
Μεγάλη Παρασκευὴ αὔριο, ἀγαπητοί μου.
Ἡμέρα ἁγία, ἡμέρα δακρύων καὶ πέν-

θους, ἡμέρα τοῦ μεγαλυτέρου μυστηρίου.
Ποιός μπορεῖ νὰ περιγράψῃ τὰ σεπτὰ πάθη
τοῦ Κυρίου; Θὰ ψελλίσω λίγες λέξεις, καὶ ζη -
τῶ τὴν προσοχή σας.

Θὰ σᾶς μιλήσω γιὰ ἕνα πρόσωπο τῶν ἁγί -
ων παθῶν. Ὁ φυσικὸς ἥλι ος, ὅταν πέφτῃ σὲ
στιλπνὲς ἐπιφάνειες, τὶς κάνει φωτεινές, τὶς
κάνει μικροὺς ἥλιους κι αὐ τές. Ὁ Χριστὸς
εἶνε ὁ πνευματικὸς ἥλιος. Μεσουράνημά του
εἶνε ἡ Μεγάλη Παρασκευή. Δέσμες φωτὸς ἐκ -
πέμπει ὁ Ἐσταυρωμένος. Ἄλλες πέφτουν σὲ
ἄγριες καὶ σκληρὲς ψυχές, ποὺ μένουν σκο-
τεινές· ἄλλες πέφτουν σὲ εὐγενεῖς ὑπάρξεις
ποὺ ἀκτινοβολοῦν. Μία εὐγενὴς ὕπαρξι ποὺ
βρέθηκε ἀπέναντι στὸν Ἐσταυρωμένο εἶνε ἡ
γυναίκα τοῦ Πιλάτου. Γι᾿ αὐτὴν ἐπιτρέψτε μου
νὰ πῶ λίγες λέξεις.

* * *
Ἦταν εἰδωλολάτρις. Τὸ ὄνομά της ἦταν

Κλαυδία Πρόκλα· δὲν τὸ ἀναφέρει τὸ ἱερὸ
Εὐαγγέλιο ἀλλὰ ἡ ἱερὰ Παράδοσις. Ἡ Πρόκλα
ἦταν εὐγενὴς δέσποινα τῆς Ῥώμης. Χάρις στὴ
δική της βοήθεια ὁ Πιλᾶτος κατώρθωσε ν᾿ ἀ -
νέβῃ σὲ ἀξιώματα καὶ νὰ γίνῃ πραίτωρ. Πόσοι
ἄσημοι ἄντρες δὲν ὀφείλουν τὴν ἀνάδειξί τους
στὶς ἐκλεκτὲς γυναῖκες τους!

Ἔγινε λοιπὸν ὁ Πιλᾶτος πραίτωρ, διοικη -
τὴς τῆς Παλαιστίνης. Ἀλλὰ ἡ Ῥώμη ἦταν αὐ -
στηρή. Δὲν ἐπέτρεπε στοὺς διοικητὰς νὰ
παίρ νουν μαζὶ τὶς γυναῖκες τους στὶς ἕδρες
τους, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν αὐτὲς καμμία ἀνάμει-
ξι στὰ τῆς διοικήσεως. Ὁ Πιλᾶτος ὅμως εἶχε
τόση ἀγάπη στὴν Πρόκλα, ὥστε πῆγε ὁ ἴδιος
στὰ ἀνάκτορα τοῦ Καίσαρος καὶ ζήτησε, πη-
γαίνοντας στὴν Παλαιστίνη, νὰ πάρῃ μαζὶ καὶ
τὴν σύζυγό του. Καὶ ὁ αὐτοκράτωρ, κάνοντας

ἐξαίρεσι, ἐπέτρεψε. Ἔτσι τὸ ἀντρόγυνο βρέ-
θηκε ἀπὸ τὴ Ῥώμη στὴν Παλαιστίνη καὶ ἐγκα-
ταστάθηκε στὰ Ἰεροσόλυμα. Ἀσφαλῶς τὸ πε-
ριβάλλον ἐκεῖ ἦταν διαφορετικό, καὶ ἡ Πρό-
κλα θὰ στενοχωριόταν μέσα στοὺς φανατι-
κοὺς καὶ ἐμπαθεῖς ἐκείνους ἀνθρώπους.

Ἕνα πρωὶ τὸ πραιτώριο ἀναστατώθηκε. Ἀ -
κούστηκαν φωνές. Ὁ Πιλᾶτος ἄνοιξε τὸ πα-
ρά θυρο καὶ εἶδε μιὰ ἀνθρωποθάλασσα. Δια-
τάζει τοὺς λεγεωναρίους νά ᾿νε ἕτοιμοι νὰ
φρουρήσουν τὴν τάξι. Ἐρωτᾷ τοὺς ἐπὶ κεφα -
λῆς τοῦ ὄχλου, τί θέλουν. Αὐτοὶ ἀντὶ ἄλλης ἀ -
παντήσεως φέρνουν μπροστά του κάποιον δε-
 μένο. Ἦταν ὁ Ἰησοῦς! Τοὺς λέει· –Ποιά κατη -
γορία ἔχετε κατ᾿ αὐτοῦ; Ἀπαντοῦν· –Εἶνε κα-
κοποιός, ὀνομάζει τὸν ἑαυτό του υἱὸ τοῦ Θεοῦ,
εἶνε ἐπαναστάτης ἐναντίον τοῦ καίσαρος…
Ἀόριστες οἱ κατηγορίες. Ὁ Πιλᾶτος, τη ρητὴς
τοῦ ῥωμαϊκοῦ δικαίου, δὲν ἤθελε νὰ ἐκδώσῃ
ἀπόφασι χωρὶς ἔρευνα. Ἐξετάζει ἐπιμελῶς,
πείθεται ἀκραδάντως, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζω-
ραῖος εἶνε τελείως ἀθῷος· καὶ ὄχι μόνο πείθε-
 ται, ἀλλὰ καὶ τὸ διακηρύττει ἐπισήμως· «Ἐγὼ
οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ» (Ἰω. 18,38). Ἀλ -
λὰ ἡ ἀγέλη ἐκείνη μαίνεται καὶ ἀπαιτεῖ κατα-
δίκη. Ὁ Πιλᾶτος κλονίζεται, παρ᾿ ὅλο ποὺ δύο
φωνὲς τὸν ἐμποδίζουν νὰ καταδικάσῃ τὸν Ἰη-
σοῦ· ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεώς του, καὶ ἡ φω -
νὴ τῆς συζύγου του, ποὺ τὸν εἰδοποιεῖ· «Μη -
δὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ ἔπα-
θον σήμερον κατ᾿ ὄναρ δι᾿ αὐτόν» (Ματθ. 27,19). Ἡ
Πρόκλα εἶδε ὄνειρο. Ἔντρομη εἰδοποιεῖ τὸν σύ-
 ζυγό της ποὺ βρίσκεται στὸ βῆμα· Πιλᾶτε,
πρόσεξε. Ἡ ὑπόθεσι αὐτὴ δὲν εἶνε τυχαία. Ἔ -
 χεις μπροστά σου τὸν Ἀθῷο μὲ ἄλφα κεφα-
λαῖο. Δὲν πρέπει νὰ ὑπογράψῃς… Ὁ Πιλᾶ τος
πάλι κλονίζεται. Λαμβάνει σοβαρὰ ὑπ᾿ ὄψιν τὸ
μήνυμα –πόση ἐπίδρασι ἀσκεῖ στὸν ἄντρα ἡ
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καλὴ γυναίκα!– καὶ θέλει νὰ ἐπιμείνῃ. Ἀλλ᾿
αἴφνης κάμπτεται καὶ ὑπογράφει τὴν καταδί-
κη! Τί συνέβη;

Ὁ Πιλᾶτος εἶχε τὴν ἀχίλλειο πτέρνα του.
Ὅ λοι, ἀδελφοί μου, καὶ οἱ μεγαλύτεροι ἀκόμη
ἄνδρες τῆς ἱστορίας, ἔχουν τὴν ἀχίλλειο πτέρ-
 να τους. Εἶνε κάποιο ἐλάττωμα. Τοῦ Πιλάτου τὸ
ἐλάττωμα ἦταν ἡ κενοδοξία. Νόμιζε, ὅτι θὰ μεί -
νῃ γιὰ πάντα πραίτωρ, ὅτι θ᾿ ἀ πολαμβάνῃ ἰσο-
βίως τὸ ἀξίωμα τοῦ στρατιωτι κοῦ διοικητοῦ
τῆς Παλαιστίνης. Γνώριζαν τὴν ἀδυναμία του
οἱ πονηροὶ ἀρχιερεῖς, καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ ἐκ -
σφενδονίζουν τὴν «τορπίλλη»· «Ἐὰν τοῦτον
ἀ πολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσα ρος» (Ἰω. 19,12).
Θὰ πᾶμε στὴ Ῥώμη καὶ θ᾿ ἀξιώσουμε τὴν ἐκ -
θρόνισί σου. Φοβερὸ δίλημμα· τί νὰ διαλέξῃ,
τὸ θρόνο ἢ τὸν ἀθῷο Ἰησοῦ; Ὤ πό σες φορὲς
στὴ ζωὴ καὶ στὴν ἱστορία μικρῶν καὶ μεγάλων
τί θεται δίλημμα· «τὸ δίκαιο ἢ τὸ συμφέρον;».
Εἶνε στιγμές, ποὺ ζυγίζουν αἰωνιότητα. Μπο-
ροῦσε νὰ τοὺς πῇ· Δὲν βάζω ὑ πογραφή. Ἀλλὰ
τελικὰ ὑπέκυψε στὶς ἀπειλές. Στενοχωρημέ-
νος καὶ τρέμοντας ὑπέγραψε τὴν εἰς θάνατον
καταδίκη τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ τὸν παρέδωσε σὲ ἀ πό-
 σπασμα στρατιωτῶν, ποὺ τὸν ὡδήγησαν στὸν
«κρανίου τόπον» (ἔ.ἀ. 19,17). Ὁ Πιλᾶτος ἀποσύρ-
θηκε στὸ πραιτώριο μὲ τὸ κεφάλι κάτω, ἀνα-
στενάζοντας.

Τὸ τέλος του ἦταν ὅμοιο μὲ τοῦ Ἰούδα. Σὲ
λίγο ἔχασε τὸ ἀξίωμά του. Συκοφάντες ἔστει-
λαν λίβελλο ἐναντίον του στὸν Καίσαρα, κ᾿ ἐ -
κεῖνος τὸν κατέβασε ἀπὸ τὴ θέσι του καὶ τοῦ
ἀφαίρεσε κάθε ἀξίωμα. Βρέθηκε ἐξόριστος
στὴν Ἑλβετία. Ἐκεῖ εἶχε διαρκῶς μπροστά του
τὴ φοβερὴ σκηνὴ τοῦ πραιτωρίου· τὸν καταδί -
ωκε ἡ σκιὰ τοῦ Χριστοῦ. Ὥσπου μιὰ μέρα ἀπὸ
τὴν ἄκρη ἑνὸς γκρεμοῦ, μελάγχολος καθὼς
ἦ ταν, ἔπεσε στὰ νερὰ μιᾶς ἑλβετικῆς λίμνης
καὶ αὐτοκτόνησε.

Ἡ σύζυγός του ἡ Πρόκλα τί ἔγινε; Πίστεψε
στὸ Χριστό, βαπτίσθηκε, ἔγινε ἱεραπόστολος,
καὶ εἶνε μεταξὺ τῶν ἁγίων. Ἡ Ἐκκλησία μας
τὴν ἑορτάζει στὶς 27 Ὀκτωβρίου.

* * *
Ὑποσχέθηκα, ὅτι θὰ σᾶς μιλήσω γιὰ ἕνα

πρόσωπο, ἀλλὰ σᾶς μίλησα γιὰ δύο. Γιατὶ τὸ
ἀντρόγυνο δὲν χωρίζεται. Πιλᾶτος καὶ Πρό-
κλα βρέθηκαν καὶ οἱ δύο ἀπέναντι στὸν Ἐ -
σταυρωμένο. Ἡ Πρόκλα φωτίστηκε καὶ ἔγινε
ἁγία· ὁ Πιλᾶτος, παρὰ τὶς εὐκαιρίες ποὺ εἶχε,
ἔμεινε σκοτεινός. Τί δείχνει αὐτό; Μεγάλο δί-
δαγμα· ὅτι ἡ Κλαυδία Πρόκλα νίκησε τὸν Πι -
λᾶ το, ἡ γυναίκα νίκησε τὸν ἄντρα. Στὸ ἀγώ-

νισμα τῆς ἀγάπης τοῦ Ἐσταυρωμένου ὁ Πι -
λᾶ  τος πῆρε μηδέν, ἡ Πρόκλα πῆρε ἄριστα.

Ὅταν ἤμουν νεώτερος, ὡς ἱεροκήρυκας
στὴν Ἀθήνα, σὲ κάποιο κεντρικὸ ναὸ τῆς ἀρ -
χιεπισκοπῆς μίλησα αὐστηρὰ ἐναντίον τῶν
γυναικῶν ἐπαναλαμβάνοντας τὸ ῥητὸ τοῦ αὐ -
τοκρατορος Θε οφίλου πρὸς τὴν Κασσιανή,
«Διὰ γυναικὸς ἐρρύη τὰ φαῦλα», ὅτι ἡ γυναίκα
εἶνε πηγὴ κάθε ἀθλιότητος. Ὅταν κατέβη κα
ἀπὸ τὸν ἄμ βωνα, μιὰ σεβάσμια κυρία τῶν Ἀ θη -
νῶν μὲ πλη σίασε καὶ μοῦ εἶπε· «Πάτερ, σή με-
ρα ἤσουν ὑπερβολικός. Ἀπηύθυνες φοβερὸ
κατηγορητήριο κατὰ τοῦ γυναικείου κόσμου.
Σὲ παρακαλῶ, ὅταν πᾷς στὸ κελλί σου, διάβα -
σε τὰ σεπτὰ πάθη τοῦ Κυρίου καὶ δές· ποιός
τὸν ἐπρόδωσε, ποιός τὸν ἀρνήθηκε, ποιοί τὸν
δίκασαν, ποιοί τὸν περιέπαιξαν, ποιοί τὸν ἔ -
φτυσαν, ποιοί πῆραν καρφιὰ καὶ τὸν σταύρω-
σαν; Ἄντρες, ὄχι γυναῖκες. Ἡ γυναίκα εἶνε ἔ -
ξω ἀπὸ τὰ πάθη τοῦ Κυρίου… Δέχτηκα τὴν
παρατήρησι. Μικρὸ εἶνε αὐτὸ τὸ δίδαγμα;

Ὅ,τι συνέβη, ἀδελφοί μου, στὰ πάθη τοῦ
Κυ ρίου, συμβαίνει καὶ σήμερα. Σκληρὸς ὁ ἄν -
τρας. Σπάνιο τὸ παράδειγμα ἀνδρὸς ποὺ ν᾿ ἀ -
γαπᾷ δυνατὰ τὸν Κύριο. Ἐνῷ ἀντιθέτως σπά-
νιο τὸ παράδειγμα γυναίκας ἀθέου καὶ ἀπί-
στου. Θέλετε ἀπόδειξι; Ποιοί ἐκκλησιάζονται,
ποιοί ἐξομολογοῦνται, ποιοί κοινωνοῦν; Οἱ
γυ ναῖκες. Ἄντρες λίγοι. Μ᾿ αὐτὸ δὲν τὶς ἀμνη-
 στεύω, δὲν πέφτω στὸ ἄλλο ἄκρο. Γνωρίζω
τὰ ἐλαττώματά τους. Ἀλλ᾿ ἐὰν οἱ ἄντρες ἤμα-
σταν καλύτεροι, θὰ ἦταν καὶ οἱ γυναῖκες.

Ἡ Κλαυδία Πρόκλα εἶνε ἕνα ἄστρο καὶ ἕ -
νας ἔλεγχος τοῦ ἀνδρικοῦ ἐγωισμοῦ. Ἡ Χρι-
στιανὴ γυναίκα ὡς ἀδελφή, ὡς κόρη, ὡς σύ-
ζυ γος, ὡς μητέρα, ὡς ἱεραπόστολος, ὡς νο-
σο κόμος, ὡς ἰδεώδης ἄνθρωπος, θὰ παρα-
μείνῃ ὅ,τι εὐγενέστερο στὸν κόσμο καὶ στὴν
Ἐκκλησία. Νικᾷ ἡ γυναίκα τὸν ἄντρα ὄχι σὲ
πολέμους ἢ ἄλλα ἐπιτεύγματα, ἀλλὰ στὸν εὐ -
γενέστερο τομέα, στὴν καρδιά. Ἡ γυναίκα εἶ -
νε καρδιὰ καὶ αἰσθάνεται δυνατώτερα τὴν ἀγά-
 πη τοῦ Ἐσταυρωμένου. Ὁ ἄντρας εἶνε νοῦς.

Ἔρχονται χρόνια σκληρά. Ἄννες καὶ Καϊά-
φες, Ἰοῦδες, Πόντιοι Πιλᾶτοι καὶ ἄλλοι ἄντρες
θὰ σταυρώσουν ἐκ νέου τὸ Χριστό. Ἀλλὰ καὶ
ὅ ταν ὅλοι αὐτοὶ τὸν ἐγκαταλείψουν, κοντά
του θὰ μείνουν μιὰ Κλαυδία Πρόκλα, μιὰ Σα-
λώμη, μιὰ Βερονίκη, μερικὲς μυροφόρες, θὰ
μείνῃ πρὸ παντὸς ἡ Παναγία. Καὶ αὐτὲς θὰ
ὑμνοῦν καὶ θὰ δοξάζουν Χριστὸν ἐσταυρωμέ -
νον· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς
πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Φλωρίνης τὴ Μ. Πέμπτη βράδυ 1-5-1975. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 8-4-2004, ἐπανέκδοσις 18-3-2017.

2


