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Ο ζηασρός, η ζηαύρωζη και ηα όνειρα 

 

Μαξώ Σξηαληαθύιινπ 

Γξ. Αξραίαο Ιζηνξίαο  

 

Περίληψη: Σν άξζξν απηό ζπδεηά ην ζέκα ηεο ζηαύξσζεο σο ηηκσξεηηθήο πξαθηηθήο ησλ αξραίσλ 

ρξόλσλ, επηβαιόκελεο ζπλήζσο ζε θαηαδίθνπο από θαηώηεξα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζηξώκαηα 

θαη πάλησο επελδπκέλεο κε δηάζεζε εμεπηειηζκνύ ηνπ εθηεινπκέλνπ. Η ζπρλόηεηα απόδνζεο ηεο 

πνηλήο ήηαλ ηέηνηα ώζηε ε ζηαύξσζε αιιά θαη ν ζηαπξόο κόλνο πέξαζαλ ζηελ ζπκβνιηθή ησλ 

νλείξσλ θαη έγηλαλ αληηθείκελν κειέηεο θαη εξκελείαο από ηνπο αζρνινύκελνπο κε ηελ  

νλεηξνθξηηηθή, όπσο ν Αξηεκίδσξνο ν Γαιδηαλόο, πνπ δηαζέηεη ζηα Ολεηξνθξηηηθά ηνπ κηα νιόθιεξε 

θαηεγνξία κε όλεηξα πνπ πεξηέρνπλ ζηαύξσζε θαη ησλ νπνίσλ ε εξκελεία αιιάδεη αλάινγα κε ηελ 

θνηλσληθή ζέζε θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ νλεηξεπηή. 

 

Summary: This article argues the crucifixion as a punishment practice during the antiquity, usually 

imposed on convicts of low social and economical levels, also with a humiliating and degrading 

disposition against the moribund. The frequency of this penalty is proved by the fact that cross and 

crucifixion became part of the writers working on the interpretation of dreams, such as Artemidorus 

Daldianus, who makes a separated category of dreams containing images of crosses or crucifixions. 

Σhe interpretation of this kind of symbols depends on the social position of the dream-maker. 

Λέξεις – κλειδιά: ζηαπξόο, ζηαύξσζε, ρξηζηηαληθό καξηύξην, όλεηξν, νλεηξνθξηηηθή, Αξηεκίδσξνο, 

ν ζηαπξόο σο νλεηξηθό ζύκβνιν 

Key words: cross, crucifixion, Christian martyrdom, dream, Artemidorus, cross as dream symbol 

 

Η ζηαύξσζε έρεη ηαπηηζηεί ζην κπαιό καο 

κε ηελ καξηπξηθή ζαλάησζε ηνπ Ιεζνύ. Απηό 

νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ Δθθιεζία θαη 

δεπηεξεπόλησο –αιιά όρη πνιύ ιηγόηεξν από ηνλ 

20
ν
 αη. θαη κεηά– ζην Υόιιπγνπλη, από ην νπνίν 

ην πιαηύ θνηλό έρεη ζρεκαηίζεη θπξίσο  εηθόλα  

γηα ηνλ πξώηκν ρξηζηηαληζκό. Ωζηόζν ε 

ζηαύξσζε είλαη πνιύ παιηά ηερληθή ηηκσξίαο 

θαη ν ζηαπξηθόο ζάλαηνο ηνπ Ιεζνύ εληάζζεηαη 

ζε κηα ηεξάζηηα ζεηξά ζηαπξώζεσλ από ηα 

παλάξραηα ρξόληα. Άιισζηε, όπσο μέξνπκε, δελ 

ήηαλ κόλνο ζηνλ Γνιγνζά, δίπια ηνπ είραλ 

ζηαπξσζεί θαη δύν ιεζηέο. 

ύκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, εθεπξέηεο 

ηνπ καξηπξίνπ ήηαλ νη Πέξζεο.
1
 Αλαθέξεηαη  

κάιηζηα όηη, όηαλ ν Γαξείνο Α΄ θπξίεπζε ηε 

Βαβπιώλα «αλεζθνιόπηζε», δειαδή έδεζε ή 

θάξθσζε πάλσ ζε ζηαπξό ηξεηο ρηιηάδεο 

επηθαλείο Βαβπισλίνπο πνιίηεο. Γξήγνξα 

απιώζεθε ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν ηεο 

Μεζνγείνπ θαη καξηπξίεο γηα ηύπνπο ζηαπξηθνύ 

ζαλάηνπ έρνπκε από εθαηνληάδεο ζπγγξαθείο 

ηεο αξραηόηεηαο. Λέκε: «ηύπνπο ζηαπξηθνύ 

ζαλάηνπ», γηαηί θαη νη πιεξνθνξίεο είλαη αξθεηά 

ζπγθερπκέλεο –όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο όηαλ νη 

                                                           

1
 ρεηηθέο πιεξνθνξίεο βξίζθνπκε ζηνλ Ηξόδνην (1.128, 

3.132) θαη αιινύ. 
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ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζε θάηη παγθνίλσο 

γλσζηό ζηελ επνρή ηνπο– αιιά θαη γηαηί 

πξαγκαηηθά νη ηύπνη ζηαπξώλ θαη ζηαπξώζεσλ 

ήηαλ πνιινί.
2
  

Ο ζηαπξόο –ην ξύλον, όπσο ιεγόηαλ θαη 

όπσο ην μέξνπκε από ηε ζπαξαθηηθή επαγγειηθή 

πεξηθνπή ηεο Μ. Πέκπηεο «ζήκεξνλ  ἐπὶ μύινπ 

θξεκᾱηαη ὁ ἐλ ὓδαζη ηὴλ γῆλ θξεκάζαο»– ν 

ζηαπξόο, ινηπόλ, ήηαλ, ζπλήζσο, έλα θάζεην 

θνκκάηη μύινπ κπεγκέλν ζηε γε πάλσ ζην νπνίν 

δελόηαλ ν θαηάδηθνο. Η ίδηα ε αξραία ιέμε 

ζηαςπόρ ζεκαίλεη παινύθη, όπσο καο 

πιεξνθνξεί ν ιεμηθνγξάθνο Ηζύρηνο, πνπ νξίδεη 

ηελ ιέμε σο «όια ηα όξζηα, κπεγκέλα ζηε γε 

μύια».
3
 Ο ζηαπξόο ζε ζρήκα Σ ή Υ ήηαλ πνιύ 

δηαδεδνκέλνο ζηα ρξόληα ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο, ελώ δελ ήηαλ άγλσζην ην 

ζρήκα πνπ πξνηηκά ε αλαηνιηθή ρξηζηηαληθή 

εηθνλνγξαθία.  

  Γηα ηε ζηαύξσζε, ν θαηάδηθνο κπνξεί λα 

δελόηαλ πάλσ ζην ζηαπξό, όπσο νη ιεζηέο πνπ 

ζηαπξώζεθαλ καδί κε ηνλ Ιεζνύ. Ο Κξένληαο 

ζηε ζνθόθιεηα Ανηιγόνη απεηιεί ηνλ θύιαθα πνπ 

ηνπ θέξλεη ηα λέα ηεο απόπεηξαο ηαθήο ηνπ 

Πνιπλείθε πσο, αλ δελ ηνπ βξεη ηνλ έλνρν, ζα 

ηειεηώζεη ηε δσή ηνπ «θξεκαζκέλνο 

δσληαλόο».
4
 ην αξραίν κπζηζηόξεκα ηνπ 

Ξελνθώληα ηνπ Δθέζηνπ,  Τα καη’ Άνθειαν και 

Αβπακόμην (Εθεζιακά), έλα από ηα γλσζηόηεξα 

αξραηνειιεληθά κπζηζηνξήκαηα, έξγν ηνπ 1
νπ

 

κ.Υ. αη., ζα βξνύκε ην λεαξό ήξσα λα 

θαηαδηθάδεηαη λα δεζεί  πάλσ ζε ζηαπξό ζηελ 

εξεκηά θαη λα πεζάλεη κε ζάλαην αξγό 

νινκόλαρνο. Άιινηε πάιη θαξθσλόηαλ, όπσο ν 

Ιεζνύο. Η ηζηνξία ηνπ Σηηάλα Πξνκεζέα καο 

δίλεη έλα αληίζηνηρν παξάδεηγκα. Ο Αηζρύινο 

πεξηγξάθεη ιεπηνκεξεηαθά ηε ζθελή ηεο 

ζηαύξσζήο ηνπ ζηνλ Καύθαζν, κε θξηθέιηα ζηα 

                                                           
2
 ελέθαο ν Νεώηεξνο Dial. 6 [Cons. Marc.] 20.3, κε ηελ 

πνιύ ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε γηα ηηο πνιιέο 

ηππνινγίεο ζηαπξώλ θαη ζηαπξώζεσλ. Έηη 

παξαζηαηηθόηεξνο ν Ιώζεπνο (Ιοςδ. Πολ., 5, 449-451). 
3
 «νἱ θαηαπεπεγόηεο ζθόινπεο, ράξαθεο θαὶ πάληα ηὰ 

ἐζηῶηα μύια». 
4
  ηρ. 309. 

πόδηα, ραιθάδεο ζηα ρέξηα θαη κηα ζθήλα από 

ζίδεξν κπεγκέλε ζηα ζηήζηα.
5
 ηα ξσκατθά 

ρξόληα, ηα θαξθηά κπήγνληαλ αθξηβώο θάησ από 

ηνπο θαξπνύο, ηα πόδηα ιύγηδαλ θαη έλα κεγάιν 

θαξθί έλσλε ηα κεηαηάξζηα. Τπήξραλ θνξέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ έλα αθόκε θαξθί, απηό πνπ 

δηαηξππνύζε ηα ζπιάρλα. ’ απηόλ ηνλ ηύπν 

ζηαύξσζεο ν ζάλαηνο έξρνληαλ γξεγνξόηεξα. 

Οη πεγέο καο πιεξνθνξνύλ πσο δίλνληαλ ζηνπο 

θαηάδηθνπο αλαιγεηηθά πνηά πξηλ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καξηπξίνπ. Δίλαη απηό πνπ 

αλαθέξεηαη θαη ζηα Δπαγγέιηα όηη ν ζηξαηηώηεο 

πξνζπάζεζε λα δώζεη «μίδη θαη ρνιή»
6
 ζην 

ζηαπξσκέλν Ιεζνύ. Μεξηθέο θνξέο ην ζώκα ηνπ 

θαηαδίθνπ εηνπνζεηείην αλάπνδα (κε ην θεθάιη 

πξνο ηα θάησ) όπσο ιέεη ε παξάδνζε όηη πέζαλε 

ν απόζηνινο Αλδξέαο. 

Με ηα ρξόληα ηνλ παξαδνζηαθό ζηαπξό 

αληηθαηέζηεζε ε furka, έλα παιηόηεξν όξγαλν 

βαζαληζκνύ ησλ δνύισλ, ζε ζρήκα Λ. Ο  

"θνπξθηζκόο" εζεσξείην αλζξσπηζηηθόηεξνο 

ηξόπνο ζαλάηνπ από ηε ζηαύξσζε, γηαηί ζ' 

απηόλ ν ζάλαηνο εξρόηαλ γξήγνξα. Τηνζεηήζεθε 

από ηνλ Κσλζηαληίλν θαη ηνπο κεηέπεηηα 

ρξηζηηαλνύο απηνθξάηνξεο, γηαηί ε ζηαύξσζε σο 

ηηκσξία ζπλερίζηεθε θαη ζηα ρξηζηηαληθά 

ρξόληα. 

Δπεηδή ε ζηαύξσζε ήηαλ ηξόπνο ζαλάηνπ 

όρη κόλν εμαηξεηηθά νδπλεξόο αιιά θαη 

εμεπηειηζηηθόο, ήηαλ κηα ηηκσξία πνπ 

επηθπιαζζόηαλ ζε αλζξώπνπο ησλ θαηώηεξσλ 

ηάμεσλ ή δνύινπο αιιά θαη ζε αηρκαιώηνπο 

πνιέκνπ, εηδηθά κάιηζηα ζην ξσκατθό θόζκν. 

Σν ξσκατθό δίθαην είλαη έληνλα ηαμηθό, αθνύ 

πξνζγξάθεη άιιεο πνηλέο γηα ηα κέιε ησλ 

αλώηεξσλ ηάμεσλ (honestiores) θαη άιιεο γηα 

                                                           
5
 «βαιώλ ληλ ἀκθὶ ρεξζὶλ ἐγθξαηεῖ ζζέλεη  

ῥαηζηῆξη ζεῖλε, πασσάλευε πξὸο πέηξαηο» (ζηρ. 55-56). 

Η αληίζηνηρε πεξηγξαθή ζηνλ Ππομηθέα ηνπ Λνπθηαλνύ 

πξνζηδηάδεη εληειώο κε ηηο επαγγειηθέο πεξηγξαθέο ηεο 

ζηαύξσζεο. 
6
 «ἔδσθαλ αὐηῷ πηεῖλ ὄμνο κεηὰ ρνιῆο κεκηγκέλνλ», 

Μαηζ. 27,34. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%9A
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BD%9B
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%8A
https://el.wikipedia.org/wiki/%E1%BF%86
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ηνπο ηαπεηλνύο ηεο γεο (humiliores)
7
. Απηνί 

θαινύληαη κε ην ζάλαηό ηνπο λα πξνζθέξνπλ 

ζέακα ζην ιαό ηεο Ρώκεο αιιά θαη ησλ άιισλ 

πόιεσλ ηεο Απηνθξαηνξίαο. πρλόηαηα, ινηπόλ, 

ε εθηέιεζε ελόο ή πνιιώλ θαηαδίθσλ νκαδηθά 

παίξλεη ηε κνξθή ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη 

γίλεηαη δεκόζηα ζηηο αξέλεο, κπξνζηά ζηα κάηηα 

ηνπ πιήζνπο. Σέηνηεο παξαζηάζεηο ζπλνδεύνπλ 

ζπρλά ηνπο ζξηάκβνπο ελόο ζηξαηεγνύ ή 

απηνθξάηνξα, δειαδή ηηο πνιπήκεξεο γηνξηέο  

κεηά από κηα κεγάιε ή «κεγάιε» λίθε. Σα 

ρξηζηηαληθά καξηύξηα δελ είλαη δειαδή κηα 

εηδηθή πεξίπησζε επίδεημεο ζθιεξόηεηαο από 

κέξνπο ηεο ξσκατθήο πνιηηείαο. Δληάζζνληαη 

ζην γεληθόηεξν πιαίζην ηεο ηηκσξίαο, όπσο ηελ 

ελλνεί ην ξσκατθό δίθαην. Μνινλόηη 

αλεμίζξεζθε απηνθξαηνξία ε Ρώκε, είρε κηα 

ζξεζθεπηηθή απαίηεζε, πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ πνιηηηθή: ηε ζπζία, κηα 

πξάμε δειαδή δήισζεο λνκηκνθξνζύλεο θαη 

ππαθνήο ζηε ξσκατθή πνιηηεία. Οη ρξηζηηαλνί 

αξλνύληαλ, άξα παξέβαηλαλ ην λόκν θαη απηό 

ήηαλ κηα από ηηο ζπρλόηεξεο αηηίεο πνπ 

νδεγνύληαλ ζηα δηθαζηήξηα θαη από εθεί ζην 

καξηύξην. Αλ δέρνληαλ λα ζπζηάζνπλ, έζησ θαη 

δη’ αληηπξνζώπνπ, αζσώλνληαλ. 

Δίλαη αιήζεηα πσο νη Ρσκαίνη ππήξμαλ 

ηδηαίηεξα εθεπξεηηθνί ζε αηκαηεξά ζεάκαηα: 

κνλνκαρίεο, ζεξηνκαρίεο, νκαδηθέο ζηαπξώζεηο 

θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε ζέκα κύζνπο πνπ 

ν ήξσάο ηνπο είρε δύζθνιν ηέινο. ηηο αξέλεο 

ηεο απηνθξαηνξίαο, ε εθηέιεζε ησλ θαηαδίθσλ 

έπαηξλε ζπρλά ηε κνξθή κηαο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο, ελόο  μίμος,  θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

νπνίνπ ν θαηαδηθαζκέλνο ζε ζάλαην ππνδπόηαλ 

                                                           
7
 Aπηνί πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηώηεξεο ηάμεηο είηε 

παξαδίλνληαη ζηα κεηαιιεία είηε ζηαπξώλνληαη, όζνη 

αλήθνπλ ζηηο πςειέο ηάμεηο εμνξίδνληαη γηα πάληα, γξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν λνκηθόο Paulus (Paulus,  Sententiae, V). 

Πβ.  Θενθάλεο (760-818)  Χπονογπαθία, 405, ηνλ 9
ν
 

αθόκε αηώλα εθπιήηηεηαη επεηδή εηθνλνιάηξεο 

αξηζηνθξάηεο ηηκσξήζεθαλ κε βαζαληζηήξηα πνπ δελ 

άξκνδαλ ζηελ ηάμε ηνπο: 

«ὡο πνιινὺο αὐηῶλ ὑπὲξ ηῆο εὐζεβείαο ηηκσξεζῆλαη 

κειῶλ ἐθθνπαῖο θαὶ κάζηημη θαὶ ἐμνξίαηο θαὶ δεκίαηο, 

κάιηζηα δὲ ηνὺο εὐγελείᾳ θαὶ ιόγῳ δηαθαλεῖο». 

δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο ελόο ηέηνηνπ ήξσα θαη 

πέζαηλε πξαγκαηηθά ζην ηέινο ηεο παξάζηαζεο 

κε ηνλ ηξόπν πνπ ππεδείθλπε ν κύζνο. Δπεηδή ν 

ζηαπξηθόο ζάλαηνο ήηαλ αξγόο θαη ην πιήζνο 

ησλ ζεαηώλ βαξηόηαλ λα πεξηκέλεη, ζπλδπαδόηαλ 

θαη κε άιινπο ηξόπνπο ζαλάησζεο, πνπ έθαλαλ 

ην ζέακα… ζεακαηηθόηεξν. Μηα ελδηαθέξνπζα 

πιεξνθνξία δηαζώδεη ν Ρσκαίνο πνηεηήο 

Μαξηηάιεο, πνπ έδεζε ζηα ρξόληα ηνπ Νέξσλα: 

ν ιεζηήο Λσξέινο (Laurelus) θαηαδηθάζηεθε  

ζε ζάλαην γηα ζσξεία εγθιεκάησλ. Σνλ 

ππνρξέσζαλ λα παίμεη ην ξόιν ηνπ Πξνκεζέα: 

θαξθώζεθε πάλσ ζε ζηαπξό θαη έπεηηα έβαιαλ 

έλα αγξηνγνύξνπλν (ζηε ζέζε ηνπ αεηνύ 

θπζηθά) λα ηνπ μεζθίζεη ηηο ζάξθεο.
8
 Με ηνλ 

ίδην πεξίπνπ ηξόπν ηέιεησζε ηε δσή ηεο ε 

ρξηζηηαλή Βιαδίλα (Μαπηύπιον ηῶν ἐν 

Λοςγδούνῳ ηελειωθένηων) ελώ γηα ηνλ πεξίθεκν 

Πηόλην, πνπ καξηύξεζε θάπνπ αλάκεζα ζηα 160 

κε 170,  ε ζηαύξσζε ζπλνδεύηεθε κε θαύζε ηνπ 

ζώκαηόο ηνπ. 

Βέβαηα, είλαη αιήζεηα πσο ε καθξά 

δηάξθεηα κηαο ζαλάησζεο ήηαλ κέξνο ηεο 

ηδενινγίαο ηνπ ξσκατθνύ δηθαίνπ. Ο λνκηθόο 

Οπιπηαλόο ζεσξεί πσο πνηλή είλαη ε εθδίθεζε 

ηνπ αδηθήκαηνο, ελώ ν ζπλάδειθόο ηνπ 

Κνπηληηιηαλόο επηκέλεη πσο ε πνηλή πξέπεη λα 

εθηειείηαη ζε δεκόζηα ζέα. ε ό,ηη αθνξά ηηο 

ζηαπξώζεηο γξάθεη πσο πξέπεη λα επηιέγεηαη  

κηα θεληξηθή ηνπνζεζία, πνιπζύρλαζηνη δξόκνη, 

αο πνύκε, ώζηε λα βιέπνπλ ηνπο ζηαπξσκέλνπο 

όζν πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη κπνξνύλ θαη λα 

ζπλεηίδνληαη.  

Ήηαλ ηόζν ζπρλή ε ζηαύξσζε, ηόζν κέζα  

ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ, πνπ είρε 

πεξάζεη αθόκα θαη ζηα όλεηξα ηνπο. Η 

ονειποκπιηική, ε ηέρλε δειαδή ηεο εξκελείαο 

ησλ νλείξσλ ήηαλ πνιύ δηαδεδνκέλε ζηελ 

αξραηόηεηα. Από ηελ πινύζηα ζρεηηθή 

θηινινγία, άξηην ζρεδόλ δηαζώδεηαη σο εκάο 

κόλν ην ζύγγξακκα Ονειποκπιηικά ηνπ 

Αξηεκίδσξνπ Γαιδηαλνύ (2
νο

 αη. κ.Υ.),  έζησ θαη 
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κεηά από πνιιέο πεξηπέηεηεο. Ο ζπγγξαθέαο, 

θαηά ηα ιεγόκελά ηνπ, είρε αζρνιεζεί πνιύ 

ζνβαξά κε ην αληηθείκελό ηνπ –παηλεύεηαη πσο 

είρε δηαβάζεη όια ηα έξγα πνπ είραλ γξαθηεί γηα 

ηα όλεηξα, πνιιά από ηα νπνία, καο ιέεη, 

θνπίαζε ηδηαίηεξα γηα λα ηα βξεη.  Γηακόξθσζε 

κηα επηκειεκέλε κέζνδν αλάιπζεο ησλ 

εθαηνληάδσλ νλείξσλ πνπ ζπλέιεμε θαη 

κειέηεζε γηα λα απνθξππηνγξαθήζεη σο 

παξάδεηγκα. ηελ Επμηνεία ηων Ονείπων (1899) 

ν Φξόπλη κηιά εθηελώο γηα ην έξγν ηνπ. 

Γηα ηνλ Αξηεκίδσξν, ινηπόλ, πνπ ην 

βηβιίν ηνπ είλαη έλα ππέξνρν ζπκπίιεκα 

εηθόλσλ θαη παξαηεξήζεσλ, εζώλ, εζίκσλ 

ζηάζεσλ δσήο, απόςεσλ αθόκα θαη αληίιεςεο 

ησλ ζπγγεληθώλ ζρέζεσλ ηεο επνρήο ηνπ, 

ππάξρνπλ δύν ηύπν νλείξσλ, ν όνειπορ  θαη ην 

ενύπνιον. Από ηα δπν, ην ζεκαληηθό γηα ηελ 

καληηθή είλαη ν όνειπορ:  

«ηαύηῃ γὰξ ὄλεηξνο ἐλύπληνλ 

δηαθέξεη, ᾗ ζπκβέβεθε ηῷ κὲλ εἶλαη 

ζεκαληηθῷ ηῶλ κειιόλησλ, δὲ ηῶλ 

ὄλησλ».
9
  

ηα όλεηξα βιέπεη θαλείο, ππνζηεξίδεη, 

πξάγκαηα από ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ηα νπνία 

ζπκβνιίδνπλ θαηαζηάζεηο ή πεξηπέηεηεο πνπ 

πξόθεηηαη λα πεξάζεη ν νλεηξεπηήο. Άξα, πξέπεη 

λα βξεζεί ηξόπνο λα εξκελεπηνύλ θαη λα έξζεη 

ζην θσο ε πξαγκαηηθή ηνπο ζεκαζία, γηα λα 

πξνζηαηεπηεί ν νλεηξεπηήο ή λα κελ αλεζπρεί 

άζθνπα.  

Αλάκεζα ζηε ζσξεία νλείξσλ πνπ επηιέγεη 

λα παξαζέζεη θαη λα εμεγήζεη –θαηά-

ζθεπάδνληαο ηππνινγίεο θαη θαηεγνξίεο– 

αξθεηά αλαθέξνληαη ζε πνηλέο γηα παξαβάζεηο 

ηνπ λόκνπ. Πνηλέο πνπ, αλ ιάβεη θαλείο ππόςε 

ηνλ δεκόζην ραξαθηήξα ηεο απνλνκήο 

δηθαηνζύλεο –βαζηθή αξρή ηνπ ξσκατθνύ 

δηθαίνπ– ν νλεηξεπηήο εύθνια ζα κπνξνύζε λα 

έρεη ππάξμεη κάξηπξαο ηεο εθηέιεζήο ηνπο.  

Αλ θαη ζα πεξίκελε θαλείο ηέηνηα όλεηξα λα 

δειώλνπλ θαθό, σζηόζν πνιύ ζπρλά, όρη όκσο 
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πάληα, πξνιέγνπλ πξάγκαηα θαιά γηα ηνλ 

νλεηξεπόκελν ή θάπνην αγαπεκέλν ηνπ 

πξόζσπν. Οη κνλνκάρνη, γηα παξάδεηγκα, όπνηα 

εηδηθόηεηα θη αλ είραλ, κπνξεί λα ήηαλ 

ζαπκαζηνί γηα ηε γελλαηόηεηά ηνπο, όκσο 

αλήθαλ ζην πεξηζώξην, ήηαλ θνηλσληθά 

ζηηγκαηηζκέλνη –όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο κε 

ηνπο αλζξώπνπο ηνπ ζεάκαηνο ζηνλ αξραίν 

θόζκν αιιά θαη αξγόηεξα. Κη όκσο, ζύκθσλα 

κε ηνλ Αξηεκίδσξν, αλ θάπνηνο νλεηξεπηεί όηη 

αγσλίδεηαη ζηελ αξέλα κε θάπνηνλ Θξάθα –δει. 

ηνλ θαιύηεξα εμνπιηζκέλν κνλνκάρν– ζα πάξεη 

γπλαίθα πινύζηα, αθνύ ην ζώκα ηνπ Θξαθόο 

είλαη θαιπκκέλν από ηα όπια ηνπ, θαη 

θηιόπξσηε, γηαηί νη Θξάθεο είλαη άμηνη 

αγσληζηέο θαη ζπλήζσο ληθνύλ. Η κνλνκαρία 

ζηνλ Αξηεκίδσξν ζεκαίλεη γεληθά είηε 

παξαπνκπή ζην δηθαζηήξην είηε γάκν.
10

 

Μεξηθά από ηα όλεηξα πνπ αλαιύεη 

αλαθέξνληαη επζέσο ζηε ζηαύξσζε, ζηελ νπνία 

δηαζέηεη εηδηθό θεθάιαην «Πεξί ζηαπξνύ». Η 

εξκελεία ηνπο είλαη ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζα⸱ 

δελ πξνιέγνπλ ζπλήζσο, όζν θη αλ απηό καο 

παξαμελεύεη, θάηη θαθό. Άιισζηε κηα αξρή ηεο 

εξκελείαο ησλ νλείξσλ είλαη ε αληίζεζε κεηαμύ 

ηνπ νλεηξηθνύ ζπκβόινπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ 

θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Έηζη, 

λα ζηαπξώλεηαη θαλείο είλαη θαιό γηα όζνπο 

ηαμηδεύνπλ ζηε ζάιαζζα, επεηδή ν ζηαπξόο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο από μύια θαη θαξθηά όπσο 

θαη ην πινίν, θαη ην θαηάξηη ηνπ είλαη όκνην κε 

ζηαπξό (Ο Αξηεκίδσξνο πξνηάζζεη ηνλ ζηαπξό 

ζε ζρήκα Σ, πνπ κνηάδεη πνιύ κε ηα θαηάξηηα 

ησλ πινίσλ. Άιισζηε ε δέζε «άηαθησλ» 

λαπηηθώλ ζην θαηάξηη είλαη αξραία ηηκσξία, 

απόερνο ηεο νπνίαο είλαη ην αίηεκα ηνπ 

Οδπζζέα γηα λα πεξάζνπλ ρσξίο απώιεηεο ην 

λεζί ησλ εηξήλσλ, ζην κ ηεο Οδύζζειαρ). Δίλαη 

θαιό γηα ηνπο θησρνύο επίζεο, εμεγεί, γηαηί ν 

ζηαπξσκέλνο ζηέθεη ςειά θαη ηξέθεη πνιιά 

όξλεα. Σν όλεηξν ζην νπνίν θάπνηνο ζα δεη 

ζηαπξό ζεκαίλεη αθόκε όηη θάηη θξπθό ζα 
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θαλεξσζεί, γηαηί ν ζηαπξόο είλαη νξαηόο ζε 

όινπο (όπσο είδακε λα επηκέλνπλ νη λνκηθνί ηεο 

Ρώκεο). Σνπο πινπζίνπο, όκσο, ηνπο βιάπηεη, 

«κηα θαη νη ζηαπξσκέλνη ζηαπξώλνληαη γπκλνί 

θαη ράλνπλ ηηο ζάξθεο ηνπο».
11

 

Δλδηαθέξσλ είλαη ν ζπζρεηηζκόο κε ηνλ 

γάκν: ζε έλαλ άγακν άληξα ην όλεηξν κε ζηαπξό 

πξνιέγεη γάκν, επεηδή ν ζηαπξσκέλνο δένεηαι, 

αιιά ακθηιεγόκελν σο πξνο ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

νλεηξεπόκελνπ. Η ίδηα ινγηθή ηζρύεη θαη γηα ηηο 

θηιίεο θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο. Γηα ηνπο 

δνύινπο, πάλησο, είλαη ζεκάδη πσο ζα 

απνθηήζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο, γηαηί νη 

ζηαπξσκέλνη δελ δίλνπλ πηα ιόγν ζε θαλέλαλ 

(«ἀλππόηαθηνη γαξ νἱ ζηαπξσζέληεο»). Όζνπο 

ζέινπλ λα δήζνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, απηνύο 

πνπ θαιιηεξγνύλ ηε δηθή ηνπο γε θαη όπνηνπο 

θνβνύληαη λα κελ εθδησρζνύλ από θάπνπ, ηνπο 
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δηώρλεη θαη δελ ηνπο αθήλεη λα παξακείλνπλ ζην 

ζεκείν όπνπ βξίζθνληαη, γηαηί ν ζηαπξόο θξαηά 

ην ζώκα ηνπ ζηαπξσκέλνπ πάλσ από ηελ γε θαη 

ηνλ εκπνδίδεη λα παηήζεη ζην ρώκα. Να 

νλεηξεπηεί θαλείο όηη ζηαπξώζεθε κέζα ζε πόιε 

ζεκαίλεη εμνπζία αλάινγε κε ηνλ ηόπν ζηνλ 

νπνίν ζηήζεθε ν ζηαπξόο.
12

 

Όπσο βιέπνπκε, ην όλεηξν αιιάδεη 

ζεκαζία αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ζέζε, ηελ 

εξγαζία, ηηο έγλνηεο πνπ απαζρνινύλ ηνλ 

νλεηξεπηή. Γελ ππάξρνπλ απαξάβαηνη θαλόλεο, 

κηα ακθηκνλνζήκαληε αληηζηνηρία κεηαμύ 

ζπκβόινπ ηεο νλεηξηθήο εηθόλαο θαη ηεο 

εξκελείαο πνπ δίλεηαη. Πάλησο ζε ό,ηη αθνξά ην 

ζέκα ηεο ζηαύξσζεο, επηβεβαηώλεη πόζν 

δηαδεδνκέλε ήηαλ ε πνηλή απηή, αθνύ 

εηζέξρεηαη ζηα όλεηξα κε ζπρλόηεηα πνπ λα 

κπνξεί λα απνηειέζεη θαηεγνξία πξνο αλάιπζε.  
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