs καί κείται βο
ρείωs τfίs Σαμαρείαs. 

οι κάτοικοι τfίs Γαλιλαίαs καί οι κάτοικοι τns Σα
μαρείαs φυλετικώs δέν hσαν Έβραίοι. οι Σαμα-
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ρείται κατήγοντο έξ Άσσυρίαs καί άκόμn σήμερον 
έπιςο'Ον, μετά τήν έξόντωσίν των άπό τούs Ρωμαί
ουs, στήν πόλιν Ναμπλούs. Μεταξύ μάλιστα Έβραί
ων καί Σαμαρειτών άνεπτύχθn μίσοs, &στε δέν ε{χαν 
έπικοινωνίαν: «Ού yάρ συyχρώνται Ίουδατοι Σαμα
ρε(ταs» (Ιωάννns Δ, 9). 

οι Γαλιλαίοι tίσαν Φιλισταίοι, δnλαδή Κρnτικfts 
καταγωγfts. Άμφότεροι οι Λαοί τfts Παλαιστίνns 
(όνο μασία έκ το'Ο Π αλαιστίνο υ ,  υιο'Ο το'Ο 
Ποσειδώνοs) άνέκα{}εν παρέμενον έχ{}ροί, πρόs 
τούs •Εβραίουs. Τέλοs διά τήν πόλιν τfts Σαμαρείαs 
πρέπει νά σnμειώσωμεν, δτι τήν κατέστρεψε ό Ρω
μαίοs Αύτοκ ράτωρ Β εσπασιανόs καί έσφ αξε 
πλft{}os κατοίκων τns, διότι έπανεστάτnσαν. Τήν πό
λιν fκτισεν έκ νέου ό ·Ηρώδns ό Μέγαs, ό όποίοs τήν 
ώνόμασε ·Ελληνικώs Σεβάστειαν. 

Τοσον στήν Παλαιάν, δσο καί στήν Καινήν Δια-θή
κη ν iι Γαλιλαία δέν έ{}εωρείτο •Εβραϊκή περιοχή, 
άλλά ξένη χώρα, τήν όποίαν δέν κατώκουν 'Ιουδαίοι, 
άλλά άλλοε{}νείs. Σχετικώs ό Ίωάννns (Δ, 1 4- 1 6) 
άναφέρεται στόν Προφήτην Ήσαtαν όμιλο'Οντοs πε
ρί Γαλιλαίαs καί άποκαλο'Οντοs αύτή ν: «Γαλ.ιλ.αtα 
τών •Εttνών » !  οι δέ 'Ιουδαίοι πάντοτε διέκριναν 
τούs έαυτούs των άπό τούs άλλοε{}νείs Γαλιλαίουs 
(Ιωάννηs Ζ,52). 

·ο συγγραφεύs Διονύσns Χιώνns εts δύο βιβλία 
του άποδεικνύει άναμφισβητήτωs τήν •Ελληνικότη
τα τfts γλώσσηs το'Ο Ίησο'Ο. Στό πρώτον χρησιμο
ποιών έπιχειρήματα καί στοιχεία καταλήγει: 

</0 Χριστόs, δπωs κα( ol :Απόστολοι σττί συνέ
χει α ,  πο ύ riσav Ίο υδατο ι ,  άλλ ά Έλλ nvιστέs 
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Ίουδαlοι, κα{ πού εlναι άπολύτωs βέβαιο, τουλάχι
στον ίστορικά έχει άποδειχθεl, δτι δ Χριστόs, οί μα
θnτέs Του, καθώs κα{ n συντριπτικn πλειοψnφ{α 
τού λαού τiis Παλαιστ{νns μιλούσαν μονάχα τnν 
έλλnνικn γλώσσα» (Δ. Χιώνn: «Ή άποκά-θαρσn τού 
Χριστιανισμού άπό τά έ βραϊκά στοιχεία» , έκδ.  
«·Άμιλλα», Ά-θfiναι 1 985, σελ. 64). Στό δεύτερο μέ 
τίτλο : «Μιλούσε δ Χριστόs Έ λλnνικά; » ('Α-θfiναι 
1 994) έπεκτείνεται εts κα-θαράν tστορικfιν μελέτnν 
διά νά συμπεράνn: «έτσι άπό δσα άναφέρω προκύ
πτει άβ{αστα τό άσφαλέs συμπέρασμα δτι μnτpικιi 
γλώ σ σ α  τού Χρι στού nταν ά σφαλώ� ri 
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΟΙΝΗτnν δπο{αν μάλιστα μιλούσαν 
πάρα πολλά χρόνια πρ{ν άπό τnν παρουσ{α Του στn 
yii ... » (έν-8. άνωτ. σελ. 85 ). 

Ή lίποψιs τού Δ. Χιώνn, δτι τά Έλλnνικά nσαν ή. 
μnτρικfι γλώσσα τού Ίnσού ε1ναι σnμαντικfι, διότι 
έφ' δσον δ Ίnσούs ε1χε τά Έλλnνικά ώs μnτρικfιν 
γλώσσαν προκύπτει ή, Έ λλnνικfι Του καταγωγή., 
στfιν δποίαν πιστεύω άπολύτωs καί άποδεικνύω εts 
lίλλnν μελέτnν μου, πού {}ά δnμοσιευ-θfi. 'Εδώ περιο
ρίςομαι στό γλωσσικόν tδίωμα, πού έχρnσιμοποίει δ 
Ίnσούs στfιν κα-θnμερινfιν Του συνομιλίαν καί στfιν 
διδασκαλίαν Του.Άναντιρρfιτωs αύτό nτο ή. τότε λα
λουμένn Έλλnνιστικfι «Κοινfι» .  Ets τούτο συμφω
νούν δλοι σχεδόν ot συγγραφείs, -θεολόγοι, ιστορικοί 
κ.τλ. 'Εκεί πού δι·ίστανται αt γνώμαι, ε1ναι lίν έδίδαξε 
καί Άραμαϊκά iί μόνον Έλλnνικά iί μετεχειρίσ-θn καί 
τάs δύο γλώσσαs. At διαφορετικαί άπόψειs μετά 
άπό προσεκτικfιν άνάγνωσιν τών κειμένων τfis Κ .Δ. 
άπορρ(πτονται ή, μία μετά τfιν lίλλnν καί άπομένει ή, 
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Έλληνική γλώσσα ώs μοναδική γλώσσα διδασκαλίαs 
το'Ο Χριστο'Ο. ·Όταν διαβάζωμεν («Πράξειs Άποστό
λων» Θ, 29) δτι δ Πα'Ολοs «έλάλει τε καί συνεζήτει 
πρόs τούs ·Ελληνιστάs-» φυσικά «έλάλει καί συνε
ζήτει» ·Ελληνικά. "Έτσι δέν εΙ ναι; "Ή μήπωs συνωμί
λει μέ τούs •Ελληνιστάs στά ·Εβραϊκά; 'Ή στά Άρα
μαϊκά; Στήν δμιλίαν του στήν Άκρόπολιν δ Άπόστο
λοs Πα'Ολοs ώμίλησε φυσικά στά ·Ελληνικά κ.τλ. 
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Ό Έβραίοs «ιστορικόs» Δανιιίί\ Ρόπs, άπό ύπερ
χειλίζοντα Έβραιοφανατισμόν -θεωρεί («Ή κα-θημε
ρινή. ζωή. στiι Παλαιστίνη -στούs χρόνουs τoiJ 'Ιη
σοiJ», έλλ. fκδ. «Παπαδiιμαs», Ά-θfίναι 1 988, σελ. 40 1 
κ.f.) τούs Έβραίουs «Περιούσιο λαό » !  καί τάs έπα
φάs τoiJ 'Ιεχωβd-Μωϋσfί κ.τλ. ιστορικά γεγονότα! 
Τόν Άβραάμ, 'Ισαάκ καί τούs λοιπούs έπινοη-θένταs 
«Πατριάρχαs)) τoiJ Έβραϊσμο'Ο τούs -θεωρεί ιστορικά 
πρόσωπα καί συνεπώs ιστορικά πρόσωπα ε1ναι ό 
Κάϊν, ό Αύνάν κ.τλ. 

Διά τiιν γλώσσαν τoiJ Χριστο'Ο γράφει: «Ή γλώσσα 
πού μιλάει εlναι έκε(νn πού χρnσιμ.οποιοϋν κα( οί 
σvμ.πατριώτεs του, ri Άραμ.αϊκn, τίis δπο(αs δρισμ.έ
νεs λέξειs δ Εύαyyελιστns Μάρκοs δέν καταφέρνει 
νά μ.nv άναφέρει στό Έλλnνικό του κε(μ.ενο ... » (fν-8. 
άνωτ. 507). 

Ό Ρόπs ώs γνiισιοs Έβραίοs πλαστογραφεί τiιν 
ιστορίαν, διά τfίs άποσιωπiισεωs δτι ό 'Ιησο'Οs ώμί
λει 'Ελληνικά καί μas λέγει, δτι ώμίλει Άραμαϊκά. 
Ούδείs άρνείται δτι ό 'Ιησο'Οs ώμίλει Άραμαϊκά, 
άλλά ύποστηρίζομεν, δτι συνωμίλει καί έδίδασκε 
'Ελληνικά, πού ό Ρόπs έκ προ-θέσεωs άποκρύπτει. 

Ε1ναι χρiισιμον νά εtπωμεν δύο λόγια, διά τiιν 
Άραμαϊκiιν γλώσσαν. Αύτή. ε1ναι σημιτική. γλώσσα 
πλησιεστέρα τfίs Άραβικfίs, παρά τfίs Έβραϊκfίs καί 
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περιλαμβάνει τρείs βασικάs διαλέκτουs: τή.ν Χαλ
δαιϊκή.ν (δυτική.), τή.ν Συριακή.ν (βόρειον) καί τή.ν 
Άνατολική.ν. Τή.ν περίοδον τfίs άκμfίs τns ώμιλείτο 
στή.ν Βαβυλωνίαν, Άσσυρίαν, παραμεσόγειον Άσίαν, 
Αtγυπτον. Έπίσns καί οι Πέρσαι fγραφον Άραμαϊ
στί καί φυσικά οι 'Ιουδαίοι, οι όποίο ι ώμίλουν Άρα
μαϊκά, εωs δτου ή, γλώσσα αύτή. παρεμερίσ{}n ύπό 
τfίs Έλλnνικfίs, ή, όποία κατέστη κατά τούs Έλλnνι
στικούs χρόνουs καί έπί μίαν χιλιετίαν κατόπιν πα
γκόσμιοs γλώσσα. 

'Όταν δ Ρόπs γράφει δτι δ Ίnσούs ώμίλει τή.ν 
γλώσσαν τών συμπατριωτών του, δnλαδή. τά Άρα
μαϊκά, έν άγνο(Q. του ί\. σκοπιμωs μds ί\tγει, δτι ό 
Ίnσούs δtν ίίτο Έβραίοs, άλλά Άραμαίοs! Συμφω
νούμεν στό δτι δέν nτο Έβραίοs καί διαφωνούμεν 
στό δτι nτο Άραμαίοs. Άλn-θώs nτο Γαλιλαίοs. Πα
τρίsτου nτο n Γαλιλαία (Ιωάννns Δ, 43-45, Ζ, 52). 

"Αν προσέξετε {}ά διαπιστώσετε, δτι δ Χριστόs, 
δποτε άναφέρεται στούs Έ β ραίουs φαίνεται νά 
άπευ{}ύνεται πρόs ξένον λαόν π.χ. λέγει, «Κα8ώs 
εlπα τοτs Ίουδα(οιs» (Ιωάννns ΙΓ, 33). 'Εκ παραλλή
λου οι 'Εβραίοι δέν τόν έ{}εώρουν δμόφυλόν των, 
(Ιωάννns Ή, 48) καί τέλοs άπό πολλάs σκέψειs τού 
Ίnσού προκύπτει δτι Αύτόs περιεφρόνει τούs 'Ιου
δαίουs. Τότε μάλιστα πού ε1δε τόν Ν α-θαναή.λ νά τόν 
πλnσιάζn έσχολίασε πικρώs: «iδού εfs Ίουδατοs πού 
δέν έχει δ6λο» (Ιωάννns Α, 4 7). 'Εν τέλει δέν ε1ναι τυ
χαίον πού δ 'Ιnσούs άνεφώνnσε δτι nλ-θεν ή, ίι'>ρα νά 
δοξασ{}fί, δταν ε1δε τούs 'Έλλnναs (Ιωάννns ΙΒ, 23). 

Ή γνώμn τού Χριστού διά τούs Έ βραίουs δέν 
ε1ναι κολακευτική.. Γνωρίζομεν δτι έπανειλnμένωs δ 
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Χριστόs συνεκρούσ-θn μέ τήν πολιτικο-θρnσκευτι
κήν ιiγεσίαν τού έβραϊσμού, πού nσαν οι Φαρισαίοι 
κ.τλ., άλλά πρέπει νά σnμειώσωμεν τήν γνώμnν τού 
Χριστού γενικώs διά τούs 'Ιουδαίουs, διά τούs όποί
ουs ε{πεν τά έξίis άφοριστικά: «Ύμετs έκ τοϋ πατρ6s 
τοϋ διαβ6λου έστέ κ α{ τάs έπι/Jυμ{αs τοϋ πατρ6s 
ύμών/Jέλετε ποιεlν» (Ιωάννns Η,44), δnλαδή: Πατήρ 
σαs ε{ ναι ό διάβολοs καί τάs έπι-θυμίαs τού πατρόs 
σαs -θέλετε νά κάνετε !  

Τέτοιαι δnλώσειs δέν ε{ ναι όρ-θόν νά περνούν 
άπαρατήρnτοι.  οι έρ μnνευταί τών Εύαγγελίων 
καί οι σχολιασταί αύτών, πού έξετά�ουν τόσον λε
πτομερώs τά λόγια τού Χριστού, σκοπίμωs άπο
φεύγουν νά άναφερ-θούν στήν κατnγορnματικήν 
δ ή λ ω σ ιν τού ' Ι nσού,  π ο ύ  άποτεινό μενοs  ε t s  
Έβραίουs τούs λέγει «'Ο 'Αβραάμ ό πατιiρ σαs ... » 
(Ιωάννns Η, 56) (έκδ. «Βιβλικίis Έταιρείαs» ). Πώs 
τό έξnγείτε αύτό; 'Εάν έ-θεώρn πρόγονόν Του τόν 
Άβραάμ {}ά έλεγε «ό πατιiρ nμών», «ό πατιiρ μαS» 
κι δχι «ό πατιiρ ύμών», «ό πατιiρ σαs» . Ή διατύ
πωσιs ε{ναι σαφεστάτn καί δέν έπιτρέπεται νά 
έξnγήσω μεν άλλοιώs καί μάλιστα άντι-θέτωs τό 
αύτονόnτον. ·ο Χριστόs λέγει ό Πατήρ σαs καί δέν 
λέγει ό Πατήρ μαs. 

Άκόμn ό 'Ιnσούs ξεχωρί�ει τήν άπωτέρα καταγω
γή ν του άπό τούs ·Εβραίουs. Τό δnλώνει ό ίδιοs, 
δταν άπευ-θυνόμενοs στούs ·Εβραίουs τούs ύπεν
-θυμί�ει δτι: «Οί πατέρεs σαs έφαγον τ6 μάννα έν γη 
έριiμφ ... >> (Ιωάννns ΣΤ, 49-5 1) .  Βλέπετε λοιπόν, δτι 
ό Ίnσούs άποκαλεί τούs προγόνουs τών ·Εβραίων, 
ώs οι πατέρεs σαs. 
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Προσθέτω έπίσns δτι αt γενεαλογίαι (πού μάλι
στα άντιφάσκουν μεταξύ των) άναφέρουν ώs πρό
γονον τού Ίnσού τόν Βασιλέα Δαυtδ π.χ. (Λουκas Γ, 
23). Βεβαίωs αύτό δέν ε1ναι άλnθέs, διότι πολύ μετά 
τόν Δαυtδ αt γενεολογίαι τελειώνουν στόν «Ίωσnφ 
aνδρα τfιs Maρtαs έξ ns έγεννnθn δ Ίnσούs δ λεγ6με
νοsΧριστ6s» (ένθ. άνωτ.). 

Ό 'Ιωσfιφ δμωs δέν nτο φυσικόs πατfιρ τού Ίnσού, 
ό όποίοs συνελfιφθn ύπό τfίs Μαρίαs, διά πνεύματοs 
Άγίου. Ό 'Ιωσfιφ δέν έχει σχέσιν πατρικfιν μέ τόν 'Ιn
σούν, συνεπώs πώs ό 'Ιnσούs κατάγεται έκ τού Δαυtδ, 
ώsύποστnρί�ουν οι θεολογούντεs; 'Άλλωsτε ό tδιοs ό 
Χριστόs άρνείται, δτι ε1ναι υtόs (άπόγονοs) τού Δαυtδ. 
Συγκεκριμένωs, δταν Ίiρώτnσε τούs Φαρισαίουs ποί
ου υtόs ε1ναι ό Χριστόs; τού άπfιντnσαν δτι ε1ναι ό 
υtόs τού Δαυ·tδ κι ό Ίnσούs τούs άπέδειξε, δτι δέν 
ε1ναι υtόs τού Δαυtδ κι έκείνοι έσιώπnσαν. 'Ιδού τά 
σχετικά Εύαγγελικά κείμενα: α) Ματθαίοs ΚΒ, 4 1 :  

«Κα{ ένώ ιiσαν συνnγμένοι ο ί  Φαρισατοι, ιiρώτn
σεν αύτούs ό Ίnσούs, λέγων, Tt σάs φα{νεται περ{ τού 
Χριστού; τtνοs υί6s εΙ ναι; 

Αέγουσι πρ6s αύτ6ν, Τού Δαβtδ. 
Λέγει πρ6sαύτούs, Πώsλοιπ6ν δ Δαβtδ διά Πνεύ

ματοs όνομάζει αύτ6ν Κύριον, λέγων, «Εlπεν δ Κύ
ριοsπρ6sτ6ν Κύριον μου, Κάθου έκ δεξιών μου, eωs 
ού θέσω τούs έχθρούs σου ύποπ6διον τών ποδών 
σου»; 'Εάν λοιπ6ν δ Δαβ{δ όνομάζn αύτ6ν Κύριον, 
πώs εΙ ναι υίοs αύτού; 

Κα{ ούδε{s ιiδύνατο ν' άποκριθfι πρ6s αύτ6ν λ6-
γον· ούδ' έτ6λμnσέ τιsάπ' έκεtνnsτns fιμέραs νά έρω
τrίσn πλέον αύτ6ν». 
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καί β) Μάρκοs ΙΒ, 35: 
<J(a( άποκρι8ε(s δ Ίnσοϋs έλεγε, διδάσκων έν τφ 

ίερφ. Πώs λέγουσιν οί Γραμματετs δτι δ Χριστ6s 
εlναι υί6s τού Δαβtδ; Δ ι6τι αύτ6s δ Δαβ(δ εlπε διά 
τού Πνεύματοs τού Ά γ(ου, «Εlπεν δ Κ ύριοs πp6s τ6ν 
κ ύρι6ν μου, κά8ου έκ δεξιών μου, εωs ού θέσω τούs 
έχ8ρούs σου ύποπ6διον τών ποδών σου».Α ύτ6s λοι
π6ν δ Δαβ{δ λέγει αύτ6ν Κύριον· κα( π68εν εlναι υί6s 
αύτού;». 

"As σnμειώσωμεν έπίσns καί κάτι άλλο. Ό Χρι
στόs, δπωs άποδεικνύει ό Γ. Κοντόs («'Ιnσούs Χρι
στόs», σελ. 9) δέν έκανε περιτομή, δπωs έπεβάλλετο 
εts τούs άρρεναs Έβραίουs. Τό Εύαγγελικό κείμενο 
(Λουκό.s Β, 2 1 )  μό.s πλnροφορεί, δτι δταν συνεπλn
ρώ.finσαν αι όκτώ ή.μέραι διά νά περιτέμωσι τό παι
δίον έκλή{}n τό δνομα αύτού Ίnσούs, δέν μό.s λέγει τό 
κείμενο, δτι έγένετο περιτομή στόν Χριστόν: 

«Κα( δτε έπλnρώ8nσαν αί όκτώ nμέραι διά νά πε
ριτέμωσι τ6 παι δ(ον, έκλrί8n τ6 δ νομα αύτο ύ  
Ίnσοϋs, τ6 όνομασ8έν ύπ6 τού Ά yγέλου πρ(ν συλλn
φ{Jfι έν τη, κοιλlq.». 

Ό Εύαγγελιστήs μό.s πλnροφορεί δπωs προελέ
χ{}n πότε έδό{}n τό δνομα Ίnσούs καί δέν μό.s λέγει 
δτι τού έκαναν περιτομή, ούτε έπιτρέπεται νά 
έξnγίiται τό κείμενον, έκτόs τiis γραμματικίis του 
έννοίαs. "Αλλωs τε μία άπό τάs κατnγο ρίαs τών 
'Εβραίων έναντίον τού Χριστού εΙ ναι, δτι δέν τού έγι
νε περιτομή (ίδε εts Ταλμούδ, βιβλίον Zohar, ΙΙΙ, 282). 

Τά Εύαγγέλια πού άποτελούν τήν έπίσnμον βιο
γραφία ν τού Ίnσού άσχολούνται μέ λεπτομερείαs, 
άλλά δέν μό.s λέγουν κάτι, διά το πού εύρ{σκετο ό 
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Χριστόs άπό τίίs ίιΑικιαs τών 12  έτών μέχρι τήν 
δημοσιαν έμφάνιmν του είs ίιΑικιαν 30 έτών. Πα
ραδόξωs διά τό μεγάΑο αuτό χρονικόν διάστημα 
τών 1 8  έτών τά ΕuαγγέΑια δέν γράφουν κάτι, δέν 
μάs διδουν fστω μιαν πΑnροφοριαν. 

Καί ένώ δέν fχομεν κάποιαν πληροφορίαν έπί 
τού .flέματοs, διάφοροι .flεολογούντεs «ιστορικοί» 
μas πληροφορούν έκεί, πού δέν ύπάρχουν πληρο
φορίαι. Συνiι.flωs ύποστηρίζουν πάντοτε άβασίμωs 
καί ύπο.flετικώs, δτι ό 'Ιησούs έπiiγε στiιν Άλεξάν
δρεια, στiιν Ρώμη, στiιν 'Ινδία. 

Κα-8' ύπό.flεσιν βεβαίωs δέν γράφεται ιστορία. Ώ
στόσον πραγματικώs γεννάται εύλογοs άπορία, δια
τι οί ΕuαγγεΑισται άπεσιώπησαν -δχι τυχαιωs- τά 
1 8  χρόνια τίίs tωίίs τού Ίησού; 'Ό,τι καί νά μάs εtπη 
ό όποιοσδiιποτε ε{ναι άβέβαιον, άφού ούδεμίαν 
πληροφορίαν fχομεν, άπό τούs Εύαγγελιστάs. 

Έάν πρέπει όπωσδiιποτε νά δώσωμεν άπάντησιν 
στό έρώτημα: Πού nτο ό Χριστόs άπό 1 2  fωs 30 
έτών, {}ά έλέγαμεν πάντοτε διά .flεωρητικών γνωμών 
καί μέ ένδειξειs, δτι ό Χριστόs άφού δπωs δλα τά 
παιδιά μικρόs έπiiγε σχολείον στiιν Ναζαρέτ, (fι 
'Ελληνική πόλιs Νάζαρα, έξ ού καί Ναζωραίοs, liν 
ίίτο Ναζαρέτ {}ά έπωνομάζετο «Ν αζαρετινόs») δπωs 
nτο φυσικόν, κατόπιν μετέβη κάπου άΑΑού, διά νά 
σπουδάση. Πού και τι; 

Κατά τiιν γνώμην μου λογικόν ε{ ναι νά έσπούδασε 
πράγματα, πού fχουν σχέσιν μέ τiιν μετέπειτα δρα
στηριότητά του, tδίωs τιίν .flαυματουργικiιν. Συ
νεπώs πρέπει νά έφοιτησε στ ή ν Ίατρικήν ΣχοΑήν 
τού Ίπποκράτουs είs Κών, δπου στό Άμφι6έα-
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τρόν τns, πού σώtεται μtχρι σήμερον (2 .500 θt
σειs), έδιδάσκοντο προnyμtναι ίατρικαι yνώσειs. 

18  fτn σποuδQν ίατρικf\.s σχετttονται άμtσωs 
μt τά θαύματά τοu, πού εlναι ίάσειs. Τούτο δμωs 
έκφεύγει τού παρόντοs πονfιματοs και άποτελεί 
έξόχωs ένδιαφέρον άντικειμενον εtδικfίs μελέτns και 
διατριβfίs. 18  fτn άπό τά 33 τού Χριστού εlναι πο
ί\ύ μεyάί\οs χρόνοs διά νά άyνοnθf\.. 

·ο Hotger Kersten μάλιστα έγραψε όλόκλnρον βι
βλίον μέ τίτλον: «Jesus tίνed ίn lndίa» (ed. «Etement 
books» Μίίnίch 1 983) δηλαδή «ό Ίnσούs f�nσε στfιν 
Ίνδιαν», άλλά δέν fίτο πειστικόs. 
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Αι βασικαί πηγαί πληροφοριών πού fχομεν διά 
τόν Ίησούν, ε{ ναι τά βιβλία τiis Καινiis Δια-θiικηs. "Εξ 
αύτών λόγφ: α) τiis γλώσσηs των, β) των περιγραφών 
συνομιλιών, γ) των έκφράσεων τού Χριστού, έν συν
δυασμφ πρόs άναμφιβόλουs πληροφορίαs περί τiis 
κυριαρχίαs τiis Έλληνικiis γλώσσηs κατά τiιν έπο
χiιν το'Ο Χριστού καί φυσικά πρό αύτiis, συμπεραί
νονται τά άκόλου-θα: 
1 .  Ό Χριστόs ώμίλει 'Ελληνικά καί περιστασιακώs 
Άραμαϊκά. 
2. Τiιν έποχiιν τού Χριστού τά Έβραϊκά hσαν νεκρά 
γλώσσα. Οδτε οι tδιοι οι Έβραίοι τά ώμίλουν.Άντι-θέ
τωsτά Έλλrινικά hσαν iι έπικρατοϋσα διε{}νή.sγλώσσα. 
3. Στiιν Γαλιλαία ώμίλουν κυρίωs 'Ελληνικά καί δευ
τερευόντωs όλίγοι Άραμαϊκά. 
4. Ή Καινή. Δια-θiικη έγράφη στά Έ λληνικά, στά 
όποία έδίδαξαν οι Άπόστολοι. 
5. Ό Χριστόs συνωμίλησε μέ τόν Πόντιον Πιλάτον 
στά 'Ελληνικά, δπωs συνέβη καί εts liλλαs περιπτώ
σειs π.χ. μέ τόν Έκατόνταρχον, μέ τiιν 'Ελληνίδα κ.τλ. 
6. Ή προφορική. διδασκαλία τού 'Ιησού έγένετο στiιν 
Lδίαν γλώσσαν, στiιν όποίαν έγράφησαν τά Εύαγγέ
λια, δηλαδή. στά 'Ελληνικά. 
7 .  Άφο'Ο ό Ίησούs ε{ ναι υιόs τού Θεο'Ο, δέν μπορεί νά 
-θεωρη-θii Έβραίοs. 
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7.  H ΣYNOMIAIA TOY lliΣOY 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΛΑΤΟΝ 

Ό τ. πρεσβευτiιsτού 'Ισραήλ στiιν ·Ελλάδα, ·Εβραίοs 
Σασόν, έδfιλωσε, δτι τόν 'Ιησού δέν τόν έσταύρωσαν οι 
.Εβραίοι, άλλά οι Ρωμαίοι ! ! !  ·ο •Εβραίοs διπλωμάτns 
δέν κάνει λά-θοs, άλλά ψεύδεται σκοπίμωs. ·Όπωs 
άνακριβώs λέγει, δτι ό 'Ιnσούs hτο Έβραίοs. ·ο 'Ιnσούs 
δέν hτο Έβραίοs, άλλά Γαλιλαίοs καί ώμίλει •Ελληνικά. 
Έξ άλλου ό Θεοs δέν είναι ·Εβραίοs. 

·Όμωs διά νά είμαι άντικειμενικόs -θά παρα-θέσω 
δλα τά ιστορικά στοιχεία, κα-θώs προκύπτουν άπό 
τά κείμενα καί -θά άποδείξω, δτι οι Ρωμαίοι, διά τού 
Ποντίου Πιλάτου δέν n-θελαν τiιν -θανάτωσι τού 'Ιn
σού, άλλά οι φανατικοί .Εβραίοι, οι όποίο ι άνέκα-θεν 
ύπfίρξαν καί παραμένουν μισόχριστοι. Πρόs άπό
δειξιν αύτού άνατρέχω στά ιερa βιβλία ('fαλμούδ) 
τών ·Εβραίων, τά όποία γράφουν διά τον 'Ιnσού καί 
τούs Χριστιανούs φοβερά πράγματα. 'Ιδού μερικά : 

KERITHUTH (6 Β, σελ.. 78) . •  οι .Εβραίοι όνομά
tονται δ.νθρωποι. Οι Χριστιανο( δέν όνομάtονται 
δ.νθρωποι•. 

ΜΑΚΚΟΤΗ (7 Β). cΆθώοs δοί\οφονίαs, έφ δσον 
ό σκοπόs εΙ ναι ή δοί\οφονία Χριστιανού•. 

MIDRASCH TALPIOTH (225). ·Oi Χριστιανοι 
έπί\άσθnσαν, διά νά ύπnρετούν τούs Έβραίοus 
πάντοτε•. 
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ABHODAH ZARAH (22 Α) . •  /Ύποπτοι ε{ναι οι 
Χριστιανοι τiίs σuνoumαs μετά τών �ώων•. 

KETHUBOTH (3 Β). «Τό σπέρμα τού Χριστια
νού fχει τιίν αύτιίν άξiαν μέ τό σπέρμα τού κτιί
νοus•. 

KIDDUSCHIM (68 Α) . «Οι  Χριστιανοι ε{ναι 
fναs λ.αόs γαϊδάρων•. 

ELEN HAERAR (44, 8) . «Οι γάμοι μεταξύ τών 
Χριστιανών και Έβραiων δ.κuροι•. 

ZOHAR ( 1 1 ,  64 Β) . «Αι γεννιίσειs τών Χρι
στιανών πρέπει νά έλ.αττωθούν άριθμnτικώs•. 

SCHABBATH (1 1 6  Α). «Οι Ταί\μοuδισται συμ
φωνούν δτι τά βιβί\iα τών Χριστιανών πρέπει νά 
καiγωνται•. 

GLULLIN (91 Β) . «Οι Έβραίοι fxouν άξιοπρέ
πειαν, τιίν όποiαν ο'6τε ό δ.γγεί\οs δύναται νά 
fxn•. 

SANHEDRIN (58 Β) . «Τό νά κτuπιίσn τis Έ
βραίον ε{ ναι ώs νά ραπισn τό πρόσωπον τού 
θεού•. 

ZOHAR (1 ,  25 Β). «Έκείνοι, οι όποίοι κάνοuν κα
Λό εts τούs Χριστιανούs, ούδέποτε Dά άναστn
Dούνιο. 

ΒΑΒΗΑ ΚΑΜΑ (1 1 3  Β) . «Έπιτρέπεται νά έξα
πατ(ί τιs τούs Χριστιανούs•. 

SCHABBOUTH HAG (6 D) . «Ό Έβραίοs δύνα
ται νά όρκισθiί ψεuδώs, χρησιμοποιών ί\έξειs 
ύπεκφuγ\\s•. 

ZOHAR ( 1 ,  1 60 Α).  «Οι .Εβραίοι πρέπει πά
ντοτε νά προσπα6ούν νά έξαπατούν τούs Χρι
στιανούs•.  
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SANHEDRIN (59 Α) . «'Ο κατασκοπεύων τόν 'Ε
βραϊκόν Νόμον δέον νά τψωρείται διά Dανάτοu•. 

HILKOTH AKUM (Χ, 2). «Oi βαπτισDέντεs 'Ε
βραίοι δέον νά Dανατώνωνται•. 

IROE DEA ( 1 58, 2)  HAG. «Φονεύσατε τous 
άρνnσιDρή.σκοus, τous στραφένταs πρόs τό Χρι
στιανικόν δόγμα•. 

SEPHER OR ISRAEL ( 1 7 7  Β) . «'Εάν 'Εβραίοs 
φονεύσn Χριστιανόν, δέν διαπράττει fγκί\nμα•. 

ZOHAR (1 1 ,  43 Α) . «'Η έξοί\όDρεuσιs τών Χρι
στιανών εΙ ναι μια άναγκαία Duσtα•. 

IORE DEA (1 59, 1) .  «Ή τοκογί\uφια έπιτρέπε
ται τώρα, διά όποιανδή.ποτε αιτιαν ειs βάροs τών 
Χριστιανών•. 

'Εξ άλλου καί κατ' έπέκτασιν ετναι γνωστόν τό 
μίσοs τών 'Εβραίων κατά τών Χριστιανών ιερωμέ
νων, τούs όποίουs δολοφονούν, δταν μπορούν. 'Ανα
φέρω μερικά ιστορικα στοιχεία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ό Άντιοχεtαs. «Oi 'Εβραlοι άπέ
κοψαν πρώτον τά άπ6κρυφα μέλn του κα{ άφοϋ τά 
έ8εσαν είs τ6 στ6μα του τ6ν κατέκαυσαν ζώντα άκ6-
μn»!!! (Εγκυκλοπα(δεια ΗΛΙΟΣ, τόμοs 2os, σελ. 720). 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ό Κορώνns. «Ol 'Εβραlοι άφοϋ 
πρώτα τ6ν βασάνισαν, κομμάτιασαν τ6ν Γρnγ6ριο 
κα{ πέταξαν κάτω άπ6 τ6 κάστρο τά κομμάτια του 
φωνάζονταs στούs 'Έλλnνεs : Έλιiτε βρέ Ρωμιο{ νά 
πάρετε κρέαs άπ6 τ6ν Δεσπ6τn σαs, νά φάτε» («Λε
ξικο Έλλnνικίis Έπαναστάσεωs 1 8 2 1  » ,  Στασινο
πούλου, τόμοs Β', σελ. 65). 

69 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

ΣΥΜΕΩΝ ό Τραπε�ούντοs (·'Ayιos). «Τ6ν έκρέ
μασαν είs τ6ν έκετ πλάτανον κάνονταs χάριν τών Έ
βρα(ων» («Συναξαριστήs Νεομαρτύρων», σελ. 7 1  7). 

ΙΩΑΝΝΗΣ ό θάσοu (.,Ayιos) άποκεφαλίσ{}n έξ 
αtτίαs «μιαρού Έβραtοv πού τ6ν έσvκοφάντnσε» 
(<<Συναξαριστhs Νεομαρτύρων», σελ. 1 93). 

ΓΑΒΡΙΗΛ (ίερομάρτuραs) οι «Χριστιανομάχοι 
Έβρατοι τ6ν έκατny6ρnσαν ψεvδώs κα{ άπnyχον{
σΟn» («Συναξαριστήs Νεομαρτύρων», σελ. 1 64). 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ό Τρtκκns. « Τ(ι προδοσ{q, τών Έ
βρα(ων τ6 χρονικ6ν άναyράφει κα{ ιi παράδοσι δια
σώζει, σvλλnφ{}ε{s έξεδάρει ζών ... » (</Εγκυκλοπαί
δεια ΠΥΡΣΟΣ, τόμοs Θ', σελ. 406). 

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. «Οί Έβρατοι έπιϊyαν είs 
τ6ν Κούρτ Πασάν καtτούέδωσανπολλά ποvyyιά yιά νά 
τ6ν0ανατώσn» (<<Βίοs Κοσμά», Βενετία 1814, σελ. 28). 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ό Φαναρtοu και Νεοχωρtοu. 'Εξ 
αtτίαs τών 'Εβραίων «έσοvβλ{σ{}n κα{ μετά ταύτα 
άπεκ6πn ιi κεφαλrί αύτού» (<<Λεξικόν τών Ν εομαρ
τύρων», τόμοs 3os, σελ. 450). 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ό Ε' Πατριάρχns Κωνσταντινοu
πόλεωs. « Τρετs Έβρατοι δ Μοvτάλ, δ Μπιταχί κ α{ δ 
Α εβύ πιϊραν τ6ν νεκρ6 τού Πατρι άρχn κ α{ τ6ν 
έσοvρναν στούs δρ6μοvs τιϊs π6λns» (<<Λεξικο Έλ
λnνικiis Έπαναστάσεωs 1821  », Στασινοπούλου, τό
μοs Β', σελ. 64). «Oi 'Εβραίοι έδεσαν τούs π6δαs τού 
λει ψάνοv τ6 έσυραν άπ6 τών Πατριαρχε{ων μέχρι 
τού Α ί yιαλού κα{ τού Φαναρ{οv χλεvάζοντεs καί 
βλασφnμούντεs κ α{ τ6 έρριψαν είs τrίν θάλασσαν» 
(<<'Ιστορία Έλλnνικiis Έπαναστάσεωs», Τρικούπn, 
τόμοs Α', σελ. 87). 
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οι 'Εβραίοι έδολοφόνησαν χιλιάδαs όρ{}οδόξουs 
ιερωμένουs μέχρι καί Άρχιεπισκόπουs δπωs τόν Έ
φέσοu Εύγένιον, Aiμou Κύριλ.Αον, Άνδριανοuπό
λ.εωs Δωρό6εον κ.τλ. 

Πόσον δίκαιον έχουν ό Μέγαs 'ΑDανάσιοs, ό Πα
τριάρχns Γεννάδιοs Β', ό Μάρτus Ίοuστίνοs κ.τλ. 
οι όποίο ι στά βιβλία τουs καταγγέλλουν τούs Έ
βραίουs διά τά έγκλή.ματά τουs καί μάs συνιστούν 
νά τούs άντιμετωπίζωμεν, δπωs έκανε ό "Αγιοs Νι
κ ων ό Μετανοείτε,  ό πολιούχοs τfts Σπάρτηs, ό 
όποίοs «διεξή.γαγεν έν Σπάρτι;ι άγώναs κατό. τών 
έκεί έγκατεστnμένων Ίοuδαtων, ούs και κατώρ-
6ωσεν έν τέλ.ει να έκδιώξn» ('Εγκυκλοπαίδεια 
ΗΛΙΟΣ, τόμοs 1 4, σελ. 457). 

Καί τώρα δημοσιεύω πωs έξελίχ3ησαν τά γεγονό
τα τfts Σταυρώσεωs τού Χριστού. 

Τά έπί μέρουs γεγονότα τfts Σταυρώσεωs τού 'Ιη
σού Χριστού είναι γνωστα άπό τά Εύαγγέλια. 'Έχω 
παρατηρή.σει δτι ό Πόντιοs Πιλ.άτοs, κατά κάποιον 
τρόπον έχει δυσφημησ3ft, δτι τάχα ύπέκυψε στή.ν 
{}έλησιν των 'Εβραίων νά σταυρώσουν τόν Χριστόν. 
Τό άλη3έs είναι δτι iι συμπεριφορά τού Πιλάτου, 
έναντι τού 'Ιησού, fίτο όπωσδή.ποτε άξιοπρεπή.s. 

Άπεναντίαs ό 'Ιησούs έγνώρισε άπό τούs μα3η
τάs του τή.ν προδοσιαν (Ιούδαs), τή.ν άπάρνnσιν 
(Πέτροs), τή.ν άπιστιαv (Θωμάs), τή.ν έγκατάλ.ει
ψιν, (ούτε εts μα3ητήs του προσέτρεξε νά σηκώση 
τόν Σταυρόν). Ή άλή.3εια είναι δτι ό Πιλάτοs μόνοs 
ι\γωνίσ3η διά τήν σωτηρίαν τού 'Ιησού, διακινδυνεύ
σαs τό άξίωμα, tσωs καί τή.ν ζωήν του, έξ αtτίαs των 
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συκοφαντών Έβραίων. Χάριν τσο Ίησοο δ Πιλάτοs 
συνεκρούσ-θη μέ τό πανίσχυρον Έβραϊκον ιερατείον 
καί μέ τόν Έβραϊκον λαόν, δίχωs νά έχη τnν παραμι
κράν ύποχρέωσιν Π. έστω γνωριμίαν μέ τόν Ίησοον, 
άλλά χάριν τfis tδtαs τf\s δικαιοσύνns. 

Κατά τnν διδασκαλίαν τfis Χριστιανικfis -θρησκεί
αs, δλα δσα συνέβησαν σχετικώs μέ τnν Σταύρωσιν 
τοο Ίησοο ίiσαν προκα-θωρισμένα βάσει Θείου Σχε
δίου νά συμβοΟν. Έπεριμένατε μnπωs τό Θείον Σχέ
διον νά τό άνατρέψη δ Πιλάτοs; Ό άνnρ αύτόs άντέ
στη -θαρραλέωs στnν άδικον -θανατική. ν καταδίκην 
τοο Ίησοο, τnν δποίαν ιiρνείτο νά έπιβάλη καί ιiγω
νίσ-θη σ-θεναρώs έναντίον τών Έβραίων, δταν οι μα
-θnταί τοο 'Ιησοο άπέφευγον νά τόν ύποστηρίξουν, 
έκρύπτοντο Π. τόν άπηρνοΟντο. 

'"Όντωs εΙ ναι κάπωs παράξενον δ Πιλάτοs νά 
ύποστηρί�η τόν ΊησοΟν, ένώ οι μα-θηταί του νά τόν 
έχουν έγκαταλείψει. Ίδίωs δ Πέτροs, δ δποίοs, 
δταν τόν ιiρώτησαν, έάν εΙ ναι μέ τόν Ίησοον, τρείs 
φοράs άπηρνn-θη τόν Κύριον καί έψεύσ-θη δρκι�ό
μενοs μάλιστα, δτι δέν γνωρί�ω τόν άν-θρωπον πού 
μοΟ λέγετε : «ό δέ ίiρξατο άvαlJεματ{ζειv κα{ όμvύ
vαι δτι ούκ οlδα τόv άvlJpωπov τούτον δv λέyετε,, 
(Κατά Μάρκον, ΙΔ, 7 1 ) .  Προφανώs n ψεύδορκοs 
άπάρνησιs τοο ΊησοΟ, άπό τόν Πέτρον {}Q. έχη κά
ποια -θρησκευτικnν δικαιολογίαν, δχι δμωs ιi-θικnν, 
διότι δ tδιοs δ Πέτροs ε1χε δηλώσει πρόs τόν Κύ
ριον, δτι δέν πρόκειται νά σέ άπαρνη-θώ, έστω κι' αν 
πρέπει νά άπο-θάνω μα�ί σου : «Κάv δέη, μt σvv σοι 
άποlJαvετv, ού μn σt άπαρvnσομαι,, (Κατa Ματ
θαίον, ΚΣΤ, 35-36). 
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Ό Πέτροs πού ώρκί�ετο στόν 'Ιnσούν, δτι : «Κύ
ριε, μετά σου eτοιμοs είμι και είs φυλακnν και είs 
θάνατον πορεύεσθαι» (Κατά Λουκaν, ΚΒ, 23) τώρα 
με{}' δρκου καί άνα-θεματί�ων (!) έβεβαίωνε, δτι δέν 
γνωρί�ω αύτόν τόν άν-θρωπον! ! !  Μετά δταν fίκουσε 
τόν πετεινόν έκλαυσε πικρώs, έκλαυσε, άλλά δέν 
έτόλμnσε νά είπn, δτι ε!ναι μα-θnτiιs τού 'Ιnσού. 

Τά κείμενα ε! ναι άρκούντωs διαφωτιστικά. Αι συ
νομιλίαι μεταξύ 'Ιnσού καί Πιλάτου άνiικουν στούs 
ά-θανάτουs διαλόγουs. 

Ό εls έκπλnροί τiιν Θεία ν άποστολiιν Του καί ό 
eτεροs έπιδιώκει τiιν άν-θρωπίνnν δικαιοσύνnν. 'Αμ
φότεροι 6ύματα τών μιαρών 'Εβρα{ων. 

'Όσα άκολου-θούν άπευ-θύνονται εts νοiιμοναs 
άναγνώσταs καί δχι εts φανατικούs fί βλάκαs, πού 
οϋτωs fί άλλωs ε! ναι άσυνεννόnτοι. Έξετά�ω τό �iιτn
μα άπό ιστο ρικfίs καί δχι άπό {}ρnσκειολογικfίs 
πλευρas μέ σκοπόν νά δώσω μίαν εtκόνα τfίs προ
σωπικότnτοs τού Πιλάτου, βασισμένn στά ύπάρχο
ντα στοιχεία. Ούδέν πέραν αύτού. Ή προκατάλnψιs 
ε! ναι πολύ κακόs σύμβουλοs. 

Πολύ ένωρίs στό σχολείο πλnροφορούμε-θα τiιν 
δραματικiι συνάντnσι τού 'Ιnσού μέ τόν Πόντιον 
Πιλάτον. Ή σκnνiι πού ό Πιλaτοs ένιψε τάs χείραs 
του ε!ναι τόσο κλασσικiι, ωστε κατέλnξε τό «ν{πτω 
τas χεlραs μου» νά σnμαίνn, δτι δέν έχω εύ-θύνnν δι' 
αύτό πού {}ά γίνn. 

Πέραν δ μ ω s  άπό τ iιν -θρnσ κευτικiι άποψιν, 
ύπάρχει καί ι\ ιστορικh πραγματικότns. Ό Πιλaτοs 
διωρίσ-θn ύπό τού Αύτοκράτοροs Τιβεριοu 5os Έ
πίτροποs (26-36 μΧ.) τfίs 'Ιουδαίαs. Ούσιαστικώs 
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έπρόκειτο περί στρατιωτικού καί πολιτικού Διοι
κnτού με άποστολhν να έπιβάλλn τήν ρωμαϊκήν 
εLρήνnν (Ρ ΑΧ ROMANA). Κα-θίiκον του nτο n τάξιs 
καί n τήρnσιs τών ρωμαϊκών νόμων, πού έξnσφάλι
ςαν τήν κυριαρχία τίis Ρώμns. Τήν άποστολήν του 
αύτήν ό Πιλάτοs fφερε εLs πέραs μέ έπιτυχία. Έπι
δεικτικώs κατεφρόνει τούs ύποδούλουs τού Έ
βραίουs καί όσάκιs τού έδnμιούργουν προβλήματα 
τούs έπεβάλλετο διά τίis βίαs καί μέ σφαγάs πρόs 
παραδειγματισμόν . 

Τά τέσσαρα Εύαγγέλια τίis Καινίis Δια-θήκns πε
ριορίςονται στήν δραματική περιγραφή τών γεγονό
των, πού προnγή-θnσαν τίis έπικυρώσεωs τiis -θανα
τικίis καταδίκns τού Ίnσού, τήν όποίαν άπεφάσισε 
τό Έβραϊκόν συνέδριο, άπό τόν Πιλάτο. Αύτόs δέν 
έπίστευε στήν ένοχή τού Χριστού καί τρεts φοράs 
ιiρνή-θn νά έπικυρώσn τήν καταδίκnν, ένώ περισσο
τέραs προσεπά-θnσε νά άποτρέψn τήν Σταύρωσιν 
τού Ίnσού άντιδικών μέ τούs Ίουδαίουs. 

Τί -θά έχανε ό Πιλάτοs άν συγκατένευε στόν φόνο 
τού Ίnσού; Τίποτε. Κα-θαρώs λοιπόν διά λόγουs δι
καιοσύνns δέν έδέχετο νά -θανατω-θίi ό Χριστόs, ά
φού δέν εϋρισκε κάτι εLs βάροs του. 'Αποδεικνύεται 
έπομένωs δτι ό Πιλάτοs nτο δίκαιοs, άλλά καί γεν
ναtοs, έπειδή χάριν τίis δικαιοσύνns προετίμnσε νά 
συγκρουσ-θίi μέ τό φανατικό, Έβραϊκό ιερατείο καί 
μέ όλόκλnρο τόν 'Ιουδαϊκό λαό. 

Ε1ναι Lστορικώs έξnκριβωμένον, δτι οι Έβραtοι 
έσυκοφάντnσαν τόν Πιλάτο στόν διοικnτή τίis Συ
ρίαs Βιτέί\ί\ιο, ό όποtοs διέταξε τήν σύλλnψι τού Πι
λάτου καί τήν μεταφορά ν του στήν Ρώμn, διά νά τόν 
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τιμωρiισn ό Αύτοκράτωρ. Κατά τiιν διάρκειαν τού 
ταξειδίου πρόs Ρώμnν άπέ-θανε ό Καίσαρ Τιβέριοs 
καί τόν διεδέχ{}n ό Καλ.Αιγούλ.αs, πού έστειλε τόν 
Πιλάτο έξορία. 

Ή έρευνα τών ιστορικών χάνει τά tχνn τού Πιλά
του. Πι-θανολογείται δτι άπεβίωσε τό 39 μΧ., κατ' 
άλλουs nύτοκτόνnσε στiιν Γαλατία (Εύσέβιοs : 
«Έκκλnσιαστικh Ίστορ{α»), κατ' άλλουs έφονεύ-θn 
ύπό τού Νέρωνοs (Μαλ.άλαs, Σουίδαs), κατ' άλλουs 
έπνίγn στiιν λί μνnν Λουκέρνn τfίs Έλβετίαs. Ή 
Αt-θιοπικiι έκκλnσία πού ύποστnρίζει, δτι ό Πιλάτοs 
έβαπτίσ-θn Χριστιανόs καί έ-θανατώ{}n δι· αύτό, τόν 
άνεκiιρυξε "Α γιον καί έορτάζει τiιν μνiιμnν του. 

Σκότοs καλύπτει τό τέλοs τού Πιλάτου. ΜεταξiJ 
τών -θρύλων άναφέρεται δτι nύτοκτόνnσε άπελπι
σ-θείs διά τiιν άδικίαν του («Σύγχρονοs Έκγυκλοπαί
δεια  Έ λευ-θερουδάκn » ,  τόμοs 2 0 ,  σελ.  6 8 0  λ .  
«Πιλάτοs»). Αύτό φαίνεται ύπερβολiι. ·Όμωs έξετα
στέα ε1ναι τά στοιχεία πού περιλαμβάνονται στάs 
«Έκ8έσειs τοϋ Πιλάτου» (LIPSIUS, «DE PILATUS 
ΑΚΤΕΝ »,  1 886) περί τών όποίων άναφέρει iι έκ
κλnσιαστικiι παράδοσιs. 

οι Έβραίοι και διά λ.ογαριασμόν των οι Χριστια
νοι τών πρώτων χρόνων, συστnματικώs έξnφάνι
σαν βιογραφικά στοιχεία τού Πιλ.άτοu, διότι έπε
Wμοuν νά κρύψουν δτι ό Πιλ.άτοs nτο Έλ.Αnνικίίs 
καταγωγίίs έκ τού Πόντοu, δπωs .Ελ.Αnνιs nτο iι 
σUtuγόs τοu Πρόκλ.n, iι όποια ύπεστιίριξε τόν Χρι
στό και άλλ.α πολ.Αά, πού δέν εΙ ναι τού παρόντοs. 

Τά «Εύαyyέλια» παρέρχονται κάπωs μέ συντομίαν 
τiιν προσπά-θειαντού Πιλάτου νά σώσn τόν 'Ιnσού. Ά-
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σφαλώs δέν άφήνουν τήν παραμικράν άμφιβολίαν, 
δτι 6 Πιλάτοs έκανε 6λόκληρον άγώνα, έναντίον τών 
'Εβραίων, διά νά μή 8ανατω8ft 6 Χριστόs. Χάριν δμωs 
τfts ιστορικfts άλη8είαs 8εωρώ άναγκαίον νά πε
ριγραφούν λεπτομερέστερον τά γεγονότα. 

Ώs πηγiι πληροφοριών, έκτόs άπό τά τέσσαρα 
Εύαγγέλια τfts Καινfts Δια8ήκηs, έχομεν καί τάs πε
ριγραφάs τού Νικοδήμου (EVAG. NICODEMI), τήν 
άναφ ο ρ ά  τού Π οντίου Πιλάτου (ANAPHORA 
PILATI) πρόs τόν Καίσαρα Τιβέριον, τήν παράδοσιν 
τού Πιλάτου (PARADOSIS PILATI), δπωs τά άνω
τέρω κείμενα έξεδό8ησαν άπό τόν Γερμανό κα8ηγη
τού 8 εολογίαs Κωνσταντtνοu Τtσεντορφ 
(CONSTANTINUS TISCHENDORF) βάσει τών σχε
τικών ·Ελληνικών καί λατινικών κωδίκων τών έκδό
σεων Λειψίαs. Έπίσηs περί τού Πιλάτου έχομεν 
στοιχεία εts Φίλωνα («Πρεσβεία πρόs Γάϊον» 38), 
Εuσtβιον («Εύαγγελ. Άπόδειξ. Η»), Μαλ.άί\α CΈκδ. 
Ντίντορφ }, εts Λεξικόν Σουtδα (λ. «Νέρων») κ.τλ. 

'Ακόμη πρίν 6δηγήσουν τόν 'Ιησού στόν Πιλάτον, 
οι ·Εβραίοι έπεδίωξαν μέ διαφόρουs ιερείs τούs 
(Λεuί, Νεφ6αλ.ειμ κ.ά .) νά τόν έπηρεάσουν 
ψυχολ.ογικώs κατηγορούντεs τόν Χριστό. Οι έκπρό
σωποι τού •Εβραϊκού ιερατείου έπεσκέψθηκαν τόν 
Πιλάτο καί τού κατήγγειλαν, δτι κάποιοs άν8ρωποs 
«Περιπατεί έν τη. πόλει ταύτη.», όνομά�ει τόν έαυτόν 
του υιόν τού Θεού καί βασιλέα. 'Επί πλέον «Καταλύ
ει τά Σάββατα». ·Ωs γνωστόν κατά τήν Έβραϊκήν 8ρη
σκεία άπαγορεύεται οιαδήποτε άπασχόλησιs τό 
Σάββατον, πράγμα πού 6 'Ιησούs, συμφώνωs πρόs 
τάs έβραϊκάs κατηγορίαs δέν έτήρει. 
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Ό Πιλa.τοs πού έγνώριζε καλώs τόν ραδιούργο 
χαρακτiiρα τών Έβραίων, δέν παρεσύρ{}n καί έζή.τn
σε νά πλnρoφoρn.fiii μέ ποίον τρόπον δ 'Ιnσούs κα
ταλύει τά Σάββατα. Τού άπή.ντnσαν, δτι «τούs άσθε
νείs ίατρεύει έν Σαββάτψ». Ό Πιλάτοs πού δέν nτο 
μόνο έντιμοs, άλλά καί έξυπνοs, δπωs άπεδείχ{}n 
συνομιλnτή.s, παρετή.ρnσε, δτι άν {}εραπεύn κάποι
οs άσ.fiενείs ούδέν κακόν ποιεί. Ναί, συμφωνούν οι 
Έβραίοι, άν έ.fiεράπευε «Καλώs» τούs άρρώστουs, 
μικρόν {}ά nτο τό κακόν, άλλά τούs {}εραπεύει μετα
χειριζόμενοs μαγείαs, έπικαλούμενοs δαίμοναs καί 
άλλα τέτοια. Ό Πιλa.τοs δέν πεί.σεται. 'Έχει τή.ν δι
κή.ν του γνώμnν. Τό Lατρεύειν άρρωστον, τούs λέγει, 
«διαβολικον lpyov ούκ lστιν, άλλά χάρισμα θεού•. 
Ώστόσον παρέμειναν αι κατnγορίαι, δτι δ Χριστόs 
ώνόμαζε έαυτόν υιόν Θεού καί βασιλέα. 

Τό «Viόv τοϋ Θεού» έξ tσου δέν ένδιέφερε τόν 
Πιλάτο. Πάντωs καί έδώ άπεστόμωσε τούs 'Ιουδαί
ουs. Κάποιοs ύπnρέτns τού ε1πε, δτι οι Έβραίοι μό
λιs πρό όλίγου ε1χαν ύποδεχ.fiίi τόν 'Ιnσού μέ κλά
δουs καί έστρωναν τά ιμάτια των στή.ν δδό, άπό δπου 
διή.ρχετο κα{}Ίίμενοs έπί δνου έν μέσφ τών 'Ιουδαίων, 
πού έκραύγαζαν «·Ωσαννά•- Μόλιs nκουσαν οι παρι
στάμενοι Έβραίοι τόν ύπnρέτnν νά διnγiiται τή.ν ύπο
δοχή.ν τού Χριστού τόν διέκοψαν. Σύ, πού ε1σαι Ρω
μαίοs, τού ε1παν, πώs κατενόnσεs τά λεγόμενα τών 
Έβραίων; Έρώτnσα έναν 'Ιουδαίον καί μού έξή.γnσε 
τί έλεγαν, άπεκρί.σn δ ύπnρέτns. Τότε έπεμβαίνει δ 
Πιλa.τοs. Τί σnμαίνει </Ωσαννά»; έρωτά. «Σώσοv nμάs 
κύριε», έρμnνεύουν οι ιερείs. 'Αφού λοιπόν παραδέ
χεσ{}ε, δτι ώνομάζατε τόν Χριστόν Σωτiiρα, πώs έρχε-
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σ8ε τώρα καί τόν κατnγορείτε; οι Έβραίοι ιερείs κυ
ριολεκτικώs έμειναν άφωνοι «έσιώ πnσαν οί · Ιου
δαίοι καi ούδέν εlχον άντειπείν». 

Στή.ν συνέχεια iίρχισαν νά ψεύδωνται κατά τού 'Ιn
σού. Ό Πιλdτοs παρnκολού8ει μέ περιφρόνnσι τούs 
Έβραίουs νά tσχυρίζωνται, δτι ό Ίnσούs «έξ άμαρ
τ{αs εί yεyεννnμένοs», νά συκοφαντούν τή.ν μnτέρα 
του!_ Φαντασ8fίτε τή.ν σκnνή.. οι φανατικοί Έβραίοι 
ιερείs μέ τούs ύποτακτικούs τουs νά δυσφnμούν τόν 
Χριστό, πού άπα8ή.s τούs έβλεπε. Αtφνιδίωs ό 
Πιλdτοs σnκώνεται. 'Έχει άnδιάσει μέ τούs γλοιώδειs 
Φαρισαίουs. Ε1σ8ε ψεύται, « ΨεύδεσDαι ύμείs». 
Έσχnμάτισε πλέον τή.ν πεποί8nσι, δτι «τόν άνθρω
πον αύτόν φαiνεται δτι άπό φθόνον καi μαν{αsθέ
λουσιν οί'Ιουδαίοι ίνα φονεύσουσιν αύτόν». 

'Αποφασίζει νά μή. συνεργή.σn στό έγκλnμα, πού 
τού ζnτούν νά διαπράξn. 'Εξέρχεται τού Πραιτωρίου 
«μετ' όρyιϊs κα{ θυμού» καί άποτεινόμενοs πρόs τόν 
.. Αννα, τόν Καϊάφα καί τόν έ β ρ αϊκό δχλο 
έπικαλείται τόν Θεό 'Ήλιο. «Μάρτυρα έχω τόν 'Ή
λιον δτι ούδέν πτατσμα εύρlσκω είs το ύτον τόν 
άν8ρωπον», δnλώνει χωρίs δισταγμό. 

οι 'Ιουδαίοι άπό κάτω όρύονται. Άν δέν fiτo «yόns 
κ α{ μάyοs κα{ βλάσφnμοs» δέν 8ά τόν έφέραμεν 
πρόs έσέ, τού φωνάζουν. Έκνευρισμένοs ό Πιλdτοs 
τούs προτείνει. Άνακρίνατε έσείs τόν Ίnσούν καί 
έφαρμόσατε έπ' αύτού τόν νόμον σαs. Ό νόμοs μαs, 
άπαντούν οι Έβραίοι, δέν μas παραχωρεί τό δικαίω
μα νά 8ανατώσωμεν. Άν λοιπόν σείs δέν -θέλετε νά 
φονεύσετε, πολύ περισσότερον έγώ δέν -θέλω νά φο
νεύσω, τούs φωνάζει ώργισμένοs ό Πιλdτοs. 
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Τό συγκεντρωμένο Έβραϊκό πλii:8os διαμαρτύρε
ται έναντίον τού Πιλάτου . Φωναί, χειρονο μίαι, 
ϋβρειs. Πρωτοστατούν 6 άρχιερεύs Ίωσιίφ Καϊά
φαs καί 6 βα{}ύπλουτοs πεν-θερόs του πρώην άρχιε
ρεύs, "Ανναs (τό όρ{}όν Άννά). Ή ρωμαϊκή. φρουρά 
τούs συγκρατεί μετά βίαs. Θέλουν νά σκοτώσουν τόν 
'Ιησού, άλλά τή.ν εύ-θύνn νά τή.ν έχη 6 Πιλaτοs. Άφή.
νουν λοιπόν τά -θρησκευτικά καί προσφεύγουν στά 
πολιτικά. Ρίπτουν δλο τό βάροs στή.ν κατηγορία, δτι 
6 Ίησούs ύποστηρί�ει δτι ε1ναι βασιλεύs τών 'Ιου
δαίων. Μέ αuτόν τόν τρόπον έπιδιώκουν νά φέρουν 
τόν Πιλάτο εts άντί-θεσιν μέ τόν Καίσαρα, δτι τάχα 6 
Πιλaτοs δέν τιμωρεί, δσουs έπιδιώκουν νά πάρουν 
τή.ν έξουσία στή.ν 'Ιουδαία άπό τόν Καίσαρα. οι Έβ
ραίοι κατηγορούν τόν 'Ιησούν ώs έπαναστάτην κατά 
τού Καίσαροs. Δηλαδή. 6 Έβραϊκόs λαόs παρουσιά
�εται ύπέρμαχοs τών κατακτητών του ! Πρόκειται 
περί πρωτοφανούs έξευτελισμού. Κι άν άκόμη ύπο
{}έσωμεν δτι 6 'Ιησούs έστρέφετο έναντίον τών Ρω
μαίων κατακτητών, δέν έπρεπε οι Έβραίοι νά τόν 
κατηγορούν, άλλά νά τόν έπαινούν. 

Τώρα 6 Πιλaτοs δέν μπορεί νά άδιαφορή.ση. 'Ε
πιστρέφει στό άνάκτορόν του, στό 6ποίον δέν έπέ
τρεπε στούs Έβραίουs νά εισέλ-θουν! Π λησιά�ει τόν 
Χριστό. «Εlπέ μο(, σύ εί δ Βασιλεύs τώv Ίουδα(ωv;». 
'Εσύ μέ έρωτas, τού λέγει 6 Χριστόs fί οι Έβραίοι 
σού εtπαν αuτό γιά νά έρωτή.σηs; Ό Πιλάτοs δέν 
έχει διά-θεσι γιά συ�ή.τησι. Ξέρειs, λέγει στόν Χρι
στό, δτι ό λαόs σου καί οι άρχιερείs σέ παρέδωσαν 
ειs τάs χείραs μου, εtπέ μου λοιπόν άν ύποστηρί�ηs, 
δτι ε1σαι ό βασιλεύs τών 'Ιουδαίων; ·κ οvνομιλiα yi-
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νεται κατά πρdσω πον στά .Ελλnνικά. Ό εΙs ά
πέναντι τού άλλου. ·ο Χριστόs άποκρίνεται «;, βα
σιλε(α n έμn ούκ έστιν έν τ φ κ6σμ φ τούτφ » .  Ό 
Πιλάτοs, μορφωμένοs άν{}ρωποs, -θαυμάζει τόν 
Χριστό. Τά λακωνικά έπιχειρή.ματα τού 'Ιnσού τόν 
έντυπωσιάζουν. 

"Αν n βασιλεία μου άνfίκε εts αυτόν τόν κόσμον {}ά 
ε1χα στρατιώταs νά μέ ύπερασπίσουν. Ε1σαι ό βασι
λεύs; έπιμένει ό Πιλάτοs. «Σύ εlπαs» άποκρίνεται ό 
'Ιnσούs, «έyώ -συνεχtζει- είs τούτο έyεννnθnν τού 
μαρτυρετν τnν άλnθειαν ... ». Σκεπτικόs ό Πιλάτοs 
διερωτάται τό άναπάντnτον : «Τ( έστιν n άλnθεια;». 
'Έχει πλέον έδραιώσει μέσα του τή.ν βεβαιότητα, δτι 
μπροστά του δέν βρίσκεται eναs τυχαίοs. Ή έπι
βλnτική. μορφή. τοQ 'Ιnσού, μέ τά μακρυά ξαν{}ά μαλ
λιά καί τά γαλανά μάτια σέ συνδυασμό μέ τή.ν άφο
βίαν πρό τού -θανάτου αυξάνουν τόν -θαυμασμό τοQ 
Πιλάτου. Βγαίνει πάλιν fξω καί άπευ{}ύνεται πρόs 
τούs ·Εβραίουs «έyώ ούδέν εύρtσκω πτατσμα εts 
τούτον τ6ν άvθρωπον». Οι 'Ιουδαίοι μέ έπικεφαλfίs 
πάντοτε τούs ύποκινnτάs άρχιερείs άγανακτοQν 
άπό τή.ν στάσι τοQ Πιλάτου. Προσ-θέτουν κι' άλλnν 
κατnγορίαν δτι ό 'Ιnσούs ε1πε, δτι μπορεί νά κρnμνί
σn τόν ναόν τοQ ΘεοQ καί νά τόν οtκοδομή.σn έντόs 
τριών nμερών. <J(a( ποτον να6ν εlπεν ϊνα καταλύσn» 
έρωτά ό Πιλάτοs, «Τ6ν Να6ν τού Σολομώντοs» άπα
ντοQν οι Έβραίοι. Καί έπειδή. ε1πεν fτσι ό 'Inσoi>s τί 
τόν νοιάζει τόν Πιλάτο; Προειδοποιεί τούs Έβραί
ουs <<Παρακαλώ ύμάs μnδέν ποιnσετε κακ6ν εls 
τούτον τ6ν άνθρωπον. Έaν yaρ ποιnσετε κακ6ν είs 
τούτον άδικα μέλλετε ποιnσειν. Ού yaρ έστιν δίκαιον 
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άπο8ανεlν τοιούτον d:νθρωπον, δστιs έποίnσεν άγα
θά μεγάλα πρ6s πολλούs άνθρώποvs». 

Σαφήs καί κατnγορnματικόs 6 Πιλaτοs άρνείται 
νά ύποκύψn στήν πίεσι τών Έβραίων .fiρnσκευτικών 
ι\γετών καί τού 'Ιουδαϊκού δχλου. Άπεναντίαs μάλι
στα τούs ζnτεί νά άφήσουν έλεύ6ερο τόν Χριστό καί 
τούs έπισnμαίνει δτι 6ά εΙ ναι άδικία, liν τού κάνουν 
κακό. " Αλλωs τέ 6 'Ιnσούs σέ πολλούs άν.fiρώπουs 
έκανε καλό καί ούδένα fβλαψε. οι άπεχ6είs άρχιε
ρείs έξακολου6ούν νά πιέζουν τόν Πιλάτο. 'Όποιοs 
προσβάλλει τόν Καίσαρα εΙ ναι liξιos θανάτου, πολύ 
δέ περισσότερον δποιοs προσβάλλει τόν Θεό κι' 6 
'Ιnσούs προσέβαλε τόν Θεό._ Ό Πιλάτοs άντικρούει 
τάs αtτιάσειs τών 'Ιουδαίων καί άποδεικνύεται γνώ
στns τfίs Παλαιas Δια6ήκns, διότι άναφέρεται 
στά«Προφnτικά» βιβλία καί τά έπικαλείται. οι 'Ιου
δαίοι εΙ ναι άμετάπειστοι. Θέλουν όπωσδήποτε νά 
δολοφονήσουν τόν 'Ιnσού. Ό Πιλάτοs δμωs δέν ύπο
χωρεί. Διά κανένα λόγον δέν συγκατανεύει στήν δο
λοφονία ένόs ά.fiώου. Τήν άπόφασίντου ένισχύει καί 
iι σύζυγόs του Πρόκλn, iι όποία τού έστειλε μήνυμα 
δτι ε1δε «τnν νύκτα φοβερούs όνείροvs» καί τού ζn
τεί νά μήν έγκρίνn νά γίνn •κακόν είs τόνΊnσού τόν 
καλόν άνlJρωπον». 

Τό γεγονόs δτι iι Πρόκλn προέτρεψε τόν Πιλάτον 
νά μή 6ανατώσn τόν Ιnσούν, περιγράφει καί 6 Εύαγ
γελιστήs Ματ6αίοs (ΚΖ, 1 9) : «Καθnμένοv δέ αύτοϋ 
έπί τοϋ βnματοs άπέστειλε πρ6s αύτόν fι γvνn αύτοϋ 
λέγουσα μnδέν σο{ κα{ τφ δικαίφ έκείνω πολλά γlφ 
έπαθον σnμερον κατ' δναρ δι αύτόν». Δnλαδή ένώ έ
κά6nτο έπί τού δικαστικού βήματοs έστειλε πρόs 
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αύτόν ή σύ�υγόs του καί τού εtπε νά μή.ν κάνn κάτι 
έναντίον τού δικαίου έκείνου, διότι πολλά έπα-θε 
σήμερον στό δνειρό τns δι' έκείνον. 

Τή.ν παρέμβασιν τfίs Πρόκλns ύπέρ τού Ίnσού δέν 
άναφέρουν άλλοι Εύαγγελισταί. 

Έντφ μεταξύ δ Πιλάτοs διατά�ει νά έξέλ-θουν δλοι. 
Μένει μόνοs μέ τόν Ίnσούν. Ποίοs ξέρει τί συναισ-θή
ματα συγκλονί�ουν τή.ν εύγενfί ψυχή.ν του. Κυττά�ει 
τόν Χριστό. Τί {}έλειs νά σού κάνω; «Τ{ Οέλειs ποιιiσω 
σο{;» Νά μου κάνns δτι ε1ναι ώρισμένο ! άπαντα δ 
Χριστόs. (δπωs έστιν ώρισμένον). Τί ε1ναι ώρισμένο; 
άπορεί δ Πιλάτοs. Ν ά σταυρω-θώ καί νά άναστn-θώ 
(σταυρω-θfίναι με καί άναστfίναι) λέγει δ Ίnσούs. 
Πραγματικώs ή στιχομυ-θία ε1ναι συναρπαστική.. 

Ό Πιλάτοs καλεί τούs άρχιερείs. 'Εάν δ Ίnσούs 
προσέβαλε τόν Θεόν σαs κρίνατε τόν έσείs σύμφωνα 
μέ τόν νόμον σαs. Έμείs {}έλομεν νά τόν σταυρώσns! 
«Ούχ, έστιv τούτο καλ6v», λέγει δ Πιλάτοs. Ό Νικό
δnμοs καί μία γυναίκα όνόματι Βερενικn ή.-θέλnσαν 
νά ύπερασπισ-θούν τόν Χριστό. οι 'Εβραίοι τούs 
άπειλούν, τούs ύβρί�ουν. Διά τή.ν Βερενίκn μάλιστα 
ε1παν στόν Πιλάτον νά μή.ν τή.ν άκούσn, διότι «μαρ
τυρ{αv yυvαικ6s ό v6μos ού παραδέχεται» .  'Εν τού
τοιs δ Πιλάτοs στρέφεται πρόs τούs Ίουδαίουs καί 
τούs ρωτά : «Δ ιά τ{ Οέλετε vά χύσετε αfμα άvΟρώπου 
δικα{ου;» άντί άπαντή.σεωs δ δχλοs έπαναλαμβάνει 
«Σταύρωσοv, Σταύρωσοv». 

Στό σnμείο αύτό δ Πιλάτοs έπιχειρεί νά έκμεταλ
λευ{}fί τό έ-θιμο, κατά τό δποίον συνn-θί�ετο στή.ν 'Ε
βραϊκή. έορτή. τών ά�ύμων νά άπελευ-θερώνεται εναs 
κατάδικοs. 'Εξέρχεται γιά μία άκόμn φορά καί άπο-
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τείνεται στούs συγκεντρωμένουs Έβραίουs. ·Όπωs 
γνωρί�ετε ε{ ναι σύνn-θεs στήν έορτή τών ά�ύμων νά 
έλευ-θερώνω, πρόs χάριν σαs, εναν κρατούμενο. 'Έ
χω λοιπόν στήν φυλακήν «Κακοϋρyον λnστnν λεγό
μενον Βαραβάν» έχω καί τόν Ίnσούν, ό όποίοs «Ποτέ 
κακόν ούκ έπο(nσεν». Ποιόν άπό τούs δυό -θέλετε νά 
άφήσω; οι 'Εβραίοι δλοι μα�ί έβόnσαν «Άπόλυσον 
Βαραβάν». Καί τόν Ίnσούν τί νά τόν κάνω; Νά τόν 
σταυρώσns ! (σταυρω-θήτω) έβόnσεν τό 'Εβραϊκό 
πλfi{}os, ένώ ταύτοχρόνωs μερικοί έφώνα�αν τήν 
ϋπουλον φράσιν, δτι άν άπολύσn τόν 'Ιnσούν δέν 
εlναι φίλοs τού Καίσαροs καί «έaν έλευΙJερώσns 
α ύτόν, y(νεται βασιλεύs κα( μέλλει λαβετν τnν 
βασιλε(αν τού Καtσαροs». 

Ό Πιλdτοs πού φυσικά καταλαβαίνει τόν έκβια
σμόν τών 'Εβραίων, οι όποίοι τόν άπειλούν, δτι {}ά 
τόν συκοφαντήσουν στόν Καίσαρα, δτι τάχα δέν τού 
ε{ ναι πιστόs -θυμώνει (έ-θυμώ-θn ούν ό Πιλdτοs) καί 
τούs μαστιγώνει μέ τά έξfis λόγια : «Πάντοτε ιi γε
νεά ύμών nν διαβολικιi κat άπιστοs κα{ άε{ πpόs 
τούs εύεpγέταs ύμών ιlτε άντtδικοι». Ποίοι nσαν οι 
εύεργέται μαs; τόν έρωτούν οι άρχιερείs. Πρώτον ό 
Θεόs σαs πού, δπωs λέγετε, σds έλευ-θέρωσε «έκ τών 
χειρών Φαραώ» καί σds διεπέρασε άπό τήν έρυ-θρdν 
-θάλασσαν καί σds έδωσε τροφήν, νόμουs κ.τλ. καί 
σείs τόν άπnρνή-θnτε καί τόν κατελύσατε άντί νά τού 
είσ-θε εύγνώμονεs ... Κατόπιν τούs κατnγόρnσε διότι 
διαδίδουν, δτι δέν άγαπa. τόν Καίσαρα, άλλά τόν μι
σεί καί δτι δfi{}εν έπιβουλεύεται τήν βασιλείαν του. 
·Όταν έτελείωσε έσnκώ-θn άπό τόν -θρόνον του «μετά 
{}υμοϋ {}έλων φύyειν έξ αύτών». 'Εξαγριωμένοι οι Έ-
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βραίοι τού φωνά�ουν (έκραξαν ούν οι 'Ιουδαίοι) «Ή
μετs τόν Κα{σαρα 8έλομεν βασιλεύειν nμών, ού τόν 
Ίnσοϋν». Εlναι προφανή.s n στρεψοδικία των 'Εβραί
ων, πού προβάλλουν άνύπαρκτον άντί-θεσι μεταξύ 
Καίσαροs καί Πιλάτου. " Αλλωs τε λέγουν οι 'Ιου
δαίοι έξ αtτίαs τού 'Ιησού ό Ήρώδns έφόνευσε τά 
βρέφη στiιν Βη-θλεέμ. 

Μόλιs Ιίκουσε αύτό ό Πιλdτοs άμέσωs έπωφελiι
-θη τns εύκαιρίαs. ·Ύψωσε τiιν χείρα διά νά σιωπiι
σουν δλοι. Λοιπόν αύτόs εΙ ναι ό 'Ιησούs, τόν όποίον 
Ιί-θελε νά φονεύσn ό Ήρ<;>δηs; Ναί, ναί αύτόs κραυ
γά�ουν οι 'Ιουδαίοι νομί�οντεs, δτι -θά τόν καταδικά
ση ό Πιλa.τοs. "Ε, τότε λέγει ό Πιλdτοs τόν στέλλω 
aτόν 'Ηρώδη (δ όποίοs έκείναs τάs nμέραs εύρίσκε
το στά 'Ιεροσόλυμα) διά νά τόν κρίνη. Ή έξέλιξι τns 
ύπο-θέσεωs βεβαίωs δέν ικανοποίησε τούs Έβραί
ουs. Ό Πιλa.τοs άποστέλλει τόν 'Ιησούν στόν Ήρώδη 
καί γιά fναν άκόμη λόγον. Ό 'Ιησούs ώs Γαλιλαίοs 
άνiικει στiι δικαιοδοσία τού Ήρώδου πού nγεμονεύ
ει τns Γαλιλαίαs. 

"Έτσι ό Χριστόs όδηγείται στόν Ήρώδη, ό όποίοs 
δταν τόν εlδε «έχάρn μεyάλωs» πρόs άπογοiιτευσιν 
των 'Εβραίων. Ή φiιμη τού 'Ιησού 1ίτο γνωστiι στόν 
Ήρώδη, πού τόν παρακαλεί νά πραγματοποιiιση 
fνα -θαύμα. Ό Χριστόs δέν άνταποκρίνεται στiιν έπι
-θυμία του, ούτε καί άπαντα στάs έρωτiισειs πού ό 
nγεμών τού κάνει, δπότε ό Ήρώδηs άφού τού προ
σφέρει πολυτελέστατον ιμάτιον λευκόν, τόν στέλλει 
πίσω aτόν Πιλάτο, μέ τiιν παραγγελίαν δτι δέν εύρε 
αtτίαν καταδίκηs τού 'Ιησού. Λόγφ τns ύπο-θέσεωs 
τού Χριστού, συνεφιλιώ-θησαν ό Πιλάτοs καί ό Ή-
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ρώδns, οι  όποϊοι προnγουμένωs δέν ε1χαν καλάs 
σχέσειs. Θά πρέπει νά σnμειώσωμεν δτι ή «λαμπρά 
έσ{}fiτα» πού έχάρισε ό Ήρώδns στόν Χριστόν, hτο ή, 
TOGA CANDIDA, πού έφόρουν οι ύποψιίφιοι συ
γκλητικοί τfίs Ρώμns. 

Ό Εύαγγελιστιίs Λουκδ.s (ΚΓ, 7- 1 5) γράφει έπί
σns, δτι ό Πιλδ.τοs άπέστειλε τόν Ίnσού στόν Ήρώ
δn, ό όποίοs δταν τόν ε1δε έχάρn πολύ (έχάρn λίαν). 
Τού ύπέβαλε καί αύτόs διαφόρουs έρωτιίσειs, άλλά 
ό Ίnσούs «Ούδέν άπεκp(νατο αύτ4)>> . Παρόντεs tίσαν 
οι 'Εβραίοι γραμματεϊs καί άρχιερεϊs, οι όποίοι κα
τnγόρουν τόν Ίnσοϋν. Ό Ήρώδns ό όποίοs κυριολε
κτικώs έμίσει τούs Έβραίουs τούs έδιίλωσε δτι 
«Ούδέν ένοχοποιnτικόν εύpον>> καί έπί πλέον άφού 
προσέφερε στόν 'Ιnσού «έσ{}fiτα λαμπpάν>> δnλαδιί 
πολυτελή. χιτώνα, τόν έστειλε όπίσω στόν Πιλάτον. 

Τιίν συνάντnσιν 'Ιnσοϋ-Ήρώδου παραλείπουν νά 
άναφέρουν άλλοι Εύαγγελισταί. 

Μοιραίωs ψθάνομεν στιίν τελευταίαν φάσιν τfίs 
τραγωδίαsτού Πιλάτου, πού ε1ναι καί ή πλέον φnμι
σμένn. Διατάσσει νά τού φέρουν ϋδωρ καί πλένων μέ 
αύτό τάs χείραs του λέγει στούs Έβραίουs : «. AlJώos 
είμ{ άπό τού αίματοs τού καλού άνlJρώ που τού
του, ύμείs δψεσlJε δ τι άδtκωs φ ονεύεται, έπt 
ούτε έγώ εύρον έν αύτφ αίτtαν, άλλ οϋτεΉρψδns, 
διά τούτο έπέμψεν αύlJιs τούτον πρόs έμέ δπι
σlJεν . . .  ». Τότε δλοι οι Έβραίοι μέ φωνάs μεγάλαs 
έκραύγα�αν «τό αfμα αύτού έφ ιiμών κα( έπ( τών τέ
κνων ιiμών>> ! 

"Ήδn καί άλλn άπόπειρα τού Πιλάτου νά σώσn 
τόν Ίnσού άπέτυχε. Ε1χε έρωτιίσει πάλιν τόν Χριστό, 
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άν ε{ ναι Βασιλεύs τών 'Ιουδαίων. 'Ήλπιζε νά ό.πα
ντή.ση δ 'Ιησούs καί νά εtπη δχι, δπότε δέν θά τόν κα
τεδίκαζε. Άλλά δ 'Ιησούs «άπ6κρισιν ούκ έδωκεν 
αύτφ» ώσάν νά έπεθύμει νά έπιταχύνη τό τέλοs. Ό 
Πιλaτοs δμωs έπιμένει. Δέν μού δμιλείs; (Εμοι ούκ 
λαλείs;) δέν yνωρ{ζειs δτι έχω έξουσ{αν νά σέ σταυ
ρώσω n νά σέ άφrίσω; Τότε δ Κύριοs τού ε{πε : «Ούκ 
έχειs έξουσ{αν κατ' έμοϋ ούδεμiαν, εί μrί nν σο{ δεδο
μένου άνωθεν διά τούτο δ παραδιδούs μέ σο{ με{ζο
να άμαρτ{αν έχει».  

Ό Πιλaτοs ψυχικώs έξουθενωμένοs κάθεται 
στόν θρόνο του. Πρίν έκδώση τή.ν ό.πόφασιν του δι
στάζει. οι 'Εβραίοι δέν έσταμάτησαν νά φωνάζουν 
«Σταυρωθrίτω , σταυρωθrίτω » .  Σέ μία στιγμή. δ 
Πιλaτοs έρωτά <<τ6ν βασιλέα ύμών σταυρώσω; οί δέ 
μεyάλωs έκραζον. Ούκ έχομεν βασιλέα εί μrί Κα{σα
ρα». Διά τελευταίαν φοράν δ 'Ιησούs «riλθεν έμπρο
σθεν» τού Πιλάτου. Τό ό.δίκημα διά τό δποίον θά 
τόν καταδικάση, διά τή.ν ό.κρίβειαν τό ό.δίκημα, διά 
τό δποίον θά έπικυρώση τή.ν καταδίκην ε{ναι μόνο 
πολ.ιτικόν. 

Δέν παραδέχεται δμωs δτι δ Χριστόs διέπραξε 
δποιοδή.ποτε άδίκημα πολιτικό, εtτε θρησκευτικό, 
ό.λλά έφ' δσον βεβαιώνουν οι 'Εβραίοι δτι δ 'Ιησούs 
θέλει νά γίνn βασιλεύs καί δτι τάχα κηρύσσει ό.νυπα
κοή. στόν Καίσαρα δέν μπορεί, ούτε δικαιούται νά μή. 
λάβη ύπ' δψιντού αύτάsτάs κατηγορίαs. Τή.ν εύθύνnν 
έξ όλοκλή.ρου τή.ν φέρουν οι 'Εβραίοι. Ό Πιλάτοs τό 
διευκρινίζει εύθέωs : «Ή yενεά σου λέyει κα{ μαρτυ
ρετ δτι θέλειs ίνα βασιλεύσns». Διά τόν λόγον αύτόν 
έπικυρώνει τή.ν καταδίκη ν τού Χριστού καί άποχωρεί 

86 



ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡ ΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

άπό τfιν αt-θουσα τοQ -θρόνου. 'Όtαν έφυγε οι 'Εβραίοι 
nρχισαν νά κτυποQν τόν Χριστό «Ol μέν ράβδοιs, oi δέ 
χερσtν, ol δέ ποσ{ν». Τόν έφτυναν στό πρόσωπο (τό 
πρόσωπον αύτοQ έπτυον). "Αλλοι τόν έρράπι�αν καί 
τόν ή.ρώτουν «Προφnτευσον τ{s έστιν δ παtσαs σέ», 
άλλοι πάλιν έγονυπέτουν καί τόν έχλεύ�ον λέγοντεs 
«Χαίρε δ Βασιλεύs τών Ίουδαtων». 

'Εν τ φ μεταξύ κατεσκεύασαν τόν Σταυρόν, τόν 
όποίον έφόρτωσαν στόν <i>μο τού Χριστού, ό όποίοs 
δέν ή.δύνατο νά βαδί�n έξ αtτίαs «τών πολλών πλn
γών κα{ τού βάpOVS». Οι 'Εβραίοι τότε, δχι διότι τόν 
έλυπfι-θnσαν (ούχ έλεοQντεs) άλλά διά νά τόν σταυ
ρώσουν τό γρnγορώτερο (φονεύσαι αύτόν συντομώ
τερον) έδωσαν τόν Σταυρόν στόν Σίμωνα άπό τfιν 
Κυ ρfινnν διά νά τόν μεταφέρn.  Στόν Σταυ ρό ό 
Πιλaτοs ώρισε νά τοπο-θετήσουν πινακίδα μέ Έλλn
νικά, Ρωμαϊκά καί 'Εβραϊκά γράμματα «Ούτοs έστιν 
δ βασιλεύs τών Ίουδαtων» . οι άρχιερείs διεμαρ
τυρfι-θnσαν καί έ�fιτnσαν νά μfιν άναγραφfί έτσι, 
άλλά δτι ό Ίnσούs ε1πεν αύτό. Ό Πιλaτοs τούs έξε
δίωξε λέγων τό περίφnμον: «δ γέγραφα, γέγραψα». 

'Όλοι οι Εύαγγελισταί παρα-θέτουν τfιν κατnγο
ρnματικfιν άρνnσιν τοQ Πιλάτου νά ύποκύψn στfιν 
σφοδράν έπι-θυμίαν τών 'Εβραίων καί νά -θανατώσn 
τόν Χριστόν. 

Τάs ύστερικάs κραυγάs τών 'Ιουδαίων πού έφώ
να�αν «σταύρωσον αύτόν» ό Πιλaτοs τάs άντέκρου
σε λέγων : διατί; τί κακόν έκανε; «Tl yaρ έποtnσε κα
κόν;» (Ματ-θαίοs ΙΕ, 1 4  ). 'Εν τούτοιs οι 'Εβραίοι 
έντονώτερον έπέμεναν «σταύρωσον αύτόν» . Ό 
Πιλaτοs δμωs δέν ύπεχώρει. MoQ έφέρατε, τούs 
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ε1πε, αύτόν τόν άν-θρωπον, καί μού τόν κατnγορή.σα
τε δτι έξεγείρει τόν λαόν. 'Εγώ λοιπόν άφού τόν άνέ
κρινα ένώπιόν σαs, διεπίστωσα, δτι δέν εύ{}ύνεται 
δι' δσα τόν κατηγορείτε. Όμοίωs καί ό Ήρώδns στόν 
όποίον τόν έστειλα καί αύτόs ούδέν εύρε εts βάροs 
τού άν-θρώπου αύτού : «εlπε πρ6s αύτούs προσnνέ
yκατε μο{ τ6ν άνfJρωπον τούτον ώs άποστρέφοντα 
τ6ν λα6ν κ α{  ίδού έyώ ένώπιον ύμών άνακρ{ναs 
ούδέν εύρον έν τψ άvfJρώπφ τούτφ arτιον ών κατn
yορεττε κατ' αύτοϋ. Άλλά ούδέ Ηρώδns ... » (Λουκas 
ΚΓ, 1 4- 1 5) .  Τρείs φοράs ό Πιλdτοs άπέρριψε τό 
αtτnμά των 'Εβραίων. Τούs έπλnροφόρnσε μάλιστα 
εύ{}έωs, δτι δέν εύρίσκω κάποια πρdξι του, πού νά 
τού άξίζn ή, ποινή. τού -θανάτου : «ό δέ τρ{τον εlπε 
αύτούs, τ{ yap κακ6ν έπο{nσεν ούτοs; ούδέν άξιον 
Οανάτου εύρον έν αύτψ» (Λουκas ΚΓ, 22). Τότε οι 'Ε
βραίοι μέ έπικεφαλfίs τούs άρχιερείs των έξέβαλον 
μεγάλαs φωνάs ζnτούντεs νά τόν σταυρώσn : «Οί δέ 
έπέκειvτο φωναls μεyάλαιs αίτούμενοι αύτ6ν σταυ
ρω8fιναι» (έν{} άνωτ. 23). 

Ό Πιλdτοs μεταξύ τών άλλων προσπα-θειών πού 
έπεχείρnσε, διά νά σώσει τόν Ίnσούν, έσκέφ{}n νά τόν 
ταλαιπωρή.σn διά σωματικών βασάνων καί μετά νά 
τόν έλευ-θερώσn. Ύπέ-θετε μή.πωs οι 'Εβραίοι έκτονω
-θούν βλέποντεs μαστιγούμενον τόν 'Ιnσούν. Έπανει
λnμμένωs (Λουκas ΚΓ, 1 6, 22) ό Πιλdτοs έδή.λωσε 
δτι «Παιδεύσαs ΟVν αύτ6ν άπολύσω» άλλά οι 'Ε
βραίοι hσαν άμετάπειστοι. '"Ή-θελον τή.ν σταύρωσιν 
τού 'Ιnσού. Ό Πιλdτοs διατάσσει καί μαστιγώνουν 
τόν Χριστόν. « Τ6τε ούν έλαβεν ό Πιλάτοs τ6ν Ίnσοϋν 
κα{ έμαστ{yωσε» (Ιωάννns ΙΘ, Ι). ·Όταν έτελείωσε ή, 
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μαστίγωσιs έξέρχεται δ Πιλάτοs άπό τό πραιτώριον 
καί άπευ{}ύνεται πρόs τούs Έβραίουs. Τούs δεικνύει 
τόν 'Ιnσούν αιμόφυρτον καί μέ τόν στέφανον έξ άκάν
{}ων στό πληγωμένο μέτωπόν του. Τό .fiέαμα nτο έξό
χωs συγκλονιστικόν. «'Ίδε δ άvθρωποs» (Ιωάννns ΙΘ, 
6), τούs λέγει, άρκετά έπα.fiε. Τώρα {}ά τόν άφιίσω 
έλεύ{}ερον, διότι «έV αύτψ ούδεμ{αν αίτ{αν εiJp(σκω» 
(έν-8. άνωτ. 4). 'Όχι, δχι νά τόν σταυρώσηs τού άπα
ντούν οι 'Εβραίοι. Άηδιασμένοs πλέον μα�ί τουs δ 
Πιλάτοs έξακολου.fiεί νά έλίσσεται, διά τιίν σωτηρίαν 
τού 'Ιησού. Λάβετε τόν λοιπόν καί σταυρώσατε τόν 
έσείs, διότι έγώ ούδεμίαν ένοχιίν τού εύρίσκω : «λά
βετε αύτόν vμεls κα( σταυρώσατε, έyώ yaρ οvχ εvρ(
σκω έν αύτψ αfτ{αν» (έν-8. άνωτ. 6). 

οι 'Ιουδαίοι έπεσnμαναν στόν Πιλάτο, δτι είναι 
αύτόs ύποχρεωμένοs νά έφαρμόση τόν νόμον, διότι 
τό ρωμαϊκόν κράτοs έσέβετο τούs {}ρησκευτικούs 
νόμουs τών διαφόρων λαών πού ύπεδούλωνε. Συμ
φώνωs πρόs τιίν .fiρησκευτικιίν έβραϊκnν νομο.fiε
σίαν δ 'Ιησούs έπρεπε νά άπο.fiάνη, διότι έπαρου
σίασε τόν έαυτόν του ώs υιόν τού Θεού καί συνεπώs 
έβλασφιίμησε κατά τού Θεού. 

Έλέχ{}ησαν καί άλλα πολλά πού φαίνεται, δτι 
έβαλαν τόν Πιλάτο εts σκέψειs. Βεβαίωs δέν έδέχετο 
νά .fiανατώση κάποιον ά.fiώον. Τώρα, πάντωs, μετά 
δσα περί υιού τού Θεού είπαν οι 'Εβραίοι, δ Πιλάτοs 
βλέπει στό πρόσωπο τού Χριστού, κάτι πέραν τiis 
νομικiis ποινικiis ύπο.fiέσεωs. Άσφαλώs n προσωπι
κότηs τού 'Ιησού τόν έντυπωσιά�ει. Εισέρχεται στό 
πραιτώριον. Κά{}εται στόν .fiρόνον του. 'Απέναντί 
του δ Χριστόs. Θά τού {}έση ένα έρώτημα πλiiρεs πε-
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ριεχομένου και παραστατικόν τίis ψυχικίis άγωνίαs 
του. Άπό πού ε1σαι σύ; τόν έρωτά : «Πόθεν ει σύ;» 
(Ιωάννns ΙΘ, 9). «'Ο δέ Ίnσοϋs άπόκρισιν ούκ fδωκεν 
αύτιf>». Ό Πιλάτοs διαμαρτύρεται. Ets έμέ δέν όμι
λείs; «έμο( ούκ λαλετs;».  Άπό τή.ν πλευράν του έχει 
δίκαιον. Συνεχώs συμπαρίσταται στόν 'Ιnσούν καί 
αύτόs δέν τού άπαντα. 'Εξ άλλου έχει τή.ν έξουσίαν 
νά τόν έλευ-θερώσn n νά τόν σταυρώσn. Άπορεί λοι
πόν πού ό 'Ιnσούs δέν άποκρίνεται. Τελικώs ό 'Ιn
σούs τού όμιλεί, διά τή.ν άνω-θεν έξουσίαν χάριν στή.ν 
όποίαν ό Πιλάτοs άρχει καί δικά�ει. Εtπώ-θnσαν καί 
άλλα πού πεί-θουν τόν Πιλάτον νά έπαναλάβn τή.ν 
άπόφασίν του νά άφή.σn έλεύ-θερον τόν 'Ιnσούν. 

'Όταν τό άνακοινώνει στούs Έβραίουs, αύτοί τό
τε καταφεύγουν στή.ν άπειλή. συκοφαντή.σεωs τού 
Πιλάτου πρόs τόν Καίσαρα. «Ούκ φtλοs τofJ Katσa
ρos». Δέν ε1σαι φίλοs τού Καίσαροs άν άφή.σns έλεύ
{}ερον τόν 'Ιnσούν, ό όποίοs άνακnρύσσει τόν έαυτόν 
τού βασιλέα καί έπαναστατεί έναντίον τού Καίσα
ροs. Ή άπειλή. αύτίis τίis συκοφαντίαs άποδίδει. Ό 
Πιλάτοs δέν {}ά διακινδυνεύσn σύγκρουσιν μέ τόν 
Καίσαρα, μέ τόν όποίον άλλωs τε δέν ε1χε καλάs 
σχέσειs. 

Ή έξέλιξιs τών περιστατικών άκολου-θεί πλέον 
τή.ν πεπρωμένnν τροχιά ν τns. 

Ό Πιλάτοs έγνώρι�ε καλώs δτι ό 'Ιnσούs ούδέν 
κακόν διέπραξε καί δτι οι 'Εβραίοι τόν καταδιώ
κουν άπό φ-θόνον : «iiδει yaρ δτι διά φ{Jόνον παρέ
δωκαν αύτόν» (Ματ-θαίοs ΚΖ, 1 8). 'Όπωs ε1ναι φυ
σικόν ι\ρώτnσε «Τ( yaρ κακόν έπο(nσεν;» (έν-8. άνωτ. 
23) καί έκείνοι άντί νά εtπουν τί κακόν ό 'Ιnσούs 
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έπραξε έκραύγαςον περισσότερον λέγοντεs νά 
σταυρω{}fi : «Οί δέ περισσφ έκραζον λέyοντεs σταυ
ρω8nτω» (έν-θ. άνωτ.). 

Ό Πιλάτοs βεβαιώνεται δτι οι 'Εβραίοι δέν πρό
κειται νά άλλάξουν γνώ μnν. 'Άs φέρουν λοιπόν 
αύτοί άποκλειστικώs τάs συνεπείαs τfis καταδίκns 
ένόs ά-θώου. Διατάσσει νά τού φέρουν δοχείον ϋδα
τοs καί έπιδεικτικώs νίπτει τάs χείραs του. «λαβών 
ϋδωρ άπεν(ψατο τas χεlραs άπέναντι τού δχλου λέ
γων ά8ώοsειμι άπ6 τού αϊματοs τοϋ δικα(ου τούτου 
ύμεls δ ψεσ8ε» .  Προσέξατε tδιαιτέρωs τούτο. Ό 
Πιλάτοs διά τfis συμβολικfis πράξεωs τού νι ψίματοs 
τών χειρών του άπετά-θn πρόs τfιν -θείαν δικαιοσύ
νη ν, άνεγνώ ρισε τfιν ά-θωότnτα τού Ί nσού , τόν 
δποίον έχαρακτfιρισε «δ(καιον» καί μετέ-θεσε τάs 
ή.-θικάs εύ-θύναs τfis καταδίκns (ύμείs δψεσ-θε) στούs 
Έβραίουs, οι δποίοι δμοφώνωs δλοι των έδέχ-θnσαν 
διά τό χύσιμον τού αtματοs τού Ίnσού νά εύ-θύνω
νται αύτοί καί οι άπόγονοί των : «Κα( άποκριfJε(s 
πάs ό λα6s εlπε : τ6 αlμα αύτοϋ έφ fιμών κα( έπ( τών 
τέκνων fιμών» (έν-8. άνωτ. 25 ). 

Ό Ίnσούs τελικώs άνεβαίνει τόν λι-θόστρωτον 
δρομίσκο πρόs τόν Γολγο-θάν περιτριγυρισμένοs 
άπό τούs Έβραίουs καί τούs ιερείs τουs, οι όποίο ι 
πρώτοι καί χειρότεροι τόν ύβρίςουν. Πρίν όρ-θώσουν 
τόν Σταυρόν οι στρατιώται έγδυσαν τόν Ίnσούν καί 
έμοίρασαν τά ένδύματά του. Τόν άρραφο χιτώνα, 
πού τού έχάρισε δ Ήρώδns τόν έ-θαύ μασαν καί 
είπαν νά μ ή τόν σχίσω μεν, άλλά νά τόν βάλω μεν στόν 
κλfiρο (λάχω μεν περί αύτού τίνοs έσται). Μετά έτά
νυσαν τάs χείραs τού Κυρίου άνω-θεν καί τούs πό-
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δαs κάτω{}εν καί τόν έκάρφωσαν έπί τοQ ΣταυροQ, 
ένώ οι μισόχριστοι ιερείs τόν έκάλουν νά καταβί'ί 
άπό τοQ ΣταυροQ, γιά νά tδουν καί νά πιστεύσουν 
εts Αύτόν. 

'Από τiιν σύντομον παρουσίασιν τί'ίs συνομιλίαs 
ΊnσοQ - Πιλάτου, έξάγονται τά άκόλου{}α συμπε
ράσματα: 
1 )  Ό Πιλaτοs έπ!στεuε στ ή. ν άDωότητα τού 'Ιησού, 

τόν δποίον προσεπάθnσε έπανειλnμμένωs νά 
διασώσn, άλλά δέν τό κατώρθωσε καί ούτε {}ά 
fιμποροQσε. 

2) Ό Πιλaτοs δέν εύ6ύνεται διά τιίν Dανάτωσιν 
τού 'Ιησού. Κατά τiιν θρnσκεία μαs iι Σταύρωσιs 
τοQ ΊnσοQ nτο άποφασισμένn άπό τόν Θεό. Έάν δ 
Πιλaτοs τελικώs άπέτρεπε τiιν Σταύρωσιν δέν θά 
εtχαμε τiιν Άνάστασιν κ.τλ. ούτε τiιν περαιτέρω 
έξέλιξιν τοQ ΧριστιανισμοQ, δ δποίοs βασί�εται 
στiιν Άνάστασιν τοQ ΧριστοQ. 

3) Ό Πιλaτοs δέν έταλα.ιπώρησε τόν Ίησούν, &στε 
δέν δικαιολογείται iι δημιουργία τοQ ρiιματοs 
«Πιλατεύω» (ταλαιπωρώ) έκ τοQ όνόματοs τοQ 
Πιλάτου. Άπεναντίαs πολλάκιs δ Πιλaτοs διnύ
{}nνε τiιν συνομιλία ν μέ τόν 'InσoQ πρόs τiιν κα
τεύθυνσιν τοQ «βοrf:θnσε μέ νά σέ άπαλλάξω». 

4) Έκ τί'ίs δλns συμπεριφορas τοQ Πιλάτου συνάγε
ται, δτι αύτόs ύπί'ίρξε δίκαιοs, άκέραιοs χαρα
κτήρ και φυσικά γενναίοs άφοQ ούδόλωs έφο
βiιθn τούs Έβραίουs. 

5) Ό Πιλaτοs δέν έπεκύρωσε τή.ν Dανατικιί κατα
δίκη τού Ίησού,  διά λόγουs θρnσκευτικούs, 
δπωs iίθελαν καί έπεδίωκαν οι Έβραίοι, άλλά διά 
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λόγουs πολιτικούs, διότι ό Ίnσο'Οs έπανεστάτει 
κατά το'Ο Κα(σαροs, δπωs συκοφαντικώs τόν κα
τnγόρουν οι Έβραϊοι. 

6) Πρέπει κάποτε νά tδω μεν μέ συμπά-θειαν τόν 
δ.νθpωπον Πιλdτον, ό όποtοs συνωμ(λει μέ τόν Θε
όν 'Ιnσο'Ο, πρόs τόν όποίον ούδεμ(αν ύποχρέωσιν 
ε1χε, οi>τε π(στιν. Άλλά χάριν τiis δικαιοσύνns τόν 
ύπεστήριξεν, δσον άν-θρωπ(νωsτο'Ο hτο δυνατόν. 
Πρέπει άκόμn νά ύπογραμμ!σωμεν τή.ν σύ-

γκρουσιν τf\s προσωπικότnτοs, τού ένόs, τού Πι
λάτου, μέ τούs πολλούs, τούs ·Εβρα!ουs. 
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"As εtπωμεν κάτι διά τfιν μορφή. ν τού 'Ιησού. 
Ό Γερμανόs κα.Οηγητfιs .Ορησκευτικns παιδείαs 

καί έρεύνητηs Holgeη Kersteη στό βιβλίον του «Jesus 
tίνed ίη Ιηdίa» (ed. «elemeηt book» Eηglaηd, 1 986) 
t\σχολfι.Οη μέ τfιν φυσιογνωμίαν τού Χριστού. 

οι πρώτοι Χριστιανοί έχρησιμοποίουν τfιν παρά
στασιν τού «Καλού ποιμένοs» τού νέου δηλαδή. πού 
έφερε στούs ώμουs τού ενα πρόβατον καί παραλλfι
λωs τfιν μορφήν τού Όρφέωs. Ύπnρξαν καί παρα
στάσειs τού Χριστού μέ μικρόν γένειον n καί ένόs 'Ιη
σού άγενείου, «beardless aηd Apoltoηίaη youth» δπωs 
σημειώνει ό Η. Kersteη (έν-8. άνωτ. σελ. 1 37). Τελικώs 
έπεκράτησε ή 'Ελληνική. έμφάνισιs τού φιλοσόφου
ρfιτοροs μέ ποδnρεs ιμάτιον καί 'Ελληνική. γενειάδα. 

Ο Η. Kersteη (έν-8. άνωτ.) μάs πληροφορεί δτι ό Ίη
σούs έπροσωπογραφείτο ώs φιλόσοφοs (διδάσκα
λοs τns άλη.Οείαs) : «Jesus was portayed οη a teacher 
of the truth Lίke ancίent phίLosophers».  

Κατά τfιν Άναγέννησιν καί μετά διατηρείται ή βυ
�αντινfι παράδοσιs τns έμφανίσεωs τού 'Ιησού, τfιν 
όποίαν άριστουργηματικώs άπέδωσαν οι �ωγράφοι 
Τ�ιόττο, Άντ�έλικο, Ντά Βίντσι, Ραφαήλ κ.ά. οι 
όποίοι έκαλλιτέχνησαν τfιν μορφήν τού 'Ιnσού μέ 
πρότυπον τόν 'Απόλλωνα, τόν Ή ρακλέα καί τόν 
Δία, δπωs ε{ ναι ό Χριστόs τns «έσχάτηs κρίσεωs» 
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τού Μιχαή.λ 'Αγγέλου στό Σίξτειον παρεκκλή.σιον. Ό 
Θεοτοκόπουλοs ('Έλ Γκρέκο) ό Βελάσκουε{), ό Τισ
σιανόs κ.ά. άκολου{)ούν όμοίωs τή.ν Βυζαντινή.ν πα
ράδοσιν μέ δραματικά στοιχεία έμπνευσμένα, άπό 
τή.ν Άρχαιοελληνική.ν τέχνην, πού πάντα εts δλουs 
άπετέλεσε τό ύπόδειγμα. 

'Εν τέλει ή πραγματική. μορφή. τού Χριστού μds 
εΙ ναι άγνωστοs; Δέν {)ά τό έλέγαμε, διότι ύπάρχουν 
κάποια στοιχεία ιστορικfίs άξιοπιστίαs, πού δέν 
πρέπει νά τά άφή.σωμεν άσχολίαστα. Τά άναφέρει κι' 
ό Kersteη (έν{). άνωτ. σελ. 1 34 κ.έ.) ό όποίοs παρα{}έ
τει φωτογραφίαs πού έλή.φ{)ησαν τό 1 93 1 .  

Συγκεκριμένωs πέραν τών παραδόσεων (τάs 
όποίαs ή ιστορία διακριβώνει) έχο μεν τάs έξfίs 
άναμφισβητή.τουs άλη{)είαs. 

Ή 'Ελληνική. πόλιs τfίs Μεσοποταμίαs, μέ τό δνομα 
'Έδεσσα διετέλεσε τή.ν έποχή.ν τών Σελευκιδών λα
μπρόν κέντρον 'Ελληνισμού, άντάξιον τfίs Άντιοχεί
αs. Στή.ν 'Έδεσσα fίκμασαν Σχολαί φιλολογίαs, φιλο
σοφίαs καί έπιστημών, αι όποίαι κατέστησαν περί
φημοι, διά τάs έκδόσειs καί μεταφράσειs στή.ν Άρα
μαϊκή.ν γλώσσαν τών έργων τού Πλάτωνοs, Ίπποκρά
τουs, Άριστοτέλουs κ.τλ. Τόν 2ον μΧ. αtώνα ιδρύ{)η 
Θεολογική. Σχολή., δπου έδίδαξαν διαπρεπείs ιερωμέ
νοι-{}εολόγοι, δπωs ό 'Εφραίμ, ό 'Ίβαs κ.δ.. 'Εκεί μετε
φράσ{)η ή Παλαιά Δια{)ή.κη (Συριακή. μετάφρασιs) μέ 
τή.ν άξιοσημείωτον παρατή.ρnσιν, δτι οι διδάσκαλοι 
τfίs Σχολfίs τfίs Έδέσσηs δέν έδέχοντο άί\ί\nγορικάs 
έρμnνεfαs, δπωs ή Σχολή. τfίs Άλεξανδρείαs, άλλά 
nκολού{)ουν τή.ν γραμματικfιν και ιστορική ν έρμn
νεfαν, πού εΤναι τό έπιστημονικώs όρ{)όν. 
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οι Σελευκίδαι διώριζαν κυβερνήταs τfίs Έδέσσns, 
τοπάρχαs δnλαδiι, οι όποίοι προσεφωνούντο κατά 
τό έ.fios τfίs έποχfίs Βασιλείs καί τό βασίλειόν των 
διετnρiι-θn άπό τό 1 32 πΧ. fωs τό 2 1 6  μΧ. Τiιν έπο
χiιν τού Ίnσού Βασιλεύs τfίs Έδέσσns nτο ό Άβγά
ροs ό Ε' (9-46) ό όποίοs συνδέεται μέ χριστιανικiιν 
παράδοσιν, πού περιέχει στοιχεία ιστορικfίs άλn
-θείαs καί δι' αύτό τiιν άναφέρομεν. 

Εtδικώτερον περί τό 325 ό Έπίσκοποs Καισαρεί
αs Εύσέβιοs (+370) έγραψε στiιν «'Εκκλnσιαστικiιν 
Ίστορίαν» του (Ι, 1 3, εts Mίgne «Patrologίa Graeca», 
τόμοs 20 στiιλn 1 20 κ.έ.) δτι άνεύρε στά έπίσnμα 
έγγραφα (δnμόσιοι χάρται) πού έφυλάσσοντο στό 
«γραμματοφυλάκειον» (άρχείον) τfίs πόλεωs καί 
διέσωζαν παλαιά γεγονότα, τiιν άλλnλογραφίαν τού 
Άβγάρου μέ τόν Χριστόν! Αι δυό έπιστολαί έγράφn
σαν στiιν Συριακή. ν γλώσσαν καί ό Έπίσκοποs τάs 
μετέφρεσε έπακριβώs. Τά κείμενά των έκυκλοφόρn
σαν εts χειρόγραφα Έλλnνικά τόν 5ον καί 6ον αtώνα 
καί προεκάλεσαν βα-θυτάτnν συγκίνησιν εts όλόκλn
ρον τόν Χριστιανικόν κόσμον. 

Κατά τά γραφέντα (πού έφ' δσον άποδειχ-θούν 
γνiισια άποτελούν ιστορίαν) ό Βασιλεύs Άβγάροs, 
πού έβασανίζετο ύπό άσ-θενείαs άπέστειλε στόν Ίn
σού fναν άξιωματούχον του, ό όποίοs Τόν συνήντnσε 
καί Τού παρέδωσε έπ ιστολiιν τού Βασιλέωs, n 
όποία έγραφε : 

</Ήκουσα νά y{νεται λόyοs διά σέ κα{ διά τά ίάμα
τά σου, τά δποτα κάμνειs χωρ{s φάρμακα κα{ χωρ{s 
βοτάναs.Δ ιότι, ώs λέγουν, κάμνειs νά άναβλέπουν ol 
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τυφλο(, νά βαδ(ζουν οί χωλο(, νά καθαρ(ζωνται ol λε
προ(, διώκειs τά άκάθαρτα πνεύματα κα( έκδιώκειs 
τούs δα(μοναs, lατρεύειs άνιάτουs άσθενε(αs κ α( 
άνεyε(ρειs έκ τού τάφου νεκρούs. Διά τούτο λοιπόν 
σού γράφω διά νά σέ παρακαλέσω νά έλθns πρόs έμέ 
κα( νά μέ ίατρεύσns άπό τrίν άσθένειαν, n όπο(α μέ 
βασαν(ζει.Διότι άκούω, δτι ol Ίουδαlοι δ μιλούν ένα
ντ(ον σου κα( θέλουν νά σού κάμουν κακόν. "Έχω πο
λύ μικράν πόλιν, άλλ' ώρα(αν, n όπο(α άρκεl κα( διά 
τούs δυό iιμάs». 

Κατάτόν Εύσέβιον ό Ίnσούs άπfιντnσε : 

« 'Άβyαρε, εlσαι μακάριοs, διότι έπ(στευσαs εls 
έμέ χωρ(s νά μέ ίδns. Διότι έχει yραφfι περ( έμού, δτι 
δσοι μέ ίδουν δέν θά πιστεύσουν είs έμέ, διά νά πι
στεύσουν εls έμέ δσοι δέν θά μέ ίδουν κα( αύτο( θά 
ζrίσουν. 'Όσον δι' δσα μού yράφειs νά έλθω πρόs σέ, 
όφεtλω πρώτον νά έκπλnρώσω έκεlνα, διά τά όποια 
έστάλnν ι'iνωθεν, κα( άφού τά έκπλnρώσω, τότε ν' 
άναλnφθώ είs έκεlνον, ό όποlοs μέ έστειλεν. Κα( 
δταν άναλnφ8ώ, τότε θά σού στε(λω ινα άπό τούs 
μαθnτάs μου, διά νά ίατρεύσn τό πάθοs σου κα( νά 
σού δώσn ζωrίν κα( είs σέ κα( είs τούs ίδικούs σου». 

Ό αύλικόs τού Άβγάρου nτο ζωγράφοs καί έν τά
χει έζωγράφισε τό πρόσωπον τού Ίnσού, διά νά τό 
δείξn στόν βασιλέα του (tστορικfι -θέσιs) n κατά τfιν 
παράδοσιν έπειδfι ό ζωγράφοs δέν άπέδιδε πιστώs 
τό πρόσωπον τού Ίnσού αύτόs ένίφ-θn καί έν συνε
χείq. έστέγνωσε τό πρόσωπόν του μέ ενα μανδήλιον, 
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δπου ώs έκ -θαύματοs άπετυπώ-θn ή. μορφή Του 
(-θρnσκευτική {}έσιs). Ή «άχειροποίnτΟS» αύτή εικών 
n ή. «μανδήλα» μετεφέρ-θn στόν "Αβγαρον δ δποίοs 
τήν προσεκύνnσε καί έ-θεραπεύ-θn. Έ-θεωρή{}n δέ 
-θαυματουργόs, διότι ειs αύτήν άπεδό-θn πολλάκιs ή. 
σωτnρία τiis πόλεωs, άπό έχ-θρικάs έπι-θέσειs. 

Έκτόs άπό τόν Εύσέβιον άνευρέ-θn τό παλαιόν 
Συριακόν κείμενον Άδδά"ί (Θαδδαίοs) πού έξεδό-θn 
τό 1 8 76  στό Λονδίνον («The doctrίne of Addaί th.e 
apostLe») καί πλii.flos άλλων χειρογράφων έπί τού -θέ
ματοs στά Περσικά, Λατινικά, 'Αραβικά, Άρμενικά 
κ.τλ. Π λήν τών -θεολογούντων άνεφέρ-θnσαν στήν 
εικόνα τού Χριστού ιστορικοί δπωs δ Βυζαντινόs 
Κεδρnνόs, δ Προκόπιοs, δ λόγιοs Αύτοκράτωρ 
Κωνσταντίνοs ό Πορφuρογέννnτοs (905-959) πού 
συνέγραψε βιβλίον μέ τίτλον : «Διήγnσιs περί τiis 
πρόs "Αβγαρον άποσταλείσns άχειροποιήτου -θείαs 
εικόνοs Χριστού τού Θεού ή.μών». Τελικώs έπί Ρωμα
νού τού Λεκαπnνού (920-944 ) άφού, δ Στρατnγόs 
του Ίωάννns Κουρκώναs ένίκnσε τούs "Αραβαs τiis 
περιοχiis ή. εικών μετεφέρ-θn στήν Κωνσταντινούπο
λιν (944). 'Όσον άφορά στήν -θρnσκευτικήν πίστιν 
έπί τiis εικόνοs ή. 'Ιερά Σύνοδοs άνεφέρ{}n στά -θαύ
ματα τiis εικόνοs τiis Έδέσσns πρόs τόν Αύτοκράτο
ρα θεόφιί\ον (829-842) διά νά τόν πείσn περί τiis 
προσκυνήσεωs τών εικόνων πού ε1ναι {}αυματουργαί 
καί νά σταματfισουν οι διωγμοί τών εικονολατρών. 

'Από έδώ καί πέραν ή. ιστορία τού 'Αγίου Μανδn
λίου, μέχρι σήμερον ε1ναι -θρυλική. "Ετσι δέν ύπάρ
χει λόγοs νά μνnμονεύσωμεν τάs άναποδείκτουs 
άπόψειs. 'Όμωs έφ' δσον άποδειχ-θούν ώs γνήσια τά 
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δημόσια άρχεία τiis Έ δέσσηs, τότε άναμφιβόλωs 
έχομεν τnν μορφή. ν το'Ο Χριστο'Ο. 

Ό Εύσέβιοs τiis Καισαρείαs πού nτο σύγχρονοs 
το'Ο Μ. Κωνσταντίνου συνέγραψε πλii-θοs βιβλίων 
{}εολογικοQ περιεχομένου, άλλά καί ιστορικοQ, 
&στε ό ρ{}ώs χαρακτηρί�εται δτι « ώS ιστορικόs 
ύπiiρξεν άφ-θαστοs» (Π. Χρnστου : «'Ελληνική. Πα
τρολογία» fκδ. «Βυ�άντιον» Θεσσαλονίκη 1 98 7, τό
μοs Γ, σελ. 322). 

Διαφωτιστικόν έπί το'Ο προκειμένου εlναι τό βι
βλίον του R. Lacq ueur : «Eusebίus als Hίstorίker 
seίηer Zeίt » (Berlίη 1929)  δηλαδή. «δ Εύσέβιοs ώs 
ιστορικόs τίis έποχίis του». 

Ύπό αύτnν τnν fννοιαν δ Εύσέβιοs, ώs ιστορική. 
πηγή. δέν μπορεί νά ύποτιμη-θίi. Κατά τnν γνώμην 
μου, μετά τά δσα σχετικά έδιάβασα, πιστεύω δτι ή 
μορφή. τοQ ΊησοQ εlναι αύτή. πού περιγράφει δ 
Εύσέβιοs. Τώρα νά Τόν έ�ωγράφισε δ άπεσταλμένοs 
τοQ Άβγάρου fι έάν δ Χριστόs έκάλυψε τό πρόσω
πόν του μέ ϋφασμα καί έκεί έτυπώ{}η ή μορφή. Του 
εlναι συ�ητnσιμα, δίχωs νά άπαιτίiται {}αQμα, διότι 
πι-θανώs έτέ{}η κάποια ούσία έπί τοQ ύφάσματοs, ή 
όποία άπετύπωσε τfιν μορφnν εts αύτό. 

'Άs δλοκληρώσωμεν μέ τfιν άξιοσημείωτην άνα
φοράν στόν Ρωμαίον ϋπατον (26) καί ιστορικόν συγ
γραφέα Γναίον Λέντοuλον, δ δποίοs δίδει περιγρα
φfιν τiis μορφίis το'Ο Χριστο'Ο, πού ε1ναι δμοία μέ τι\ ν 
«άχειροποίητον» εtκόνα. Ή περιγραφή. το'Ο Λεντού
λου (άπεκαλύφ{}η τόν 1 1  ον αtώνα) συμφωνεί μέ τfιν 
περιγραφfιν πού κάνει δ Ίωάννns ό Δαμασκnνόs 
τόν 8ον αtώνα, γεγονότα πού ένισχύουν τnν άποψιν, 
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δτι τουλάχιστον ύπάρχουν στοιχεία διά τfιν μορφfιν 
τού 'Ιησού, έκτόs άπό τfιν βυζαντινfιν παράδοσιν. 

'Από δσα μέχρι τώρα έξετέ{)nσαν συνάγονται λο
γικώs τά άκόλου{)α, τά όποία έπιβεβαιώνουν τiιν 
Έλλnνικότnτα τού 'Ιησού : 
1 )  Ή γλώσσα τού 'Ιησού 1ίτο ή Έλλnνικfι (γλωσσικόν 

στοιχείον). 
2) Ή μορφή. τού 'Ιησού 1ίτο Έλληνικfι (άν-θρωπολογι

κόν στοιχείον). 
3) Ό τόποs καταγωγfίs τού 1ίτο Έλληνικόs (γεωγρα

φικόν στοιχείον). 
4) Ό 'Ιησούs διεχωρ(ζετο ό tδιοs άπό τούs Έβρα(ουs 

(συνειδητόν στοιχείον). 
5) οι Έβραίοι δέν έ-θεώρουν τόν Ίnσούν όμόφυλόν 

των (φυλετικόν στοιχείον). 
6) Ό πατήρ τού Χριστού, 'Ιωσfιφ, δέν γνωρίζομεν άν 

1ίτο Έβραίοs. Διά νά έχη δμωs μνηστfιν του τfιν 
Γαλιλαία ν Μαρία ν έκ Ναζαρέτ {)ά πρέπει νά hτο 
Γαλιλαίοs. ούτωs fί άλλωs ό Ίωσfιφ ώs πρόs τfιν 
καταγωγfιν τού 'Ιησού δέν λαμβάνεται ύπ δψιν, 
έπειδfι δέν ύπfίρξε φυσικόs πατfιρ τού Χριστού, 
άλλά {)ετόs. Ή μfιτηρ τού 'Ιησού, διά τfιν όπο(αν 
ιστορική. πλnροφόρησιs δέν ύπάρχει, ώs προερ
χόμενη δμωs έκ Γαλιλα(αs δέν 1ίτο Έβρα(α (γενι
κόν στοιχείον). 

7) Ό Ίnσούs 1ίτο Ρωμαίοs Πολ(τηs, πού μόνον Ρω
μαίοι και .Έλληνεs είχαν αύτό τό δικαίωμα (νομι
κόν στοιχείον). 
Περί δλων τούτων {)ά ή.δύνατο κάποιοs νά συγ

γράψη μονογραφ(αs. 
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Άπόσπασμα έκ τού Παπύρου Rylands (πρίν άπό 
τό 1 2 5) μέ κείμενον άπό τό κατά Ίωάννnν Εύαγγέ
λιον, στά 'Ελληνικά. 

1 0 1  



Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Π Λ Ε Υ Ρ Η Σ 

Λατινική έπιγραφfι είs άσβεστόλι-θον πού άναφέρει 
τό ονομα τού Πιλάτου. 
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Άπόσπασμα έκ. τοϋ Σιναϊτικού Κώδικ.οs, ό όποίοs 
περιλαμβάνει περίπου δλnν τιίν Παλαιάν κ.αί τιίν 
Καινιίν Δια-θιίκ.nν, στά Έ λλnνικ.ά. 

'Αγιογραφική. είκών του 'Αγίου Μανδnλίου έργον του 

Τζανέ Μουνιαλίi ( 1 659). 
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Μέ βάσιν τό 'Άγιον Μανδήλιον δ όνομαστόs ζωγράφοs 

Λεονάρντο Ντά Β ίντσι έφιλοτέχνn.σε περί τό 1 5 00 τό 

πρόσωπον τοϋ Χριστοϋ. 
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Ή μορφή τού Χριστού (φωτ. Enrie 1 93 1 )  τιίν όποίαν 

παρα{:}έτει ό Η. Kresten (εν{:}. <'ινωτ.). 
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Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Π Λ Ε Υ Ρ Η Σ  

Τό φίλnμα τού 'Ιούδα. 'Απόσπασμα τοιχογραφίαs τού 

Τζιόττο είs παρεκκλήσιον Σκροβέγκνι τfts Παδούns έν 

ετει 1 305. Στfιν άγιογραφίαν Q.νευ έξαιρέσεωs ό Ίnσούs 

έχει Άρίαν κατατομfιν, μέ Έλλnνικfι ρίνα καί λεπτορρι

νίαν, πού χαρακτnρίζει τfιν Λευκfιν Φυλfιν καί δχι τούs 

Σnμίταs (Ι . Κούμαρns). 
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Γ Λ Ω Σ Σ Α  Κ Α Ι  Μ Ο Ρ Φ Η  Τ Ο Υ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ  

Χριστόs καί Πιλάτοs. Πίναξ τού διασιίμου ζωγράφου 

'Αγγέλου Καραβάτζιο (συλ. Ίω. Δ. Πασσά). 
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10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
Π. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ: 

Ν.ΠΑΡΚΑΣ: 

«Ή μητρική. γλώσσα ταο 
ΊησαΟ» 
« Τό μεγάλο ψέμα» 
«Πηγέs έκκλησιαστικns 
tστορ!αS» 
«Περ! τίis Έλλnνικns ταο 
Ίnσαο έισταιδεύσεωs» 

Λ. ΦΙΛΗ: «Ή «ΚΟινή.» ώs γλώσσα 
ταο Ίnσο'Ο και των 27 
βιβλ!ων τfl.s ΚΔ.» 

Λ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ: «Ή πρώτη πρόs Τιμόeεον 
ποιμαντική. έπιστολή. το'Ο 
Άποστόλου Παύλου» 
« Ίστορ!α τfl.s έποχίis 
τίis ΚΔ.» 

Δ. ΧΙΩΝΗΣ: «Μιλο'Οσε ό Χριστόs 
Έλληνικά;» 
«Ή ό.ποκά{}αρσιι ταο 

Χριστιανισμαο άπότά 
έβραϊκά στοιχεία» 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ: «ΗΛIΟΣ» 
«ΜΕΓΑΛΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕIΑ» 
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ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Β. ΞΕΝΗ ΕΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ 
Ρ. ΓΚΡΑΙΗΒΣ: «Έβραϊκο! μύ{}οι» 
Β. ΜΕΣΟΡΙ: «Ύπό{}εσn ΊnσαΟ» 
Δ. ΡΟΠΣ: «Ή κα{}nμερινiι �ω ή σττίν 

Παλαιστ!νn στούs χρόνουs τού 
Ίnσού» 

Γ. ΞΕΝΗ 
F.ADRADOS: 
A. BOUQUET: 
H. CANDBURY: 

G. DALMAN: 
D. DIODATI: 
E. FUCHS: 
K. GREDNER: 

B. METZGER: 

Α. SCHWEITZER: 

ΤΗ. ΖΑΗΝ: 

«Hίstorίa de La Lengua Grίega» 
«Every day Lίfe ίn New Testament» 
« Ttιe Ν ew Testament and earLy 
Ctιrίstίan Lίterature» 
«J esus - J esctιua» 
«De Ctιrίsto Graece Loquente» 
«Dίe Spractιe ίm neuen Testament» 
«EίnLeίntung ίn das Neue 
Testament» 
« Ttιe Language to ttιe Ν ew 
Testament» 
«Gesctιίctιte der Leben Jesu
Forsctιung» 
«EίnLeίntung ίn das Ν.Τ.» 
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ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ 
ΚΩΝΣΤΑ.ΝrΙΝΟΥ ΠΛΕΥΡΗ 

Α. ΕΚΔΟθΕΝτΑ ΒΙΒΛΙΑ 

l .OI ΕΛΛΗΝΕΣ 
2 .0Ι ΒΆΡΒΑΡΟΙ 
3 .0Ι ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 
4.0 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 
5ΑΣ ΜΙΛΉΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 
6.0 ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 
7 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
8.0 ΓΕΛΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
9.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΆΝΔΑ 
1 0.0 ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΆΡΙΣΤΩΝ 
1 1  ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 
1 2.ΜΕΤΑΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ 
1 3.ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ 
1 4ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΡΑΓΙΑΔΕΣ 
1 5ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ 
16 .0 ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΗΣ 
1 7  .ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΉ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1 8.ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΆ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ 
1 9.πΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 
20.ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 
2 1 .ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
22.ΣΚΟΠ ΙΜΑ ΛΑΘΗ 

1 10 



ΓΛΩΣΣ Α Κ ΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ Χ ΡΙΣΤΟΥ 

23.ΦΥΣΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΚΑΚ.ΙΟΥ 
241ΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 
25llOIA ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; 
26ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΔΕΩΝ 
27.  ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ 
28. 2 1 n ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1 967 
29. Ο ΛΑΟΣ ΞΕΧΝΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΆ 

Β. ΕΚΔΟθΕΙΣΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ - ΜΕΛΕΤΑΙ 

1 .ΡΩΣΣΙΑ 1 9 1 7  
2.0 ΜΥΘΟΣ 
31Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ APXAIA ΕΛΛΑΔΑ 
4.ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕ ΙΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 
5.ΠΟΝΤΙΟΣ Π ΙΛΑΤΟΣ 
6ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 9 1 5 - 1 935 
7 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 
8.ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ 
9.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
1 0.0 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 
1 1 .ΣΟΥΡΗΣ 
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Ό Ίησούs Χριστόs δέν 

άφησε γραπτά κείμενα. Πά

ντοτε ώμίλει καί έδίδασκε 

προφορικώs. 

Είs ποίαν γλώσσαν δμωs 

ώμίλει; Διερμηνείs ούδαμού 

άναφέρεται δτι έχρησιμο

ποιούντο. Συνεπώs τιίν 

γλώσσαν, τιίν όποίαν έχρησι

μοποίει, έπρεπε νά τιίν γνω

ρίζουν οί άκροαταί του. Ποία 

ι\το iι κυρίαρχη αύτιί γλώσσα; 

τΗτο iι μητρική γλώσσα τού 

Χριστού; 

Τό έπιστημονικόν κύροs 

τού συγγραφέωs έγγυάται 

όρ.fiάs άπαντιίσειs είs τά ύφι

στάμενα έρωτιίματα. 



Τό παρόν βιβλίον δέν εlναι {}ρησκευτικόν, άλλά 

ίστορικόν. Αύτό σημαίνει, δτι δ σα γράφονται στηρί

ςονται είs στοιχεία πραγματικά καί όχι, δογματικά. 

Σκοπόs του είναι νά πληροφοριίση άντικειμενικώs, 

περί τfιs γλώσσns καί τfιs μορφfιs τού Χριστού. 

'Έτσι έχομεν τιίν άν{}ρωπίνην ταυτότητα τfιs 

προσωπικότητοs τού 'Ιησού. 

ISBN 960-835-802-7 
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