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Πεπίλητη: Σν άξζξν απηό αζρνιείηαη κε ηα αηηήκαηα πνπ ππέβαιιαλ ην 311 νη θάηνηθνη νξηζκέλσλ
πόιεσλ ζην αζηαηηθό ηκήκα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο πξνο ηνλ Μαμηκίλν γηα εμνξία ησλ
ρξηζηηαλώλ. Σα αηηήκαηα απηά εληάζζνληαη ζηνλ γεληθόηεξν δησγκό πνπ αζθήζεθε ηνλ πξώηκν
ηέηαξην αηώλα. Γηαθέξνπλ σζηόζν από άιια κέηξα δηόηη εκθαλίδνληαλ σο επηζπκία ησλ
παγαληζηηθώλ καδώλ, όρη ηεο απηνθξαηνξηθήο δηνίθεζεο. Απαηηνύλ έηζη ηδηαίηεξε πξαγκάηεπζε πνπ
ιακβάλεη ππόςε ηηο αληηρξηζηηαληθέο ζξεζθεπηηθέο εθδειώζεηο πξνγελέζηεξσλ επνρώλ.
Summary: This paper deals with petitions presented to Maximinus in 311 by the inhabitants of
various cities living in the Asiatic section of the Roman Empire, requesting the banishment of
Christians. These petitions were part of the more general persecution of the early fourth century.
They differ, however, from other measures because they appear as requests of the pagan masses, not
the imperial administration. It is, therefore, necessary to treat them separately in relation to other
antichristian demonstration of earlier periods.
Λέξειρ κλειδιά: Θξεζθεπηηθόο δησγκόο, εμνξία, πξώηκνο ρξηζηηαληζκόο, ηεηξαξρία
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Σν 311, ζύκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθό ηεο εθθιεζίαο
Δπζέβην, ν απηνθξάηνξαο Μαμηκίλνο άξρηζε λα
δέρεηαη δηάθνξα παλνκνηόηππα αηηήκαηα από
αξθεηέο πόιεηο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ επηθξάηεηά
ηνπ. Άιινηε κε γξαπηέο αλαθνξέο θαη άιινηε κε
αληηπξνζσπίεο, δηάθνξνη πνιίηεο ηνπ δεηνύζαλ
λα εμνξίζεη ηνπο ρξηζηηαλνύο από ηελ πόιε ηνπο.
ηε Νηθνκήδεηα κάιηζηα, ηελ νπνία ήδε ν
Γηνθιεηηαλόο
είρε
θαζηεξώζεη
σο
απηνθξαηνξηθή ηνπ έδξα, απηνί πνπ ηνλ
επηζθέθζεθαλ θξαηνύζαλ ζηα ρέξηα ηνπο
εηθόλεο ησλ ζεώλ. ην ίδην δήηεκα αλαθέξεηαη
θαη ν Λαθηάληηνο, ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη σζηόζν
όηη νη πνιίηεο δεηνύζαλ λα απαγνξεπηεί ζηνπο

ρξηζηηαλνύο ε νηθνδόκεζε εθθιεζηώλ εληόο ησλ
ηεηρώλ.1
Οη δύν εθθιεζηαζηηθνί άλδξεο ήηαλ,
γεληθώο, θαιά ελεκεξσκέλνη, θαηνηθώληαο
εθείλε ηελ επνρή ζηελ επηθξάηεηα ηνπ
Μαμηκίλνπ: ν Δπζέβηνο ζηελ Παιαηζηίλε θαη ν
Λαθηάληηνο ζηελ ίδηα ηε Νηθνκήδεηα. Θα πξέπεη
1

Σν θείκελν απηό παξνπζηάζηεθε ζηηο 2 Μαΐνπ 2017 ζηνλ
θύθιν νκηιηώλ «Η εμνξία ζηνλ βπδαληηλό θόζκν σο ηόπνο
θαη σο έλλνηα», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Δηδηθέο
Μνξθσηηθέο Δθδειώζεηο ηνπ Δζληθνύ Ιδξύκαηνο
Δξεπλώλ. Ο ππνκλεκαηηζκόο πεξηιακβάλεη κόλν ηηο
ελδείμεηο ησλ βαζηθώλ πεγώλ. Αλαιπηηθόηεξεο
παξαπνκπέο ππάξρνπλ ζηελ κειέηε κνπ κε ηίηιν
«Religious conflict in Roman Nicomedia» πνπ βξίζθεηαη
ππό δεκνζίεπζε.
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Εξορίζοντασ τουσ πρώτουσ χριςτιανοφσ
λα ππνζέζνπκε έηζη όηη ν απηνθξάηνξαο έγηλε
απνδέθηεο θαη ησλ δύν αηηεκάησλ. Άιινη
πνιίηεο δεηνύζαλ ηελ απαγόξεπζε νηθνδόκεζεο
λέσλ εθθιεζηώλ θαη άιινη ηελ απνκάθξπλζε
ησλ ρξηζηηαλώλ. Άιισζηε, ελώ ν Δπζέβηνο
αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο
πόιεηο (ηελ Αληηόρεηα, ηελ Σύξν θαη ηε
Νηθνκήδεηα), ν Λαθηάληηνο δελ πξνζδηνξίδεη
πνηεο ζπγθεθξηκέλεο πόιεηο είρε ππόςε ηνπ. Οη
δηαζέζηκεο επηγξαθηθέο καξηπξίεο ππνδεηθλύνπλ
άιισζηε όηη ηα αηηήκαηα ππνβάιινληαλ κε
δηάθνξεο παξαιιαγέο.2
Από ην 303, ε ηεηξαξρία, κε επηθεθαιήο
ηνλ Γηνθιεηηαλό θαη θύξην ππνθηλεηή ηνλ
Γαιέξην, είρε αζθήζεη ζθιεξό δησγκό ελαληίνλ
ησλ ρξηζηηαλώλ ζε όιε ηελ απηνθξαηνξία θαη
κάιηζηα ην αλαηνιηθό ηεο ηκήκα. ηα πνηθίια
κέηξα πνπ εθαξκόζηεθαλ πεξηιακβαλόηαλ ε
θαηεδάθηζε πνιιώλ ρξηζηηαληθώλ λαώλ. Πξώηε
θαη θαιύηεξε είρε θαηαζηξαθεί ε κεγάιε
εθθιεζία ηεο Νηθνκήδεηαο πνπ ζηεθόηαλ έσο
ηόηε πξνθιεηηθή ζε ύςσκα θαη ήηαλ νξαηή από
ην παιάηη.3 Οθηώ ρξόληα αξγόηεξα, ην 311, ε
ηεηξαξρία, κε επηθεθαιήο πιένλ ηνλ Γαιέξην,
παξαδέρηεθε ηελ απνηπρία ηεο ζξεζθεπηηθήο
ηεο πνιηηηθήο θαη δηέηαμε ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ
δησγκνύ. Οη ρξηζηηαλνί ήηαλ πιένλ ειεύζεξνη λα
αζθνύλ ην είδνο ηεο ιαηξείαο πνπ επηζπκνύζαλ
θαη λα νηθνδνκνύλ μαλά εθθιεζίεο.4
ύκθσλα κε ηνλ Δπζέβην θαη ηνλ
Λαθηάληην σζηόζν, ν Μαμηκίλνο, κνινλόηη σο
κέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηεηξαξρίαο ήηαλ
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί, παξέκελε
δεηζηδαίκσλ. Τπνθίλεζε έηζη ν ίδηνο δηάθνξνπο
πνιίηεο λα ππνβάινπλ αηηήκαηα θαηά ησλ
ρξηζηηαλώλ κε θνηλή επηδίσμε ηελ παξεκπόδηζε
ηεο
ρξηζηηαληθήο
ιαηξείαο,
ηόζν
ζε

2

Δπζέβηνο, Εκκληζιαζηική ιζηοπία 9.2-7· 9.9a.
Λαθηάληηνο, De mortibus persecutorum 36.
3
Λαθηάληηνο, De mortibus persecutorum 12. Πβ.
Δπζέβηνο, Εκκληζιαζηική ιζηοπία 8.2.
4
Δπζέβηνο, Εκκληζιαζηική ιζηοπία 8.17· 9.9a. Λαθηάληηνο,
De mortibus persecutorum 34.
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ζπγθεθξηκέλεο πόιεηο όζν θαη ζηα πεξίρσξά
ηνπο.
Γύν ρξόληα αξγόηεξα, ην 313, ν
Μαμηκίλνο εηηήζεθε από ηνλ Ληθίλην θαη καδί
ηνπ εηηήζεθε νξηζηηθώο ε πνιηηηθή ησλ
ρξηζηηαληθώλ δησγκώλ. Λίγν πξηλ πεζάλεη
εμέδσζε
δηάηαγκα
απνθαηάζηαζεο
ησλ
ρξηζηηαλώλ, ελώ ν ζξηακβεπηήο Ληθίληνο,
εηζεξρόκελνο ζηε Νηθνκήδεηα, δεκνζηνπνίεζε
κε επηζηνιή ηνπ ηελ πνιηηηθή γεληθήο
αλεμηζξεζθείαο πνπ έκεηλε γλσζηή ζηελ ηζηνξία
σο δηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ. ην δπηηθό
ηκήκα ηεο απηνθξαηνξίαο θπξηαξρνύζε άιισζηε
ν Κσλζηαληίλνο, εληζρύνληαο ήδε κε θάζε
ηξόπν ηε ρξηζηηαληθή ιαηξεία θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ λαώλ.5
***
Σα αηηήκαηα πνιιώλ πνιηηώλ πξνο ηνλ
Μαμηκίλν γηα απνκάθξπλζε ησλ ρξηζηηαλώλ από
ηηο πόιεηο ηνπο δελ έρνπλ γίλεη αληηθείκελν
ηδηαίηεξεο κειέηεο. Δθόζνλ ν ηζρπξηζκόο ηνπ
Δπζέβηνπ θαη ηνπ Λαθηάληηνπ όηη ππνθηλνύληαλ
από ηνλ ίδην ηνλ απηνθξάηνξα γίλεηαη γεληθώο
απνδεθηόο, εμεηάδνληαη ζην επξύηεξν πιαίζην
ηνπ ηειεπηαίνπ δησγκνύ, ηνπ απνθαινύκελνπ
κεγάινπ, πνπ εμαπνιύζεθε ηελ επνρή ηεο
ηεηξαξρίαο.
Παξνπζηάδνπλ
σζηόζν
ηδηαηηεξόηεηεο πνπ αμίδεη λα δηεξεπλεζνύλ
ζρνιαζηηθόηεξα. Μεηαμύ άιισλ, θσηίδνπλ, ζε
θάπνην βαζκό, ην ίδην ην λόεκα ηεο εμνξίαο
ζηελ ύζηεξε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία θαη ην
πξώηκν Βπδάληην. Αο πάξνπκε ηα πξάγκαηα κε
ηε ζεηξά.
Ο Δπζέβηνο, ν Λαθηάληηνο θαη νη άιινη
εθθιεζηαζηηθνί
ζπγγξαθείο
ηείλνπλ
λα
απνδίδνπλ ηνπο δησγκνύο ησλ ρξηζηηαλώλ
ζρεδόλ απνθιεηζηηθώο ζηε κνρζεξία θαη ηε
δεηζηδαηκνλία απηνθξαηόξσλ θαη άιισλ πςειά
ηζηάκελσλ αμησκαηνύρσλ. Αθόκα θαη όηαλ
5

Δπζέβηνο, Εκκληζιαζηική ιζηοπία 9.9.12· 10.5.
Λαθηάληηνο, De mortibus persecutorum 45-48.
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πξνθύπηεη θαζαξά από ηα ζπκθξαδόκελα ή ηα
ηεθκήξηα πνπ παξαζέηνπλ όηη πξνθαινύληαλ
από ηελ επηζπκία ησλ καδώλ, είηε αθήλνπλ ην
δήηεκα αζρνιίαζην, είηε ηζρπξίδνληαη όηη ηα
πιήζε
παξαζύξνληαλ
από
θαθόβνπιεο
6
εμνπζίεο.
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
ζεσξνύλ δεδνκέλν όηη ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηώλ
αληαπνθξίλνληαλ ζηηο δηαζέζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ
Μαμηκίλνπ.
Πξάγκαηη, ν απηνθξάηνξαο δελ έθξπβε
ηα αληηρξηζηηαληθά ηνπ αηζζήκαηα. Αθόκα θαη
όηαλ αλαθαινύζε πξνζσξηλά ηνλ δησγκό
θξόληηδε λα ηα ππελζπκίδεη. Η έληνλε
ζξεζθεπηηθόηεηά ηνπ, ε δεηζηδαηκνλία ηνπ,
ζύκθσλα κε ηηο ρξηζηηαληθέο πεγέο, πξνθύπηεη
άιισζηε θαζαξά από ηελ εληππσζηαθή ηνπ
ζηξνθή ζην ηέινο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ.
Έρνληαο εηηεζεί από ηνλ θηινρξηζηηαλό
απηνθξάηνξα Ληθίλην, αλαθάιεζε ιίγν πξηλ
απηνθηνλήζεη όια ηα αληηρξηζηηαληθά ηνπ
δηαηάγκαηα, ρσξίο λα πξνζδνθά πηα θαλέλα
πξαθηηθό όθεινο.7 Αλαγλώξηδε απιώο όηη νη ζενί
ηνπο νπνίνπο είρε ππεξεηήζεη πηζηά όιε ηνπ ηε
δσή δελ ηνλ επλόεζαλ. Η γεληθή πνιηηεία ηνπ
επηβεβαηώλεη επίζεο όηη δελ ρξεηαδόηαλ
πξνθάζεηο γηα λα εθαξκόζεη ηε ζξεζθεπηηθή ηνπ
πνιηηηθή.
Η απόδνζε ησλ αληηρξηζηηαληθώλ
αηηεκάησλ ζηνλ Μαμηκίλν είλαη νινθάλεξα
παξαπιαλεηηθή γηα δηάθνξνπο άιινπο ιόγνπο.
Αξθεί λα ππελζπκίζνπκε όηη ε παξάθιεζε ησλ
πνιηηώλ ηεο Νηθνκήδεηαο γηα εμνξία ησλ
ρξηζηηαλώλ από ηελ πόιε ηνπο δελ έγηλε
απνδεθηή. Θα ήηαλ έηζη εληειώο παξάινγν λα
δερηνύκε όηη ν Μαμηκίλνο ηελ είρε πξνθαιέζεη
κόλν θαη κόλν γηα λα ηελ απνξξίςεη.
Απελαληίαο, απήληεζε ζηνπο Νηθνκεδείο, ρσξίο
πεξηζηξνθέο, όηη ην αίηεκά ηνπο ηνλ
επραξηζηνύζε, αιιά δελ κπνξνύζε λα ην
απνδερζεί δηόηη δελ είρε ππνβιεζεί νκνθώλσο
από ηελ ηνπηθή Βνπιή θαη δηόηη νη ρξηζηηαλνί

ζηελ πεξηνρή ηνπο ήηαλ πνιπάξηζκνη. Γηα ην
θνηλό θαιό δελ επηζπκνύζε λα ζηεξεζεί ε
θνηλόηεηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Θα πξέπεη έηζη λα
εμεηάζνπκε
ζνβαξόηεξα
ην
ελδερόκελν
εηιηθξηλνύο επηζπκίαο πνιιώλ εζληθώλ λα
δηαρσξηζηνύλ από ηνπο ρξηζηηαλνύο.
Η απξνζπκία πνιιώλ θαηνίθσλ ηεο
απηνθξαηνξίαο πνπ ήηαλ πξνζεισκέλνη ζηηο
παξαδνζηαθέο ιαηξείεο λα ζπκβηώλνπλ εηξεληθά
κε ηνπο ρξηζηηαλνύο βεβαηώλεηαη από δηάθνξεο
πεγέο. Ο ππξήλαο ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ
θαζαξά ζξεζθεπηηθόο θαη ζρεηηδόηαλ κε ηελ
ηέιεζε παξαδνζηαθώλ ενξηαζκώλ. Αλ θάπνηνη
ππνδαύιηδαλ ην ζξεζθεπηηθό πάζνο ησλ καδώλ
απηνί δελ ήηαλ νη άξρνληεο αιιά ηα ηεξά θέληξα
θαη κάιηζηα ηα καληεία.
Ο Γηνθιεηηαλόο, γηα παξάδεηγκα, ήηαλ
εμαηξεηηθά δηζηαθηηθόο λα μεθηλήζεη δησγκό
θαηά ησλ ρξηζηηαλώλ ηνλ 19ν πηα ρξόλν ηεο
βαζηιείαο ηνπ. Έιαβε ηελ απόθαζή ηνπ κόλν
όηαλ βεβαηώζεθε όηη απηό ήηαλ ην ζέιεκα ηνπ
Απόιισλα, όπσο ηνπ δηεκήλπζε ην καληείν ηνπ
ζηα Γίδπκα. Καη ν Μαμηκίλνο παξαθηλήζεθε, κε
ηε ζεηξά ηνπ, από ην καληείν ηνπ Φίιηνπ Γία
ζηελ Αληηόρεηα. ηελ πεξίπησζε απηή κάιηζηα
είλαη πξνθαλέο όηη ην καληείν αληηδξνύζε ζηε
ζπκπεξηθνξά
ησλ
ρξηζηηαλώλ.8
Σηο
ζπζηεκαηηθέο θαη έληνλεο πξνζπάζεηεο ηνπ
απηνθξάηνξα
λα
επηζθεπάζεη
ηνπο
θαηεζηξακκέλνπο παγαληζηηθνύο λανύο θαη λα
βνεζήζεη ζηελ αλαβίσζε ηεο παξαδνζηαθήο
ιαηξείαο, νη ρξηζηηαλνί ηηο εμέιαβαλ σο
δησγκνύο ελαληίνλ ηνπο.
Η αλεμάξηεηε θαη αμηόπηζηε καξηπξία
ηνπ Λνπθηαλνύ ελάκηζε αηώλα λσξίηεξα θσηίδεη
ην δήηεκα θαιύηεξα. Γύξσ ζην 160, ν πξνθήηεο
Αιέμαλδξνο είρε εγθαηαζηήζεη έλα λέν καληείν
ζηελ άζεκε πόιε ηνπ Πόληνπ πνπ ιεγόηαλ
Αβώλνπ Σείρνο. Η κεγάιε θαη απξόζκελε
επηηπρία ηνπ πξνθαινύζε ηέηνηεο αληηδξάζεηο,
ώζηε νη ηειεηέο ηνπ άξρηδαλ κε επηθιήζεηο γηα

6

8

7

Πβ. Δπζέβηνο, Εκκληζιαζηική ιζηοπία 6.41.1.
Δπζέβηνο, Εκκληζιαζηική ιζηοπία 9.10.

Λαθηάληηνο, De mortibus persecutorum 11. Δπζέβηνο,
Εκκληζιαζηική ιζηοπία 9.2-3.
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ηελ απνκάθξπλζε όζσλ ηηο ερζξεύνληαλ. «Αλ
θάπνηνο άζενο ή ρξηζηηαλόο ή επηθνύξεηνο έρεη
έιζεη εδώ γηα λα θαηαζθνπεύζεη ηηο
ηειεηνπξγίεο», έιεγε ν Αιέμαλδξνο, «λα θύγεη».
«Έμσ νη ρξηζηηαλνί», αλαθσλνύζε. «Έμσ νη
επηθνύξεηνη», απαληνύζε ην πιήζνο. ύκθσλα
κε ηηο θαηαγγειίεο ηνπ, ν Πόληνο είρε γεκίζεη
ρξηζηηαλνύο πνπ μεζηόκηδαλ ηηο πην βαξηέο
βιαζθεκίεο ζε βάξνο ηνπ. Καη απηόο απαληνύζε
κε ηε ζεηξά ηνπ όηη όπνηνο ήζειε λα έρεη ηελ
εύλνηα ηνπ ζενύ έπξεπε λα ηνπο δηώρλεη κε ηηο
πέηξεο.9 ηελ πεξίπησζε απηή θαη άιιεο
παξόκνηεο δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία όηη ε
αληηπαξάζεζε κε ηνπο ρξηζηηαλνύο γηλόηαλ
ρσξίο ππόδεημε από ηνπο πνιηηηθνύο άξρνληεο.

Η βεβήισζε ηειεηώλ πνπ εθιακβάλνληαλ σο
αζεβείο ήηαλ ζπλήζεο έθθξαζε ζξεζθεπηηθήο
αληηπαξάζεζεο. Η απνδνθηκαζία δελ ρξεηαδόηαλ
άιισζηε λα πξνζιάβεη έληνλεο θαη πξνθιεηηθέο
δηαζηάζεηο γηα λα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα. Ο
ίδηνο ν Γηνθιεηηαλόο είρε κηα δπζάξεζηε
εκπεηξία ζηελ Αληηόρεηα, έλα ρξόλν πξηλ
απνθαζίζεη ηνλ γεληθό δησγκό. Καζώο νη
νησλνζθόπνη
ηνπ
πξνζπαζνύζαλ
λα
εξκελεύζνπλ ηα ζετθά ζεκάδηα, νη ρξηζηηαλνί
απιηθνί ηνπ ζηαπξνθνπηνύληαλ γηα λα δηώμνπλ
ηα πνλεξά πλεύκαηα. Η ελέξγεηά ηνπο απηή
ζεσξήζεθε κέγηζηε πξνζβνιή θαη πξνθάιεζε
ηελ
νξγηζκέλε
ηνπ
αληίδξαζε.
Όζνη
ππεξεηνύζαλ ζην παιάηη ηνπ όθεηιαλ λα
πξνζθέξνπλ ζπζίεο (από ηηο νπνίεο έσο ηόηε
απαιιάζζνληαλ) ή λα απνκαθξπλζνύλ.10
Σν πξόβιεκα δελ ήηαλ πξνζσπηθό. Σόζν
νη εζληθνί όζν θαη νη ρξηζηηαλνί ηεο επνρήο
πίζηεπαλ αθξάδαληα όηη νη ιαλζαζκέλεο
ζξεζθεπηηθέο ελέξγεηεο πξνθαινύζαλ ηε ζετθή
νξγή. Καη απηή, κε ηε ζεηξά ηεο, γηλόηαλ αηηία
γηα θάζε είδνπο θπζηθή θαηαζηξνθή ή πνιεκηθή

πεξηπέηεηα. Έηζη, ε θάζε πιεπξά απέδηδε ζηηο
πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο άιιεο ηνπο ζεηζκνύο,
ηνπο ινηκνύο θαη ηηο βαξβαξηθέο επηδξνκέο.
Αθόκα θαη ε απιή παξνπζία ελόο αζένπ ή
δπζζεβνύο κπνξνύζε λα ζεσξεζεί επηθίλδπλε. Ο
ίδηνο ν Μαμηκίλνο δηαθήξπζζε όηη ε νιέζξηα
πιάλε ηεο αλόεηεο καηαηνδνμίαο ησλ
ρξηζηηαλώλ, πνπ πιεκκύξηδε ηηο ςπρέο ηνπο θαη
πίεδε όια ζρεδόλ ηα κέξε ηεο νηθνπκέλεο κε ηηο
αηζρύλεο ηεο, πξνθαινύζε πξνβιήκαηα ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο γεο, πνιέκνπο, ηξηθπκίεο,
θαηαηγίδεο θαη ζεηζκνύο. Αληηζέησο, ν
ζξεζθεπηηθόο ηνπ δήινο θαη ν δησγκόο ησλ
ρξηζηηαλώλ πξνεμνθινύζε όηη ζηελ επνρή ηνπ
δελ ζα ζπλέβαηλαλ ηίπνηα από όια απηά.11 Αιιά
επεηδή ηειηθώο όια απηά ζπλέβεζαλ, κε ηνλ
ρεηξόηεξν κάιηζηα ηξόπν, νη ρξηζηηαλνί ηα
απέδσζαλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζηε ζξεζθεπηηθή
ηνπ πνιηηηθή, σο επίρεηξα ηεο κεγαιαπρίαο ηνπ.
Καη ηζρπξίδνληαλ όηη θαλέξσλαλ ηελ
αγαλάθηεζε ηνπ Θενύ ελαληίνλ όισλ ησλ
αλζξώπσλ γηα όζα ελεξγνύληαλ ζε βάξνο ησλ
ρξηζηηαλώλ.12 Η αληίιεςε απηή θαίλεηαη
άιισζηε θαζαξά θαη ζηηο δηαηππώζεηο ησλ
πνιηηώλ πνπ ππέβαιιαλ αηηήκαηα πξνο ηνλ
απηνθξάηνξα. Δθόζνλ ε παξνπζία ησλ
ρξηζηηαλώλ κπνξνύζε λα κηάλεη ηηο πόιεηο ηνπο,
ε απνκάθξπλζή ηνπο γηλόηαλ επηηαθηηθή
αλάγθε.
Δάλ δερηνύκε ηε ινγηθή απηή, όπσο ηελ
παξνπζηάδνπλ ρσξίο πεξηζηξνθέο ηα δηαζέζηκα
ηεθκήξηα, νδεγνύκαζηε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε
εμνξία γηα ιόγνπο ζξεζθεπηηθνύο δελ ήηαλ ηόζν
πνιύ κηα πνηλή, όζν κηα κέζνδνο πξόιεςεο θαη
πξνζηαζίαο. Ο ζηόρνο ηεο δελ ήηαλ πξσηίζησο ε
ηηκσξία ή ε ηαπείλσζε ησλ ρξηζηηαλώλ, αιιά ε
επδαηκνλία ησλ εζληθώλ. Δμεγείηαη έηζη θαη κηα
ιεπηνκέξεηα πνπ δελ επηζεκαίλεηαη ζπρλά: Σν
αίηεκα γηα εμνξία ησλ ρξηζηηαλώλ δελ
πξνζδηόξηδε ηνλ ηόπν ζηνλ νπνίν όθεηιαλ λα
εγθαηαζηαζνύλ.

9

11

***

Λνπθηαλόο, Αλέξανδπορ ή τεςδομάνηιρ 25· 38.
Λαθηάληηνο, De mortibus persecutorum 10.
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***
Από ην 311 πνπ άξρηζε λα ηίζεηαη καδηθώο ην
αίηεκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ρξηζηηαλώλ
από δηάθνξεο πόιεηο, νη δησγκνί είραλ γεληθώο
ηεξκαηηζηεί κε πξσηνβνπιία ηνπ Γαιεξίνπ. Οη
ρξηζηηαλνί ηεο Μηθξάο Αζίαο, πνπ βξηζθόηαλ
ζηελ επζύλε ηνπ Μαμηκίλνπ, ζα κπνξνύζαλ έηζη
λα θαηαθύγνπλ ζηα Βαιθάληα ή άιιεο πεξηνρέο
ηεο απηνθξαηνξίαο, ρσξίο θαλείο λα ηνπο
εκπνδίζεη. Αιιά απηό, πξνθαλώο, δελ ήηαλ
εύθνιν – θαη πάλησο δελ απνηεινύζε ιύζε γηα
ηηο κεγάιεο κάδεο ησλ απιώλ ρξηζηηαλώλ. Δάλ
εμνξίδνληαλ από ηηο πόιεηο ηνπο, ε απινύζηεξε
δηέμνδνο ζα ήηαλ λα θαηαθύγνπλ ζε γεηηνληθέο
πόιεηο, ιηγόηεξν ερζξηθέο, ή ηα ρσξηά.
Αζθαιέζηεξνο ηόπνο θαηαθπγήο ήηαλ πάλησο νη
αθαηνίθεηεο πεξηνρέο – παξά ηηο πξνθαλείο
δπζθνιίεο πνπ θαξαδνθνύζαλ: πείλα, δίςα,
θξύν, αξξώζηηεο, ιεζηέο, ζεξία.13 Ο Δπζέβηνο
θαηνλνκάδεη ζπγθεθξηκέλα ηνπο αγξνύο, ηηο
εξεκίεο, ηα δάζε θαη ηα όξε.14
Ο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Δπζέβηνο γηα
λα δειώζεη ηελ εμνξία είλαη θςγή15 – κηα
ηηκσξία πνπ επέβαιιαλ ζπρλά νη απηνθξάηνξεο,
θπξίσο ζε επηθαλείο πνιίηεο.16 Απηό είλαη πνιύ
ελδηαθέξνλ δηόηη κε ηνλ ίδην όξν δεισλόηαλ
επίζεο ε εθνύζηα αλαρώξεζε, ε άηαθηε
ππνρώξεζε ζηνλ πόιεκν θαη ε θαηαθπγή, ε
αλαδήηεζε αζθαινύο ηόπνπ δηακνλήο. Έσο ηελ
επνρή ηνπ Μαμηκίλνπ κάιηζηα, όηαλ νη
ρξηζηηαλνί έθαλαλ ιόγν γηα θςγή ελλννύζαλ
πάληα ηελ εθνύζηα δηαθπγή ηνπο από ηόπνπο πνπ
εγθπκνλνύζαλ θηλδύλνπο.
Η πξαθηηθή απηή ήηαλ βεβαίσο γλσζηή
από παιηά. Αξθεί λα ζπκεζνύκε ηε θπγή ηεο
αγίαο νηθνγέλεηαο ζηελ Αίγππην ή ηελ πξνηξνπή
ηνπ Ιεζνύ όηαν διώκυζιν ςμάρ εν ηη πόλει ηαύηη,

Άρθρα
θεύγεηε ειρ ηην εηέπαν.17 ηελ πεξηνρή ηνπ
Πόληνπ, γηα παξάδεηγκα, ν κεγάινο επίζθνπνο
Γξεγόξηνο ν Θαπκαηνπξγόο δηέζσζε ην
εθθιεζίαζκά
ηνπ
ζε
επνρή
δησγκνύ
ππνδεηθλύνληαο ςποσώπηζιν θαη θςγήν, θαη
δίλνληαο ν ίδηνο ην παξάδεηγκα κε ηελ
ανασώπηζίν ηνπ.18 Η θςγή κπνξνύζε επίζεο λα
αμηνπνηεζεί σο άκπλα ησλ ρξηζηηαλώλ από ηε
ζπλαλαζηξνθή κε αλζξώπνπο πνπ ζεσξνύζαλ
κηζεηνύο. Πνιύ γλσζηό ήηαλ ην αλέθδνην κε
ηνλ απόζηνιν Ισάλλε πνπ βξέζεθε θάπνηε γηα
λα ινπζηεί ζηνλ ίδην ηόπν κε ηνλ αηξεηηθό
Κήξηλζν θαη αλαθώλεζε θύγυμεν, μη και ηο
βαλανείον ζςμπέζη.19
Τπήξραλ πηζηνί πνπ λόκηδαλ όηη κόλν
ζηελ έξεκν κπνξνύζαλ λα πξναπαληήζνπλ ηνλ
εξρόκελν Υξηζηό. ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ
αηώλα, έλαο πξνεζηόο ηεο πξίαο έπεηζε
πνιινύο λα πιαλεζνύλ ζηα όξε κε ηηο γπλαίθεο
θαη ηα παηδηά ηνπο. Δθηέζεθαλ έηζη ζε έλαλ
θίλδπλν ηνλ νπνίν ζα έπξεπε ίζσο λα έρνπλ
πξνβιέςεη. Σνπο ζπλέιαβε ν δηνηθεηήο
ζεσξώληαο ηνπο ιεζηέο θαη ιίγν έιεηςε λα ηνπο
εθηειέζεη. Αιιά ηνπο έζσζε ε ζύδπγόο ηνπ πνπ
ήηαλ ρξηζηηαλή.20
ηα ρξόληα ηνπ Μαμηκίλνπ, νη εζληθνί
πνπ αηζζάλνληαλ όηη απεηινύληαλ από ηελ
παξνπζία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξηζηηαλώλ
δεηνύζαλ ινηπόλ από ηνλ απηνθξάηνξα λα ηνπο
ππνρξεώζεη λα απνκαθξπλζνύλ, όπσο ζπλήζηδαλ
έηζη θη αιιηώο λα θάλνπλ νξηζκέλνη από κόλνη
ηνπο, όηαλ επηζπκνύζαλ λα παξακείλνπλ αγλνί,
πηέδνληαλ λα ζπζηάζνπλ ή θηλδύλεπαλ λα
κνιπλζνύλ κε άιινπο ηξόπνπο.
***
Με ηηο δηεπθξηλίζεηο απηέο κπνξνύκε λα
επηζηξέςνπκε ζηα καδηθά αηηήκαηα γηα εμνξία
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Εξορίζοντασ τουσ πρώτουσ χριςτιανοφσ
ησλ ρξηζηηαλώλ θαη λα θαληαζηνύκε ηελ
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε. Γηα ζαξάληα
ρξόληα, νη ρξηζηηαλνί είραλ δήζεη κε αζθάιεηα
θαη εηξήλε. Απμάλνληαλ ξαγδαία, πξνζειύηηδαλ
κέιε ησλ αλώηεξσλ ηάμεσλ θαη ηεο δηνίθεζεο,
θαη έθηηδαλ ιακπξνύο λανύο ζε θάζε πόιε, όπνπ
ηεινύζαλ ηηο ηειεηέο ηνπο αλεκπόδηζηα.
Ξαθληθά, ην 303 ππέζηεζαλ, ρσξίο λα ην
πεξηκέλνπλ,
αλειεή
δησγκό
από
ηνλ
Γηνθιεηηαλό, κε θπιαθίζεηο, βαζαληζηήξηα θαη
ζαλαηώζεηο.21 Σν ίδην αλαπάληερα, ν δησγκόο
ηεξκαηίζηεθε ην 311 από ηνλ επηθαλέζηεξν
δηώθηε ηνπο, ηνλ Γαιέξην.22
Με ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ δηαηάγκαηνο
πεξί αλεμηζξεζθείαο, πνιπάλζξσπα ζηίθε
ρξηζηηαλώλ, όπσο ηα απνθαιεί ν Δπζέβηνο,
άξρηζαλ λα πνξεύνληαη ζην κέζνλ ησλ
ιεσθόξσλ θαη ησλ αγνξώλ, αλπκλώληαο ηνλ
Θεό κε σδέο θαη ςαικνύο.23 ηελ επηθξάηεηα
ηνπ Μαμηκίλνπ, θαη κάιηζηα ηε Νηθνκήδεηα, ηελ
Αληηόρεηα θαη ηελ Σύξν, νη ρξηζηηαλνί ήηαλ
πιένλ ηόζν πνιινί πνπ δηεθδηθνύζαλ
ζξεζθεπηηθά ηνλ δεκόζην ρώξν. Οη εζληθνί
έκεηλαλ θαηάπιεθηνη θαη απνξνύζαλ.24 Δθόζνλ
ν Μαμηκίλνο δηαθήξπζζε αλνηθηά ηελ
πξνζήισζή ηνπ ζηηο παξαδνζηαθέο ιαηξείεο,
αλνηθνδνκώληαο
παιαηνύο
λανύο
θαη
αλαδεηθλύνληαο εληεηαικέλν ηεξαηείν γηα λα
ηνπο ππεξεηήζεη, όζνη αηζζάλνληαλ όηη
απεηινύληαλ από ηε δπλακηθή παξνπζία ησλ
ρξηζηηαλώλ δεηνύζαλ ηελ παξεκπόδηζε ηεο
δεκόζηαο ιαηξεπηηθήο ηνπο ελεξγνπνίεζεο,
κάιηζηα γύξσ από λεόδκεηεο εθθιεζίεο. Η
πξνζπάζεηα θπζηθήο ηνπο εμόλησζεο είρε
νινθάλεξα απνηύρεη, ππήξρε σζηόζν ε ειπίδα
λα παξακείλεη ακόιπληνο ν δεκόζηνο ρώξνο. Η
εμνξία ησλ ρξηζηηαλώλ έδεηρλε λα είλαη ν
αζθαιέζηεξνο ηξόπνο γηα λα επηηύρνπλ ηνλ
ζηόρν ηνπο.
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Λνγάξηαδαλ σζηόζν ρσξίο λα γλσξίδνπλ
όηη, δύν ρξόληα αξγόηεξα, ν Ληθίληνο ζα
θαηαηξόπσλε ηνλ Μαμηκίλν θαη ζα άλνηγε ηνλ
δξόκν γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ
ζηελ πεξηνρή. Ούηε βεβαίσο όηη, 11 ρξόληα
αξγόηεξα, ν Κσλζηαληίλνο ζα θαηαηξόπσλε ηνλ
Ληθίλην θαη ζα απαγόξεπε ζε νιόθιεξε ηελ
απηνθξαηνξία ηηο αηκαηεξέο ζπζίεο, θεληξηθό
ππξήλα ηεο παξαδνζηαθήο ιαηξείαο. Ο δεκόζηνο
ρώξνο όθεηιε λα δηαθπιαρηεί ακόιπληνο.

