
 

Ὁ μαρτσρικός θάνατος τοῦ ἁγίοσ Ἰωάννοσ τοῦ Προδρόμοσ 
  
     Ἕλα ἀπό ηά αἰζρξά ἐγθιήκαηα πνύ ζηηγκαηίδνπλ ηήλ ἱζηνξία ηνῦ θόζκνπ καο εἶλαη ἡ 
ἀπνηνκή ηῆο ηηκίαο θεθαιῆο ηνῦ Πξνθήηνπ Πξνδξόκνπ θαί Βαπηηζηνῦ ᾿Ισάλλνπ (29 
Αὐγνύζηνπ). Τόλ ἄλζξσπν ηόλ ὁπνῖν ὁ ἴδηνο ὁ Κύξηνο ραξαθηήξηζε ὡο «κείδνλα ἐλ γελλεηνῖο 
γπλαηθῶλ» (Μζ 11,11 πξβι. Λθ 7,28) ηόλ ἀπνθεθάιηζε ηό θαπξίηζην κηᾶο δηεθζαξκέλεο 
γπλαίθαο, πνύ θαηόξζσζε λά μεκπαιίζεη ἕλαλ ἀζύλεην βαζηιηά. Δἶλαη ἀμηνζεκείσηε ἡ ιηηόηεηα 
κέ ηήλ ὁπνία ἀπνδίδνπλ ηό γεγνλόο ηά ἱεξά Δὐαγγέιηα (Μζ 14,3-12· Μξ 6,16-29· Λθ 3,19-20· 
9,7-9), ζέ ἀληίζεζε πξόο ηόλ ηξόπν κέ ηόλ ὁπνῖν ηό πξνζεγγίδεη ἡ ὑκλνγξαθία ηῆο 
᾿Δθθιεζίαο καο. ᾿Αμίδεη λά παξαζέζνπκε ἕλα δεῖγκα· Πῶο ἀπνδίδεη ἡ ἐθθιεζηαζηηθή καο 
πνίεζε ηά ἱζηνξνύκελα ζηό θαηά Μαηζαῖνλ Δὐαγγέιην (14,3-4). 
     Ἡ ἐλέξγεηα ηνῦ ῾Ηξώδε λά ζπδεπρζεῖ ηή γπλαίθα ηνῦ ἀδειθνῦ ηνπ Φηιίππνπ, ἐλῶ ἀθόκε 
ἐθεῖλνο δνῦζε, ἦηαλ παξάλνκε (πξβι. Λε 18,16· 20,21). Μέ ἐθθξαζηηθά ἐπίζεηα θαί ἀξλεηηθά 
θνξηηζκέλεο ιέμεηο νἱ ὑκλνγξάθνη δηαηππώλνπλ πιεζσξηθά ηόλ ἀπνηξνπηαζκό ηνπο γη᾿ αὐηή 
ηήλ παξαλνκία. Τήλ ὀλνκάδνπλ γεληθά «ἄλνκνλ πξᾶμηλ» ἤ «παξαλνκίαλ» θαί εἰδηθόηεξα 
«ζπδπγίαλ ηήλ ἄζεκλνλ» ἤ «παξάλνκνλ κῖμηλ», ηνλίδνληαο ηήλ ἠζηθή ἀπαμία θαί ηήλ 
πλεπκαηηθή ἐθηξνπή κέ ηίο ἐθθξάζεηο «παξαλόκνπ κνηρείαο ηήλ πξᾶμηλ» θαί «ζενζηπγῆ 
κῖμηλ». 
     Ἀιιά δέλ ἀξθεῖηαη ἡ ὑκλνγξαθία κόλν ζηό ραξαθηεξηζκό ηῆο πξάμεσο. Χαξαθηεξίδεη 
ἐπίζεο -θαί κάιηζηα κέ ζθιεξνύο ραξαθηεξηζκνύο- ηά πξόζσπα, πξάγκα πνύ ἀπνθεύγεη ἡ 
εὐαγγειηθή δηήγεζε. ῾Ο ῾Ηξώδεο, «ὁ ηνῦ λόκνπ ηαῖο πνηλαῖο ὑπεύζπλνο», ζπιιακβάλεηαη 
«παξαλνκῶλ» θαί «πξάηησλ ἀζέκλσο ηά ἀζειγῆ». Χαξαθηεξίδεηαη ὡο «δεηλόο», «δείιαηνο», 
«ἄλνκνο», «δπζζεβήο», «ἀζειγήο», «ἄθξσλ» ἀιιά θαί «παξάθξσλ», ὅπσο ζεκεηώλεη ηό 
Σπλαμάξη. «῎Δρζηζηνο», «ἄδηθνο», «ςεύδνπο ἔθγνλνο», «ἔθθξσλ νἴζηξῳ» ἤ «καηλόκελνο 
νἴζηξῳ» πάζρεη ἀπό «ςπρνβιαβῆ κέζελ θαί νἶζηξνλ ἀθόιαζηνλ». «Θειγόκελνο ἀθνιαζίᾳ 
γπλαηθείᾳ» θαί «θεληνύκελνο ἀζεβεῖ ζειπκαλίᾳ ἀπέηεκε θεθαιήλ πξνδξνκηθήλ». 
     Ἡ ῾Ηξσδηάο ραξαθηεξίδεηαη ἐπίζεο κέ ἀληίζηνηρα πξόο ηήλ πξάμε ηεο ἐπίζεηα· 
«κνηραιίο», «ἀλνζηνπξγόηξνπνο», «θαθνδαίκσλ», «ὠκή ιέαηλα», πνύ γηά ηήλ ἐθπιήξσζε ηνῦ 
ζαηαληθνῦ ηεο ζρεδίνπ ρξεζηκνπνίεζε θαί ηή ζπγαηέξα ηεο «θνλνηξόπῳ ζπκβνπιῇ». 
     Μέ ἔληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε νἱ ὑκλνγξάθνη, θαζώο ἐθθξάδνπλ ηήλ ὀξγή θαί ηόλ 
ἀπνηξνπηαζκό ηνπο γηά ηά πξόζσπα ηῶλ ἐλόρσλ (῾Ηξώδε θαί ῾Ηξσδηάδαο), ἀθήλνπλ λά 
θαλεῖ κέζα ζηίο ζπλζέζεηο ηνπο ὅιε ἡ ἐπηδνθηκαζία θαί ὁ ζαπκαζκόο ηνπο γηά ηόλ ᾿Ισάλλε. 
Σηήλ πεξίπησζε ηῆο ἀληίζεζήο ηνπ πξόο ηόλ ῾Ηξώδε ὁ ᾿Ισάλλεο εἶλαη ὄρη κόλν γλώζηεο ηνῦ 
λόκνπ, κέ ηόλ ὁπνῖν ἔρεη ἐθηξαθεῖ, ἀιιά θαί «λόκνπ ζθξαγίο». Γη᾿ αὐηό, ὅπσο ζεκεηώλεη ὁ 
κνλαρόο ᾿Ισάλλεο «πξνθηλδπλεύεη ηῶλ ἐληνιῶλ ηνῦ λόκνπ». Αὐηό ηό θξόλεκα, ηνῦ 
ὑπεξαζπηζηνῦ ηῶλ ἐληνιῶλ ηνῦ Θενῦ, ηνῦ δίλεη ηό δηθαίσκα λά ἐιέγρεη «παξξεζίᾳ 
ἀκέκπηῳ». 
     Μέ πνιινύο θαί πνηθίινπο ηξόπνπο νἱ ὑκλνγξάθνη ἐμπκλνῦλ ηήλ παξξεζία θαί ηό 
ζάξξνο ηνῦ ᾿Ισάλλε, λά ζηειηηεύζεη κέ δύλακε ηήλ παξαλνκία ηνῦ ῾Ηξώδε «νὐθ ἔμεζηη 
ιέγσλ κνηρεύεηλ ηνῦ ἀδειθνῦ ζνπ Φηιίππνπ ηήλ γπλαῖθα». Μάιηζηα, θαηά ηό δεύηεξν 
ηξνπάξην ηῆο ζη´ ὠδῆο ηνῦ πξώηνπ θαλόλα ζηή κλήκε ηῆο ἀπνηνκῆο ηῆο ηηκίαο θεθαιῆο ηνῦ 
Πξνδξόκνπ, ὁ ἔιεγρνο ηνῦ παξαλόκνπ βαζηιηᾶ ζπλερίδεηαη θαί «κεηά ηό ηέινο», κεηά ηό 
ζάλαην, ηνῦ πξνθήηε. ῾Ο «ηῆο παξαλνκίαο θαηήγνξνο» ἐμαθνινπζεῖ λά δηαζύξεη, θαί ζά 
δηαπνκπεύεη ηνύο ὑπεπζύλνπο ζηνύο αἰῶλεο. Καί πξό ηῆο ἐθηνκῆο θαί κεηά ἀπ᾿ αὐηήλ ἐιέγρεη 
θαί θαηαηζρύλεη «ηῆο ἁκαξηίαο ηήλ θάιαγγα». Καί κέ ηόλ ἔιεγρν αὐηό «ηξαλώλεη ηόλ λόκνλ 
ηνῦ Θενῦ», δειαδή θάλεη κία πηζηή κεηάθξαζε, ἑξκελεία θαί ἀλάπηπμε ηνῦ λόκνπ ηνῦ Θενῦ 
γηά ὅινπο. 
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