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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.ΠΑΠΑΣ: ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 

 

Ο ΙΟΥΔΑΣ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ «ΚΑΙ 

ΑΠΕΛΘΩΝ ΑΠΗΓΞΑΤΟ».Ή ΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ ΥΠΕΡΚΕΙΝΤΑΙ 

ΤΗΣ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ 

ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ. 

 

 

«Δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, Δόξα Σοι…» 

 

«Προσπαθήστε να μη φύγετε οφειλέτες, να μη σας τραβάν εκεί απάνω στα 

δικαστήρια132». 

 

Άνδρας μοι ενέπνεε μούσα πολύτροπους (αχάριστους133). 

 

 

 

Αγαπητοί ευεργέτες, 

 

Πώς να μην εγκωμιάσει κανείς την αχαριστία και την αγνωμοσύνη, αφού τη 

συναντούμε και στην Αγία Γραφή.  

 

Ο μαθητής του Ιησού, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, γνωστός και από το Μυστικό Δείπνο, 

αφού έλαβε τα τριάκοντα αργύρια, παρέδωσε τον Διδάσκαλο στους Γραμματείς και 

Φαρισαίους. Αγκάλιασε και φίλησε τον Ιησού. Τί λοιπόν τιμητικότερο από τον 

εναγκαλισμό και τον ασπασμό από τον μαθητή σου; Μπορείς να μείνεις ασυγκίνητος 

και να μην το εγκωμιάσεις;  

 

Αυτό δείχνει την ευγνωμοσύνη και τις χάριτες, που οφείλει ο ενδεής στον ανενδεή.  

Είναι ύψιστη εκδήλωση τιμής και αναγνώρισης. Είναι η δημόσια παραδοχή του 

ευεργετηθέντος στον ευεργέτη. Ο ασπασμός όμως, αγαπητοί αχάριστοι, δεν ήταν 

αγνός. Ήταν δόλιος και είχε κοστολογηθεί: Τριάκοντα Αργύρια. Η τιμή του 

«τετιμημένου». 

 

Όλες οι ευεργεσίες, όλα τα βιώματα στους κόλπους των Δώδεκα μαθητών 

εξαργυρώνονται με έναν ασπασμό. Με το φίλημα του Ιούδα. Με την προδοσία και 

την παράδοση του Διδασκάλου του. Και ο Ιησούς παραμένει νηφάλιος. Απευθύνεται 

όμως στον μαθητή του, τον Ιούδα, για να σχολιάσει την πράξη του. απλώς έθεσε ένα 
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ερώτημα. Τα ερωτήματα πολλές φορές είναι σημαντικότερα από τις απαντήσεις.134 

«Ενώ δε αυτός ωμιλούσε, ιδού έφθασε ο όχλος και αυτός που ελέγετο Ιούδας 

 ένας από τους δώδεκα, επήγαινεν εμπρός ως οδηγός των και επλησίασε τον Ιησούν, 

δια να τον φιλήση. Διότι αυτό τους είχε δώσει ως σημείον. Τους είχε δηλαδή πει. 

‘‘όποιον φιλήσω, αυτός είναι ο Ιησούς’’.  

 

Ο δε Ιησούς του είπεν. ‘‘Ιούδα, με φίλημα, με αυτό το δείγμα της αγάπης, προδίδεις 

συ τώρα τον υιόν του ανθρώπου;».  

 

«Εκεί, ενώ ο Ιησούς δίδασκε, κατέφθασε ο όχλος και με επικεφαλής τον Ιούδα, 

πλησίασε τον Ιησού, τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Αυτό ήταν το σημείο 

αναγνώρισης. Έτσι είχε συμφωνήσει με τους Αρχιερείς και τους Γραμματείς. Ο 

Ιησούς όμως ατάραχος τον ερωτά: Με αυτό το φίλημα «δείγμα αγάπης» προδίδεις 

τον Διδάσκαλον; (υιόν του ανθρώπου;)» 

 

Έτσι ακριβώς έγινε αγαπητοί αχάριστοι. Μήπως πράττετε και εσείς το ίδιο; Μήπως 

καθημερινά προδίδετε τους ευεργέτες σας; Μήπως τους παραδίδετε στη χλεύη τού 

όχλου για να τους σταυρώσει; Ποιο είναι το δικό σας τίμημα; Μήπως τα αγαθά και η 

καρέκλα που άρπάξατε από τους ευεργέτες σας; Μήπως η ποταπή σκέψη σας, ότι 

παραδίδοντας τους ευεργέτες στον όχλο θα τους εξαφανίσετε και θα προβληθείτε ως 

αυτοφυή φυτά; Μήπως θέλετε να πείσετε κάποιους ότι κατήλθατε εξ ουρανού με 

αλεξίπτωτο;  

 

Ή μήπως θέλετε να επιβεβαιώσετε τη ρήση για τους αλεξιπτωτιστές που σαλτάρουν 

στους θώκους; Φυσικά δεν εννοώ εδώ τους γενναίους που μάχονται «υπέρ πίστεως 

και πατρίδος» Εννοώ συγκεκριμένα εσάς! Εσείς δεν ξέρετε ποιούς εννοώ; Δέστε 

μέσα οας, αφήστε λοιπόν τους δήθεν, τους κακεντρεχείς και ζηλόφθονους ευεργέτες, 

αφήστε τους να υλακτούν, ποιος θα τους ακούσει; Αν σκέφτεσαι έτσι, τότε ο W. 

Reich μπορεί να σάς δώσει τη δέουσα απάντηση με την ηχηρή ιαχή135: Άκου 

Ανθρωπάκο! Έμεινε πια ως σήμα κατατεθέν αγαπητοί αγνώμονες, το όνειδος που 

προσάπτουν οι ευεργέτες στους αχάριστους και τους προδότες. «Είσαι Ισκαριώτης»! 

Πώς σάς φαίνεται αυτό; Δεν σάς πλήττει; Δεν έχει δηλαδή απομείνει ίχνος 

αξιοπρέπειας, μεταμέλειας και μετάνοιας; Σάς ενδιαφέρει μόνον το ταμείο του 

Πατισάχ; Γνωρίζετε τι σημαίνει Πατισάχ; Κάποια ωραία πρωΐα το κράτος θα 

χτυπήσει την πόρτα σας και θα ζητήσει λογαριασμό.  

Ο ποιητής Κώστας Μόντης προειδοποιεί τους αχάριστους για όσα τους περιμένουν 

και μετά θάνατον: «Προσπαθήστε να μη φύγετε οφειλέτες,να μη σας τραβάν εκεί 

απάνω στα δικαστήρια.»136 
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Όπως λέει και ο B.Brecht «Κάθε δέκα χρόνια και ένας μεγάλος άνδρας: ποιος 

πλήρωσε τα έξοδα; Πόσες και πόσες ιστορίες, πόσες και πόσες απορίες137». Ξέρετε 

τι λέει μια οθωμανική παροιμία για αυτό το ταμείο του Patisach; Είναι η 

προσωποποίηση της διαφθοράς!  

 

Όποιος δεν τρώει και δεν αρπάζει από το ταμείο του Patisach είναι(χοίρος) 

γουρούνι138. Οι χοίροι δεν υποψιάζονται καν ότι σύντομα η πάχυνση θα τους κάνει 

σουβλάκια. Ζητώ συγνώμη αν οι εκφράσεις είναι «αήθεις», αλλά σε «αήθεις» 

απευθύνονται. Εχω διαβάσει όμως και κάτι άλλο ακόμα για τους χοίρους.: «Οι χοίροι 

ήδονται κόπροις και βορβόροις» και ουχί καθαρώ ύδατι- και όχι σε καθαρό νερό. 

 

Αγαπητοί αχάριστοι και αγνώμονες δε σάς τρομάζει η μεταμέλεια του Ιούδα;139 

Γνωρίζετε τι έπραξε; Δεν σάς προτρέπω βέβαια σε απονενοημένα εγχειρήματα. Σε 

καμία περίπτωση. Απευθύνομαι απλά στο μετάφρενόν σας! Και ο Ιούδας, όταν είδε  

τι έκανε αισθάνθηκε τύψεις συνειδότος. Επέστρεψε τα αργύρια, αλλά το πιο 

σημαντικό είναι ότι αυτοτιμωρήθηκε: Και απελθών απήγξατο. Δε χρειάζεται να το 

αναλύσετε. Εσείς βολεύτηκατε, σταυρώσατε και σταυρώνετε τους ευεργέτες σας. Κι 

τι έγινε; Εσείς ευτυχείτε! Δεν πάνε οι άλλοι να κόψουν το λαιμό τους. Τι σάς νοιάζει 

εσάς; Προσκυνητές έχετε! Officia ναι, πολλά! Αποφασίζετε και για τις τύχες των 

άλλων. Λίγο παράδοξο βέβαια να είσαι γιατρός των άλλων, ενώ ο ίδιος είσαι 

λεπρός!: «Ιατρός άλλων αυτός έλκεσι βρύων». Ναι, είστε γεμάτοι πληγές, αλλά θερα 

πεύετε τους άλλους. Είναι δυνατόν; θα ρωτήσει κάποιος. Γιατί όχι; Μπορείτε να 

διαφθείρετε τους πάντες. Το μέσον προς σκοπόν είναι τα αργύρια κοινώς τώρα 

ονομάζονται ευρώ.  

 

Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις! Εσείς κάνατε τη δήλωσή σας! Πήρατε την 

καρέκλα και το στέμμα. Αλήθεια, από ποιόν την πήρατε; Εννοώ είχατε 

συνυποψήφιους; Πού πήγανε αυτοί οι έρημοι; Ποιος τους απέκλεισε; Και ποιοι ή 

ποιος επέλεξε εσάς τους χαρισματικούς; !!! 

Γιατί δε βγαίνουν οι ευεργέτες να δώσουν και να γράψουν κατά τον Κ. 

Καβάφη140:«τίτλους πολλούς και ονόματα; αφού οι περγαμηνές σας θαμπώνουν 

τους βαρβάρους!», και μάλιστα όταν αυτές είναι σε διεθνές επίπεδο, γιατί πράγματι 

οι βάρβαροι… είναι «μια κάποια λυσις141» σε αυτό τον παραδείσιο κόσμο που 

ζούμε! Το χρήμα έχει τη δύναμη. Διαφθείρει πολλούς. Αλλά αγαπητοί αχάριστοι πώς 

θα υπηρετήσετε το πνεύμα, και την επιστήμη και ταυτόχρονα και το Μαμωνά; 

Μήπως-μήπως ρωτάω ως αγνοών –μήπως βοήθησε ο Μαμωνάς,με επενδύσεις 

υπεράνω κάθε υποψίας, να φτάσει κάποιος στον Όλυμπο και δυστυχώς να 

καταστήσει τους άξιους –πεινώντες και διψώντες- ενδεείς υπηρέτες του; Και ο νοών 

νοείτω!!! 
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Ο Ιούδας λοιπόν και πάλι στο προσκήνιο. Πάω ξανά στη Θεόπνευστη Γραφή142: 

«Τότε ο Ιούδας, ο οποίος τον είχε παραδώσει, όταν είδε ότι ο Ιη- σούς κατεδικάσθη 

από το συνέδριον, κατελήφθη από μεταμέλειαν (όχι όμως από πραγματικήν 

μετάνοιαν, που θα τον ωδηγούσε πλησίον του Χριστού) και σαν να ησθάνετο 

αβάστακτο βάρος δια τα τριάκοντα αργύρια, τα έδωσε πίσω εις τους αρχιερείς και 

πρεσβυτέρους λέγων. 

 

‘‘ημάρτησα, διότι παρέδωσα αίμα αθώον143” Εκείνοι δε είπον. ‘‘και τι μας μέλει 

εμάς; Συ θα δώσης λόγον δι’ αυτό’’. Και αφού έρριψε με αγανάκτησιν τα αργύρια εις 

τον ναόν, έφυγε απελπισμένος και επήγε και εκρεμάσθη. Οι δε αρχιερείς επήραν τα 

αργύρια και είπαν. ‘‘δεν επιτρέπεται να τα βάλωμε εις το ταμείον του ναού, διότι 

είναι τιμή αίματος, το οποίον μετ’ ολίγον θα χυθή’’. Αφού δε έκαμαν συμβούλιον 

ηγόρασαν με αυτά τον αγρόν του κεραμιδά, ως τόπον ταφής των ξένων (οι οποίοι 

συνέβαινε να αποθνήσκουν εις την Ιερουσαλήμ). Δι’ αυτό και ο αγρός εκείνος έχει 

ονομασθή μέχρι σήμερα ‘‘αγρός αίματος’’.  

 

Τότε εξεπληρώθη αυτό που είχε λεχθή δια του προφήτου Ιερεμίου, ο οποίος έλεγε. 

‘‘και έλαβαν τα τριάκοντα αργύρια, την τιμήν του ανεκτιμήτου, τον οποίον μερικοί 

από τους υιούς Ισραήλ τόσον είχαν εκτιμήσει, και έδωκαν αυτά δια τον αγρόν του 

κεραμιδά, όπως με καθωδήγησε ο Κύριος». 

 

 Ο Ιούδας επιστρέφει τα αργύρια! Μεταμελείται. Και… εκρεμάσθη.  

 

Μακάβριο βέβαια το θέαμα έστω και νοερά ορώμενο! Αλλά εγένετο! Αυτές ήταν οι 

επιλογές του! Στην εικόνα που ακολουθεί με τον τίτλο «Προδοσία»,Ο Ιούδας 

ασπάζεται το δάσκαλό του, και βλέπουμε μια ανάγλυφη σκηνική παρουσίαση της 

στιγμής που ο Ιησούς προδίδεται από το μαθητή του με «το φίλημα» και παραδίδεται 

σε άνομους ληστές, ο δίκαιος κριτής!144 
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Απήλθε ο Ιούδας. Απήγξατο λοιπόν ο Ιούδας. Στηλιτεύει ο ίδιος την πράξη του. 

Αυτοκτονεί. Διαισθάνεται το αμάρτημα. Πόσοι άλλοι όμως το διαισθάνονται; Πόσοι 

άλλοι δε μακαρίζουν τη μακάβρια συμπεριφορά τους και δεν εναβρύνονται από 

ικανοποίηση, περιφρονώντας τους ευεργέτες τους; Και πόσοι ακόμα δεν επαίρονται 

γιατί αυτοί, σπουδαίοι και τρανοί όντες, απαξιώνουν τις ευεργεσίες τους; Ξεχνούν 

όμως μια από τις σημαντικότερες ακολουθίες της Εκκλησίας μας που διακηρύσσει: 

«Ου παραμένει ο πλούτος, ου συνοδεύει η δόξα».  

 

Ξεχνούν ακόμα την κατηγορική προσταγή του Ε. Καnt που προτρέπει τους 

ανθρώπους να συμπεριφέρονται έτσι, ώστε οι πράξεις τους να αποτελούν καθολική 

νομοθεσία. Ξεχνούν ακόμα ότι η υπεροψία, η ραδιουργία και η αδικία,οι κλίκες,η 

αναξιοκρατική κατάληψη της εξουσίας νομοτελειακά επιστρέφουν σε εκείνον που τις 

εκπέμπει. Θα επιστρέψουν λοιπόν τα δεινά και μπορεί να θεαθούν: «Ρακένδυτοι, 

φθειριώντες και ημιθανείς146». Ξεχνούν τη ρήση του Ιησου: 

«Μην κάνεις στους άλλους, ό,τι δεν θες να σου κάνουν!»Ο Σόλων, σοφός ων, θα 

διατύπωση τη ρήση: Μηδένα προ τού τέλους μακάριζε. 

«Πάντα ουν όσα εάν θέλητε ίνα ποιωσιν υμίν οι άνθρωποι ούτως και 

υμείς ποιείτε αυτοίς.»146
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Έτσι εγκωμιάζεται και η προδοσία των αχάριστων και αγνωμόνων. 

Έργο δυσχερέστατο, γιατί, τι να πρωτοϋμνήσουμε;  

Θα έπρεπε να επικαλεστούμε τη Μούσα και παραφράζοντας τον πατέρα της ποίησης, 

τον Όμηρο, να αναφωνήσω: Άνδρας μοι ένεππε μούσα 

πολύτροπους(αχάριστους147)… Σε αυτούς τους πολύτροπους αρμόζει η ρήση: Την 

προδοσίαν πολλοί ηγάπησαν, αλλά τους προδότες ουδείς! 

 

Η περίπτωση της προδοσίας του Ιούδα φαίνεται ότι απασχολεί και τους 

Διδακτικολόγους! Πώς θα διδαχτεί αυτή η ενότητα στους μαθητές; Γνώριζε ο Ιησούς 

ότι θα τον προδώσει και θα τον παραδώσει ο Μαθητής του; Ασφαλώς Ναι! Γιατί 

όμως τον προδίδει;  
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Ο Gilbert Highet θα απαντήσει ότι, ο μαθητής αυτός δε στάθηκε άξιος να πάρει από 

τον Δάσκαλο ό,τι καλύτερο του έδωσε. Ο Ιούδας δεν αισθάνεται τη συντριβή του 

Πέτρου. Είναι ψυχρός. Παραδίδει τον Δάσκαλό του με ένα φίλημα.  

Και στη συνέχεια απαγχονίζεται148. 

 

«Ένας απ’ τους δώδεκα εκλεκτούς μαθητές του Ιησού ήταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, 

που βοήθησε τις αρχές των Ιουδαίων να τον συλλάβουν. Ο Ιησούς το ήξερε κι ο 

ίδιος.  

Κατά το δείπνο του Πάσχα μίλησε περί αυτού χωρίς ν’ αναφέρη το όνομα του 

προδότη – αν και δεν ξέρουμε αν είπε ή ήξερε τίποτα παρά μόνο κατά τις τελευταίες 

στιγμές. Να μια περίπτωση από τα σπουδαιότατα και τα πιο δύσκολα προβλήματα 

της διδασκαλίας. Γιατί να έχη ο καλός δάσκαλος κακούς μαθητές; Ο 

 

 Ιησούς ήταν από τους αρίστους δασκάλους και είχε ένα απ’ τους χειρίστους 

μαθητές. Γιατί; Αυτό δεν συνέβη απλώς, για το λόγο ότι δεν μπόρεσε να πάρη το 

καλύτερο από όσα έδωσε ο Ιησούς. Δεν προσπάθησε να καταλάβη τη διδασκαλία του 

Ιησού κι ύστερα μ’ όλη την καλή του θέλησε απέτυχε, όπως συνέβη μερικές φορές 

και με τους άλλους. Δεν έπαθε κρίση, που τον συνέτριψε, όπως ο Πέτρος. Γύρισε την 

πλάτη και πήρε άλλο δρόμο αποφασιστικά και σταθερά. Σκέψου τι μέθοδο διάλεξε, 

για να δείξη στους αστυνομικούς ποιος είναι ο Ιησούς.  

 

Το κύριο μάθημα του δασκάλου του ήταν όλοι οι άνθρωποι ν’ αγαπιώνται και να 

εμπιστεύωνται ο ένας τον άλλον. Έτσι ο Ιούδας αντί να τον δείξη με το δάχτυλο, ή να 

πάη να σταθή πλάϊ του, πήγε και τον φίλησε. Όσο θεαματική κι αν είναι η περίπτωση 

του Ιούδα, είναι μια στις πολλές». 

 

Οι ευεργέτες όμως, ως απλοί άνθρωποι, πώς να ξέρουν τα μελλούμενα; Πώς μπορούν 

να ξέρουν τι τους επιφυλάσσουν μερικοί μαθητές τους; Λέτε να ξέρουν για την 

προδοσία και μάλιστα για το φίλημα και να τούς ευεργετούν; Μου φαίνεται λίγο 

άτοπο για τα ανθρώπινα όντα. Ιδού ο Ιούδας και το φιλί στο Δάσκαλο149. 

Αποκαλυπτική είναι και η φωτογραφία με τον Ιούδα και τα τριάκοντα αργύρια. Ο 

Ιούδας φαίνεται όντως εξουθενωμένος και απλώνει τα χέρια με τα τριάκοντα αργύρια 

στους απορημένους Αρχιερείς, Γραμματείς και Φαρισαίους. Φαίνεται ότι τα 

επιστρέφει. Κάποτε γίνεται και αυτό, αλλά το τίμημα θα είναι βαρύ. Θανάσιμο. 

Παραθέτουμε την εικόνα150. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 

 

133 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ: Κεφ. ΚΒ΄, 47-49. «Έτι δε αυτού λαλούντος ιδού όχλος, και ο 

λεγόμενος Ιούδας, εις των δώδεκα, προήγεν αυτούς, και ήγγισε τω Ιησού φιλήσαι αυτόν. 

τούτο γαρ σημείον δεδώκει αυτοίς. ον αν φιλήσω, αυτός εστιν. ο δε Ιησούς είπεν αυτώ. 

Ιούδα, φιλήματι τον υιόν του ανθρώπου παραδίδως;». 

134 

Wilhelm Reich.: Άκου, Ανθρωπάκο! Μτφρ.: Δ. Παπαδημητρίου: Αποσπερίτης 1983. 

135 Κώστας Μόντης: Από τις “Στιγμές”περιοδικό Νέα Εστία, τ. 1760. 

136 Bertolt Brecht: Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει. 

137 Πρόκειτα για το ταμείο των Σουλτάνων,το κρατικό ταμείο που το επιβουλεύονται οι 

διεφθαρμένοι.Συνεκδοχικά κάθε ταμείο που λεητατείται από διαφθορείς και 

διεφθαρμένους 
138 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ: Κεφ. ΚΖ΄, 3-10. 

139 Κ. Καβάφης: Περιμένοντας τους βαρβάρους. 

140 Κ. Καβάφης: Περιμένοντας τους βαρβάρους.Δυστυχώς βάρβαροι υπάρχουν και 

σήμερα,αλλά όχι με το ξίφος,αλλά με την αιχμή του Ευρώ.Ξέρετε τι σημαίνει να δίνεις 

Ευρώ στους πειναλέους; Τους εξαγοράζεις και υποκλίνονται στο Μαμωνά! 

141 Λουκ. 16,13 :Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕναν μισήσει καὶ τὸν ἕτερον 

ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 

142 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ: Κεφ. ΚΖ΄, 3-10. «τότε ιδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι 

κατεκρίθη, μεταμεληθείς επέστρεψε τα τριάκοντα αργυρια τοις αρχιερεύσι και τοις 

πρεσβυτέροις λέγων. ήμαρτον παρα- δούς αίμα αθώον. οι δε είπον. τι προς ημάς; συ όψει 

και ρίψας τα αργύρια εν τω ναώ ανεχώρησε, και απελθών απήγξατο. Οι δε αρχιερείς 

λαβόντες τα αργύρια είπον. ουκ έξεστι βαλείν αυτά εις τον κορβανάν, επεί τιμή αίματός 

εστι. Συμβούλιον δε λαβόντες ηγόρασαν εξ αυτών τον αγρόν του κεραμέως εις ταφήν τοις 

ξένοις. διο εκλήθη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως της σήμερον. τότε επληρώθη το 

ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος. και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιμήν 

του τετιμημένου ον ετιμήσαντο από υιών Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του 

κεραμέως, καθά συνέταξε μοι Κύριος.». 
143 Ματθ. 27,4. 

144 Το φιλί του Ιούδα: Αντιαιρετικός, Χρήστος Παλάντζας,συνταξιούχος καθηγητής 
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θρησκευτικών,από που η εικόνα. 

145 Α.Λαζάρου: Ιστορία των νεωτάτων χρόνων. ΟΕΔΒ.Έτσι χαρακτηρίζονται οι Έλληνες που 

βρέθηκαν αλυσοδεμένοι στις τουρκικές φυλακές της Τρίπολης κατά την άλωση της 

Τριπολιτσάς. 
146 Ματθαίος:7,12. 

147 Παράφραση για την περίπτωση. Ζητώ συγγνώμη από τους μελετητές της Οδύσσειας του 

Ομήρου. 

148 Gilbert Highet: Η τέχνη να διδάσκεις: Μτφρ.: Χρ. Πανέτσου, Αθήνα, χ.χ., σελ.168-169. 

149 Χρ. Αραμπατζή: Η σύγκρουση των γνωστικών με την αλήθεια: Εφ.: Το Βήμα: 23/4/2006, 

σελ.Α4- 880. 

150 Γ. Γιατρομανωλάκης: Το Ευαγγέλιο του Ιούδα: Το βάρος της προδοσίας: Εφ.: Το Βήμα: 

23/4/2006: Επιμ.: Ι.Κ. Πρετεντέρης, σελ.77Α
 


