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Πεπίλητη: Ζ εληππσζηαθή θαηάθηεζε ηνπ κεζνγεηαθνχ θφζκνπ απφ ηνλ Υξηζηηαληζκφ ηνλ 4ν αη. κ.Υ. 

ζπρλά επηζθηάδεη ηηο ηαπεηλέο απαξρέο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ απηνχ θηλήκαηνο, παξφηη παξνπζηάδνπλ πνιχ 

ελδηαθέξνλ θαη, απφ πνιιέο απφςεηο, δηακφξθσζαλ ηνλ ραξαθηήξα θαη ηε κεηαγελέζηεξε αλάπηπμή 

ηνπ. ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, επηρεηξψ, βαζηδφκελνο ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ζηα ζπλνπηηθά Δπαγγέιηα 

θαη ηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ, λα θσηίζσ νξηζκέλεο πηπρέο ηεο αξρηθήο ηνπ αλάπηπμεο, 

πξνζδηνξίδνληαο ηελ αξρηθή ηνπ θνηηίδα, θαηαλνψληαο νξηζκέλνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε 

ε Ηεξνπζαιήκ σο έδξα ηνπ, δηαθξίλνληαο πψο ππξνδνηήζεθε ε αξρηθή ηνπ γεσγξαθηθή εμάπισζε  θαη 

ηηο πηζαλέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπ Κηλήκαηνο πνπ αλάγθαζαλ ηα κέιε ηνπ λα έρνπλ ηφζν ζηελή θαη 

ηαθηηθή επαθή. Ζ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ επαγγειίσλ θαη ησλ Πξάμεσλ ππνδεηθλχεη ηε Γαιηιαία, φρη 

ηελ Ηεξνπζαιήκ, σο ηελ αξρηθή θνηηίδα ηνπ Κηλήκαηνο. Παξφια απηά, πνιχ ζχληνκα κεηά ηνλ ζάλαην 

ηνπ Ηεζνχ, ν ππξήλαο ησλ αξρηθψλ ηνπ αθνινχζσλ επέιεμε λα κεηαθηλεζεί κφληκα ζηελ Ηεξνπζαιήκ, 

πηζαλφλ ππφ ην βάξνο εζραηνινγηθψλ πξνζδνθηψλ θαη κηαο αλέιπηζηα καδηθήο έληαμεο λέσλ κειψλ ζην 

Κίλεκα. Παξά ηελ επξέσο δηαδεδνκέλε αληίιεςε πσο ην Κίλεκα άξρηζε ακέζσο λα εμαπιψλεηαη 

γεσγξαθηθά, νη Πξάμεηο ππνδειψλνπλ πσο ε αξρηθή ηνπ ηάζε ήηαλ ζπγθεληξσηηθή, κε ηα λέα κέιε λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζηελ Ηεξνπζαιήκ, παξά λα δηαζπείξνληαη. Ζ πξψηε ηνπ γεσγξαθηθή εμάπισζε 

γίλεηαη ππφ ην βάξνο ησλ πξψησλ ηνπηθψλ δηψμεσλ ηνπ Κηλήκαηνο, θαη φρη κε πξσηνβνπιία ησλ 

Απνζηφισλ, πνπ γεληθά, εκθαλίδνληαη λα αθνινπζνχλ ηελ πεξαηηέξσ γεσγξαθηθή εμάπισζε, φρη λα 

εγνχληαη απηήο. Σέινο, ε αλάγθε ησλ λέσλ κειψλ ηνπ Κηλήκαηνο λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε φζνπο είραλ 

γλσξίζεη πξνζσπηθά ηνλ Ηεζνχ, θαζψο θαη ν κηθξφο ζρεηηθά αξηζκφο αηφκσλ κε ηελ ηθαλφηεηα λα 

ζπζρεηίδνπλ ηε κεζζηαληθή ππφζηαζε ηνπ Ηεζνχ κε ηηο Δβξατθέο Γξαθέο πηζαλφλ ζπλέβαιε ζεκαληηθά 

ζηε δηθηχσζε ησλ πξψηκσλ θνηλνηήησλ θαη ζηελ ηαθηηθή ηνπο επηθνηλσλία. 

 

Summary: The impressive way by which Christianity conquered the Mediterranean world by the end of 

the 4th cent. AD often overshadows the humble origins of this religious movement, even though they 

are very interesting and have, in many ways, shaped the Movement’s character and future development. 

In this article, based almost entirely on the synoptic Gospels and the Acts of the Apostles, I try to shed 

some light on some aspects of its early development, by locating the Movement’s birthplace, 

understanding some of the reasons for selecting Jerusalem as its centre, discovering what triggered its 

initial spread, and what kind of needs forced the members of the Movement to establish so close and 

frequent contact. A thorough study of the Gospels and Acts specifies Galilee as the Movement’s 

birthplace, not Jerusalem. Still, soon after Jesus’ death, the nucleus of his followers chose to move 

permanently to Jerusalem, possibly because of eschatological expectations and an unexpected and 

massive success in gaining new members. Contrary to what is widely assumed, the Movement exhibited 

at first a tendency of concentrating its members to its centre instead of spreading to neighbouring 
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territories. Its first geographical spread outside Jerusalem is described as a result of local persecution, 

and not as an initiative by the Apostles, who mostly appear to follow up the Movement’s further 

dispersion instead of leading it. Last, the need among the members of the Movement to meet and 

socialise with persons who have known Jesus personally, as well as the small number of people within 

the Movement capable of linking Jesus’ Messianic status with the Hebrew Scriptures contributed to the 

formation of networks amongst the early communities of Jesus’ followers.   

    

Λέξειρ κλειδιά: πξψηκνο Υξηζηηαληζκφο, αθφινπζνη ηνπ Ηεζνχ, γεσγξαθηθή εμάπισζε, δηθηχσζε 

ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ. 
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Ζ Παιαηζηίλε ηνπ 1
νπ

 αηψλα επλννχζε ηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ θηλεκάησλ 

κε έληνλν ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα. ε κηα 

πεξηνρή θαη έλαλ ιαφ φπνπ ε ζρέζε κε ην ζείν 

ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν, ε χπαξμε ιίγσλ θαζνιηθά απνδεθηψλ 

δνγκάησλ θαη ε έιιεηςε κηαο απφιπηεο απζεληίαο 

ζε πνιπάξηζκα δεηήκαηα θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ 

θαη ζπλεζεηψλ ηξνθνδνηνχζαλ ηε ζπλερή 

αλάδπζε ηέηνησλ θηλεκάησλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα νπνία ήηαλ βξαρχβηα θαη δελ είραλ πξννπηηθέο 

δηάρπζεο ζε κε ηνπδατθνχο πιεζπζκνχο. Σν πψο 

έλα απφ απηά κεηεμειίρζεθε ζην δπλακηθφηεξν 

ζξεζθεπηηθφ ξεχκα ηεο αξραηφηεηαο, ηνλ 

ρξηζηηαληζκφ, είλαη κηα απφ ηηο ζπλαξπαζηη-

θφηεξεο ζεκαηηθέο ζηελ ηζηνξία ηεο αξραηφηεηαο. 

 Γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, νη απαξρέο απηήο 

ηεο εμάπισζεο παξακέλνπλ αξθεηά ζθηψδεηο. Οη 

ιηγνζηέο ζχγρξνλεο κε ηα γεγνλφηα πεγέο θαη ε 

ηάζε πνιιψλ κειεηεηψλ λα «δηαβάδνπλ» ζε απηέο 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζεσξίεο έρνπλ αθήζεη 

πνιιά εξσηήκαηα αλαπάληεηα.  

ην παξφλ άξζξν, επηρεηξψ, βαζηδφκελνο 

απνθιεηζηηθά ζηηο αθεγήζεηο ησλ ζπλνπηηθψλ 

Δπαγγειίσλ θαη ησλ Πξάμεσλ, λα πξνηείλσ 

νξηζκέλεο απαληήζεηο ζε θάπνηα πνιχ ελδηαθέ-

ξνληα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξψηκε 

αλάπηπμε ηνπ θηλήκαηνο
1
 ησλ αθνινχζσλ ηνπ 

Ηεζνχ: 

 Πνηα ήηαλ ε αξρηθή θνηηίδα ηνπ Κηλήκαηνο 

ησλ αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ; Ζ Γαιηιαία ή ε 

Ηνπδαία;  

 Ζ Ηεξνπζαιήκ εκθαλίδεηαη ζηηο Πξάμεηο σο ε 

εμαξρήο αλακθηζβήηεηε έδξα ηνπ Κηλήκα-

ηνο. Κη φκσο, είλαη ε πφιε ζηελ νπνία 

ζαλαηψζεθε ν ηδξπηήο ηεο, θαη ηίπνηα ζηα 

Δπαγγέιηα δελ ππνδειψλεη πσο ε δξάζε ηνπ 

Ηεζνχ είρε ηδηαίηεξε απήρεζε εθεί. Γηαηί, 

ινηπφλ, επηιέρζεθε ε Ηεξνπζαιήκ σο έδξα 

ηνπ Κηλήκαηνο; 

 ηηο δηάλνηεο ησλ πεξηζζνηέξσλ, ν 

ρξηζηηαληζκφο (ζσζηά) ηαπηίδεηαη κε κηα 

ζπλερή γεσγξαθηθή εμάπισζε. ε πνην 

βαζκφ ίζρπε απηφ γηα ηνλ αξρηθφ ππξήλα ησλ 

αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ, θαη ππφ πνηεο 

ζπλζήθεο άξρηζε λα εμαπιψλεηαη γεσγξαθη-

θά ην Κίλεκα;   

 Οη θνηλφηεηεο ησλ αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ 

εκθαλίδνληαη ζπζηεκαηηθά ζηηο πεγέο λα 

είλαη νξγαλσκέλεο ζε επξχηεξα δίθηπα θαη λα 

έρνπλ ηαθηηθφηαηε επηθνηλσλία. Απφ απηή 

ηελ άπνςε, απνηεινχλ εμαίξεζε κεηαμχ 

                                                                    
1. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ, ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο κε 

θεθαιαίν αξρηθφ γξάκκα ζα αλαθέξεηαη πάληνηε ζηνπο 

αθνινχζνπο ηνπ Ηεζνχ.  
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άιισλ ιαηξεπηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ 1
νπ

 

αηψλα. Πνηεο αλάγθεο νδήγεζαλ ζηε 

δηθηχσζε ησλ αξρηθψλ θνηλνηήησλ;   

Θα μεθηλήζνπκε ηελ εμέηαζε απηψλ ησλ 

εξσηεκάησλ πξνζδηνξίδνληαο πξψηα πνηα ήηαλ ε 

αξρηθή θνηηίδα ηνπ Κηλήκαηνο.  

 

Ποια ήηαν η απσική κοιηίδα ηος Κινήμαηορ; 

  

 Σφζν ηα Δπαγγέιηα φζν θαη νη Πξάμεηο 

παξνπζηάδνπλ σο πξσηαξρηθφ θέληξν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ηεζνχ ηε Γαιηιαία. Ο ίδηνο ν 

Ηεζνχο εκθαλίδεηαη ζπζηεκαηηθά λα έρεη 

αλαηξαθεί ζηε Ναδαξέη ηεο Γαιηιαίαο, ελψ γηα 

ηνλ ζαθέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζε ή από άηνκα 

πνπ δελ είλαη αθφινπζνί ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην 

επίζεην «Ναδσξαίνο».
2
 Ζ θαηαγσγή ηνπ απφ ηε 

Γαιηιαία δελ ακθηζβεηείηαη ζε θακία αμηφινγε 

πεγή, νχηε κνηάδεη λα εμππεξεηεί κε θάπνην 

ηδηαίηεξν ηξφπν ηνπο ζηφρνπο ηνπ Κηλήκαηνο – ην 

αληίζεην κάιηζηα, γηα απηφ θαη απαηηεί θάπνηα 

αηηηνιφγεζε.
3
 Οη παιαηφηεξνη αθφινπζνη ηνπ 

Ηεζνχ επίζεο πξνζδηνξίδνληαη σο «Ναδσξαίνη»
4
 

θαη «Γαιηιαίνη»
5
 θαη γεληθά ζπζρεηίδνληαλ ζηηο 

δηάλνηεο ησλ Ηνπδαίσλ κε ηε Γαιηιαία, αθφκε θη 

αλ δελ θαηάγνληαλ φλησο απφ εθεί.
6
 

                                                                    
2. Καηαγσγή απφ ηε Ναζαπέη: Μαη. 2:23⋅ 4:13⋅ 21:10⋅ 
Μάξ. 1:9⋅ Λνπθ. 1:26⋅ 2:4, 39, 51⋅ 4:16⋅ Ησάλ. 1:45-46⋅ 
Πξάμ. 10:38. «Ναζυπαίορ»: Μαη. 26:71⋅ Ησάλ. 18:5 [θαη 

«Ναδαξελφο» ζε κεηαγελέζηεξα ρεηξφγξαθα], 7⋅ Πξάμ. 

2:22. «Ναζαπηνόρ»: Μάξ. 14:67⋅ 16:6⋅ Λνπθ. 24:19 [θαη 

«Ναδσξαίνο» ζε κεηαγελέζηεξα ρεηξφγξαθα]. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ν φξνο «Ναδαξελφο» έρεη ζηελφηεξε 

εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα κε ην «Ναδαξέη» απφ φ,ηη ην 

«Ναδσξαίνο», πνπ πξνδίδεη κηα πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ηνπ 

φξνπ κε ηνλ φξν «Ναδεξαίνο». Πξνθαλψο δελ είλαη ηπραίν 

πνπ ην παιαηφηεξν απφ ηα Δπαγγέιηα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

«Ναδαξελφο», επηβεβαηψλνληαο αθφκε πην μεθάζαξα ηελ 

αξρηθά ακηγψο γεσγξαθηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ.  

3. Μαη. 2:23.  

4. Πξάμ. 24:5.  

5. Πξάμ. 1:11⋅ 2:7.  

6. ην θαηά Ησάλλε επαγγέιην, φηαλ ν Νηθφδεκνο κηιά ππέξ 

ηνπ Ηεζνχ, νη Φαξηζαίνη ηνλ ξσηνχλ εηξσληθά κήπσο 

θαηαγφηαλ θη εθείλνο απφ ηε Γαιηιαία (Ησάλ. 7:45-52).  

Ζ Γαιηιαία απνηειεί θαη ηνλ θαηεμνρήλ 

ρψξν δξάζεο ηνπ Ηεζνχ ζηα ζπλνπηηθά 

Δπαγγέιηα, θαζψο θαη ηελ πεξηνρή κε ηα 

πεξηζζφηεξα ηνπσλχκηα ζηηο αθεγήζεηο ησλ 

Δπαγγειίσλ.
7
 Ζ Καπεξλανχκ απνηεινχζε, 

πηζαλφηαηα, ηε βάζε ηνπ Ηεζνχ,
8
 φπσο θαη ηνλ 

ηφπν θαηαγσγήο ησλ πεξηζζνηέξσλ ζηελψλ ηνπ 

αθνινχζσλ.
9
 ηα επαγγέιηα ηνπ Μαηζαίνπ θαη 

ηνπ Μάξθνπ, ε Καπεξλανχκ πεξηγξάθεηαη σο ε 

‘δηθή ηνπ πφιε’,
10

 θαη εθεί είλαη πνπ ηνπ δεηνχλ 

λα πιεξψζεη ηνλ θφξν ηνπ Νανχ.
11

 Αληίζεηα, ν 

                                                                    
7. Βεζζατδά, Καλά, Καπεξλανχκ, Υνξαδίλ, Ναΐλ, Ναδαξέη, 

Μαγαδάλ. Δλδεηθηηθά, Μαη. 11:20-23· 15:39· Λνπθ. 4:16· 7, 

11· Ησάλ. 2:11.  

8. Μαη. 4:13-16· Μάξ. 1:16-34⋅ Λνπθ. 4:16, 23, 28-41⋅ 
Ησάλ. 2:12, 13.  

9. πγθεθξηκέλα νη Αλδξέαο, Πέηξνο, Ηάθσβνο ηνπ 

Εεβεδαίνπ θαη ν Ησάλλεο ν αδειθφο ηνπ (Λνπθ. 4:31· Μαη. 

4:13-22). Σν ίδηνο ηζρχεη θαη γηα ηνλ Μαηζαίν/Λεπί (Μαη. 

4:23-25· 9:1-9). O κφλνο ζηελφο αθφινπζνο ηνπ Ηεζνχ πνπ 

δελ θαηάγεηαη απφ ηε Γαιηιαία είλαη ν Ηνχδαο ν Ηζθαξηψηεο. 

10. Μαη. 9:1· Μάξ. 2:1.  

11. Μαη. 17:24–27. Δπίζεο, νξηζκέλα απφ ηα γλσζηφηεξα 

ζαχκαηά ηνπ θαη θάπνηα απφ ηα πην γλσζηά πεξηζηαηηθά ηεο 

δηαθνλίαο ηνπ ιαβαίλνπλ ρψξα εθεί⋅ ελδεηθηηθά, ε ζεξαπεία 

ηνπ παξαιπηηθνχ ζην Μάξ. 2:2-12 θαη ε θιήζε ηνπ 

Μαηζαίνπ/Λεπί (Μαη. 9:9-11· Λνπθ. 5:27-30). Δίλαη, 

επίζεο, ελδηαθέξνλ πσο ζηελ Καπεξλανχκ εκθαλίδεηαη γηα 

πξψηε θνξά λα έρεη απήρεζε ην θήξπγκα ηνπ Ηεζνχ ζε κε 

Ηνπδαίνπο ζενζεβείο (Μαη. 8:5-13· Λνπθ. 7:1-10). Δθεί 

ιαβαίλεη ρψξα θαη ε πξψηε ηνπ ζνβαξή ξήμε κε έλα κεγάιν 

αξηζκφ αθνινχζσλ ηνπ (Ησάλ. 6:17-71). Πέξαλ ηεο 

Καπεξλανχκ, δελ γλσξίδνπκε θακία άιιε πφιε ή έζησ 

ρσξηφ ηεο πεξηνρήο γηα ην νπνίν κπνξνχκε κε βεβαηφηεηα 

λα πνχκε πσο ππήξρε έζησ κηα νξγαλσκέλε νκάδα 

αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ. Ζ Υνξαδίλ αλαθέξεηαη κφλν γηα ηελ 

έιιεηςε εθηίκεζεο πνπ έδεημε γηα ην θήξπγκά ηνπ (Λνπθ. 

10:10-16), φπσο θαη ε Βεζζατδά, ε νπνία αλαθέξεηαη σο 

ηφπνο θαηαγσγήο ηνπ Φηιίππνπ, ηνπ Αλδξέα θαη ηνπ 

Πέηξνπ ζην επαγγέιην ηνπ Ησάλλε (Ησάλ. 1:44), θαη σο 

ηνπνζεζία νξηζκέλσλ απφ ηα ζαχκαηα ηνπ Ηεζνχ (Μάξ. 

8:22⋅ Λνπθ. 9:10-17⋅ [πξβι. Μαη. 14:13-21]⋅ Λνπθ 10:13⋅ 
Ησάλ. 6:10. Ο Ηψζεπνο ζπλδέεη ην φλνκα «Βεζζατδά» κε 

έλα ππθλνθαηνηθεκέλν ρσξηφ πνπ βξηζθφηαλ αλαηνιηθά ησλ 

εθβνιψλ ηνπ Ηνξδάλε ζηε Θάιαζζα ηεο Γαιηιαίαο, θαη ην 

νπνίν αλνηθνδνκήζεθε απφ ην Φίιηππν ηνλ ηεηξάξρε θαη 

νλνκάζηεθε «Ηνπιηάο» (Ἰνπδ. ἀξρ., XVIII 28 [2, 1]). Ζ 

Ναΐλ, πφιε ηεο Γαιηιαίαο πεξίπνπ 35 ρικ. λφηηα-

λνηηνδπηηθά ηεο Καπεξλανχκ, είλαη ε κνλαδηθή πφιε ηεο 

Γαιηιαίαο πνπ θαηνλνκάδεηαη σο ηφπνο δξάζεο ηνπ Ηεζνχ 
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Ηεζνχο εκθαλίδεηαη λα απνθεχγεη ζπζηεκαηηθά ηα 

ιηγνζηά κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Γαιηιαίαο, 

φπσο ηε επθψξηδα θαη ηελ Καηζάξεηα ηνπ 

Φηιίππνπ, παξφηη πεξηδηαβαίλεη ηηο γεηηνληθέο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο
12

 θαη πξνζειθχεη ην ελδηα-

θέξνλ αηφκσλ απφ ηελ Σχξν θαη ηε ηδψλα.
13

  

Δίλαη αιήζεηα πσο δελ βξίζθνπκε ζηα 

Δπαγγέιηα αλαθνξά ζε κηα ζηαζεξή νκάδα 

πηζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ζηε Γαιηιαία 

– πηζαλφλ, κεηαμχ άιισλ, επεηδή θάηη ηέηνην δελ 

ήηαλ άκεζνο ζηφρνο ηνπ ίδηνπ ηνπ Ηεζνχ. Σν κφλν 

κέξνο ζην νπνίν ζα κπνξνχζακε λα εηθάζνπκε 

ηελ χπαξμε κηαο πην ζηαζεξήο νκάδαο 

ππνζηεξηθηψλ ηνπ είλαη ε Ναδαξέη, φρη ηφζν 

ιφγσ ηεο επηηπρίαο ηνπ θεξχγκαηνο ηνπ Ηεζνχ 

ζηελ πεξηνρή, φζν επεηδή δνχζαλ εθεί νη ζαξθηθνί 

αδειθνί ηνπ θαη ε κεηέξα ηνπο.
14

 Όπσο θαη 

λα ’ρεη, ε χπαξμε κηαο δηεζπαξκέλεο νκάδαο 

αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Γαιηιαίαο πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

Ηεζνχ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ αθήγεζε ησλ 

Πξάμεσλ, φπνπ ε Γαιηιαία πξνζδηνξίδεηαη μεθά-

ζαξα σο ε αξρηθή θνηηίδα ηνπ Κηλήκαηνο.
15

  

Δθφζνλ ε Γαιηιαία πξνζδηνξίδεηαη ηφζν 

εχθνια σο ε αξρηθή θνηηίδα ησλ αθνινχζσλ ηνπ 

                                                                                                                  
απνθιεηζηηθά κε ζεηηθφ ηξφπν (Λνπθ. 7:1-17). Ζ Καλά, 

ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ Ναζαλαήι ζην επαγγέιην ηνπ Ησάλλε 

(21:2) αλαθέξεηαη σο ηφπνο δξάζεο ηνπ Ηεζνχ 

απνθιεηζηηθά ζην ηέηαξην Δπαγγέιην – 1:43-49· 2:1-12⋅ 
4:46-54 

12. Μαη. 16:13-20⋅ Μάξ. 8:27. 

13. Μαη. 15:21-28· Μάξ. 3:7, 8⋅ 7:24-31⋅ Λνπθ. 6:17.  

14. Μαη. 13:54-58· Μάξ. 6:1-6⋅ Λνπθ. 4:16. Αο ζεκεησζεί, 

σζηφζν, πσο αθφκε θαη ηα αδέιθηα ηνπ εκθαλίδνληαη λα 

ζπληαπηίδνληαη πιήξσο κε ηελ νκάδα ησλ αθνινχζσλ ηνπ 

κφλν κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Ηεζνχ - Μάξ. 3:21⋅ Ησάλ. 7:5. 
Δίλαη βέβαηα πηζαλφ λα ππήξραλ ζε δηάθνξεο άιιεο θψκεο 

άηνκα πνπ δηαηεξνχζαλ κηα ζεηηθή εληχπσζε γηα ην 

άγγεικα ηνπ Ηεζνχ θαη ίζσο εληάρζεθαλ ζην Κίλεκα κεηά 

ην ζάλαηφ ηνπ. Απηφ ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη λα ππνδειψλνπλ 

νη Πξάμεηο, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε «εθθιεζίεο ηεο 

Γαιηιαίαο», παξφηη δελ αλαθέξεηαη θακία πξφηεξε 

επαγγειηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή απφ ηελ 

εθθιεζία ηεο Ηεξνπζαιήκ (Πξάμ. 9:31).  

15. Πξάμ. 10:37⋅ 13:31.  

Ηεζνχ, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα αλαξσηεζνχκε 

γηαηί ην Κίλεκα γλψξηζε εθεί κεγαιχηεξε 

επηηπρία απφ φ,ηη ζηελ Ηνπδαία.  

 

Γιαηί ζηη Γαλιλαία; 

 

Σν ελδηαθέξνλ απηφ εξψηεκα πεξηιακβά-

λεη ηφζν κεγάιν αξηζκφ πηζαλψλ παξαγφλησλ θαη 

αηηηψλ, ψζηε είλαη αδχλαηνλ λα θαιπθζεί ζε έλα 

άξζξν απηήο ηεο έθηαζεο. ηφρνο κνπ είλαη λα 

δηαηππψζσ απιά νξηζκέλεο ζθέςεηο θαη λα 

θσηίζσ θάπνηεο πηζαλέο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Όληαο ην βνξεηφηεξν άθξν ηεο Παιαηζηί-

λεο,
16

 ε Γαιηιαία απνηεινχζε κηα ηδηφηππε 

λεζίδα Ηνπδατζκνχ, πνιχ θνληά ζηελ θαξδηά ηνπ 

έζλνπο, αιιά πεξηθπθισκέλε απφ πιεζπζκνχο 

εζληθψλ απφ βνξξά, δχζε θαη αλαηνιή, θαη 

ακαξεηηψλ πξνο λφην. Ππθλνθαηνηθεκέλε,
17

 κε 

ιηγφηεξν αηζζεηή ξσκατθή παξνπζία απφ φ,ηη 

ζηελ Ηνπδαία, ε Γαιηιαία απνηεινχζε ηκήκα ηνπ 

Βαζηιείνπ ησλ Ζξσδηδψλ θαηά ην πξψην κηζφ 

ηνπ 1
νπ

 αηψλα, πεξλψληαο ππφ άκεζε ξσκατθή 

θαηνρή κφιηο ην 44,
18

 κε απνηέιεζκα ε ζηάζε ησλ 

θαηνίθσλ έλαληη ησλ Ρσκαίσλ θαη ησλ εζληθψλ λα 

είλαη πην κεηξηνπαζήο απφ φ,ηη ζηε λφηηα 

Παιαηζηίλε, ηδηαίηεξα πξηλ ην 50, δειαδή ηελ 

πεξίνδν πνπ ην Κίλεκα αλαπηχζζεηαη θαη 

δηθηπψλεηαη ξαγδαία βφξεηα ηεο Γαιηιαίαο θαη 

ζηε γεηηνληθή Φνηλίθε.   

Αλακθίβνια, ππήξραλ θάπνηεο πνιηηηζκη-

θέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Δβξαίσλ ηεο Γαιηιαίαο 

θαη ηεο Ηνπδαίαο: γηα παξάδεηγκα, νη Γαιηιαίνη 

μερψξηδαλ εχθνια απφ ηελ ηδηαίηεξα βαξηά 

πξνθνξά ηνπο θαη γίλνληαλ ζπρλά αληηθείκελν 

ριεπαζκνχ γηα απηφλ ηνλ ιφγν απφ ηνπο λφηηνπο 

                                                                    
16. RE s.v. Galilaea.  

17. Ἰσζ. βίνο, 235. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ Ησζήπνπ πσο ην 

κηθξφηεξν απφ ηα ρσξηά ηεο Γαιηιαίαο αξηζκνχζε πάλσ απφ 

15.000 θαηνίθνπο (Ἰνπδ. Πόι., ΗΗΗ, 3, 2 [41-43]) είλαη 

θξαπγαιέα ππεξβνιή. 

18. Αθφκε θαη κεηά ην 44, θάπνηα ηκήκαηα ηεο Γαιηιαίαο 

παξέκεηλαλ εθηφο ξσκατθνχ ειέγρνπ.  
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νκνεζλείο ηνπο.
19

 Σν θαηά πφζνλ νη ζξεζθεπηηθέο 

πξαθηηθέο ή απφςεηο ησλ Ηνπδαίσλ ηεο Γαιηιαίαο 

κπνξεί λα δηέθεξαλ ζεκαληηθά απφ απηέο ησλ 

Ηνπδαίσλ ηεο Ηεξνπζαιήκ έρεη απαζρνιήζεη 

επαλεηιεκκέλα ηε ζχγρξνλε έξεπλα,
20

 αιιά δελ 

ππάξρεη θάπνηα καξηπξία πνπ λα ππνδειψλεη πσο 

νη Γαιηιαίνη αηζζάλνληαλ ιηγφηεξν «Ηνπδαίνη» 

απφ ηνπο λφηηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο.
21

 Γελ 

ππάξρεη, επίζεο, θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα 

ππνδειψλεη θάπνηα ιηγφηεξν φζηα ζηάζε ησλ 

Γαιηιαίσλ έλαληη ζεζκψλ φπσο νη εηήζηεο ενξηέο 

θαη ν Ναφο ηνπ Γηαρβέ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, παξφηη, 

αλακθίβνια ιφγσ απφζηαζεο, δελ ηνλ επηζθέ-

πηνληαλ ην ίδην ζπρλά φζν νη Ηνπδαίνη ηεο λφηηαο 

Παιαηζηίλεο.
22

  

Απφ ηελ άιιε, είλαη αιήζεηα πσο ζηα 

ζπλνπηηθά Δπαγγέιηα θαη ηηο ξαβηληθέο παξα-

δφζεηο ηεο Ακνξατθήο πεξηφδνπ (200-500 κ.Υ.) 

αληρλεχεηαη κηα ιηγφηεξν απζηεξή πξνζθφιιεζε 

ή ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηηαγέο ηνπ Νφκνπ θαη ηεο 

                                                                    
19. Δλδεηθηηθά, βι. Μαη. 26:73. Τπάξρεη δε κηα ακθίβνιεο 

αμηνπηζηίαο καξηπξία φηη, εμαηηίαο πξνθαηάιεςεο γηα ηελ 

πξνθνξά ηνπο, ηνπο απαγνξεπφηαλ λα δηαβάδνπλ δεκφζηα 

ηνλ Νφκν ζηε ζπλαγσγή ζηελ Ηνπδαία. Βι. ζρεηηθά, W. 

Horbury, W. D. Davies, J. Sturdy (eds.), The Cambridge 

History of Judaism, Cambridge University Press, Cambridge 

1999, η. 3, ζζ. 600-2.  

20.Ό.π., η. 3, ζ. 596 θ.ε.  

21. Έρεη δηαηππσζεί ε ζεσξία πσο νη Γαιηιαίνη 

απνηεινχζαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ απνγφλνπο πιεζπζκψλ 

πνπ είραλ πξνζειπηηζηεί ζηνλ Ηνπδατζκφ πεξί ηα κέζα ηνπ 

1νπ αηψλα π.Υ., αιιά αθφκε θη αλ ηζρχεη θάηη ηέηνην 

(πξάγκα ακθίβνιν), δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

επνρή πνπ καο ελδηαθέξεη. Παξφκνηα, ε άπνςε πνπ ήζειε 

ηε Γαιηιαία λα θαηνηθείηαη απφ αξθεηά κεγάινπο αξηζκνχο 

εζληθψλ έρεη πιένλ αλαζθεπαζηεί πιήξσο, θαζψο ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία πηζηνπνηνχλ ηελ χπαξμή ηνπο κφλν ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο 

Ζξσδίδεο, φπσο ζηελ Σηβεξηάδα. Ό.π. ζ. 600.  

22. Δίλαη αιήζεηα πσο ππάξρνπλ ζε ξαβηληθά θείκελα 

παξαδφζεηο πνπ αλάγνληαη ζηελ πεξίνδν πξηλ ηε κεγάιε 

Ηνπδατθή εμέγεξζε θαη θαηαγξάθνπλ δηαθνξέο ζε νξηζκέλα 

ζέκαηα ιαηξεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζπλεζεηψλ (πξνγακη-

αίεο ζρέζεηο κεηαμχ αξξαβσληαζκέλσλ, δηθαηψκαηα ρεξψλ, 

ηαθηθά έζηκα, ηήξεζε ενξηψλ θαη ρξήζε φξθσλ), ηίπνηε 

φκσο πνπ λα καο δίλεη ην δηθαίσκα λα ππνζέηνπκε ηελ 

χπαξμε κηαο δηαθξηηήο κνξθήο Ηνπδατζκνχ ζηε Γαιηιαία.  

πξνθνξηθήο ηνπδατθήο παξάδνζεο ζηνπο Δβξαί-

νπο ηεο Γαιηιαίαο απφ απηνχο ηεο Ηνπδαίαο.
23

 

Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί πσο ε Γαιηιαία είρε 

ειάρηζηεο κεγάιεο πφιεηο θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε κέζε απφζηαζε πνπ ηε ρψξηδε απφ ηελ 

Ηεξνπζαιήκ, πηζαλφλ δηέζεηε πνιχ κηθξφηεξν 

αξηζκφ εηδεκφλσλ ζηνλ Νφκν απφ φ,ηη ε Ηνπδαία: 

φζνη δηέπξεπαλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζχληνκα 

κεηαθφκηδαλ ζην θέληξν ηεο Ηνπδατθήο ιαηξεί-

αο.
24

  

Πξνθαλψο νη καξηπξίεο απηέο δελ 

επαξθνχλ γηα λα ζπκπεξάλνπκε πσο νη Γαιηιαίνη 

ήηαλ ιηγφηεξν έλζεξκνη ηεξεηέο ή κειεηεηέο ηνπ 

Νφκνπ, αιιά είλαη αξθεηά πηζαλφ ην θιίκα ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή λα ήηαλ πην θηιηθφ γηα έλαλ 

δάζθαιν φπσο ν Ηεζνχο, πνπ απέδηδε κηθξφηεξε 

ζεκαζία ζε δεηήκαηα ηειεηνπξγηθήο θαζαξφηε-

ηαο θαη ζηειίηεπε ηνλ ειηηηζκφ ησλ εηδεκφλσλ 

ηνπ Νφκνπ θαη ηελ πεξηθξφλεζή πνπ έδεηρλαλ ζε 
                                                                    
23. ε δχν πεξηπηψζεηο ζηα ζπλνπηηθά Δπαγγέιηα, ηνλίδεηαη 

κε έκθαζε πσο νη Φαξηζαίνη θαη γξακκαηείο πνπ 

αληηκάρνληαη ηνλ Ηεζνχ γχξσ απφ δεηήκαηα ηειεηνπξγηθήο 

θαζαξφηεηαο ή εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ είλαη απφ ηελ 

Ηεξνπζαιήκ: ζπγθεθξηκέλα γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, 

Μαη. 15:1⋅ Μάξ. 7:1, 5⋅ γηα ηνλ εμνξθηζκφ δαηκφλσλ, Μάξ. 

3:22. Πξβι. σζηφζν Λνπθ. 5:17. χκθσλα κε ην Σαικνχδ 

ηεο Ηεξνπζαιήκ (y. Šabb. 16, 15d), o Ηερσαλάλ, γηνο ηνπ 

Εαθθαΐ, πνπ έδεζε ζηε Γαιηιαία επί δεθανθηψ ρξφληα πξηλ 

ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Νανχ ην 70 κ.Υ., αλαθψλεζε: 

«Γαιηιαία, Γαιηιαία, ηξέθεηο κίζνο γηα ηνλ Νφκν!». Σν 

μέζπαζκά ηνπ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο πσο, παξά ηε θήκε 

ηνπ σο εηδήκνλνο ζην Νφκν, ε ζπκβνπιή ηνπ είρε δεηεζεί 

κφιηο δχν θνξέο φιν απηφ ην δηάζηεκα! Θα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε, σζηφζν, πσο ε ζπγθεθξηκέλε παξάδνζε 

παξαδίδεηαη απφ έλαλ ξαβίλν ησλ κέζσλ ηνπ ηξίηνπ αηψλα. 

Δπίζεο, ην Βαβπισληαθφ Σαικνχδ (b. ‘Erub. 53b) 

πεξηγξάθεη ηελ άγλνηα ησλ Γαιηιαίσλ γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο 

ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξάδνζεο σο παξνηκηψδε, κε ηνλ φξν 

«Γαιηιαίνο» λα απνηειεί ζπρλά ζπλψλπκν ηνπ «αδανχο» ή 

ηνπ «αλφεηνπ». Γελ απνθιείεηαη σζηφζν ε ελ ιφγσ 

παξάδνζε λα έρεη επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε 

δηακάρε κεηαμχ ρνιψλ ηεο Βαβπιψλαο θαη ηεο Γαιηιαίαο 

θαηά ηελ Ακνξατθή πεξίνδν (200 κε 500 Κ. Υ.). 

24. Δίλαη ελδηαθέξνλ πσο γλσξίδνπκε κφιηο έλα δηάζεκν 

ξαβίλν ησλ αξρψλ ηνπ δεχηεξνπ αηψλα απφ ηε Γαιηιαία, 

νλφκαηη Ησζή (Yose), πνπ πξνζδηνξηδφηαλ απφ ηνλ ηφπν 

θαηαγσγήο ηνπ («ν Γαιηιαίνο») – γεγνλφο πνπ ίζσο 

ππνδειψλεη πσο απνηεινχζε κάιινλ ζπάληα πεξίπησζε. 
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άηνκα πνπ δελ είραλ ηδηαίηεξε θαηάξηηζε ζηε 

γξαπηή θαη πξνθνξηθή παξάδνζε. Γελ είλαη ιίγνη 

απηνί πνπ ζεσξνχλ ηε Γαιηιαία ησλ κέζσλ ηνπ 

πξψηνπ αηψλα ιίθλν δηαθφξσλ ραξηζκαηηθψλ 

κνξθψλ κε επαλαζηαηηθέο δηαζέζεηο θαη ζαπκα-

ηνπξγηθά ραξίζκαηα.
25

 Ζ ελδηαθέξνπζα απηή 

άπνςε, φκσο, ζηεξείηαη νπζηαζηηθήο ηεθκεξίσ-

ζεο. Απφ ηελ άιιε, κνηάδεη ινγηθφ κηα εγεηηθή 

κνξθή πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ηηο ηάμεηο ησλ 

Φαξηζαίσλ ή ησλ αδδνπθαίσλ, νχηε έρεη ην 

θχξνο θάπνηαο ηδηαίηεξεο κνξθσηηθήο θαηάξηηζεο 

θαη ηηο επαθφινπζεο γλσξηκίεο θαη δηαζπλδέζεηο, 

λα έρεη πνιχ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ηνπδατζκνχ, παξά ζην θχξην 

ιαηξεπηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπ θέληξν.  

 

Γιαηί ζηην Ιεποςζαλήμ; 

 

Αο πεξάζνπκε ηψξα ζην δεχηεξν 

εξψηεκα. Αθνχ ε Γαιηιαία ήηαλ ε αξρηθή θνηηίδα 

ηνπ Κηλήκαηνο, θαη δηάθνξνη παξάγνληεο επλννχ-

ζαλ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ εθεί, γηαηί 

επηιέρζεθε ε Ηεξνπζαιήκ σο έδξα ηνπ;  

Αξρηθά, λα δηεπθξηλίζνπκε πσο ηελ θαιχ-

ηεξε θαη πιένλ αμηφπηζηε ηεθκεξίσζε γηα ην φηη ε 

Ηεξνπζαιήκ έγηλε ην θέληξν ηνπ Κηλήκαηνο δελ 

ηελ βξίζθνπκε νχηε ζηα Δπαγγέιηα, νχηε ζηηο 

Πξάμεηο, αιιά ζηηο επηζηνιέο ηνπ Παχινπ, έζησ 

απηέο πνπ ζεσξνχληαη απφ φινπο αλακθηζβήηεηα 

δηθέο ηνπ. Γελ έρεη λφεκα νχηε θαλ λα 

αλαθέξνπκε ηηο ζρεηηθέο παξαζέζεηο. Ο Παχινο 

ζπζηεκαηηθά εκθαλίδεη ηελ Ηεξνπζαιήκ σο ην 

αλακθηζβήηεην θέληξν ηνπ Κηλήκαηνο, αθφκε θαη 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη μεθάζαξν πσο δελ είλαη 

απφ φινπο εππξφζδεθηνο εθεί.
26

  

Ξεθηλνχκε, ινηπφλ, κε ηε βεβαηφηεηα πσο 

ε Ηεξνπζαιήκ ήηαλ ε έδξα ηνπ Κηλήκαηνο. Απφ 

πφηε; ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ θαηά Λνπθά 

                                                                    
25. Horbury, φ.π., ζζ. 613-7.  

26. Δλδεηθηηθά, ‘Ρσκ. 15:19, 25-31⋅ Γαι. 1:17-18⋅ 2:1.  

επαγγειίνπ θαη ζηηο Πξάμεηο γίλεηαη ζαθέο πσο ν 

ππξήλαο ησλ αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ κεηαθηλείηαη 

κφληκα ζηελ Ηεξνπζαιήκ ζχληνκα κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ Ηεζνχ. Δλδεηθηηθή σο πξνο απηφ είλαη 

ε θαηλνκεληθή έζησ αληίζεζε ησλ πεγψλ γηα ηελ 

ηνπνζεζία πνπ παξήγγεηιε ν Ηεζνχο ζηνπο 

καζεηέο ηνπ λα ηνλ ζπλαληήζνπλ κεηά ηελ 

αλάζηαζή ηνπ: ζηα επαγγέιηα ηνπ Μαηζαίνπ θαη 

ηνπ Μάξθνπ ηνχο δεηά λα επηζηξέςνπλ ζηε 

Γαιηιαία γηα λα ηνλ μαλαδνχλ, ελψ ην θαηά 

Λνπθά κάο αθήλεη ηελ εληχπσζε πσο, απφ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ Ηεζνχ σο θαη ηελ Πεληεθνζηή, νη 

καζεηέο δελ έθπγαλ απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ.
27

 Οη 

αληηζέζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ πνιχ εχθνια λα 

εμαιεηθζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο πξψηκεο εθδφζεηο 

ησλ ζπλνπηηθψλ Δπαγγειίσλ. Ζ δηαηήξεζή ηνπο 

κνηάδεη λα ππνδειψλεη πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

καζεηψλ ηνπ Ηεζνχ επέζηξεςε ζηε Γαιηιαία κεηά 

ην ζάλαηφ ηνπ, έζησ γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Φαίλεηαη πσο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

Ηεζνχ, νη πεξηζζφηεξνη αθφινπζνί ηνπ ζθέθην-

ληαλ κάιηζηα λα παξακείλνπλ εθεί. Σν γεγνλφο 

θαη κφλν πσο ρξεηάδνληαη εληνιή απφ ηνλ αλα-

ζηεκέλν Ηεζνχ γηα λα παξακείλνπλ ζηελ Ηεξνπζα-

ιήκ, ζχκθσλα κε ην θαηά Λνπθά θαη ηηο 

Πξάμεηο,
28

 θαηαδεηθλχεη πφζν έληνλε ήηαλ ε ηάζε 

λα επηζηξέςεη ν ππξήλαο ησλ αθνινχζσλ ζηε 

Γαιηιαία.  

πλεπψο, δελ έρνπκε ιφγν λα πηζηεχνπκε 

πσο ε κεηαθίλεζε ηεο έδξαο ζηελ Ηεξνπζαιήκ 

ήηαλ απηνλφεηε γηα ηνπο αθνινχζνπο ηνπ Ηεζνχ. 

Μάιινλ ην αληίζεην. Ο Ηεζνχο εκθαλίδεηαη λα 

έρεη δηαζπλδέζεηο ζηα πεξίρσξα ηεο Ηεξνπζαιήκ, 

πηζαλφηαηα ζην κηθξφ ρσξηφ ηεο Βεζαλίαο, φπνπ 

εκθαλίδεηαη λα δηακέλεη θαηά ηηο επηζθέςεηο ηνπ 

ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη λα έρεη πηζηνχο αθνινχ-

                                                                    
27. Μαη. 28:10 θαη 16⋅ Μάξ. 16:7. Λνπθ. 24:49.   

28. Λνπθ. 24:49: ὑκεῖο δὲ θαζίζαηε ἐλ ηῇ πόιεη ἕσο νὗ 

ἐλδύζεζζε ἐμ ὕςνπο δύλακηλ. Πξάμ. 1:4: θαὶ ζπλαιηδόκελνο 

παξήγγεηιελ αὐηνῖο ἀπὸ Ἱεξνζνιύκσλ κὴ ρσξίδεζζαη ἀιιὰ 

πεξηκέλεηλ ηὴλ ἐπαγγειίαλ ηνῦ παηξὸο ἣλ ἠθνύζαηέ κνπ.  
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ζνπο.
29

 Ζ ίδηα ε πφιε, φκσο, πνηέ δελ 

παξνπζηάδεηαη σο ηδηαίηεξα θηιηθή απέλαληί 

ηνπ.
30

 Δίλαη κάιηζηα ελδηαθέξνλ πσο ελψ ν 

Ηεζνχο θεξχηηεη θαη δηδάζθεη ζε κε αθνινχζνπο 

ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Νανχ θαη ζε δηάθνξα 

ζεκεία εληφο ηεο Ηεξνπζαιήκ, φηαλ απεπζχλεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε καζεηέο ηνπ ην θάλεη απνθιεη-

ζηηθά ζηα πεξίρσξα ηεο πφιεο.
31

  

Γηαηί, ινηπφλ, επηιέρζεθε ε Ηεξνπζαιήκ 

σο βάζε ηνπ Κηλήκαηνο, θαη κάιηζηα ζε ηφζν 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζαλάησζε ηνπ 

                                                                    
29. Όπορ ηυν Δλαιών: Μαηζ. 21:1-3⋅ 24:3⋅ 26, 30⋅ Μάξθ. 

11:1⋅ 13:3⋅ 14:26⋅ Λνπθ. 19:28, 37 (φπνπ θαίλεηαη λα 

ζπγθεληξψλεηαη ην πιήζνο ησλ καζεηψλ ηνπ πξηλ κπεη ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ)⋅ 21:37 (δηακνλή ζην Όξνο ησλ Διαηψλ θαη φρη 

ζηελ Ηεξνπζαιήκ)⋅ 22:39 (ζπλήζεηά ηνπ λα απνζχξεηαη ζην 

Όξνο ησλ Διαηψλ κεηά ην θήξπγκα ζηα πιήζε)⋅ Ησάλ. 8:1 

(παξφηη ε πεξηθνπή 7:53-8:12 ζεσξείηαη εκβφιηκε, ζπλάδεη 

κε ηηο ινηπέο καξηπξίεο). Βηθθαγή: Μαηζ. 21:1⋅ Μάξθ. 

11:1⋅ Λνπθ. 19:29. Βηθανία: Μαηζ. 21:17 (ν Ηεζνχο βγαίλεη 

απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη δηαλπθηεξεχεη ζηε Βεζαλία)⋅ 26:6 

(γεχκα ζην ζπίηη ηνπ ίκσλα ηνπ Λεπξνχ)⋅ Μάξθ. 11:1, 11-

12 (φπνπ ε Βεζαλία παξνπζηάδεηαη σο ε βάζε ηνπ θαηά ηελ 

ηειεπηαία εβδνκάδα ηεο δσήο ηνπ)⋅ 14: 3 (γεχκα ζην ζπίηη 

ηνπ ίκσλα ηνπ Λεπξνχ)⋅ Λνπθ. 19:29⋅ 24:50 (φπνπ 

απνδεηθλχεηαη πσο ζην Λνπθ. ηα ηνπσλχκηα «Όξνο ησλ 

Διαηψλ» θαη «Βεζαλία» αλαθέξνληαη ελ γέλεη ζηελ ίδηα 

πεξηνρή). ην Ησάλ., ν Λάδαξνο θαη νη αδειθέο ηνπ, πνπ 

παξνπζηάδνληαη σο ζηελνί θίινη θαη αθφινπζνη ηνπ Ηεζνχ, 

έρνπλ ζπίηη ζηε Βεζαλία, φπνπ θηινμελνχλ ζπρλά ηνλ Ηεζνχ 

(11:1 θ.ε.⋅ Ησάλ. 12:1 θ.ε. Πξβι. Λνπθ. 10:38-42). Αμίδεη, 

επίζεο, λα ζεκεησζεί πσο ελψ ν Ηεζνχο γηνξηάδεη ην Πάζρα 

κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζε θάπνην αλψγεην κέζα ζηελ πφιε, 

δελ δηαλπθηεξεχεη εθεί, αιιά ζηε Γεζζεκαλή, πνπ ήηαλ 

θάπνπ θνληά ή πάλσ ζην Όξνο ησλ Διαηψλ (Μαηζ. 26:36⋅ 
Μαξθ. 14:32⋅ πξβι. Λνπθ. 22:39). Γελ γλσξίδνπκε πφζεο 

θνξέο αλέβεθε ζηελ Ηεξνπζαιήκ ν Ηεζνχο κεηά ην 

βάπηηζκά ηνπ – πηζαλφλ πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ φζεο είλαη 

θαηαγξακκέλεο ζηα ζπλνπηηθά Δπαγγέιηα. Σν Ησάλ. είλαη ην 

κφλν πνπ αλαθέξεη ηέζζεξηο επηζθέςεηο ηνπ Ηεζνχ ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ (2:13⋅ 5:1⋅ 7:11-10:1-39⋅ 12:12-19). Ζ 

ηειεπηαία πεξίπησζε είλαη απηή ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

θαη ηα ζπλνπηηθά Δπαγγέιηα (Μαηζ. 21:1 θ.ε.⋅ Μάξθ. 11:1 

θ.ε.⋅ Λνπθ. 19:29). 

30. Δμαίξεζε ίζσο απνηειεί ε ππνδνρή πνπ ηνπ 

επηθπιάρζεθε ηελ εβδνκάδα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ – έλα θιίκα 

πνπ ζίγνπξα εκθαλίδεηαη αληεζηξακκέλν φηαλ ν Πηιάηνο 

δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ ιαφ ηεο πφιεο λα επηιέμεη ζε πνηνλ 

ζα δνζεί ράξε, κεξηθέο κφιηο κέξεο αξγφηεξα. 

31. Δλδεηθηηθά, Μαηζ. 24:3 θ.ε.  

Ηεζνχ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο; Καηά ηε γλψκε κνπ, 

δχν παξάγνληεο επεξέαζαλ ζεκαληηθά απηήλ ηελ 

απφθαζε. Γελ ηζρπξίδνκαη πσο ήηαλ νη κφλνη, 

αιιά ζίγνπξα έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν.  

Πξψηνλ, ε ζεκαζία πνπ απέδηδαλ φινη νη 

Ηνπδαίνη ζηελ Ηεξνπζαιήκ σο θέληξν εθπιήξσζεο 

εζραηνινγηθψλ πξνζδνθηψλ ήηαλ απαξάκηιιε⋅ 

δελ ππήξρε θακία άιιε αληίζηνηρε ηνπνζεζία 

ζηελ Παιαηζηίλε ή ηε Γηαζπνξά. Ζ πφιε απνηε-

ιεί ην επίθεληξν φισλ ησλ κεζζηαληθψλ πξνθε-

ηεηψλ ηεο πξνρξηζηηαληθήο εβξατθήο γξακκαηεί-

αο.
32

 ηα Δπαγγέιηα, ν Ηεζνχο θαη νη αθφινπζνί 

ηνπ αλαγλψξηδαλ ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο σο 

πξσηαξρηθνχ θέληξνπ ιαηξείαο ηνπ Θενχ ηνπ 

Ηζξαήι θαη ησλ εμειίμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

ζθνπφ Tνπ, παξφηη ηε κέκθνληαη γηα ηελ 

«απηζηία» ηεο ζην πξφζσπν ηνπ Ηεζνχ.  

Γεχηεξνλ, ην Κίλεκα εκθαλίδεηαη ζηηο 

Πξάμεηο λα γλψξηζε κηα καδηθή έληαμε αηφκσλ 

ζηνπο θφιπνπο ηνπ, ζχληνκα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

Ηεζνχ. Αλαθεξφκαζηε θπζηθά ζηελ πεξίθεκε 

πεξίζηαζε ηεο Πεληεθνζηήο, νπφηε, ζχκθσλα κε 

ην δεχηεξν θεθάιαην ησλ Πξάμεσλ, βαθηίζηεθαλ 

ζε κία κφλν εκέξα ηξεηο ρηιηάδεο άηνκα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζηνξηθή αθξίβεηα πνπ 

κπνξεί ν θαζέλαο λα απνδψζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

αθήγεζε, κηα αλαπάληερε θαη ηφζν εληππσζηαθή 

εηζξνή λέσλ αθνινχζσλ ζα κπνξνχζε φλησο λα 

                                                                    
32. Δλδεηθηηθά, βι. Λνπθ. 19:11 θαη 21:24, φπνπ θαίλεηαη 

πσο ην αθξναηήξην ηνπ Ηεζνχ ζπλέδεε ζηελά ηνλ εξρνκφ 

ηεο «Βαζηιείαο ηνπ Θενχ» κε ηελ Ηεξνπζαιήκ. Ο ίδηνο ν 

Ηεζνχο αλαθέξζεθε ζε απηήλ σο «ηελ πφιε ηνπ Μεγάινπ 

Βαζηιηά» (ελδεηθηηθά, βι. Λνπθ. 19:11 θαη 21:24, φπνπ 

θαίλεηαη πφζν ζηελά ζπζρεηηδφηαλ ε «Βαζηιεία ηνπ Θενχ» 

κε ηελ Ηεξνπζαιήκ) θαη πξνεηδνπνίεζε ηνπο καζεηέο ηνπ 

γηα ην φηη ζα ζπιιεθζεί θαη ζα ζαλαησζεί εθεί (Μαηζ. 

16:21-23⋅ 20:17-19⋅ Μάξθ. 8:31-33⋅ 10:32-34⋅ Λνπθ. 9:22⋅ 
18:31-33). Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ζηηο αθεγήζεηο ησλ 

πλνπηηθψλ επαγγειίσλ, ν Ηεζνχο εκθαλίδεηαη λα θξνληίδεη 

ν ίδηνο γηα ηελ εθπιήξσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξνθεηείαο 

θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Ηνπδαίαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα γατδνχξη σο ππνδχγην (ε πξνθεηεία 

ζην Εαρ. 9:9⋅ ε είζνδνο ηνπ Ηεζνχ ζηα Μαηζ. 21:1-11, 14-

17⋅ Μάξθ. 11:1-11⋅ Λνπθ. 19:29-44⋅ Ησάλ. 12:12-19).  
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ζπκβάιιεη ζηελ νξηζηηθή κεηαθίλεζε ηεο έδξα 

ηνπο Κηλήκαηνο ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Γελ απφ-

θιείεηαη νη καζεηέο ηνπ Ηεζνχ λα θαληάδνληαλ σο 

ηφηε ηε δξάζε ηνπο σο κηα ζεηξά απφ πεξηνδείεο 

θεξχγκαηνο κε βάζε ηελ Καπεξλανχκ, ζαλ απηέο 

ηνπ Ηεζνχ. Μηα αλέιπηζηα καδηθή έληαμε ζην 

Κίλεκα, ζαλ απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην δεχηεξν 

θεθάιαην ησλ Πξάμεσλ, ζα κπνξνχζε λα απνδηψ-

μεη ηηο ακθηβνιίεο ηνπο θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

έληνλε εζραηνινγηθή πξνζδνθία, λα ηνπο πείζεη 

λα κεηαθηλεζνχλ κφληκα ζηελ Ηεξνπζαιήκ.  

Δμάιινπ, εθφζνλ ε Ηνπδαία δελ είρε 

ηξνθνδνηήζεη ηδηαίηεξα ην Κίλεκα, ν επφκελνο 

ηνκέαο δξάζεο ζα ήηαλ ε Γηαζπνξά, θαη ε 

Ηεξνπζαιήκ, πνπ ζπγθέληξσλε θάζε ρξφλν 

δεθάδεο ρηιηάδεο Ηνπδαίσλ θαη πξνζήιπησλ απφ 

φιε ζρεδφλ ηελ έθηαζε ηεο ειιελφθσλεο 

αλαηνιήο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Μεζνπνηακίαο, 

ήηαλ ηδαληθή σο πξνο απηφ.
33

 Να ηνλίζνπκε, 

                                                                    
33. χκθσλα πάληα κε ηελ αθήγεζε ησλ Πξάμεσλ, ην 

αθξναηήξην απφ ην νπνίν πξνήιζαλ νη ρηιηάδεο λενθψηηζηνη 

απαξηηδφηαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ Ηνπδαίνπο πνπ είραλ 

γελλεζεί θαη δνχζαλ εθηφο Παιαηζηίλεο, θαη βξίζθνληαλ 

ζηελ Ηεξνπζαιήκ γηα λα απνδψζνπλ ιαηξεία ζηα πιαίζηα 

ηεο γηνξηήο: Πάξζνη θαὶ Μῆδνη θαὶ Ἐιακῖηαη θαὶ νἱ 

θαηνηθνῦληεο ηὴλ Μεζνπνηακίαλ, Ἰνπδαίαλ ηε θαὶ 

Καππαδνθίαο, Πόληνλ θαὶ ηὴλ Ἀζίαλ, Φξπγίαλ ηε θαὶ 

Πακθπιίαλ, Αἴγππηνλ θαὶ ηὰ κέξε ηῆο Ληβύεο ηῆο θαηὰ 

Κπξήλελ, θαὶ νἱ ἐπηδεκνῦληεο Ῥσκαῖνη, Ἰνπδαῖνί ηε θαὶ 

πξνζήιπηνη, Κξῆηεο θαὶ Ἄξαβεο⋅ Πξάμ. 2:9-11. Ζ ζχλζεζε 

ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ δελ είλαη ηπραία. Πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο πεξηνρέο ηνπ ηφηε γλσζηνχ θφζκνπ ζηηο νπνίεο 

γλσξίδνπκε πσο ππήξραλ ηνπδατθέο ζπλαγσγέο ην πξψην 

κηζφ ηνπ 1νπ αηψλα κ.Υ., κε κφλε επηθαλή εμαίξεζε, 

θπζηθά, ηελ επεηξσηηθή Διιάδα – παξάιεηςε πνπ δελ είλαη 

εχθνιν λα εξκελεπηεί. Μνηάδεη απίζαλν λα κελ ππήξραλ 

Ηνπδαίνη απφ ηελ Διιάδα ζηελ Πεληεθνζηή, ή ν ζπληάθηεο 

ησλ Πξάμεσλ απιά λα μέραζε λα ηνπο αλαθέξεη. Μηα 

πηζαλή εξκελεία ίζσο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηφπν ζπγγξαθήο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ: ίζσο ν ζπγγξαθέαο λα παξαιείπεη 

λα αλαθέξεη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξηζθφηαλ φηαλ 

έγξαθε ην θείκελν. Μηα θαηά ηε γλψκε κνπ αθφκε 

πηζαλφηεξε εξκελεία έρεη λα θάλεη κε ηνλ ζηφρν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αθήγεζεο: ην άγην πλεχκα δίλεη ηε δχλακε 

ζηνπο καζεηέο λα κηιήζνπλ ζε αθζνλία άγλσζησλ ζε 

απηνχο μέλσλ γισζζψλ εθείλεο ηεο επνρήο. Σα ειιεληθά, 

σο επξέσο δηαδεδνκέλε γιψζζα, θαη λα αλαθέξνληαλ, δελ 

ζα έθαλαλ ηδηαίηεξε εληχπσζε ζε θαλέλαλ.  

σζηφζν, πσο ζε θηλήκαηα φπσο απηφ ησλ 

αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ είλαη ιάζνο λα επηρεηξνχκε 

λα εμεγήζνπκε ηφζν ζεκαληηθέο απνθάζεηο κε 

κηα ςπρξή, ηερλνθξαηηθή ινγηθή. Καηά ηε γλψκε 

κνπ, ε θαηαλφεζε, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ηεο 

ςπρηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηεο ειπίδαο θαη ησλ 

κεηαθπζηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπο είλαη αζθαιέζηε-

ξνο νδεγφο πξνο ηνπο ιφγνπο πνπ έπαηξλαλ 

νξηζκέλεο απνθάζεηο, εηδηθά ζε κηα ηφζν πξψηκε 

θάζε ηνπ Κηλήκαηνο.   

 

Δξάπλυζη ή Σςγκένηπυζη; 

 

 Αο εμεηάζνπκε ηψξα ηηο ζπλζήθεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ εμάπισζε ηνπ Κηλήκαηνο. Οη 

πεξηζζφηεξνη ιακβάλνπλ σο δεδνκέλν πσο νη 

αθφινπζνη ηνπ Ηεζνχ επηδίσμαλ εμαξρήο ηε 

κέγηζηε δπλαηή γεσγξαθηθή δηάρπζε, κε ηνπο 

Απνζηφινπο λα εγνχληαη απηψλ ησλ πξνζπαζεη-

ψλ. Οη πεγέο καο κάο δίλνπλ κηα θάπσο δηαθνξε-

ηηθή εηθφλα.  

Παξφηη νη Πξάμεηο μεθηλνχλ κε ηε 

δηαβεβαίσζε ηνπ Ηεζνχ πσο νη καζεηέο ηνπ ζα 

απνηεινχζαλ κάξηπξέο ηνπ ζε κηα νινέλα 

δηεπξπλφκελε γεσγξαθηθά έθηαζε (Ηνπδαία, 

ακάξεηα, εζραηηέο ηεο νηθνπκέλεο
34

), ζηα πξψηα 

θεθάιαηα ησλ Πξάμεσλ ην Κίλεκα εκθαλίδεη κηα 

ηζρπξή ηάζε ζπγθέληξσζεο ησλ κειψλ ηνπ ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ, φρη εμάπισζεο. Αληί λα επεθηαζεί 

γεσγξαθηθά, ην Κίλεκα δηνγθψλεηαη εληφο ηεο 

Ηεξνπζαιήκ. Μφλν φηαλ μεζπά ν πξψηνο ζνβαξφο 

δησγκφο θαηά ηνπ Κηλήκαηνο ζηελ πφιε (κε ηνλ 

ιηζνβνιηζκφ ηνπ ηεθάλνπ) επεθηείλεηαη θαη 

εθηφο Ηεξνπζαιήκ. Αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

ζθφπεπαλ λα εμαπιψζνπλ ην άγγεικά ηνπο 

γεσγξαθηθά ζην κέιινλ, νη αθφινπζνη ηνπ Ηεζνχ 

εκθαλίδνληαη λα επεθηείλνπλ ηε δξάζε ηνπο ππφ 

ην βάξνο ελφο ηνπηθνχ δησγκνχ, φρη βάζεη ελφο 

νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ, θαη κάιηζηα ρσξίο ηνπο 

                                                                    
34. Πξάμ. 1:8.  
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Απνζηφινπο, πνπ ίζσο ππφ ην βάξνο εζραηνιν-

γηθψλ πξνζδνθηψλ, παξακέλνπλ ζηελ πφιε: 

Ἐγέλεην δὲ ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ἡκέξᾳ δησγκὸο κέγαο ἐπὶ 

ηὴλ ἐθθιεζίαλ ηὴλ ἐλ Ἱεξνζνιύκνηο· πάληεο δὲ 

δηεζπάξεζαλ θαηὰ ηὰο ρώξαο ηῆο Ἰνπδαίαο θαὶ 

Σακαξείαο πιὴλ ηῶλ ἀπνζηόισλ.
35

   

Γελ είλαη ηπραίν πσο, κε ηελ έθξεμε ηνπ 

δησγκνχ, ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ εκθαλίδεηαη λα 

θηλείηαη απνθιεηζηηθά βφξεηα, πξνο ηε Γαιηιαία 

θαη ηε πξία, θαη φρη λνηηνδπηηθά πξνο ηελ 

Αίγππην ή αλαηνιηθά πξνο ηε Μεζνπνηακία.
36

 

χκθσλα κε ηηο Πξάμεηο, θεχγνληαο νη αθφινπζνη 

ηνπ Ηεζνχ απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ δηέδσζαλ ηελ 

πίζηε ηνπο ζηε κεζζηαληθή ππφζηαζε ηνπ Ηεζνχ 

κε πεξίζζην δήιν: πάληεο δὲ δηεζπάξεζαλ θαηὰ ηὰο 

ρώξαο ηῆο Ἰνπδαίαο θαὶ Σακαξείαο […] Οἱ κὲλ 

νὖλ δηαζπαξέληεο δηῆιζνλ εὐαγγειηδόκελνη ηὸλ 

ιόγνλ.
37

 ηαδηαθά, αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη 

κηθξέο θνηλφηεηεο ρξηζηηαλψλ θαη εθηφο Ηεξνπζα-

ιήκ, πξψηα ζηελ Ηνπδαία, κεηά ζηε ακάξεηα θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζηε πξία. Γπζηπρψο, γλσξίδνπκε 

ειάρηζηα γηα απηήλ ηελ εμάπισζε, κπνξνχκε 

φκσο λα αληρλεχζνπκε νξηζκέλα πνιχ ελδηαθέξν-

ληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, φπσο απηά απνηππψλν-

ληαη ζηηο Πξάμεηο:  

 Ζ αξρηθή εμάπισζε ζε λέν γεσγξαθηθφ 

ηνκέα δελ γίλεηαη απφ εγεηηθά κέιε ηνπ 

Κηλήκαηνο, δειαδή ηνπο Απνζηφινπο, αιιά 

απφ ιηγφηεξν επηθαλή κέιε ηεο θνηλφηεηαο, 

ηα νπνία ζπγθξνηνχλ γχξσ ηνπο έλα κηθξφ ή 

κεγάιν θχθιν ελδηαθεξνκέλσλ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ην ελδηαθέξνλ απηφ 

εδξαησζεί, κηα αληηπξνζσπεία ηεο εγεζίαο 

                                                                    
35. Πξάμ. 8:1.  

36. Θπκίδνπκε, επίζεο, πσο ζηηο Πξάμεηο, απηνί πνπ 

παξνπζηάδνληαη λα ζπγθξνχνληαη κε ηνλ ηέθαλν θαη λα 

πηέδνπλ γηα ηε ζχιιεςή ηνπ, είλαη θπξίσο κέιε ηνπδατθψλ 

θνηλνηήησλ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Κπξήλεο. Δίλαη πξνθαλέο 

πσο, ζηελ αξρηθή απηή θάζε, ε Αίγππηνο θαη ε Κπξήλε δελ 

παξνπζηάδνληαη σο πξφζθνξα εδάθε γηα ηελ εμάπισζε ηνπ 

Κηλήκαηνο. 

37. Πξάμ. 8:1, 4.   

ηνπ Κηλήκαηνο επηζεκνπνηεί ηε ζρέζε ηεο 

λέαο θνηλφηεηαο κε ηελ θνηλφηεηα ηεο 

Ηεξνπζαιήκ, ζέηνληάο ηελ θάησ απφ ηελ 

θαζνδεγία θαη ηελ εγεζία ηεο.
38

 Υαξα-

θηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ε  εμάπισζε ηνπ 

Κηλήκαηνο ζηε ακάξεηα, φπνπ ν Φίιηππνο 

ζπγθξνηεί πξψηνο έλαλ φκηιν πηζηψλ, αιιά 

κφλν φηαλ νη εθπξφζσπνη ηεο εγεζίαο ηνπ 

Κηλήκαηνο (νη απφζηνινη Πέηξνο θαη 

Ησάλλεο) ζέηνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζηνπο ήδε 

βαπηηζζέληεο πηζηνχο εληάζζεηαη πιήξσο ε 

λέα θνηλφηεηα ζην Κίλεκα.  

 Καηά ηε ζηαδηαθή απηή εμάπισζε, νη καζεηέο 

αμηνπνηνχλ ήδε ππάξρνληα θέληξα ή 

θνηλφηεηεο σο βάζεηο θαη επεθηείλνληαη ζε 

θνληηλέο ζρεηηθά απνζηάζεηο, εθκεηαιιεπφ-

κελνη ζεζκνχο φπσο ε ηνπδατθή θηινμελία θαη 

ε ζπλαγσγή.  

 Οη λέεο θνηλφηεηεο δηαηεξνχλ επαθή κε ηελ 

κεηξηθή θνηλφηεηα ζηελ Ηεξνπζαιήκ, 

ζπλαπνηειψληαο έλα δίθηπν θνηλνηήησλ. 

Ωζηφζν, ε νινέλα επξχηεξε γεσγξαθηθή 

εμάπισζε πξνο βνξξά ζα αλαγθάζεη ηειηθά 

ηελ εγεζία ηνπ Κηλήκαηνο λα επηηξέςεη ηε 

δεκηνπξγία κηθξφηεξσλ ηνπηθψλ θέληξσλ γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ πην απνκαθξπζκέλσλ 

θνηλνηήησλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε 

αληίζηνηρσλ ηνπηθψλ ζσκάησλ εγεζίαο, ηα 

νπνία ζα ειέγρνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο κε ηελ 

απνζηνιή εθπξνζψπσλ απφ ηε κεηξηθή 

θνηλφηεηα. Ζ πξψηε θνηλφηεηα πνπ απηνλνκή-

ζεθε θάπσο απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη δηακφξ-

θσζε δηθφ ηεο δίθηπν ήηαλ απηή ηεο 

Αληηφρεηαο ηεο πξίαο. 

 

 

 

                                                                    
38. Σν πξφηππν απηφ εκθαλίδεηαη θαη ζηα Δπαγγέιηα, κε ηνλ 

Ηεζνχ λα ζηέιλεη ζπζηεκαηηθά ηνπο καζεηέο ηνπ ζε 

δηάθνξα ρσξηά, πξνεηνηκάδνληαο έλαλ θχθιν ελδηαθεξν-

κέλσλ, πξνηνχ ηειηθά εκθαληζηεί ν ίδηνο. 
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Οι Ππώιμερ Ανάγκερ Γικηύυζηρ 

 

Φηάλνπκε θαη ζην ηειεπηαίν απφ ηα 

εξσηήκαηα πνπ ζέζακε ζηελ εηζαγσγή: γηα 

πνηνπο ιφγνπο έλα θίλεκα φπσο απηφ ησλ 

αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ κπνξεί λα ρξεηαδφηαλ κηα 

ηφζν ππθλή θαη ηαθηηθή επηθνηλσλία ψζηε λα 

ζρεκαηίζεη ηφζν θαιά νξγαλσκέλα δίθηπα 

επηθνηλσλίαο θαη εμνπζίαο; Ζ εμέιημε απηή ζπρλά 

εθιακβάλεηαη σο θπζηθή ή δεδνκέλε⋅ κφλν απηφ 

δελ ήηαλ. Σνλ 1ν αη. κ.Υ. ππήξραλ πνιιέο 

ζξεζθεπηηθέο θαη ιαηξεπηηθέο νκάδεο, ηφζν ζηνλ 

Ηνπδατζκφ φζν θαη κεηαμχ ησλ εζληθψλ, πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζρεηηθά απηφλνκα, δίρσο ηδηαίηεξα 

ηαθηηθή ή ζπρλή επηθνηλσλία κε άιιεο θνηλφηεηεο 

νκνπίζησλ, θαη ζίγνπξα ρσξίο ηηο ζρέζεηο 

εμάξηεζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ αξθεηά λσξίο ζην 

Κίλεκα ησλ αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ. Πνχ νθείιεηαη 

απηή ε δηαθνξνπνίεζε;  

Οη ιφγνη, ηνπιάρηζηνλ ζε κηα ηφζν πξψηκε 

θάζε, δελ ήηαλ ιαηξεπηηθήο θχζεο. Οη πξψηνη 

αθφινπζνη ηνπ Ηεζνχ εκθαλίδνληαη σο κηα 

κεηαθηλνχκελε νκάδα καζεηψλ-θεξχθσλ. Σίπνηε 

ζηα Δπαγγέιηα δελ καο αθήλεη ηελ εληχπσζε πσο 

ν Ηεζνχο δεκηνχξγεζε κηα δηαθξηηή ιαηξεπηηθή 

θνηλφηεηα.
39

 Όπνηε εκθαλίδεηαη ν Ηεζνχο θαη νη 

αθφινπζνί ηνπ λα απνδίδνπλ θάπνηα κνξθή 

ιαηξείαο, απηφ πνηέ δελ γίλεηαη δηαθξηηά απφ ηνπο 

ππφινηπνπο Ηνπδαίνπο. Αληίζεηα, αμηνπνηνχληαη 

ζεζκνί φπσο ν Ναφο ηνπ Γηαρβέ θαη ε ζπλαγσγή 

θαη πάληνηε καδί κε άηνκα πνπ δελ απνηεινχζαλ 

κέιε ηνπ θηλήκαηνο.
40

 πλεπψο, νη αθφινπζνη ηνπ 

Ηεζνχ πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ δηδάζθνληαη θαη 

δηδάζθνπλ, θεξχηηνπλ θαη ζεξαπεχνπλ, αιιά δελ 

απνδίδνπλ δηαθξηηά ιαηξεία σο νκάδα. Όπνηνο 

                                                                    
39. Αθφκε θαη ην βάπηηζκα απνηεινχζε ήδε κηα επξέσο 

δηαδεδνκέλε πξαθηηθή θαη ζπζρεηηδφηαλ κάιινλ κε 

δεηήκαηα ηειεηνπξγηθήο θαζαξφηεηαο παξά πεξηιακβαλφ-

ηαλ ζην ιαηξεπηηθφ ηππηθφ εθείλεο ηεο επνρήο. 

40. Ο ενξηαζκφο ηνπ Πάζρα, ζην ηειεπηαίν δείπλν ηνπ 

Ηεζνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ, νχησο ή άιισο ενξηαδφηαλ 

ηδησηηθά.  

ηαμίδεπε γηα λα έιζεη ζε επαθή καδί ηεο, ην έθαλε 

γηα λα δηδαρζεί, λα ζεξαπεπζεί, λα ιάβεη 

θαζνδεγία, θαζψο θαη λα γλσξίζεη απφ θνληά ηνλ 

ραξηζκαηηθφ ηεο εγέηε.  

Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Ηεζνχ θαη ηελ 

πξνζρψξεζε ελφο κεγάινπ (ζχκθσλα ηνπιάρη-

ζηνλ κε ηηο Πξάμεηο) αξηζκνχ λέσλ αθνινχζσλ 

ζηνλ αξρηθφ κηθξφ ππξήλα, ε θαηάζηαζε αιιάδεη: 

απφ κηα νκάδα καζεηψλ θαη θεξχθσλ, 

κεηαηξέπεηαη ζε θνηλφηεηα κε ζηαζεξή γεσγξαθη-

θή βάζε, απνηεινχκελε αθελφο απφ έλαλ αξηζκφ 

αηφκσλ πνπ γλψξηδαλ πξνζσπηθά ηνλ Ηεζνχ θαη 

είραλ ζπλαλαζηξαθεί καδί ηνπ, θαη αθεηέξνπ απφ 

έλαλ πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ πνπ 

ζπληαπηίζηεθαλ καδί ηνπο δίρσο λα έρνπλ έξζεη 

πνηέ ζε άκεζε επαθή κε ηνλ αξρεγφ ηνπ 

Κηλήκαηνο θαη δίρσο πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ 

έξγνπ, ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο 

αλάζηαζήο ηνπ.  

Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο ήηαλ εμαηξεηηθά έληνλε θαηά ηηο 

πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ Κηλήκαηνο. Όζνη είραλ 

γλσξίζεη πξνζσπηθά ηνλ Ηεζνχ, θαζψο θαη φζνη 

ήηαλ ζηελνί ζπγγελείο ηνπ, φπσο ηα αδέιθηα ηνπ, 

απνιάκβαλαλ απηνκάησο ηδηαίηεξν θχξνο θαη 

ελέπλεαλ ζεβαζκφ ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ 

Κηλήκαηνο. Όηαλ, ζχκθσλα κε ηελ αθήγεζε ησλ 

Πξάμεσλ, ν αξρηθφο ππξήλαο ησλ καζεηψλ 

ζέιεζε λα αλαπιεξψζεη ηελ θελή ζέζε ηνπ Ηνχδα 

ηνπ Ηζθαξηψηε κεηαμχ ησλ απνζηφισλ, δχν ήηαλ 

ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ 

αληηθαηαζηάηε: ε ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηνλ 

Ηεζνχ θαηά ηηο πεξηνδείεο ηνπ θαη ην λα είρε γίλεη 

απηφπηεο κάξηπξαο ηεο αλάζηαζήο ηνπ.
41

 Δίλαη 

πξνθαλέο πσο, ζηε ζπλείδεζε ηεο θνηλφηεηαο, ε 

ζηελή πξνζσπηθή γλσξηκία κε ηνλ Ηεζνχ ήηαλ 

ερέγγπν αμηνπηζηίαο αιιά θαη εμνπζίαο – εηδηθά 

ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δελ θπθινθνξνχζαλ 

                                                                    
41. Πξάμ. 1:22-23.  
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γξαπηέο πεγέο γχξσ απφ ηε δσή, ηελ πξνζσπη-

θφηεηα θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Ηεζνχ.  

Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε θη άιιεο 

ζρεηηθέο καξηπξίεο απφ ηνλ πξψην αηψλα, ηφζν 

απφ ηηο Πξάμεηο, φζν θαη ηηο επηζηνιέο ηνπ 

Παχινπ, αιιά λνκίδσ κία αξθεί: θάζε θνξά πνπ ν 

Παχινο αληηκεηψπηδε θάπνηα ελδνεθθιεζηαζηηθή 

έξηδα θαη αηζζαλφηαλ ηελ αλάγθε λα αλαδείμεη ηα 

δηαπηζηεπηήξηά ηνπ, έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά 

ήηαλ ε πξνζσπηθή ηνπ ζπλάληεζε κε ηνλ 

αλαζηεκέλν Ηεζνχ, απφ ηνλ νπνίν ηζρπξηδφηαλ 

πσο δηνξίζηεθε απεπζείαο απφζηνινο, δίρσο ηε 

δηακεζνιάβεζε άιισλ αηφκσλ. Αξθεηά ζπρλά, 

κάιηζηα, ε ελ ιφγσ δηαβεβαίσζε απνηειεί ην 

πξννίκην ησλ επηζηνιψλ ηνπ.
42

  

Αλ ε πξνζσπηθή γλσξηκία κε ηνλ Ηεζνχ 

ήηαλ νπζηψδεο, ηφηε ε ίδηα ε θχζε ηνπ Κηλήκαηνο 

ηελ έθαλε αθφκε ζεκαληηθφηεξε: ν κφλνο ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν νη καζεηέο δηακφξθσζαλ θαη 

αλαγλσξίζηεθαλ σο δηαθξηηή θνηλφηεηα ήηαλ ε 

πεπνίζεζή ηεο ζηε κεζζηαληθή ππφζηαζε ηνπ 

Ηεζνχ. Απηφ ήηαλ ην ζεκειηψδεο θαη γελεζηνπξγφ 

ηεο αμίσκα, ε πεπνίζεζε πνπ ηελ μερψξηδε 

(αξρηθά ηνπιάρηζηνλ) απφ άιιεο ζξεζθεπηηθέο 

νκάδεο θαη θνηλφηεηεο εληφο ηνπ Ηνπδατζκνχ.
43

  

Καηά ηε γλψκε κνπ, εδψ εληνπίδνπκε ηελ 

πξσηαξρηθή αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηελ αξρηθή 

δηθηχσζε ησλ αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ: ε πίζηε 

ζηνλ Υξηζηφ Ηεζνχ πξνυπέζεηε θάπνηνπ είδνπο 

επαθή κε άηνκα πνπ ηνλ γλψξηδαλ πξνζσπηθά – 

θαη ε δηαηήξεζε απηήο ηεο πίζηεο (πφζν κάιινλ ε 

δηάδνζή ηεο) απαηηνχζε κηα ζπλερή επηθνηλσλία 

κε απηά ηα άηνκα, εηδηθά αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ 

ερζξηθή αληηκεηψπηζε ηνπ Κηλήκαηνο απφ ηηο 

                                                                    
42. Δλδεηθηηθά, ‘Ρσκ. 1:1, Γαι. 1:1.  

43. Καηά ηε γλψκε κνπ, απηφο είλαη θη ν ιφγνο πνπ κνηάδεη 

ηζηνξηθά αμηφπηζηε κηα θάπσο καδηθή έληαμε Ηνπδαίσλ ζην 

θίλεκα κεηά ηελ Πεληεθνζηή, θαζψο δελ απαηηνχζε θάπνηα 

ζνβαξή αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ή ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ 

κέζνπ Ηνπδαίνπ ηεο επνρήο, παξά κφλν ηελ αλεπηθχιαθηε 

απνδνρή ηνπ Ηεζνχ σο Υξηζηνχ, θαζψο θαη ηεο αλάζηαζήο 

ηνπ. 

ηνπδατθέο αξρέο. Αξγφηεξα, φηαλ ηα άηνκα πνπ 

είραλ γλσξίζεη ηνλ Ηεζνχ πέζαλαλ, ε ζπγγξαθή 

θεηκέλσλ ππνθαηέζηεζε ζε θάπνην βαζκφ απηή 

ηελ επαθή, ελψ άηνκα πνπ γλψξηδαλ πξνζσπηθά 

ηνπο Απνζηφινπο απέθηεζαλ ζηε ζπλέρεηα 

παξφκνην θχξνο θαη εμνπζία. Δμάιινπ, δελ είλαη 

ηπραίν πσο ηα Δπαγγέιηα ζπληάζζνληαη ζε ρξφλν 

θαη ηφπνπο φπνπ ε πξνζσπηθή επαθή κε άηνκα 

πνπ είραλ γλσξίζεη πξνζσπηθά ηνλ Ηεζνχ ήηαλ 

πιένλ αδχλαηε.  

Πνηνο ήηαλ ν ξφινο απηψλ ησλ αηφκσλ ζε 

απηήλ ηελ ηφζν πξψηκε θάζε ηνπ Κηλήκαηνο; 

Διάρηζηνη απφ απηνχο ζα είδαλ εμαξρήο ηνπο 

εαπηνχο σο δαζθάινπο ή πλεπκαηηθνχο θαζνδε-

γεηέο άιισλ. Μάιινλ έλησζαλ απηφ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην Πξάμ. 1:8: «κάξηπξεο ηνπ 

Ηεζνχ», ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηεο αλάζηαζήο ηνπ – 

γεγνλφηα πνπ πίζηεπαλ πσο είραλ πξνιερζεί απφ 

πξνθήηεο ηνπ παξειζφληνο. Παξά ηηο δηαβεβαηψ-

ζεηο ηνπο, φκσο, ε πεπνίζεζε απηή ζα έπξεπε λα 

βξεη εξείζκαηα ζηα ζπγγξάκκαηα πνπ ζεσξνχ-

ληαλ γεληθά ζεφπλεπζηα κεηαμχ ησλ Ηνπδαίσλ, 

ηδίσο ζηνλ «Νφκν θαη ηνπο Πξνθήηεο».  

Ζ δηαδηθαζία απηή κφλν απιή δελ ήηαλ. 

Γελ ππήξρε γεληθή ζπκθσλία ζην πνηα αθξηβψο 

απνζπάζκαηα απνθάιππηαλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

Μεζζία θαη πνηα φρη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ 

ππήξρε θαλ νκνθσλία γηα ην πφζνη ζα ήηαλ νη 

αλακελφκελνη ζσηήξεο πνπ ζα ρξίδνληαλ απφ ην 

Θεφ· νη Δζζαίνη, ιφγνπ ράξε, αλέκελαλ δχν. ηα 

ίδηα ηα Δπαγγέιηα, αθφκε θη νη ζηελνί αθφινπζνη 

ηνπ Ηεζνχ δελ θαηαλννχλ ηελ εθπιήξσζε κηαο 

πξνθεηείαο ζην πξφζσπφ ηνπ, παξά κφλν φηαλ 

ηνπο ηελ εμεγεί ν ίδηνο.
44

 Δίλαη θαηάδειε εδψ ε 

αλάγθε πνπ ζχληνκα έλησζαλ νη πξψηνη 

αθφινπζνη ηνπ Ηεζνχ λα απνδείμνπλ ηε βαζηθή 

ηνπο πεπνίζεζε κέζα απφ ηηο Γξαθέο. Δδψ 

εληνπίδνπκε, θαηά ηε γλψκε κνπ, ηνλ δεχηεξν 

                                                                    
44. Δλδεηθηηθά, Λνπθ. 24:27.  
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βαζηθφ ξφιν πνπ θιήζεθε λα παίμεη ν αξρηθφο 

ππξήλαο ησλ καζεηψλ.  

Σν πξφβιεκα, σζηφζν, είλαη πσο απηφο ν 

δεχηεξνο ξφινο απαηηνχζε κηα θαηάξηηζε ζηηο 

εβξατθέο Γξαθέο. Γελ είραλ φινη ηελ ηθαλφηεηα 

λα εληνπίδνπλ γξαθηθά απνζπάζκαηα θαη λα ηα 

εμεγνχλ κε ηξφπν πνπ λα ελαξκνλίδεηαη κε ηε 

βαζηθή πεπνίζεζε ηνπ Κηλήκαηνο. Όζα άηνκα 

κπνξνχζαλ φλησο λα ην θάλνπλ απηφ, φπσο ν 

Λεπίηεο Ησζήθ Βαξλάβαο θαη ν κεηέπεηηα 

απφζηνινο Παχινο,
45

 ζα έπαηδαλ εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εδξαίσζε, ηελ ελίζρπζε θαη 

ηελ πεξαηηέξσ δηάδνζε ηνπ Κηλήκαηνο. Ο κηθξφο 

ηνπο αξηζκφο, σζηφζν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

γεσγξαθηθή εμάπισζε ηνπ Κηλήκαηνο εθηφο 

Ηεξνπζαιήκ, ζα απαηηνχζε απφ απηά ηα άηνκα λα 

κεηαθηλνχληαη απφ φκηιν ζε φκηιν, κε κφλε 

ελαιιαθηηθή ηε ζχληαμε θεηκέλσλ ή επηζηνιψλ. 

Καηά ηε γλψκε κνπ, ινηπφλ, δχν ήηαλ νη 

αλάγθεο πνπ θαζηέξσζαλ εμαξρήο ζρέζεηο 

δηθηχσζεο θαη ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

θαηά ηφπνπο θνηλνηήησλ αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ: 

πξψηνλ, ε αλάγθε γηα επαθή θαη δηδαζθαιία απφ 

άηνκα πνπ είραλ γλσξίζεη πξνζσπηθά ηνλ Ηεζνχ 

θαη, δεχηεξνλ, ε αλάγθε λα ηεθκεξησζεί ε 

κεζζηαληθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ππφζηαζε απφ ηηο 

εβξατθέο Γξαθέο. Ακθφηεξεο νη αλάγθεο απηέο 

κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ απφ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ αηφκσλ, πνπ αλαγθάδνληαλ έηζη λα 

ηαμηδεχνπλ απφ θνηλφηεηα ζε θνηλφηεηα θαη λα 

επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο κέζσ επηζηνιψλ ή 

αληηπξνζψπσλ.  

 

Σςμπεπάζμαηα 

 

Θα ήηαλ θαηάιιειν λα ζπλνςίζνπκε ηα 

θχξηα ζπκπεξάζκαηά καο:  

 Πξψηνλ, ε αξρηθή θνηηίδα ηνπ Κηλήκαηνο ησλ 

αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ ήηαλ αλακθίβνια ε 

                                                                    
45. Πξάμ. 4:36–37.  

Γαιηιαία. Παξφια απηά, θαη κνινλφηη ππήξρε 

ε δηάζεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ λα 

επηζηξέςνπλ εθεί κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ε 

εγεζία ηνπ Κηλήκαηνο, ππφ ην βάξνο 

εζραηνινγηθψλ πξνζδνθηψλ θαη κηαο 

αλέιπηζηα καδηθήο έληαμεο λέσλ κειψλ ζην 

Κίλεκα, απνθάζηζαλ ηε κεηαθνξά ηεο έδξαο 

ηνπο ζηελ Ηεξνπζαιήκ.   

 Γεχηεξνλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνζέζεηο ηεο 

εγεζίαο ηνπ Κηλήκαηνο θαη ηα ζρέδηά ηνπο γηα 

ην κέιινλ, ε γεσγξαθηθή εμάπισζε εθηφο ηεο 

Ηεξνπζαιήκ δελ θαίλεηαη λα ήιζε κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία, αιιά σο απνηέιεζκα ηεο 

εθδίσμεο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ καζεηψλ απφ 

ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ηεο επαθφινπζεο 

κεηαθίλεζήο ηνπο πξνο βνξξά. ηηο Πξάμεηο, 

νπνηαδήπνηε θίλεζε γηα πεξαηηέξσ γεσγξα-

θηθή εμάπισζε δελ απνδίδεηαη ζηνπο 

απνζηφινπο, αιιά ζε δεπηεξεχνληα κέιε ηνπ 

Κηλήκαηνο. 

 Σέινο, ε αλάγθε γηα ηαθηηθή κε άηνκα πνπ 

είραλ γλσξίζεη πξνζσπηθά ηνλ Ηεζνχ, θαζψο 

θαη ε αλάγθε ηεθκεξίσζεο ηεο κεζζηαληθήο 

ππφζηαζεο ηνπ Ηεζνχ ζηηο εβξατθέο Γξαθέο 

ζπλέβαιιαλ ζεκαληηθά, θαηά ηε γλψκε κνπ, 

ζηε δηακφξθσζε δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη 

εμνπζίαο κεηαμχ ησλ θαηά ηφπνπο θνηλνηήησλ 

ησλ αθνινχζσλ ηνπ Ηεζνχ.  

Σα ζπκπεξάζκαηα απηά θσηίδνπλ εμειίμεηο κε 

εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε 

ηνπ Κηλήκαηνο. Ζ θαηαλφεζε ηνπ πψο ν 

ρξηζηηαληζκφο γηγαληψζεθε ζε έλα ηφζν ερζξηθφ 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πξνυπν-

ζέηεη ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε απνζαθήληζε 

ησλ απαξρψλ ηνπ.   


