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Οι Ανηιοσείρ ενώπιον ηος θανάηος 

Μεηά ηην καηαζηποθή ηυν ανδπιάνηυν ηος Θεοδοζίος ηο 387 μ.Χ. 

 

Παξαζθεπή Κνπξθνπβάηε 

Γηδάθησξ Αξραίαο Ιζηνξίαο 

 

Πεπίλητη: Σθνπόο ηνπ άξζξνπ είλαη ε κειέηε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θόβνπ ζηελ αξραηόηεηα 

κέζα ζε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε. Τν 387 εθδειώζεθε ζηάζε ζηελ Αληηόρεηα κε απνηέιεζκα λα 

γθξεκηζηνύλ νη αλδξηάληεο ηνπ Θενδνζίνπ. Μέζα από ηηο πεγέο πνπ καξηπξνύλ ην γεγνλόο έρνπκε 

ηε δπλαηόηεηα λα κειεηήζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ Αληηνρέσλ θαη ηδηαηηέξσο ηνπ θόβνπ, πξηλ ηνλ 

καδηθό ζάλαην, όπσο πίζηεπαλ, ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν θόβνο, έζησ θαη 

πξνζσξηλά, ζε νιόθιεξε ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο.  

 

Summary: The aim of the article is the study of the emotion of fear in antiquity inside a crucial 

situation. In 387 in Antioch was caused a riot with the result to be ruined the statues of Theodosius. 

From the sources that record the fact we have the possibility to study the emotions of people in 

Antioch and particularly the fear, before the massive death, as they believed, their reactions and the 

changes that the fear caused, even temporarily, in the whole society.   

 

Λέξειρ-κλειδιά: Αληηόρεηα, ζηάζε, ζπλαηζζήκαηα, αξραηόηεηα, Ισάλλεο Φξπζόζηνκνο, Ληβάληνο. 
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Η κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ 

αξραηόηεηα απνηειεί έλα ζέκα πνπ δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνήζνπκε ηνλ ηξόπν 

πνπ απηά επεξέαζαλ νιόθιεξε ηελ θνηλσλία, ηηο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ηελ παηδεία, ηηο 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Σηελ 

Αληηόρεηα ην 387 κ.Φ. εθδειώζεθε κηα ζνβαξή 

ζηάζε γηα ηελ νπνία δηαζέηνπκε αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο θαη ηελ 

ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ αλζξώπσλ. Έρνπκε έηζη 

ηε δπλαηόηεηα λα αληηιεθζνύκε κηα όςε ηεο 

θξίζηκεο απηήο θαηάζηαζεο. 

Η Αληηόρεηα ηνλ 4
ν
 αηώλα κ.Φ. αλήθε ζηηο 

ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο ηεο απηνθξαηνξίαο. 

Ήηαλ πεξηζηαζηαθά απηνθξαηνξηθή έδξα. Δίρε 

ζεκαληηθό εκπόξην, δηνίθεζε θαη αλζξώπνπο 

ησλ γξακκάησλ. Ήηαλ ε πόιε ζηελ νπνία 

νλνκάζηεθαλ γηα πξώηε θνξά νη ρξηζηηαλνί κε 

απηό ην όλνκα, αιιά ηαπηόρξνλα είρε έληνλε 

παξνπζία εζληθώλ θαη Δβξαίσλ. Ο Ληβάληνο,
1
 ν 

ζεκαληηθόηεξνο ξήηνξαο ζε απηή ηελ επνρή, 

είρε εθεί ηε ζρνιή ηνπ, γεκάηε καζεηέο πνπ 

αθνινπζνύζαλ ηελ παξάδνζε ηεο αξραίαο 

ξεηνξηθήο. Γύξσ από ηελ πόιε ππήξρε 

                                                           
1
 Ο Ληβάληνο έδεζε από ην 314 έσο ην 392 ή ην 393. Ήηαλ 

δάζθαινο ξεηνξηθήο ηεο ζρνιήο ησλ ζνθηζηώλ θαη είρε 

πνιινύο δηαθεθξηκέλνπο καζεηέο, αλάκεζά ηνπο θαη ηνλ 

Ισάλλε ηνλ Φξπζόζηνκν. Γελλήζεθε ζηελ Αληηόρεηα θαη 

εθεί ίδξπζε ηε ζρνιή ηνπ ην 354, ε νπνία ήηαλ θεκηζκέλε 

ζε νιόθιεξε ηελ απηνθξαηνξία. 
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ζεκαίλνπζα παξνπζία κνλαρώλ, πνπ αζθήηεπαλ 

ζηα βνπλά.
2
 

 Τν 387 νη Αληηνρείο ζηαζίαζαλ ελαληίνλ 

ηνπ Θενδνζίνπ ηνπ Α΄
3
 εμαηηίαο ελόο επαρζνύο 

θόξνπ. Η ζηάζε απηή δελ ήηαλ έλα κεκνλσκέλν 

πεξηζηαηηθό ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή. Δηδηθά ζε 

πόιεηο ηεο αλαηνιηθήο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο 

ππήξρε κηα γεληθεπκέλε δπζαξέζθεηα. 

Παξόκνηεο εμεγέξζεηο είραλ ζεκεησζεί ζηελ 

Αιεμάλδξεηα,
4
 ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 388, 

πάιη ζηελ Αιεμάλδξεηα ην 389 ππήξμε κηα 

θαηάζηαζε δπζαξέζθεηαο κε αθνξκή θάπνην 

ζξεζθεπηηθό δήηεκα.
5
 Τν 390 ζεκεηώζεθε ε πην 

γλσζηή ζηάζε ζηε Θεζζαινλίθε κε θαηάιεμε 

λα ζθαγηαζηνύλ ρηιηάδεο άλζξσπνη ζηνλ 

ηππόδξνκν.
6
 

 Γηα ην πεξηζηαηηθό ζηελ Αληηόρεηα 

γλσξίδνπκε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο από δύν πνιύ 

ζεκαληηθέο πεγέο: ηέζζεξηο επηζηνιέο ηνπ 

Ληβαλίνπ θαη είθνζη έλαλ ιόγνπο πνπ εθθώλεζε 

ν Ισάλλεο ν Φξπζόζηνκνο
7
 ζρεηηθά κε ην 

γεγνλόο. Ο Ληβάληνο απνθαιύπηεη πεξηζζόηεξα 

ζηνηρεία γηα ηα γεγνλόηα εθείλεο ηεο εκέξαο, 

                                                           
2
 Σρεηηθά κε ηελ Αληηόρεηα βι. Jaclyn Maxwell, 

Christianization and Communication in Late Antiquity, 

John Chrysostom and his Congregation in Antioch, 

Cambridge University Press, Κέηκπξηηδ 2006, εηζαγσγή, J. 

H. W. G. Liebeschuetz, Antioch, City and Imperial 

Administration in the Later Roman Empire, Oxford 

University Press, Ομθόξδε 1972, Glanville Downey, A 

History of Antioch in Syria, from Seleucus to the Arab 

Conquest, Princeton University Press, Πξίλζηνλ 1961. 
3
 Ο Θενδόζηνο Α΄ (Flavius Theodosius Augustus) έδεζε 

από ην 347 έσο ην 395 θαη βαζίιεπζε από ην 379 έσο ην 

395. 
4
 Ληβάληνο, Λόγοι 19.4. 

5
 Σσθξάηεο, Εκκληζιαζηική Ιζηορία 5.16-17. 

6
 Σσδνκελόο, Εκκληζιαζηική Ιζηορία 7.15. 

7
 Ο Ισάλλεο ν Φξπζόζηνκνο γελλήζεθε αλάκεζα ζην 340 

θαη ην 350 ζηελ Αληηόρεηα. Σπνύδαζε ξεηνξηθή δίπια 

ζηνλ κεγάιν ξήηνξα ηεο επνρήο Ληβάλην. Γηεηέιεζε 

δώδεθα ρξόληα πξεζβύηεξνο ζηελ Αληηόρεηα, πξηλ γίλεη ην 

398 επίζθνπνο Κσλζηαληηλνππόιεσο. Πέζαλε ην 407. 

Σρεηηθά κε ηε δσή ηνπ Ισάλλνπ ηνπ Φξπζνζηόκνπ βι. 

Chrysostomus Baur, John Chrysostom and His Time, 2 η., 

κηθξ. M. Gonzaga, Sands & Co., Λνλδίλν 1959. 

ελώ ν Ισάλλεο κηιάεη πεξηζζόηεξν γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πόιεο ηηο επόκελεο εκέξεο, 

θαζώο πεξίκελαλ ηελ ηηκσξία από ηνλ 

Θενδόζην. 

 Η ζηάζε ζηελ Αληηόρεηα ζεκεηώζεθε 

όηαλ αλαθνηλώζεθε κε απηνθξαηνξηθό δηάηαγκα 

έλαο λένο βαξύο θόξνο. ηαλ νη βνπιεπηέο 

δηάβαζαλ ηα ζρεηηθά κε ηε λέα θνξνινγία ζην 

δηθαζηήξην, θάπνηνη εμέρνληεο πνιίηεο πήγαλ 

ζηνλ άξρνληα λα δεηήζνπλ ηε κείσζή ηεο. 

Δλησκεηαμύ, θάπνηνη άξρηζαλ λα 

παξαπνληνύληαη θαη λα αληηδξνύλ θαη λα θαινύλ 

ηνλ Θεό ζε βνήζεηα.
8
 Ακέζσο, νη ζηαζηαζηέο κε 

ηνλ αξρεγό ηνπο θηλήζεθαλ πξνο ην ζπίηη ηνπ 

ηνπηθνύ επηζθόπνπ Φιαβηαλνύ.
9
 Γελ ηνλ βξήθαλ 

όκσο εθεί θαη μαλαγύξηζαλ ζην δηθαζηήξην. Από 

εθεί πεξηθύθισζαλ ην ζπίηη ηνπ δηνηθεηή θαη 

έπεηηα πήγαλε ζην βαιαλείν θαη δείρλνληαο ζε 

όινπο καραίξηα πνπ θξαηνύζαλ γηα εθθνβηζκό 

θαηέζηξεςαλ ηα μύιηλα πνξηξαίηα θαη έπεηηα ηα 

αγάικαηα ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, ηα νπνία 

έζπαζαλ θαη πέηαμαλ ζηνπο δξόκνπο.
10

 Έβαιαλ 

θσηηά ζην ζπίηη ελόο επηθαλνύο πνιίηε θαη ήηαλ 

έηνηκνη λα βάινπλ θσηηά θαη ζε άιια ζεκεία ηεο 

πόιεο, καδί θαη ζην απηνθξαηνξηθό παιάηη.
11

 

Τόηε ν αξρεγόο ησλ ηνμνηώλ καδί κε ηνπο 

άλδξεο ηνπ ζηακάηεζε ηε θσηηά θαη ν άξρνληαο 

ησλ εζλώλ καδί κε ζηξαηηώηεο ζπλέιαβαλ ηνπο 

αξρεγνύο ηεο ζηάζεο.
12

 ια είραλ ηειεηώζεη 

κέρξη ην κεζεκέξη. Ακέζσο, εζηάιε επηζηνιή 

ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Οη αξρεγνί ηεο 

ζηάζεο ζπλειήθζεζαλ, δηθάζηεθαλ θαη 

θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην είηε κε ην μίθνο, είηε 

                                                           
8
 Ληβάληνο, Λόγοι 22.5. 

9
 Ο Φιαβηαλόο Α΄ έδεζε από ην 320 έσο ην 404 θαη 

δηεηέιεζε επίζθνπνο Αληηνρείαο από ην 381 έσο ην 404. 
10

 Ληβάληνο, Λόγοι 22.7. 
11

 Σρεηηθά κε ηνλ ζπκό ζηελ αξραηόηεηα θαη ηε δηαρείξηζή 

ηνπ βι. William V. Harris, Restraining Rage, the Ideology 

of Anger Control in Classical Antiquity, Harvard 

University Press, Κέηκπξηηδ, Μαζαρνπζέηε, Λνλδίλν 

2001. 
12

 Ληβάληνο, Λόγοι 19.36. 
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κε θσηηά, είηε κε ηα ζεξία. Οιόθιεξε ε πόιε 

πεξίκελε ζηε ζπλέρεηα ηελ απόθαζε ηνπ 

απηνθξάηνξα.
13

 

Ο επίζθνπνο Φιαβηαλόο κεηέβε 

θαηεπζείαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε κε ζθνπό 

λα κεζνιαβήζεη ζηνλ απηνθξάηνξα γηα ηελ ήπηα 

κεηαρείξηζε ηεο πόιεο. Ο Ισάλλεο ν 

Φξπζόζηνκνο, ν νπνίνο δηαηεινύζε 

πξεζβύηεξνο, εθθώλεζε κε ηε ζεηξά ηνπ εηθνζη 

έλαλ ιόγνπο γηα λα ζηεξίμεη θαη λα παξεγνξήζεη 

ην θνβηζκέλν πιήζνο. 

 Γλσξίδνπκε όηη ην θήξπγκα ηελ επνρή 

εθείλε θαηείρε ζεκαληηθή ζέζε ηόζν ζηε 

ζξεζθεπηηθή δσή, όζν θαη ζηε δσή γεληθόηεξα 

ησλ πηζηώλ. Αθνινπζνύζε όινπο ηνπο βαζηθνύο 

θαλόλεο ηεο ξεηνξηθήο θαη, νπζηαζηηθά, θήξπθεο 

ζαλ ηνλ Ισάλλε ππήξμαλ κεγάινη ξήηνξεο κε 

απήρεζε ζηνλ πνιύ θόζκν θαη 

αλαγλσξηζηκόηεηα. Η ζρέζε ηνπ θήξπθα κε ην 

θνηλό ηνπ δελ ήηαλ παζεηηθή. Οη αθξναηέο 

άθνπγαλ θαη ζπρλά επεπθεκνύζαλ ή έθεπγαλ, 

αλ θάηη δελ ηνπο άξεζε, ρεηξνθξνηνύζαλ θαη 

γεληθόηεξα ζπκκεηείραλ ζηελ νκηιία.
14

 

 ηαλ ζπλέβε ε ζηάζε ησλ αλδξηάλησλ ν 

Ισάλλεο, σο πξεζβύηεξνο, εθθώλεζε απηνύο 

ηνπο ιόγνπο κε ζθνπό λα βνεζήζεη θαη λα 

παξεγνξήζεη ην θνβηζκέλν πιήζνο. Οη ιόγνη ηνπ 

απνηεινύλ κηα καξηπξία πνιύ ρξήζηκε ηόζν γηα 

ηα γεγνλόηα, όζν θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξέζεθαλ νη Αληηνρείο θαζώο πεξίκελαλ 

ηελ ηηκσξία. Σηνπο ιόγνπο ηνπ θαλεξώλεηαη 

αλάγιπθα θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε 

                                                           
13

 Βι. ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ζηελ Αληηόρεηα: Robert 

Browning, “The Riot of A. D. 387 in Antioch: The Role of 

the Theatrical Claques in the Later Empire”, JRS, 42, ζ. 

13-20. Γηα κηα αλάιπζε ηεο Αληηόρεηαο κέζα από ηνπο 

ιόγνπο ηνπ Ισάλλνπ ηνπ Φξπζνζηόκνπ βι. Laurence 

Brottier, “L'image d'Antioche dans les homélies Sur les 

statues de Jean Chrysostome”, ζην Revue des Études 

Grecques, 106, 1993, ζ. 619-635. 
14

 Σρεηηθά κε ην θήξπγκα βι. Jaclyn Maxwell ό.π., ζ. 60-

64. Αθόκε, βι. Averil Cameron, Christianity and the 

Rhetoric of Empire: The Development of Christian 

Discourse, University of California Press, Λνλδίλν 1991. 

θαηάζηαζε ηνπ θόβνπ θαη ηνπ παληθνύ ζηελ 

νπνία είρε πεξηέιζεη νιόθιεξε ε πόιε. 

 

*** 

 

Οη θάηνηθνη ηεο πόιεο γλώξηδαλ θαιά όηη 

κηα εμέγεξζε, όπσο απηή πνπ είρε ζεκεησζεί, 

ζήκαηλε ηελ νξγηζκέλε αληίδξαζε ηνπ 

απηνθξάηνξα Θενδνζίνπ θαη πηζαλόηαηα 

καδηθέο εθηειέζεηο, γη’ απηό θαη βξίζθνληαλ ζε 

πιήξε απόγλσζε. Ήηαλ θνβηζκέλνη θαη 

έληξνκνη, ζε θαηάζηαζε παληθνύ θαη πιήξνπο 

αγσλίαο. Έλησζαλ όηη πνιηνξθνύληαλ θαη όηη 

ήηαλ εγθισβηζκέλνη. Φνβνύληαλ ηνλ 

επεξρόκελν ζάλαην θαη είραλ ράζεη παληειώο 

ηνλ ξπζκό ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
15

 Η πόιε είρε 

εξεκώζεη. Η αγνξά, ν ηππόδξνκνο θαη ην ζέαηξν 

ήηαλ θιεηζηά. Κάπνηνη ζπιιακβάλνληαλ θαη 

νδεγνύληαλ ζην δηθαζηήξην. ινη 

πξνζπαζνύζαλ λα κείλνπλ κέζα ζηα ζπίηηα ηνπο, 

πεξηκέλνληαο πόηε ζα θαηέθζαλε ν ζηξαηόο γηα 

ηελ ηειεησηηθή θαηαζηξνθή: «Παληνύ ζησπή 

βαζηιεύεη γεκάηε από θξίθε θαη εξεκηά θαη ν 

επράξηζηνο εθείλνο ζόξπβνο ηνπ πιήζνπο έρεη 

ζβεζζεί θαη ηέηνηα αθσλία επηθξαηεί ηώξα ζηελ 

πόιε, ζαλ ε γε λα θαηάπηε όινπο ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο θαη κνηάδνπλ όινη κε ιίζνπο θαη σο 

γισζζνδέηεο ηνπο πηέδεη ε ζπκθνξά θαη ηνπο 

επηβάιιεη ηόζε εζπρία, όζε ζα έβιεπε θαλείο αλ 

                                                           
15

 Γηα κηα αλάιπζε ηνπ θόβνπ ζηελ αξραηόηεηα βι. David 

Konstan, The Emotions of the Ancient Greek Studies in 

Aristotle and Classical Literature, University of Toronto 

Press, Τνξόλην 2006, ζ. 129-155. Γεληθόηεξα γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα βι. Angelos Chaniotis, Pierre Durcey (eds), 

Unveiling Emotions II, Emotions in Greece and Rome: 

Texts, Images, Material Culture, Franz Steiner, 2013 θαη 

William V. Harris, Restraining Rage, the Ideology of 

Anger Control in Classical Antiquity, Harvard University 

Press, Κέηκπξηηδ, Μαζαρνπζέηε, Λνλδίλν 2001, Robert A. 

Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient 

Rome, Oxford University Press, Νέα Υόξθε 2005, Simo 

Knuuttila, Emotions in Ancient and Medieval Philosophy, 

Oxford University Press, Νέα Υόξθε 2004. 
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γηλόηαλ επηδξνκή ερζξώλ θαη θαηαζηξνθή 

πάλησλ δηα ππξόο θαη ζηδήξνπ.»
16

 

 Ο Ισάλλεο ν Φξπζόζηνκνο, ζπκβνύιεπε 

ηνπο πηζηνύο λα κελ θνβνύληαη ηνλ ζάλαην, 

αιιά ηελ ακαξηία. Να κελ ζξελνύλ γηα ην θαθό 

πνπ έπεηαη, αιιά γηα ηελ ςπρή ηνπο. Να πελζνύλ 

κόλν γηα ηηο πλεπκαηηθέο ειιείςεηο θαη ηόηε ζα 

πάςνπλ λα θνβνύληαη θαη λα αγσληνύλ γηα 

απηήλ ηε δσή. Να ζεσξνύλ θέξδνο ηηο ιύπεο θαη 

επθαηξία γηα πλεπκαηηθή δηόξζσζε: «Απηά όια 

ινηπόλ έρνληαο ππόςηλ αο ζπλέιζνπκε από ηε 

ιύπε πνπ καο θαηέρεη… Τίπνηα δελ είλαη θαθό 

από ηα αλζξώπηλα παξά κόλν ε ακαξηία, νύηε ε 

πησρεία, νύηε ε αζζέλεηα, νύηε ε ύβξηο, νύηε ε 

δεκία, νύηε ε πεξηθξόλεζε, νύηε απηό πνπ 

ζεσηείηαη όηη είλαη ην ρεηξόηεξν θαθό, δειαδή ν 

ζάλαηνο.»
17

 Γίλεη σζηόζν ηελ εληύπσζε όηη όρη 

κόλν πξνζπαζνύζε λα θάλεη ηνπο πηζηνύο 

επιαβέζηεξνπο, αιιά ηαπηόρξνλα αγσληνύζε λα 

εξεκήζεη ηα πλεύκαηα, λα θαηαζηήζεη ηε 

δπζθνιία δηαρεηξίζηκε θαη λα θάλεη ηνπο 

αλζξώπνπο λα αλαζαξξήζνπλ θαη λα 

αλαθηήζνπλ ηελ ειπίδα ηνπο. 

 

*** 

 

Οη Αληηνρείο πξνζπαζνύζαλ λα 

δηαρεηξηζηνύλ ηνλ κεγάιν θόβν θαη παληθό θαη 

αληηδξνύζαλ πξνζπαζώληαο λα πεξηζώζνπλ ηε 

δσή ηνπο. Δμέθξαζαλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα κε 

πνηθίιινπο ηξόπνπο. Έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ 

απνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη ηελ πόιε θαη λα 

θξπθηεί ζηηο γύξσ πεξηνρέο. Έβξηζθαλ 

θαηαθύγην ζε βνπλά, ζπειηέο, εξήκνπο, 

πξνζπαζώληαο λα γιηηώζνπλ ηε ζύιιεςε θαη 

ηπρόλ δίθε ή θαη εθηέιεζε. Φαίλεηαη από ηηο 

πεξηγξαθέο όηη απηό ην θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνύ 

ήηαλ θαη ην κεγαιύηεξν. Η πόιε ζε ιίγν ζα 

νδεγνύληαλ ζηελ πιήξε εξήκσζε. «Πξάγκαηη νη 

                                                           
16

 Ισάλλεο Φξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 2.2. 

(MPG 15.223. Η κεηάθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηώ είλαη ηνπ 

Νηθήηα Τζηνκεζίδνπ από ηηο εθδόζεηο Δ.Π.Δ.). 
17

 Ισάλλεο Φξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 5.2. 

πεξηζζόηεξνη θάηνηθνη ηεο πόιεο εμαηηίαο ηνπ 

θόβνπ θαη ηεο απεηιήο εθείλεο πξνο ηηο εξήκνπο 

θαη ηα θαξάγγηα θαη ζε απόθξπθνπο ηόπνπο 

είραλ κεηαβεί γηα λα θαηνηθήζνπλ, δηόηη από 

παληνύ ηνπο πίεδε ν θόβνο θαη ηα ζπίηηα ήηαλ 

άδεηα από γπλαίθεο θαη ε αγνξά θελή από 

άλδξεο θαη κόιηο δύν - ηξεηο θαίλνληαλ λα 

βαδίδνπλ ζην κέζν απηήο θαη απηνί 

θπθινθνξνύζαλ ζαλ έκςπρνη λεθξνί…»
18

 

Μάιηζηα θάπνηα ζηηγκή είρε δηαδνζεί όηη ζα 

επέξρνληαλ ε πιήξεο θαηαζηξνθή ηεο πόιεο θαη 

όινη ζθέπηνληαλ λα ηελ εγθαηαιείςνπλ, όηαλ 

εηζήιζε ζηελ εθθιεζία ν άξρνληαο ηεο 

Αληηόρεηαο θαη κίιεζε ζην πιήζνο, 

πξνζπαζώληαο λα θαηεπλάζεη ηα πλεύκαηα.
19

 

 Έλα δεύηεξν κέξνο ησλ θαηνίθσλ 

απνθάζηζε λα βξεη παξεγνξηά θαη ππνζηήξημε ή 

ίζσο θαη αζθάιεηα ζηελ Δθθιεζία. Απηνί νη 

θάηνηθνη πήγαηλαλ ζηελ εθθιεζία, άθνπγαλ ηηο 

νκηιίεο, έβξηζθαλ θαηαθύγην θαη ηαπηόρξνλα 

πξνζπαζνύζαλ λα μεπεξάζνπλ ηνλ θόβν θαη ηνλ 

παληθό θάλνληαο πξνζεπρέο, ζξελώληαο, 

θιαίγνληαο, πξαγκαηνπνηώληαο ιηηαλείεο. Μέζα 

από όια απηά πξνζπαζνύζαλ λα εξεκήζνπλ από 

ηελ αγσλία θαη από ηελ άιιε ην πηζαλόηεξν 

είλαη όηη ήιπηδαλ ζηε ζεία βνήζεηα: «Βιέπνπκε 

αληί απηώλ ιηηαλείεο θαη δάθξπα θαη 

πξνζεπρέο…»
20

 

 Έλα, όπσο θαίλεηαη, κεγάιν κέξνο ησλ 

Αληηνρέσλ επέιεμε λα αληηδξάζεη δηαθνξεηηθά. 

Ήηαλ πνιινί απηνί πνπ έκελαλ θιεηζκέλνη ζηα 

ζπίηηα ηνπο, ρσξίο λα ηνικνύλ θαζόινπ λα 

εμέιζνπλ. Παξέκελαλ καδί κε ηνπο ππεξέηεο 

ηνπο κέζα ζηηο νηθίεο ηνπο θαη από εθεί κόλν 

πξνζπαζνύζαλ λα πιεξνθνξεζνύλ γηα ηηο 

ζπιιήςεηο πνπ ζπλέβαηλαλ. Φνβνύληαλ θαη 

έηξεκαλ λα έρνπλ νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία θαη 
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 Ισάλλεο Φξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 13.1. 
19

 Ισάλλεο Φξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 16.1. 
20

 Ισάλλεο Φξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 6.1. 
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ζπλαλαζηξνθή, εθόζνλ θάηη ηέηνην ζα κπνξνύζε 

λα νδεγήζεη θαη ζηε δηθή ηνπο ζύιιεςε.
21

 

Υπήξρε θαη έλα άιιν κέξνο ηνπ θόζκνπ 

πνπ αληέδξαζε πνιύ δηαθνξεηηθά. Απηνί ήηαλ νη 

κνλαρνί πνπ δνύζαλ ζηα όξε θαη ζηηο ζπειηέο 

θαη νη νπνίνη θαηέβεθαλ ζηελ πόιε, 

αδηαθνξώληαο γηα ηε δηθή ηνπο δσή, κε ζθνπό 

λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο θνβηζκέλνπο Αληηνρείο 

θαη λα κηιήζνπλ ππέξ ηνπο ζην δηθαζηήξην: 

«…ηόηε νη κνλαρνί πνπ θαηνηθνύζαλ ζηηο 

θνξπθέο ησλ βνπλώλ έδεημαλ ηελ δηθή ηνπο 

θηινζνθία. Γηόηη ελώ έκελαλ ηόζα έηε 

θιεηζκέλνη κέζα ζηηο θαιύβεο ηνπο, ρσξίο λα 

ηνπο παξαθαιέζεη θαλείο, ρσξίο λα ηνπο 

ζπκβνπιεύζεη θαλείο, επεηδή είδαλ ηόζν κεγάιν 

ζύλλεθν θαθώλ λα πεξηβάιιεη θαη λα απεηιεί 

ηελ πόιε, αθνύ άθεζαλ ηηο ζθελέο θαη ηα 

ζπήιαηα, από παληνύ ζπγθεληξώζεθαλ, σο 

άγγεινη εμ νπξαλνύ, θαη ήιζαλ ζηελ πόιε… θαη 

κόλν κε ηελ όςε ηνπο παξεγνξνύζαλ εθείλνπο 

πνπ ππέθεξαλ θαη ηνπο έθαλαλ λα πεξηθξνλνύλ 

ηε ζπκθνξά.»
22

 

 Τν πιήζνο πνπ θαηέθπγε ζηελ Δθθιεζία 

κνηάδεη λα απνηειεί έλα αληηπξνζσπεπηηθό 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο, ην νπνίν 

πξνζπάζεζε λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε 

απηή ζπιινγηθά. Δίλαη αξθεηά δύζθνιν λα 

αλαγλσξίζνπκε πώο ιεηηνύξγεζε ν ζπιινγηθόο 

θόβνο κέζα ζε απηή ηελ θξίζε. Γίλεηαη πάλησο 

αληηιεπηό όηη ε αίζζεζε ηεο νκαδηθόηεηαο 

δεκηνύξγεζε ζηελ αξρή εληνλόηεξν παληθό θαη 

αγσλία. Υπήξρε κηα πεξηξξένπζα αηκόζθαηξα 

δένπο θαη ηξόκνπ. Χίζπξνη θπθινθνξνύζαλ ζε 

νιόθιεξε ηελ πόιε γηα ην ηη έκειιε λα ζπκβεί, 

γηα ηνπο ζηξαηηώηεο πνπ θαηέθζαλαλ θαη ηελ 

πόιε πνπ ζα ηζνπεδσλόηαλ. Ο Ισάλλεο 

αλαθέξεη: «…δηόηη αλαξίζκεηεο θήκεο θαζόιε 

ηελ εκέξα καο αλεζπρνύζαλ, καο ηάξαδαλ θαη 

καο δνλνύζαλ. Κάζε κέξα κε αγσλία θαη 

                                                           
21

 Ισάλλεο Φξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 2.2. 
22

 Ισάλλεο Φξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 17.1. 

πεξηέξγεηα ξσηνύζακε, πνηνο ήιζε από ην 

ζηξαηόπεδν; Τη καο είπε απηόο πνπ ήιζε; Καη 

είλαη αιήζεηα ή ςέκαηα όζα καο είπε; Καη 

πεξάζακε λύρηεο άππλνη θαη βιέπακε ηελ πόιε 

κε δάθξπα σο λα θαηαζηξέθνληαλ από ζηηγκή ζε 

ζηηγκή.»
23

 ηαλ νη θήκεο θαηαιάγηαδαλ, εύθνια 

αλαδσππξώλνληαλ θαη δεκηνπξγνύζαλ ηεξάζηην 

παληθό θαη αγσλία.
24

 Φαίλεηαη πσο ηηο πξώηεο 

κέξεο ε νκαδηθόηεηα νδεγνύζε ζε ηεξάζηην 

θόβν θαη ηξόκν. 

 Ψζηόζν, ε ζπιινγηθόηεηα ησλ 

αλζξώπσλ έθεξε θαη έλα αθόκε απνηέιεζκα. 

Καζσο πέξαζαλ ιίγεο εκέξεο, άξρηζε λα 

ιεηηνπξγεί ζεηηθά. Γεκηνύξγεζε κηα θάπνηα 

αίζζεζε αζθάιεηαο. Οη άλζξσπνη άξρηζαλ λα 

αλαζαξξνύλ θαη λα ειπίδνπλ. Καζώο αθνύγαλ 

ηηο νκηιίεο όινη καδί κνηάδεη λα έλησζαλ πην 

δπλαηνί θαη θάπσο πην αζθαιείο: «…επεηδή 

απνηηλάμακε ηνλ θόβν. Γηόηη ηηο πξνεγνύκελεο 

εκέξεο δελ δηαθέξακε από εθείλνπο πνπ 

πθίζηαληαη ηξηθπκία ζην κέζνλ ηεο ζαιάζζεο… 

Τώξα ινηπόλ επεηδή απνκαθξύλαηε ηελ ιύπε 

ζαο…»
25

 Φαίλεηαη πσο ε ζπλάληεζε ηνπ 

πιήζνπο ζηελ εθθιεζία, ην άθνπζκα ησλ ιόγσλ 

θαη νη ζρεηηθέο πξνζεπρέο θαη ιηηαλείεο 

δεκηνπξγνύζαλ ζηνπο Αληηνρείο ην αίζζεκα 

κηαο κηθξήο αηζηνδνμίαο θαη θάπνηαο εξεκίαο όηη 

ζα κπνξνύζε λα μεπεξαζηεί ε δπζθνιία. ηαλ 

πηα άξρηζε λα θαίλεηαη όηη δελ ζα ηηκσξνύληαλ 

ηόζν απζηεξά, ε ζπιινγηθόηεηα απηή έδσζε 

κεγαιύηεξε αίζζεζε αηζηνδνμίαο θαη κηα 

ζρεηηθή βεβαηόηεηα όηη ζα κπνξνύζαλ λα 

δηαζώζνπλ ηε δσή ηνπο. 

 Τόζν ν Ισάλλεο όζν θαη ν Ληβάληνο 

ζεκεηώλνπλ όηη ε θαηαζηξνθή πξνήιζε εμαηηίαο 

θάπνηαο ζετθήο νξγήο.
26

 Από ηηο αληηδξάζεηο ηεο 

ρξηζηηαληθήο θνηλόηεηαο, γηα ηελ νπνία έρνπκε 
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 Ισάλλεο Φξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 14.1. 
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 Ισάλλεο Φξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 11.2. 
26
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θαη Ληβάληνο, Λόγοι 19.29. 
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ηηο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, θαίλεηαη πσο ηελ 

ίδηα αίζζεζε είραλ θαη νη άλζξσπνη σο 

θνηλόηεηα. Θεώξεζαλ όηη ε δπζηπρία είρε κε 

θάπνην ηξόπν ζρέζε κε ηηο ζετθέο δπλάκεηο θαη 

θαη’ απηό ηνλ ηξόπν ππήξμε έμαξζε ηνπ 

ζξεζθεπηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο. Οη πηζηνί 

δεκηνύξγεζαλ έηζη κηα ιαηξεπηηθή θνηλόηεηα κε 

θνηλό ζθνπό ηε ζσηεξία ηεο πόιεο. Γηα λα ην 

πεηύρνπλ απηό δξακαηνπνίεζαλ ηνλ θόβν ηνπο 

κέζα από ηηο ιηηαλείεο θαη κε θνηλή θσλή 

παξαθαινύζαλ ηνλ Θεό γηα ηε ζσηεξία ηνπο.
27

 

Από ηελ άιιε, ίζσο κπνξνύκε λα θάλνπκε 

θαη κηα εύινγε ππόζεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ Ισάλλε. Γελ είλαη εύθνιν λα 

αληηιεθζνύκε ηνλ δηθό ηνπ θόβν γηα ηνλ ζάλαην. 

Γελ εθθξάδεη ζρεδόλ πνπζελά θάηη ηέηνην. Απηό 

πνπ κνηάδεη πην πηζαλό είλαη όηη θνβόηαλ κήπσο 

πξνθιεζεί κεγάινο παληθόο αλάκεζα ζην 

πιήζνο κε θίλδπλν κεγαιύηεξεο ζηάζεο. Ίζσο 

εθθώλεζε απηέο ηηο νκηιίεο κε ζθνπό όρη κόλν 

λα παξεγνξήζεη, αιιά θαη λα θαηεπλάζεη ηελ 

ηαξαρή, λα απνθεπρζνύλ ρεηξόηεξεο αληηδξάζεηο 

θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα αίζζεζε ηζνξξνπίαο 

θαη ειπίδαο. Πξνθαλώο αληηιακβαλόηαλ όηη ζε 

ηέηνηεο έθξπζκεο θαηαζηάζεηο ν θίλδπλνο λα 

μεθύγεη παληειώο ν έιεγρνο ήηαλ άκεζνο θαη 

απηό πξνζπαζνύζε λα απνθύγεη. 

 

*** 

 

Ο θόβνο πνπ πεξηγάθεηαη ηόζν δξακαηηθά 

ζε απηνύο ηνπο ιόγνπο επέθεξε, εθηόο ησλ 

άιισλ, θαη απνηειέζκαηα ζηελ θνηλσληθή θαη 

ζξεζθεπηηθή δσή. Πξνζδηόξηζε κε λέν ηξόπν 

νιόθιεξε ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο θαη 

νπζηαζηηθά δεκηνύξγεζε κηα αίζζεζε πιήξνπο 
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 Γαλείδνκαη ηνλ όξν λαηρεσηική κοινόηηηα από ην άξζξν: 

Άγγεινο Φαληώηεο, «Staging and Feeling the Presence of 

God, Emotion and theatricality in religious celebrations in 

the Roman East», ζην L. Bricault and C. Bonnet (eds.), 

Panthée: Religious Transformations in the Roman Empire, 

Brill, Λέηληελ 2013, ζ. 169-189. Γηα ηε δξακαηνπνίεζε 

βι. επίζεο ζην ίδην άξζξν. 

αληίζεζεο θαη αλαηξνπήο ηεο πξόηεξεο κε ηελ 

κεηέπεηηα ησλ γεγνλόησλ θνηλσληθή θαηάζηαζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζνπλ νη άλζξσπνη 

άιιαμαλ ηηο ζπλήζεηέο ηνπο. Οη γπλαίθεο πνπ 

παξαδνζηαθά έκελαλ ζην ζπίηη ηώξα 

θπθινθνξνύζαλ αζπλόδεπηεο θαη εθηεζεηκέλεο 

κε αλπζήζηζην ηξόπν κπξνζηά ζηα δηθαζηήξηα, 

ρσξίο ππεξέηξηεο, κόλεο θαη ζξελώληαο. 

Αληίζεηα, νη άλδξεο πνπ δελ είραλ ζπιιεθζεί 

έπξεπε λα θξύβνληαη κέζα ζην ζπίηη θνβνύκελνη 

ηελ θαηαδίθε. Ο Ισάλλεο ζεκεηώλεη: «Δγώ 

θαζώο θαζόκνπλ θαη έβιεπα απηά, όηη δειαδή 

γπλαίθεο θαη θνξίηζηα, πνπ έκελαλ έσο ηόηε ζηα 

δσκάηηά ηνπο, ηώξα λα είλαη θνηλό ζέακα ζε 

όινπο, θαη πνπ θνηκνύληαλ ζε καιαθά 

ζηξώκαηα, λα έρνπλ σο ζηξώκα ην έδαθνο θαη 

απηέο πνπ απνιάκβαλαλ ηηο ππεξεζίεο ηόζσλ 

ππεξεηξηώλ θαη επλνύρσλ θαη θάζε είδνπο 

πνιπηέιεηα θαη επθνιία, ηώξα έξεκεο όισλ 

απηώλ ζύξνληαη κπξνο ζηα πόδηα όισλ θαη 

παξαθαινύλ…»
28

 

 Οπζηαζηηθά ε αλαηξνπή ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο θνηλσλίαο είλαη εκθαλήο θαη αιινύ. Οη 

θνηλσληθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο ράζεθαλ θαη όινη 

πξνζπαζνύζαλ λα απνθξύςνπλ ηπρόλ 

ζπλαλαζηξνθέο κε αλζξώπνπο εκπιεγκέλνπο 

ζηα γεγνλόηα θαη θάζε θηιία ή ζπγγέλεηα 

ζθεπαδόηαλ από ηνλ θόβν.
29

 Υπήξραλ άλζξσπνη 

πνπ πξηλ δνύζαλ έληνλε θνηλσληθή δσή θαη 

ηώξα θαλείο δελ ήζειε λα παξαδερηεί ηε 

γλσξηκία ή ηε ζπγγέλεηα καδί ηνπο. 

Παξάιιεια, νη Αληηνρείο πνπ βξήθαλ 

θαηαθύγην ζηελ Δθθιεζία δελ ήηαλ κόλν νη 

ζπλεζηζκέλνη πηζηνί, αιιά θαη άλζξσπνη πνπ 

πνηέ δελ είραλ μαλαπάεη. Τνπο έθεξε εθεί ν 

θόβνο, αιιά απηή ε αλάπηπμε ηνπ ζξεζθεπηηθνύ 

αηζζήκαηνο πξνζδηνξηδόηαλ πιήξσο από ηελ 

απνθπγή ηνπ θαθνύ. Γεκηνπξγνύληαλ κε απηόλ 

ηνλ ηξόπν κηα λέα θνηλόηεηα κε έλαλ εηδηθό 

ζθνπό: ηε ζσηεξία ηεο πόιεο θαη ηεο δσήο ηνπο. 
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Με ηνλ ίδην ηξόπν νη πινύζηνη θαη νη 

δπλαηνί ηεο πόιεο βξέζεθαλ ζηε ρεηξόηεξε 

κνίξα. Απηνί ήηαλ πνπ θνβνύληαλ πεξηζζόηεξν 

θαη έηξεκαλ γηα ηελ θαηαδίθε ηνπο. Αληίζεηα, νη 

κέρξη πξόηηλνο θησρνί θαη αδύλακνη αγσληνύζαλ 

πνιύ ιηγόηεξν, εηδηθά όζν πεξλνύζαλ νη κέξεο 

θαη θαηλόηαλ όηη ζα κπνξνύζαλ λα εξεκήζνπλ 

ηα πξάγκαηα. Ο Ισάλλεο αλαθέξεη όηη νη 

δηθαδόκελνη ήηαλ νη πξώηνη ηεο πόιεο θαη όζνη 

είραλ αμηώκαηα, ελώ νη θησρνί δηέθπγαλ ηνλ 

θίλδπλν θαη απνιάκβαλαλ ηελ εζπρία.
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 Οη 

θνηλσληθέο ηάμεηο έηζη, ιόγσ ηεο έληξνκεο 

θαηάζηαζεο, βξέζεθαλ ζε αλεζηξακκέλε ζέζε 

από απηήλ πνπ είραλ θπζηνινγηθά. 

Αξθεηνί θάηνηθνη εγθαηέιεηςαλ από θόβν 

ηελ πόιε θαη ζπλέβε αθόκε θάηη παξάδνμν. Οη 

επηθαλείο άλζξσπνη ηεο Αληηόρεηαο θαηέθπγαλ 

ζηα βνπλά θαη ηηο ζπειηέο, ελώ νη κνλαρνί 

κεηέβεζαλ ζηελ πόιε, ε νπνία είρε γίλεη πηα 

όκνηα κε ηελ έξεκν από ηελ έιιεηςε ηεο δσήο.
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Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξείηαη κηα 

κεηακόξθσζε: ε πόιε έγηλε όκνηα κε έξεκν ελώ 

ηα γύξσ βνπλά γέκηζαλ από ηνπο κέρξη πξόηηλνο 

δξαζηήξηνπο θαη επηθαλείο πνιίηεο. 

Οπζηαζηηθά, ν θόβνο πξνθάιεζε ηελ 

πιήξε αλαηξνπή ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο: ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζηα 

θύια, ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ζηνπο αλζξώπνπο 

πνπ απνηεινύζαλ ην εθθιεζίαζκα. Λεηηνύξγεζε 

κε έλαλ κεηακνξθσηηθό ηξόπν θαη δεκηνύξγεζε 

ηελ πιήξε αιιαγή ζε όιεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. 

 

*** 

 

Μειεηώληαο ηηο δηαζέζηκεο πεγέο έρνπκε 

ηε δπλαηόηεηα λα εμαγάγνπκε ζπκπεξάζκαηα 
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 Ισάλλεο Φξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 13.2. 

θαη 18.1. 
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 Ισάλλεο ν Φξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 

17.1. 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θόβνπ, ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ θαη ηηο θνηλσληθέο 

αιιαγέο πνπ επέθεξε ε ςπρνινγία ελώπηνλ ηνπ 

ζαλάηνπ. Οη Αληηνρείο κεηά ηελ εθδήισζε ηεο 

ζηάζεο πεξίκελαλ κε ηξόκν ηελ απόθαζε ηνπ 

Θενδνζίνπ θαη ίζσο ηελ νινθιεξσηηθή 

θαηαζηξνθή ηεο πόιεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζνπλ κέζα ζε κηα 

θαηάζηαζε γεληθόηεξεο απνδηνξγάλσζεο θαη 

παληθνύ πξνζπάζεζαλ λα αληηδξάζνπλ κε 

πνηθίινπο ηξόπνπο. Κάπνηνη θάηνηθνη ηεο πόιεο 

θαηέθπγαλ ζηα γύξσ βνπλά κε ζθνπό λα 

θξπθηνύλ, άιινη βξήθαλ θαηαθύγην ζηελ 

Δθθιεζία θαη ζηελ αθξόαζε ηνπ θεξύγκαηνο, 

άιινη έκεηλαλ θιεηζκέλνη ζηα ζπίηηα ηνπο, ελώ 

νη κνλαρνί από ηηο γύξσ πεξηνρέο έθζαζαλ ζηελ 

πόιε γηα λα βνεζήζνπλ ην θνβηζκέλν πιήζνο. 

Τειηθά, παξαηεξνύκε όηη απηόο ν κεγάινο 

θόβνο θαη νη αληηδξάζεηο πνπ επέθεξε είραλ 

θάπνηα απνηειέζκαηα γεληθόηεξα ζηελ 

θνηλσληθή δνκή. Μνηάδεη λα πξνθάιεζαλ ηελ 

πιήξε αλαηξνπή ηεο θνηλσλίαο, έζησ θαη 

πξνζσξηλά, θαη λα δεκηνύξγεζαλ κηα εληειώο 

αλεζηξακκέλε πξαγκαηηθόηεηα. Τα θύια, νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, νη θνηλσληθέο ηάμεηο, όια 

βξέζεθαλ ζηελ αληίζεηε ζέζε από απηή πνπ 

είραλ πξηλ. Η θνηλσληθή δσή αλεηξάπε πιήξσο 

ζε ζρέζε κε ηε θπζηνινγηθή θαζεκεξηλόηεηα. 

Γηαπηζηώλνπκε πσο ζε κηα θαηάζηαζε 

θξίζεο θαη κεγάινπ παληθνύ, νη άλζξσπνη 

αζπλείδεηα επέιεμαλ λα δήζνπλ εληειώο 

αληίζεηα από πξηλ κε ζθνπό λα δηαρεηξηζηνύλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα επηβηώζνπλ. Από ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ θόβνπ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα 

λα επαλέιζνπκε ζε νιόθιεξε ηελ θνηλσλία θαη 

λα ηε δνύκε ζπλνιηθά. Δληνπίδνπκε ηόηε ηνλ 

ηξόπν πνπ ν θόβνο ιεηηνύξγεζε ζπιινγηθά, 

επέδξαζε ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο δσήο 

θαη κεηάιιαμε πξνζσξηλά νιόθιεξε ηε δσή ηεο 

πόιεο. 


