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«παίγκημκ ακόμμο γοκαηθόξ»                                                                            
Τμο Φώηε Κόκημγιμο 

 Σήμενα πμο γνάθς, μένα Tεηάνηε, 29 Aογμύζημο, είκαη ε 
μκήμε ημο αγίμο Iςάκκμο ημο Πνμδνόμμο. Xζεξ ημ βνάδο 
ράιαμε ημκ Eζπενηκό θαηακοθηηθά ζ' έκα πανεθθιήζη, θ' ήηακε 
μμκαπά ιίγεξ γοκαίθεξ θαη δομ-ηνεηξ άκδνεξ. Σήμενα ημ πνςί 
ράιαμε ηε ιεηημονγία ημο πάιη με ιίγμοξ πνμζθοκεηέξ. Tα 
μαγαδηά ήηακε ακμηπηά, όιμη δμοιεύακε ζακ κα μεκ ήηακε ε 
γημνηή ημο πημ μεγάιμο αγίμο ηεξ ζνεζθείαξ μαξ. Aιεζηκά ιέγεη 
ημ ηνμπάνη ημο "Mκήμε δηθαίμο μεη' εγθςμίςκ, ζμη δε ανθέζεη ε 
μανηονία ημο Kονίμο, Πνόδνμμε". Mε εγθώμηα θαη με εοιάβεηα 
γημνηάδακε άιιε θμνά μη μνζόδμλμη πνηζηηακμί ημκ Πνόδνμμμ, 
αιιά ηώνα ημο θηάκεη ε μανηονία ημο Kονίμο. Aοηή ε μανηονία 
ζ' απμμείκεη ζημκ αηώκα, είηε ημκ γημνηάδμοκε είηε δεκ ημκ 
γημνηάδμοκε μη άκζνςπμη, είηε ημκ ζομμύκηαη είηε ημκ 
λεπάζμοκε. K' ε μανηονία είκαη ημύηε: πςξ μ άγημξ Iςάκκεξ μ 
Πνόδνμμμξ είκαη "μ εκ γεκκεημίξ γοκαηθώκ μείδςκ" δει. "μ πημ 
μεγάιμξ απ' όζμοξ γεκκεζήθακε από γοκαίθα" θαηά ηα ιόγηα 
ημο ίδημο ημο Xνηζημύ. Γη' αοηό θ' ε Eθθιεζία μαξ ώνηζε κα 
μπαίκεη ημ εηθόκηζμά ημο πιάγη ζηεκ εηθόκα ημο Xνηζημύ ζημ 
εηθμκμζηάζημ ηεξ θάζε μνζόδμλεξ εθθιεζηάξ. Έκακ ηέημημκ άγημ 
δεκ έπμομε θαηνό κα γημνηάζμομε. Έπμομε όμςξ θαηνό κα 
γημνηάδμομε θαη κα θάκμομε θαγμπόηηα όπςξ έθακε μ Hνώδεξ, 
ζε θαηνό πμο πεηκάκε πηιηάδεξ αδέιθηα μαξ. Aπάκς ζ' έκα 
ηέημημ θαγμπόηη μανηύνεζε μ Πνόδνμμμξ, θη' αοηή ηεκ ηζημνία 
ηεκ λένμοκε όιμη......  

  Aοηόξ μ ηύνακκμξ, μ Hνώδεξ, γηα κα γίκεη ηεηνάνπεξ ηεξ 
Iμοδαίαξ, ζθόηςζε πμιιμύξ επζνμύξ ημο. Σημκ θαηνό ημο μ 
θόζμμξ είπε γεμίζεη από ζθμηςμό θαη ζθιενμθάνδηα. Oη 
ιεγεώκεξ ηεξ Pώμεξ ζθαδόκηακε μεηαλύ ημοξ. O Kαίζαναξ, μ 
Πμμπήημξ, μ Aκηώκημξ, μ Oθηάβημξ, μ Bνμύημξ, μ Kάζζημξ 
πμιεμμύζακε μ έκαξ θαηαπάκς ζημκ άιιμκ γηα ημ πμημξ ζα 
ελμοζηάδεη ηεκ μηθμομέκε. Oη πημ μηθνμί ζαηνάπεξ, ζακ ημκ 
Hνώδε, ηνςγόκηακε θη' αοημί μεηαλύ ημοξ θαη θμιιμύζακε ζ' 
έκα δοκαηόκ μ θαζέκαξ. O Hνώδεξ ήηακε θίιμξ με ημκ Aκηώκημ 
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πμο πήνε ζηεκ ελμοζία ημο ηεκ Aζία ύζηενα από ηε μάπε πμο 
έγηκε ζημοξ Φηιίππμοξ. Σακ ζθόηςζε όιμοξ ημοξ επζνμύξ ημο, 
απόμεηκε έκαξ μμκαπόξ πμο ημκ ιέγακε Yνθακό θ' ήηακε 
ανπηενέαξ, μα έθνοβε πμκενά ηεκ έπζνεηά ημο ώξ κα μπμνέζεη 
κα ημκ λαπμζηείιεη θη' αοηόκ ζημκ άιιμκ θόζμμ. Σηεκ πμκενηά 
ήηακε ηέημημξ, πμο μ Xνηζηόξ ημκ έιεγε πμκενή αιεπμύ. Mα ε 
πεζενά ημο Hνώδε Aιελάκδνα, πμο ήηακε θόνε ημο Yνθακμύ, 
θαηάιαβε ημκ θαθό ζθμπό ημο, θ' έγναρε ζηε βαζίιηζζα ηεξ 
Aηγύπημο ηεκ Kιεμπάηνα θαη ηεκ παναθαιμύζε κα μηιήζεη ζημκ 
Aκηώκημ ημκ εναζηή ηεξ γηα ημ γοημ ηεξ ημκ Aνηζηόβμοιμ. 
Kείκεξ ηηξ μένεξ πήγε ζηεκ Iενμοζαιήμ έκαξ θίιμξ ημο 
Aκηςκίμο ιεγόμεκμξ Δήιημξ. Kαη ζακ είδε ημκ Aνηζηόβμοιμ θαη 
ηεκ αδειθή ημο Mανηάμε, απόμεηκε ζαζηηζμέκμξ απ' ηεκ 
εμμνθηά ημοξ, θ' είπε ζηεκ Aιελάκδνα κα ζηείιεη ζημ μαζθανά 
ημκ Aκηώκημ ηηξ δςγναθηέξ ημοξ. Σακ ηηξ είδε μ Aκηώκημξ, 
πμιύ εοπανηζηήζεθε θ' έγναρε κα ημο ζηείιμοκε ημκ 
Aνηζηόβμοιμ. Mα μ Hνώδεξ, πμο είπε μονηζζεί ηα ζπέδηα ηεξ 
Aιελάκδναξ, έγναρε ζημκ Aκηώκημ πςξ ακ έθεογε από ηεκ 
Iενμοζαιήμ μ Aνηζηόβμοιμξ, ζα γηκόκηακε ηαναπέξ θη' 
αθαηαζηαζίεξ. Tεκ Aιελάκδνα ηεκ πνόζηαλε κα θάζεηαη ζηεκ 
Iενμοζαιήμ, γηα κα βιέπεη ηη θάκεη, γη' αοηό θαη θείκε έγναρε 
θαη παναπμκηόηακε ζηεκ Kιεμπάηνα, πμο ηεξ μήκοζε κα πάνεη 
ημκ Aνηζηόβμοιμ θαη κα πάγεη ζηεκ Aίγοπημ. Γηα κα λεθύγεη 
ιμηπόκ από ηα κύπηα ημο Hνώδε, είπε θαη θηηάλακε δομ 
ζεκημύθηα θαη ζηόκα μπήθε αοηή θαη ζη' άιιμ μ Aνηζηόβμοιμξ. 
Aιιά ημοξ πνόδςζε ζημκ ηύνακκμ έκαξ οπενέηεξ ημο, θαη ημοξ 
πηάζακε θαη ημοξ πήγακε ζηεκ Iενμοζαιήμ. O Hνώδεξ έθακε 
πςξ ημοξ ζογπώνεζε, μα ζε ιίγμκ θαηνό βνήθε εοθαηνία κα 
εθδηθεζεί. Mηα βναδηά ε Aιελάκδνα ημκ πνμζθάιεζε ζ' έκα 
ζομπόζημ πμο έθακε ζηεκ Iενηπώ, θη' αοηόξ πνμζθάιεζε ημοξ 
θίιμοξ ημο κα θμιομπήζμοκε ζηηξ ζαομαζηέξ γμύνκεξ πμο είπε 
θακςμέκεξ γηα κα δηαζθεδάδεη, θη' αοημί εθεί πμο 
θμιομπμύζακε θαη παίδακε μεηαλύ ημοξ, πκίλακε ημ 
δοζηοπηζμέκμ ημκ Aνηζηόβμοιμ. O Hνώδεξ έθακε πςξ 
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πηθνάζεθε πμιύ θ' έζαρε ημκ Aνηζηόβμοιμ με μεγάιε πμμπή, 
μα μ θόζμμξ ήλενε πςξ αοηόξ ημκ ζθόηςζε. 

    Όιε ε δςή ημο ζηάζεθε γεμάηε από θμκηθά θαη 
ναδημονγίεξ. Σημ ηέιμξ αννώζηεζε θαη ζθμοιήθηαζε ημ θμνμί 
ημο, θαη πέζακε ύζηενα από μεγάιε αγςκία ζημ 2 μ.X. Aκάμεζα 
ζηα ηεναημονγήμαηα πμο έθακε ήηακε θ' ε ζθαγή ηςκ 14.000 
κεπίςκ θαηά ηε Γέκκεζε ημο Xνηζημύ, θη' μ απμθεθαιηζμόξ ημο 
Πνμδνόμμο, ζ' έκα ζομπόζημ πμο έθακε, θ' ε γοκαίθα ημο 
αδειθμύ ημο Φηιίππμο, Hνςδηάδα, έβαιε ηεκ θόνε ηεξ Σαιώμε 
θαη πόνερε μπνμζηά ημο γομκή. Kαη ηόζμ εκζμοζηάζζεθε μ 
ηύνακκμξ από ημ πμνό, πμο έηαλε ζηε Σαιώμε κα ηεξ δώζεη ημ 
μηζό βαζίιεηό ημο. Mα εθείκε, δαζθαιεμέκε από ηε μάκα ηεξ, 
πμο επζνεοόηακε ημκ Iςάκκε επεηδή ηε μάιςκε γηαηί δμύζε με 
ημκ αδειθό ημο ακδνόξ ηεξ, ημο δήηεζε ημ θεθάιη ημο 
Πνμδνόμμο. O Hνώδεξ ζηεκαπςνήζεθε, γηαηί θαηά βάζμξ θη' 
αοηό ημ ζενίμ ζεβόηακε ημκ Iςάκκε γηα άγημ, θαη μαδί μ' αοηό 
θμβόηακε θαη ημκ θόζμμ πμο ηημμύζε ημκ Iςάκκε ζακ πνμθήηε. 
Eπεηδή όμςξ είπε πάνεη όνθμ, έζηεηιε έκα ζηναηηώηε θαη ημκ 
απμθεθάιηζε μέζα ζηε θοιαθή, θ' ε Σαιώμε έθενε ημ θεθάιη 
θαη ηόβαιε απάκς ζημ ηναπέδη, ζ' έκα μαηςμέκμ δίζθμ. Kαη 
ηόηε, εθείκε ε θνεκηαζμέκε ηίγνε εοπανηζηήζεθε θαη ηνύπεζε 
ηε γιώζζα ημο με μηα βειόκα γηα κα ηεκ εθδηθεζεί, επεηδή 
μιμέκα έιεγε: "Mεηακμείηε!". Kαη, ς ημο ζαύμαημξ, μόιηξ 
ηνύπεζε ηε γιώζζα ημο ε πόνκε, μίιεζε θ' είπε πάιη: 
"Mεηακμείηε!"  
   Aοηά γηκήθακε μέζα ζ' έκα αζβμιενό θνμύνημ πμο ημ ιέγακε 

Mαπαηνμύκηα, ζηα βμοκά ηεξ Πεναίαξ. Tμ αγηαζμέκμ ιείρακμ 
πνόζηαλε μ Hνώδεξ κα ημ ζάρμοκε μαδί με ημ θεθάιη, μα ε 
Hνςδηάδα δήηεζε κα ζάρμοκε ηεκ θεθαιή πςνηζηά, από ημ θόβμ 
ηεξ μεκ θμιιήζεη με ημ θμνμί θαη δςκηακέρεη θαη ζεθςζεί 
απάκς. Oη μαζεηέξ ημο Iςάκκμο πήγακε κύπηα θαη θιέρακε ημ 
ζώμα ημο θαη ημ ζάρακε ζ' άιιμ μένμξ.               

 Aοηό ημ μαθάνημ ηέιμξ έιαβε γηα ηεκ αιήζεηα μ άγημξ 
Iςάκκεξ μ Πνόδνμμμξ, ημ πειηδόκη πμο έθενε ηεκ άκμηλε ζημκ 
αμανηςιό ημκ θόζμμ μπμύ ημκ έδενκε πεημώκαξ βανύξ.  
 


