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Πεπίληψη: Η επηδεκία πνπ εξήκσζε ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία θαηά ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ 

απηνθξάηνξα Μάξθνπ Απξειίνπ είρε ζεκαληηθέο ζξεζθεπηηθέο ζπλέπεηεο. πκκεξηδόκελνο ν 

ζπγγξαθέαο ηελ άπνςε ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ κειεηεηώλ όηη ν λεπηνβαπηηζκόο δελ κπνξεί λα 

αληρλεπζεί ζηηο πξσηνρξηζηηαληθέο θνηλόηεηεο, παξνπζηάδεη ηελ ππόζεζε όηη νη ζπλέπεηεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παλδεκίαο ελίζρπζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζενινγίαο ηνπ λεπηνβαπηηζκνύ. ύκθσλα κε 

ηηο αλζξσπνινγηθέο θαη ηζηνξηθέο έξεπλεο, κε κηα ζαθώο δηαθνξεηηθή από ηε ζενινγηθή νπηηθή ηνπ 

πξνβιήκαηνο, κπνξεί λα ππνηεζεί όηη ν «ινηκόο ησλ Αλησλίλσλ» ήηαλ έλα θξίζηκν γεγνλόο γηα ηνπο 

ρξηζηηαλνύο, αλαγθάδνληάο ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηε βξεθηθή ζλεζηκόηεηα κε ηξόπν πξσηόγλσξν. 

Οη θνηλόηεηεο ηξνπνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπ βαθηίζκαηνο κέρξη ηνπ ζεκείνπ ν λεπηνβαπηηζκόο λα 

θεξδίζεη επξύηεξε απνδνρή. 

 

Abstract: The epidemic event that devastated the Roman Empire ruled by Marcus Aurelius had con-

siderable religious consequences. Accepting the almost unanimous consensus that it is not possible to 

trace back the baptism of children to the early Christian communities, it is presented the hypothesis 

that such consequences boosted the development of a baptismal theology that involved little children 

and infants. According to anthropological and historical research, certainly different from the theo-

logical view of the problem, it can be assumed that the "Antonine Plague" was a critical and polariz-

ing event for the Christians, forcing them to deal with the infant‟s mortality as never before. Com-

munities modified their baptismal practice until infant baptism gained wider acceptance. 
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Οη παλδεκίεο
⁕
 κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ θαη λα 

πξνθαιέζνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο 

θαη ηηο πξαθηηθέο νιόθιεξσλ πιεζπζκώλ. 

Γηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη έρνπλ βηώζεη απηό 

ην θαηλόκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξόζθαηεο 

θξίζεο πνπ πξνθάιεζε ε παλδεκία ηνπ 

θνξνλντνύ COVID-19. Η ηζηνξία έρεη 

θαηαγξάςεη πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο 

παλδεκίεο πξνθάιεζαλ αιιαγέο ζε δηάθνξεο 

                                                 
⁕
 Σν άξζξν απηό απνηειεί κεηάθξαζε ελεκεξσκέλεο 

έθδνζεο από ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ αγγιηθνύ πξσηνηύπνπ 

“The Pandemic Origins of Child Baptism” 

δεκνζηεπκέλνπ ζην Biblical Archaeology Review, 47:1, 

Άλνημε 2021.  

πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο, όπσο ε βνπβσληθή 

παλώιε πνπ εξήκσζε ηε κεζαησληθή Δπξώπε 

ζηα κέζα ηνπ 14
νπ

 αηώλα, δηαηαξάζζνληαο 

πνιινύο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ή ν 

ινηκόο πνπ ζθόξπηζε ηνλ όιεζξν ζηε Βπδαληηλή 

Απηνθξαηνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο 

ηνπ Ινπζηηληαλνύ (κέζα ηνπ έθηνπ αηώλα ΚΧ
1
), 

                                                 
1
 [ηΜ. Χξεζηκνπνηνύληαη νη ζπληνκνγξαθίεο ΠΚΧ θαη 

ΚΧ γηα ηηο θξάζεηο «πξηλ ηελ Κνηλή Χξνλνινγία» θαη 

«Κνηλήο Χξνλνινγίαο» γηα ηελ απόδνζε ησλ αληίζηνηρσλ 

αγγιηθώλ “BCE” θαη “CE” σο ζξεζθεπηηθά νπδέηεξνη 

ρξνλνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ηαπηόζεκνη θαη‟ νπζίαλ µε 

ηνπο παξαδνζηαθνύο «π.Χ.» θαη «κ.Χ.», ζύκθσλα κε ηε 

δεύηεξε έθδνζε ηνπ The SBL Handbook of Style (Society 

of Biblical Literature, 2014, ζ. 119)]. 



Post Augustum 4 (2020)      Άξζξα 

 

49 

 

αλαγθάδνληαο ηνπο Γόηζνπο θαη ηνπο 

Βπδαληηλνύο λα δηαθόςνπλ ηνλ πόιεκν πνπ 

δηεμήγαλ ζηελ Χεξζόλεζν ησλ Απελλίλσλ. 

Όπσο θαη άιια θαηαζηξνθηθά γεγνλόηα, νη 

παλδεκίεο κπνξνύλ λα γίλνπλ αηηία θξίζεο θαη 

πόισζεο, πξνθαιώληαο θνηλσληθέο αιιαγέο 

αθόκε θαη ζε ηνκείο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηελ πγεία. Κάπνηεο ηζηνξηθέο παλδεκίεο 

είραλ επίζεο ζεκαληηθέο ζξεζθεπηηθέο ζπλέ-

πεηεο: ηξνθνδόηεζαλ ηνλ ζξεζθεπηηθό ξηδνζπα-

ζηηζκό, ελζάξξπλαλ ηελ εκθάληζε κεηαξ-

ξπζκηζηηθώλ θηλεκάησλ θαη ελέπλεπζαλ ζενιν-

γηθέο ζπδεηήζεηο. Μηα αξραία παλδεκία 

πηζαλόλ ζπλέβαιε αθόκε θαη ζηελ εδξαίσζε 

ηεο ρξηζηηαληθήο ηειεηήο ηνπ βαθηίζκαηνο 

λεπίσλ θαη βξεθώλ –κηαο πξαθηηθήο πνπ δελ 

καξηπξείηαη ζηηο πξώηκεο ρξηζηηαληθέο 

θνηλόηεηεο πξηλ ην ηέινο ηνπ 

δεύηεξνπ αηώλα.
2
 

Σν 165 ΚΧ, θαηά ηε 

δηαθπβέξλεζε ηνπ απηνθξάηνξα 

Μάξθνπ Απξειίνπ (161−180 ΚΧ), 

ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία επιήγε 

από ην πξώην θαηαγεγξακκέλν 

θαηαζηξνθηθό μέζπαζκα κηαο 

κνιπζκαηηθήο λόζνπ ζηελ ηζην-

ξία ηεο.
3
 Γλσζηή σο ν «ινηκόο 

ησλ Αλησλίλσλ», πηζαλόηαηα 

απνηέιεζε ηελ πξώηε εκθάληζε 

επινγηάο ζηε Μεζόγεην θαη ηελ 

Δπξώπε. Η θνηηίδα απηήο ηεο 

παλδεκίαο πηζαλόλ ήηαλ ε πόιε 

ηεο ειεύθεηαο, θνληά ζηε 

ζεκεξηλή Βαγδάηε. ύκθσλα κε 

ηελ πην επξέσο απνδεθηή ππόζε-

ζε, νη Ρσκαίνη ζηξαηηώηεο πνπ 

εθζηξάηεπζαλ ελαληίνλ ηεο 

Παξζίαο επέζηξεςαλ ην 165, 

εμαπιώλνληαο ηελ αζζέλεηα ζε όιε ηελ 

επηθξάηεηα έσο ηελ ίδηα ηε Ρώκε, όπνπ, 

ζύκθσλα κε νξηζκέλνπο ζύγρξνλνπο ππνινγη-

ζκνύο, ε επινγηά ζαλάησλε πεξίπνπ 5.000 

αλζξώπνπο ηελ εκέξα ζηελ θνξύθσζή ηεο.  

Η ζλεζηκόηεηα ήηαλ ηόζν πςειή, ώζηε νη 

εηθόλεο από θαηάθνξηεο άκαμεο πνπ κεηέθεξαλ 

ε κηα πίζσ από ηελ άιιε πηώκαηα από ηηο 

                                                 
2
 Γηα πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο βι. Francesco Arduini, Il 

battesimo dei bambini, Aracne Editrice, Ρώκε 2010. 
3
 Sarah K. Yeomans, Classical Corner: “Pandemics in 

Perspective,” Biblical Archaeology Review, Φζηλόπσξν 

2020. 

πόιεηο ήηαλ ζπλεζηζκέλν ζέακα. ύκθσλα κε 

νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, ε κάζηηγα εμάιεηςε 

πάλσ από ην 90 ηνηο εθαηό ηνπ πιεζπζκνύ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Αηγύπηνπ, θαη 

πηζαλώο πάλσ από ην 20 ηνηο εθαηό ηνπ 

ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Ρσκατθήο Απηνθξα-

ηνξίαο.
4
 

Οη Χξηζηηαλνί πηζαλόλ θαηάθεξαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη λα μεπεξάζνπλ ηελ 

επηδεκία κε κεγαιύηεξε επηηπρία από ηνπο 

εζληθνύο. Δίλαη πηζαλό ε νξγάλσζε ησλ 

ρξηζηηαληθώλ θνηλνηήησλ θαη ε θξνληίδα πνπ 

έδεημε ην θάζε κέινο ηνπο πξνο ηνπο αζζελείο 

λα κείσζαλ ην πνζνζηό ζλεζηκόηεηάο ηνπο. 

Ωζηόζν, ε επινγηά ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από 

πςειή ζλεζηκόηεηα ζηα παηδηά, θαη νη 

Χξηζηηαλνί αζθαιώο δελ ζα κπνξνύζαλ λα 

απνηειέζνπλ εμαίξεζε.  

Η παλδεκία πξνθάιεζε 

ζξεζθεπηηθέο αληηδξάζεηο ζηα 

πςειόηεξα ζηξώκαηα ηεο 

ξσκατθήο θνηλσλίαο. Ο Μάξθνο 

Απξήιηνο αλαζηύισζε λανύο θαη 

ηεξά, ζπγθάιεζε ηεξείο θαη 

δήηεζε λα γίλνπλ θάζε είδνπο 

πξνζεπρέο γηα ηνλ εμεπκεληζκό 

ηνπ ζετθνύ ζπκνύ πνπ πίζηεπε 

όηη ζρεηηδόηαλ άκεζα κε ην 

μέζπαζκα ηνπ ινηκνύ. Οη αζπλή-

ζηζηεο απηέο ζξεζθεπηηθέο εθδε-

ιώζεηο πηζαλόλ άξρηζαλ γύξσ 

ζην 166 ΚΧ.
5
 

Ση είδνπο επίδξαζε είρε 

ινηπόλ ν ινηκόο ησλ Αλησλίλσλ 

ζηηο ρξηζηηαληθέο θνηλόηεηεο;  

Δίλαη ινγηθό λα ππνζέζνπκε 

όηη ην αίζζεκα θόβνπ θαη 

αδπλακίαο πνπ θαηέιαβε ηνπο 

αλζξώπνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλαδσ-

πύξσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνύ αηζζήκαηνο, ίζσο 

ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε γνξγή 

εμάπισζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ ζε όιε ηελ 

απηνθξαηνξία.
6
 Δίλαη, σζηόζν, εμίζνπ εύινγν ε 

                                                 
4
 Elio Lo Cascio, “Fra equilibrio e crisi,” ζην Storia di 

Roma, ηόκ. 2.2, Einaudi, Σνξίλν 1991, ζ. 710. 
5
 Christer Bruun, “La mancanza di prove di un effetto 

catastrofico della „peste antonina‟ (dal 166 d.C. in poi),” 

ζην E. Lo Cascio (επηκ.), L’Impatto della “Peste Antoni-

na”, Edipuglia, Μπάξη 2012, ζ. 133. 
6
 Sarah K. Yeomans, Classical Corner: “The Antonine 

Plague and the Spread of Christianity,” Biblical Archae-

ology Review, Μάξηηνο/Απξίιηνο 2017. 

Σκηνή βαυτίσματος σε σαρκουάγο 
τοσ τρίτοσ αιώνα ΚΧ από το 

Λοσνγκοτέβερε, τώρα στο Εθνικό 
Μοσσείο της Ρώμης. 
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παλδεκία λα επεξέαζε θαη ηελ εζσηεξηθή 

νξγάλσζε ησλ ρξηζηηαληθώλ θνηλνηήησλ, θαζώο 

θαη νξηζκέλεο από ηηο ζενινγηθέο ηνπο απόςεηο.  

Από όζα γλσξίδνπκε από ηηο δηαζέζηκεο 

πεγέο θαη πιεξνθνξίεο, ην βάπηηζκα ήηαλ 

ππνρξεσηηθό γηα όζνπο ήζειαλ λα γίλνπλ 

ρξηζηηαλνί ζε νπνηαδήπνηε ρξηζηηαληθή θνηλόηε-

ηα. Η ηειεηή ηνπ βαθηίζκαηνο ππξνδόηεζε 

έληνλε αληηπαξάζεζε ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 

θαη ηνπ 1960, γηα ην θαηά πόζνλ έγθπξε είλαη ε 

ρνξήγεζή ηνπ ζε βξέθε θαη λήπηα. ήκεξα ν 

ηόλνο ηεο αληηπαξάζεζεο έρεη θνπάζεη ιόγσ 

θόπσζεο κάιινλ, παξά ζπλαίλεζεο.  

Η πξώηε αλαθνξά ζηνλ λεπηνβαπηηζκό 

πξνέξρεηαη από ηνλ επίζθνπν Δηξελαίν θαη 

ρξνλνινγείηαη γύξσ ζην 180 ΚΧ (Αἱρ., ΙΙ 22, 4). 

Πξέπεη, όκσο, λα πεξηκέλνπκε άιια 20 ρξόληα 

γηα λα εληνπίζνπκε κηα ζαθή αλαθνξά ζηνλ 

λεπηνβαπηηζκό, ε νπνία θαηαγξάθεθε από ηνλ 

πνιπγξαθόηαην ζπγγξαθέα Σεξηπιιηαλό, ην 

200 ΚΧ (De baptismo 18, 1, 4−5). Ο Σεξηπι-

ιηαλόο ελαληηώζεθε ζηε βάπηηζε λεπίσλ, ηα 

νπνία δελ θαηαλννύλ πιήξσο ηε ζεκαζία ηεο 

ηειεηήο. Ωζηόζν, είλαη εμίζνπ ζαθέο όηη, σο ην 

ηέινο ηνπ δεύηεξνπ αηώλα, ν λεπηνβαπηηζκόο 

ήηαλ κηα εδξαησκέλε πξαθηηθή. Πεξίπνπ 15 

ρξόληα αξγόηεξα, ν Ιππόιπηνο ζηελ Αποζηολική 

Παράδοζη παξέρεη κηα μεθάζαξε πεξηγξαθή 

ελόο ήδε δηακνξθσκέλνπ ηειεηνπξγηθνύ λεπην-

βαπηηζκνύ (21). 

Αλαγλσξίδνληαο πσο είλαη ζρεδόλ αδύλαην 

λα βξεζεί κηα άκεζε ζύλδεζε αίηηνπ θαη 

αηηηαηνύ, νη ηζηνξηθνί νθείινπλ αθελόο λα 

απνθεύγνπλ ηελ ππεξαπινύζηεπζε όζνλ αθνξά 

ηα αίηηα ελόο θαηλνκέλνπ, θαη αθεηέξνπ λα 

εμεηάδνπλ, λα εμαθξηβώλνπλ ή λα θάλνπλ 

ππνζέζεηο γύξσ από ζπγθεθξηκέλα γεγνλόηα ή 

θνηλσληθνύο παξάγνληεο πνπ πηζαλόλ ζπλέβα-

ιαλ ζηελ εκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθώλ. 

Οθείινπκε, ινηπόλ, λα ξσηήζνπκε: πνύ κπνξεί 

λα νθείιεηαη ε γνξγή θαζηέξσζε ηνπ λεπην-

βαπηηζκνύ εληόο ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλόηεηαο 

κεηαμύ ηνπ 180 θαη ηνπ 200 ΚΧ; Ο απμαλόκελνο 

αξηζκόο αηόκσλ πνπ γελληνύληαλ ζε ρξηζηηα-

ληθέο νηθνγέλεηεο (ζε αληίζεζε κε ελήιηθεο πνπ 

αζπάδνληαλ ηε ρξηζηηαληθή πίζηε) είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ νινέλα θαη κεγαιύηεξε 

παξνπζία παηδηώλ ζηε ρξηζηηαληθή θνηλόηεηα. 

Λακβάλνληαο ππόςε ην πςειό πνζνζηό 

βξεθηθήο ζλεζηκόηεηαο, κπνξνύκε λα δηα-

θξίλνπκε πώο ζα κπνξνύζε ε πξαθηηθή ηεο 

έθηαθηεο ρνξήγεζεο ηνπ ζσηεξηώδνπο βαθηί-

ζκαηνο ζε βξέθε ζε πεξίπησζε αλάγθεο λα 

κεηαηξαπεί ζε θαζηεξσκέλε πξαθηηθή. Μηα 

παλδεκία, όπσο ν ινηκόο ησλ Αλησλίλσλ, ζα 

κπνξνύζε λα επηζπεύζεη απηή ηε δηαδηθαζία. 

Όηαλ νη έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ είραλ 

πξνθιεζεί από ηελ παλδεκία έιεμαλ, ην 180 

ΚΧ, ν Δηξελαίνο θαη άιινη ρξηζηηαλνί ζηνραζηέο 

αλέπηπμαλ κηα πην εθηεηακέλε ζενινγία γύξσ 

από ηνλ λεπηνβαπηηζκό.
7
 Απηό είρε σο 

απνηέιεζκα 20 ρξόληα αξγόηεξα, ζηελ απγή ηνπ 

ηξίηνπ αηώλα, ν Σεξηπιιηαλόο λα αλαθέξεηαη 

ζηνλ λεπηνβαπηηζκό σο κηα θνηλώο απνδεθηή 

πξαθηηθή. 

Σν πξόβιεκα κε απηή ηελ αλαζύζηαζε ησλ 

γεγνλόησλ είλαη όηη ε ζύλδεζε κεηαμύ ηεο 

εδξαίσζεο ηνπ λεπηνβαπηηζκνύ θαη ηνπ ινηκνύ 

ησλ Αλησλίλσλ είλαη θαζαξά ππνζεηηθή, επεηδή 

θακηά θηινινγηθή πεγή δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζε 

απηήλ. Πεξηέξγσο, ζηα ζπγγξάκκαηα ησλ 

ρξηζηηαλώλ ζπγγξαθέσλ εθείλεο ηεο επνρήο, 

δελ ππάξρεη αλαθνξά όρη κόλν ζηελ πηζαλή 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ ινηκνύ θαη ηνπ 

λεπηνβαπηηζκνύ, αιιά θαη ζηνλ ινηκό ελ γέλεη. 

Θα κπνξνύζακε λα ππνζέζνπκε όηη, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ινηκνύ ησλ Αλησλίλσλ, θάζε 

ιόγηα ζπδήηεζε γηα ηελ θαηαιιειόιεηα απηήο 

ηεο πξαθηηθήο έπαςε ιόγσ ησλ έθηαθησλ 

ζπλζεθώλ πνπ πξνθάιεζε ε επηδεκία. Οη 

επινγνθαλείο εθθιήζεηο ρξηζηηαλώλ γνλέσλ πνπ 

ήζειαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζσηεξία ησλ 

παηδηώλ ηνπο πνπ ήηαλ ζνβαξά άξξσζηα κέζσ 

ηνπ βαθηίζκαηνο απαηηνύζαλ άκεζε δξάζε. 

Μόλν όηαλ ηειείσζε ε ζπκθνξά άξρηζαλ λα 

εκθαλίδνληαη νη πξώηεο αλαθνξέο γηα λεπην-

βαπηηζκό, ελώ εμαθνινύζεζε ε ζησπή ησλ 

πεγώλ ζρεηηθά κε ηε κάζηηγα.  

Πώο εμεγείηαη, όκσο, ε ζησπή ησλ πεγώλ 

αθόκε θαη κεηά ην 180 ΚΧ;  

Η πιεηνλόηεηα ησλ εζληθώλ ζεσξνύζε ηελ 

επηδεκία έλδεημε ηεο δπζκέλεηαο ησλ ζεώλ, 

θαηεγνξώληαο γη‟ απηό ηνπο ρξηζηηαλνύο. Ο 

ρξηζηηαληζκόο, ν νπνίνο αλέκελε αθόκα έλζεξκα 

ηελ επάλνδν ηνπ Χξηζηνύ, εξκήλεπζε απηό ην 

γεγνλόο κε παξόκνην ηξόπν –σο απνδνθηκαζία 

                                                 
7
 [ηΜ. Παξόηη δελ απνθιείεηαη ν λεπηνβαπηηζκόο λα 

εθαξκνδόηαλ ζε νξηζκέλεο θνηλόηεηεο ήδε πξηλ ην 

μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο, ε απνπζία ζρεηηθώλ αλαθνξώλ 

ζηηο δηαζέζηκεο πεγέο πξηλ ηνλ ινηκό ησλ Αλησλίλσλ κάο 

επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε πσο, σο ηόηε, ε πξαθηηθή απηή 

δελ ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε κεηαμύ ησλ ρξηζηηαλώλ]. 
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ηεο αλεζηθόηεηαο ηνπ θόζκνπ από ηνλ Θεό, 

παξά ηελ παξνπζία ησλ ρξηζηηαλώλ. Ο ινηκόο 

ησλ Αλησλίλσλ ήηαλ πηζαλόηαηα ε πξώηε 

θαηαζηξνθή πνπ έπιεμε ηόζν ζνβαξά ηνλ 

αξηζκό ησλ κειώλ ηεο Δθθιεζίαο. Οη 

απνινγεηέο έπξεπε λα δηαρεηξηζηνύλ έλα είδνο 

ζενινγηθνύ απνπξνζαλαηνιηζκνύ: έπξεπε λα 

βξεζεί έλαο ηξόπνο λα δηθαηνινγεζεί απηή ε 

«ζετθή ηηκσξία». Θα κπνξνύζε απηή ε 

θαηάζηαζε απνπξνζαλαηνιηζκνύ λα είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αηληγκαηηθή ζησπή ησλ πεγώλ; 

ε νιόθιεξε ηελ ππναπνζηνιηθή πεξίνδν, 

δελ ππάξρεη ξεηή αλαθνξά ζηνλ λεπηνβαπηηζκό. 

Κάζε θνξά πνπ εμεηάδεηαη ην ζέκα, ηα παηδηά 

ζεσξνύληαη εγγελώο αγλά. Απηή ε άπνςε 

απνηεινύζε ην «νξζό δόγκα» σο ηελ επνρή ηνπ 

ρξηζηηαλνύ ζηνραζηή Ινπζηίλνπ (πεξ. 150 ΚΧ), ν 

νπνίνο ήηαλ ν ηειεπηαίνο απνινγεηήο πνπ 

έγξαςε γηα ην βάθηηζκα πξηλ ην μέζπαζκα ηνπ 

ινηκνύ ησλ Αλησλίλσλ ζηε Ρσκατθή 

Απηνθξαηνξία (Ἀπολ. Α΄ 61, 9−10). Σξηάληα 

ρξόληα αξγόηεξα, επί Δηξελαίνπ, ε θαηάζηαζε 

θαίλεηαη πσο έρεη αιιάμεη θαη, κεηά από 20 

αθόκε ρξόληα, καζαίλνπκε από ηνλ 

Σεξηπιιηαλό όηη ε πξαθηηθή ηνπ λεπηνβαπηη-

ζκνύ εθαξκνδόηαλ δίρσο επηθπιάμεηο.  

Μεηαμύ ηνπ 150 θαη ηνπ 180 ΚΧ πξέπεη λα 

ζπλέβε θάηη πνπ ζα δηθαηνινγνύζε κηα ηόζν 

ζεκαληηθή θαη πξσηόγλσξε αιιαγή. Ο ινηκόο 

ησλ Αλησλίλσλ εξκελεύεη άςνγα ηε ζπγθεθξη-

κέλε εμέιημε ζηελ ηζηνξία ηεο βαπηηζκαηηθήο 

ζενινγίαο, σο γεγνλόο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. 

 


