
Saluum lotum! 

10 

 

 

Saluum lotum!  Καλόν ἔζηι ηό ζῆν! 

Όψειρ ηηρ θπηζκεςηικόηηηαρ ηος πλήθοςρ ζηα ππώιμα μαπηςπολόγια٭ 

 

Διέλε Ν. Δπαγγέινπ 

Τπνςήθηα Γηδάθησξ Βπδαληηλήο Σέρλεο 

 ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

elenevangelou@gmail.com 

 

Πεπίληψη: ηόρνο ηνπ άξζξνπ είλαη ε πξνζέγγηζε παξαγλσξηζκέλσλ πηπρώλ ηεο ζπιινγηθήο 

ζξεζθεπηηθόηεηαο, όπσο απηή εθδειώλεηαη κέζα από ηα πξώηκα καξηπξνιόγηα. Οξηζκέλα 

αγηνινγηθά θείκελα, από ην δεύηεξν έσο ηνλ ηξίην αηώλα κ.Υ, επηηξέπνπλ ηε κειέηε ηεο ςπρνινγίαο 

ησλ καδώλ ζηε Ρσκατθή θνηλσλία. Οη αληηδξάζεηο ησλ αλώλπκσλ ζεαηώλ θαιύπηνπλ έλα επξύηαην 

θάζκα ζπλαηζζεκάησλ. Σν πιήζνο παξνπζηάδεηαη κε ξεαιηζκό  θαη αληηζηέθεηαη ζε 

θαηεγνξηνπνηήζεηο: ζπρλά, ε βία ζπλππάξρεη θαη ελαιιάζζεηαη κε ηνλ νίθην.  

 

Summary: This paper aims to approach certain aspects of collective religiosity, as manifested 

through early martyrdom accounts. Some hagiological texts, dating from the second to the third 

century AD, allow us to study the psychology of the masses in Roman society. The reactions of 

anonymous spectators include a wide variety of emotions. The crowd is presented realistically, and 

resists categorization: violence often coexists and alternates with pity. 

Λέξειρ κλειδιά: καξηπξνιόγηα, ζπιινγηθή ζξεζθεπηηθόηεηα, πξώηκνο ρξηζηηαληζκόο 

Key words: martyrdom accounts, collective religiosity, 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. 

 

 

ην θέληξν ηνπ άξζξνπ απηνύ βξίζθεηαη ην 

αλώλπκν πιήζνο, όπσο παξνπζηάδεηαη κέζα από 

ηα πξώηκα καξηπξνιόγηα, από ηνλ δεύηεξν σο ηα 

κέζα ηνπ  ηξίηνπ αηώλα κ.Υ. Με άιια ιόγηα, ζα 

πξνζπαζήζσ λα πξνζεγγίζσ νξηζκέλεο όςεηο 

ηεο ςπρνινγίαο ησλ καδώλ ζηε ξσκατθή 

θνηλσλία,  ρσξίο  λα επηθεληξσζώ ζε δεηήκαηα 

πνπ αθνξνύλ ην ρξηζηηαληζκό θαη ηνπο 

δησγκνύο. Δλδηαθέξνκαη γηα ζέκαηα ζπκκεην-

ρήο, γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθδειώλνληαη, 

θαζώο θαη γηα ηηο κεηαζηξνθέο θαη κεηαπηώζεηο 

ηεο ζπιινγηθήο ζξεζθεπηηθόηεηαο, όπσο καο 

παξαδίδεηαη κέζα από ηα καξηπξνιόγηα. 

Πξόθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά αγλνεκέλε πηπρή ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ησλ Ρσκαίσλ, ε νπνία είλαη -

ηελ ίδηα ζηηγκή- ηδηαίηεξα θνξηηζκέλε. ηελ 

επηινγή κνπ θξύβεηαη έλα παξάδνμν: ηα θείκελα 

πνπ ρξεζηκνπνηώ δελ ηνπνζεηνύλ ηνπο ζεαηέο 
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ζην θέληξν ηεο αθήγεζεο. Οη καξηπξίεο πνπ 

έρνπκε ζηε δηάζεζή καο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πιήζνπο πξνέξρνληαη από ρξηζηηαλνύο: νη 

θαθνπρίεο ησλ καξηύξσλ βξίζθνληαη  πάληα ζε 

πξώην πιάλν. ηα πξώηκα καξηπξνιόγηα, νη 

ζεαηέο δελ εληάζζνληαη ζηελ αθήγεζε κόλν θαη 

κόλν γηα λα ππνγξακκίζνπλ  ηελ αγξηόηεηα  ηνπ 

εζληθώλ. Αληίζεηα, νη αληηδξάζεηο ηνπ πιήζνπο 

απνδίδνληαη κε εηιηθξίλεηα θαη ξεαιηζκό, ρσξίο 

ππεξβνιέο. Ο ζπκόο ζπλππάξρεη κε ηνλ νίθην: 

κηα κόλν ζηηγκή αξθεί γηα λα επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηε δηάζεζε ησλ καδώλ, λα εμνξγίζεη 

ή λα θαηεπλάζεη.  

Σα πξώηκα καξηπξνιόγηα, παξά ηνλ 

αγηνινγηθό ηνπο ραξαθηήξα, καο βνεζνύλ  λα   

πξνζεγγίζνπκε ζηηγκέο κεγάιεο έληαζεο, νη 

νπνίεο ζπάληα αθήλνπλ ίρλε ζηηο πεγέο.  ε θάζε 

πεξίπησζε, δελ είλαη εύθνιν λα θαηεγν-

ξηνπνηήζνπκε κηα εηεξόθιεηε θαη δηαξθώο 

κεηαβαιιόκελε νκάδα αλζξώπσλ. πλήζε 

εξσηήκαηα πεξί θαηαγσγήο, ειηθίαο ή 

θνηλσληθήο ζέζεο κνηάδνπλ αλώθεια. Έρνπκε 

όκσο ηελ επθαηξία λα εμεηάζνπκε άγλσζηεο 

πιεπξέο ηεο αλζξώπηλεο  ςπρνινγίαο θαη 

ζξεζθεπηηθόηεηαο, ζέηνληαο  λένπο πξνβιεκα-

ηηζκνύο. Πώο κεηαηξέπεηαη ην πιήζνο ζε όριν; 

Πώο εθθξάδεη ην ζπκό, ην θόβν θαη ηε ζιίςε 

κηα κεγάιε νκάδα αλζξώπσλ πνπ βξίζθεηαη ππό 

ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε; Απάληεζε ζε θάπνηα 

από ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ε πεξίπησζε ηνπ Πνιύθαξπνπ, 

επηζθόπνπ κύξλεο ν νπνίνο  καξηύξεζε ην 

ηξίην ηέηαξην ηνπ δεύηεξνπ αηώλα. Όηαλ νη 

καζεηέο ηνπ αξλήζεθαλ λα ζπζηάζνπλ ζηνπο 

ζενύο, νη ζεαηέο εμνξγίζηεθαλ: θώλαδαλ, 

έβξηδαλ θαη απαίηεζαλ ηε ζύιιεςε ηνπ 

ειηθησκέλνπ ηεξάξρε, ηνλ νπνίν ζεσξνύζαλ 

ππεύζπλν γηα ηελ άξλεζε απηή.
1
 Όηαλ ν ίδηνο ν 

Πνιύθαξπνο αξλήζεθε λα πξνζθέξεη ζπζία 

ιίγεο εκέξεο αξγόηεξα, ην πιήζνο εζληθώλ θαη 

Ινπδαίσλ πνπ παξαθνινπζνύζε ηε ζθελή 

αληέδξαζε κε παξόκνην ηξόπν. Οη ζεαηέο 

                                                 
1
 Μαρηύρηον ηοῦ Ἁγίοσ Ποισθάρποσ, 3.2.  

δέρηεθαλ ηελ θαηαδίθε ηνπ «παηέξα ησλ 

ρξηζηηαλώλ θαη πβξηζηή ησλ ζεώλ» κε 

αθαηάζρεην ζπκό θαη θξαπγέο.  Πξόηεηλαλ ηε 

ζαλάησζή ηνπ από άγξηα ζεξία, αιιά όηαλ απηό 

απεδέρζε αδύλαην, δήηεζαλ δηα βνήο λα θαεί 

δσληαλόο.
2
 Αθνινπζεί κηα ηδηαίηεξα ελδηα-

θέξνπζα πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ην 

πιήζνο ελεπιάθε άκεζα ζηε δηαδηθαζία, 

ζπγθεληξώλνληαο μύια θαη θξύγαλα από 

εξγαζηήξηα θαη ινπηξά.
3
 Βιέπνπκε νινθάζαξα 

ηηο αληηδξάζεηο αλώλπκσλ αλζξώπσλ, νη νπνίνη 

αηζζαλόηαλ όηη απεηινύληαη  νη παξαδνζηαθέο 

ιαηξείεο, αθόκα θαη ε ίδηα ε ζπλνρή ηεο 

απηνθξαηνξίαο. Κπξηαξρνύζε ν θόβνο θαη ν 

ζπκόο, ελώ επηθξαηνύζε πόισζε αλάκεζα ζηα 

δπν ζηξαηόπεδα. ηνλ ζύγρξνλν κειεηεηή, ε 

αηκόζθαηξα ζπκίδεη ζπγθξνύζεηο νπαδώλ 

αληίπαισλ αζιεηηθώλ νκάδσλ. 

Η ζξεζθεπηηθόηεηα ηνπ πιήζνπο εθδειώ-

ζεθε κε παξόκνην ηξόπν ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

δηώμεσλ πνπ ππέζηεζαλ νη ρξηζηηαλνί ηεο 

Βηέλλαο θαη ηνπ Λνπγδνύλνπ ην 177 κ. Υ.  Οη 

εζληθνί ηεο πεξηνρήο πξνρώξεζαλ ζε ρξήζε 

αθξαίαο βίαο απέλαληη ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο: 

ήδε από ηελ  αξρή ηεο αθήγεζεο  γίλεηαη ιόγνο  

γηα ηελ νξγή ησλ εζληθώλ. Κηύπεζαλ ηνπο 

ζπληνπίηεο ηνπο κε ρέξηα θαη πόδηα, ηνπο 

ιηζνβόιεζαλ θαη ηνπο έζπξαλ ζην έδαθνο κε 

πξσηνθαλή αγξηόηεηα.
4
 Αξλήζεθαλ λα αθνύ-

ζνπλ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ππεξάζπηζεο, 

αληηδξώληαο κε θξαπγέο θαη ύβξεηο.
5
 Οη 

θαηεγνξίεο γηα αηκνκημία θαη άιια θξηθηά 

εγθιήκαηα επηδείλσζαλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ 

θαηάζηαζε: αθόκε θαη νη κεηξηνπαζείο εζληθνί 

ζθιήξπλαλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνπο 

ρξηζηηαλνύο.
6
 Δλδεηθηηθή κνηάδεη  ε πεξίπησζε 

ηνπ γέξνληα Πνζεηλνύ, ν  νπνίνο δνύζε ζηελ 

ηνπηθή θνηλόηεηα γηα πνιιά ρξόληα. Όηαλ 

αξλήζεθε  λα πξνζθέξεη ζπζία, ην πιήζνο ηνλ 

                                                 
2
 Μαρηύρηον  Ποισθάρποσ, 9-12. 

3
 Μαρηύρηον Ποισθάρποσ, 13. 1. 

4
 Μαρηύρηον ηῶν ἐν Λοσγδούνῳ ηειεηωζένηων, 7.  

5
 Μαξηύξηνλ ηῶν ἐν Λοσγδούνῳ, 10. 

6
 Μαρηύρηο ηῶν ἐν Λοσγδούνῳ, 14-15. 
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μπινθόπεζε άγξηα, θισηζώληαο, βξίδνληαο θαη 

ζέξλνληάο ηνλ ζην έδαθνο. Όζνη βξηζθόηαλ 

καθξηά θαη δελ κπνξνύζαλ λα ηνλ 

πξνζεγγίζνπλ, ηνπ πεηνύζαλ δηάθνξα αληη-

θείκελα, πξνζπαζώληαο λα ηνλ θηππήζνπλ κε 

νηηδήπνηε θξαηνύζαλ ζηα ρέξηα ηνπο.
7
 Οη 

παξαπάλσ αληηδξάζεηο νθείινληαη ζε εθξήμεηο 

έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ: ε νξγή εθδειώλεηαη 

ηόζν κε ζσκαηηθή όζν θαη κε ιεθηηθή βία θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν επηβνιήο. 

Ξαλαβξίζθνπκε ην πιήζνο ιίγν παξαθάησ ζην 

ίδην θείκελν, όηαλ πεξηγξάθεηαη o δεκόζηνο 

βαζαληζκόο θαη ε εθηέιεζε ησλ ρξηζηηαλώλ. 

Μαζαίλνπκε όηη ην ακθηζέαηξν ήηαλ ζρεδόλ 

γεκάην κε ληόπηνπο αιιά θαη επηζθέπηεο, νη 

νπνίνη δνύζαλ ζε γεηηνληθέο πόιεηο.
8
 

πγθεληξώζεθαλ γηα λα παξαθνινπζήζνπλ κηα 

δεκόζηα εθδήισζε παλεγπξηθνύ ραξαθηήξα, 

κέζσ ηεο νπνίαο επηβεβαησλόηαλ ε από-

ηειεζκαηηθόηεηα ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ. Γηα θάπνηνο από ηνπο 

ζεαηέο, κηα ηέηνηα εθδήισζε ίζσο απνηεινύζε 

κηα επθαηξία γηα εθηόλσζε.
9
 Ύςσζαλ ηε θσλή 

ηνπο θαη δήηεζαλ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαιείσλ βαζαληζκνύ, αιιά θαη ηε δεκόζηα 

δηαπόκπεπζε ηνπ Αηηάινπ, ελόο από ηα 

επηθαλέζηεξα κέιε ηεο θνηλόηεηαο. Ο άλδξαο 

νδεγήζεθε δπν θνξέο κπξνζηά ζην πιήζνο θα 

έγηλε δεθηόο κε θξαπγέο, ύβξεηο θαη πξνπε-

ιαθηζκνύο.  Παξά ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο, ν 

Άηηαινο δελ δίζηαζε λα μεθηλήζεη καθξύ θαη 

ηεηακέλν δηάινγν κε ηνπο εμαγξησκέλνπο 

ζεαηέο.
10

 Θα κπνξνύζε ην κέλνο απέλαληη ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν λα νθείιεηαη ελ κέξεη  

ζηελ πςειή θνηλσληθή ηνπ ζέζε θαη ζε έλα 

αίζζεκα  εθδηθεηηθόηεηαο γηα ηελ ησξηλή ηνπ 

θαηάληηα;  

Σν πιήζνο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζην 

καξηύξην ηνπ Πηνλίνπ θαη ησλ ζπληξόθσλ ηνπ, 

ην νπνίν έιαβε ρώξα ζηε κύξλε, ην Μάξηην 

                                                 
7
 Μαρηύρηον ηῶν ἐν Λοσγδούνῳ, 29-31. 

8
 Μαρηύρηον ηῶν ἐν Λοσγδούνῳ, 47. 3-4. 

9
 Μαρηύρηον ηων εν Λοσγδούνω, 39-42. 

10
Μαρηύρηον ηων εν Λοσγδούνω, 43-44. 

ηνπ 250 κ.Υ. Όηαλ νη εθνπζίσο αιπζνδεκέλνη 

ρξηζηηαλνί μεθίλεζαλ ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηελ 

αγνξά, κηα κεγάιε νκάδα αλζξώπσλ 

ζπγθεληξώζεθε γύξσ ηνπο. Οη ζεαηέο ήηαλ 

ηόζνη πνιινί, ώζηε αλαγθαδόηαλ λα ζπξώμνπλ ν 

έλαο ηνλ άιιν γηα λα δνπλ θαιύηεξα. Κάζε 

δηαζέζηκν κέζν  ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

εμαζθαιηζηεί θαιύηεξε νξαηόηεηα: εζληθνί θαη 

Δβξαίνη, άλδξεο θαη γπλαίθεο γέκηζαλ 

αζθπθηηθά όινπο ηνπο δηαζέζηκνπο  δεκόζηνπο  

ρώξνπο, αθόκα θαη ηα ππεξώα. Υιεύαδαλ, 

έβξηδαλ θαη πξνπειάθηδαλ -θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε- όινπο ηνπο ρξηζηηαλνύο.
11

 Η νξγή, ε 

εηξσλεία θαη ε άζθεζε ιεθηηθήο βίαο ήηαλ ηα 

θπξίαξρα κέζα κε ηα νπνία νη ζεαηέο έθαλαλ 

αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο.  ε αληίζεζε κε όζα 

έρνπκε  δεη σο ηώξα, ην πιήζνο δελ αληέδξαζε 

κε αξλεηηθό ηξόπν όηαλ ν Πηόληνο απνθάζηζε λα 

κηιήζεη δεκόζηα. Αληίζεηα, καζαίλνπκε όηη νη 

ζπληνπίηεο ηνπ ηνλ άθνπζαλ κε πξνζνρή: ζηνλ 

ρώξν επηθξαηνύζε απόιπηε εζπρία. Μάιηζηα, 

νξηζκέλνη εζληθνί ηνλ παξαθάιεζαλ λα ζπζηάζεη 

θαη λα αθεζεί ειεύζεξνο. Γελ είλαη εύθνιν λα 

εμεγήζνπκε απηή ηελ αμηνπξόζεθηε δηαθνξν-

πνίεζε: ίζσο νθείιεηαη ζην ζεβαζκό πνπ 

απνιάκβαλε ν Πηόληνο, ηόζν από ρξηζηηαλνύο 

όζν από εζληθνύο. Αμίδεη λα ζηαζνύκε ζηε 

ζπγθηλεηηθή επίθιεζε ηνπ πιήζνπο: Καιόν ἔζηη 

ηό δῆν! 
12

 Οξηζκέλνη από ηνπο ζεαηέο, όρη κόλν 

επηζπκνύζαλ λα δήζεη ν Πηόληνο, αιιά ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα ζπγθεληξσζνύλ ζην ζέαηξν γηα 

λα αθνύζνπλ ζε κάθξνο όια  όζα ήζειε λα ηνπο 

πεη. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ καξηπξίνπ ζεκεηώλεη κε 

έκθαζε όηη ε δπλαηόηεηα απηή καηαηώζεθε 

επεηδή ν αλζύπαηνο θαη νη ζύκβνπινί ηνπ  

θνβήζεθαλ ηελ αληίδξαζε ηνπ πιήζνπο.
13

 Λίγν 

παξαθάησ ζην ίδην θείκελν, ζπλαληάκε κηα 

αθόκα δσεξή πεξηγξαθή ηεο πνιπθνζκίαο θαη 

ηνπ θνξηηζκέλνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηνύζε ζε 

αλάινγεο πεξηπηώζεηο. Η αγνξά ηεο κύξλεο 

                                                 
11

Μαρηύρηον  ηοῦ Ἁγίοσ Πηονίοσ ηοῦ Πρεζβσηέροσ θαὶ ηῶν 

ζὺν αὐηῷ, 3. 5-7. 
12

Μαρηύρηον Πηονίοσ, 5. 1-4. 
13

Μαρηύρηον Πηονίοσ, 7.1. 
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γέκηζε αζθπθηηθά κε αλζξώπνπο πνπ 

ζπγθεληξώζεθαλ εθεί γηα λα δνπλ ηνλ Πηόλην 

θαη ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ: ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε πεξηπαηθηηθή δηάζεζε κε ηελ 

νπνία ηνπο αληηκεηώπηδαλ. Αλαθέξνπκε 

ελδεηθηηθά θάπνηα από ηα ιόγηα ηνπ πιήζνπο, 

έηζη όπσο θαηαγξάθεθαλ ζην ζπγθξηκέλν 

θείκελν:  «Κνίηα πώο θνθθηλίδεη, απηόο πνπ ήηαλ 

πξηλ ηόζν ρισκόο!»,  «Μήπσο  ε λεαξή αβίλα 

θνβάηαη όηη ζα απνγαιαθηηζηεί από ηνλ δάζθαιό 

ηεο;»,  «Όζνη  δελ ζπζηάδνπλ ζα πξέπεη λα 

ηηκσξνύληαη!», «Απηόο εδώ ν αλζξσπάθνο ζα 

ζπζηάζεη!», «Ο ηάδε θαη ν δείλα ην έρνπλ ήδε 

θάλεη!». Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο δελ εθηνμεύ-

νληαη ζηνλ αέξα: ν Πηόληνο απάληεζε ζε 

θαζεκία από απηέο, μεθηλώληαο έλαλ έληνλν θαη 

παζηαζκέλν δηάινγν κε ην ζπγθεληξσκέλν 

πιήζνο. Γελ κνηάδνπλ όινη νη ζεαηέο αξλεηηθά 

πξνθαηεηιεκκέλνη. Κάπνηνη  δήισζαλ όηη ε 

ηηκσξία πνπ επηβιήζεθε είλαη άδηθε. Άιινη ηνπ  

ππελζύκηζαλ θνηλέο εκπεηξίεο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ην αίζζεκα ηεο πείλαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ελόο ιηκνύ.
14

 Η άζθεζε βίαο δελ ήηαλ 

ν κνλαδηθόο κεραληζκόο πίεζεο πνπ ρξεζηκν-

πνίεζε ην πιήζνο: ε ζπιινγηθή κλήκε κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη κε αλάινγν ηξόπν. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ Πηνλίνπ ζηε 

θπιαθή,  νη  εζληθνί επηζθέπηεο πνπ πξνζπά-

ζεζαλ λα ηνλ κεηαπείζνπλ ήηαλ πνιπάξηζκνη.
15

 

Η είζνδνο, ε παξακνλή θαη ε έμνδόο ηνπ από ην 

θηίξην ζπλνδεύηεθε από έληνλεο αληηδξάζεηο.
16

  

Η πεξίπησζε ηνπ Πηνλίνπ θαη ησλ ζπληξόθσλ 

ηνπ είλαη κνλαδηθή γηαηί ζην ίδην θείκελν 

ζπλππάξρεη ε ριεύε κε ηελ θαηαλόεζε, ν 

παζηαζκέλνο δηάινγνο κε ηε ζησπή, ε κλήκε κε 

ην κίζνο.   ην δεύηεξν θαη ηειεπηαίν κέξνο  ηνπ 

άξζξνπ ζα επηθεληξσζώ ζε ζπάληα ζηηγκηόηππα 

δηαθνξνπνίεζεο ή θαη απόηνκεο κεηαβνιήο ηεο 

δηάζεζεο ηνπ πιήζνπο.  

Η λεαξή Αγαζνλίθε καξηύξεζε επί 

Μάξθνπ Απξειίνπ, δειαδή κεηαμύ ησλ εηώλ 
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 Μαρηύρηον Πηονίοσ, 10. 
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 Μαρηύρηον Πηονίοσ, 12.1. 
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 Μαρηύρηον Πηονίοσ, 11. 1. 

161 θαη 180 κ. Υ. Οη ζεαηέο, βιέπνληαο πσο 

παξέκελε ακεηαθίλεηε, ηελ παξαθάιεζαλ  λα 

ζπζηάζεη θαη λα κελ αθήζεη νξθαλό ην γηό ηεο.  

Όηαλ ηειηθά εθείλε πέζαλε, θάπνηνη εκθα-

λίδνληαη λα ζξελνύλ, θάλνληαο ιόγν γηα 

«άδηθνπο λόκνπο θαη  άδηθα πξνζηάγκαηα».
17

 Η 

κεηξόηεηα  θαίλεηαη λα μππλά δηαθνξεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζην πιήζνο, κε θπξίαξρν ηνλ 

νίθην. Ο ζάλαηνο κηαο λέαο γπλαίθαο πνπ αθήλεη 

πίζσ ηεο κηθξά παηδηά, έκνηαδε άδηθνο. ηελ 

αηκόζθαηξα θπξηαξρνύζε ε επίθιεζε ζην 

ζπλαίζζεκα. Μάιηζηα, ζηε ιαηηληθή εθδνρή ηνπ 

καξηπξίνπ, ν ίδηνο ν  ύπαηνο ελζάξξπλε ηελ 

Αγαζνλίθε  λα αθνινπζήζεη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ 

πιήζνπο γηα ράξε ησλ παηδηώλ ηεο. Δθηόο από ηε 

κεηξόηεηα, ζπγθηλεί θαη ην ζσκαηηθό θάιινο. 

Σν γπκλό ζώκα θαη ε λεαληθή νκνξθηά ηεο 

Αγαζνλίθεο πξνθάιεζαλ ηνλ ζαπκαζκό αιιά 

θαη ηε ιύπε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ.
18

  

Η Πεξπέηνπα θαη ε Φηιηθεηάηε ήξζαλ θαη 

εθείλεο αληηκέησπεο κε ηελ έληνλε αληίδξαζε 

ηνπ πιήζνπο, ιίγν πξηλ ηε δεκόζηα εθηέιεζή 

ηνπο, ε νπνία έιαβε ρώξα ην έηνο 203 κ.Υ. Οη 

εζληθνί πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηηο εθδειώζεηο 

πξνο ηηκήλ ηνπ απηνθξάηνξα εθηόμεπζαλ  

θξαπγέο θαη πξνζβνιέο, ππξνδνηώληαο κηα 

έληνλε αληηπαξάζεζε. Ο δηάινγνο απηόο  

εμόξγηζε αθόκε πεξηζζόηεξν ηνπο ζεαηέο,  νη 

νπνίνη δήηεζαλ δηα βνήο ηε ζαλάησζε ησλ 

ρξηζηηαλώλ από κνλνκάρνπο θαη άγξηα ζεξία. Ο 

αλζύπαηνο έζπεπζε λα ηθαλνπνηήζεη ηε ιατθή 

επηζπκία.
19

 Όηαλ ε επίζεζε κηαο ιενπάξδαιεο 

βνύηεμε ζην αίκα έλαλ άλδξα κε ην όλνκα 

άηπξνο, ην πιήζνο  θώλαμε εθζηαζηαζκέλν ηε  

ζπλήζε ξσκατθή  επρή πξηλ ηελ επίζθεςε ζε 

θάπνην ινπηξό: Saluum lotum!  Saluum lotum! 

Saluum lotum!
20

 Σελ ίδηα ζηηγκή, νη ζεαηέο  

ζνθαξίζηεθαλ όηαλ ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηε 
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Saluum lotum! 

14 

 

γπκλόηεηα ηεο Πεξπεηνύαο θαη ηεο Φηιηθεηάηεο. 

Καη νη δύν ήηαλ λεαξέο κεηέξεο: ε Φηιηθεηάηε 

είρε κόιηο γελλήζεη πξόσξα, θαη ην ζηήζνο ηεο 

έζηαδε γάια.  Οη ζεαηέο δήηεζαλ λα θαιπθζνύλ 

ηα ζώκαηά  ησλ γπλαηθώλ πξνηνύ ζπλερηζηεί ε 

δηαδηθαζία. 
21

   

Γηα πνην ιόγν πξνέβεζαλ ζε απηή ηελ 

απαίηεζε; Σν γπκλό γπλαηθείν ζώκα  πξνθάιεζε 

θαη εδώ ηνλ νίθην  θαη ηε ζιίςε. Η λεαξή ειηθία 

θαη ε κεηξηθή ηνπο ηδηόηεηα ίζσο  λα πξνζθέ-

ξνπλ κηα απνζπαζκαηηθή απάληεζε ζην 

παξαπάλσ εξώηεκα. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

ζθελή μερσξίδεη γηα ηνλ σκό  ξεαιηζκό ηεο, 

αιιά  θαη ηε ιεπηνκέξεηα κε ηελ νπνία 

απνδίδνληαη νη απόηνκεο κεηαβνιέο ζηε δηάζεζε 

ησλ ζεαηώλ. Ο ζπκόο, νη ύβξεηο θαη ν 

ελζνπζηαζκόο γηα ηνλ επηθείκελν ζάλαην ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ, έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζρεδόλ 

ακέζσο ζηελ αλαηξηρίια θαη ηε ιύπεζε. 

Αθνξκή ππήξμε ε δεκόζηα έθζεζε ηνπ 

γπλαηθείνπ ζώκαηνο, κε εκθαλή ηα ζεκάδηα ηεο 

κεηξόηεηαο.  

Με βάζε ηα επηιεγκέλα ρσξία πνπ 

εμεηάζακε ζπλνπηηθά παξαπάλσ, ηη είδνπο 

ζπκπεξάζκαηα κπνξνύκε λα ζπλάγνπκε γηα  ηελ 

ςπρνινγία θαη ηελ ζξεζθεπηηθόηεηα ηνπ 

πιήζνπο ζηα πξώηκα καξηπξνιόγηα; Γελ 

κπνξνύκε λα κηιήζνπκε κε απόιπηνπο 

αξηζκνύο.  Γλσξίδνπκε  όηη νξηζκέλεο δεκόζηεο 

εθδειώζεηο- ζηηο νπνίεο  κπνξεί λα εληάζζεηαη ν 

βαζαληζκόο θαη ε ζαλάησζε ρξηζηηαλώλ- 

ζπγθέληξσλαλ ηεξάζηηα πιήζε. Οη ζεαηέο, 

εζληθνί θαη εβξαίνη, άλδξεο θαη γπλαίθεο,  ζπρλά 

αληαγσληδόηαλ κεηαμύ ηνπο γηα κηα ζέζε κε 

θαιύηεξε νξαηόηεηα. πλήζσο ήηαλ θάηνηθνη 

ηεο πόιεο ή ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Οη ζεαηέο 

δελ ιεηηνπξγνύζαλ πνηέ σο παζεηηθνί δέθηεο, νη 

νπνίνη πεξηνξηδόηαλ ζην λα παξαθνινπζνύλ ηα 

ηεθηαηλόκελα. πλδηαιεγόηαλ έληνλα κε ηνπο 

ρξηζηηαλνύο θαη ηνπο εθάζηνηε εθπξνζώπνπο ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο. Λεηηνπξγνύλ ζπλήζσο σο 

ζύλνιν, αιιά δελ ιείπνπλ νη θσλέο πνπ 
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δηαθνξνπνηνύληαη. Η παξνπζία ηνπο δελ είλαη 

πνηέ βνπβή, νύηε ην πεξηβάιινλ ηνπο 

απνζηεηξσκέλν. Πξόθεηηαη γηα έλα παιιόκελν 

ζπλνλζύιεπκα αλζξώπσλ, βαζηά απξόβιεπην 

θαη γεκάην αληηθάζεηο. Οη αλώλπκνη Ρσκαίνη 

ησλ πξσίκσλ καξηπξνιόγησλ αληηζηέθνληαη ζε 

θάζε πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο: αζθνύλ 

ζσκαηηθή θαη ιεθηηθή βία, πεξηπαίδνπλ, 

εηξσλεύνληαη θαη βξίδνπλ, απεηινύλ θαη 

θαλαηίδνληαη. Όπσο είδακε, ην πιήζνο 

κπνξνύζε λα κεηαηξαπεί ζε όριν κέζα ζε 

ειάρηζην ρξόλν.  Σελ ίδηα ζηηγκή, ε βία δελ είλαη 

ε κνλαδηθή αληίδξαζε πνπ κπνξνύκε λα 

αληρλεύζνπκε: ν νίθηνο, ε ζιίςε, ν ζαπκαζκόο 

βξίζθνπλ θαη απηνί ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηζηνξηθή 

αθήγεζε.  Όπνηα θαη αλ ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ θαηαγξάθνληαη, δελ ππήξμαλ πνηέ ζηαηηθά 

θαη δηαθνξνπνηνύληαλ ζε κεγάιν βαζκό, 

αλάινγα  κε ηελ πεξίπησζε. Η κειέηε ηεο 

ςπρνινγίαο θαη ηεο ζξεζθεπηηθόηεηαο ηνπ 

πιήζνπο κέζα από ηα πξώηκα καξηπξνιόγηα δελ 

πξνζθέξεηαη γηα πνζνηηθνπνηεκέλεο αλαιύζεηο 

ηεο ξσκατθήο θνηλσλίαο. Γελ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ζίγνπξεο απαληήζεηο ζε ζηέξεα 

εξσηήκαηα. Αληίζεηα, επηηξέπεη κηα θιεθηή, 

αιιά άθξσο γνεηεπηηθή καηηά  ζην επξύηαην 

θάζκα ηεο αλζξώπηλεο ςπρνζύλζεζεο.  


