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Εμππηζηέρ ή Χπιζηιανοί;  

Ο Διωγμόρ ηος Νέπωνα και η Ποινικοποίηζη ηος «Ονόμαηορ» 

 

Πέηξνο Παξζέλεο 

Ιζηνξηθόο 

 

Πεπίληψη: ηόρνο ηνπ άξζξνπ είλαη ε πιεξέζηεξε θαη θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ εμειίμεσλ πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ πνηληθνπνίεζε ηνπ «Ολόκαηνο» ησλ ρξηζηηαλώλ ζηε Ρώκε ηνλ 1ν κεηαρξηζηηαληθό 

αηώλα. Ο ζπγγξαθέαο ζεσξεί πσο νη δηώμεηο ηνπ Νέξσλα ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλώλ ηεο Ρώκεο ην 

θαινθαίξη ηνπ 64 κ.Υ. ήηαλ νπζηαζηηθά ν πξώηνο δησγκόο γηα ην «λνκα». Αμηνπνηώληαο θπξίσο 

ηελ αθήγεζε ησλ Υξνληθώλ ηνπ Σάθηηνπ, ηνπο βίνπο ηνπ νπεηώληνπ θαζώο θαη πιεξνθνξίεο από 

ηελ επηζηνιή ηνπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο, ηηο Πξάμεηο θαη ηα Δπαγγέιηα, ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη 

πσο ε θνηλόηεηα ησλ ρξηζηηαλώλ ζηε Ρώκε είρε απνθηήζεη θαθή θήκε κεηαμύ Ινπδαίσλ θαη εζληθώλ 

πξηλ από ην 64, θπξίσο ιόγσ ηεο ζύγθξνπζεο ππνζηεξηθηώλ θαη «πνιέκησλ» ηνπ Μσζατθνύ Νόκνπ, 

πνπ ππξνδόηεζε θήκεο γηα ππνηηζέκελε ζεμνπαιηθή δηαζηξνθή θαη θαληβαιηζκό κεηαμύ ησλ 

ρξηζηηαλώλ. Παξάιιεια, εμαηηίαο απηήο ηεο δηακάρεο, νη ρξηζηηαλνί έγηλαλ γλσζηνί κε αξλεηηθό 

ηξόπν ζηηο αξρέο, ηδηαίηεξα όηαλ έγηλε αληηιεπηό πσο δελ απνηεινύλ κέξνο ηεο Ινπδατθήο 

θνηλόηεηαο. ηαλ νη ρξηζηηαλνί αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δεκόζηεο ηειεηέο εμηιαζκνύ πνπ 

αθνινπζήζαλ ηελ ππξθαγηά ηνπ 64, ζηνρνπνηήζεθαλ αθόκε πεξηζζόηεξν ζηηο δηάλνηεο ησλ εζληθώλ 

θαη ησλ αξρώλ. Η ζνβαξή θνηλσληθή θξίζε πνπ μέζπαζε κεηά ηελ ππξθαγηά αλάγθαζε ηε ιήςε 

δεκνθηιώλ κέηξσλ από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, έλα από ηα νπνία ήηαλ θαη ε πάηαμε ηεο ηνπηθήο 

ρξηζηηαληθήο θνηλόηεηαο. Ο ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη πσο νη ρξηζηηαλνί δελ θαηεγνξήζεθαλ επίζεκα 

σο εκπξεζηέο όπσο γεληθά πηζηεύεηαη, αιιά αλεπίζεκα, κε ηελ έλλνηα πσο νη ηεξόζπιεο πξαθηηθέο 

ηνπο επέθεξαλ ηε δπζκέλεηα ησλ ζεώλ ζηελ πόιε. Απνηέιεζκα ήηαλ λα ζπιιεθζνύλ θαη λα 

εθηειεζηνύλ απιά σο ρξηζηηαλνί. Σα γεγνλόηα απηά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άξλεζε ηεο εθθιεζίαο λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο επηηαγέο ηεο ξσκατθήο δηνηθεηηθήο λννηξνπίαο, επέδξαζε ζεκαληηθά ζηνλ ηξόπν 

πνπ αληηκεηώπηζαλ νη αξρέο ηε ρξηζηηαληθή εθθιεζία, θαη ηειηθά νδήγεζαλ ζηελ ελ γέλεη 

πνηληθνπνίεζε ηεο ρξηζηηαληθήο ηδηόηεηαο.    

 

Summary: This article aims at a fuller and better understanding of the development that led to the 

penalization of the Christian “Name” in Rome during the 1st century AD. The writer believes that 

Nero’s actions against the Christians of Rome in the summer of 64 AD was actually the first 

persecution for the “Name.” Based mainly on information from Tacitus, Suetonius, Paul and the 

New Testament, the writer argues that Christians in Rome had already gained notoriety among Jews 

and “pagans” before the events of 64, mainly because of their dispute with Jews about the 

observance of the Mosaic Law. This dispute triggered the creation and circulation of rumors about 

orgies and cannibalism among Christians and, at the same time, caught the attention of the 

authorities, especially when it became apparent that Christians were not part of the Jewish 

community. When Christians refused to take part in the public remedia that followed the fire in 64 

AD, their standing before the authorities and masses became even worse. The consequent social 
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crisis forced the authorities to take measures that would please the crowds, including the persecution 

of the local Christian community. According to the writer, Christians were not formally charged as 

arsonists, as generally assumed, but probably accused of evoking the god’s wrath upon the city with 

their sacrilegious practices. As a result, they were arrested and executed just for being Christians. 

These events, combined with the Church’s refusal to adapt fully to the behests of the Roman 

administration, shaped the way the authorities treated Christians ever since and led to the 

penalization of the Christian name.    

Λέξειρ-κλειδιά: Υξηζηηαλνί, Νέξσλ, δησγκνί, ππξθαγηά, όλνκα. 

Key words: Christians, Nero, persecution, fire, name 

 

 

 

 

Ειζαγωγή 

 

[Γ. Πιίληνο Καηθίιηνο εθνύλδνο πξνο ηνλ 

Απηνθξάηνξα Σξαταλό:]
1
 

   

«Δίλαη ηεξό κνπ θαζήθνλ, Κύξηε, λα ζνπ 

αλαθέξσ νηηδήπνηε γηα ην νπνίν δελ είκαη 

ζίγνπξνο πώο λα ην ρεηξηζηώ. Πνηνο κπνξεί 

άιισζηε λα απνδηώμεη ηηο ακθηβνιίεο κνπ ή λα 

δηαθσηίζεη ηελ άγλνηά κνπ θαιύηεξα [από 

ζέλα];» 

«Γελ έρσ παξεπξεζεί πνηέ ζε δίθε 

Υξηζηηαλώλ. πλεπώο, δελ γλσξίδσ ηη είζηζηαη 

λα ηηκσξείηαη θαη λα εξεπλάηαη, θαη ζε ηη βαζκό. 

Αλαξσηηέκαη αλ πξέπεη λα γίλεηαη θάπνηα 

δηάθξηζε [ζηε κεηαρείξηζε ησλ ρξηζηηαλώλ] 

βάζεη ειηθίαο ή λα κε δηαθέξνπλ ζε ηίπνηα νη 

λεαξνί από ηνπο κεγαιύηεξνπο⋅ αλ ε κεηάλνηα 

απνθέξεη ράξε ή είλαη παληειώο αλώθειν λα 

πάςεη θάπνηνο λα είλαη ρξηζηηαλόο⋅ αλ 

[επηβάιιεηαη ηηκσξία] ζε θάπνηνλ απιά επεηδή 

απνθαιείηαη κε απηό ην όλνκα -αθόκε θαη αλ [ην 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν] δελ είρε θάπνηνπ είδνπο 

ζπκκεηνρή ζε πνηαπά εγθιήκαηα- ή αλ ε 

ηηκσξία επηβάιιεηαη γηα ηα εγθιήκαηα πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε ην όλνκα [ησλ ρξηζηηαλώλ].» 

                                                      
1. Οη κεηαθξάζεηο όισλ ησλ απνζπαζκάησλ αξραίσλ 

ζπγγξαθέσλ είλαη δηθή κνπ.   

 «ην κεηαμύ, πηνζέηεζα ηελ εμήο 

πξαθηηθή γηα όζνπο έρνπλ θαηεγνξεζεί ζε κέλα 

σο ρξηζηηαλνί: [αξρηθά,] ξσηνύζα ηνπο ίδηνπο αλ 

[όλησο] ήηαλ ρξηζηηαλνί⋅ αλ νκνινγνύζαλ, ηνπο 

ξσηνύζα μαλά ηξεηο θνξέο ππό ηελ απεηιή ηεο 

εθηέιεζεο. ζνη επέκελαλ, νξίδνληαλ γηα 

εθηέιεζε -θαζώο δελ ακθέβαιια νύηε ζηηγκή 

πσο, ό,ηη ινγήο θη αλ ήηαλ απηό πνπ 

νκνινγνύζαλ, ηέηνηα επηκνλή θαη αδηάιιαθηε 

ηζρπξνγλσκνζύλε έπξεπε λα ηηκσξεζεί. 

Τπήξραλ δε θαη θάπνηνη άιινη κε ηελ ίδηα 

παξαθξνζύλε, ηνπο νπνίνπο ζπκπεξηέιαβα ζε 

απηνύο πνπ ζα επέζηξεθαλ ζηελ Πόιε επεηδή 

ήηαλ Ρσκαίνη πνιίηεο.» 

«ύληνκα, όπσο γίλεηαη ζπλήζσο, επεηδή 

έηπρε απηνύ ηνπ ρεηξηζκνύ ε όιε ππόζεζε, νη 

θαηεγνξίεο πιήζπλαλ θαη ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο [ρξηζηηαλώλ].»  

«Έθηαζε ζηα ρέξηα κνπ έλα αλππόγξαθν 

ζεκείσκα πνπ πεξηείρε έλα ζσξό νλόκαηα. 

Θεώξεζα ζσζηό λα αθήζσ ειεύζεξνπο όζνπο 

αξλήζεθαλ όηη ήηαλ ή είραλ γίλεη πνηέ 

ρξηζηηαλνί, όηαλ επαλέιαβαλ κεηά από εκέλα κηα 

επίθιεζε ζηνπο ζενύο θαη έθαλαλ δέεζε κε 

ζπκίακα θαη θξαζί ζηελ εηθόλα ζνπ (πνπ είρα 

δηαηάμεη λα ζηεζεί αλάκεζα ζηα νκνηώκαηα ησλ 

ζεώλ γη’ απηόλ αθξηβώο ην ζθνπό), θαη επηπιένλ 

θαηαξάζηεθαλ ην Υξηζηό - πξάμεηο πνπ ιέλε 

πσο είλαη αδύλαην λα εμαλαγθαζηνύλ λα θάλνπλ 
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όζνη είλαη πξαγκαηηθά ρξηζηηαλνί. Άιινη, πνπ 

θαηνλνκάζηεθαλ από έλαλ πιεξνθνξηνδόηε, 

είπαλ [αξρηθά] πσο ήηαλ Υξηζηηαλνί, θαη κεηά ην 

αξλήζεθαλ⋅ ήηαλ πξάγκαηη [ρξηζηηαλνί ζην 

παξειζόλ], αιιά [αξγόηεξα] έπαςαλ λα είλαη - 

θάπνηνη πξηλ από ηξία ρξόληα, άιινη αθόκε πην 

πξηλ, κεξηθνί δε εδώ θαη κηα εηθνζαεηία. ινη 

ηνπο απέδσζαλ ηηκή ζηελ εηθόλα ζνπ θαη ζηα 

νκνηώκαηα ησλ ζεώλ θαη θαηαξάζηεθαλ ην 

Υξηζηό.»  

«Γηαβεβαίσλαλ, όκσο, κε δέζε πσο όιν 

ηνπο ην ζθάικα θη ε παξάβαζε ήηαλ όηη 

ζπλήζηδαλ λα ζπγθεληξώλνληαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε κέξα πξηλ ηελ απγή, λα 

ηξαγνπδνύλ έλαλ ύκλν πξνο ην Υξηζηό σο ζεό, 

θαη λα δεζκεύνπλ ν έλαο ηνλ άιιν κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν όξθν, κε ζθνπό, όρη ηε δηάπξαμε 

θάπνηνπ εγθιήκαηνο, αιιά ην λα κε πξνβνύλ ζε 

θαλελόο είδνπο θινπή, ιεζηεία, ή κνηρεία, νύηε 

λα παξαβηάζνπλ ζπκθσλία, νύηε λα αξλεζνύλ 

ηελ επηζηξνθή ελόο θαηαπηζηεύκαηνο. ηαλ 

νινθιήξσλαλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, 

ρσξίδνληαλ θαη, αθνύ επέζηξεθαλ, 

ζπλαζξνίδνληαλ γηα λα ιάβνπλ ηξνθή, ε νπνία, 

όκσο, ήηαλ ζπλεζηζκέλε θαη αζώα.»  

«Αθόκε θη απηό, όκσο, είραλ ζηακαηήζεη 

λα ην θάλνπλ, εμαηηίαο ηνπ δηαηάγκαηόο κνπ πνπ 

απαγόξεπε ηηο ελώζεηο ζξεζθεπηηθνύ 

ραξαθηήξα, ζε αξκνλία κε ηηο επίζεκεο νδεγίεο 

ζνπ. Σν γεγνλόο απηό κε έπεηζε πσο ήηαλ 

απνιύησο απαξαίηεην λα εμαθξηβώζσ από δύν 

δνύιεο ηηο νπνίεο απνθαινύζαλ δηαθόλνπο ηη 

όλησο ίζρπε [γηα ηηο ζπλαζξνίζεηο ηνπο], κέζσ 

βαζαληζηεξίσλ. Γελ αλαθάιπςα ηίπνηα 

πεξηζζόηεξν από κηα ζηξεβιή θαη ππέξκεηξε 

δεηζηδαηκνλία. Γη’ απηό αλέζηεηια ηηο έξεπλεο 

θαη έζπεπζα λα ζε ζπκβνπιεπηώ.»  

«Μνπ θαίλεηαη πσο ε όιε ππόζεζε ρξίδεη 

ηεο ζπκβνπιήο ζνπ, ηδηαίηεξα εμαηηίαο ηνπ 

αξηζκνύ ησλ ππό εμέηαζε αηόκσλ: πνιινί 

άλζξσπνη θάζε ειηθίαο, θάζε ηάμεο, θαη ησλ δύν 

θύισλ έρνπλ θιεζεί -θαη ζα εμαθνινπζνύλ λα 

θαινύληαη- γηα εμέηαζε. Σν κίαζκα απηήο ηεο 

δεηζηδαηκνλίαο έρεη δηεηζδύζεη όρη κόλν ζηηο 

πόιεηο, αιιά θαη ζηα ρσξηά θαη ζηελ ύπαηζξν. 

Φαίλεηαη, όκσο, πσο είλαη δπλαηόλ λα αλαζηαιεί 

θαη λα δηνξζσζεί. Δίλαη αλακθηζβήηεην πσο 

λανί πνπ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ήηαλ 

ζρεδόλ έξεκνη έρνπλ αξρίζεη [θαη πάιη] λα 

γεκίδνπλ, θαη ηεξέο ηειεηέο πνπ είραλ από θαηξό 

ζηακαηήζεη ηεινύληαη μαλά, θαη είλαη παληνύ 

δηαζέζηκν πξνο πώιεζε θξέαο ζπζηαζκέλσλ 

δώσλ - παξόηη, κέρξη πξόηηλνο, ήηαλ ζπάλην λα 

βξεζεί αγνξαζηήο γη’ απηό! Από απηό ην 

ζηνηρείν θαη κόλν κπνξεί εύθνια λα αληηιεθζεί 

θάπνηνο ηνλ αξηζκό ησλ αλζξώπσλ πνπ κπνξνύλ 

λα αλακνξθσζνύλ –αλ, θπζηθά, ππάξρεη 

δπλαηόηεηα γηα κεηάλνηα». 

 

[Απόκπιζη:] 

 

«Η δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζεο, 

αγαπεηέ κνπ εθνύλδε, γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ 

θαηεγνξηώλ ελαληίνλ αηόκσλ πνπ 

θαηαγγέιζεθαλ ζε εζέλα σο ρξηζηηαλνί είλαη ε 

θαηάιιειε⋅ δελ γίλεηαη, άιισζηε, λα 

εθαξκόδεηαη ζε θάζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

κία θαη κόλν θαζηεξσκέλε πξαθηηθή.»  

«[Οη ρξηζηηαλνί] δελ πξέπεη λα 

θαηαδεηνύληαη⋅ αλ γίλεη θάπνηα θαηαγγειία θαη 

θαηαδηθαζηνύλ θάπνηα άηνκα [σο ρξηζηηαλνί], 

λα ηηκσξνύληαη, αιιά εθείλνη πνπ αξλνύληαη όηη 

είλαη ρξηζηηαλνί θαη ην θαζηζηνύλ απηό θαλεξό 

κέζσ επίθιεζεο ζηνπο ζενύο καο, αθόκε θαη αλ 

ππήξρε θάπνηα ππνςία γη’ απηνύο ζην παξειζόλ, 

λα ιακβάλνπλ ράξε ιόγσ ηεο κεηάλνηάο ηνπο. 

Αλώλπκα ζεκεηώκαηα πνπ θηάλνπλ ζε ζέλα δελ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαλελόο είδνπο 

θαηεγνξία, δηόηη θαη θαθό πξνεγνύκελν 

απνηεινύλ, θαη δελ αλήθνπλ ζηελ επνρή καο.-»
2
  

  

 Η πεξίθεκε απηή επηζηνιή ηνπ Πιίληνπ 

ηνπ Νεόηεξνπ πξνο ηνλ απηνθξάηνξα Σξαταλό 

ζπληάρζεθε γύξσ ζην 111 κ.Υ. Δίλαη πξνθαλέο 

από ην ύθνο θαη ην πεξηερόκελό ηεο πσο ν 

                                                      
2. Πιηλ., epistlula X 96 (C. Plini Caecili Secundi 

Epistularum Libri Decem, ed. R. A. B. Mynors, 1966).  
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ζπληάθηεο ηεο βξηζθόηαλ ζε ακεραλία: γλώξηδε 

πσο νη ρξηζηηαλνί δηθάδνληαλ από ηηο ξσκατθέο 

αξρέο θαη νξηζκέλεο εθθξάζεηο ηνπ 

ππνδειώλνπλ πσο ήηαλ εμνηθεησκέλνο κε ηηο 

θήκεο πνπ δηαδίδνληαλ γη’ απηνύο. πλεπώο, δελ 

είρε ελδνηαζκνύο γηα ην αλ ζα έπξεπε λα 

εθηειέζεη όζνπο είραλ νκνινγήζεη όηη ήηαλ 

ρξηζηηαλνί θαη δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα 

απαξλεζνύλ ηελ πίζηε ηνπο. θεπηόκελνο, όκσο, 

θαηά πόζνλ είλαη θαηάιιειν λα απειεπζεξώλεη 

όζνπο απαξλνύληαλ ηελ πίζηε ηνπο ή 

ηζρπξίδνληαλ πσο είραλ ήδε πάςεη λα είλαη 

ρξηζηηαλνί, άξρηζε λα δηεξεπλά ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ηνλ θαηξό πνπ ήηαλ 

ζπληαπηηζκέλνη κε ηελ εθθιεζία. Ο 

ζπιινγηζκόο ηνπ είλαη πξνθαλήο θαη απόιπηα 

ινγηθόο: αλ απηνί νη άλζξσπνη ζπκκεηείραλ 

όλησο ζε εγθιήκαηα όζν ήηαλ ρξηζηηαλνί, αθόκε 

θαη αλ απαξλήζεθαλ ηελ πίζηε ηνπο, έπξεπε λα 

ηηκσξεζνύλ γηα όζα είραλ δηαπξάμεη ζην 

παξειζόλ.    

Ωζηόζν, παξά ηηο εηιηθξηλείο ηνπ 

πξνζπάζεηεο, δελ αλαθάιπςε ηίπνηα 

ελνρνπνηεηηθό ηόζν γηα ηνπο πξώελ, όζν θαη γηα 

ηνπο ελ ελεξγεία ρξηζηηαλνύο θαη, ζαθώο 

πξνβιεκαηηζκέλνο, απνθάζηζε λα αλαζηείιεη ηηο 

δίθεο θαη ηηο εθηειέζεηο σζόηνπ ιάβεη 

δηεπθξηλίζεηο. Μνινλόηη απνξία ηνπ πξέπεη λα 

ήηαλ ην γηαηί ηειηθά εθηεινύληαλ νη ρξηζηηαλνί, 

θξόληηζε λα ηε ζπγθαιύςεη ζηελ επηζηνιή ηνπ 

κε ζέινληαο λα δείμεη όηη ακθηζβεηεί κία ήδε 

παγησκέλε απηνθξαηνξηθή πνιηηηθή. Αληί λα 

ξσηήζεη γηαηί δηώθνληαλ θαη ζαλαηώλνληαλ νη 

ρξηζηηαλνί, εμέθξαζε ηελ ππνηηζέκελε άγλνηά 

ηνπ γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηθάδνληαλ, 

θαζώο θαη γηα ην εύξνο ηεο έξεπλαο ή ησλ 

απνδείμεσλ πνπ απαηηνύληαλ γηα ηελ θαηαδίθε 

ηνπο⋅ αληί λα εθθξάζεη ηελ ακεραλία ηνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ρξηζηηαλώλ πνπ ήηαλ θαλεξό πσο δελ 

είραλ δηαπξάμεη θαλελόο είδνπο έγθιεκα 

(κεξηθνί από ηνπο νπνίνπο ήηαλ εθεβηθήο ή θαη 

πξνεθεβηθήο ειηθίαο [teneri]), ξσηά δηαθξηηηθά 

αλ πξέπεη λα γίλεηαη θάπνηα δηάθξηζε ζηελ 

αληηκεηώπηζή ηνπο.  

 Η επηζηνιή ηνπ Σξαταλνύ νπζηαζηηθά 

απάληεζε κόλν ζε έλα από ηα εξσηήκαηα: ζην 

αλ ζα κπνξνύζε λα δίλεηαη ράξε ζε όπνηνλ 

απαξλνύληαλ ηε ρξηζηηαληθή ηνπ ηδηόηεηα. Γε 

γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζην ηη θαζηζηνύζε 

εγθιεκαηηθή ηελ ηδηόηεηα απηή θαζ’ απηή θαη 

ζην γηαηί έπξεπε λα ηηκσξείηαη ηόζν απζηεξά 

αθόκε θαη αλ δελ ζπζρεηηδόηαλ κε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν πνηληθό αδίθεκα. Δίλαη πνιύ 

πηζαλόλ ηελ απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα λα 

κελ ηε γλώξηδε κε αθξίβεηα θαλείο ζηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε, νύηε θαλ ν Σξαταλόο. 

Απνθιείεηαη έλαο ηόζν επθπήο άλζξσπνο λα κε 

δηέθξηλε ηηο πξαγκαηηθέο απνξίεο ηνπ θίινπ ηνπ, 

θαη κνηάδεη απίζαλν λα κπνξνύζε λα ηνλ 

δηαθσηίζεη θάπσο πεξηζζόηεξν θαη λα κελ ην 

έθαλε.
3
  

 Η επηζηνινγξαθία ηνπ Πιίληνπ 

θαηαδεηθλύεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο πσο ήδε 

από ηηο αξρέο ηνπ 2
νπ

 αηώλα, ππήξραλ αξθεηνί 

ρξηζηηαλνί πνπ εθηεινύληαλ απνθιεηζηηθά θαη 

κόλν εμαηηίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπο 

ηαπηόηεηαο -ηνπ «νλόκαηνο». Σα εξσηήκαηα 

πνπ απαζρνινύζαλ ηνλ Πιίλην πξνθαινύλ 

αλάινγε ακεραλία θαη ζήκεξα. Δίλαη αιήζεηα 

πσο ε δηαδηθαζία πνπ νδήγεζε ζηελ 

πνηληθνπνίεζε ηνπ νλόκαηνο ησλ ρξηζηηαλώλ δελ 

έρεη δηαιεπθαλζεί πιήξσο, ηνπιάρηζηνλ ζηα 

αξρηθά ηεο ζηάδηα. Πώο θαηέιεμε ην «όλνκα» 

ησλ ρξηζηηαλώλ λα απνηειεί αηηία ηθαλή λα 

νδεγήζεη έλαλ άλζξσπν ζηελ εθηέιεζε;  

 Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ αλαδεηήζεη ηελ 

αθεηεξία ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζηνλ πεξίθεκν 

δησγκό ηνπ Νέξσλα θαηά ησλ ρξηζηηαλώλ ηεο 

Ρώκεο ην ζέξνο ηνπ 6, βαζηθή πεγή ηνπ νπνίνπ 

είλαη ηα Χξνληθά ηνπ Σάθηηνπ. Η ζεκαζία ηνπ 

πξώηνπ απηνύ θξαηηθνύ δησγκνύ ζπρλά 

ππνβαζκίδεηαη κε ην ζθεπηηθό πσο νη ρξηζηηαλνί 

δηώρζεθαλ σο εκπξεζηέο, θαη όρη ιόγσ ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. Ωζηόζν, ε 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε δελ εξκελεύεη ηε 

                                                      
3. Barnes, T. D., Legislation against Christians, JRS 58, 

1968, ζζ. 32 – 4.  
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κεηαγελέζηεξε ζηάζε ησλ ρξηζηηαλώλ, νη νπνίνη 

νπδέπνηε αλαθέξζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία, νύηε θξόληηζαλ λα ηελ 

αλαζθεπάζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Η 

καρεηηθόηεηα ησλ ρξηζηηαλώλ απνινγεηώλ ηνπ 

δεύηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ αηώλα θαη ην γεγνλόο 

πσο ν δησγκόο ηνπ Νέξσλα ήηαλ ε πξώηε 

επίζεκε αληίδξαζε ησλ αξρώλ ζην ρξηζηηαληθό 

θίλεκα θαζηζηά ηε «ζησπή» ησλ ρξηζηηαληθώλ 

πεγώλ γύξσ από ηελ θαηεγνξία ηνπ εκπξεζκνύ 

αμηνπεξίεξγε. Οξηζκέλνη, κάιηζηα, έρνπλ θηάζεη 

ζην ζεκείν λα ζεσξνύλ ηελ όιε πεξηθνπή ησλ 

Χξνληθώλ ή θάπνηα ηκήκαηά ηεο πξνζζήθε 

θάπνηνπ κεηαγελέζηεξνπ ρξηζηηαλνύ ζπγγξαθέα 

–άπνςε πνπ αδπλαηεί σζηόζν λα βξεη ζηηβαξά 

εξείζκαηα ζηελ παξάδνζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ζε 

άιινπο ζπγγξαθείο.
4
 

 Σν άξζξν απηό ζθνπεύεη λα αληρλεύζεη 

ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

πνηληθνπνηήζεθε ην «όλνκα» ησλ ρξηζηηαλώλ, 

θαζώο θαη λα επηρεηξήζεη λα εξκελεύζεη ηε 

ζησπή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ηνπ 

εκπξεζκνύ. θνπεύεη  επίζεο λα εμεηάζεη ην 

θαηά πόζνλ κπνξεί λα ζεσξεζνύλ νη λεξώλεηεο 

δηώμεηο ν πξώηνο δησγκόο γηα ην «όλνκα» ζηελ 

ηζηνξία ηνπ ρξηζηηαληζκνύ.  

 

Πηγέρ 

 

Γπζηπρώο, νη ππάξρνπζεο ζρεηηθέο πεγέο 

είλαη δεπηεξνγελείο, επάξηζκεο, ελίνηε αζαθείο, 

θαη ζρεδόλ πάληνηε απνζπαζκαηηθέο. ηηο 

δηώμεηο ηνπ 64 αλαθέξνληαη κόλν δύν ζύξαζελ 

ζπγγξαθείο, ζύγρξνλνη θαη θίινη ηνπ Πιίληνπ 

ηνπ Νεόηεξνπ, ν Π. Κνξλήιηνο Σάθηηνο θαη ν 

νπεηώληνο. Πέξα από θάπνηεο αζαθείο 

αλαθνξέο ζην Νέξσλα σο ηνλ πξώην δηώθηε ηεο 

ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο,
5
 νπδεκία άκεζε 

                                                      
4. Π.ρ. βι. Carrier, R., The Prospect of a Christian 

Interpolation in Tacitus, Annals 15.44, Vigiliae 

Christianae 68 (2014), ζζ. 264 – 83.  

5. Μει. άξδεσλ, πξὸο Ἀλησλῖλνλ Βηβιίδηνλ, απ. 3. 

Σεξηπι., Apologeticus, V 3, Ad Nationes, I 7, 8 – 9. 

Δπζεβ., Χξνληθόλ, ΥΥ 216, θθιεζηαζηηθή Ἰζηνξία, ΙΙ 25.     

πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε από ρξηζηηαληθήο 

πιεπξάο.  

Θα απνδεηρηεί ρξήζηκν λα παξαζέζνπκε 

ζην ζεκείν απηό ηε κνλαδηθή εθηελή αθήγεζε 

γηα ην δησγκό, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην δέθαην 

πέκπην βηβιίν ησλ ρξνληθώλ ηνπ Σάθηηνπ:  

 

Δπόκελν βήκα ήηαλ ε εύξεζε ηξόπσλ 

εμεπκεληζκνύ ησλ ζεώλ, νπόηε θαη 

δεηήζεθε θαηεύζπλζε από ηα ζηβπιιηθά 

βηβιία, κε εηζήγεζε ησλ νπνίσλ 

απεπζύλζεθαλ δεήζεηο ζην Βνπιθάλν 

[Ήθαηζην], ηελ Κέξεο [Γήκεηξα] θαη ηελ 

Πξνζεξπίλα [Πεξζεθόλε]. Η Γηνύλν 

[Ήξα], επίζεο, δέρηεθε ηθεζίεο από 

δέζπνηλεο, πξώηα ζην Καπηηώιην, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ πιεζηέζηεξε αθηή, απ’ 

όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε λεξό γηα ην 

ξάληηζκα ηνπ λανύ θαη ηεο εηθόλαο ηεο 

ζεάο. Έιαβαλ ρώξα, επίζεο, ηεξά δείπλα 

θαη νινλπρηίεο πνπ ηειέζηεθαλ από 

παληξεκέλεο γπλαίθεο.  

 

Όιεο, όκσο, νη αλζξώπηλεο πξνζπάζεηεο 

θαη ηα αθεηδή δώξα ηνπ απηνθξάηνξα θαη 

νη εμεπκεληζκνί ησλ ζεώλ δελ απάιεηςαλ 

ηε ζθόηηα πεπνίζεζε πσο ε ππξθαγηά 

ήηαλ απνηέιεζκα δηαηαγήο. Σειηθά, γηα λα 

απαιιαρηεί από απηή ηε θεκνινγία, ν 

Νέξσλ ελνρνπνίεζε θαη επέθεξε ηα πην 

αθξαία βαζαληζηήξηα ζε κηα νκάδα 

αλζξώπσλ κηζεηή γηα ηα βδειύγκαηά ηεο, 

πνπ νλνκάδνληαλ από ην ιαό 

«ρξηζηηαλνί».  

 

Ο Χξηζηόο, από ηνλ νπνίν παξάγεηαη ην 

όλνκά [ηνπο], ππέζηε ηε κέγηζηε πνηλή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Σηβέξηνπ από ηνλ Πόληην Πηιάην, έλαλ 

από ηνπο επηηξόπνπο καο, θαη ηόηε κηα 

άθξσο κνρζεξή δεηζηδαηκνλία, πνπ είρε 

κόιηο θαηαζηαιεί, εμαπιώζεθε θαη πάιη, 

όρη κόλν ζηελ Ινπδαία, ηελ αξρηθή πεγή 

ηνπ θαθνύ, αιιά αθόκε θαη ζηε Ρώκε, 
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όπνπ ζπγθεληξώλεηαη νηηδήπνηε εηδερζέο 

θαη μεδηάληξνπν από θάζε κέξνο ηνπ 

θόζκνπ θαη γίλεηαη δεκνθηιέο.  

 

Έηζη, ινηπόλ, ζπλειήθζεζαλ όινη όζνη 

νκνιόγεζαλ [όηη ήηαλ ρξηζηηαλνί]. ηε 

ζπλέρεηα, κε βάζε δηθέο ηνπο 

πιεξνθνξίεο, έλαο ηεξάζηηνο αξηζκόο 

[ρξηζηηαλώλ] θαηαδηθάζηεθε, όρη ηόζν 

εμαηηίαο ηνπ εγθιήκαηνο ηνπ εκπξεζκνύ 

ηεο πόιεο, όζν εμαηηίαο ηνπ κίζνπο ηνπο 

γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Γηαθσκώδεζε 

θάζε ινγήο πξνζηέζεθε ζηε ζαλάησζή 

ηνπο. Καιπκκέλνη κε δέξκαηα ζεξίσλ, 

μεζρίδνληαλ από ζθπιηά θαη πέζαηλαλ, ή 

ζηαπξώλνληαλ ή θαηαδηθάδνληαλ ζηελ 

ππξά θαη θαίγνληαλ ρξεζηκεύνληαο σο 

λπρηεξηλόο θσηηζκόο όηαλ ραλόηαλ ην 

θσο ηεο εκέξαο. Ο Νέξσλ πξνζέθεξε 

ηνπο θήπνπο ηνπ γηα ην ζέακα θαη 

δηνξγάλσζε κηα παξάζηαζε ζηνλ 

ηππόδξνκν όπνπ αλαθαηεύηεθε κε ην 

πιήζνο ληπκέλνο σο αξκαηνδξόκνο ή 

ζηεθόηαλ ςειά ζε έλα άξκα. Δμάιινπ, 

ήηαλ πξνθαλέο πσο δελ ήηαλ γηα ην 

δεκόζην θαιό πνπ ράλνληαλ απηνί νη 

άλζξσπνη, αιιά γηα λα ρνξηάζεη ε 

ζθιεξόηεηα ελόο θαη κόλν αλζξώπνπ.
6
 

   

Σο «Όνομα» ππιν ηο 64 

 

Η μαπηςπία ηος Σάκιηος και ηος Παύλος 

 

Πξνθαλώο ν δησγκόο ηνπ 64 είλαη 

απόηνθνο εμειίμεσλ θαη δπκώζεσλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ, ζηνηρεία ησλ νπνίσλ έρνπλ 

δηαζσζεί ζηε ρξηζηηαληθή θαη ζύξαζελ 

γξακκαηεία.  

Ο Σάθηηνο δειώλεη μεθάζαξα πσο νη 

ρξηζηηαλνί ήηαλ ήδε κηζεηνί ζηε Ρώκε πξηλ από 

ηα γεγνλόηα ηνπ 64, ιόγσ ηεο «απερζνύο 

δηαγσγήο» θαη «ηνπ κίζνπο ηνπο γηα ηελ 

                                                      
6. XV 44.  

αλζξσπόηεηα». Οη πεξηγξαθέο ηνπ είλαη 

αλακθηζβήηεηα επεξεαζκέλεο από ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ησλ εκεξώλ ηνπ, ζηηο νπνίεο νη 

θαηεγνξίεο πεξί ζπέζηεησλ δείπλσλ θαη 

νηδηπόδεησλ κίμεσλ ήηαλ πνιύ δηαδεδνκέλεο. 

Παξόια απηά, ε πιεξνθνξία ηνπ κνηάδεη 

έγθπξε: ν Νέξσλ δε ζα δίσθε κηα νκάδα 

αλζξώπσλ ζεβαζηή θαη ζπκπαζή ζηελ ήδε 

εμνξγηζκέλε ηνπηθή θνηλόηεηα. Οη ρξηζηηαλνί ζα 

ήηαλ θαηάιιεινη σο απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο 

κόλν αλ ήηαλ ήδε αληηπαζείο. Η επηζηνιή ηνπ 

Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο επηβεβαηώλεη απηό ην 

ζπκπέξαζκα.   

Η επηζηνιή ηνπ Παύινπ πξνο ηελ 

εθθιεζία (ή έζησ πξνο κηα από ηηο εθθιεζίεο) 

ηεο Ρώκεο ζπληάρζεθε πεξίπνπ νθηώ ρξόληα 

πξηλ ην μέζπαζκα ηνπ δησγκνύ, θαη αλαθέξεηαη 

ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηδαλ νη 

ρξηζηηαλνί ζηελ πόιε εθείλε ηελ θξίζηκε 

πεξίνδν. Ο Παύινο δελ θαηέγξαςε απιά ζθέςεηο 

ελζάξξπλζεο θαη ζενινγηθνύ ζηνραζκνύ, αιιά 

θαη απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινύζαλ ηνπο ρξηζηηαλνύο ηεο 

πξσηεύνπζαο. Καζώο θαίλεηαη, έλα από ηα 

δεηήκαηα απηά ήηαλ νξηζκέλεο δπζρεξείο 

θαηαζηάζεηο πνπ είραλ ήδε αλαθύςεη κε ηελ 

ηνπδατθή θνηλόηεηα θαη ηηο αξρέο ηεο πόιεο.  

Οη παξαηλέζεηο ηνπ Παύινπ ππνλννύλ 

όηη νη ρξηζηηαλνί ηεο Ρώκεο αλεζπρνύζαλ θαη 

ζεσξνύζαλ πηζαλό ην ελδερόκελν λα βξεζνύλ 

ζην ζηόραζηξν ησλ αξρώλ. ην 12
ν
 θεθάιαην, ν 

Παύινο ηνλίδεη πόζν ζεκαληηθό ήηαλ λα κελ 

πξνβαίλνπλ νη ρξηζηηαλνί ζε πξάμεηο 

αληεθδίθεζεο έλαληη όζσλ ηνπο εμύβξηδαλ ή 

ηνπο θαθνκεηαρεηξίδνληαλ, αιιά, αληίζεηα, λα 

είλαη εηξεληθνί κε όινπο. Ακέζσο κεηά, ζην 13
ν
  

θεθάιαην, ηνλίδεη ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ 

ελώπηνλ ηνπ Θενύ θαη ηεο ζπλείδεζήο ηνπο λα 

ππνηάζζνληαη ζηηο αξρέο θαη λα δηαηεξνύλ θαιή 

θαη λνκηκόθξνλα δηαγσγή, απνδίδνληαο όινπο 

ηνπο θόξνπο θαη ηε δένπζα ηηκή ζηνπο 
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εθπξνζώπνπο ηνπ θξάηνπο. Αμίδεη λα 

παξαζέζνπκε ην ζρεηηθό απόζπαζκα:
7
  

 

Κάζε ςπρή αο ππνηάζζεηαη ζηηο αλώηεξεο 

εμνπζίεο, γηαηί δελ ππάξρεη εμνπζία παξά 

κόλν από ηνλ Θεό, θη νη εμνπζίεο πνπ 

ππάξρνπλ ηώξα έρνπλ νξηζηεί ζηηο ζέζεηο 

ηνπο από ην Θεό. Δπνκέλσο, απηόο πνπ 

ελαληηώλεηαη ζηελ εμνπζία, έρεη ηαρζεί 

ελάληηα ζηε δηεπζέηεζε ηνπ Θενύ, θη απηνί 

πνπ έρνπλ ηαρζεί ελαληίνλ ηεο ζα ιάβνπλ 

θαηαδηθαζηηθή θξίζε γηα ηνλ εαπηό ηνπο. 

Δμάιινπ, απηνί πνπ αζθνύλ εμνπζία είλαη 

θόβεηξν όρη γηα ηα θαιά έξγα, αιιά γηα ηα 

θαθά. Θέιεηο, ινηπόλ, λα κε θνβάζαη ηελ 

εμνπζία; Κάλε ην θαιό θαη ζα 

απνθνκίζεηο ηνλ έπαηλό ηεο· δηόηη είλαη 

γηα ζέλα δηάθνλνο ηνπ Θενύ δηνξηζκέλνο 

γηα θαιό. Αιιά αλ πξάηηεηο ην θαθό, λα 

θνβάζαη! Γελ θέξεη, εμάιινπ, άζθνπα ην 

ζπαζί [γηα ηελ επηβνιή ηεο ηηκσξίαο]· 

δηόηη είλαη δηάθνλνο ηνπ Θενύ, ηηκσξόο κε 

ζθνπό λα εθδειώζεη νξγή ζε απηόλ πνπ 

πξάηηεη ην θαθό. Γη’ απηό είλαη αλαγθαίν 

λα ππνηάζζεζηε [ζηελ θξαηηθή εμνπζία], 

ιακβάλνληαο ππόςε όρη κόλν ηελ νξγή 

ηεο, αιιά θαη ηε ζπλείδεζή [ζαο]. Γηα 

απηό, άιισζηε, πιεξώλεηε θαη θόξνπο· 

δηόηη απηνί είλαη δεκόζηνη ππεξέηεο ηνπ 

Θενύ, αθνζησκέλνη πιήξσο ζε απηό 

αθξηβώο ην έξγν. Να απνδίδεηε ζε όινπο 

απηά πνπ ηνπο νθείινληαη: ζε απηόλ πνπ 

απαηηεί ην θόξν, ην θόξν· ζε απηόλ πνπ 

απαηηεί ηα ηέιε, ηα ηέιε· ζε απηόλ πνπ 

απαηηεί θόβν, θόβν· ζε απηόλ πνπ απαηηεί 

ηηκέο, ηηκέο.
8
  

 

Ο Παύινο θξνληίδεη λα γίλεη απόιπηα 

ζαθήο: νη ρξηζηηαλνί δελ έρνπλ λα θνβεζνύλ 

ηίπνηα απνιύησο αλ δηαηεξνύλ άκεκπηε δηαγσγή 

                                                      
7. Σν θείκελν πνπ ζην νπνίν βαζίζηεθε ε κεηάθξαζε ησλ 

πεξηθνπώλ ηεο ΚΓ είλαη απηό ηεο 27
εο

 έθδνζεο ησλ 

Nestle-Aland.   

8. . π., 13, 1 – 7.  

θαη ραξαθηεξίδνληαη από λνκηκόθξνλα ζηάζε 

έλαληη ησλ αξρώλ. Η ζπκβνπιή ηνπ βαζηδόηαλ 

πιήξσο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ πείξα: πνιιέο 

θνξέο είρε γιηηώζεη από ρέξηα δησθηώλ, αθξηβώο 

επεηδή θαλείο δελ κπνξνύζε λα ηνπ πξνζάςεη 

βάζηκε θαηεγνξία γηα απείζεηα ή παξαβίαζε ηνπ 

ξσκατθνύ λόκνπ.
9
 Πξνηξέπεη, ινηπόλ, ηνπο 

ζπληξόθνπο ηνπ λα κελ πηνζεηνύλ επηζεηηθή 

ζηάζε έλαληη ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, νύηε λα 

πξνζπαζνύλ λα πάξνπλ εθδίθεζε όηαλ δέρνληαη 

θξαζηηθέο επηζέζεηο θαη ύβξεηο.
10

  

Ο Παύινο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

πξνζπάζεηεο νξηζκέλσλ λα ζπθνθαληήζνπλ ηελ 

εθθιεζία. Οη παξαηλέζεηο ηνπ ππνδειώλνπλ 

μεθάζαξα πσο νη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ζα 

κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ αθόκε θαη ζε 

εθηέιεζε έλαλ ρξηζηηαλό, γηα απηό θαη 

αλαγθάδεηαη λα δηαβεβαηώζεη ηνπο νκνπίζηνπο 

ηνπ πσο αλ εθείλνη παξέκελαλ εζηθά αθέξαηνη, 

δελ ππήξρε ιόγνο αλεζπρίαο: 

 

Πνηνο ζα θαηεγνξήζεη ηνπο εθιεγκέλνπο 

ηνπ Θενύ; Ο Θεόο είλαη απηόο πνπ ηνπο 

αλαθεξύζζεη δίθαηνπο. Πνηνο ζα 

θαηαδηθάζεη; […] Πνηνο ζα καο ρσξίζεη 

από ηελ αγάπε ηνπ Χξηζηνύ; Μήπσο 

θάπνηα ζιίςε ή ζηελνρώξηεο ή δησγκόο ή 

πείλα ή απόιπηε θηώρεηα ή θάπνηα 

επηθείκελε ζπκθνξά ή εθηέιεζε; Ιζρύεη 

απηό πνπ έρεη γξαθηεί [ζηηο Γξαθέο]:  

«Γηα ράξε ζνπ ζαλαησλόκαζηε όιε ηελ 

εκέξα· 

ζεσξεζήθακε σο πξόβαηα γηα ζθαγή». 

Κη όκσο, όιεο απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ηηο 

ππεξληθνύκε κέζσ εθείλνπ πνπ καο 

αγάπεζε. Γηαηί είκαη πεπεηζκέλνο πσο 

νύηε ζάλαηνο, νύηε δσή, νύηε άγγεινη, 

νύηε θπβεξλήζεηο, νύηε ησξηλέο 

θαηαζηάζεηο, νύηε κειινληηθέο, νύηε 

                                                      
9. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηώζεηο είλαη απηέο ζηνπο 

Φηιίππνπο, ζηελ Κόξηλζν, ζηελ Έθεζν αιιά θαη ζηελ 

Ιεξνπζαιήκ (Πξάμ. 16, 19 - 40⋅ 18, 12 - 17⋅ 19, 23 - 41⋅ 
22, 26 – 30).  

10. Βι. Ῥσκ. 12, 14, 17 – 21.  
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δπλάκεηο, νύηε ύςνο, νύηε βάζνο, νύηε 

θακηά άιιε θαηάζηαζε ζα κπνξέζεη λα 

καο ρσξίζεη από ηελ αγάπε ηνπ Θενύ, πνπ 

είλαη ζηνλ Χξηζηό Ιεζνύ, ηνλ Κύξηό καο.
11

 

 

Ωζηόζν, ν Παύινο δελ ζηακαηά ζηηο 

ελζαξξπληηθέο δηαβεβαηώζεηο. Πξνζζέηεη κε 

έκθαζε πσο, αλ ζέινπλ νη ρξηζηηαλνί λα κείλνπλ 

ζην αππξόβιεην, νθείινπλ λα δηαηεξνύλ θαιό 

ην όλνκά ηνπο κεηαμύ ησλ εζλώλ, απνθεύγνληαο 

ζπλήζεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ην ζπηιώζνπλ:  

 

Μελ νθείιεηε ζε θαλέλαλ ηίπνηα 

απνιύησο, παξά κόλν ην λα αγαπάηε ν 

έλαο ηνλ άιινλ· δηόηη απηόο πνπ αγαπάεη 

ην ζπλάλζξσπό ηνπ έρεη εθπιεξώζεη θαη 

όιν ηνλ ππόινηπν Νόκν.
12

 Γηόηη ην «Γελ 

πξέπεη λα κνηρεύζεηο», «Γελ πξέπεη λα 

δηαπξάμεηο θόλν», «Γελ πξέπεη λα 

θιέςεηο», «Γελ πξέπεη λα θπξηεύεζαη από 

πιενλεμία», θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

εληνιή, ζπλνςίδεηαη ζε ηνύην ην ιόγν: 

«Πξέπεη λα αγαπάο ηνλ πιεζίνλ ζνπ όπσο 

ηνλ εαπηό ζνπ». Η αγάπε δελ εξγάδεηαη ην 

θαθό ζηνλ πιεζίνλ· ζπλεπώο, ε αγάπε 

απνηειεί ηελ νιόηεηα ηνπ Νόκνπ. […] Αο 

απνβάινπκε, ινηπόλ, ηα έξγα ηνπ 

ζθνηαδηνύ θαη αο θνξέζνπκε ηνλ νπιηζκό 

ηνπ θσηόο. Όπσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κέξαο, αο πνξεπηνύκε κε εππξέπεηα, όρη 

κε μέθξελα γιέληηα θαη κεζύζηα, όρη κε 

αλήζηθεο ζαξθηθέο ζρέζεηο θαη 

μεδηαληξνπηέο, όρη κε έξηδα θαη 

δήιηα. Αληίζεηα, ληπζείηε ηνλ Κύξην Ιεζνύ 

Χξηζηό θαη κελ έρεηε ην λνπ ζαο ζην πώο 

ζα ηθαλνπνηήζεηε ηηο επηζπκίεο ηεο 

ζάξθαο.
13

  

 

                                                      
11. 8, 33 – 39. 

12. Αλαθέξεηαη πξνθαλώο ζην Μσζατθό Νόκν, κέξνο ηνπ 

νπνίνπ είλαη ν Γεθάινγνο. Οπνηεδήπνηε αλαθέξεηαη ζην 

εμήο ν όξνο κε θεθαιαίν ην αξρηθό ηνπ γξάκκα, ελλνείηαη 

ν Μσζατθόο Νόκνο.  

13. . π., 13, 8 – 12.  

ηα ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα, ν 

Παύινο αλαθέξζεθε άκεζα ή έκκεζα ζε 

ηνπιάρηζηνλ δύν ζνβαξέο θαηεγνξίεο πνπ 

θαίλεηαη πσο απαζρνινύζαλ ηνπο ρξηζηηαλνύο 

ηεο Ρώκεο: απείζεηα ζηηο αξρέο θαη αθξαία 

αλεζηθόηεηα. Μνηάδεη απίζαλν λα αλαθέξζεθε 

ζηα ζέκαηα απηά ηπραία.  

Η δηαπίζησζε απηή ζπλάδεη κε ηε 

καξηπξία ηνπ Σάθηηνπ, ππνδειώλνληαο πσο ην 

«όλνκα» ησλ ρξηζηηαλώλ ζηε Ρώκε ήηαλ ήδε 

αξλεηηθά ζηηγκαηηζκέλν πξηλ ην δησγκό ηνπ 64. 

Μέλεη λα εμαθξηβώζνπκε ην γηαηί.    

  

Η ύγκποςζη Ιοςδαίων και Χπιζηιανών ζηη 

Ρώμη 

 

Η μαπηςπία ηος οςηηώνιος 

 

Ο βηνγξάθνο ησλ αξρώλ ηνπ δεύηεξνπ 

αηώλα νπεηώληνο δηαζώδεη κηα εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία ζην βίν Κιαπδίνπ. 

Πεξηγξάθνληαο κηα ζεηξά κέηξσλ ηνπ Κιαπδίνπ 

πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ ζεηηθά από ηελ 

πιεηνλόηεηα ησλ Ρσκαίσλ, αλαθέξεη ηα εμήο:  

 

Δμόξηζε από ηε Ρώκε ηνπο Ινπδαίνπο, 

επεηδή βξίζθνληαλ ζε ζπλερή αλαηαξαρή, 

ππνθηλνύκελνη από ηνλ Χξεζηό 

[Chrestus].
14

 

 

Οη πεξηζζόηεξνη κειεηεηέο ηνπνζεηνύλ ην 

δηάηαγκα πεξί ην 49, αιιά αλαγλσξίδνπλ πσο 

είλαη αδύλαηνλ λα εμαθξηβσζεί ην αθξηβέο 

πεξηερόκελό ηνπ, ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν 

εθδόζεθε, θαζώο θαη ην πώο κπνξεί λα 

εθαξκόζηεθε.
15

 Δίλαη βέβαην, όκσο, πσο ν 

νπεηώληνο θαηαγξάθεη έλα πξαγκαηηθό 

γεγνλόο, πνπ επηβεβαηώλεηαη κεξηθώο ζηηο 

Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ. ηελ αθήγεζε γηα ην 

ηαμίδη ηνπ Παύινπ ζηελ Κόξηλζν, αλαθέξεηαη ην 

εμήο:  

                                                      
14

. Vita Divi Claudii, 25: Iudaeos impulsore Chresto 

assidue tumultuantis Roma expulit. 
15

. CAH X
2
, ζ. 868 – 9. Feldman, ό. π., ζζ. 96 – 7.  
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[...] θαη βξίζθνληαο θάπνηνλ Ινπδαίν 

νλόκαηη Αθύια, πνπ θαηαγόηαλ από ηνλ 

Πόλην θαη είρε έξζεη πξόζθαηα από ηελ 

Ιηαιία, θαη ηελ Πξίζθηιια ηε ζύδπγό ηνπ -

επεηδή ν Κιαύδηνο είρε δηαηάμεη όινπο 

ηνπο Ινπδαίνπο λα θύγνπλ από ηε Ρώκε- 

[...].
16

  

 

Γπζηπρώο δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ν Αθύιαο θαη ε 

Πξίζθηιια ήηαλ Υξηζηηαλνί πξνηνύ 

ζπλαληεζνύλ κε ηνλ Παύιν, δειώλεηαη, όκσο, 

πσο έθπγαλ από ηε Ρώκε επεηδή ήηαλ Ινπδαίνη, 

όρη επεηδή ήηαλ ρξηζηηαλνί. Η πιεξνθνξία 

δίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθά, δίρσο ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηε γεληθόηεξε πινθή ηεο αθήγεζεο 

θαη, ζπλεπώο, δελ ππάξρεη ιόγνο λα 

ακθηζβεηήζνπκε ηελ εγθπξόηεηά ηεο.
17

  

Ση πξνθάιεζε, σζηόζν, ηελ έθδνζε ηνπ 

δηαηάγκαηνο; Αλακθίβνια, ν «Chrestus» ηνπ 

νπεηώληνπ, είλαη κηα ιαλζαζκέλε κεηαγξαθή 

ηνπ «Υξηζηόο».
18

 πλεπώο, ν βηνγξάθνο, αλ δελ 

                                                      
16

. Πξάμ. 18, 2: θαὶ εὑξώλ ηηλα Ἰνπδαῖνλ ὀλόκαηη Ἀθύιαλ, 

Πνληηθὸλ ηῷ γέλεη, πξνζθάησο ἐιειπζόηα ἀπὸ ηῆο Ἰηαιίαο 

θαὶ Πξίζθηιιαλ γπλαῖθα αὐηνῦ, δηὰ ηὸ δηαηεηαρέλαη 

Κιαύδηνλ ρσξίδεζζαη πάληαο ηνὺο Ἰνπδαίνπο ἀπὸ ηῆο 

Ῥώκεο […]. 

17. Γηάθνξνη εξεπλεηέο ακθηβάιινπλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ δηαηάγκαηνο θαη ην βαζκό πνπ κπνξεί όλησο λα 

επεξέαζε ηελ ηνπδατθή θνηλόηεηα. Η έιιεηςε 

νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο αλαθνξάο από ηνλ Ιώζεπν θαη ηνλ 

Σάθηην θαηαδεηθλύεη πσο ν αξηζκόο όζσλ όλησο έθπγαλ 

ήηαλ κηθξόο θαη ην κέηξν είρε εθήκεξν ραξαθηήξα. 

Άιισζηε, ήηαλ λνκηθά αδύλαην λα εθδησρζνύλ όινη νη 

Ινπδαίνη από ηε Ρώκε, θαζώο αξθεηνί από απηνύο είραλ 

απνθηήζεη ηα δηθαηώκαηα Ρσκαίνπ πνιίηε (θαη 

απαηηνύηαλ εηδηθή δίθε γηα λα εμνξηζηνύλ), ελώ ην 

κέγεζνο ηεο ηνπδατθήο θνηλόηεηαο ζηε Ρώκε ήηαλ ηέηνην 

πνπ θαζηζηνύζε ηελ ζπιιήβδελ εμνξία όισλ ησλ 

Ινπδαίσλ ζρεδόλ αδύλαηε. Βι. Feldman, L. H., Jew and 

Gentile in the Ancient World, Princeton University Press, 

N. Jersey 1993, ζ. 97. Δίλαη, σζηόζν, βέβαην πσο ν 

Κιαύδηνο όλησο εμέδσζε έλα δηάηαγκα εθδίσμεο ησλ 

Ινπδαίσλ από ηε Ρώκε, θαζώο θαη όηη θάπνηνη από απηνύο 

(έλαο κάιινλ κηθξόο αξηζκόο) όλησο έθπγαλ - έζησ 

πξνζσξηλά.  

18. Ο Οξόζηνο, ρξηζηηαλόο ηζηνξηθώλ ησλ αξρώλ ηνπ 5νπ 

αη., αληηγξάθνληαο από ην νπεηώλην, κεηαγξάθεη ην 

όλνκα ηνπ ππνθηλεηή σο Christo (VII 6, 15) θαη απηόο 

είλαη πνπ ρξνλνινγεί ην δηάηαγκα γύξσ ζην 49 κ.Υ., ζην 

έλαην έηνο ηεο εγεκνλίαο Κιαπδίνπ. Αληίζεηα, ν Γίσλ 

έρεη πεξηπέζεη ζε ζνβαξό αλαρξνληζκό (πξάγκα 

απίζαλν θαζώο είρε πξόζβαζε ζε έγθπξεο 

θξαηηθέο πεγέο), νπζηαζηηθά κλεκνλεύεη 

ηαξαρέο κεηαμύ Ινπδαίσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

θάπνην ηξόπν κε ην ρξηζηηαληθό άγγεικα. Οη 

ηαξαρέο ήηαλ ηόζν ζνβαξέο, ώζηε αλάγθαζαλ 

ηηο αξρέο λα ιάβνπλ κέηξα γηα λα ηηο 

θαηαζηείινπλ.  

Γλσξίδνπκε, επίζεο, πσο, ζην πξώηκν 

απηό ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ ρξηζηηαληθνύ 

θηλήκαηνο, νη αξρέο δελ δηέθξηλαλ κεηαμύ 

ρξηζηηαλώλ θαη Ινπδαίσλ. Δμάιινπ, ν ηξόπνο 

δσήο θαη ιαηξείαο θαη νη βαζηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο ζα έκνηαδαλ νιόηδηεο ζηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε. Παξάιιεια, κεγάιε κεξίδα Ινπδαίσλ 

ρξηζηηαλώλ, ηόζν ζηελ Παιαηζηίλε όζν θαη ζηε 

δηαζπνξά, εύινγα ζεσξνύζαλ ηόηε ηε 

ζξεζθεπηηθή ηνπο θνηλόηεηα εληαγκέλε ζην 

επξύηεξν ηνπδατθό ζξεζθεπηηθό ζύζηεκα.
19

  

Ο ρξόλνο έθδνζεο ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ 

Κιαπδίνπ (γύξσ ζην 49 κ.Υ.), ζπκπίπηεη 

ρξνληθά κε ηελ πεξίθεκε Απνζηνιηθή ύλνδν, ε 

νπνία απνηέιεζε ηελ πξώηε ζνβαξή ξήμε ηνπ 

ρξηζηηαληζκνύ κε ηνλ Ινπδατζκό θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Μσζατθνύ λόκνπ. Σόηε ήηαλ 

πνπ απνθαζίζηεθε πσο όζνη εζληθνί 

βαθηίδνληαλ θαη γίλνληαλ πιήξε κέιε ηεο 

ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο, δελ ήηαλ πιένλ 

ππνρξεσκέλνη λα ηεξνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Νόκνπ, ηδίσο ηελ πεξηηνκή, ηελ ηήξεζε ηνπ 

αββάηνπ θ. ά. - ζέκαηα γηα ηα νπνία νη Ινπδαίνη 

ήηαλ εμαηξεηηθά επαίζζεηνη θαη εύζηθηνη. 

Ωζηόζν, ε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε δηεπθόιπλε 

πάξα πνιύ ηελ εηζξνή ζεκαληηθνύ αξηζκνύ 

                                                                                       
Κάζζηνο, ζην LX 6, 6, αλαθέξεηαη πηζαλόηαηα ζε θάπνην 

πξνεγνύκελν δηάηαγκα, θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ Κιαπδίνπ, πνπ αθνξνύζε ηαξαρέο 

κεηαμύ Ινπδαίσλ θαη εζληθώλ ζηελ Αιεμάλδξεηα, όρη 

κεηαμύ Ινπδαίσλ θαη ρξηζηηαλώλ.   

19. Πεξηθαλήο απόδεημε ην Πξάμ. 21: 20. Πξβι. ηελ 

εμαηξεηηθή κειέηε ηνπ M. Heemstra, The Fiscus Judaicus 

and the Parting of the Ways (Wissenschaftliche 

Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe, 277.   

Tübingen:  Mohr Siebeck, 2010), πνπ ηνπνζεηεί ηνλ πιήξε 

δηαρσξηζκό ησλ δύν θνηλνηήησλ ζηα ηέιε ηνπ 1
νπ

 - αξρέο 

2
νπ

 αηώλα.       
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εζληθώλ ζην ρξηζηηαληζκό, πνιινί από ηνπο 

νπνίνπο ζπκπαζνύζαλ ηνλ Ινπδατζκό αιιά δελ 

γίλνληαλ πξνζήιπηνη θνβνύκελνη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ Νόκνπ. Οη κε ρξηζηηαλνί Ινπδαίνη πνπ 

έβιεπαλ ρξηζηηαλνύο ζπκπαηξηώηεο ηνπο λα 

ζπγρξσηίδνληαη θαη λα απνδίδνπλ ιαηξεία κε 

εζληθνύο πνπ δελ είραλ θαλ πεξηηκεζεί ηνπο 

πξνθαινύζε απνηξνπηαζκό. Δμάιινπ, ππήξραλ 

θαη ρξηζηηαλνί Ινπδαίνη πνπ είραλ παξόκνηα 

αηζζήκαηα. Αξθεί λα πνύκε πσο ζρεδόλ ην κηζό 

βηβιίν ησλ Πξάμεσλ θαη αξθεηέο από ηηο 

επηζηνιέο ηνπ Παύινπ, ηδηαίηεξα ε Πξνο 

Γαιάηεο, αζρνινύληαη κε απηέο αθξηβώο ηηο 

εμειίμεηο. 

Σα γεγνλόηα απηά θαηέζηεζαλ ηνπο 

ρξηζηηαλνύο ελ γέλεη πνιύ πην αληηπαζείο ζηνπο 

ηνπδατθνύο θύθινπο, θαη ε δηάδνζε ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Απνζηνιηθήο πλόδνπ κέζσ 

αληηπξνζώπσλ ζηηο εθθιεζίεο εθηόο 

Παιαηζηίλεο ππξνδόηεζε κεγάιεο εληάζεηο ηόζν 

ζε ζπλαγσγέο, όζν θαη ζε εθθιεζίεο. ε απηά ηα 

πιαίζηα, ε καξηπξία ηνπ νπεηώληνπ κνηάδεη 

απνιύησο θαηαλνεηή: ππνδειώλεη πσο ήδε από 

ηα κέζα ηνπ πξώηνπ αηώλα, ε ηνπδατθή 

θνηλόηεηα ηεο Ρώκεο βξηζθόηαλ ζε ζνβαξή 

ζύγθξνπζε κε ηελ ηνπηθή ρξηζηηαληθή εθθιεζία 

– ηόζν ζνβαξή, ώζηε αλάγθαζε ηηο αξρέο λα 

επέκβνπλ γηα ηελ επηβνιή ηεο ηάμεο.  

 

Η μαπηςπία ηος Παύλος και ηος Σάκιηος 

 

Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο επηζηνιήο 

πξνο Ρσκαίνπο είλαη αθηεξσκέλν ζηε ζεκαζία 

πνπ έρεη ή δελ έρεη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Μσζατθνύ Νόκνπ από Ινπδαίνπο θαη κε 

ρξηζηηαλνύο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αηώληαο 

ζσηεξίαο. Δπίθεληξν ηεο δηακάρεο ήηαλ ε 

άπνςε ησλ Ινπδαίσλ πσο κόλν όζνη ηεξνύζαλ 

επιαβηθά ην Νόκν κπνξνύζαλ λα ειπίδνπλ ζηε 

ζεία εύλνηα. ηόρνο ηεο επηζηνιήο ηνπ Παύινπ 

ήηαλ λα ηνλίζεη ηελ πιήξε ηζόηεηα Ινπδαίσλ θαη 

εζληθώλ ρξηζηηαλώλ θαη λα απνζαθελίζεη ηελ 

αμία ηνπ Νόκνπ γηα ηε ρξηζηηαληθή εθθιεζία. 

Δθζέηνληαο, όκσο, ηηο απόςεηο ηνπ γηα ην ζέκα, 

απνθαιύπηεη ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζρέζε ρξηζηηαλώλ, Ινπδαίσλ θαη εζληθώλ ζηε 

Ρώκε ιίγα κόιηο ρξόληα πξηλ ην μέζπαζκα ηνπ 

δησγκνύ.   

Δμεηάδνληαο ηε ζέζε ηνπ Νόκνπ ζηε 

ρξηζηηαληθή πίζηε κεηά ηα γεγνλόηα ηεο 

Απνζηνιηθήο πλόδνπ, ν Παύινο αλαθέξεηαη ζε 

κηα θαηεγνξία ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλώλ πνπ 

πξνθαλώο είρε ηνπδατθή πξνέιεπζε. Δπεηδή ε 

πιεηνλόηεηα ησλ ρξηζηηαληθώλ εθθιεζηώλ εθηόο 

Παιαηζηίλεο δελ ζεσξνύζαλ πιένλ αλαγθαία 

ηελ πξνζθόιιεζε ελόο εζληθνύ ζην Νόκν, νη 

Ινπδαίνη θαηεγνξνύζαλ ηνπο ρξηζηηαλνύο γηα 

έιιεηςε εζηθώλ αλαζηνιώλ: 

 

Καη κήπσο -όπσο ςεπδώο 

θαηεγνξνύκαζηε θαη ηζρπξίδνληαη κεξηθνί 

όηη ιέκε- «λα θάλνπκε ην θαθό γηα λα 

έξζεη ην θαιό;»
20

  

 

ε άιιν ζεκείν ζέηεη ην εξώηεκα:  

 

Ση ζα πνύκε ινηπόλ; Θα ζπλερίζνπκε [λα 

δνύκε] ζηελ ακαξηία γηα λα αθζνλήζεη 

[πάλσ καο] ε ράξε [ηνπ Θενύ]; Ούηε 

θαηά δηάλνηα! Δκείο πνπ πεζάλακε ζε 

ζρέζε κε ηελ ακαξηία, πώο γίλεηαη λα 

εμαθνινπζήζνπκε λα δνύκε πηα ζε 

απηήλ;
21

  

 

Παξόηη ραξαθηεξίδεη ηελ θαηεγνξία ςεπδή, ν 

Παύινο κνηάδεη λα θνβάηαη ηελ παγίσζε κηαο 

ηέηνηνπ είδνπο ραιαξήο εζηθά ζηάζεο κεηαμύ 

ησλ ρξηζηηαλώλ, νξηζκέλνη από ηνπο νπνίνπο 

ίζσο πίζηεπαλ πσο ε πίζηε ζην Υξηζηό ήηαλ 

επαξθήο γηα ζσηεξία, αθόκε θαη αλ ε δηαγσγή 

ηνπο ήηαλ επηιήςηκε. Ο Παύινο θξνληίδεη λα 

μεθαζαξίζεη απηό ην ζεκείν όζν ην δπλαηόλ 

θαιύηεξα:  

 

                                                      
20. 3, 8.    

21. 6,  1 – 2.   



Εμπρηςτέσ ή Χριςτιανοί; 
 

20 
 

[…] Αο κελ βαζηιεύεη, ινηπόλ, ε ακαξηία 

ζην ζλεηό ζαο ζώκα ππαθνύνληαο ζηηο 

επηζπκίεο ηνπ, θαη κελ παξνπζηάδεηε ηα 

κέιε ζαο σο όπια αδηθίαο ζηελ ακαξηία 

[…] Γηόηη ε ακαξηία δελ ζα ζαο 

εμνπζηάζεη, δεδνκέλνπ όηη ππόθεηζζε όρη 

ζε θάπνην είδνο Νόκνπ, αιιά ζε κηα 

θαηάζηαζε [ζετθήο] εύλνηαο. Καη ινηπόλ; 

Να αξρίζνπκε λα ακαξηάλνπκε επεηδή δελ 

είκαζηε θάησ από θάπνηνπ είδνπο Νόκν, 

αιιά ζε [ζεία] εύλνηα; Ούηε θαηά 

δηάλνηα! […] Αληίζεηα, επραξηζηίεο αο 

απνδνζνύλ ζηνλ Θεό, γηαηί ήζαζηαλ 

δνύινη ηεο ακαξηίαο [...].
22

  

 

Σα ζηνηρεία απηά θαηαδεηθλύνπλ πσο ε 

εζηθή ησλ κειώλ ηεο εθθιεζίαο ήηαλ δήηεκα 

πνπ ζπδεηνύζαλ έληνλα ηόζν νη ρξηζηηαλνί, όζνη 

θαη νη Ινπδαίνη ηεο Ρώκεο, κε απνηέιεζκα λα 

δηαζπείξνληαη δηάθνξεο θήκεο θαη κεηαμύ ησλ 

εζληθώλ. Οη ζπλερείο αλαθνξέο ηνπ Παύινπ 

εηδηθά ζε ζεμνπαιηθή αλεζηθόηεηα δελ είλαη 

ηπραίεο: ζην πξώην θεθάιαην ν Παύινο 

πεξηγξάθεη ηελ αμηνζξήλεηε θαηά ηε γλώκε ηνπ 

εζηθή θαηάζηαζε ησλ εζληθώλ κε θξάζεηο πνπ 

κνηάδνπλ θαινδηαιεγκέλεο:  

 

[…] ν Θεόο […] ηνπο έρεη παξαδώζεη ζε 

κηα θαηάζηαζε αθαζαξζίαο ζηελ νπνία νη 

ίδηνη εμεπηειίδνπλ ηα ζώκαηά ηνπο, 

εθείλνπο πνπ […] ιάηξεςαλ ηε 

δεκηνπξγία κάιινλ παξά ην Γεκηνπξγό 

[…]
 
Γη’ απηόλ ην ιόγν, ν Θεόο ηνύο έρεη 

παξαδώζεη ζε εμεπηειηζηηθά πάζε: αθόκε 

θη νη γπλαίθεο ηνπο άιιαμαλ 

αληηθαηέζηεζαλ ηε θπζηθή ζπλνπζία κε 

ηελ παξά θύζε· παξόκνηα, θαη νη άληξεο 

[…] Καη θαζώο δελ ηνπο άξεζε λα έρνπλ 

αθξηβή γλώζε γηα ηνλ Θεό, ν Θεόο ηνύο 

έρεη παξαδώζεη ζε έλαλ απνλελνεκέλν 

ηξόπν ζθέςεο, γηα λα θάλνπλ θαζεηί 

απξεπέο, πιήξεηο θαζώο ήηαλ ήδε από 

                                                      
22. 6, 11 – 22. 

θάζε ινγήο αδηθία, πνλεξία, πιενλεμία, 

θαθία, γεκάηνη θζόλν, θόλν, έξηδεο, δόιν, 

παιηαλζξσπηά, όληαο 

ζσκοθάνηες, κακόγλωζζοι, άηνκα πνπ 

κηζνύλ ην Θεό, κε αραιίλσην ζξάζνο, 

ππεξήθαλνη, αιαδόλεο, εθεσρέηες ηοσ 

κακού, αλππάθνπνη ζηνπο γνλείο, δίρσο 

θαηαλόεζε, αζπλεπείο, άζηνξγνη, δίρσο 

ίρλνο ζπκπόληαο […].
23

  

 

Η έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε ζεμνπαιηθή 

δηαζηξνθή θαη ηε ζπθνθαληία είλαη 

αμηνζεκείσηε. Φαίλεηαη πσο νη ρξηζηηαλνί ήδε 

θαηεγνξνύληαλ γηα εζηθή δηαθζνξά θαη 

εμαρξείσζε, θαη ν Παύινο ζέιεζε κε ηε ζθιεξή 

απηή εηζαγσγή λα θαηαδείμεη πσο δελ είλαη νη 

ρξηζηηαλνί πνπ είλαη δηεθζαξκέλνη, αιιά νη 

θαηήγνξνί ηνπο, νη νπνίνη εθεπξίζθνπλ θαη 

δηαδίδνπλ ςεπδείο θαη αλππόζηαηεο θήκεο.  

Η αθήγεζε ηνπ Σάθηηνπ ζπλάδεη κε ην 

πεξηερόκελν ηεο ελ ιόγσ επηζηνιήο. ηελ 

αθήγεζή ηνπ δηεπθξηλίδεη πσο θαλείο ζηε Ρώκε 

δελ πίζηεςε όηη νη ρξηζηηαλνί όλησο επζύλνληαλ 

γηα ηνλ εκπξεζκό ηεο πόιεο. Σνλίδεη, όκσο, πσο 

νη ρξηζηηαλνί ήηαλ ήδε κηζεηνί εμαηηίαο ησλ 

αηζρξώλ θαη δηεζηξακκέλσλ ζπλεζεηώλ ηνπο – 

ιαηηληζηί, flagitia.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο όξνο αλαθέξεηαη 

πξσηίζησο ζε αλαίζρπληεο πξάμεηο πνπ 

επηθέξνπλ θνηλσληθό ζηηγκαηηζκό θαη όλεηδνο, 

ζε αζέιγεηεο ππνθηλνύκελεο από αζίγαζηα 

πάζε.
24

 Ο Σάθηηνο ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε απηή ζε 

ιηγόηεξεο από εθαηό πεξηπηώζεηο ζην ζύλνιν 

ηνπ ζσδόκελνπ έξγνπ ηνπ, πεξηγξάθνληαο 

πάληνηε δηαγσγή μεδηάληξνπε θαη άθξσο 

αλήζηθε. ην έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ 

πεξηπηώζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν, 

αλαθέξεηαη ζε  αζπλήζηζηα ζεμνπαιηθά 

ζθάλδαια, πνπ ραξαθηεξίδνληαλ από έιιεηςε 

αηδνύο θαη ζπζηνιήο γηα ηνλ θνηλσληθό 

ζηηγκαηηζκό: ε πξνηίκεζε κηαο γπλαίθαο 

                                                      
23. 1, 24 – 32.  

24. Γηα flagitia θαηεγνξείηαη ηόζν ν Νέξσλ, όζν θαη ν . 

Σηγγειιίλνο. Βι. Σάθ., Annales, XIV 51, Πξβι. XVI 32.  
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επγελνύο θαηαγσγήο λα δεισζεί σο πόξλε ζε 

δεκόζην θαηάινγν, γηα λα κπνξεί λα 

εθπνξλεύεηαη,
25

 ε θεκνινγνύκελε κνηρεία ηεο 

γπλαίθαο ηνπ Σηβέξηνπ Γξνύζνπ, γηνπ ηνπ 

Σηβέξηνπ, κε ηνλ έπαξρν ηνπ Πξαηησξίνπ εηαλό 

(ζρέζε πνπ θεκνινγνύληαλ πσο θαηέιεμε ζηε 

δνινθνλία ηνπ Γξνύζνπ
26

), ε κνηρεία ηεο 

Αηκηιίαο Λέπηδαο, ζπδύγνπ ηνπ δηαδόρνπ ηνπ 

ζξόλνπ, κε έλα δνύιν (ζρέζε πνπ όηαλ 

απνθαιύθζεθε νδήγεζε ζηελ απηνθηνλία ηεο 

Λέπηδαο)
27

 – όια απηά ηα πεξηζηαηηθά 

πεξηγξάθνληαη σο flagitia. Ο όξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλόηαηα θαη ζε ζρέζε κε ηνλ 

απηνθξαηνξηθό νίθν: νη αθξόηεηεο ηεο 

Μεζζαιιίλαο, πνπ κνίρεπε θαηά ζπξξνή θαη 

έθηαζε ζην ζεκείν, όληαο ζύδπγνο ηνπ 

Κιαπδίνπ, λα παληξεπηεί ηνλ λεαξό ίιιην,
28

 ε 

θεκνινγνύκελε αηκνκηθηηθή ζρέζε ηεο 

Αγξηππίλαο κε ην γην ηεο Νέξσλα,
29

 ηα πεξίθεκα 

δεκόζηα όξγηα πνπ νξγάλσζε ν Νέξσλ ζηελ 

ενξηή ησλ Γηνπβελαιίσλ,
30

 ν γάκνο ηνπ 

Νέξσλνο (κε απηόλ ζην ξόιν ηεο λύθεο) κε έλα 

δνύιν ηνπ, ηνλ Ππζαγόξα,
31

 επίζεο 

πεξηγξάθνληαη σο flagitia.
32

 

πλεπώο, όηαλ ν Σάθηηνο αλαθεξόηαλ 

ζηα flagitia ησλ ρξηζηηαλώλ ππνλννύζε θπξίσο 

πξάμεηο αζπλήζηζηεο ζεμνπαιηθήο δηαζηξνθήο. 

Η καξηπξία ηνπ ζπκθσλεί κε ην πεξηερόκελν ηεο 

πξνο Ρσκαίνπο επηζηνιήο θαη εληζρύεη ην 

ζπκπέξαζκα πσο θήκεο γηα νξγηαζηηθή 

                                                      
25. Σάθ., Annales, II 85: nam Vistilia praetoria familia 

genita licentiam stupri apud aedilis vulgaverat, more inter 

veteres recepto, qui satis poenarum adversum impudicas 

in ipsa professione flagitii credebant.  

26. . π., IV 3. 

27. . π., ΙΙΙ 23.  

28. . π., ΥΙ 12, 25 – 26, 32, 34.  

29. . π., XIV 2.  

30. . π., XIV 15.  

31. Ο. π., XV 37. Πξβι. επίζεο ηε ρξήζε ηνπ όξνπ ζην 

XVI 19, όπνπ αλαθέξεηαη γεληθά ζηηο αξζεληθέο θαη 

ζειπθέο ζπληξνθηέο ηνπ Νέξσλα.  

32. Σν flagitium, ζπλδπάδεηαη θαη κε άιινπο είδνπο 

αθξαία εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ Σάθηην, ην 

ζηνηρείν, όκσο, ηεο ζεμνπαιηθήο δηαζηξνθήο θπξηαξρεί. 

Απηό, άιισζηε, ζπλάδεη θαη κε ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο 

- βι. Lewis, C. T., Short, C., A Latin Dictionary, 

Clarendon Press, Oxford 1958, s. v. flagitium. 

ζπκπεξηθνξά ησλ ρξηζηηαλώλ θπθινθνξνύζαλ 

ήδε από ηα κέζα ηνπ πξώηνπ αηώλα. 

Φαίλεηαη, ινηπόλ, πσο ε ζενινγηθή 

ζύγθξνπζε Ινπδαίσλ θαη ρξηζηηαλώλ πξηλ ην 64 

είρε δηεπξπλζεί θαη πεξηιάκβαλε θαηεγνξίεο γηα 

αλεζηθόηεηα θαη δηαζηξνθή, νη νπνίεο εύθνια 

δηαζπείξνληαλ θαη εληζρύνληαλ κεηαμύ ησλ 

εζληθώλ.  

 

Η μαπηςπία ηων Ππάξεων και ηων 

Εςαγγελίων 

 

ηελ Καηλή Γηαζήθε νη εθάζηνηε δηώμεηο 

θαηά ρξηζηηαλώλ αθνινπζνύλ έλα πνιύ 

ζπγθεθξηκέλν πξόηππν. ηε ζπληξηπηηθή  

πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ, Ινπδαίνη 

πξνζπαζνύλ λα ζηξέςνπλ ηηο ξσκατθέο αξρέο 

ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλώλ, ρξεζηκνπνηώληαο 

θαηεγνξίεο πνπ αξρηθά αθνξνύλ πάληνηε ζε 

ππνηηζέκελε πξνζβνιή ηνπ Νόκνπ από ηνπο 

ρξηζηηαλνύο, νη αξρέο, όκσο, παξνπζηάδνληαη 

αδηάθνξεο γηα ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα θαη δελ 

αζρνινύληαη κε ηελ ππόζεζε. Γε ζπκβαίλεη, 

όκσο, ην ίδην όηαλ νη ρξηζηηαλνί εγθαινύληαη γηα 

απείζεηα, ζηαζηαζκό ή άιινπ είδνπο πνηληθά 

αδηθήκαηα.
33

  

Σα ζπλνπηηθά επαγγέιηα, ησλ νπνίσλ ε 

ζύληαμε θαη ε αξρηθή δηάδνζε ζηηο εθθιεζίεο 

ρξνλνινγείηαη από ηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

εξεπλεηώλ ζηε δεθαεηία ηνπ 60 θαη ηνπ 70, 

παξέρνπλ παξόκνηεο πιεξνθνξίεο. ην Καηὰ 

Μαηζαῖνλ εὐαγγέιηνλ, 5, 10 – 12 δηαβάδνπκε γηα 

ην δησγκό πνπ ζα πθίζηαλην νη ρξηζηηαλνί κεηά 

ην ζάλαην θαη ηελ αλάιεςε ηνπ Ιεζνύ: 

 

Δπηπρηζκέλνη είζηε όηαλ νη άλζξσπνη ζαο 

ριεπάδνπλ θαη ζαο δηώμνπλ θαη κε ςέκαηα 

πνπλ θάζε είδνπο πνλεξηά ελαληίνλ ζαο 

εμαηηίαο κνπ.  

 

                                                      
33. Πξάμεηο 14, 1 – 7⋅ 17, 5 – 9⋅ 18, 12 – 17⋅ 19, 23 – 40⋅ 
24, 2 – 8. 
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http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=genita&bytepos=0&wordcount=2&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=licentiam&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=stupri&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=apud&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=aedilis&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=vulgaverat&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=more&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=inter&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=veteres&bytepos=0&wordcount=2&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=recepto&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=qui&bytepos=0&wordcount=4&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=satis&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=poenarum&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=adversum&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=impudicas&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=in&bytepos=0&wordcount=9&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=ipsa&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=professione&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=flagitii&bytepos=0&wordcount=5&embed=2
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=credebant&bytepos=0&wordcount=1&embed=2
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Κάηη αληίζηνηρν θαη ζην Καηὰ Λνπθὰλ 6, 22 – 

29:  

 

Δπηπρηζκέλνη είζηε όηαλ νη άλζξσπνη ζαο 

κηζήζνπλ θαη όηαλ ζαο δηώμνπλ από 

αλάκεζά ηνπο θαη ζαο ριεπάζνπλ θαη 

απνξξίςνπλ ην όλνκά ζαο σο πνλεξό 

εμαηηίαο ηνπ Γηνπ ηνπ αλζξώπνπ. […] 

Αιίκνλν όηαλ όινη νη άλζξσπνη πνπλ γηα 

ζαο θαιά ιόγηα, γηαηί ηα ίδηα έθαλαλ θη νη 

πξνπάηνξέο ηνπο ζηνπο ςεπδνπξνθήηεο 

[…]. 

 

Αθόκε θαη ε θαηαδίθε ηνπ Ιεζνύ ηνπνζεηνύληαη 

ζην ίδην πιαίζην: νη Ινπδαίνη αξρηθά θαηεγνξνύλ 

ηνλ Ιεζνύ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

Νόκν, αιιά απνηπγράλνπλ λα πείζνπλ ηηο αξρέο. 

Μόλν όηαλ ηνλ ζπθνθαληνύλ κε ςεπδείο 

θαηεγνξίεο πεξί ζηαζηαζκνύ επηηπγράλνπλ ηελ 

εθηέιεζή ηνπ. 

Γελ ζα ήηαλ παξάινγν, ινηπόλ, λα 

ζπκπεξάλνπκε πσο απηό ην επαλαιακβαλόκελν 

κνληέιν επαλαιήθζεθε ζε θάπνηα κνξθή θαη 

ζηε Ρώκε: 

 Αξρηθά πξνθαιείηαη έληαζε κεηαμύ κε 

ρξηζηηαλώλ θαη ρξηζηηαλώλ Ινπδαίσλ γηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην Νόκν. 

ύληνκα, ε δηακάρε δηεπξύλεηαη 

πεξηιακβάλνληαο θαη κε Ινπδαίνπο 

ρξηζηηαλνύο.  

 Η ζπγθεθξηκέλε ζύγθξνπζε ηξαβά ηελ 

πξνζνρή ησλ αξρώλ αιιά δελ είλαη 

αξθεηή γηα λα δηαθξίλεη ηνπο ρξηζηηαλνύο 

σο δηαθξηηή θνηλόηεηα από ηνπο 

Ινπδαίνπο.  

 Η ζύγθξνπζε έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

γέλεζε θαη θαηεγνξηώλ ελαληίνλ ησλ 

ρξηζηηαλώλ κε ζξεζθεπηηθήο θύζεο, ι.ρ. 

γηα εγθιεκαηηθή θαη δηαζηξνθηθή 

ζπκπεξηθνξά. Οη ελ ιόγσ θαηεγνξίεο 

δηαδίδνληαη, δηνγθώλνληαη θαη 

εκπινπηίδνληαη από ηνπο εζληθνύο 

(θαληβαιηζκόο, όξγηα, θηι.) ειθύνληαο 

αθόκε πην έληνλα ηελ πξνζνρή ησλ 

αξρώλ.  

 Οη ρξηζηηαλνί ζηε Ρώκε αηζζάλνληαη ηελ 

ερζξόηεηα λα δηνγθώλεηαη ελαληίνλ ηνπο 

θαη θνβνύληαη δηώμεηο από ηηο αξρέο.  

 Ο Παύινο ζηελ επηζηνιή ηνπ, κεηαμύ 

άιισλ, πξνζπαζεί λα ηνπο θαηεπζύλεη 

ζην πώο λα ρεηξηζηνύλ ηε ιεπηή απηή 

θαηάζηαζε.  

 

Σν είδνο ησλ θαηεγνξηώλ θαη ηεο 

αληηρξηζηηαληθήο θεκνινγίαο εληζρύεη 

πεξαηηέξσ απηά ηα ζπκπεξάζκαηα.   

 

Η Φύζη ηων Καηηγοπιών 

 

Οη θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ησλ 

ρξηζηηαλώλ -αηκνκημία θαη θαληβαιηζκόο- 

άγγηδαλ επαίζζεηεο ρνξδέο ηεο ξσκατθήο 

ζθέςεο, πξνθαιώληαο απνζηξνθή.  

Δηδηθά ηνλ πξώην πξνρξηζηηαληθό αηώλα 

καξηπξείηαη ε ζπζρέηηζε ηέηνηνπ είδνπο 

πξαθηηθώλ ζηε ξσκατθή θνηλσλία κε νηηδήπνηε 

λννύηαλ νιόηεια μέλν θαη ερζξηθό ζηε ξσκατθή 

ζθέςε:
34

 ε αθήγεζε ηνπ Λίβηνπ γηα ην 

ζθάλδαιν ησλ Βαθραλαιίσλ, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαλ θήκεο πεξί αλζξσπνζπζηώλ, 

ζπληάρζεθε ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν. Δπί 

Κιαπδίνπ, ε ηεξαηηθή ηάμε ησλ Γξπηδώλ 

δηώρζεθε αλειέεηα από ηηο ξσκατθέο αξρέο, 

ζπλδεδεκέλε ζηηο δηάλνηεο ησλ Ρσκαίσλ κε 

ηειεηνπξγηθνύο ζθαγηαζκνύο αηρκαιώησλ.
35

 Ο 

                                                      
34. ην πνίεκα ηνπ Λνπθαλνύ De Bello civili sive 

Pharsalia, πνπ πεξηγξάθεηαη ε ζύγθξνπζε Καίζαξνο θαη 

Πνκπείνπ, ν δεύηεξνο παξνπζηάδεηαη λα δεηά ηε 

ζπλδξνκή κηα Θεζζαιήο κάγηζζαο ε νπνία ηξέθεηαη κε 

αλζξώπηλα πηώκαηα. Λνπθαλ., De Bello civili sive 

Pharsalia, 413 – 830.   

35. Γελ είλαη γλσζηό θαηά πόζνλ επζηαζνύλ νη 

θαηεγνξίεο απηέο. Η ηάμε ησλ Γξπηδώλ είρε πάλησο 

ζηηγκαηηζηεί σο αθξαία ηεξόζπιε, κνινλόηη πξαγκαηηθή 

αηηία ηεο δίσμήο ηεο ήηαλ ε ζηαζηαζηηθή ηεο ζηάζε έλαληη 

ησλ Ρσκαίσλ. Γηα ηα κέηξα ηνπ Κιαύδηνπ βι. νπεη., vita 

Divi Claudii, 25. Γηα αλζξσπνζπζίεο θαη βαζαληζηήξηα 

αηρκαιώησλ από Γαιάηεο θαη Βξεηαλνύο βι. Γίσλ. Κάζ. 

LXII 7 θαη Σάθ., Annales, XIV 30 θ.ε. 
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Ιώζεπνο δηαζώδεη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε θήκε 

κεηαμύ εζληθώλ ζύκθσλα κε ηελ νπνία θάζε 

ρξόλν νη Ινπδαίνη ηεο Παιαηζηίλεο απήγαγαλ 

έλαλ Έιιελα, ηνλ ζπζίαδαλ ζην λαό ηεο 

Ιεξνπζαιήκ, γεύνληαλ από ην αίκα θαη ηα 

εληόζζηά ηνπ θαη έδηλαλ όξθν αηώληνπ κίζνπο 

πξνο ηνπο Έιιελεο.
36

 Η γεινηόηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο δελ απέηξεςε ηελ 

επξεία δηάδνζή ηεο -εηδάιισο ν Ιώζεπνο δελ ζα 

έκπαηλε θαλ ζηνλ θόπν λα ηελ αλαζθεπάζεη.   

Πώο, όκσο, ζπζρεηίζηεθαλ νη 

αλζξσπνζπζίεο θαη ν θαληβαιηζκόο κε ηε 

ρξηζηηαληθή εθθιεζία; Έρνπλ δηαηππσζεί 

δηάθνξεο εύινγεο ζεσξίεο: νξηζκέλνη εηθάδνπλ 

πσο αηηία ήηαλ ε απνρή ησλ ρξηζηηαλώλ από ηε 

δεκόζηα ιαηξεία θαζώο θαη ε πεηζκαηηθή 

άξλεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ λα γεπηνύλ 

εηδσιόζπηα, ηα νπνία ήηαλ γηα ηηο κάδεο ησλ 

εζληθώλ ε πιένλ πινύζηα θαη πεξηδήηεηε ηξνθή! 

Άιινη ηνλίδνπλ ηελ ηζρύ νξηζκέλσλ αξλεηηθώλ 

ζηεξενηύπσλ ηεο αξραίαο ξσκατθήο ζθέςεο γηα 

ηηο μεληθέο ιαηξείεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη 

ε ρξήζε αλζξώπηλνπ αίκαηνο θαη ν 

θαληβαιηζκόο, θη άιινη ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζην ηειεηνπξγηθό ηνπ ηειεπηαίνπ Γείπλνπ 

θαη ζηε δηαζηξέβισζε ηνπ ζπκβνιηζκνύ ηνπ.  

Δίλαη αιήζεηα πσο ην ρξηζηηαληθό 

ηειεηνπξγηθό ζα κπνξνύζε πνιύ εύθνια λα 

παξεμεγεζεί, ηόζν από ηνπο εζληθνύο, όζν θαη 

από ηνπο Ινπδαίνπο, θαη έρνπκε ζαθείο ελδείμεηο 

πσο είρε ήδε παξεμεγεζεί πξηλ ηειεηώζεη ν 1
νο

 

αη. κ.Υ.: ζην επαγγέιην ηνπ Ισάλλε, κηα κεγάιε 

νκάδα Ινπδαίσλ πηζηώλ εγθαηαιείπεη νξγηζκέλε 

θαη αεδηαζκέλε ηνλ Ιεζνύ όηαλ εθείλνο ηνπο 

ιέεη πσο γηα λα ζσζνύλ πξέπεη λα θάλε ηε 

ζάξθα ηνπ θαη λα πηνύλ ην αίκα ηνπ.
37

 Γελ 

κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε θαηά πόζνλ ε θήκε 

απηή πξνέθπςε όλησο γηα πξώηε θνξά ζε 

ηνπδατθνύο ή εζληθνύο θύθινπο. Ούησο ή άιισο, 

ε θήκε ξηδώζεθε ζηηο δηάλνηεο ησλ εζληθώλ 

αξθεηά λσξίο (όπσο θαηαδεηθλύεη ην επαγγέιην 

                                                      
36. Ιώζεπνο, Καηὰ Ἀπίσλνο, II 91 θ. ε. (ην απόζπαζκα 

δηαζώδεηαη κόλν ζε ιαηηληθή κεηάθξαζε).  

37. 6, 52 – 61.  

ηνπ Ισάλλε αιιά θαη ε επηζηνιή ηνπ Πιίληνπ 

πξνο ηνλ Σξαταλό) θαη ζηηγκάηηζε γηα αηώλεο ηε 

ρξηζηηαληθή εθθιεζία.
38

   

ζν γηα ηηο θαηεγνξίεο πεξί αηκνκημίαο, 

κηα επηζθόπεζε ησλ ρξνληθώλ ηνπ Σάθηηνπ, ηνπ 

νπεηώληνπ θαη ηνπ Γίσλα Κάζζηνπ 

θαηαδεηθλύεη πσο νη θήκεο γηα όξγηα θαη 

αηκνκημίεο απνηεινύζαλ ζπλεζέζηαην κέζν 

ζπθνθαληίαο ζηε Ρώκε ηνπ πξώηνπ 

κεηαρξηζηηαληθνύ αηώλα. Αλαθέξνληαη αξθεηέο 

πεξηπηώζεηο ζπγθιεηηθώλ πνπ εθηειέζηεθαλ ή 

απηνθηόλεζαλ ππό ην βάξνο ηέηνησλ 

θαηεγνξηώλ.
39

 ρεηηθέο θήκεο θπθινθνξνύζαλ 

γηα όινπο ζρεδόλ ηνπο εγεκόλεο ηεο 

Ινπιηνθιαπδηαλήο δπλαζηείαο θαη, θπζηθά, γηα 

ην Νέξσλα, γηα ηνλ νπνίν θεκνινγνύηαλ πσο 

δηαηεξνύζε ζρέζεηο κε ηελ ίδηα ηνπ ηε κεηέξα.
40

 

Ο κεγάινο αξηζκόο αλππόζηαησλ, ζηελ 

πιεηνλόηεηά ηνπο, αλεθδόησλ ηέηνηνπ είδνπο 

απνδεηθλύεη πόζν δηαζθέδαδε ηνπο Ρσκαίνπο ε 

παξαγσγή θαη δηάδνζε παξόκνησλ ηζηνξηώλ.  

Οη λπρηεξηλέο ζπλαζξνίζεηο ησλ 

ρξηζηηαλώλ, ε ζπλήζεηα λα απνθαινύλ ηνπο 

νκνπίζηνπο ηνπο «αδειθέ/ή», θαη ε επθνιία κε 

ηελ νπνία δηαζπείξνληαλ αλάινγεο θήκεο
41

 

ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία αλάινγσλ 

                                                      
38. Γελ απνθιείεηαη νη Ινπδαίνη απιά λα κεηαθύιεζαλ 

θαηεγνξίεο πνπ βάξπλαλ ηνπο ίδηνπο (αλζξσπνζπζία θαη 

θαληβαιηζκόο) ζηνπο ρξηζηηαλνύο. Άιισζηε θαη νη ίδηνη νη 

ρξηζηηαλνί έθαλαλ αξγόηεξα θάηη παξόκνην, 

πξνζπαζώληαο λα ελνρνπνηήζνπλ ρξηζηηαληθέο «αηξέζεηο» 

γηα εγθιήκαηα πνπ ζηηγκάηηδαλ ην ζύλνιν ηεο εθθιεζίαο. 

Πξβι. Πέηξνπ Β’, 2, 1 – 2 θαη Ινπζη., Ἀπνινγ. Α΄, 4, 7 - 8. 

16, 8 θαη 26. 

39. Γίσλ. Κάζ. LVIII 22 θαη Σάθ., Annales, VI 19. Άιιε 

πεξίπησζε, Σάθ., Annales, ΥΙΙ 4. Πξβι., ηελ αλαθνξά ηνπ 

νπεηώληνπ ζην βίν ηνπ Κιαπδίνπ, 15.   

40. Αύγνπζηνο, νπεη., vita Gaii, 23. Γάηνο, νπεη., vita 

Gaii, 24 θαη 36. Πξβι. Γίσλ. Κάζ., LΙΥ 3, 11, 26. Ο γάκνο 

ηνπ Κιαύδηνπ κε ηελ αληςηά ηνπ Αγξηππίλα, ε 

νινθιήξσζε ηνπ νπνίνπ απαίηεζε θαη λνκνζεηηθέο 

πξνζαξκνγέο, δεκηνύξγεζε ζάιν ζηελ πόιε. Βι. νπεη., 

vita Divi Claudii, 15, Σάθ., Annales, ΥΙΙ 5 – 7. Νέξσλ, 

Γίσλ. Κάζ., LΥI 11 θαη Σάθ., Annales, XIV 2. νπεη., 

vita Neronis, 28. 

41. Δίλαη πνιύ ελδηαθέξνληα ηα ζρόιηα ηνπ Σάθηηνπ 

ζρεηηθά κε ην πόζν εύθνια δηαζπείξνληαλ αλππόζηαηεο 

θαη ζπρλά αθειείο θήκεο κεηαμύ ηνπ όρινπ ζηε Ρώκε. 

Δλδεηθηηθά, βι. Annales, II 39 – 40, III 19 θαη 44, XI 27.  
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θαηεγνξηώλ ελαληίνλ ηνπο. Πηζαλόλ κάιηζηα ε 

έκθαζή ηνπο ζηελ αγλόηεηα θαη ηελ εγθξάηεηα, 

θαη ε αλάινγε θξηηηθή πνπ αζθνύζαλ ζηνπο 

εζληθνύο γηα ζεμνπαιηθή εμαρξείσζε, λα 

ελίζρπζαλ ηε δηάδνζή ηνπο.
42

 ζν γηα ηελ 

ηδηάδνπζα νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ πεξηγξαθή ησλ ρξηζηηαληθώλ flagitiorum 

(ζπέζηεηα δεη πλα, νἰδηπόδεηεο κίμεηο), ίζσο λα 

πξνέθπςε επί Νέξσλνο: δύν από ηα 

δεκνθηιέζηεξα έξγα ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ηεο 

δηαθπβέξλεζήο ηνπ ήηαλ ηξαγσδίεο κε 

πξσηαγσληζηέο ηνπο Θπέζηε θαη Οηδίπνδα.
43

 

 πκπέξαζκα; Οη ρξηζηηαλνί 

ζπζρεηίζηεθαλ αξθεηά λσξίο κε θαηεγνξίεο πνπ 

πξνθαινύζαλ νξγή θαη απνζηξνθή ζηηο 

ξσκατθέο αξρέο, θαη είλαη εύινγν λα 

ππνζέζνπκε πσο πξνέθπςαλ από κηα πνιεκηθή 

πνπ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα έζηξεςε ηειηθά ηε 

δηνίθεζε ελαληίνλ ηεο. Η άθημε ηνπ Παύινπ ζηε 

Ρώκε ζπλέβαιε θαηαιπηηθά ζε απηή ηελ 

εμέιημε.  

 

Η άθιξη ηος Παύλος ζηη Ρώμη 

 

 Μηα παξάκεηξνο πνπ δε ιακβάλεηαη 

ζρεδόλ πνηέ ππόςε από όζνπο θαηαπηάλνληαη κε 

ηα γεγνλόηα ηνπ 64, είλαη ην γεγνλόο ηεο άθημεο 

ηνπ Παύινπ ζηε Ρώκε, δύν κόιηο ρξόληα πξηλ ην 

μέζπαζκα ηνπ δησγκνύ. 

 Ο Παύινο ήηαλ δεισηήο θήξπθαο ηνπ 

επαγγειίνπ, έλζεξκνο νκηιεηήο θαη εμαηξεηηθά 

πεηζκαηηθόο ζηηο ζέζεηο ηνπ θαη ζπρλά 

μεζπνύζαλ ηαξαρέο ζηηο πόιεηο όπνπ θήξπηηε, 

ηδηαίηεξα ζε απηέο κε έληνλε ηνπδατθή παξνπζία. 

Δλίνηε νη ελάληηνί ηνπ ιάκβαλαλ δξάζε είηε 

                                                      
42. Πξβι. Β΄ Πέηξνπ, 4, 3 – 4: ἀξθεηὸο γὰξ ὁ παξειειπζὼο 

ρξόλνο ηὸ βνύιεκα ηῶλ ἐζλῶλ θαηεηξγάζζαη, 

πεπνξεπκέλνπο ἐλ ἀζειγείαηο, ἐπηζπκίαηο, νἰλνθιπγίαηο, 

θώκνηο, πόηνηο, θαὶ ἀζεκίηνηο εἰδσινιαηξίαηο. ἐλ ᾧ 

μελίδνληαη κὴ ζπληξερόλησλ ὑκῶλ εἰο ηὴλ αὐηὴλ ηῆο 

ἀζσηίαο ἀλάρπζηλ, βιαζθεκνῦληεο […].  

43. ε νξηζκέλεο παξαζηάζεηο, ππνθξηηήο ήηαλ ν ίδηνο ν 

απηνθξάηνξαο! νπεη., vita Neronis, 21, 46, Γίσλ. Κάζ., 

LXIII 9, 4 - 6.  

εθδηώθνληάο ηνλ, είηε επηρεηξώληαο λα ηνλ 

ζθνηώζνπλ, είηε εγθαιώληαο ηνλ ζηηο αξρέο. 

 Δίλαη δύζθνιν λα πηζηέςσ πσο ε άθημή 

ηνπ ζηε Ρώκε κπνξεί κε θάπνην ηξόπν λα 

βνήζεζε ζηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ 

Ινπδαίσλ θαη ρξηζηηαλώλ! ηαλ ην 59 ν Παύινο 

επέζηξεςε ζηελ Ιεξνπζαιήκ, αλαθάιπςε πσο 

πνιινί Ινπδαίνη, ρξηζηηαλνί θαη κε, 

αληηκεηώπηδαλ αξλεηηθά ηε δηδαζθαιία ηνπ γηα 

ην Νόκν, πηζηεύνληαο πσο δίδαζθε ηελ πιήξε 

εγθαηάιεηςή ηνπ. Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην 

Ναό, δηαζώζεθε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή από έλα 

καηλόκελν όριν θαη ζηάιζεθε άξνλ-άξνλ κε 

ζηξαηησηηθή ζπλνδεία ζηελ Καηζάξεηα, όπνπ θαη 

επηθαιέζηεθε ην δηθαίσκά ηνπ λα δηθαζηεί 

ελώπηνλ ηνπ Καίζαξα ζηε Ρώκε. Δλησκεηαμύ, 

ηζύλνληεο ησλ Ινπδαίσλ ζηελ Ιεξνπζαιήκ 

επηρείξεζαλ επαλεηιεκκέλα λα ηνλ 

δνινθνλήζνπλ ή λα επηηύρνπλ ηελ εθηέιεζή ηνπ 

από ηηο αξρέο. ηαλ ν Παύινο έθηαζε κε 

ζηξαηησηηθή ζπλνδεία ζηε Ρώκε, ζπγθάιεζε 

ηνπο επηθεθαιήο ησλ Ινπδαίσλ θαη ηνπο εμήγεζε 

ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη εθεί. 

Γηεπθξίληζε πσο δελ είρε έξζεη γηα λα βιάςεη 

ηελ ηνπδατθή θνηλόηεηα.
44

  Οη Ινπδαίνη ηνπ 

απνθξίζεθαλ, ζύκθσλα κε ηηο Πξάμεηο, σο εμήο:  

 

Δκείο νύηε επηζηνιέο έρνπκε ιάβεη γηα 

ζέλα από ηελ Ινπδαία, νύηε θάπνηνο από 

ηνπο αδειθνύο πνπ έρνπλ έξζεη καο 

γλσζηνπνίεζε επίζεκα ή έζησ αλέθεξε 

θάηη πνλεξό γηα ζέλα. Έρνπκε, όκσο, ηελ 

αμίσζε λα αθνύζνπκε από ζέλα ηη 

πξεζβεύεηο, γηαηί, πξαγκαηηθά, ζε ό,ηη 

αθνξά απηή ηελ αίξεζε [ελλ. ηνπο 

ρξηζηηαλνύο], καο είλαη γλσζηό πσο 

παληνύ κηινύλ ελαληίνλ ηεο.
45

  

 

Η πξνζπάζεηα ηνπ Παύινπ λα πείζεη ηνπο 

Ινπδαίνπο ηζύλνληεο θαηαιήγεη ζε απνηπρία, 

αιιά ζπλερίδεη λα θεξύηηεη γηα δύν ρξόληα ζηε 

                                                      
44. 28, 17 – 20.  

45. 28, 21 – 22. 
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Ρώκε (σο ην 61 – 62) θαη πηζαλόηαηα ε δξάζε 

ηνπ όμπλε αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο ζρέζεηο 

Ινπδαίσλ θαη ρξηζηηαλώλ. Ο Φίισλ αλαθέξεη ζε 

έλα από ηα έξγα ηνπ πσο νη ζπκπαηξηώηεο ηνπ 

απερζάλνληαλ σο ην ρεηξόηεξν ερζξό ηνπο 

όπνηνλ πξνζπαζνύζε λα θαηαξγήζεη ή λα 

δηαθσκσδήζεη ην Νόκν.
46

  

Η δίθε ηνπ Παύινπ ελώπηνλ ηνπ Νέξσλα 

ήηαλ κάιινλ ε πξώηε θνξά θαηά ηελ νπνία ε 

ξσκατθή δηνίθεζε δηέθξηλε πην μεθάζαξα ηνπο 

ρξηζηηαλνύο σο νκάδα από ηελ ηνπδατθή 

θνηλόηεηα ζηε Ρώκε. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο, 

ελώ ζηηο δηθαζηηθέο αθξνάζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηηο Πξάμεηο δε γίλεηαη ζρεδόλ 

πνηέ δηάθξηζε κεηαμύ ρξηζηηαλώλ θαη Ινπδαίσλ, 

ζηηο ζύξαζελ πεγέο ησλ αξρώλ ηνπ δεύηεξνπ 

αηώλα νη Ρσκαίνη νπδέπνηε αληηκεησπίδνπλ ην 

Υξηζηηαληζκό σο κηα κνξθή Ινπδατζκνύ. Οη 

αξρέο πιένλ δηαθξίλνπλ πσο νη ρξηζηηαλνί δελ 

δηθαηνύηαλ ηελ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε πνπ 

επηθπιαζζόηαλ ζηελ Ινπδατθή θνηλόηεηα θαη, 

ζπλεπώο, ηοςρ ήηαν κάηι άγνωζηο. Γελ ήηαλ 

Ινπδαίνη, δελ ειέγρνληαλ από ηελ εγεζία ηνπ 

Ινπδατζκνύ θαη παληνύ θπθινθνξνύζαλ έλα 

ζσξό θήκεο ελαληίνλ ηνπο. Η εληύπσζε πνπ ζα 

πξνμέλεζε ην γεγνλόο απηό ζηηο αξρέο, 

αλεμάξηεηα από ηελ έθβαζε ηεο δίθεο ηνπ 

Παύινπ, ήηαλ ζίγνπξα αξλεηηθή.   

 Οη αξλεηηθέο αλαθνξέο ζηνπο Ινπδαίνπο 

πνπ εληνπίδνληαη ζπρλά ζε Λαηίλνπο θαη 

Έιιελεο ζπγγξαθείο ησλ ξσκατθώλ ρξόλσλ 

πνιιέο θνξέο ζπζθνηίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

ζρέζε Ινπδαίσλ θαη ξσκατθώλ αξρώλ, ηδηαίηεξα 

ηνλ πξώην κεηαρξηζηηαληθό αηώλα. Αλεμάξηεηα 

από ηελ άπνςε πνπ κπνξεί λα δηαθξαηνύζαλ ηα 

κέιε ηεο ξσκατθήο ειίη γηα ηηο ηνπδατθέο 

πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο, νη Ινπδαίνη 

δηαηεξνύζαλ ζρέζεηο αγαζηήο ζπλεξγαζίαο θαη 

πξνζηαζίαο κε ηε ξσκατθή δηνίθεζε, 

ηνπιάρηζηνλ σο ην 66, νπόηε μέζπαζε ε κεγάιε 

ηνπδατθή εμέγεξζε. ην έξγν ηνπ Ιώζεπνπ 

δηαζώδνληαη ηνπιάρηζηνλ νθηώ απζηεξέο 

                                                      
46. Φίι., πξεζβεία πξὸο Γάηνλ, 211. 

ζπζηάζεηο ησλ ξσκατθώλ αξρώλ ζε πόιεηο ηεο 

Μ. Αζίαο λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη 

ιαηξεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ Ινπδαίσλ, θαηλόκελν 

δίρσο πξνεγνύκελν ζηηο ζρέζεηο ξσκατθήο 

δηνίθεζεο θαη μέλσλ ιαηξεπηηθώλ πξαθηηθώλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Σηβέξηνπ, κλεκνλεύεηαη έλα δηάηαγκα ην νπνίν 

δηέηαδε ηελ εμνξία όισλ ησλ Ινπδαίσλ από ηε 

Ρώκε θαη ηελ απαγόξεπζε ησλ αηγππηηαθώλ θαη 

ησλ Ινπδατθώλ ιαηξεηώλ εληόο ηεο πόιεο, αιιά 

ε ηζρύο ηνπ ήηαλ ζύληνκε θαη δελ επεξέαζε ηε 

ζρέζε ησλ Ινπδαίσλ θαη αξρώλ ζηελ ππόινηπε 

επηθξάηεηα. Η αξλεηηθή ζηάζε ηνπ Γαΐνπ έλαληη 

ησλ Ινπδαίσλ δηήξθεζε όζν θαη ε ζύληνκε 

δηαθπβέξλεζή ηνπ (38 – 41), ελώ ν Κιαύδηνο 

εμέδσζε δηάηαγκα πνπ επηθύξσλε ηα πξνλόκηα 

ησλ Ινπδαίσλ ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο εγεκνλίαο, 

ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ζηηο ιαηξεπηηθέο ηνπο 

πξαθηηθέο. Σν δηάηαγκα ηνπ 49 ζρεηηθά κε ηε 

λέα εμνξία ησλ Ινπδαίσλ από ηελ πόιε 

εμεηάζηεθε πην πάλσ θαη ηειηθά δελ επεξέαζε 

ηηο ζρέζεηο ησλ Ινπδαίσλ κε ην ζξόλν, όληαο 

ηίπνηε πεξηζζόηεξν από έλα εθήκεξν κέηξν 

επηβνιήο ηεο ηάμεο. Η ηνπδατθή επηξξνή ζηελ 

εγεκνληθή απιή παξέκεηλε ηζρπξή ζηα ρξόληα 

ηνπ Νέξσλα. Ο Ιώζεπνο, κάιηζηα, αλαθέξεη πσο 

ε Πνππαία αβίλα ήηαλ ζενζεβήο - ήηαλ δειαδή 

εμνηθεησκέλε ζε θάπνην βαζκό κε ηηο 

δηδαζθαιίεο ηνπ ηνπδατζκνύ θαη ηηο 

ππνζηήξηδε.
47

   

Οη Ινπδαίνη ήηαλ καθξάλ ε πην άξηηα 

νξγαλσκέλε θαη πεηζαξρεκέλε θνηλόηεηα ηεο 

                                                      
47. Ἰσζ., Ἰνπδατθὴ Ἀξραηνινγία, ΥΥ 195. Πξβι., Βίνο 

Ἰσζήπνπ, 13 – 6. Φπζηθά, ζε θακία πεξίπησζε δελ 

ρεηξαγσγνύηαλ ν Νέξσλ από ηνπο Ινπδαίνπο ηεο Ρώκεο: 

μέξνπκε ι.ρ. όηη ζε κηα πεξίπησζε ζηέξεζε ηα πνιηηηθά 

δηθαηώκαηα ησλ Ινπδαίσλ ζηελ πόιε ηεο Καηζάξεηαο - 

Ἰσζ., Ἰνπδατθὴ Ἀξραηνινγία, ΥΥ 183. Ωζηόζν, είλαη 

επαξθώο ηεθκεξησκέλε ε εύλνηα κε ηελ νπνία ζπλήζηδε λα 

αληηκεησπίδεη ηα αηηήκαηα ησλ Ινπδαίσλ. Μάιηζηα ν 

νπεηώληνο παξαζέηεη έλα ελδηαθέξνλ αλέθδνην γηα ην 

Νέξσλα, επηλνεκέλν αλακθηζβήηεηα από ερζξνύο ηνπ, 

αιιά άμην κλείαο: ηζρπξίδεηαη όηη ν Νέξσλ ζθεθηόηαλ 

θάπνηα ζηηγκή λα απνπνηεζεί ηεο εμνπζίαο ηνπ ζηε Ρώκε 

θαη λα βαζηιέςεη ζηελ αλαηνιή κε πξσηεύνπζά ηνπ ηελ 

Ιεξνπζαιήκ! νπεη., Vita Neronis, XL 2. 
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ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, δηαζπαξκέλε ζε θάζε 

ηεο γσληά, ελώ κόλν ζηε Ρώκε, ίζσο έθηαλαλ, ή 

θαη μεπεξλνύζαλ, ηηο 40.000.
48

 Οη Ινπδαίνη 

ηζύλνληεο είραλ ηδηαίηεξε πείξα ζηελ πνιηηηθή. 

Γλώξηδαλ ηη ελνρινύζε ηνπο Ρσκαίνπο θαη ήηαλ 

ζε ζέζε λα αζθήζνπλ πίεζε ζηνλ εγεκνληθό 

νίθν. Η ρξηζηηαληθή εθθιεζία δελ δηέζεηε ζε 

θακία πεξίπησζε άηνκα κε αλάινγε εκπεηξία 

θαη επηξξνή ηε δεθαεηία ηνπ 60.  

Μήπσο, ινηπόλ, ν δησγκόο ππνθηλήζεθε 

από Ινπδαίνπο πνπ επηζπκνύζαλ ηελ εθξίδσζε 

ηεο ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο από ηε Ρώκε; ρη. 

Μηα ηέηνηα ππόζεζε είλαη ζίγνπξα ππεξβνιηθή. 

Η ζύγθξνπζε, όκσο, ηνπ ρξηζηηαληζκνύ κε ηελ 

ηνπδατθή θνηλόηεηα ηεο Ρώκεο επζύλεηαη ζε 

κεγάιν βαζκό γηα ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ 

αξρώλ έλαληη ηεο εθθιεζίαο πξηλ ην 64. Απηό ην 

ζπκπέξαζκα ζπλαξκόδεη ηθαλνπνηεηηθά όιεο ηηο 

δηαζέζηκεο πεγέο, θαζώο θαη ηε γεληθόηεξε 

ζηάζε ησλ ρξηζηηαλώλ έλαληη ηόζν ησλ 

Ινπδαίσλ όζν θαη ησλ αξρώλ.    

 

Εμππηζηέρ ή Χπιζηιανοί; 

 Φηάλνπκε θαη ζην ηειηθό καο εξώηεκα: 

νη ρξηζηηαλνί ηεο Ρώκεο δηώρηεθαλ ην 64 σο 

εκπξεζηέο, ή απιά επεηδή ήηαλ ρξηζηηαλνί, 

δησθόκελνη απιά επεηδή έθεξαλ απηό ην όλνκα;  

 Ο Σάθηηνο πεξηγξάθεη ην δησγκό σο 

έθηαθην κέηξν πνπ έιαβε ν Νέξσλ γηα λα 

θαηαζηγάζεη ηελ νξγή ηνπ πιήζνπο, γηα ην 

«δεκόζην θαιό», θαζώο θαη γηα λα απνζείζεη 

από πάλσ ηνπ ην ζηίγκα ηνπ εκπξεζηή. Η θύζε 

ησλ δηώμεσλ ζπλάδεη κε απηόλ ηνλ ηζρπξηζκό: 

δελ θαηαγξάθεηαη θάπνηα απαγόξεπζε ησλ 

ζπλαζξνίζεσλ ησλ ρξηζηηαλώλ ή ησλ 

ιαηξεπηηθώλ ηνπο πξαθηηθώλ, νύηε θάπνηα 

εθδίσμε ή εμνξία ηνπο από ηελ πόιε ή ηελ 

Ιηαιία. Παξόκνηα «ζηγή» εληνπίδεηαη θαη ζηε 

                                                      
48. Feldman, ό. π., ζ. 92.  

ρξηζηηαληθή γξακκαηεία. Δπηπξόζζεηα, ζε κέηξα 

πνπ είραλ ιεθζεί ελαληίνλ κειώλ άιισλ 

ιαηξεηώλ, όπσο ηνπ Βάθρνπ, ηεο Ίζηδνο, θαζώο 

θαη ελαληίνλ ησλ Ινπδαίσλ θαη αζηξνιόγσλ, ε 

εθηέιεζε ήηαλ πάληνηε ε ύζηαηε πνηλή, πνπ 

επηβαιιόηαλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

αθνινπζνύληαλ νη ππόινηπεο δηαηάμεηο, (όπσο 

εμνξία από ηελ πόιε, δηαθνπή ησλ ηειεηνπξγηώλ 

θαη ησλ δεκόζησλ ζπλαζξνίζεσλ θηι.).
49

 

Ωζηόζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ ρξηζηηαλώλ δελ 

κλεκνλεύεηαη θακία ηέηνηα δπλαηόηεηα. ζνη 

ζπλειήθζεζαλ, εθηειέζηεθαλ. Ο ρεηξηζκόο 

απηόο κνηάδεη πξόρεηξνο, ππαγνξεπκέλνο από 

θάπνηα ζπγθπξία. Δίλαη, ινηπόλ, ινγηθό λα 

απνδερζνύκε ηε καξηπξία ηνπ Σάθηηνπ θαη λα 

ζεσξήζνπκε ηηο δηώμεηο έλα έθηαθην κέηξν πνπ 

απνζθνπνύζε ζηε βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηνπ 

απηνθξάηνξα θαη ζηελ εθηόλσζε ηεο ιατθήο 

νξγήο. ηαλ νη ζηόρνη απηνί εμππεξεηήζεθαλ 

θαη ε θξίζε θαηαιάγηαζε, ν δησγκόο ζηακάηεζε.  

Θα ήηαλ, σζηόζν, ιάζνο λα πηζηέςνπκε 

πσο νη ρξηζηηαλνί απιά ζπζηάζηεθαλ ζην βσκό 

ηεο δεκόζηαο εηθόλαο ηνπ Νέξσλα θη όηη ε 

ζρεηηθή ηδέα αλήθε απνθιεηζηηθά ζε εθείλνλ, 

όπσο ν Σάθηηνο ζέιεη λα πηζηέςνπκε. Ο δησγκόο 

πξνθαλώο έραηξε ηεο γεληθήο απνδνρήο ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο. Δμάιινπ, νη αξρέο 

ζπλήζηδαλ λα δηώθνπλ ελνριεηηθέο ή 

«επηθίλδπλεο» ζξεζθεπηηθέο νκάδεο επ’ 

επθαηξία θάπνηνπ ζθαλδάινπ, εγθιήκαηνο θηι. 

πνπ ζα εμαζθάιηδε ηε ιατθή ππνζηήξημε. Οη 

ρξηζηηαλνί ήηαλ, ινηπόλ, εμαηξεηηθή επηινγή γηα 

ηε γεληθόηεξε δηαρείξηζε απηή ηεο πεξηόδνπ 

θξίζεο ζηε Ρώκε: αληηπαζείο, ελ δπλάκεη 

επηθίλδπλνη, γλσζηνί σο ηεξόζπινη θαη αλήζηθνη 

θαη ζρεηηθά ιίγνη, ζα πιήηηνληαλ εύθνια, 

εμππεξεηώληαο ηόζν ην «δεκόζην ζπκθέξνλ» 

όζν θαη ηελ εηθόλα ηνπ απηνθξάηνξα.   

                                                      
49. Γηα ηελ πάγηα απηή πνιηηηθή ηεο Ρώκεο, βι. Beard ό. 

π., ζ. 230.  
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Με πνηα θαηεγνξία, ινηπόλ, 

εθηειέζηεθαλ νη ρξηζηηαλνί; Ο Σάθηηνο ιέεη πσο 

θαηεγνξήζεθαλ σο εκπξεζηέο, αιιά είλαη 

ακθίβνιν ην θαηά πόζνλ απηή ήηαλ κηα επίζεκε 

ή αλεπίζεκε θαηεγνξία, θαζώο θαη ην αθξηβέο 

πεξηερόκελό ηεο. Η θαηεγνξία ηνπ εκπξεζκνύ 

ήηαλ κηα ζπλήζεο εγθιεκαηηθή πξόζεζε πνπ 

απνδηδόηαλ ζε επηθίλδπλεο θνηλσληθέο ή 

πνιηηηθέο νκάδεο εληόο ηεο Ρώκεο, γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε ιατθή ππνζηήξημε.
50

 Άιισζηε, 

θαη ε θαηεγνξία ηνπ εκπξεζκνύ ηεο πόιεο από 

ην Νέξσλα εληάζζεηαη ζε κηα ζπλήζε ηαθηηθή 

ζπίισζεο ελαληίνλ κηζεηώλ εγεκόλσλ. Η 

άλαξρε δόκεζε ηεο πόιεο, νη μύιηλεο, 

επηζθαιείο πνιπθαηνηθίεο θαη ηα ζηελά 

δξνκάθηα θαζηζηνύζαλ ηνλ εκπξεζκό ήηαλ ην 

απόιπην έγθιεκα θαηά ηεο πόιεο θαη ησλ 

θαηνίθσλ ηεο, εθηθηό κόλν από δηεζηξακκέλεο 

δηάλνηεο.  

Δπνκέλσο, εύθνια ζα κπνξνύζαλ νη 

ρξηζηηαλνί λα θαηεγνξεζνύλ σο εκπξεζηέο. 

Γπζηπρώο ν Σάθηηνο δελ δηεπθξηλίδεη θαηά 

πόζνλ ε θαηεγνξία ηνπ εκπξεζκνύ ήηαλ 

επίζεκε ή αλεπίζεκε, αλ εθδόζεθε, δειαδή, 

ζρεηηθό ζπγθιεηηθό «δόγκα» (πξνβνύιεπκα) ή 

ήηαλ απιά κία έκπλεπζε ηεο ζηηγκήο πνπ 

εθαξκόζηεθε άκεζα. Δίλαη αιήζεηα πσο αλ είρε 

δηαηππσζεί επίζεκα κηα θαηεγνξία ζαλ απηή, ζα 

αλακέλακε απάληεζε ζε θάπνην απνινγεηηθό ή 

άιινπ είδνπο ρξηζηηαληθό έξγν, θαζώο θαη 

ζρεηηθέο αλαθνξέο ηόζν ζηνλ Πιίλην, όζν θαη 

ζην ζθνδξό πνιέκην ησλ ρξηζηηαλώλ Κέιζν. 

Ωζηόζν, ζρεηηθή αλαθνξά δελ εληνπίδεηαη 

πνπζελά.
51

  

Μόλε ινγηθή εξκελεία, ινηπόλ, είλαη πσο 

νη ρξηζηηαλνί νπδέπνηε θαηεγνξήζεθαλ επίζεκα 

σο εκπξεζηέο: ζπλειήθζεζαλ θαη 

                                                      
50. Λίβ., ΥΥΥΙΥ 14, 10, αι., Bellum Catilinae, XLIII 2, 

Ισζήπ., Ἰνπδ. Πνι., XLVII – LXI.  νπεη., vita Vittelii, 

XVII. 

51. Barnes, ό. π., 34.  

θαηαδηθάζηεθαλ ππό ην βάξνο ησλ θεκώλ θαη 

ηεο αξλεηηθήο ηνπο ππόζηαζεο ελώπηνλ ησλ 

αξρώλ, σο κηα δηεθζαξκέλε θαη επηθίλδπλε γηα 

ην θνηλσληθό ζύλνιν νκάδα αλζξώπσλ - δειαδή 

απιά επεηδή ήηαλ ρξηζηηαλνί, ηδηόηεηα ηελ νπνία 

ν Νέξσλ ή ε ξσκατθή θνηλσλία αλεπίζεκα 

ζπζρέηηζαλ θαη κε ην έγθιεκα ηνπ εκπξεζκνύ. 

Άιισζηε ν Σάθηηνο ηζρπξίδεηαη πσο 

εθηειέζηεθαλ όζνη νκνιόγεζαλ πσο ήηαλ 

ρξηζηηαλνί, όρη εκπξεζηέο. Σα βαζαληζηήξηα πνπ 

ηνπο επηβιήζεθαλ ήηαλ γηα λα θαηνλνκάζνπλ θη 

άιινπο ρξηζηηαλνύο, όρη γηα λα επηβεβαησζεί αλ 

είραλ όλησο βάιεη θσηηά ζηελ πόιε. 

Με ην ζπκπέξαζκα απηό ζπκθσλνύλ ηα 

ζπλνπηηθά επαγγέιηα, ηα νπνία, σο πεγέο, είλαη 

ζύγρξνλα ησλ γεγνλόησλ πνπ καο απαζρνινύλ. 

ηα ζπλνπηηθά επαγγέιηα ππάξρνπλ αλαθνξέο 

ζηα γεγνλόηα ηεο επαλάζηαζεο ησλ Ινπδαίσλ 

θαη ηεο θαηαζηξνθήο ηεο Ιεξνπζαιήκ από ηνπο 

Ρσκαίνπο ην 70.
52

 Αο ζεκεησζεί πσο ηα ππό 

εμέηαζε ρσξία ζηνρεύνπλ ζηελ νηθνδόκεζε 

πίζηεο ζηελ πξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ Ιεζνύ: 

θακηά έθθξαζε δελ έρεη επηιεγεί ηπραία, γηαηί 

έρεη θαηαγξαθεί κε ηε κνξθή πξνθεηηθήο 

εμαγγειίαο. Η νκνηόηεηα ησλ απνζπαζκάησλ 

ιαλζαζκέλα εξκελεύεηαη από νξηζκέλνπο σο 

«απιή αληηγξαθή»: ν εθάζηνηε επαγγειηζηήο 

ζπλέηαζζε ην επαγγέιηό ηνπ θαηά βνύιεζε, 

ελζσκαηώλνληαο ζε απηό ηηο αθεγήζεηο πνπ 

ζεσξνύζε έγθπξεο θαη εμππεξεηνύζαλ ην ζηόρν 

ηνπ έξγνπ ηνπ. Η νκνηόηεηα ππνδειώλεη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηζηνξηθή αθξίβεηα: έλαο 

επαγγειηζηήο δελ ζα αληέγξαθε κηα ιαλζαζκέλε 

ή αλαθξηβή ιεπηνκέξεηα, ε νπνία ζα ππνζθέιηδε 

ηελ πξνθεηηθή αμία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ. Σα 

ζρεηηθά απνζπάζκαηα, θαη’ αληηπαξάζεζε, 

έρνπλ σο εμήο:  

                                                      
52. Καηὰ Μάξθνλ εὐαγγέιηνλ, 13, 9 – 14,  Καηὰ Μαηζαῖνλ 

εὐαγγέιηνλ, 10, 17 – 23, 24, 4 – 24, 16, Καηὰ Λνπθὰλ 

εὐαγγέιηνλ, 21, 8 – 19. 
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Καηὰ Μάξθνλ εὐαγγέιηνλ, 

13, 9 – 14: 

Καηὰ Μαηζαῖνλ εὐαγγέιηνλ, 

10, 17 – 23⋅ 24, 4 – 24, 16:  

Καηὰ Λνπθὰλ εὐαγγέιηνλ, 

21, 8 – 19:  

[…] βιέπεηε δὲ ὑκεῖο 

ἑαπηνύο· παξαδώζνπζηλ 

ὑκᾶο εἰο ζπλέδξηα θαὶ εἰο 

ζπλαγσγὰο δαξήζεζζε θαὶ 

ἐπὶ ἡγεκόλσλ θαὶ 

βαζηιέσλ ζηαζήζεζζε 

ἕλεθελ ἐκνῦ εἰο καξηύξηνλ 

αὐηνῖο. […] Ὅηαλ δὲ ἴδεηε 

ηὸ βδέιπγκα ηῆο 

ἐξεκώζεσο ἑζηεθόηα ὅπνπ 

νὐ δεῖ, ὁ ἀλαγηλώζθσλ 

λνείησ, ηόηε νἱ ἐλ ηῇ 

Ἰνπδαίᾳ θεπγέησζαλ εἰο ηὰ 

ὄξε […]. 

 

 

 […] πξνζέρεηε δὲ ἀπὸ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ· παξαδώζνπζηλ 

γὰξ ὑκᾶο εἰο ζπλέδξηα, θαὶ 

ἐλ ηαῖο ζπλαγσγαῖο αὐηῶλ 

καζηηγώζνπζηλ ὑκᾶο· θαὶ ἐπὶ 

ἡγεκόλαο δὲ θαὶ βαζηιεῖο 

ἀρζήζεζζε ἕλεθελ ἐκνῦ εἰο 

καξηύξηνλ αὐηνῖο θαὶ ηνῖο 

ἔζλεζηλ. […] παξαδώζεη δὲ 

ἀδειθὸο ἀδειθὸλ εἰο 

ζάλαηνλ θαὶ παηὴξ ηέθλνλ, 

θαὶ ἐπαλαζηήζνληαη ηέθλα 

ἐπὶ γνλεῖο θαὶ ζαλαηώζνπζηλ 

αὐηνύο. θαὶ ἔζεζζε 

κηζνύκελνη ὑπὸ πάλησλ δηὰ 

ηὸ ὄλνκά κνπ· […]ηόηε 

παξαδώζνπζηλ ὑκᾶο εἰο 

ζιῖςηλ θαὶ ἀπνθηελνῦζηλ 

ὑκᾶο, θαὶ ἔζεζζε κηζνύκελνη 

ὑπὸ πάλησλ ηῶλ ἐζλῶλ δηὰ 

ηὸ ὄλνκά κνπ. θαὶ ηόηε 

ζθαλδαιηζζήζνληαη πνιινὶ 

θαὶ ἀιιήινπο παξαδώζνπζηλ 

θαὶ κηζήζνπζηλ ἀιιήινπο· 

[…] Ὅηαλ νὖλ ἴδεηε ηὸ 

βδέιπγκα ηῆο ἐξεκώζεσο 

[…]. 

 

 […] πξὸ δὲ ηνύησλ 

πάλησλ ἐπηβαινῦζηλ ἐθ᾽ 

ὑκᾶο ηὰο ρεῖξαο αὐηῶλ θαὶ 

δηώμνπζηλ, παξαδηδόληεο 

εἰο ηὰο ζπλαγσγὰο θαὶ 

θπιαθάο, ἀπαγνκέλνπο ἐπὶ 

βαζηιεῖο θαὶ ἡγεκόλαο 

ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηόο κνπ· 

ἀπνβήζεηαη ὑκῖλ εἰο 

καξηύξηνλ. [..] 

παξαδνζήζεζζε δὲ θαὶ 

ὑπὸ γνλέσλ θαὶ ἀδειθῶλ 

θαὶ ζπγγελῶλ θαὶ θίισλ, 

θαὶ ζαλαηώζνπζηλ ἐμ 

ὑκῶλ, θαὶ ἔζεζζε 

κηζνύκελνη ὑπὸ πάλησλ 

δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ. […] 

Ὅηαλ δὲ ἴδεηε 

θπθινπκέλελ ὑπὸ 

ζηξαηνπέδσλ Ἰεξνπζαιήκ, 

ηόηε γλῶηε ὅηη ἤγγηθελ ἡ 

ἐξήκσζηο αὐηῆο. 

 

Οη επαγγειηζηέο πεξηγξάθνπλ κε αδξή 

ρξνλνινγηθή ζεηξά ηα γεγνλόηα πνπ ζα 

ιάκβαλαλ ρώξα από ην ζάλαην ηνπ Ιεζνύ σο ηελ 

πξώηε πνιηνξθία ηεο Ιεξνπζαιήκ ην 66. Καη 

ζηηο ηξεηο αθεγήζεηο, αθξηβώο πξηλ από ην 

μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ, γίλεηαη αλαθνξά ζε 

δηώμεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζύιιεςε θαη ηελ 

εθηέιεζε ρξηζηηαλώλ, δηώμεηο πνπ αλακθίβνια 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηα πεξηζηαηηθά ηνπ 64. Η 

θαηεγνξία παξνπζηάδεηαη κε ζαθήλεηα: ἔζεζζε 

κηζνύκελνη ὑπὸ πάλησλ διὰ ηὸ ὄνομά μοσ. 

πλεπώο, ηα επαγγέιηα ηνπνζεηνύλ ηνλ πξώην 

γηα ην «όλνκα» δησγκό πξηλ ην 66. Αλάινγε 

αίζζεζε αθήλεη έλα από ηα απνζπάζκαηα ηνπ 

απνινγεηή Μειίησλνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

δηώμεηο ηνπ 64:  

 

Μόλνη από όινπο, νη Νέξσλ θαη 

Γνκηηηαλόο, αθνύ πείζηεθαλ από 

νξηζκέλνπο θαθόβνπινπο αλζξώπνπο, 

ζέιεζαλ λα δηαβάινπλ ηε δηδαζθαιία καο, 

θαη από απηνύο θαηέιεμαλ λα δηαδίδνληαη 

ηνύηα ηα ζπθνθαληηθά ςεύδε, κέζσ κηαο 

παξάινγεο ζπλήζεηαο.
53

 

 

                                                      
53. Σν απόζπαζκα δηαζώδεη ν Δπζέβηνο ζηελ 

εθθιεζηαζηηθή ηνπ ηζηνξία, IV 26, 25 – 6: Μόλνη πάλησλ, 

ἀλαπεηζζέληεο ὑπό ηηλσλ βαζθάλσλ ἀλζξώπσλ, ηὸλ θαζ᾽ 

ἡκᾶο ἐλ δηαβνιῇ θαηαζηῆζαη ιόγνλ ἠζέιεζαλ Νέξσλ θαὶ 

Γνκεηηαλόο, ἀθ᾽ ὧλ θαὶ ηὸ ηῆο ζπθνθαληίαο ἀιόγῳ 

ζπλεζείᾳ πεξὶ ηνὺο ηνηνύηνπο ῥπῆλαη ζπκβέβεθελ ςεῦδνο.   
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Η ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάδεη ηα 

γεγνλόηα ν Σάθηηνο (ν δησγκόο αθνινύζεζε 

ηνπο ζξεζθεπηηθνύο θαζαξκνύο) αθήλεη ρώξν 

θαη γηα κία αθόκα ππόζεζε: ίζσο νη ρξηζηηαλνί 

λα ζεσξήζεθαλ ηθικοί θαη όρη θπζηθνί 

απηνπξγνί ηεο ππξθαγηάο. Ίζσο ε θαηεγνξία 

πεξί εκπξεζκνύ λα παξήρζε από ηελ πεπνίζεζε 

πσο εμαηηίαο ησλ εγθιεκάησλ θαη ησλ 

ηεξνζπιηώλ ηνπο νη ρξηζηηαλνί πξνθάιεζαλ ηελ 

νξγή ησλ ζεώλ, θη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο δελ 

πξνζηάηεςαλ ηελ πόιε από ηελ θαηαζηξνθηθή 

ππξθαγηά.  

Δίλαη αιήζεηα πσο θαηά ην δεύηεξν 

αηώλα, νη ρξηζηηαλνί ζπρλά ζεσξνύληαλ ππαίηηνη 

θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ.
54

 Γπζηπρώο, δελ 

ππάξρεη ηξόπνο λα επηβεβαηώζνπκε αλ ε 

θαηεγνξία ηνπ εκπξεζκνύ ην 64 εληάζζεηαη ζε 

απηό ην εξκελεπηηθό πιαίζην. Παξόια απηά, ε  

ππόζεζε απηή εξκελεύεη ηε ζησπή ησλ 

ρξηζηηαλώλ γύξσ από ηελ θαηεγνξία, δελ 

ζπγθξνύεηαη κε θακηά από ηηο δηαζέζηκεο πεγέο 

θαη ζπλάδεη κε ηηο πξαθηηθέο ηεο ξσκατθήο 

άξρνπζαο ηάμεο, ε νπνία ζεσξνύζε απόιπηα 

ζεκηηό λα ρξεζηκνπνηεί ηε ιατθή δεηζηδαηκνλία 

γηα ηε ρεηξαγώγεζε ησλ καδώλ.
55

  

Η ζπκθνξά ηνπ 64 δε ζα κπνξνύζε λα 

κελ πξνζιάβεη ζξεζθεπηηθέο πξνεθηάζεηο, 

εηδηθά ζηε Ρώκε, ηεο νπνίαο νη πνιίηεο 

εθηηκνύζαλ πνιύ ηελ αμία ησλ νησλώλ θαη ησλ 

ζείσλ ζεκείσλ. Οη επηδήζαληεο κπνξνύζαλ λα 

ηε ζπγθξίλνπλ κόλν κε ηε ζξπιηθή θαηαζηξνθή 

ηεο πόιεο από ηνπο Γαιάηεο ην 396 π.Υ.
56

 Η 

εθαηόκβε ησλ ζπκάησλ θαζώο θαη ε νινζρεξήο 

                                                      
54. Apologeticus, XXXVII 2, XL 1 – 2. 

55. Δίλαη ελδηαθέξνλ ην ζρόιην ηνπ Πνιύβηνπ (Πνιπβ., VI 

56) πνπ ζαύκαδε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ξσκατθέο 

αξρέο ρξεζηκνπνηνύζαλ ην θόβν ηνπ ππεξθπζηθνύ θαη ηε 

ιαηξεία γηα ηε ρεηξαγώγεζε ησλ καδώλ. Βι. ζρόιηα ζην 

de Ste Croix, G. E. M., Ο Χξηζηηαληζκόο θαη ε Ρώκε – 

Γησγκνί, Αηξέζεηο θαη Ήζε, πιινγή Κεηκέλσλ – 

Δπηκέιεηα Κπξηάηαο Γ., κηθξ. Κξάιιε Ι., ΜΙΔΣ, Αζήλα 

2005. ζζ. 16 – 7, θαη κηα δηαθνξεηηθή άπνςε ζηε Beard, 

ό. π., ζ. 108 - 9. 

56. Βι. Γίσλ. Κάζ., LXII 18, 1: […] ηὸ δὲ δεκόζηνλ 

ὀδπξνκέλνπο ἀλακηκλήζθεζζαη ὅηη θαὶ πξόηεξόλ πνηε 

νὕησο ὑπὸ ηῶλ Γαιαηῶλ ηὸ πιεῖνλ ηῆο πόιεσο δηεθζάξε. 

θαηαζηξνθή αξραίσλ κλεκείσλ θαη ηεξώλ πνπ 

αλήγαλ ηηο θαηαβνιέο ηνπο ζηηο απαξρέο ηεο 

πόιεο ζπγθιόληζε ηνπο Ρσκαίνπο. Οη Σάθηηνο 

θαη Κάζζηνο δελ παξέιεηςαλ λα αλαθεξζνύλ ζηε 

ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε πνπ πξνζέιαβε ε 

θαηαζηξνθή: αλαδεηήζεθαλ (ή 

θαηαζθεπάζηεθαλ) ρξεζκνί πνπ πξνθήηεπαλ ηε 

ζπκθνξά, θαη νξγαλώζεθαλ από ηηο αξρέο 

ηειεηνπξγίεο εμεπκεληζκνύ ώζηε λα 

θαηαζηγαζηεί ε ν θόβνο θαη ε ζύγρπζε ησλ 

καδώλ.
57

 Η επηινγή ησλ ζενηήησλ πνπ 

επηιέρζεθαλ δελ ήηαλ ηπραία: ν Volcanus ήηαλ 

ξσκατθή ζεόηεηα ηεο θαηαζηξεπηηθήο θσηηάο 

θαη ε γηνξηή πξνο ηηκήλ ηνπ ήηαλ ζηηο 23 

Απγνύζηνπ, ιίγν κεηά ηελ ππξθαγηά δειαδή, 

αθξηβώο γηαηί θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ε πόιε 

ρξεηάδνληαλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ πξνζηαζία 

ηνπ. Δμάιινπ, πξώηηζηνο ζθνπόο ηεο ιαηξείαο 

ηνπ ήηαλ ε απνηξνπή ησλ ππξθαγηώλ. Η Ceres, 

ζεόηεηα ηεο γνληκόηεηαο, είρε ηελ έδξα ηεο ζηνλ 

Αβεληίλν, θνληά ζην ζεκείν όπνπ μέζπαζε ε 

θσηηά, θαη ε ζεκαληηθόηεξε από ηηο γηνξηέο 

ηεινύληαλ επίζεο ηνλ Αύγνπζην.
58

  

ρεδόλ νηηδήπνηε κπνξνύζε λα εθιεθζεί 

σο νησλόο από ηηο δεηζηδαίκνλεο κάδεο ζηε 

Ρώκε, πόζν κάιινλ κηα ζπκθνξά ηέηνησλ 

δηαζηάζεσλ. Έλαο νησλόο βαζηθά απνθάιππηε 

πσο θάηη είρε δηαηαξάμεη ζνβαξά ηε ζρέζε ελόο 

αηόκνπ ή ηεο θνηλόηεηαο κε θάπνηνλ ζεό ή 

ζενύο.
59

 Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ε 

πιεηνλόηεηα ησλ θαηνίθσλ ζα εξκήλεπζε ην όιν 

γεγνλόο σο ζείν κέλνο γηα θάπνηα πξνζβνιή από 

ηελ πιεπξά ηεο πόιεο. Πνηα ήηαλ ε ζπλήζεο 

αληίδξαζε ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο; Αλ νη αξρέο 

απνδέρνληαλ έλα ζεκάδη σο νησλό κε ζεκαζία 

γηα ηελ θνηλόηεηα, αλέζεηε ζηνπο θξαηηθνύο 

νησλνζθόπνπο (haruspices) λα θάλνπλ έξεπλα 

θαη λα πξνηείλνπλ ηα ιεγόκελα remedia, δειαδή 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ ζα 

απνθαζηζηνύζαλ ηε ζρέζε ηεο θνηλόηεηαο κε 

                                                      
57. Γίσλ. Κάζ., LXII 18, 3 – 5. Πξβι. Σάθ., Annales, XV 
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59. Beard, North θαη Price, ό. π., ζ. 38.  
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ηνπο ζενύο θαη, ην θπξηόηεξν, θαζεζύραδαλ ηηο 

κάδεο θαη ελίζρπαλ ην θύξνο ησλ αξρώλ, ησλ 

νπνίσλ βαζηθόηαηνο ζεζκηθόο ξόινο ήηαλ ε 

δηαηήξεζε ηεο εύλνηαο ηνπ ζείνπ ζηνηρείνπ. 

Απηήλ αθξηβώο ηε δηαδηθαζία βιέπνπκε λα 

αθνινπζείηαη ζηελ αθήγεζε ηνπ Σάθηηνπ. Σν 

κέγεζνο, όκσο, ηεο ζπκθνξάο δελ θαζεζύραζε 

ην ιαό όπσο ίζσο έιπηδαλ νη αξρέο, θη ηδηαίηεξα 

ν Νέξσλ, πνπ κε ηηο αθξόηεηέο ηνπ ζα κπνξνύζε 

εύθνια λα ζηηγκαηηζηεί σο απηόο πνπ ίζσο είρε 

πξνζβάιεη ηνπο ζενύο. Ήηαλ πξνθαλέο πσο θάηη 

επηπξόζζεην έπξεπε λα γίλεη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε.  

Τπάξρεη θαη θάηη αθόκε πάξα πνιύ 

ελδηαθέξνλ: ε επίζεκε ξσκατθή εζηκνηππία 

απαηηνύζε ζε πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθώλ ή 

επηθείκελνπ θηλδύλνπ, νη αξρέο θαη θπξίσο ε 

ύγθιεηνο, κεηά από γλσκνδόηεζε 

εμνπζηνδνηεκέλσλ ηεξέσλ, απνθάζηδε ηε 

δηελέξγεηα κηαο δηαδηθαζίαο γλσζηήο σο 

supplicatio,  πνπ πεξηιάκβαλε επηθιήζεηο θαη 

δεήζεηο από νιόθιεξε ηελ πόιε ή από θάπνηα 

νκάδα ηεο, εηδηθά γπλαίθεο,
60

 πξνο όινπο ή πξνο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζενύο, κε ζθνπό ηνλ εμηιαζκό 

γηα θάπνηα πξνζβνιή ή ηελ εμαζθάιηζε 

ππνζηήξημεο. Σέηνηνπ είδνπο ηειεηνπξγίεο 

κπνξνύζαλ λα θξαηήζνπλ από κία κέξα σο 

ρξόληα νιόθιεξα θαη πνιύ ζπρλά αθνινπζνύζαλ 

κεηά ηελ πξνζθπγή ησλ αξρώλ ζηνπο 

ηβπιιηθνύο ρξεζκνύο γηα βνήζεηα. ηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο, νη θάηνηθνη ηεο πόιεο 

εθπιήξσλαλ ηα θαζήθνληά ηνπο απηά δημόζια, 

θπξίσο κε ηελ πξνζθνξά θξαζηνύ θαη 

ζπκηάκαηνο, θαζώο θαη κε ζπκκεηνρή ζε άιιεο 

εμηιαζηήξηεο ηειεηέο.
61

  

Σα όζα πεξηγξάθεη ν Σάθηηνο πσο έγηλαλ 

γηα ηνλ εμεπκεληζκό ησλ ζεώλ κεηά ηελ 

θαηαζηξνθή ζρεδόλ ηαπηίδνληαη κε απηέο ηηο 

πεξηγξαθέο. Δίλαη πνιύ πηζαλό όιεο απηέο νη 

δεκόζηεο πξάμεηο ιαηξείαο θαη εμηιαζκνύ πνπ 

δεηήζεθαλ κε πξσηνβνπιία ησλ αξρώλ από ηνπο 

                                                      
60. Λίβ., XXV 12, 15.  
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θαηνίθνπο ηεο Ρώκεο λα ήηαλ θαη ε ηειεπηαία 

ςεθίδα ζην κσζατθό ηεο δίσμεο: νη ρξηζηηαλνί 

πηζαλόηαηα δελ ζπκκεηείραλ (ηνπιάρηζηνλ ε 

πεξηζζόηεξνη από απηνύο), νύηε θαλ γηα 

ηππηθνύο ιόγνπο, θη ε ζηάζε ηνπο ζα ήηαλ 

αθαηαλόεηε αθόκε θαη ζε εζληθνύο πνπ ίζσο 

ηνπο ζπκπαζνύζαλ. Οη Ινπδαίνη, επίζεο, δελ ζα 

ζπκκεηείραλ, αιιά απηνί είραλ ηε δηθή ηνπο 

ιαηξεία θαη ηελ άδεηα ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

παξάδνζεο λα ελεξγνύλ δηαθνξεηηθά. Οη 

ρξηζηηαλνί, όκσο, είραλ αθνξηζηεί από ηνλ 

Ινπδατζκό θαη δελ απνιάκβαλαλ πηα ηελ αηγίδα 

ησλ πξνλνκίσλ ηνπ. Με ηε ηελ άξλεζή ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ, νη ρξηζηηαλνί κπήθαλ ακέζσο 

ζην ζηόραζηξό ηόζν ησλ αξρώλ, όζν θαη ησλ 

καδώλ.  

Ο Σάθηηνο θαζηζηά ζαθέο πσο ν δησγκόο 

θαηά ηεο εθθιεζίαο μέζπαζε κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθώλ ηειεηνπξγηώλ θαη 

δεήζεσλ, δειαδή κεηά ηηο γηνξηέο θαη ηα 

δξώκελα ηνπ Απγνύζηνπ, ζρεδόλ δύν κήλεο 

κεηά ηελ ππξθαγηά. Φαίλεηαη, ινηπόλ, πσο νη 

ηδηάδνπζεο πεξηζηάζεηο ππό ηηο νπνίεο έιαβε 

ρώξα ν δησγκόο ησλ ρξηζηηαλώλ ζπλέβαιαλ 

ζηελ ελ γέλεη ελνρνπνίεζε ηεο ρξηζηηαληθήο 

ηδηόηεηαο. Η ζύγρπζε ησλ εκεξώλ, ηα 

εμαγξησκέλα πιήζε πνπ απνδεηνύζαλ 

δηθαηνζύλε, ν θόβνο ηεο δηνίθεζεο γηα εμέγεξζε 

εληόο ηεο πξσηεύνπζαο, ε θξηηηθή ελαληίνλ ηνπ 

Νέξσλνο, ην θαθό όλνκα πνπ είραλ ήδε 

δεκηνπξγήζεη νη ρξηζηηαλνί ήηαλ παξάγνληεο 

πνπ δηακόξθσζαλ έλα αζαθέο θαη πξόρεηξν 

πιαίζην πνηληθνπνίεζεο ησλ ρξηζηηαλώλ, πνπ 

έκειιε, σζηόζν, λα δηαξθέζεη. ε αληίζεζε κε 

ηηο ππόινηπεο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο πνπ είραλ 

δησρζεί από ηηο αξρέο, νη ρξηζηηαλνί ζα 

παξέκελαλ γηα αξθεηό θαηξό ζε έλα αζαθέο 

θαζεζηώο παξαλνκίαο.  

Η δηαηήξεζε ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ νη 

αξρέο ζεσξνύζαλ επηθίλδπλα, όπσο ε κε 

ζπκκεηνρή ζηε δεκόζηα θαη απηνθξαηνξηθή 

ιαηξεία, ζπλέβαιε ζην λα θαζηεξσζεί ε 

ρξηζηηαληθή ηδηόηεηα σο πνηληθό αδίθεκα. Η 

ξσκατθή θνηλσλία, θαη ηδηαίηεξα νη ξσκατθέο 
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αξρέο, δε κεηέβαιαλ εύθνια δηάθνξα 

ζηεξεόηππα πνπ είραλ δηακνξθώζεη γύξσ από 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο.
62

 

Αλεζηθόηεηα, θαληβαιηζκόο, έιιεηςε 

λνκηκνθξνζύλεο θαη ηεξνζπιία δηαπιέθνληαη 

ζηηο δηώμεηο απηέο αιιά θαη ζε όζεο 

αθνινύζεζαλ αξγόηεξα κε ηξόπν πνπ νύηε ε 

ξσκατθή δηνίθεζε είλαη ζε ζέζε πιένλ λα 

δηαιεπθάλεη. Ούηε θαη ζέιεη, άιισζηε, όπσο 

θαίλεηαη από ηελ απόθξηζε ηνπ Σξαταλνύ πξνο 

ηνλ Πιίλην. εκαζία είρε όηη ήηαλ απόιπηα 

αθνζησκέλνη ζε κηα επηθίλδπλε θαη νκηριώδε 

ιαηξεπηηθή νξγάλσζε. Αλεμάξηεηα από ηνπο 

ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηζρπξηδόηαλ όηη δίσθε 

ηελ εθθιεζία, ε ξσκατθή δηνίθεζε 

πξνζπαζνύζε θπξίσο λα δηαζπάζεη απηήλ ηελ 

ηόζν ελνριεηηθή θαη επηθίλδπλε πξνζσπηθή θαη 

ζπιινγηθή αθνζίσζε: θαλείο δελ παύεη λα είλαη 

εγθιεκαηίαο ή ηεξόζπινο ή άζενο απιά επεηδή 

επηθαιείηαη ην όλνκα κηαο ζεόηεηαο ή πξνζθέξεη 

ζπνλδή ζην Γαίκνλα ηνπ εγεκόλα. ζνη ην 

έθαλαλ, όκσο, δελ ζεσξνύληαλ πιένλ 

επηθίλδπλνη, γηαηί ε απηή αθνζίσζε πνπ ηόζν 

θόβηδε ηε δηνίθεζε ήηαλ ζηελ πεξίπησζή ηνπο 

ζαζξή. Ήηαλ άηνκα πνπ ηειηθά κπνξνύζαλ λα 

ειεγρζνύλ όηαλ ην απαηηνύζαλ νη πεξηζηάζεηο. 

ζνη δελ ην έθαλαλ, όκσο, ήηαλ θαιύηεξν λα 

εθηειεζηνύλ, θαζώο απνηεινύζαλ εζηία 

θηλδύλνπ.  

  

ςμπεπάζμαηα 

 

 ηόρνο ηεο πξνθείκελεο κειέηεο ήηαλ ε 

θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

θαηέζηεζε ηε δηαηήξεζε ηεο ρξηζηηαληθήο 

                                                      
62. Λ.ρ., ζπλαληάκε ζε πνιινύο θαη εμαηξεηηθά 

ελεκεξσκέλνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο αλαθξηβείο 

γεληθνινγίεο γύξσ από επξέσο γλσζηά ηνπδατθά έζηκα θαη 

πξαθηηθέο, παξά ηελ εθηελή δηάδνζε ηνπ Ινπδατζκνύ ζε 

όιε ηε Μεζόγεην. Ο ίδηνο ν Αύγνπζηνο δειώλεη ζηνλ 

Σηβέξην ζε κηα από ηηο επηζηνιέο ηνπ (νπεη., vita Divi 

Augusti, LXXVI): Ούηε θαη ν Δβξαίνο, αγαπεηέ κνπ 

Σηβέξηε, δελ λεζηεύεη κε ηόζε επηκέιεηα ηα άββαηα κε όζε 

λήζηεςα εγώ ζήκεξα […]. Φπζηθά, νη Ινπδαίνη δε 

λήζηεπαλ ην άββαην.  

ηδηόηεηαο ηηκσξεηέα από ηηο ξσκατθέο αξρέο. Η 

θαηάζηαζε απηή, ε νπνία παξνπζηάδεηαη σο 

παγησκέλε ηελ επνρή ηνπ Πιίληνπ θαη ηνπ 

Σξαταλνύ, δελ κπνξεί παξά λα αλάγεη ηηο 

θαηαβνιέο ηηο ζηνλ πεξίθεκν λεξώλεην δησγκό 

θαηά ηελ εθθιεζίαο ηεο Ρώκεο.  

 Παξά ηελ απνζπαζκαηηθόηεηα ησλ 

πεγώλ, κπνξνύκε κε θάπνηα αζθάιεηα λα 

θηάζνπκε ζηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα:  

 ε πνηληθνπνίεζε ηνπ ρξηζηηαληθνύ 

νλόκαηνο είρε ηελ αθεηεξία ηεο ζηε 

ζύγθξνπζε Ινπδατζκνύ θαη 

ρξηζηηαληζκνύ. Η ρξηζηηαληθή εθθιεζία 

είρε απνθηήζεη θαθή θήκε κεηαμύ ησλ 

εζληθώλ ζηε Ρώκε πξηλ από ην 64.  

 Δμαηηίαο απηήο ηεο ζύγθξνπζεο, νη 

ρξηζηηαλνί έγηλαλ γλσζηνί κε αξλεηηθό 

ηξόπν ζηηο αξρέο, νη νπνίεο 

αληηκεηώπηζαλ κε έληνλε θαρππνςία 

δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ 

παξαδνζηαθά ζεσξνύληαλ επηθίλδπλα 

από ηε ξσκατθή άξρνπζα ηάμε.  

 ηαλ νη ρξηζηηαλνί αξλήζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δεκόζηεο ηειεηέο 

εμηιαζκνύ πνπ αθνινπζήζαλ ηελ 

ππξθαγηά, επέζπξαλ αθόκε πεξηζζόηεξν 

ηε δπζκέλεηα ησλ εζληθώλ.  

 Η ππξθαγηά ηνπ 64 επέβαιε ηελ 

εθαξκνγή δεκνθηιώλ κέηξσλ, έλα από 

ηα νπνία ήηαλ ελ ηέιεη θαη ε πάηαμε ηεο 

ηνπηθήο εθθιεζίαο.  

 Οη ρξηζηηαλνί κάιινλ θαηεγνξήζεθαλ 

αλεπίζεκα σο «εκπξεζηέο», κε ηελ 

έλλνηα πσο επέθεξαλ ηε δπζκέλεηα ησλ 

ζεώλ ζηελ πόιε θαη ηειηθά 

ζπλειήθζεζαλ θαη εθηειέζηεθαλ απιά 

επεηδή ήηαλ ρξηζηηαλνί, θαζηζηώληαο ηηο 

Νεξώλεηεο δηώμεηο ηνλ πξώην δησγκό γηα 

ην «λνκα».  

Σα γεγνλόηα απηά, θαζώο θαη ε άξλεζε 

ηεο εθθιεζίαο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο επηηαγέο 

ηεο ξσκατθήο δηνηθεηηθήο λννηξνπίαο, επέδξαζε 

ζεκαληηθά ζηνλ ηξόπν πνπ αληηκεηώπηζαλ νη 
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αξρέο ηε ρξηζηηαληθή εθθιεζία, θαη θαζηέξσζε 

ηε δηαηήξεζε ηεο ρξηζηηαληθήο ηδηόηεηαο σο έλα 

άηππν πνηληθό αδίθεκα, ηηκσξεηέν κε ζάλαην. 

Απηή ηελ ηδηάδνπζα πνιηηηθή έλαληη ηεο 

εθθιεζίαο ραξαθηήξηζε «λεξώλεην ζεζκό» ν 

Σεξηπιιηαλόο (institutum Neronianum), ην κόλν 

ζεζκνζέηεκα, όπσο (ιαλζαζκέλα) ηζρπξίδεηαη, 

πνπ μεθίλεζε από ην Νέξσλα θαη δηαηεξήζεθε 

από ηνπο πξνθαηόρνπο ηνπ.
63
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