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Πεπίληψη: Σν άξζξν απηό εμεηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύκε λα αληιήζνπκε από ηηο 

απόθξπθεο πξάμεηο ησλ απνζηόισλ γηα ηα ηαμίδηα. Πξνζπαζνύκε λα βξνύκε όςεηο ηεο θνζκηθήο 

ηζηνξίαο πνπ δελ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ λα παξνπζηάζνπλ. Γηαβάδνληαο ηηο 

Πξάμεηο  Ισάλλνπ, Πέηξνπ, Θσκά, Παύινπ θαη ηα Κιεκέληηα ζα δηαπηζηώζνπκε όηη νη ιηγνζηέο 

πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρνληαη γηα ηνλ ηξόπν θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηαμηδηνύ θαηά ηνλ 1ν έσο 

ηνλ 4ν αηώλα κ.Χ ζπκθσλνύλ κε απηά πνπ γλσξίδνπκε από άιιεο πεγέο. Σνλίδνπλ ίζσο κε 

κεγαιύηεξε έκθαζε έλα ζπγθεθξηκέλν θόβν γηα απηό, ηνλ θόβν ηνπ λαπαγίνπ ζηελ ζάιαζζα. 

 

Summary: This paper examines the information on travel that can be obtained from the apocryphal   

Acts of the Apostles. It brings out aspects of secular history which it was not the original intention 

of the writers to convey. In reading the Acts of  John, Peter, Thomas and Paul and Clementia, we 

find that the few details provided regarding the ways and problems of travel from the first to the 

fourth Century A.D. are in accordance with what is known from other sources. What is emphasized, 

perhaps more strongly, is a particular fear in relation to travel, the fear of a shipwreck in the sea.  

 

Λέξειρ κλειδιά: ηαμίδη, απόθξπθεο πξάμεηο, πξώηκνο ρξηζηηαληζκόο 

Key words: travel, apocryphal Acts, early Christianity 

 Σν θείκελν απηό παξνπζηάζηεθε ζηελ Ηκεξίδα «Αγηνγξαθηθά θείκελα σο πεγέο θνζκηθήο ٭

ηζηνξίαο» πνπ δηνξγάλσζε ην Post Augustum θαη ην Σκήκα ΙΑΚΑ ηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο ζηηο 21 

Απξηιίνπ 2018 ζηνλ Βόιν. 

 

Μια κόπη από ηην Αμοπγό 

γαφηάνι, γαφηανάκι μος  

να ηαξιδέτει θέλει 

γαφηάνι μος πλεμένο. 

 

Να ηαξιδέτει δεν μποπεί 

να λάμνει δεν ηξεύπει 

δίνει ζαπάνηα δςο θλοςπιά 

ναύλο ηος κεθαλιού ηηρ 

κι άλλα ζαπάνηα ηέζζεπα 

να πάει με ηην ηιμή ηηρ…
1
 

                                                           
1
Μα ζαν απολαπγάπαζι δςό μίλια απ’ ηο λιμιώνα 

Έηζη αξρίδεη έλα παξαδνζηαθό ηξαγνύδη ησλ 

Κπθιάδσλ πνπ έθηαζε έσο ηηο κέξεο καο θαη 

εθθξάδεη ην άγρνο κηαο γπλαίθαο από ηελ Ακνξγό 

λα ηαμηδέςεη όρη κόλν κε αζθάιεηα αιιά θαη κε 

ηελ ηηκή ηεο. Ωο γλσζηόλ, ε αζθάιεηα ζην ηαμίδη 

ήηαλ γηα αηώλεο δεηνύκελν. ε απηή ηελ 

παξνπζίαζε ζα ηρλειαηήζνπκε ηελ αγσλία, ην 

θόβν, ηνλ ηξόπν θαη ηηο ζπλζήθεο ζηηο κεηαθη-

λήζεηο ησλ αλζξώπσλ, ζηα ηαμίδηα ηνπο όπσο 

                                                                                               
εποδιανηπάπη ο ναύκληπορ κι ήπλυζε ππορ ηην κόπη. Kι η 

κόπη από ηην ενηποπή ήπεζε λιγυμένη κι έπιαζα και ηη 

πίξαζι ζηον κόλπο ηηρ Αηηάλειαρ Βγήκαν οι Αηηαλιώηιζζερ 

και ζηέζαν μοιπολόι "Για δέ κοπμί, για καμοςσιά και μέζη 

και γιοπνηάνι για δέ μαζοςποδάσηςλα για ηο μαπγαπιηάπι". 
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απηά αλαθέξνληαη ζηηο απόθξπθεο πξάμεηο ησλ 

Απνζηόισλ.
2
 Θα δηαβάζνπκε ηηο Ππάξειρ 

Ιυάννος, Πέηπος, Θυμά, Παύλος θαη ηα 

Κλημένηια. Σα αγηνινγηθά απηά θείκελα έρνπλ 

γξαθηεί γηα δνγκαηηθνύο θαη πξνπαγαλδηζηηθνύο 

ιόγνπο θαη έρνπλ απνθιεηζηεί από ην επίζεκν 

corpus ηεο εθθιεζηαζηηθήο γξακκαηείαο. θνπόο 

ηνπο δελ ήηαλ λα καο πιεξνθνξήζνπλ γηα ηνλ 

ηξόπν ηνπ ηαμηδηνύ νύηε γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ηαμηδησηώλ. Όκσο εκείο ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

βξνύκε πιεξνθνξίεο πνπ νη ζπγγξαθείο δελ είραλ 

ιόγν λα καο κεηαθέξνπλ θαη νη νπνίεο κόλν 

παξεκπηπηόλησο αλαθέξνληαη. Θέινπκε δειαδή 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα θείκελα απηά ζαλ πεγέο 

θνζκηθήο ηζηνξίαο. Αξθεηά από απηά έρνπλ 

εκθαλώο κπζηζηνξεκαηηθό ραξαθηήξα, όκσο  

εκείο ζα ηα κειεηήζνπκε σο ζρεηηθά έγθπξεο 

πεγέο. Κη απηό γηαηί, θαζώο ην ζέκα πνπ καο 

απαζρνιεί, ε κεηαθίλεζε θαη ην ηαμίδη, δελ ήηαλ 

ζηηο βαζηθέο πξνζέζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ λα ην 

παξνπζηάζνπλ, δελ ππήξρε ιόγνο λα γξάςνπλ 

ςεπδείο ή έζησ αλαιεζνθαλείο πεξηγξαθέο. 

Σα θείκελα γξάθηεθαλ κεηαμύ ηνπ 1
νπ

 θαη 

ηνπ 4
νπ

 αηώλα κ.Χ., κηα επνρή γηα ηελ νπνία 

έρνπκε ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ αλζξώπσλ. Οη ιηγνζηέο 

πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρνληαη από ηα θείκελα 

απηά επηβεβαηώλνπλ ζε κεγάιν βαζκό, όπσο ζα 

δνύκε, όζα γλσξίδνπκε ήδε γηα ηνλ ηξόπν ηνπ 

ηαμηδηνύ εθείλε ηελ επνρή. Δπηπξνζζέησο όκσο 

ηνλίδνληαη νη αγσλίεο θαη νη αλαζθάιεηεο ησλ 

ηαμηδησηώλ θαη ζε απηέο ζα δώζνπκε ιίγν 

πεξηζζόηεξε πξνζνρή. 

ηνπο πξώηνπο ρξηζηηαληθνύο αηώλεο, ην 

ηαμίδη ζηα όξηα ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο 

κπνξνύζε λα γίλεη κε δύν ηξόπνπο είηε από ηε 

ζάιαζζα, είηε από ηελ μεξά, κέζα από έλα νδηθό 

δίθηπν κε κεγάινπο πιαθόζηξσηνπο δξόκνπο 

ρηιηάδσλ κηιίσλ, ζρεηηθά θαινδηαηεξεκέλνπο, κε 

ρηιηνκεηξηθέο ζεκάλζεηο θαη κε ζηνηρεηώδε 

                                                           
2 Ισάλλεο Καξαβηδόπνπινο, Απόκπςθα Χπιζηιανικά 

Κείμενα, Β: Απόκπςθερ Ππάξειρ, Επιζηολέρ, Αποκαλύτειρ, 

εθδόζεηο Πνπξλάξα, 2004. 
 

αζηπλόκεπζε. Μόλν έλα ηζρπξό θξάηνο όπσο ε 

Ρσκατθή Απηνθξαηνξία κπνξνύζε λα ζπληεξεί 

έλα ηόζν επξύ δίθηπν δξόκσλ. Με ηελ Απία (Via 

Arria), ηε Φιακηλία (Via Flaminia) θαη ηελ 

Απξειία νδό (Via Aurelia) κπνξνύζε λα δηαζρί-

ζεη θαλείο ζρεδόλ όιε ηελ ηηαιηθή ρεξζόλεζν. 

Από ην Γπξξάρην έσο ην Βπδάληην, ηε κεηέπεηηα 

Κσλζηαληηλνύπνιε, κπνξνύζε λα πάεη κέζσ ηεο 

Δγλαηίαο νδνύ, θαη από εθεί λα θηάζεη κέρξη ηελ 

Αιεμάλδξεηα κέζα από κηθξόηεξνπο αιιά 

θαινζπληεξεκέλνπο δξόκνπο πνπ δηέζρηδαλ ηελ 

κηθξά Αζία. 

Παξά ην αμηόινγν νδηθό δίθηπν, ηα ηαμίδηα 

από ηελ μεξά ήηαλ πην δύζθνια θαη πην αξγά. Ο 

ηαμηδηώηεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, δηάιεγε ην δών ή 

ηελ άκαμα, θαλόληδε ηηο πξνκήζεηέο ηνπ θαη 

μεθηλνύζε. Έπξεπε λα θξνληίζεη πνύ ζα θαηαιύζεη 

ηε λύρηα θαη πώο ζα αλαλεώζεη ηα δώα αλ απηά 

ήηαλ λνηθηαζκέλα. Από ηελ επνρή ηνπ Απγνύζηνπ 

θαη κεηά, όηαλ δεκηνπξγήζεθε ην δεκόζην 

ηαρπδξνκείν (cursus publicus) δεκηνπξγήζεθαλ 

λέα δεδνκέλα. ε όπνηνλ ήηαλ εθνδηαζκέλνο κε 

εηδηθή άδεηα ή δίπισκα παξαρσξνύληαλ ην 

δηθαίσκα ηεο δηακνλήο, ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο 

αιιαγήο ππνδπγίσλ. Σα δηπιώκαηα απηά παξα-

ρσξνύληαλ από ηνλ απηνθξάηνξα, κε ππνγξαθή 

ηνπ, ή από ηνπο δηνηθεηέο ησλ επαξρηώλ ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό.
3
 Η δηακνλή ησλ ηαμηδησηώλ 

γηλόηαλ ζε μελνδνρεία ή παλδνρεία πνπ βξίζθνληαλ 

ζηηο πόιεηο ή θαηά κήθνο ησλ κεγάισλ δξόκσλ, θη 

αθόκε ζε ζπίηηα γλσζηώλ ή αγλώζησλ πνπ όκσο 

ηα ελνηθίαδαλ. Αο δνύκε ηώξα νξηζκέλα ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηδαλ νη ηαμηδηώηεο, έηζη 

όπσο ηα ζπλαληάκε ζηα θείκελα πνπ αλαθέξακε. 

 Οη δπζθνιίεο ηεο παξακνλήο θαη δηα-

λπθηέξεπζεο ήηαλ πνιιέο θαη ηα πξνβιήκαηα 

απξνζδόθεηα ή αθάληαζηα.  Οη θνξηνί  ζηα θηελά 

παλδνρεία θαίλεηαη όηη ππήξμαλ ζεκαληηθό πξό-

βιεκα ησλ ηαμηδησηώλ. ηηο Ππάξειρ Ιυάννος
4
 

ρξεηάζηεθαλ νη ππεξθπζηθέο δπλάκεηο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ απνζηόινπ ώζηε λα θξαηεζνύλ καθξηά από ην 

                                                           
3
 L. Casson, Το ηαξίδι ζηον Απσαίο Κόζμο,ΜΙΔΣ, 2003, ζ. 

228. 
4
 Ππάξειρ Ιυάννος, ζ. 64. 
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ζηξώκα νη θνξηνί. Όηαλ ν  Ισάλλεο έθπγε από ηε 

Λανδίθεηα γηα ηελ Έθεζν, ζηακάηεζε κε ηε 

ζπλνδεία ηνπ γηα ύπλν ζε θάπνην έξεκν παλδνρείν. 

Όκσο ην ζηξώκα εθεί ήηαλ γεκάην θνξηνύο. Σε 

λύρηα ν απόζηνινο, πνπ νη απμαλόκελνη  θνξηνί δελ 

ηνλ άθελαλ λα θνηκεζεί, αλέιαβε δξάζε. Μίιεζε 

ζηνπο θνξηνύο θαη ηνπο πξνέηξεςε λα βγνπλ από ην 

δσκάηην, αθήλνληαο απηόλ θαη ηνπο ζπλνδνύο ηνπ 

λα θνηκεζνύλ. Οη θνξηνί απνκαθξύλζεθαλ θαη ην 

επόκελν πξσί ηνύο επέηξεςε λα επηζηξέςνπλ ζην 

ζηξώκα ηνπ αθνύ απηόο ζα έθεπγε. Σν πξόβιεκα 

ήηαλ κεγάιν, αθνύ ρξεηάζηεθε νιόθιεξν ζαύκα 

γηα ηε ιύζε ηνπ, αιιά θαη ε πεξηγξαθή απηνύ ηνπ 

ζαύκαηνο σο έλδεημεο ηεο δύλακεο ηνπ απνζηόινπ. 

Καζώο ην δήηεκα ηεο θαζαξηόηεηαο θαη ησλ 

θνξηώλ ζηα θηελά παξόδηα μελνδνρεία ήηαλ 

ππαξθηό, νη πην εύπνξνη ηαμηδηώηεο έκελαλ ζηα πην 

αθξηβά παλδνρεία, ή αθόκε θαιύηεξα λνίθηαδαλ, αλ 

ήηαλ θνληά ζε πόιε, ζπίηηα πνπ νη ηδηνθηήηεο ηνπο 

ήηαλ δηαηεζεηκέλoη λα ηα παξαρσξήζνπλ έλαληη 

ακνηβήο (ππνζέησ θάηη ζαλ ην ζύγρξνλν airbnb). Η 

θηινμελία ζε γλσζηνύο από θνηλσληθά δίθηπα, 

όπσο απηά πνπ είραλ αλαπηύμεη νη πξώηεο 

ρξηζηηαληθέο θνηλόηεηεο, ήηαλ έλαο επηπιένλ ηξό-

πνο δηακνλήο γηα θάπνηνλ πνπ ηαμίδεπε. ηα 

Κλημένηια, όπνπ παξνπζηάδνληαη νη πεξηπέηεηεο  

ηνπ Κιήκεληα θαη ηνπ Πέηξνπ καδί κε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ δεύηεξνπ, αλαθέξεηαη κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε θηινμελίαο: Ο Κιήκεο καδί κε ηελ 

κεηέξα ηνπ, ηνλ Πέηξν θαη ηελ γπλαίθα ηνπ 

πεγαίλνπλ από ηα Γάβαια ζηε Λανδίθεηα. Δθεί 

ηνπο ππνδέρνληαη θαη ηνπο θηινμελνύλ δύν 

πξόζσπα κάιινλ γλσζηά ηνπο από ηελ εθεί 

ρξηζηηαληθή θνηλόηεηα, ν Νηθήηεο θαη ν Αθύιαο. 

Γελ ςάρλνπλ γηα δηακνλή, θη άιισζηε ην θείκελν 

παξαιείπεη λα πεη πνύ έκεηλαλ ζηηο πξνεγνύκελεο 

πόιεηο,  όπνπ πξνθαλώο δελ ππήξραλ γλσζηνί από 

ην ρξηζηηαληθό δίθηπν γηα  λα ηνπο ππνδερζνύλ θαη 

λα ηνπο θηινμελήζνπλ. Άιιε πεξίπησζε θηινμελίαο 

έρνπκε ζηηο Ππάξειρ Παύλος:
5
 ν Ολεζίθνξνο από 

ην Ιθόλην δεηάεη από κόλνο ηνπ λα θηινμελήζεη 

                                                           
5
 Ππάξειρ Παύλος, 3.2. 

 

ζπίηη ηνπ ηνλ Παύιν, επεηδή είρε αθνύζεη όηη ήηαλ 

ζπνπδαίνο πλεπκαηηθόο άλδξαο. Σνλ πεξηκέλεη 

πάλσ ζηελ βαζηιηθή νδό γηα ηε Λύζηξα θαη δέρεηαη 

λα θηινμελήζεη θαη ηνπο ζπλνδνύο ηνπ, κνινλόηη 

δελ ηνπο γλώξηδε. Φαίλεηαη όηη ηνπ αξθνύζε κόλν ε 

ηδηόηεηα ηνπ ρξηζηηαλνύ πνπ είραλ ζαλ ζπλνδνί ηνπ 

Ολεζίθνξνπ. 

 Όηαλ άξρηζαλ ηα πξνζθπλεκαηηθά ηαμίδηα 

ζηνπο Αγίνπο Σόπνπο,
6
 αλαπηύρζεθαλ πάλσ ζηηο 

δηαδξνκέο πξνο απηνύο μελνδνρεία απνθιεηζηηθά 

γηα ρξηζηηαλνύο, δηόηη ε θίλεζε ήηαλ κεγάιε θαη 

ζηα άιια παλδνρεία ππήξρε πνξλεία θαη θάζε 

είδνπο δηαζθέδαζε πνπ νη πηζηνί ήζειαλ λα 

απνθύγνπλ. Δλδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο κάο 

παξέρνληαη κε έκκεζν ηξόπν γηα ηηο δηαζθεδάζεηο  

πνπ παξείραλ ηα μελνδνρεία απηά πξηλ δεκηνπξγε-

ζνύλ ηα ακηγώο ρξηζηηαληθά θαηαιύκαηα. ηηο 

Ππάξειρ Θυμά
7
 ςάρλνπλ κε δηαηαγή ηνπ βαζηιηά 

ησλ Ιλδηώλ ηνλ Απόζηνιν Θσκά ζηνλ μελνδνρείν 

όπνπ έρεη θαηαιύζεη. Όκσο απηόο έρεη θύγεη θαη νη 

απεζηαικέλνη βξίζθνπλ ηελ απιήηξηα λα θιαίεη 

πνπ δελ ηελ πήξε καδί ηεο. Η απιήηξηα θαίλεηαη όηη 

ήηαλ κόληκε ζην μελνδνρείν θαη, εληππσζηαζκέλε 

από ην θήξπγκα ηνπ απνζηόινπ, ήζειε λα αιιάμεη 

δσή. ηηο ίδηεο Ππάξειρ
8
 ν Θσκάο αλαζηαίλεη κηα 

λεαξή γπλαίθα πνπ έπεζε ζύκα ηνπ παξάθνξνπ 

έξσηα ελόο λένπ: δηέκελε ζε μελνδνρείν έμσ από 

ηελ πόιε θαη, ζύκθσλα κε ηνλ λεαξό, δηέπξαηηε 

κνηρεία, πξάγκα πνπ εθείλνο δελ κπόξεζε λα 

αληέμεη θαη ηε δνινθόλεζε. Δίλαη πξνθαλέο όηη 

επξόθεηην πεξί πόξλεο πνπ δνύιεπε ζην 

μελνδνρείν,  θη απηή ήηαλ κία από ηηο ππεξεζίεο, 

όπσο θαη θείλε ηεο απιήηξηαο, πνπ ηέηνηνη ρώξνη 

πξνζέθεξαλ ζηνπο ηαμηδηώηεο. Η πνξλεία, ε 

θαζαξηόηεηα θαη ν ηξόπνο δηακνλήο είλαη ινηπόλ 

κεξηθά από ηα δεηήκαηα ηνπ ηαμηδηνύ ζηελ ζηεξηά 

πνπ αλαθέξνληαη εκκέζσο ζηηο απόθξπθεο πξάμεηο. 

                                                           
6
Μεγάιε ώζεζε ζε απηά ηα ηαμίδηα έδσζε ε Αγία Διέλε, 

κεηέξα ηνπ Κσλζηαληίλνπ, κε ην ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνί-

εζε ζηνπο Αγίνπο ηόπνπο θαη  πνπ απνηέιεζε νδεγό γηα 

ηνπο ππόινηπνπο πηζηνύο. Βι. Π. Κνπξθνπβάηε, Οι 

απαπσέρ ηος σπιζηιανικού πποζκςνήμαηορ. Αναζηηήζειρ και 

μεηαμοπθώζειρ, ζ. 36-40 (δηαηξηβή). 
7
 Ππάξειρ Θυμά, Πξάμε Α, 16. 

8
 Ππάξειρ Θυμά, Πξάμε Σ, 51-53. 
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ηε ζάιαζζα νη κεηαθηλήζεηο γίλνληαλ  

κέζσ ελόο κεγάινπ εκπνξηθνύ ζηόινπ πνπ δηέζρηδε 

όιε ηε Μεζόγεην θαη κεηέθεξε εκπνξεύκαηα από 

ηε κία άθξε ηεο Απηνθξαηνξίαο ζηελ άιιε. Μόλν 

από ηελ Αίγππην ζηε Ρώκε, απηόο ν ζηόινο 

κεηέθεξε 150.000 ηόλνπο ζηηάξη ην ρξόλν. Αλ ζε 

απηά ηα πινία ζπλππνινγίζνπκε όζα κεηέθεξαλ 

ιάδη από ηελ Ιζπαλία, θξαζί από ηελ Γαιιία, έξγα 

ηέρλεο από ηελ Αζήλα θαη πιήζνο άιισλ πξντό-

λησλ ζηε Μεζόγεην, ηόηε ζα δηαπηζηώζνπκε όηη 

έρνπκε  έλαλ εκπνξηθό ζηόιν πνπ όκνηνο ηνπ δελ 

ππήξμε ζηελ Δπξώπε κέρξη ηνλ 18ν αηώλα.
9
 Σα 

ηαμίδηα ήηαλ ρξνλνβόξα. Κάπνηνο πνπ ήζειε λα 

ηαμηδέςεη από ηελ ζάιαζζα, θαηέβαηλε  ζην  ιηκάλη 

θαη όηαλ έβξηζθε έλα εκπνξηθό πινίν πνπ πήγαηλε 

ζηνλ πξννξηζκό ηνπ έθεπγε κε απηό. Σα ηαμίδηα δηα 

ζαιάζζεο δελ γίλνληαλ όιν ην ρξόλν, αιιά όηαλ ην 

επέηξεπαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζπλήζσο από ηνλ 

Μάην έσο ηνλ επηέκβξην.
10

 Σα ηαμίδηα ζηνπο 

αηώλεο πνπ εμεηάδνπκε, κνινλόηη θνπξαζηηθά, ήηαλ 

ζρεηηθά αζθαιή από πεηξαηέο ζηε ζάιαζζα (όπσο 

θαη από ιεζηέο ζηελ ζηεξηά).
11

 Όκσο ε αγσλία γηα 

ηελ επηπρή έθβαζε ηνπ ηαμηδηνύ ππήξρε θαη 

αθνξνύζε πεξηζζόηεξν ην ελδερόκελν λαπαγίνπ. 

Πξάγκαηη, ζηα θείκελα απηά έρνπκε κόλν κία  

αλαθνξά ζε θίλδπλν πεηξαηώλ, αιιά αξθεηέο 

αλαθνξέο ζε λαπάγηα. Δπηβεβαηώλνπλ, αλ κπνξνύ-

κε λα ην πνύκε έηζη, απηό πνπ άιιεο πεγέο 

καξηπξνύλ γηα ηελ επηηπρή πξνζπάζεηα ησλ 

Ρσκαίσλ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνπο δύν πξώηνπο 

αηώλεο κ.Χ., λα εμαιείςνπλ ή λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

πεηξαηεία.
12

 Η αλαζθάιεηα γηα ηα ζαιάζζηα ηαμίδηα 

αθνξά  ζρεδόλ κόλν ηα λαπάγηα. 

ηα Κιεκέληηα
13

 παξνπζηάδνληαη όπσο 

έρνπκε αλαθέξεη, εθηόο από ηελ δηδαζθαιία ηνπ 

Πέηξνπ θαη νη πεξηπέηεηεο ηνπ Κιήκεληνο κε ηξόπν 

κπζηζηνξεκαηηθό πνπ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξη-

ζηεί θαη ρξηζηηαληθό κπζηζηόξεκα αθνύ αθνινπζεί 

όιεο ηηο “ζπκβάζεηο ησλ κπζηζηνξηώλ ηεο επν-

                                                           
9
. L. Casson, Το ηαξίδι ζηον απσαίο κόζμο, ζ.152. 

10
 ό.π., ζει. 152 

11
 ό.π., ζει. 144 

12
 ό.π., ζει. 178 

13
 Κλημένηια, Ομιλίαι, ΙΒ΄ 9-10. 

ρήο.”
14

 ην έξγν απηό ν παηέξαο ηνπ Κιήκε 

ζηέιλεη ηε κάλα ηνπ θαη ηα δύν αδέιθηα ηνπ από ηε 

Ρώκε ζηελ Αζήλα, ππαθνύνληαο έηζη ζε ππνηηζέ-

κελν όλεηξν ηεο κεηέξαο ηνπ πνπ ηνπο πξνέηξεπε 

ζε θπγή γηα λα γιπηώζνπλ από βέβαην ζάλαην.  Ο  

Κιήκεο κε ηνλ παηέξα ηνπ παξακέλνπλ ζηελ 

Ρώκε. Αθνινπζεί ν παηέξαο ηνπ ηνλ ζπλεζηζκέλν 

ηξόπν ηαμηδηνύ από ηε ζάιαζζα: θαηεβαίλεη ζην 

ιηκάλη, βάδεη ηε κεηέξα ηνπ Κιήκε θαη ηα αδέιθηα 

ηνπ ζε πινίν καδί κε δνύιεο θαη δνύινπο, θαζόηη 

εύπνξνο, θαη ηνπο απνραηξεηά. Μεηά από έλα 

ρξόλν ζηέιλεη κε θάπνηνπο ρξήκαηα ζηελ νηθνγέ-

λεηά ηνπ ζηελ Αζήλα, αιιά απηνί δελ γπξίδνπλ 

πνηέ. ην ηξίην έηνο ζηέιλεη πάιη αλζξώπνπο κε 

εθόδηα ζηελ Αζήλα. Απηνί επηζηξέθνπλ κεηά από 

έλα ρξόλν θαη ηνλ πιεξνθνξνύλ όηη ε γπλαίθα ηνπ 

θαη ηα παηδηά ηνπ δελ έθηαζαλ πνηέ ζηνλ 

πξννξηζκό ηνπο. Η αγσλία θνξπθώλεηαη ζην 

θείκελν θαζώο ν παηέξαο ηνπ Κιήκε αξρίδεη ηελ 

αλαδήηεζε. Καηεβαίλεη ζπλερώο ζην ιηκάλη θαη 

ξσηάεη ηνπο λαπηηθνύο «εάλ έρνπλ δεη ε αθνύζεη 

γηα θάπνην λαπάγην ηα ηέζζεξα ηειεπηαία έηε».
15

 

Οη απαληήζεηο είλαη αξθεηέο, νη λαύηεο  επηβεβαη-

ώλνπλ όηη ππήξμαλ όλησο πνιιά λαπάγηα, θαη 

κάιηζηα κε αξθεηνύο λεθξνύο, ζε απηό ην ρξνληθό 

δηάζηεκα, θαη ν θαζέλαο ιέεη θη έλα δηαθνξεηηθό 

κέξνο. Μηινύλ γηα ηα πνιιά πηώκαηα πνπ είδαλ, 

θαλέλα όκσο πνπ λα ηαπηίδεηαη κε βεβαηόηεηα κε 

ηα εμαθαληζκέλα πξόζσπα. Σειηθά ν παηέξαο ηνπ 

Κιήκε απνθαζίδεη λα επηβηβαζηεί ν ίδηνο ζε πινίν 

γηα λα αλαδεηήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαη ράλεηαη 

θη απηόο. Μνινλόηη ζε απηή ηε ιεπηνκεξή θαη 

αγσληώδε πεξηγξαθή έρνπκε έλα ζπλεζηζκέλν 

κπζηζηνξεκαηηθό κνηίβν, θαίλεηαη όηη, γηα λα 

γίλεηαη πηζηεπηό, ηνύην αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηεο επνρήο, ζπλαληώληαο έηζη ηελ 

πξαγκαηηθή αγσλία γηα ηα ζαιάζζηα ηαμίδηα. Έρεη 

ελδηαθέξνλ όηη εμεηάδεηαη κόλν ε πεξίπησζε ηνπ 

λαπαγίνπ, θη όρη ηεο ιεζηείαο ή απαγσγήο θαη 

δνινθνλίαο – έκκεζε επηβεβαίσζε ηεο απνηειε-

ζκαηηθόηεηαο ησλ Ρσκαίσλ ζηελ εμάιεηςε ηεο 
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 Κλημένηια, Δηζαγσγή, ζ. 343. 
15 Κλημένηια, Ομιλίαι, ΙΒ΄ 9-10α. 
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πεηξαηείαο. Αμίδεη αθόκε λα ζεκεησζεί ε δηάζηαζε 

ηνπ ρξόλνπ ζηελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε, είλαη  

πνιύ δηαθνξεηηθή απ’ ό,ηη ζηνλ ζύγρξνλν, ζπλερώο 

επηηαρπλόκελν, θόζκν – ε πιεξνθνξία γηα ηελ 

ηύρε ησλ ηαμηδησηώλ έθηαλε, αλ έθηαλε, κε 

θαζπζηέξεζε ρξόλσλ, θη απηό ζεσξνύληαλ 

θπζηνινγηθό.. 

ηε ζπλέρεηα, κεηά από πεξηπέηεηεο, ν 

Κιήκεο βξίζθεη ηελ κεηέξα ηνπ, πνπ επηβεβαηώλεη 

ηνπο θόβνπο ηνπ παηέξα ηνπ, ιέγνληάο ηνπ όηη ην 

πινίν ηεο λαπάγεζε κηα λύρηα, δηαιπκέλν από 

αληίζεηνπο αλέκνπο, θαη όινη πέζαλαλ εθηόο από 

απηήλ. Σελ πεξηέζαιςε κηα γπλαίθα, πνπ θη απηή 

είρε ράζεη θάπνηε ηνλ λεαξό άλδξα ηεο ζε 

λαπάγην.
16

 Όηαλ ε κάλα ξσηά ηνλ Κιήκε πνύ 

κπνξεί λα έρεη ραζεί ν παηέξαο ηνπ, απηόο 

πηζαλνινγεί ηέζζεξεηο ιόγνπο εμαθάληζεο: λα 

πέζαλε απ’ ην πνιύ θξύν ζηε δηαδξνκή, λα έπεζε 

ζε λαπάγην, λα ράζεθε ζην δξόκν ή λα καξάζεθε 

από ηε ιύπε ηνπ.
17

 

Καη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο έρνπκε αλαθνξέο 

όπνπ ηνλίδεηαη ε επηθηλδπλόηεηα  ηεο ζάιαζζαο. 

ηηο Ππάξειρ Ιυάννος  ν απόζηνινο ρξεζηκνπνηεί 

δηάθνξεο παξαβνιέο γηα ην πόηε πξέπεη θαλείο λα 

θάλεη ηνλ απνινγηζκό γηα ηελ  αιεζηλή πίζηε. Σν 

πξώην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεη είλαη απηό ηνπ 

θαπεηάληνπ: πόηε, αλαξσηηέηαη, κπνξεί λα πεη ν 

θαπεηάληνο όηη ζώζεθε; Όηαλ νδεγήζεη ην πινίν, 

ηνπο επηβάηεο θαη ην θνξηίν ηνπ ζε αζθαιέο θαη 

αηάξαρν ιηκάλη, είλαη ε απάληεζε.
18

 Αθόκε πην 

εκθαηηθή αλαθνξά ζηελ αζθάιεηα ηνπ θνξηίνπ θαη 

ηε ζεκαζία πνπ έρεη όρη κόλν λα ζσζεί από πηζαλό 

λαπάγην, αιιά θαη λα παξαδνζεί ζηελ ώξα ηνπ, 

έρνπκε ζηηο Ππάξειρ Πέηπος.
19

 Ο Θέσλ, θαπεηάληνο 

ηνπ πινίνπ πνπ κεηαθέξεη ηνλ Πέηξν ζηελ Ρώκε, 

έρεη πξνζειπηηζηεί από απηόλ ζην ρξηζηηαληζκό. 

Θέιεη ινηπόλ λα αθνινπζήζεη ην απόζηνιν ζηελ 

πόιε, αιιά απηό γίλεηαη αθνύ πξώηα πνπιήζεη ην 

εκπόξεπκα ζηελ θαζνξηζκέλε ηηκή. Η πίζηε 

κπνξνύζε λα πεξηκέλεη γηα ιίγν, πξνείρε ε 

                                                           
16

 ό.π., 17. 
17

 ό.π., ΙΓ΄ 1. 
18

 Ππάξειρ Ιυάννος, 67. 
19

 Ππάξειρ Πέηπος, 2.6. 

αζθαιήο παξάδνζε ηνπ εκπνξεύκαηνο. Σα 

ηειεπηαία παξαδείγκαηα θαλεξώλνπλ έηζη, πέξα 

από ηελ αγσλία ησλ θαπεηάλησλ ελόο κεγάινπ 

εκπνξηθνύ ζηόινπ γηα λαπάγηα, ηελ έγλνηα ηνπο γηα 

ηελ αζθαιή θαηάιεμε ηνπ θνξηίνπ ηνπο. 

ηηο ίδηεο Ππάξειρ έρνπκε άιιε κηα έκκεζε 

αλαθνξά ζηηο έγλνηεο ηνπ ηαμηδηνύ. Ο Πέηξνο 

θεύγεη βηαζηηθά από ηελ Καηζάξεηα θαη επηβηβά-

δεηαη ζην πινίν ρσξίο πξνκήζεηεο. Φαίλεηαη όηη νη 

ηαμηδηώηεο θαλόληδαλ κόλνη ηνπο ηε δηαηξνθή ηνπο 

ζηα πνιπήκεξα ζαιαζζηλά ηαμίδηα. Ο θαπεηάληνο 

ηνλ θαζεζπράδεη ιέγνληάο ηνπ όηη απηό δελ είλαη 

πξόβιεκα θαη ην κόλν πνπ εύρεηαη (ην πξαγκαηηθό 

πξόβιεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί) είλαη λα έρνπλ έλα 

ήζπρν θαη αζθαιέο ηαμίδη. ηε ζπλέρεηα ην θείκελν 

ζεσξεί αλαγθαίν λα καο ελεκεξώζεη γηα ηηο ζπλ-

ζήθεο πιεύζεο ζηελ Αδξηαηηθή: ηε ζπλεζηζκέλε 

λελεκία, αιιά θαη ηνλ άλεκν πνπ θξάηεζε έμη 

κεξόλπρηα ρσξίο λα είλαη θαηαζηξνθηθόο.
20

 

ηηο Ππάξειρ Θυμά κπνξνύκε λα δηα-

θξίλνπκε άιιε κία έκκεζε αλαθνξά ζε ηαμίδη θαη 

κάιηζηα καθξηλό. Ο απόζηνινο Θσκάο έρεη πνπ-

ιεζεί δνύινο ζε θάπνηνλ έκπνξν Αββάλε, κε ηνλ 

νπνίν ηαμηδεύεη πξνο ηελ Ιλδία. Απ’ όιν απηό ην 

κεγάιν ηαμίδη, ην αμηνκλεκόλεπην θαηά ηνλ ζπγ-

γξαθέα είλαη όηη έγηλε κε επλντθό άλεκν θαη 

έπιεπζαλ κε άλεζε κέρξη λα θηάζνπλ
21

 – αλαθνξά 

πνπ δείρλεη όηη θάηη ηέηνην δελ ήηαλ θαη ηόζν 

δεδνκέλν. 

Σέινο, άιιε κία έκκεζε αλαθνξά ζηνλ 

θίλδπλν λαπαγίνπ εμαηηίαο αλέκσλ έρνπκε ζηηο 

Ππάξειρ Παύλος. Δδώ ν απόζηνινο απαξηζκεί ηα 

ζαύκαηα πνπ έρεη θάλεη: επαίξεηαη όηη κπνξεί λα 

αλαζηήζεη λεθξνύο, λα ζεξαπεύζεη βαξηέο αζζέ-

λεηεο, λα πνιιαπιαζηάζεη ην θαγεηό γηα λα ρνξηά-

ζνπλ πνιινί, λα πεξπαηήζεη πάλσ ζηε ζάιαζζα 

θαη, ηέινο, λα ππνηάμεη ηνπο αλέκνπο. Δλώ ηα 

πεξηζζόηεξα ζαύκαηα είλαη ηξόπνλ ηηλά 

ζπλεζηζκέλα, αθνύ αλαθέξνληαη θαη από ηνλ 

Ιεζνύ, εδώ πξνζηίζεηαη άιιν έλα, ε ππνηαγή ησλ 

                                                           
20

 Ππάξειρ Πέηπος, 5. 
21

 Ππάξειρ Θυμά, Ππάξη Α΄. 
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αλέκσλ.
22

 Δίλαη θαλεξό όηη, όπσο ν ζάλαηνο θαη νη 

αξξώζηηεο, νη άλεκνη ζηε ζάιαζζα είλαη ηόζν 

ζπνπδαίν πξόβιεκα ώζηε λα απαηηείηαη ζαπκα-

ηνπξγή δύλακε γηα λα δακαζηνύλ. 

ε όια απηά ηα θείκελα πνπ εμεηάζακε ε 

αγσλία γηα έλα αζθαιέο ηαμίδη ζηελ ζάιαζζα κε 

νύξην άλεκν είλαη επίκνλε θαη νινθάλεξε. 

Ξαλαγπξλώληαο ζην εηζαγσγηθό παξαδνζηαθό 

ηξαγνύδη γηα ηελ θόξε από ηελ Ακνξγό, παξα-

ηεξνύκε όηη απηή ε έγλνηα παξέκεηλε ίδηα γηα 

αηώλεο. 

Οη Απόθξπθεο Πξάμεηο επηβεβαηώλνπλ ζε 

κεγάιν βαζκό απηά πνπ μέξνπκε από άιιεο πεγέο 

γηα ηνλ ηξόπν θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ ηαμηδηνύ θαηά 

ηνπο πξώηνπο ρξηζηηαληθνύο αηώλεο. Σνλίδνπλ δε 

κία πηπρή παξαπάλσ από άιιεο: ηελ αλαζθάιεηα 

θαη ηελ αγσλία ησλ ηαμηδησηώλ ζηε ζάιαζζα γηα 

ελδερόκελν λαπάγην. Καζώο ε παξνπζίαζε απηνύ 

ηνπ ζέκαηνο δελ ήηαλ ν ζθνπόο ησλ ζπγγξαθέσλ, 

ρξεηάζηεθε λα εζηηάζνπκε κε κηα πην πξνζεθηηθή 

καηηά ζε νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο πνπ ην 

αλαδεηθλύνπλ. Οη πεγέο, αθόκε θαη νη πην παξάδν-

μεο, απαληνύλ ζε απηά πνπ εκείο ξσηάκε, αξθεί λα 

βξνύκε ηελ θαηάιιειε εξώηεζε. 
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 Ππάξειρ Παύλος, 10.9. 


