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Πεπίλητη: Ζ πξνζέγγηζε ηνπ αζθεηηθνχ βίνπ απφ ηε ζθνπηά ησλ ιεζηψλ απνηειεί 

αζθαιψο κηα πξσηφηππε έκπλεπζε. Απηή ηε ζθνπηά πηνζεηεί ν Γεκήηξεο Κπξηάηαο 

ζε έλα απφ ηα θεθάιαηα ηνπ λένπ ηνπ βηβιίνπ Ζ Οδφο θαη ηα βήκαηα ησλ πξψησλ 

ρξηζηηαλψλ (Δθδφζεηο ηνπ Δηθνζηνχ Πξψηνπ, 2020), αλαδεηθλχνληαο ηελ πνιχπιεπξε 

θαη ηδηφκνξθή ζρέζε πνπ είρε αλαπηπρζεί κεηαμχ ιεζηψλ θαη αζθεηψλ. Πεξαηηέξσ 

έξεπλα ησλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη πίζσ απφ ηελ πεξίπινθε απηή 

ζρέζε ιεηηνπξγνχζε έλα είδνο βαζχηεξεο ζπγγέλεηαο, κε ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο. Οη κεηαζηξνθέο ιεζηψλ ζηελ αζθεηηθή δσή, ε ππφζαιςε 

παξαλφκσλ απφ αζθεηέο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο κε θαηαλφεζε, ε θνηλή δηαβίσζε 

ζηελ έξεκν, ππνγξακκίδνπλ ηε δπλακηθή ηεο ζπγγέλεηαο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο, 

πνπ ζπρλά έθαλε ηα κεηαμχ ηνπο φξηα αξθεηά ξεπζηά. Γεληθφηεξα, ε εμέηαζε ηνπ 

ζέκαηνο ησλ ιεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ ρξηζηηαληζκνχ καο δίλεη επηπιένλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληρλεχζνπκε θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο ζξεζθείαο. 

 

 

Abstract: Approaching the ascetic life from the point of view of the bandits is 

certainly an original inspiration. Dimitris Kyrtatas adopts this point of view in one of 

the chapters of his new book Ζ Οδφο θαη ηα βήκαηα ησλ πξψησλ ρξηζηηαλψλ 

(Δθδφζεηο ηνπ Δηθνζηνχ Πξψηνπ, 2020), highlighting the multifaceted and peculiar 

relationship between bandits and ascetics. Further research of the data leads to the 

conclusion that behind this complex relationship there was a kind of deeper kinship, 

with psychological, social and political features. The conversions of bandits to ascetic 

life, the concern of ascetics to protect outlaws and treat them with understanding, their 

coexistence in the desert, underscore the dynamics of kinship between the two groups, 

which often made the boundaries quite fluid. More generally, examining the subject 

of bandits in the context of Christianity enables us to detect some particular features 

of the new religion. 
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Ακολοςθώνηαρ ηην «Οδό» 

 

ζνη είρακε ηελ ηχρε λα γλσξίζνπκε ηνλ Γεκήηξε Κπξηάηα σο δάζθαιν δελ ζα 

μεράζνπκε πνηέ ηελ αίζζεζε πνπ απνθφκηδε ν καζεηήο φηη ε αλαδήηεζε ηεο 

ηζηνξηθήο αιήζεηαο είλαη κηα δηαδηθαζία ζπλαξπαζηηθή. Γελ ήηαλ κφλν ε ππνκνλή 

θαη ην επίκνλν ελδηαθέξνλ απηφ πνπ εηζέπξαηηε ν καζεηήο απφ έλαλ δάζθαιν πνπ 

αλαδεηνχζε ηε ζπδήηεζε καδί ηνπ ζην πιαίζην ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, ηεο 

βηβιηνζήθεο, ηεο αθαδεκατθήο εθδήισζεο, ηεο ραιαξήο θνπβέληαο εθηφο παλεπηζηε-

κίνπ. Απηφ πνπ θπξίσο εηζέπξαηηε ήηαλ ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο θαη ηεο αλαηξνπήο, 

ηα νπνία ζπλφδεπαλ ζρεδφλ θάζε ζπλάληεζε. Ήηαλ ν κνλαδηθφο ηξφπνο πνπ είρε λα 

επηζεκαίλεη ζηηο πεγέο πιεξνθνξίεο πνπ θαηλνκεληθά απηέο δελ δίλνπλ θαη λα ηηο 

θάλεη λα κηινχλ γηα πξάγκαηα πνπ δελ είραλ ηελ πξφζεζε λα κηιήζνπλ. Ήηαλ ε 

πξσηνηππία ησλ εξσηεκάησλ πνπ αλέηξεπαλ παγησκέλεο αληηιήςεηο θαη απνθά-

ιππηαλ αζέαηεο παξαδνμφηεηεο θαη αληηθάζεηο αλνίγνληαο λένπο δξφκνπο ζθέςεο 

ζηνλ καζεηή. ια ηα παξαπάλσ είλαη ζηνηρεία πνπ καο θάλνπλ λα ζπκφκαζηε ηε 

καζεηεία καο θνληά ηνπ κε επγλσκνζχλε. 

ζνη πάιη δελ είραλ ηελ επθαηξία είηε ηεο καζεηείαο είηε ηεο δσληαλήο 

ζπδήηεζεο καδί ηνπ, ζα βξνπλ ηηο ίδηεο βαζηθέο αξρέο ζηα ζπγγξάκκαηά ηνπ. ια 

ηνπο πξαγκαηεχνληαη ηα ηζηνξηθά ζέκαηα κε πξσηνηππία αλνίγνληαο λέεο νδνχο ζηελ 

ηζηνξηθή αλαδήηεζε. Σν ηειεπηαίν ζχγγξακκά ηνπ κάιηζηα θέξεη θαη ηνλ αλάινγν 

ηίηιν. Ο ιφγνο γηα ην βηβιίν Η Οδόρ και ηα βήμαηα ηων ππώηων σπιζηιανών, πνπ 

εθδφζεθε ην 2020 απφ ηηο Δθδφζεηο ηνπ Δηθνζηνχ Πξψηνπ.  

ην βηβιίν απηφ ν Γ. Κπξηάηαο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηνπ 

πξψηκνπ ρξηζηηαληζκνχ φρη κέζα απφ ηελ θχξηα νδφ, αιιά κέζα απφ απηφ πνπ ν ίδηνο 

απνθαιεί παξαδξφκνπο. Πξφθεηηαη γηα ιηγφηεξν εκθαλείο δξφκνπο πνπ αθνπινχζεζε 

ε λέα ζξεζθεία, νη νπνίνη είραλ λα θάλνπλ κε πξνζσπηθέο ζρέζεηο, δίθηπα 

επηθνηλσλίαο, άγλσζηεο θνηλσληθέο επαθέο θαη δεζκεχζεηο. Γηαδξνκέο πνπ ζπλήζσο 

παξαβιέπνληαη, γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν ηεο έιιεηςεο ζαθψλ αλαθνξψλ θαη επαξθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ηηο πεγέο καο. ην λέν ηνπ βηβιίν ν Γ. Κπξηάηαο αλαιακβάλεη ην 

παξάηνικν εγρείξεκα λα παξνπζηάζεη νξηζκέλεο απφ απηέο αθξηβψο ηηο δηαδξνκέο. 

Δπηιέγεη λα κε κηιήζεη γηα φια φζα ζπλήζσο κηιά έλαο ηζηνξηθφο φηαλ αλαθέξεηαη ζε 

απηφ ην ζέκα. Οη νπηηθέο γσλίεο απφ ηηο νπνίεο καο θαιεί λα δνχκε ηνλ ρξηζηηαληζκφ 

ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα ελέρνπλ κηα ηδηαίηεξε πξσηνηππία θαη ζπρλά κηα έληνλε 

παξαδνμφηεηα. Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ θάλεη 

πεηπραίλνπλ έλαλ δηπιφ ζηφρν. Απφ ηε κηα κεξηά απνθαιχπηεη, θέξλεη ζην θσο 

άγλσζηεο πηπρέο ηνπ πξψηκνπ ρξηζηηαληζκνχ αλαλεψλνληαο ζεκαληηθά ηελ εηθφλα 

πνπ έρνπκε γη’ απηφλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά πξνβιεκαηίδεη, ζέηεη εξσηήκαηα πνπ ελ 

κέξεη κέλνπλ αλνηρηά ζε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, αλνίγνληαο θαη απηφο λέεο νδνχο ζηε 

κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. Δίλαη ε δεχηεξε δηάζηαζε πνπ καο ελδηαθέξεη εδψ 

πεξηζζφηεξν. Γηφηη είλαη αιήζεηα φηη ν ζπγγξαθέαο ηεο Οδού πξνθαιεί ηνλ 

αλαγλψζηε, πξνθαιεί ηνλ εξεπλεηή, ηνλ αλαγθάδεη λα μαλαδεί ηα δεδνκέλα κε άιιν 

κάηη θαη λα θάλεη λένπο ζπζρεηηζκνχο. Απηφ ζα απνπεηξαζνχκε λα θάλνπκε ζηε 

ζπλέρεηα, κε αθνξκή ην θεθάιαην ηεο Οδού πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηνπο ιεζηέο θαη 

ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ.  
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Σν θαηλφκελν ηνπ αζθεηηζκνχ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο 

ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, πνπ έρεη πξνθαιέζεη πιήζνο κειεηψλ θαη πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ. Σν λα δεη φκσο θαλείο ηνλ αζθεηηθφ βίν απφ ηε ζθνπηά ησλ ιεζηψλ 

δελ κπνξεί παξά λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα πξσηφηππε έκπλεπζε. Σν ζπγθεθξηκέλν 

θεθάιαην ηηηινθνξείηαη: «Δμέγεξζε θαη αιιειεγγχε. Ο αζθεηηθφο βίνο απφ ηε 

ζθνπηά ησλ ιεζηψλ». Καη κφλν απφ ηνλ ηίηιν είλαη εχινγν λα απνξήζεη θαλείο πνηα 

ζρέζε κπνξεί λα έρνπλ νη ιεζηέο κε ηελ εμέιημε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, θαη κε πνηνλ 

ηξφπν ζα κπνξνχζε ε ελαζρφιεζε καδί ηνπο λα καο βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

λέαο ζξεζθείαο. Ζ παξαδνμφηεηα ηνπ ζέκαηνο σζηφζν πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξαδνμφηεηα ησλ καξηπξηψλ πνπ παξαδίδνπλ νη πεγέο καο. Πξάγκαηη, πψο ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεπηεί ην γεγνλφο φηη νκάδεο ρξηζηηαλψλ ζεσξνχληαλ απφ 

ζπγρξφλνπο ηνπο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο σο νκάδεο ιεζηψλ; πσο ζεκεηψλεηαη 

ζην βηβιίν, ην θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη έληνλα ήδε απφ ηα επαγγέιηα θαη ηνλ 

ίδην ηνλ Ηεζνχ. 

 

Η κληπονομιά ηος Ιηζού 

 

Ζ ζχιιεςε ηνπ Ηεζνχ έγηλε κε πνιχ θξνπξά, μχια θαη φπια, ζπκίδνληαο ζχιιεςε 

ιεζηή, πξάγκα γηα ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηα επαγγέιηα λα δηακαξηχξεηαη ν ίδηνο. 

Καηαδηθάζηεθε θαηεγνξνχκελνο σο επαλαζηάηεο, σο ππνλνκεπηήο ηεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο ηάμεο, παίξλνληαο ηε ζέζε ελφο ιεζηή θαη αληηδξαζηηθνχ ζηελ θξαηηθή 

εμνπζία, ηνπ Βαξαβά. ηαπξψζεθε αλάκεζα ζε δχν ιεζηέο, γεγνλφο πνπ ππνδήισλε, 

θαηά ηνλ επαγγειηζηή Μάξθν, φηη ζπγθαηαιέρζεθε κεηαμχ ησλ παξαλφκσλ.  

Αλαθνξέο ζαλ απηέο, θαηά ηνλ Γ. Κπξηάηα, θαίλεηαη λα ππνβάιινπλ ηελ ηδέα 

φηη ηα φξηα αλάκεζα ζην έγθιεκα θαη ηνλ ζξεζθεπηηθφ λεσηεξηζκφ ήηαλ ξεπζηά. ε 

άιια παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Οδό, αλάινγεο νκνηφηεηεο κπνξεί λα 

νδεγνχζαλ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπο ζε ζχγρπζε θαη παξεμεγήζεηο. Μηα νκάδα 

ρξηζηηαλψλ, γηα παξάδεηγκα, ή έλαο εγέηεο φπσο ν Παχινο κπνξεη λα ζπγρένληαλ κε 

παξαλφκνπο.
1
 

Πέξαλ ηεο εμσηεξηθήο νκνηφηεηαο, ε ζρέζε απηή θαίλεηαη πσο είρε κηα 

δπλακηθή πνπ κπνξεί λα νδεγνχζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ 

θαη ζηε κεηάβαζε απφ ηε κία θαηεγνξία ζηελ άιιε. Ο Ηεζνχο ζην ηέινο ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμπ ησλ παξαλφκσλ. Σελ ίδηα αθξηβψο 

ζηηγκή, έλαο απφ ηνπο δχν ιεζηέο πνπ ηνλ πεξηζηνίρηδαλ αθνινπζνχζε ηελ 

αληίζηξνθε πνξεία. χκθσλα κε ηνλ επαγγειηζηή Λνπθά, ελψ ν έλαο απφ ηνπο 

θαθνχξγνπο ηνλ νλείδηδε, ν άιινο ηνλ δηέθνςε επηηηκψληαο ηνλ: «νχηε ηνλ Θεφ δελ 

θνβάζαη εζχ ζηε ζέζε πνπ βξίζθεζαη;». Καη ζηξεθφκελνο πξνο ηνλ Ηεζνχ δήηεζε λα 

ηνλ ζπκεζεί φηαλ βξεζεί ζηε βαζηιεία ηνπ, γηα λα ιάβεη δηαβεβαίσζε φηη έρεη ζσζεί.
2
 

Έηζη ν ιεζηήο, ηελ χζηαηε ζηηγκή, κεηακνξθψλεηαη απφ έλαλ θνηλφ εγθιεκαηία ζε 

πηζηφ πνπ θεξδίδεη ηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ. 

                                                           
1
 Κπξηάηαο, Η Οδόρ και ηα βήμαηα ηων ππώηων σπιζηιανών, ζ. 138-139. 

2
 Λθ. 23:33-43. 
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Ζ κεηαζηξνθή ηνπ ιεζηή πάλσ ζηνλ ζηαπξφ, παξφηη έρεη κπζηθέο δηαζηάζεηο, 

θαηαδεηθλχεη κηα ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα. ηελ Οδό ζα βξνχκε πνιιά 

παξαδείγκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη  ιεζηέο θαη νη παξάλνκνη γεληθφηεξα, είραλ ηε 

δηθή ηνπο έληνλε ζξεζθεπηηθφηεηα: «αλαδεηνχζαλ ζετθή επίλεπζε θαη πξνζηαζία 

κάιηζηα ηδηφξξπζκε θαη αληηζπκβαηηθή. Ζ επίλεπζε απηή πξνζθεξφηαλ ζπρλά, φπσο 

είλαη εχινγν, απφ λέεο ή πεξηθεξεηαθέο ζεφηεηεο, φπσο ηνπ Μίζξα, θαη φρη ηνπο 

θαζηεξσκέλνπο ζενχο».
3
 

πλεπψο ε ξεπζηφηεηα ησλ νξίσλ πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ζξεζθεπηηθψλ 

νκάδσλ θαη ιεζηψλ κπνξεί λα εμεγεζεί κε δχν ηξφπνπο, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ 

ζπκπιεξσκαηηθά. Αθελφο νη παξάλνκνη, φπσο νη ιεζηέο θαη νη εμεγεξκέλνη δνχινη, 

εθδήισλαλ θάπνηε έληνλε ζξεζθεπηηθφηεηα κε ιαηξεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ δελ 

αθνινπζνχζαλ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηχπνπο θαη μέθεπγαλ απφ ηελ θαζηεξσκέλε ηάμε. 

Αθεηέξνπ φζνη έθαλαλ κε ζπκβαηηθέο ζξεζθεπηηθέο επηινγέο παξνπζίαδαλ αληη-

ζπκβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαβίαδαλ ηελ θνζκηθή ηάμε θαη ζχκηδαλ ζπκκνξίεο 

παξαλφκσλ.
4
 

Κάηη παξφκνην θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη θαη ζην παξάδεηγκα ηνπ Ηεζνχ κε ηνλ 

ιεζηή. Ο ιεζηήο απφ ηε κεξηά ηνπ δειψλεη ζενζεβνχκελνο. Ο Ηεζνχο απφ ηελ άιιε 

εθπξνζσπνχζε κηα αληηζπκβαηηθή ζξεζθεπηηθή λεσηεξηθφηεηα, φπσο απνδεηθλπφηαλ 

έκπξαθηα απφ ηνλ καξηπξηθφ ηνπ ζάλαην. Καη νη δχν βξίζθνληαη ζηαπξσκέλνη απφ 

ηηο επίζεκεο εμνπζίεο, θνζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο. Ζ ηδηαίηεξα εμεπηειηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ επηθπιάζζεη ζην Ηεζνχ ε θνηλσλία θαη νη εθπξφζσπνη ησλ 

εμνπζηψλ πείζεη ζηελ πξάμε φηη ε ζξεζθεπηηθφηεηα πνπ θνκίδεη ν Ηεζνχο είλαη θαη 

λεσηεξηθή θαη κε απνδεθηή απφ ηηο εμνπζίεο θαη ηνπο ζεζκνχο θαη πηζαλφηαηα 

αλαηξεπηηθή. Ο ιεζηήο ινηπφλ, πνπ θαίλεηαη πψο θάηη είρεη αθνχζεη γηα ηνλ Ηεζνχ, 

βξίζθεη ζην πξφζσπφ ηνπ ηελ πίζηε πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηε δηθή ηνπ κνίξα.  

Απηή σζηφζν είλαη ε θαηάιεμε ηεο ηζηνξίαο ηφζν ηνπ Ηεζνχ φζν θαη ηνπ 

ιεζηή. Καηαιήγνπλ ζην ίδην ζεκείν, ζην ίδην ηέινο, δεκέλνη ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν 

έρνληαο δηαλχζεη ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή πνξεία. Σν εξψηεκα πνπ 

παξακέλεη είλαη πψο νδεγνχκαζηε ζε απηή ηε ζπλάληεζε, θαηά ηελ νπνία ν Ηεζνχο 

θαη ν ιεζηήο έξρνληαη ηφζν θνληά ψζηε λα αληαιάζζνπλ ηδηφηεηεο. Ση θνηλφ κπνξεί 

λα είρε ε πνξεία, ε απνζηνιή ηνπ Ηεζνχ κε ηνλ παξάλνκν πνπ πίζηεςε ηειηθά ζε 

απηφλ; Καη ηη ππνζέζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ηελ πξνζσπηθή πνξεία ηνπ ιεζηή 

πνπ ηειηθά είδε ζηνλ Ηεζνχ ην πξφζσπν ηνπ ζσηήξα; 

Ζ παξνπζία ησλ ιεζηψλ ήηαλ πνιχ έληνλε ζε φιε ηελ πεξίνδν ηεο ξσκατθήο 

απηνθξαηνξίαο, αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο.
5
 Ζ Παιαηζηίλε 

ηεο επνρήο ηνπ Ηεζνχ δελ απνηεινχζε εμαίξεζε. Δθηφο απφ ηηο αλαθνξέο ζε ιεζηέο 

πνπ βξίζθνπκε ζηα επαγγέιηα, ππάξρνπλ αξθεηέο καξηπξίεο πνπ δείρλνπλ φηη θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ 1
νπ

 αη. κ.Χ. θαη έσο ηελ Ηνπδατθή Δμέγεξζε, ε παξνπζία ησλ ιεζηψλ 

                                                           
3
 Κπξηάηαο, Η Οδόρ, ζ. 137. 

4
 Κπξηάηαο, Η Οδόρ, ζ. 129. 

5
 Κπξηάηαο, Η Οδόρ, ζ. 128-129, Grünewald, Bandits in the Roman Empire, ζ. 18-25, Shaw, “Bandits 

in the Roman Empire”, ζ. 332-334. 
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ζηελ Ηνπδαία πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε.
6
 Ωο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ έρνπλ 

ζεσξεζεί νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ρσξηθνί, ε απνζχλζεζε ηεο 

θνηλσληθήο δνκήο θαη ην ηδηαίηεξν πνιηηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή.
7
 

ηελ Ηνπδαία ηνπ 1
νπ

 αη. κ.Χ. ε θνηλσληθή πφισζε αλάκεζα ζε θησρνχο 

αγξφηεο απφ ηε κηα κεξηά θαη ηνπο πινχζηνπο θαη ηζρπξνχο απφ ηελ άιιε, ζηνπο 

νπνίνπο ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ην ηεξαηείν, επηδεηλψζεθε ζεκαληηθά απφ ηε 

ξσκατθή θαηάθηεζε θαη ηελ επηβάξπλζε ησλ αγξνηψλ κε λένπο θφξνπο. Ζ θαηά-

ζηαζε απηή νδήγεζε ζε δαλεηζκφ θαη ρξέε κε απνηέιεζκα πνιινί αγξφηεο λα ράζνπλ 

ηε γε ηνπο θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε εξγάηεο γεο πξνο φθεινο ησλ ηζρπξψλ, ελψ ην 

ηεξαηείν ζπλέρηδε λα απνιακβάλεη ηα πξνλφκηά ηνπ έρνληαο παξάιιεια αλαπηχμεη 

κηα κνξθή ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Ρσκαίνπο.
8
 

Απηφ ην πιαίζην θνηλσληθήο πφισζεο θαη έληαζεο πνπ δηαξθψο επηδεηλσλφηαλ 

απνηεινχζε έλα έδαθνο επλντθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιεζηείαο. Οη 

ιεζηέο ζπλήζσο πξνέξρνληαλ απφ ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ ζίγνληαλ πεξηζζφηεξν 

απφ ην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε χπαξμή ηνπο έρεη 

ζεσξεζεί θαη σο κηα πξψηε κνξθή αληίδξαζεο ζε απηφ ην ζχζηεκα.  

Καηά ηνλ 1
ν
 αη. κ.Χ. θαη κέρξη ην μέζπαζκα ηε Ηνπδατθήο Δμέγεξζεο (66-70 

κ.Χ.) αξθεηά θηλήκαηα ακθηζβήηεζεο θαη αληίδξαζεο εκθαλίζηεθαλ ζηελ Ηνπδαία, 

ηα νπνία ζπλήζσο είραλ έλαλ ιατθφ κεζζηαληθφ ή πξνθεηηθφ ραξαθηήξα. Οη ιεζηέο, 

αλ θαη θαίλεηαη πσο ζπκκεηείραλ ζε θάπνηα απφ ηα θηλήκαηα απηά θαη κε βεβαηφηεηα 

ζηελ Ηνπδατθή Δμέγεξζε, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο επαλαζηάηεο, θαζψο δελ 

δηέζεηαλ νη ίδηνη κηα ζπλεηδεηή πνιηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ππάξρνπζαο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη δελ ζηφρεπαλ ζε αιιαγή ηεο θνηλσληθήο ή 

πνιηηηθήο ηάμεο. Απνηεινχζαλ σζηφζν ηελ πην άκεζε θαη ζηνηρεηψδε κνξθή 

αληίδξαζεο πνπ ακθηζβεηνχζε ζηελ πξάμε ην ππάξρνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

θαηεζηεκέλν. Καη θαζψο ην θαηεζηεκέλν απηφ ήηαλ θαηαπηεζηηθφ απέλαληη ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αγξνηψλ, νη ηειεπηαίνη δελ έβιεπαλ πάληα ηνπο ιεζηέο σο 

απεηιή ή πξφβιεκα. Αληίζεηα ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ζπρλά νη ιεζηέο 

είραλ ηελ αλνρή, ηελ θάιπςε θαη ηε βνήζεηα ησλ ρσξηθψλ.  ηνλ βαζκφ κάιηζηα πνπ 

νη ιεζηέο επηηίζνληαλ θπξίσο ζε πινπζίνπο θαη ζε Ρσκαίνπο, κπνξεί ζηα κάηηα ησλ 

αγξνηψλ λα εμέθξαδαλ ην θνηλφ αίζζεκα δηθαηνζχλεο.
9
  

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εηθφλα, νη ιεζηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ 

Ηνπδαία ηνπ 1
νπ

 αη. ζπρλά ήηαλ αξθεηά θνληά ζηα ιατθά ζηξψκαηα, θαζψο έξρνληαλ 

αληηκέησπνη κε ην ίδην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θαηεζηεκέλν. Σν γεγνλφο 

απηφ ίζσο είλαη ρξήζηκν γηα λα θαηαλνήζνπκε απφ κηα άιιε νπηηθή γσλία γηαηί νη 
                                                           
6
 Μεγάιε έμαξζε θαίλεηαη φηη παξνπζίαζε ην θαηλφκελν απφ ηα κέζα ηνπ αηψλα, κεηά απφ έλαλ 

εθηεηακέλν ιηκφ. Horsley – Hanson, Bandits, Prophets, and Messiahs, ζ. 61, 65-67. 
7
 Horsley – Hanson, φ.π., ζ. 254. 

8
 Horsley – Hanson, φ.π., ζ. 1-2, 56-65. 

9
 Horsley – Hanson, φ.π., ζ. 69-72, 245 – 250. Καηά ηνπο Horsley θαη Hanson ην θαηλφκελν ηεο 

ιεζηείαο ζηελ Ηνπδαία ηνπ 1
νπ

 αη. ηαηξηάδεη πνιχ θαιά κε ην κνληέιν ηεο θνηλσληθήο ιεζηείαο πνπ έρεη 

πξνηαζεί απφ ηνλ Eric Hobsbawm. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ε ιεζηεία απνηειεί κηα κνξθή πξν-

πνιηηηθήο επαλάζηαζεο πνπ εκθαλίδεηαη ηδίσο ζε αγξνηηθέο θνηλσλίεο, φηαλ νη αγξφηεο είλαη 

πεξηζσξηαθνί θαη επάισηνη θαη δελ έρνπλ απνθηήζεη αθφκα πνιηηηθή ζπλείδεζε ή πην απνηειεζκα-

ηηθνχο ηξφπνπο θηλεηνπνίεζεο. Βι. θαη Horsley – Hanson, φ.π., ζ. 48-49. 
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ιεζηέο κπνξεί λα ήηαλ πην θνληά ζηνλ Ηεζνχ απφ φζν θαληαδφκαζηε. Γηφηη θαη ν 

Ηεζνχο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δελ ζηφρεπε ζηνπο ηζρπξνχο νχηε δηαηεξνχζε θαιέο 

ζρέζεηο καδί ηνπο. 

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεξχγκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ 

Ηεζνχ ήηαλ φηη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ζηφρεπζήο ηνπ βξίζθνληαλ 

νη ηαπεηλνη, ν απιφο ιαφο, πνιχ ζπρλφηεξα απφ ηνπο πινπζίνπο θαη ηελ άξρνπζα 

ηάμε. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζηνπο καθαξηζκνχο ηνπ ν Ηεζνχο αθελφο καθαξίδεη ηνπο 

θησρνχο, ηνπο πεηλαζκέλνπο θαη φζνπο πθίζηαληαη θαθνπρίεο θαη δηψμεηο, αθεηέξνπ 

θαηαθεξαπλψλεη ηνπο πινχζηνπο θαη φζνπο έρνπλ κηα επράξηζηε επίγεηα δσή.
10

 Απφ 

ηελ πξψηε θαηεγνξία θαίλεηαη φηη πξνέξρνληαλ ζπλήζσο νη πηζηνί ηνπ.  

ηνλ Ηεζνχ πίζηεπαλ φζνη ήηαλ έηνηκνη λα πηζηέςνπλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ ζηα επαγγέιηα δειψλεηαη κε δηάθνξεο δηαηππψζεηο: είλαη 

νη πξφζπκνη λα θάλνπλ ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, απηνί πνπ έρνπλ ηε δχλακε λα 

θαηαιάβνπλ, είλαη ηα πξφβαηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ Ηεζνχ γηαηί ηνπ ηα έρεη παξαρσξή-

ζεη ν Παηέξαο ηνπ.
11

 ε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ πηζηψλ βξίζθνπκε πνιινχο ακαξησ-

ινχο, θησρνχο, θαηαηξεγκέλνπο, ηειψλεο, πφξλεο, ακαξείηεο, αζζελείο. ινπο 

εθείλνπο δειαδή πνπ ε πνιηηεία θαη ε έλλνκε ηάμε έβαδε ζπλήζσο ζην πεξηζψξην, 

φπσο ηνπο ιεζηέο. Αληίζεηα, ζε απηή ηελ θαηεγνξία δελ αλήθνπλ ζπλήζσο φζνη 

αζθνχλ θάπνηα κνξθή εμνπζίαο θαη ηδηαίηεξα ην ηεξαηείν, πξφζσπα πνπ ζίγνληαη 

άκεζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη κε ηα νπνία είρε έιζεη ζπρλά ζε αληηπαξάζεζε. 

Αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηε ζπγθξνπζηαθή δπλακηθή πνπ ππήξρε ζηελ θνηλσλία, φπσο 

είδακε παξαπάλσ, δελ είλαη πεξίεξγν πνπ νη ηεξείο θαη νη γξακκαηείο αληηκεηψπηζαλ 

ηνλ Ηεζνχ κε θφβν ζηνλ Ναφ, «επεηδή θνβνχληαλ ηνλ ιαφ».
12

 ηνπο πηζηνχο ηνπ 

Ηεζνχ δελ αλήθνπλ ζπλήζσο νχηε νη πινπζηνη. Δηδηθά γηα ηνπο ηειεπηαίνπο ν Ηεζνχο 

είρε κηιήζεη κε αξθεηή ζαθήλεηα ζην γλσζηφ ρσξίν κε ηνλ πινχζην λέν. 

Ρψηεζε θάπνηε ηνλ Ηεζνχ έλαο πινχζηνο λένο ηη έπξεπε λα θάλεη γηα λα 

θεξδίζεη ηελ αηψληα δσή. Ο Ηεζνχο αξρηθά ηνπ είπε λα ηεξεί ηηο γλσζηέο εληνιέο, 

αιιά επεηδή εθείλνο ήζειε θάηη παξαπάλσ απφ απηφ, ηνπ είπε λα πνπιήζεη ηα 

ππάξρνληά ηνπ, λα ηα κνηξάζεη ζηνπο θησρνχο θαη λα ηνλ αθνινπζήζεη. Μεηά απφ 

απηή ηελ απάληεζε ν λένο έθπγε ιππεκέλνο, δηφηη είρε κεγάιε πεξηνπζία. Σφηε ν 

Ηεζνχο, γπξλψληαο πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ, μεθαζάξηζε φηη είλαη δχζθνιν λα κπεη 

έλαο πινχζηνο ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ, ηφζν δχζθνιν, πνπ ζα ήηαλ πην εχθνιν λα 

πεξάζεη κηα θακήια απφ ηελ ηξχπα πνπ αλνίγεη κηα βειφλα ζην χθαζκα. Δίλαη ζαθέο 

φηη ε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ έρεη ηε δηθή ηεο θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, πνπ είλαη ε 

αθξηβψο αληίζηξνθε απφ ηελ ηεξάξρεζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Σν γεγνλφο απηφ 

δηαηππψζεθε απφ ηνλ Ηεζνχ ζπλνπηηθά κε ηε θξάζε: νη πξψηνη έζνληαη έζραηνη θαη 

νη έζραηνη πξψηνη.
13

  

Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε πνπ είρε ην κήλπκα ηνπ Ηεζνχ ηνλ ζπλέδεαλ κε ηηο 

ιατθέο ηάμεηο θαη κε αλζξψπνπο πνπ θηλνχληαλ ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο. ηα 

κάηηα ηεο εμνπζίαο ε δξάζε ηνπ, ηα ιφγηα ηνπ, νη επαθέο θαη νη νπαδνί ηνπ, δελ 

                                                           
10

 Λθ. 6:20-26. 
11

 Ησ. 7:17-18, 8:43-44, 10:22-30. 
12

 Μθ. 11:27-33. 
13

 Μη. 19:16-30. 
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απείραλ πνιχ απφ ην πξνθίι ελφο παξάλνκνπ πεξηζσξηαθνχ ππνλνκεπηή ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο. ια απηά έθεξλαλ ηνλ Ηεζνχ πην θνληά ζηνπο ιεζηέο θαη έθαλαλ 

δπλαηή ηε κεηαζηξνθή ηνπ ιεζηή πνπ βιέπνπκε επάλσ ζηνλ ζηαπξφ. 

Ο ιεζηήο πίζηεςε ζηνλ Ηεζνχ γηαηί ηνλ έλησζε θνληά ηνπ, έλησζε φηη ηνπ 

ηαίξηαδε ε ζξεζθεπηηθφηεηα ηελ νπνία πξέζβεπε. Γηφηη ήηαλ κηα λεσηεξηθή ζξεζθεπ-

ηηθφηεηα πνπ είρε έιζεη ζε ξήμε κε ηελ παξαδνζηαθή ζξεζθεπηηθή ειίη θαη ηα 

πξνλφκηά ηεο. Δίρε ακθηζβεηήζεη ηελ ππάξρνπζα ηάμε θαη αγθάιηαδε ηδηαίηεξα ηνπο 

απφβιεηνπο θαη πεξηζσξηαθνχο ηεο θνηλσλίαο, φπσο ήηαλ θαη ν ίδηνο. Αθφκα 

πεξηζζφηεξν, ηφζν ν εηζεγεηήο απηήο ηεο λέαο ζξεζθεπηηθήο πξφηαζεο φζν θαη ν 

ιεζηήο πέζαηλαλ ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν, νδεγεκέλνη ζηνλ ζηαπξφ απφ ηηο ίδηεο 

δπλάκεηο θαη ηηο ίδηεο εμνπζίεο. Γελ πξέπεη λα καο θάλεη ινηπφλ εληχπσζε πνπ ν 

ιεζηήο είδε ζην πξφζσπν ηνπ Ηεζνχ κηα ζξεζθεπηηθή πξφηαζε ηελ νπνία κπνξνχζε 

λα πηζηέςεη. Καη δελ πξέπεη λα ακθηζβεηνχκε νχηε ηελ εηιηθξίλεηα απηήο ηεο 

κεηαζηξνθήο. Οη ιεζηέο είραλ ηε δηθή ηνπο ζξεζθεπηηθφηεηα, πνπ δελ ήηαλ ιηγφηεξν 

εηιηθξηλήο, φπσο δείρλεη εκθαληηθά ν Γ. Κπξηάηαο.  

 

Ο κόζμορ ηυν αζκηηών και ηυν ληζηών 

 

Αξθεηά ρξφληα κεηά ηε ζηαχξσζε ηνπ Ηεζνχ, ζε έλα ρσξηφ ηεο Αηγχπηνπ, ν Αληψληνο 

αθνχγνληαο ζηελ εθθιεζία ηα ιφγηα ηνπ Ηεζνχ πξνο ηνλ πινχζην λέν, πνπ ηνλ 

πξνέηξεπαλ λα πνπιήζεη φια ηα ππάξρνληά ηνπ θαη λα ηα κνηξάζεη ζηνπο θησρνχο, 

έλησζε φηη ηνλ αθνξνχζαλ πξνζσπηθά θαη φηη ιέγνληαλ εηδηθά γη’ απηφλ. Έηζη φηαλ 

βγήθε απφ ηελ εθθιεζία έθαλε πξάμε ηελ εληνιή ηνπ Ηεζνχ, ζεκεηψλνληαο ην πξψην 

βήκα ζηε καθξά αζθεηηθή ηνπ πνξεία, πνπ άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηελ έξεκν.
14

  

Βέβαηα πνιινί ήηαλ νη πινχζηνη πνπ άθνπγαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ιφγηα αιιά 

θαλέλαο απφ απηνχο δελ είρε ζθεθηεί φηη έπξεπε λα ηα πάξεη θαηά γξάκκα. Αληίζεηα 

ν Αληψληνο εμέιαβε ηα ιφγηα ηνπ Ηεζνχ απνιχησο θπξηνιεθηηθά, ζε κηα επνρή πνπ νη 

πινχζηνη ρξηζηηαλνί αθζνλνχζαλ θαη ε ρξηζηηαληθή εθθιεζία απνθηνχζε φιν θαη 

κεγαιχηεξν πινχην θαη επηξξνή. Ζ θπξηνιεθηηθή αλάγλσζε ηεο Καηλήο Γηαζήθεο 

απφ ηνλ Αληψλην θαη ηνπο κηκεηέο ηνπ, πνπ δελ άθελε πεξηζψξηα γηα πεξίπινθεο 

εξκελείεο πξνζαξκνζκέλεο ζηα λέα δεδνκέλα, έθεξλε ην αζθεηηθφ θίλεκα ήδε απφ 

ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ ζε επζπγξάκκηζε κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ 

κελχκαηνο ηνπ Ηεζνχ. Καη δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη δίπια ζε απηνχο ηνπο 

αξλεηέο ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ηνπ πινχηνπ θάλνπλ θαη πάιη ηελ εκθάληζή ηνπο νη 

ιεζηέο. 

Ζ αζθεηηθή γξακκαηεία ηνπ 4
νπ

 θαη 5
νπ

 αηψλα, ζην πιαίζην ηεο εμηζηφξεζεο ηνπ 

βίνπ ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ αζθεηηθνχ θηλήκαηνο, δελ παξαιείπεη λα αλαθεξζεί 

ζηε ζπρλή δηαζηαχξσζε ησλ αζθεηψλ κε ηνπο ιεζηέο. Ο Γ. Κπξηάηαο έρεη ζεκεηψζεη 

αξθεηά ελδηαθέξνληα παξαδείγκαηα, ηα νπνία δείρλνπλ ηελ πνιχπιεπξε θαη 

ηδηφκνξθή ζρέζε πνπ είρε αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ δχν απηψλ νκάδσλ. πρλά αηηία 

ησλ ζπλαληήζεσλ ήηαλ νη επηζέζεηο ησλ ιεζηψλ κε ζηφρν ηελ αξπαγή. Γίπια ζε 

απηέο ηηο θαηαγξαθέο φκσο ππάξρνπλ θαη άιιεο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα κεηαηξνθή 
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 Αζαλάζηνο, Βίορ Ανηωνίος, 2. 
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ιεζηψλ ζηνλ αζθεηηθφ βίν. Βξίζθνπκε επίζεο αθεγήζεηο νη νπνίεο επηζεκαίλνπλ φηη 

ε αγηφηεηα ζα κπνξνχζε λα βξεζεί αθφκα θαη ζηνλ βίν ελφο πξψελ ιεζηή.
15

 Ζ ζρέζε 

γίλεηαη αθφκα πην πεξίπινθε αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ιεζηέο θαη αζθεηέο κνηξάδνληαλ 

θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. Σν πην ρηππεηφ απφ απηά ήηαλ 

βέβαηα ν ηφπνο θαηνηθίαο, ε έξεκνο. Ωζηφζν αλ εμεηάζνπκε ιεπηνκεξψο ηελ 

πεξίπινθε ζρέζε κεηαμχ ιεζηψλ θαη αζθεηψλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα δηαπηζηψζνπκε 

φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά, φρη ζε κηα ζεηξά απφ εμσηεξηθέο νκνηφηεηεο αιιά ζε έλα 

είδνο βαζχηεξεο ζπγγέλεηαο. 

 

Το πποθίλ ηυν ληζηών 

 

Γηα ην πξνθίι ησλ ιεζηψλ νη πεγέο καο δελ δίλνπλ πνιιά ζηνηρεία. ηελ αζθεηηθή 

γξακκαηεία νη ιεζηέο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ηε ζηηγκή ηεο δξάζεο ηνπο, πξνζδηνξί-

δνληαη απιά σο ιεζηέο θαη δελ παξέρνληαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο ή ηε κειινληηθή ηνπο εμέιημε. Γηαβάδνληαο φκσο πξνζεθηηθά ηηο 

ζρεηηθέο καξηπξίεο είλαη εθηθηφ λα θάλνπκε νξηζκέλεο ππνζέζεηο. 

Ο Αληψληνο εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηνλ Βίο ηνπ λα κηιά γηα ηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ 

δαηκφλσλ. ε έλα απφ απηά ηα ρσξία βξίζθνπκε κηα ελδηαθέξνπζα ζχγθξηζε κε ηνπο 

ιεζηέο. Οη δαίκνλεο, ιέεη ν Αληψληνο, κνηάδνπλ κε ηνπο ιεζηέο ζην φηη ζπλεζίδνπλ 

λα εθνξκνχλ φηαλ δνπλ ηνλ ηφπν έξεκν θαη αθχιαθην. Αληίζεηα, αλ δνπλ ηελ ςπρή 

αζθαιηζκέλε θαη ηνλ κνλαρφ ζε εγξήγνξζε, απνκαθξχλνληαη ληξνπηαζκέλνη.
16

 Μπν-

ξεί ην ζέκα ηνπ ρσξίνπ λα είλαη νη δαίκνλεο, φκσο καο δίλεη ηαπηφρξνλα θαη κηα πνιχ 

γεληθή πεξηγξαθή γηα ηε ζπλήζε κέζνδν δξάζεο ησλ ιεζηψλ: αλαδεηνχζαλ κέξε 

αθχιαθηα, εχθνιε ιεία, απνθπγή ηεο αληηπαξάζεζεο κε ηνπο αλζξψπνπο γεληθά αιιά 

θαη ηνπο αζθεηέο εηδηθφηεξα. Ζ πεξηγξαθή δελ παξαπέκπεη ζε έλνπιεο ζπκκνξίεο 

ιεζηψλ πνπ ζθνξπνχζαλ ηνλ ηξφκν ζηνπο πεξηνίθνπο.  

Ζ γεληθή απηή εληχπσζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ πνιιέο αθφκε αλαθνξέο ηεο 

αζθεηηθήο γξακκαηείαο ζηε δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηηθψλ ιεζηψλ. Έλαο απφ απηνχο 

κπήθε θάπνηε ζην θειί ηνπ Μαθάξηνπ ηνπ Αηγχπηηνπ, ελψ ν ίδηνο απνπζίαδε. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ιεζηήο εκθαλίδεηαη λα δξα κφλνο θαη απηφο ίζσο λα ήηαλ ν ιφγνο πνπ 

επέιεμε ηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ δαηκφλσλ, φπσο ηνλ παξνπζίαδε ν Αληψληνο. Δλψ 

θφξησλε ζηελ θακήια ηνπ ηα ζθεχε ηνπ αζθεηή, ν Μαθάξηνο επέζηξεςε θαη κε 

κεγάιε εξεκία άξρηζε λα βνεζά ζην θφξησκα θαη ν ίδηνο. Δπεηδή φκσο ε θακήια 

αξληφηαλ λα ππαθνχζεη ζηηο εληνιέο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο λα ζεθσζεί, ν Μαθάξηνο 

πξφζζεζε έλα μεραζκέλν ζθαιηζηήξη ιέγνληαο «αδειθέ, απηφ δεηά ε θακήια». Σν 

πείζκα ηνπ δψνπ ηειηθά έπεηζε θαη ηνπο δχν φηη ηα θινπηκαία έπξεπε λα επηζηξα-

θνχλ.
17

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ιεζηέο ζρεκάηηδαλ νκάδα, κπνξεί λα κελ απέθεπγαλ 

ηελ παξνπζία ηνπ αζθεηή. Μηα ηέηνηα κηθξή νκάδα ηξηψλ ιεζηψλ επηζθέθζεθε 

θάπνηε θαη ηνλ Θεφδσξν ηεο Φέξκεο. Οη δχν ηνλ θξαηνχζαλ φζν ν ηξίηνο θνπβαινχ-

ζε ηα ζθεχε ηνπ. Ο αζθεηήο δελ αληέδξαζε φηαλ ηνπ πήξαλ ηα βηβιία, δήηεζε φκσο 

                                                           
15

 Κπξηάηαο, Η Οδόρ, ζ. 141 – 144. 
16

 Αζαλάζηνο, Βίορ Ανηωνίος, 42. 
17

 Αποθθέγμαηα Παηέπων, Μαθάξηνο ν Αηγχπηηνο 40. 
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λα θξαηήζεη ηνλ ιεβίησλα, ην επίζεκν έλδπκα πνπ θνξνχζε ζηηο ζπλάμεηο. Δπεηδή 

εθείλνη αξλήζεθαλ, ν Θεφδσξνο έξημε θάησ ηνπο δχν πνπ ηνλ θξαηνχζαλ, πξνθαιψ-

ληαο θφβν ζηνπο ιεζηέο, νη νπνίνη έδεημαλ ηφηε δηάζεζε ζπκβηβαζκνχ.
18

 

Με δηαθνξεηηθφ ηξφπν αθφπιηζε ν Ησάλλεο ν Πέξζεο κηα άιιε νκάδα θαθνχξ-

γσλ: κφιηο εθείλνη κπήθαλ ζην θειί ηνπ έζπεπζε λα ηνπο πιχλεη ηα πφδηα θάλνληάο 

ηνπο έηζη λα ληψζνπλ ληξνπή θαη ζεβαζκφ θαη λα αξρίζνπλ λα κεηαληψλνπλ.
19

 Άιιεο 

καξηπξίεο παξνπζηάδνπλ ηνπο αζθεηέο λα αληηδξνχλ πνιχ πην δπλακηθά ζπιιακβάλν-

ληαο ηνπο ιεζηέο θαη παξαδίδνληάο ηνπο ζηηο αξρέο.
20

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα 

γηα ην πξνθίι ησλ ιεζηψλ. πλήζσο έρνπκε λα θάλνπκε κε ιεζηέο πνπ δξνχζαλ ζε 

κηθξέο νκάδεο ή αηνκηθά. παλίσο γίλεηαη ιφγνο γηα έλνπιεο ζπκκνξίεο αδίζηαθησλ 

θαθνπνηψλ. Αληίζεηα ε βία ζρεδφλ απνπζηάδεη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ιεζηξηθέο 

επηζέζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη θαίλεηαη φηη νη αζθεηέο είραλ αξθεηά πεξηζψξηα 

άκπλαο θαη αληίδξαζεο. Οη ιεζηέο εκθαλίδνληαη σο άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα 

θνβνχληαη ή λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα εθηηκνχλ ηηο θηλήζεηο θηινμελίαο ή ηαπεηλνθξν-

ζχλεο πνπ έθαλαλ αξθεηνί αζθεηέο. Ζ ιεία ηνπο δείρλεη θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. Μπνξεί θάπνηε λα ήηαλ αμηφινγε θαη λα πεξηιάκβαλε πνιχηηκα αληηθεί-

κελα, φπσο ήηαλ ηα βηβιία. Αθφκα φκσο θαη αλ βξίζθνληαλ ηέηνηα, ζπλήζηδαλ λα 

παίξλνπλ ηα πάληα, φπσο ηα ζθεχε θαη ηα ξνχρα ηνπ αζθεηή. πλεπψο θαίλεηαη πσο 

δελ πξφθεηηαη γηα ιεζηέο πνπ αλαδεηνχζαλ πινπηηζκφ, αιιά επηβίσζε κέζα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

Αλάκεζα ζηηο αθεγήζεηο ζπλαληήζεσλ αζθεηψλ κε ιεζηέο μερσξίδεη εθείλε 

πνπ απνδίδεηαη ζηνλ γέξνληα Παθλνχηην, ηελ νπνία παξνπζηάδεη εθηελψο ν Γεκήηξεο 

Κπξηάηαο ζηελ Οδό ηνπ.
21

 Ζ ηδηαηηεξφηεηά ηεο βξίζθεηαη ζην φηη ζπλδπάδεη πνιιά 

επηκέξνπο ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, θαζψο θαη ζην φηη ν ιεζηήο δελ παξνπζηάδεηαη 

απνζπαζκαηηθά, κφλν θαηά ηε ζηηγκή ηεο ιεζηείαο, αιιά καο δίλνληαη θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο επαηζζεζίεο ηνπ θαη ηελ εμέιημή ηνπ. 

ηαλ ν γέξνληαο Παθλνχηηνο δήηεζε απφ ηνλ Θεφ λα ηνπ απνθαιπθζεί ην 

κέηξν ηεο αγηφηεηαο πνπ είρε αγγίμεη κε ηνλ ελάξεην βίν ηνπ, πιεξνθνξήζεθε φηη 

ήηαλ φκνηνο κε έλαλ πξψελ ιεζηή πνπ ηψξα έπαηδε θινγέξα ζε κηα πφιε. Ακέζσο 

αλαδήηεζε ηνλ άλδξα θαη γχξεςε λα κάζεη ηελ πνιηηεία ηνπ. Δθείλνο αξρηθά 

ηζρπξίζηεθε φηη ήηαλ έλαο ακαξησιφο, αιιά κεηά απφ ηηο επίκνλεο εξσηήζεηο ηνπ 

Παθλνχηηνπ απνθάιπςε φηη θάπνηε, φζν αθφκα ήηαλ ιεζηήο, είρε βνεζήζεη κία 

γπλαίθα πνπ πεξηπιαληφηαλ ζηελ έξεκν, λεζηηθή θαη βαζαληζκέλε. Ο άληξαο ηεο 

βξηζθφηαλ ζηε θπιαθή θαη βαζαληδφηαλ γηα λα απνδψζεη ηα ηξηαθφζηα θινπξηά πνπ 

ρξσζηνχζε. Σα παηδηά ηεο πνπιήζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ρξένπο θαη ε ίδηα είρε 

θαηαθχγεη ζηελ έξεκν γηα λα γιηηψζεη απφ ηνπο θιεηήξεο ηνπ άξρνληα θαη ησλ 

βνπιεπηψλ, νη νπνίνη ζπλέρηδαλ λα ηελ θαηαδηψθνπλ θαη λα ηελ καζηηγψλνπλ. Ο 

ιεζηήο ηε ιππήζεθε θαη ηηο ράξηζε ηα ρξήκαηα γηα λα απνπιεξψζεη ην ρξένο 

ειεπζεξψλνληαο ηνλ άλδξα θαη ηα παηδηά ηεο.  ηαλ ηα άθνπζε απηά ν Παθλνχηηνο 
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 Αποθθέγμαηα Παηέπων, Θεφδσξνο ν ηεο Φέξκεο 29. 
19

 Αποθθέγμαηα Παηέπων, Ησάλλεο ν Πέξζεο 3. 
20

 Αποθθέγμαηα Παηέπων, Πνηκήλ 90. 
21

 Κπξηάηαο, Η Οδόρ, ζ. 143-4. 
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παξαδέρηεθε φηη δελ είρε θάλεη θάηη ηφζν ζπνπδαίν θαη απνθάιπςε ζηνλ ιεζηή φηη ν 

Θεφο ηνλ ζεσξνχζε ηζάμηφ ηνπ. ηελ ζπλέρεηα ηνλ έπεηζε λα ηνλ αθνινπζήζεη ζηελ 

έξεκν θαη λα πηνζεηήζεη ηνλ αζθεηηθφ βίν.
22

  

Ζ αγαζνεξγία ηνπ ιεζηή δελ είλαη βέβαηα θάηη ην ζπλεζηζκέλν θαη κπνξεί 

θαλείο λα ηε ζεσξήζεη σο ζπάληα εμαίξεζε, αθφκα θαη λα ακθηζβεηήζεη ηελ 

ηζηνξηθφηεηά ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε καξηπξία φκσο καο δίλεη ηελ εμίζνπ ζπάληα 

επθαηξία λα αλαξσηεζνχκε γηα ηε ζρέζε ησλ ιεζηψλ κε κηα άιιε θαηεγνξία επίζεο 

θπλεγεκέλσλ θαη θαηνίθσλ ηεο εξήκνπ, ηνπο θπγάδεο. 

Ζ έξεκνο δελ ήηαλ κφλν ηφπνο θαηνηθίαο ησλ αζθεηψλ θαη ησλ ιεζηψλ. Πξηλ 

αθφκα νη αζθεηέο επηιέμνπλ ηελ έξεκν σο ηφπν γηα λα εθθξάζνπλ ηε δηθή ηνπο 

ζξεζθεπηηθή θαηλνηνκία, απηή ήηαλ ήδε έλα κέξνο απφ ην νπνίν δελ έιεηπε ε 

αλζξψπηλε παξνπζία. Μέζα ζε κηα δψλε δέθα ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ θαιιηεξγήζηκε 

έθηαζε ηνπ Νείινπ, κέζα ζε ζπειηέο θαη ξέκαηα, έβξηζθαλ αλέθαζελ θαηαθχγην 

θπγάδεο, πνπ γηα πνηθίινπο ιφγνπο εγθαηέιεηπαλ ηηο πφιεηο ή ηηο θνηλφηεηέο ηνπο. ε 

απηνχο αλήθαλ ιηπνηάθηεο απφ ηνλ ζηξαηφ, παξάλνκνη πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

μεθχγνπλ απφ ηνλ λφκν θαη θπξίσο ρσξηθνί πνπ αληηκεηψπηδαλ δπζβάζηαθηεο 

νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη βίαηε  θαθνκεηαρείξηζε εάλ δελ θαηαθεξλαλ λα 

ηηο εθπιεξψζνπλ.
23

 Ζ θνηλσληθή ζέζε ησλ αγξνηψλ είρε επηδεηλσζεί θαηά ηελ χζηεξε 

απηνθξαηνξία, θαζψο ε απφζηαζε ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ απφ ηηο αλψηεξεο γηλφηαλ 

φιν θαη κεγαιχηεξε. πσο πξνθχπηεη απφ ηε λνκνζεζία, ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ε 

δηαθνξά ειεχζεξνπ θαη δνχινπ ήηαλ κηα δηάθξηζε πην πνιχ ηππηθή παξά νπζηαζηηθή 

θαη ε άζθεζε θαηαλαγθαζκνχ ζηνπο αδχλακνπο ήηαλ απνδεθηή. Οη θησρνί 

αθηήκνλεο αγξφηεο κπνξεί λα αλαγθάδνληαλ λα πνπιήζνπλ ηα παηδηά ηνπο σο 

δνχινπο, ελψ νη πινχζηνη γαηνθηήκνλεο, πνπ επλννχληαλ απφ ηε λνκνζεζία, κπνξεί 

λα επηδείλσλαλ ηελ θαηάζηαζε πηνζεηψληαο κηα θαηαπηεζηηθή θαη εμεπηειηζηηθή 

αληηκεηψπηζε.
24

 Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή ζπλέρηδε λα ηξνθνδνηεί ηελ έξεκν κε 

θπγάδεο κέρξη ηελ επνρή πνπ νη αζθεηέο άξρηζαλ λα θάλνπλ έληνλε ηελ παξνπζία 

ηνπο ζηνλ ίδην ρψξν.  

ην παξάδεηγκα ηνπ Παθλνχηηνπ, ν ιεζηήο αληηκεησπίδεη ηε γπλαίθα – θπγά κε 

αιιειεγγχε. Βέβαηα ε ελέξγεηά ηνπ λα ηεο δσξίζεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο αλαθέξεηαη ζαλ εμαίξεζε, θάηη πνπ είλαη ινγηθφ θαη 

αλακελφκελν. κσο ε ζπκπάζεηα θαη ε αιιειιεγγχε κεηαμχ ιεζηψλ θαη θπγάδσλ 

κπνξεί θάιιηζηα λα κελ ήηαλ αζπλήζηζηε.  

Οη ιεζηέο πηζαλφηαηα δελ απνηεινχζαλ κηα θαηεγνξία μερσξηζηή θαη 

αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο θαηνίθσλ ηεο εξήκνπ. Δίλαη ινγηθφ λα 

ππνζέζνπκε φηη φζνη θαηέθεπγαλ ζηελ έξεκν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είδακε παξαπάλσ 

ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα δψζνπλ έλαλ αγψλα επηβίσζεο, θάηη πνπ κπνξνχζε λα ηνπο 

νδεγήζεη ζηε ιεζηεία, έζησ θαη πεξηζηαζηαθά. Δίλαη επίζεο πνιχ πηζαλφ φηη αξθεηνί 

απφ ηνπο ιεζηέο πξνέξρνληαλ απφ ηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα ησλ αγξνηψλ, πνπ 

                                                           
22

 Ἡ καη’ Αἴγςπηον ηῶν μονασῶν ἱζηοπία, 14. 
23

 Marcone, “Late Roman Social Relations”, ζ. 366-68, Bagnall, Egypt in Late Antiquity, ζ. 144. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην θαηλφκελν απνθηνχζε αλαηξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, νδεγνχζε ζε εμεγέξζεηο 

θαη πξνθαινχζε ζηξαηησηηθή επέκβαζε.  
24
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βίσλαλ ηελ αλέρεηα θαη ηελ θνηλσληθή αδηθία. Παππξηθά επξήκαηα απφ ηελ Αίγππην 

ηνπ 1
νπ

 αη. κ.Χ., κηαο επνρήο ζρεηηθήο επκάξεηαο, πξνηνχ μεζπάζεη ε θξίζε ηνπ 3
νπ

 

αη., επηβεβαηψλνπλ ηελ εηθφλα φηη ε πξνζθπγή ζηε ιεζηεία απνηεινχζε ζχκπησκα 

ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ θαη γηλφηαλ απφ νηθνλνκηθή 

αλάγθε, σο απνηέιεζκα αθξαίαο ηνπηθήο θηψρεηαο. Σα ζχκαηα δελ ήηαλ απαξαίηεηα 

πινχζηνη αιιά κπνξεί λα πξνέξρνληαλ απφ ηηο ίδηεο θνηλσληθέο ηάμεηο κε ηνπο 

ιεζηέο.
25

 Σν γεγνλφο απηφ εμεγεί θαη ηηο επηζέζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε αζθεηέο, νη 

νπνίνη είραλ πηνζεηήζεη εθνπζίσο ηε θηψρεηα σο ηξφπν δσήο.
26

 Καη, φπσο είδακε, νη 

επηζέζεηο ηνπο ζπρλά ζηφρεπαλ ζηελ επηβίσζε, φρη ηφζν ζηνλ πινπηηζκφ. 

πλεπψο ε αιιειεγγχε κεηαμχ ηνπ ιεζηή θαη ηεο γπλαίθαο – θπγά ίζσο 

καξηπξεί ηελ θνηλή πξνέιεπζή ηνπο. Ίζσο ν ιεζηήο είδε ζην πξφζσπν ηεο γπλαίθαο 

ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή πνξεία. Αθφκα φκσο θαη αλ δελ ην πάκε ηφζν καθξηά, είλαη 

ζαθέο φηη νη ιεζηέο θαη νη θπγάδεο βξίζθνληαλ απφ ηελ ίδηα κεξηά ηεο θνηλσλίαο θαη 

είραλ ηελ ίδηα ζρέζε κε ηηο ζεζκηθέο εμνπζίεο. Ζ έξεκνο σο θνηλφο ηφπνο θαηνηθίαο 

ζεκαηνδνηνχζε ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ζέζε. 

Ζ ηζηνξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεζηή παξνπζηάδεη έλα αθφκε ελδηαθέξνλ 

ζεκείν: παξφηη ήηαλ αξθεηά επηηπρεκέλνο, επέιεμε θάπνηα ζηηγκή λα αθήζεη ηε 

ιεζηξηθή δσή θαη ηελ έξεκν θαη λα επηζηξέςεη ζηελ θνηλσλία. Δίλαη έλα ζηνηρείν πνπ 

ζπλήζσο δελ ην έρνπκε θαηά λνπ φηαλ δηαβάδνπκε γηα ηνπο ιεζηέο ζηα θείκελα. ηη 

δειαδή ε ιεζηξηθή δσή κπνξεί λα ήηαλ απιά κηα θάζε ζηε δσή θάπνηνπ, κία 

πεξίνδνο πνπ κπνξεη λα θξάηεζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν. Ο ιεζηήο ηνπ παξαδείγκα-

ηνο φηαλ άθεζε ηε δσή ζηελ έξεκν επέζηξεςε ζηελ θνηλσλία θαη δνχζε σο απιεηήο. 

Φαίλεηαη δειαδή φηη εληάρζεθε ζηα θαησηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ζπλέρηζε λα 

έρεη κηα θνηλσληθή ζέζε κάιινλ πεξηζσξηαθή. Πηζαλφλ ην ίδην λα ίζρπε θαη πξηλ γίλεη 

ιεζηήο. 

ε άιια παξαδείγκαηα βιέπνπκε ηνλ ιεζηή λα κελ ράλεη θαζφινπ ηελ 

θνηλσληθή ηνπ ζέζε. Απηφ δείρλεη κηα αθήγεζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ γέξνληα 

Πνηκέλα. ηαλ ν άξρνληαο ηεο πεξηνρήο ζπλέιαβε θάπνηνλ απφ ην ρσξηφ, θνληά ζην 

νπνίν αζθήηεπε ν Πνηκέλαο, νη θάηνηθνη ήιζαλ λα ηνλ παξαθαιέζνπλ λα κεζνιαβή-

ζεη γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπ. Ο αζθεηήο δέρηεθε λα πξνζπαζήζεη παξαθαιψληαο 

φκσο ηνλ Θεφ λα κελ ηνπ θάλεη απηή ηε ράξε, δηφηη αηζζαλφηαλ φηη ζε πεξίπησζε 

επηηπρίαο νη θάηνηθνη δελ ζα ηνλ άθελαλ ζην εμήο ζε εζπρία. Έηζη ράξεθε φηαλ ν 

άξρνληαο απέξξηςε ην αίηεκά ηνπ ιέγνληάο ηνπ: «Πεξὶ ιῃζηνῦ παξαθαιεῖο, ἀββᾶ;».
27

 

Δίλαη ζαθέο φηη ν ιεζηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο δελ ράλεη πνηέ ηελ 

θνηλσληθή ηνπ ζέζε. ηαλ ζπιιακβάλεηαη θαη θπιαθίδεηαη νη δηθνί ηνπ άλζξσπνη 

ηξέρνπλ λα ηνλ ειεπζεξψζνπλ δεηψληαο ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ αζθεηή. Σν 

παξάδεηγκα δείρλεη φηη νη ιεζηέο δελ ήηαλ πάληα επηθίλδπλνη ερζξνί ηεο θνηλσληθήο 

ηάμεο. Αξθεηέο θνξέο κάιηζηα ζπλέβαηλε λα παίδνπλ θαη άιινπο ξφινπο κέζα ζηελ 

θνηλσλία, λα αζθνχλ θαη άιια επαγγέικαηα θαη γεληθφηεξα λα βξίζθνληαη ζηελ 

                                                           
25

 Grünewald, Bandits in the Roman Empire, ζ. 27-31. 
26

 Κπξηάηαο, Η Οδόρ, ζ. 142. Αλ θαη ν Κπξηάηαο ζεκεηψλεη φηη ελίνηε νη αζθεηέο κπνξεί λα έθξπβαλ 

ζηα θειηά ηνπο κηθξνχο «ζεζαπξνχο», φπσο ήηαλ ηα βηβιία ή ηα ζθεχε πνπ αλαθέξνληαη θάπνηεο 

θνξέο ζηα θείκελα. 
27

 Ἀποθθέγμαηα Παηέπων, Πνηκήλ 9. 
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θαξδηά ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
28

 Σν γεγνλφο φηη έξρνληαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ 

λφκν θαη ηηο αξρέο, δελ ζήκαηλε απηνκάησο φηη αληηκεησπίδνληαλ σο απεηιή απφ ηνπο 

ζπληνπίηεο ηνπο ή φηη έραλαλ ηελ εθηίκεζε ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπο. Αληίζεηα κπνξεί 

απηνί λα έδεηρλαλ απέλαληί ηνπο κηα αιιειεγγχε αληίζηνηρε κε εθείλε πνπ έδεημε ν 

ιεζηήο ηνπ Παθλνχηηνπ απέλαληη ζηε γπλαίθα πνπ θπλεγνχζαλ νη αξρέο. Ο 

μεθάζαξνο αληίπαινο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη κφλν ν άξρνληαο, ε ζεζκηθή 

εμνπζία. Ο θησρφο ρσξηθφο, ν θπγάο γηα ρξέε θαη ν ιεζηήο πηζαλφηαηα ήηαλ θαηεγν-

ξίεο αλζξψπσλ πνπ δελ απείραλ πνιχ κεηαμχ ηνπο. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

θείκελα σο ιεζηέο δελ ήηαλ θαη δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο κνλνδηάζηαηνη 

ραξαθηήξεο. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ιεζηή κνηάδεη λα έρεη κηα ξεπζηφηεηα πνπ θάλεη ην 

πξνθίι ηνπ αξθεηά πην ζχλζεην απφ απηφ πνπ ζπρλά ππνζέηνπκε. Μπνξεί λα ήηαλ 

θπγάδεο πνπ πηνζεηνχζαλ ηελ ιεζηξηθή δσή γηα έλα δηάζηεκα ή θησρνί πνπ 

πξνζπαζνχζαλ λα επηβηψζνπλ. Μπνξεί λα αλήθαλ ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο ή λα 

έραηξαλ εθηίκεζεο θαη ππνζηήξημεο. Μπνξεί λα έθαλαλ επηζέζεηο αδηαθξίησο ζε 

πινχζηνπο θαη θησρνχο ή λα δηέζεηαλ θνηλσληθέο επαηζζεζίεο. Μπνξεί λα έκελαλ 

ζηελ έξεκν πνιιά ρξφληα ή λα επέζηξεθαλ ζηελ θνηλσλία παίδνληαο λένπο ξφινπο. 

Καη θάπνηνη απφ απηνχο κπνξεί λα γίλνληαλ θαη αζθεηέο. ια δείρλνπλ φηη έρνπκε λα 

θάλνπκε κε έλα ζχλζεην θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ.  

πλεπψο φηαλ κηιάκε γηα κεηαζηξνθέο ιεζηψλ ή γηα ηηο νκνηφηεηέο ηνπο κε 

ηνπο αζθεηέο, ζα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη αλαθεξφκαζηε ζε κία πνιπζχλζεηε 

νκάδα αλζξψπσλ, ησλ νπνίσλ ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα κελ ήηαλ θαλ ε 

ηδηφηεηα ηνπ ιεζηή. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ε παξνπζία ηνπο ήηαλ έλα θαηλφκελν 

πνπ ππνλφκεπε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ θαηεζηεκέλνπ. Γηα ηηο 

θξαηηθέο αξρέο νη ιεζηέο ήηαλ απιά παξάλνκνη πνπ ζηέθνληαλ ελάληηα ζηνπο 

θξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ακθηζβεηνχζαλ ην ζχζηεκα εμνπζίαο. Ζ νπηηθή απηή 

ζπλνςίδεηαη ζηελ ξεηνξηθή εξψηεζε ηνπ άξρνληα πξνο ηνλ Πνηκέλα: «Πεξί ιεζηνχ 

παξαθαιείο αββά;». 

 

Το πποθίλ ηυν αζκηηών 

 

ηαλ ν Αληψληνο κεηέηξεπε ηελ έξεκν ζε ηφπν αλαδήηεζεο ηεο επαθήο κε ηνλ Θεφ, 

εθείλε είρε ήδε απνθηήζεη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηεο δηάζηαζε σο ηφπνο 

θαηνηθίαο. Οη αζθεηέο, επηιέγνληαο ηελ έξεκν γηα λα εθθξάζνπλ ηε ζξεζθεπηηθήο 

ηνπο επζέβεηα επέιεγαλ λα δήζνπλ ζε κηα πεξηνρή φπνπ παξαδνζηαθά θηλνχληαλ νη 

αλέληαρηνη ηεο θνηλσλίαο. Ο ηφπνο θαηνηθίαο ηνχο έθεξλε πην θνληά ζε φινπο 

εθείλνπο πνπ είραλ δησρηεί ή είραλ νηθεηνζειψο θχγεη απφ ηελ θνηλσλία: απηνχο πνπ 

δελ άληεραλ ζηελ πίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ήηαλ νη 

θπγάδεο, απηνχο πνπ απέξξηπηαλ ηνπο λφκνπο θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε, φπσο ήηαλ νη 

ιεζηέο, απηνχο πνπ ε θνηλσλία έζεηε εθηφο ησλ νξίσλ ηεο, επεηδή παξνπζίαδαλ κηα 

παξάδνμε θαη αλεμέιεγθηε ζπκπεξηθνξά, φπσο ήηαλ νη δαηκνληζκέλνη. Γελ είλαη 

                                                           
28

 Grünewald, φ.π., ζ. 27-31. 
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φκσο κφλν ν ηφπνο θαηνηθίαο πνπ έθεξλε ηνπο αζθεηέο πην θνληά ζε απηέο ηηο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνχ. Μηα πξνζεθηηθή καηηά ζηηο πεγέο δείρλεη φηη ε ζρέζε ηνπο κε απηέο 

ήηαλ βαζχηεξε θαη πην νπζηαζηηθή.  

Καηά ηνλ 4
ν
 αηψλα, ζε κηα επνρή πνπ ε ρξηζηηαληθή εθθιεζία απνθηνχζε 

ηζρπξά θξαηηθά εξείζκαηα θαη ζηαδηαθά θαζηεξσλφηαλ σο επίζεκνο θξαηηθφο ζεζκφο, 

ην αζθεηηθφ θίλεκα ήηαλ έλα λέν, δπλακηθφ ξεχκα αλαλέσζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. 

Κηλνχκελνη ζε θαηεχζπλζε αληίζεηε κε ηελ ππφινηπε εθθιεζία, νη αζθεηέο 

επηδίσθαλ ζπλεηδεηά λα δηαξξήμνπλ ηηο δηαζπλδέζεηο θαη ηνπο δεζκνχο ηνπο κε ηελ 

θνηλσλία, πηνζεηψληαο εζεινχζηα έλαλ βίν θηψρεηαο θαη ζηεξήζεσλ. Ζ αλαρψξεζε, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα θείκελα, δελ ήηαλ κφλν κηα θίλεζε απνκάθξπλζεο απφ ηελ 

θνηλσλία, αιιά κηα ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα πιήξνπο απνμέλσζεο. Ο αζθεηήο έπξεπε 

λα απαιιαγεί απφ νπνηεζδήπνηε θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο, λα δηαθφςεη φιεο ηηο 

ζπγγεληθέο ηνπ ζρέζεηο, λα αξλείηαη, ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνην δηάζηεκα, λα δεη 

νπνηνλδήπνηε ή λα ηνλ δνπλ, λα δηαγξάςεη αθφκα θαη ηηο αλακλήζεηο ηεο θνηλσληθήο 

δσήο.
29

 Γηα ηνπο αζθεηέο, ε αλαρψξεζή ηνπο ήηαλ έλαο ζάλαηνο, έλαο θνηλσληθφο  

ζάλαηνο, πνπ απνηεινχζε θαη ηε ζπνπδαηφηεξε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αζθεηηθνχ βίνπ.
30

 

Οη επηινγέο θαη ν ηξφπνο δσήο ηνπο είρε έλαλ έληνλα αληηθνηλσληθφ ραξαθηήξα αιιά 

θαη έλαλ ζαθή εμσζεζκηθφ ραξαθηήξα.  

Με ηελ θπγή ηνπο απφ ηελ θνηλσλία θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζρήκαηνο 

απέξξηπηαλ ζηελ πξάμε φιεο ηηο ζπλήζεηεο, ηηο ζπκβάζεηο, ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο, 

θάπνηεο θνξέο αθφκε θαη απηφλ ηεο εθθιεζίαο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ αζθεηψλ θαη ηεο επίζεκεο εθθιεζίαο ραξαθηεξίδνληαλ ζπρλά απφ έληαζε πνπ 

νξηζκέλεο θνξέο εθδεισλφηαλ κε αλνηρηή ζχγθξνπζε. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζηξαηησηη-

θψλ κέζσλ απφ ηνλ επίζθνπν Αιεμαλδξείαο Θεφθηιν γηα λα επηβιεζεί ζηνπο 

κνλαρνχο ηεο Νηηξίαο απνηειεί αθξαία εθδήισζε απηήο ηεο ζπγθξνπζηαθήο ζρέζεο. 

Μνινλφηη ζπάληα ε έληαζε είρε ηέηνηα θαηάιεμε, ζε θάζε πεξίπησζε νη δχν 

ζξεζθεπηηθνί θνξείο αλαπηχζζνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ απνθνκκέλνη ν έλαο απφ ηνλ 

άιιν.
31

  

Οη αζθεηέο βέβαηα, παξά ηελ πξνζπάζεηα πιήξνπο απνκφλσζεο απφ ηελ 

θνηλσλία θαη ηήξεζεο ζηαζεξψλ απνζηάζεσλ απφ ηελ εθθιεζία, ζπλήζσο δελ 

ζεσξνχληαλ πεξηζσξηαθνί. Αληίζεηα ε έξεκνο απνδείρηεθε πεγή κηαο αλεμάξηεηεο 

ζξεζθεπηηθήο εμνπζίαο. Πνιινί απφ ηνπο θνξείο ηεο, ηδίσο φζνη  αλαγλσξίδνληαλ σο 

ραξηζκαηηθνί ή άγηνη, έπαηδαλ ζπρλά πνηθίινπο ξφινπο κέζα ζηελ θνηλσλία. Με ηα 

ραξίζκαηα πνπ δηέζεηαλ ήηαλ ζε ζέζε λα ζεξαπεχνπλ αζζέλεηεο, λα εθδηψθνπλ 

δαίκνλεο, λα πξνιέγνπλ ην κέιινλ, λα αλαθαιχπηνπλ φζα έθξπβαλ νη θαξδηέο ησλ 

                                                           
29

 Ο βαζκφο απνκφλσζεο ησλ αζθεηψλ έρεη ακθηζβεηεζεί: Goehring, Ascetics, ζ. 44-52. Αλεμάξηεηα 

κε ην πνηνο ήηαλ ν πξαγκαηηθφο βαζκφο απνκφλσζεο, θαίλεηαη πσο απηφο ήηαλ αξθεηφο γηα λα 

εξκελεπηεί φπσο εξκελεπφηαλ: Brown, “Asceticism”, ζ. 616, Brown, The Body and Society, ζ. 216. 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο νπηηθήο ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο, νη καξηπξίεο ησλ πεγψλ καο είλαη πνιχ 

αζθαιέζηεξν θξηηήξην απφ ηελ εληχπσζε πνπ απνθνκίδεη ν ζχγρξνλνο παξαηεξεηήο γηα ην ηη 

ζεσξείηαη απνκφλσζε θαη απνκάθξπλζε. 
30

 Brown, “Asceticism”, ζ. 618-9. 
31

 Κπξηάηαο, Ιεπείρ και Πποθήηερ, ζ. 131 – 138. Ζ έκθαζε ησλ πεγψλ καο ζε εθδειψζεηο ζεβαζκνχ 

θαη αλαγλψξηζεο ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηεξαξρίαο απφ επηθαλείο αζθεηέο κπνξεί λα απνδνζεί ζην 

γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα θείκελα ηεο αζθεηηθήο γξακκαηείαο γξάθηεθαλ απφ εθπξνζψπνπο ηεο 

επίζεκεο εθθιεζίαο: Κπξηάηαο, φ.π. 



  Post Augustum 5 (2021)   
 

135 
 

αλζξψπσλ, αθφκα θαη λα επηδξνχλ ζηα ζηνηρεία ηεο θχζεο. πρλά δξνχζαλ σο 

δηακεζνιαβεηέο ζηηο δηακάρεο κεηαμχ ρσξηψλ θαη ζηηο πξνζσπηθέο δηαθνξέο 

ρσξηθψλ. Άιιεο θνξέο πάιη παξελέβαηλαλ ζηηο ζρέζεηο αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ κε ηελ 

πνιηηηθή εμνπζία παξέρνληαο αζθάιεηα θαη πξνζηαζία.
32

  

Ωζηφζν δίπια ζηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ ραξηζκαηηθψλ βιέπνπκε λα αλαπηχζ-

ζεηαη ζηνλ αζθεηηθφ θφζκν θαη έλαο έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ έθηαλε θάπνηε 

ζηνλ ζθεπηηθηζκφ ή ηελ άξλεζε. Γηα ηνπο αζθεηέο ε παξνπζία ησλ θνζκηθψλ δελ 

ήηαλ απιά ελνριεηηθή. Απνηεινχζε κηα πηζαλή πεγή ακαξηίαο. πρλά ζηα θείκελα 

επηζεκαίλνληαη νη πεηξαζκνί ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ν θίλδπλνο ηεο ππεξεθάλεηαο, 

πνπ απεηινχζε λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ ακαξηία, ηελ απψιεηα ηνπ ραξίζκαηνο, αθφκα 

θαη ηελ απψιεηα ηεο ινγηθήο.
33

 Απηή ε δηειθπζηίλδα κεηαμχ απνκφλσζεο θαη 

θνηλσληθνχ ξφινπ, αγγειηθνχ βίνπ θαη ραξηζκάησλ απνηεινχζε κηα αληίθαζε, ηελ 

νπνία νη αζθεηέο βίσλαλ πνιχ έληνλα. Αξθεηνί απφ ηνπο ραξηζκαηηθνχο ζπρλά 

έδησρλαλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπο, φρη πάληα επγεληθά, έθεπγαλ νη ίδηνη, αξλνχληαλ φηη 

έρνπλ θάπνην ράξηζκα ή αξλνχληαλ λα αζθήζνπλ ην ράξηζκά ηνπο.
34

 Οη καξηπξίεο 

πνπ έρνπκε θάλνπλ ζαθέο φηη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ράξηζκα θαη ν θνηλσληθφο ξφινο 

ηνπ αγίνπ, βαζηθή πξνυπφζεζε ήηαλ λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε απφζηαζε ηνπ 

ραξηζκαηηθνχ απφ ηελ θνηλσλία. πσο ην δηαηχπσζε ν Αζαλάζηνο, ε δχλακε ηνπ 

Αλησλίνπ λα ζεξαπεχεη ηνπο αζζελείο δελ νθεηιφηαλ ζε θάπνηα ηθαλφηεηα ηνπ ίδηνπ 

αιιά ζην γεγνλφο φηη θαζφηαλ αζθνχκελνο ζην φξνο απνιακβάλνληαο ηε ζεία 

ζεσξία, ηελ νπνία κε ιχπε δηέθνπηε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηα ησλ 

αλζξψπσλ.
35

 

 Σα ζηνηρεία απηά ππνγξακκίδνπλ κε έκθαζε φηη ε πεγή ησλ ραξηζκάησλ, ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ αζθεηψλ λα παίμνπλ θάπνηνλ θνηλσληθφ ξφιν, βξηζθφηαλ ζηελ 

έξεκν, ηελ απνκφλσζε θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζθεηηθνχ βίνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν ραξηζκαηηθφο αζθεηήο κπνξνχζε λα δξα σο δηακεζνιαβεηήο, αθξηβψο 

επεηδή δελ απνηεινχζε κέινο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, δελ εληαζζφηαλ ζηνπο 

ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο θαη δελ ζρεηηδφηαλ ζηελά κε θαλέλα απφ ηα ζπγθξνπφκελα 

κέξε. Ο δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ηνπ απαηηνχζε απφ απηφλ λα είλαη νπδέηεξνο, εθηφο 

ζπζηήκαηνο, έλαο πξαγκαηηθά μέλνο.
36

  

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα δεδνκέλα ησλ πεγψλ θαίλεηαη λα ηαηξηάδνπλ πνιχ θαιά 

ζην ζεσξεηηθφ εξκελεπηηθφ κνληέιν πνπ έρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ Μαμ Βέκπεξ γηα ην 

ράξηζκα θαη ηνλ ραξηζκαηηθφ. χκθσλα κε απηφ, ν  ραξηζκαηηθφο ηχπνο εμνπζίαο δελ 

αληιεί ην θχξνο ηνπ απφ θαλέλαλ απφ ηνπο ππάξρνληεο ζεζκνχο νχηε βαζίδεηαη ζε 

θάπνηα εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε. Πεγάδεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, αλαγλσξίδεηαη απφ 

εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη θαη θξίλεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή επηηπρία ηνπ. 

Ζ αλάδεημε θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ραξίζκαηνο πξνυπνζέηεη φηη ηφζν ν θχξηνο θνξέαο 

ηνπ φζν θαη νη καζεηέο ηνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη εθηφο ησλ δεζκψλ απηνχ ηνπ 
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θφζκνπ, ησλ θαζεκεξηλψλ επαγγεικάησλ θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ θαζεθφλησλ. Ζ 

αγακία θαη ε άξλεζε αμησκάησλ απνηεινχλ ηελ έθθξαζε ηεο αλαπφθεπθηεο 

«θνζκναπνζηξνθήο» φισλ εθείλσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζην ράξηζκα.
37

 

Ζ αλάιπζε ηνπ Βέκπεξ καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε έλα ζεκειηψδεο ραξαθηε-

ξηζηηθφ ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ ραξηζκαηηθψλ αζθεηψλ. Οη δπλάκεηο ηνπο δελ 

πήγαδαλ απφ εθθιεζηαζηηθνχο ζεζκνχο θαη ηεξαηηθά αμηψκαηα, αιιά απφ ηελ 

εθνχζηα απάξλεζή ηνπο. Ζ πεγή φισλ ησλ ραξηζκάησλ βξηζθφηαλ ζηελ απνκάθξπλ-

ζή ηνπο απφ ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο, ζηελ απνκφλσζε ηεο εξήκνπ. 

πλεπψο ε δχλακε ησλ ραξηζκαηηθψλ αγίσλ πήγαδε απφ ηελ αμία πνπ θαηαθηνχζαλ 

κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο αγψλα ζηελ έξεκν θαη δελ βαζηδφηαλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο 

θνξείο εμνπζίαο.
38

 Απηή ε εμσζεζκηθή ηνπο ηδηφηεηα ήηαλ πνπ ηνπο επέηξεπε λα 

αλαιακβάλνπλ ξφινπο εληφο ησλ νξίσλ ηεο θνηλσλίαο. Ζ ίδηα πάιη θαζφξηδε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεηψπηδαλ φζνπο θηλνχληαλ 

εθηφο ησλ νξίσλ απηήο. 

 

Ληζηέρ και αζκηηέρ: ζςνάνηηζη ζηο πεπιθώπιο ηηρ κοινυνίαρ 

 

πσο είδακε παξαπάλσ, ν γέξνληαο Πνηκήλ είρε πξνζπαζήζεη λα απειεπζεξψζεη 

έλαλ ιεζηή πνπ θξαηνχζε ν άξρνληαο ηεο πεξηνρήο αληαπνθξηλφκελνο ζηα αηηήκαηα 

ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ. χκθσλα κε ηε καξηπξία ηεο ζρεηηθήο αθήγεζεο, είρε δερηεί 

κε απξνζπκία λα κεζνιαβήζεη ππέξ ηνπ ιεζηή θαη άθνπζε κε αλαθνχθηζε ηελ 

απφξξηςε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, δηφηη πίζηεπε φηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε νη ρσξηθνί δελ 

ζα ηνλ άθελαλ πηα ζε εζπρία. πλεπψο ε απξνζπκία ηνπ Πνηκέλα ζπλδεφηαλ κε 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αθνξνχζαλ ηελ εκπινθή ζε θνζκηθέο ππνζέζεηο θαη φρη κε 

θάπνηα δηαθσλία ηνπ πάλσ ζηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζηάζε πνπ θξάηεζε ζε κηα παξφκνηα ππφζεζε. 

Κάπνηε έλαο γέξνληαο εζπραζηήο δέρηεθε ηελ επίζθεςε ιεζηψλ ζην θειί ηνπ. 

Ζ αληίδξαζή ηνπ ήηαλ φκνηα κε εθείλε πνπ ζα είρε ν κέζνο άλζξσπνο πνπ δέρεηαη 

επίζεζε ιεζηψλ: άξρηζε λα θσλάδεη κε απνηέιεζκα λα ηνλ αθνχζνπλ νη γείηνλέο ηνπ 

κνλαρνί, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ νη ιεζηέο ζπλειήθζεζαλ θαη ζηάιζεθαλ ζηηο 

αξρέο. ηε ζπλέρεηα φκσο νη αδειθνί ζθέθηεθαλ φηη εμαηηίαο ηνπο παξαδφζεθαλ 

άλζξσπνη γηα λα ηηκσξεζνχλ θαη δήηεζαλ θαζνδήγεζε απφ ηνλ Πνηκέλα. Δθείλνο 

έζηεηιε κηα επηζηνιή ζηελ νπνία ραξαθηήξηδε ηελ πξάμε ησλ κνλαρψλ, νχηε ιίγν 

νχηε πνιχ, σο πξνδνζία. Μηα πξνδνζία πνπ είρε ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ςπρή ηνπ γέξνληα 

κνλαρνχ θαη θαλέξσλε φηη είρε ν ίδηνο πξνδνζεί απφ ηα πάζε ηνπ. Δθείλνο ηφηε 

θαηάιαβε ην ιάζνο ηνπ, πήγε ζηελ πφιε θαη ειεπζέξσζε ηνπο ιεζηέο απφ ηε 

θπιαθή.
39

 

Καηά ηνλ Πνηκέλα νη κνλαρνί είραλ ελεξγήζεη φπσο ζα ελεξγνχζε ν θάζε 

άλζξσπνο πνπ δεη ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο. Γελ είραλ ελεξγήζεη φκσο σο κνλαρνί, 

πνπ δνπλ ζην πιαίζην ηεο εξήκνπ, θαη νη νπνίνη έρνπλ ξφιν δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ 

ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη ε ελδεδεηγκέλε αληίδξαζε ησλ 
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κνλαρψλ ήηαλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο ιεζηέο απφ ην πνηληθφ ζχζηεκα ηεο πνιηηείαο, 

παξφηη ζχκαηα ήηαλ νη ίδηνη. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή επηβέβαηψλεηαη απφ ηε ζηάζε 

πνπ θαίλεηαη πσο θξάηεζαλ άιινη κνλαρνί ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο. 

Οη αζθεηέο έδεηρλαλ ζπλήζσο κηα αλνρή θαη ζπγθαηάβαζε απέλαληη ζηα 

ακαξηήκαηα ησλ άιισλ, είηε κνλαρψλ είηε θνζκηθψλ. Καλέλα ακάξηεκα δελ ζεσξεί-

ην ηφζν βαξχ ψζηε λα κε κπνξεί λα ζπγρσξεζεί θαη απηφ γίλεηαη ζαθέο απφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη παηέξεο αληηκεηψπηδαλ αθφκα θαη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο. Δίλαη 

γεγνλφο φηη νη αζθεηέο, φρη ζπάληα, έδηλαλ άζπιν ζε αλζξψπνπο πνπ είραλ δηαπξάμεη 

εγθιήκαηα θαη ήζειαλ λα κεηαλνήζνπλ γη’ απηά πηνζεηψληαο ηνλ κνλαρηθφ βίν. Μία 

απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ήηαλ ν Απνιιψο, γηα ηνλ νπνίν ιεγφηαλ φηη, φηαλ ήηαλ 

βνζθφο, είρε δηαπξάμεη έλα θξηθηφ έγθιεκα, θαζψο είρε αλνίμεη ηελ θνηιηά κηαο 

εγθχνπ γηα λα δεη πψο θείηαη ην βξέθνο κέζα ζε απηή. Μεηά ηελ πξάμε ηνπ ήιζε ζε 

θαηάλπμε, πήγε ζηε θήηε θαη είπε ζηνπο παηέξεο ηη έθαλε. Δθείλνη ηνλ δέρηεθαλ 

ζηελ θνηλφηεηα θαη ν Απνιιψο μφδεςε ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ παξαθαιψληαο λα 

ηνπ ζπγρσξεζεί ν δηπιφο θφλνο.
40

  

Ζ παξάδνζε ελφο αλζξψπνπ πνπ είρε δηαπξάμεη έγθιεκα ζηηο αξρέο ηεο 

πνιηηείαο γηα πνιινχο παηέξεο ηζνδπλακνχζε κε ακάξηεκα. Κάπνηε ν Αιψληνο, 

αλαθεξφκελνο ζην ακάξηεκα ηνπ ςεχδνπο, είρε πεη πσο αλ ν αζθεηήο δελ έιεγε 

θαζφινπ ςέκκαηα ζα έθαλε πνιιέο ακαξηίεο θαη έθεξε ην εμήο παξάδεηγκα: ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θαηέθεπγε ζην θειί ηνπ ν έλνρνο ελφο θφλνπ θαη έξρνληαλ νη αξρέο λα 

ηνλ αλαθξίλνπλ, αλ δελ έιεγε ςέκκαηα ζα παξέδηδε ηνλ άλζξσπν ζηνλ ζάλαην 

δηαπξάηηνληαο κεγαιχηεξε ακαξηία.
41

  

ηελ παξαπάλσ αθήγεζε δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ε άπνςε φηη ε παξάδνζε 

ελφο παξαλφκνπ ζηελ πνιηηεία απνηεινχζε ακαξηία. Σνπο αζθεηέο ηνπ παξαδείγκα-

ηνο δελ θαίλεηαη λα ηνπο απαζρνιεί ε παξαβίαζε ηνπ αλζξψπηλνπ λφκνπ θαη νη πνηλέο 

πνπ απηφο πξνβιέπεη. Σν αληίζεην ζα ιέγακε. Ζ ακαξηία βξίζθεηαη αθξηβψο ζηελ 

ηήξεζε ηνπ λφκνπ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα 

κάιηζηα ε παξνρή πξνζηαζίαο ζηνλ παξάλνκν δελ ζπλδέεηαη κε ηελ εθδήισζε 

κεηάλνηαο απφ ηνλ ίδην, αιιά απνθιεηζηηθά κε ηελ επζχλε πνπ έρεη έλαο αζθεηήο. 

Δπηπιένλ αθήλεηαη λα ελλνεζεί φηη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ ήηαλ ζπάληεο, θαζψο, 

ζχκθσλα κε ηνλ αββά Αιψλην, ζα ήηαλ πνιιέο νη ακαξηίεο ζηηο νπνίεο ζα ππέπηπηε ν 

κνλαρφο αλ δελ έιεγε ςέκκαηα ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. 

Σελ ίδηα ζπγρσξεηηθή ζηάζε επεδείθλπαλ πνιινί αζθεηέο θαη απέλαληη ζηνπο 

ιεζηέο. πσο έρνπκε δεη ήδε, ζηελ αζθεηηθή γξακκαηεία έρνπλ θαηαγξαθεί αξθεηά 

πεξηζηαηηθά ζηα νπνία ν αζθεηήο πνπ πέθηεη ζχκα ιεζηείαο βνεζά ηνπο ιεζηέο λα 

θνξηψζνπλ ηε ιεία ηνπο, ή θαιχπηεη ηελ πξάμε ηνπο απφ ηηο αξρέο ή ηνπο πιέλεη ηα 

πφδηα.
42

 ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην θειί ηνπ κνλαρνχ αληηκεησπίδεηαη σο έλαο 

ρψξνο αζχινπ, φπνπ νη λφκνη ηνπ θξάηνπο δελ ηζρχνπλ, θαη φπνπ ν άλζξσπνο 

βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ Θενχ, φρη ηεο αλζξψπηλεο πνιηηείαο. Σν θειί ηνπ κνλαρνχ 

δειαδή είρε ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε ηελ έξεκν, ζηελ νπνία αλαδεηνχζαλ παξαδνζηαθά 

άζπιν νη παξάλνκνη. Έηζη ε παξνπζία ησλ αζθεηψλ ζηελ έξεκν θαίλεηαη φηη 
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πξνζαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα πνπ είραλ δηακνξθψζεη ήδε ηνλ ραξαθηήξα ηεο. Χσξίο 

λα κεηαβάιινπλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε πνπ είρε απηφο ν ρψξνο ζηηο 

ζπλεηδήζεηο ησλ αλζξψπσλ, πξφζζεηαλ ζε απηφλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζενζέβεηαο.  

Σα ζπκπεξάζκαηα απηά ζπλνςίδνληαη ζε κηα πνιχ εχγισηηε εηθφλα πνπ καο 

παξαδίδεη ν Αζαλάζηνο, ζρεηηθά κε ην πψο ε παξνπζία ησλ αζθεηψλ δηακφξθσλε θαη 

λνεκαηνδνηνχζε ηνλ ρψξν ηεο εξήκνπ. Μπνξνχζε λα δεη θαλείο ηελ έξεκν, γξάθεη ν 

Αζαλάζηνο, ζαλ κηα απηφλνκε ρψξα φπνπ θπξηαξρεί ε ζενζέβεηα θαη ε δηθαηνζχλε. 

Γηφηη δελ ππήξρε ζε απηήλ εθκεηαιιεπηήο θαη ζχκα εθκεηάιιεπζεο, νχηε κνκθή απφ 

θνξνεηζπξάθηνξα. Μφλν πιήζνο αζθεηψλ κε κία θνηλή βνχιεζε γηα ηελ αξεηή.
43

 Ζ 

εηθφλα βέβαηα είλαη εηδπιιηαθή αιιά εκπεξηέρεη ραξαθηεξηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ 

ηαηξηάδνπλ απφιπηα κε φζα είδακε έσο ηψξα. Ζ έξεκνο εκθαλίδεηαη ζαλ κηα πεξηνρή 

φπνπ νη αλζξψπηλνη λφκνη θαη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο πνιηηείαο θαηαξγνχληαη, 

καδί κε ηηο αδηθίεο πνπ δεκηνπξγνχλ. Θα πξνζζέηακε κφλν φηη νη αθεηέο κπνξεί λα 

ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ ζπλζεθψλ, αιιά παξάιιεια δηακνξθψζεθαλ 

θαη νη ίδηνη απφ απηέο. 

ε κηα επνρή πνπ απμάλνληαλ νη νκάδεο φζσλ παξέκελαλ αλέληαρηνη θαη 

θηλνχληαλ ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο, νη αζθεηέο, θηλνχκελνη θαη απηνί ζηνλ ίδην 

ρψξν κε ηνπο πεξηζσξηαθνχο, θξαηψληαο ζηαζεξέο απνζηάζεηο απφ ηελ θνηλσλία θαη 

δηαθπιάζζνληαο ηελ εμσζεζκηθή ηνπο ηδηφηεηα, επηθχιιαζζαλ ζε φινπο απηνχο κηα 

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε, κηα ζηάζε θαηαλφεζεο, ζπκπάζεηαο θαη ζπγθάιπςεο. Ζ 

ηνπνζέηεζε απηή πήγαδε απφ ηελ αληίιεςε φηη ε παξάδνζε αθφκα θαη ελφο 

εγθιεκαηία ζηελ πνιηηεία ζα ζήκαηλε ηελ αζέηεζε ηνπ ξφινπ πνπ έπξεπε λα έρεη 

έλαο πλεπκαηηθφο, ν νπνίνο ήηαλ ζαθέζηαηα δηαθξηηφο απφ εθείλνλ ηεο ζεζκηθήο 

εμνπζίαο. ε αληίζεζε κε ην πνηληθφ θαη δηθαζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν αληηκεηψπηδε 

ηελ παξέθθιηζε κε ζθιεξφηεηα θαη εθδηθεηηθφηεηα, νη πλεπκαηηθνί παηέξεο ησλ 

κνλαρψλ ελδηαθέξνληαλ πεξηζζφηεξν γηα ηηο ςπρέο ησλ ακαξησιψλ θαη απέβιεπαλ 

ζηε ζπγρψξεζε θαη ηελ επαλέληαμή ηνπο. Ζ πξνζέγγηζή ηνπο βαζηδφηαλ ζηελ 

πεπνίζεζε φηη νπνηνδήπνηε παξάπησκα, αθφκα θαη ην πην αθξαίν έγθιεκα, εκπεξη-

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηακνξθσζεί ζε αγηφηεηα. 

Οξηζκέλεο θνξέο κάιηζηα αλαθάιππηαλ, πξνο έθπιεμε θαη ησλ ίδησλ, φηη ε 

αγηφηεηα κπνξεη λα θξπβφηαλ ήδε πίζσ απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ γηα έλαλ λνκνηαγή 

πνιίηε αλήθαλ ζην πεξηζψξην θαη ηελ παξαλνκία. Απηφ δείρλεη ην πεξηζηαηηθφ κε ηνλ 

γέξνληα Παθλνχηην πνπ είδακε παξαπάλσ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη ηα ηξία 

πξφζσπα ηεο αθήγεζεο θηλνχληαη ζηελ έξεκν, εθηφο θνηλσλίαο θαη ζεζκψλ. Ο 

παξάλνκνο ιεζηήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα θέξδε ησλ επηζέζεψλ ηνπ, βνεζά ηελ 

παξάλνκε γπλαίθα, βιέπνληαο ίζσο ζε απηήλ έλα ζχκα ηνπ ζθιεξνχ θαη άδηθνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ θπλεγά θαη ηνλ ίδην. Ο αζθεηήο αλαγλσξίδεη ζε απηήλ ηελ θίλεζε 

αιιειεγγχεο κεηαμχ παξαλφκσλ ηελ αγηφηεηα πνπ αλαδεηά ν ίδηνο απαξλνχκελνο ηελ 

θνηλσλία θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο. ια απηά ηα ζηνηρεία ππνγξακκίδνπλ φηη νη αζθεηέο 

δελ κνηξάδνληαλ κφλν ηνλ ίδην ηφπν κε ηνπο ιεζηέο. Ζ ζπγγέλεηά ηνπο είρε θαη κηα 

βαζχηεξε ςπρνινγηθή δηάζηαζε κε θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο απνρξψζεηο. Απηή ε 

εγγχηεηα έθαλε πηζαλή νξηζκέλεο θνξέο ηελ αιιαγή ηαπηφηεηαο θαη ηε κεηάβαζε απφ 

                                                           
43

 Αζαλάζηνο, Βίορ Ανηωνίος, 44. 
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ηε κία θαηεγνξία ζηελ άιιε, ε νπνία ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα εθθξάδεηαη κε 

ηελ κεηαζηξνθή ηνπ ιεζηή. 

ε άιια παξαδείγκαηα βιέπνπκε πσο ε ελαιιαγή ηαπηφηεηαο κεηαμχ ιεζηψλ 

θαη αζθεηψλ κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη θαη ηελ αληίζηξνθε πνξεία. Δλδηαθέξνλ απφ 

απηήλ ηελ άπνςε, ηνπιάρηζηνλ ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, παξνπζηάδεη ην παξάδεηγκα 

ηνπ Θενδψξνπ ηεο Φέξκεο, ην νπνίν είδακε θαη παξαπάλσ. Ο Θεφδσξνο, αθηλεην-

πνηεκέλνο απφ ηνπο ιεζηέο, παξαθνινπζνχζε ήξεκνο ηελ αξπαγή ησλ ππαξρφλησλ 

ηνπ κέρξη πνπ νη ιεζηέο ζέιεζαλ λα πάξνπλ θαη ην θαιφ έλδπκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε 

ζηηο ζπλάμεηο. Ο αζθεηήο ηφηε αληέδξαζε βίαηα πεηψληαο θάησ εθείλνπο πνπ ηνλ 

θξαηνχζαλ. Δπεηδή απηνί θνβήζεθαλ ν Θεφδσξνο θαζεζπράδνληάο ηνπο πξφηεηλε λα 

θάλνπλ ηέζζεξα κεξίδηα ψζηε λα πάξεη θαη απηφο ην δηθφ ηνπ.
44

 Έηζη ν Θεφδσξνο 

ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπ κε ηνπο ιεζηέο πξνηίκεζε λα ζπκπεξηθεξζεί θαη ν ίδηνο ζαλ 

λα ήηαλ κέινο ηεο νκάδαο ηνπο, αληαιιάζζνληαο, ζηηγκηαία, ηε ζέζε ηνπ ζχκαηνο θαη 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθεηή κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ιεζηή. 

ια ηα ζηνηρεία πνπ είδακε σο εδψ, νη κεηαζηξνθέο ιεζηψλ ζηελ αζθεηηθή 

δσή, ε ππφζαιςε παξαλφκσλ απφ αζθεηέο, ε αληηκεηψπηζή ηνπο κε θαηαλφεζε θαη 

ζπγθαηάβαζε, ππνγξακκίδνπλ ηε δπλακηθή ηεο ζπγγέλεηαο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο, 

πνπ ζπρλά έθαλε ηα κεηαμχ ηνπο φξηα πεξηζζφηεξν ξεπζηά απφ φζν θαληαδφκαζηε 

πνιιέο θνξέο. Αλ πξάγκαηη ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα γηλφηαλ αληηιεπηφ 

θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνχζαλ εληφο ηεο θνηλσλίαο. Πξάγκαηη ππάξρνπλ 

καξηπξίεο πνπ δείρλνπλ φηη νη θνηλφηεηεο ησλ θνζκηθψλ αληηκεηψπηδαλ ζπρλά ηνπο 

αζθεηέο κε θαρππνςία. 

Έλαο απφ ηνπο δηαζεκφηεξνπο παηέξεο ησλ αζθεηψλ, ν Μαθάξηνο ν Αηγχπηηνο, 

δελ μέραζε πνηέ ηελ θαρππνςία θάπνησλ ρσξηθψλ πνπ είρε αληηκεησπίζεη ζηε 

λεφηεηά ηνπ θαη ηηο νδπλεξέο ηεο ζπλέπεηεο. πσο έιεγε αξγφηεξα ν ίδηνο, θαηά ηα 

πξψηα ηνπ βήκαηα ζηελ αζθεηηθή δσή έδεζε γηα κηα πεξίνδν ιίγν έμσ απφ έλα 

ρσξηφ, καθξηά απφ ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ. Έλαο επιαβήο ρσξηθφο ηνλ εμππεξε-

ηνχζε ζηελ πψιεζε ησλ εξγφρεηξψλ ηνπ θαη ζηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ, ψζηε ν 

ίδηνο λα κέλεη ζε ζπλερή απνκφλσζε. Παξφια απηά, φηαλ κία παξζέλνο θφξε ηνπ 

ρσξηνχ έκεηλε έγγπνο νη ππνςίεο έπεζαλ ζηνλ μέλν κνλαρφ. Ζ θφξε θαηεγφξεζε ηνλ 

αζθεηή θαη ε θαηεγνξία έγηλε ακέζσο απνδεθηή, κε απνηέιεζκα λα ηνλ ζχξνπλ ζην 

ρσξηφ, λα ηνλ δηαπνκπεχνπλ, λα ηνλ ρηππνχλ θαη ίζσο ε επίζεζε λα ήηαλ κνηξαία αλ 

δελ παξελέβαηλε έλαο γέξνληαο γηα λα ηνπο ζπγθξαηήζεη. Έρνληαο σο εγγπεηή ηνλ 

ρσξηθφ πνπ ηνλ εμππεξεηνχζε, ν Μαθάξηνο ππνρξεψζεθε λα ζξέθεη ηελ θνπέια 

δνπιεχνληαο κέξα θαη λχθηα. Ωζηφζν θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε εθείλε 

θαηά ηελ εγγπκνζχλε, ηελ έθαλαλ λα απνθαιχςεη ηε ζπθνθαληία.
45

  

Παξφκνηεο ηζηνξίεο θπθινθνξνχζαλ θαη γηα άιινπο αζθεηέο θαη επηβεβαηψλνπλ 

ηελ εηθφλα φηη έλαο αζθεηήο πνπ έκελε θνληά ζε θάπνην ρσξηφ κπνξνχζε λα 

θαηεγνξεζεί γηα αδηθήκαηα πνπ ζπλέβαηλαλ ζηελ θνηλφηεηα.
46

 Γίπια ζε απηέο, 

βξίζθνπκε ζηελ αζθεηηθή γξακκαηεία θαη αθεγήζεηο γηα κνλαρνχο πνπ ακάξηεζαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςήο ηνπο ζε θνηλφηεηεο θνζκηθψλ θαη γχξεπαλ ηε ιχηξσζή 
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 Αποθθέγμαηα Παηέπων, Θεφδσξνο ηεο Φέξκεο 29. 
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 Αποθθέγμαηα Παηέπων, Μαθάξηνο ν Αηγχπηηνο 1. 
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 Αποθθέγμαηα Παηέπων, Νίθσλ, Ακκσλάο 10. Οη θαηεγνξίεο δελ πξέπεη λα ήηαλ πάληα άδηθεο. 
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ηνπο ζηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπο παηέξεο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη εληππψζεηο πνπ 

πξνθαινχζαλ απηνί νη απνμελσκέλνη άλζξσπνη ηνπ Θενχ ζηνπο θνζκηθνχο ησλ 

ηνπηθψλ θνηλνηήησλ εκπεξηείραλ θαη κηα επηθπιαθηηθφηεηα, ε νπνία νθεηιφηαλ ζηε 

θαλεξή ζπγγέλεηα ησλ αζθεηψλ κε ην πεξηζψξην. Έλαο μέλνο, έζησ θαη αζθεηήο, ζα 

κπνξνχζε λα είλαη άγηνο, ζα κπνξνχζε φκσο λα ζπληζηά θαη έλα είδνο απεηιήο. Με 

ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έλαο γέξνληαο ζαλ ηνλ Παθλνχηην ήηαλ έηνηκνο λα αλαγλσξίζεη 

ηνλ άγην πνπ θξπβφηαλ πίζσ απφ ηνλ ιεζηή, ε θνηλσλία ήηαλ επίζεο έηνηκε λα 

εληνπίζεη ηνλ παξάλνκν πνπ κπνξεί λα θξπβφηαλ πίζσ απφ ηνλ αζθεηή.  Οη δχν 

ηδηφηεηεο θαίλεηαη πσο ήηαλ αξθεηά θνληά κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ελαιιάζζνληαη. 

Ο Γ. Κπξηάηαο ζεκεηψλεη ζηελ Οδό φηη νη ζξεζθεπηηθνί λεσηεξηζκνί θαη νη  

αθξαίεο ιαηξεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ ζπρλά ζπλδένληαλ κε ζπκπεξηθνξέο ερζξηθέο 

ζηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ, ζεσξνχληαλ απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο χπνπηεο γηα αθξαία 

έθλνκεο ελέξγεηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά παξαηεξεί φηη άηνκα πνπ αλήθαλ ζην 

πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο ήηαλ πηζαλφηεξν λα πηνζεηήζνπλ ζξεζθεπηηθέο επηινγέο πην 

αθξαίεο, πνπ απαξλνχληαλ ηελ θνηλσλία. Σν αζθεηηθφ θαηλφκελν ήηαλ πξάγκαηη έλα 

αθξαίν είδνο ζξεζθεπηηθήο επηινγήο. Σνπιάρηζηνλ ηα θείκελα ηεο αζθεηηθήο 

γξακκαηείαο αξέζθνληαη λα πξνβάιινπλ ηηο αθξφηεηεο, ηηο ηδηνξξπζκίεο θαη ηελ 

αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά πνιιψλ κνλαρψλ, πνπ ζπρλά ζηξεθφηαλ ελάληηα ζηελ 

αλζξψπηλε θνηλσλία θαη ηηο αμίεο ηεο. Ζ ζχλδεζε απηήο ηεο ζηάζεο κε ηνλ θφζκν ηεο 

παξαλνκίαο θαη ηνπ πεξηζσξίνπ ήηαλ επίζεο πξαγκαηηθή, φζν θαη γλσζηή. Σν 

βιέπνπκε ζηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν νκάδσλ, ζηηο ελαιιαγέο ηαπηφηεηαο 

κεηαμχ ηνπο, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αζθεηέο αγθάιηαδαλ ην πεξηζψξην, ζηε 

δηθνξνχκελε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληί ηνπο, ζηηο κεηαζηξνθέο ιεζηψλ ζηνλ 

αζθεηηθφ βίν. Δπνκέλσο ε απφθαζε ελφο ιεζηή λα πηνζεηήζεη ηνλ αζθεηηθφ βίν δελ 

πξέπεη λα καο εθπιήζζεη. Πηζαλφηαηα ήηαλ κία απφ ηηο επηινγέο πνπ ηαίξηαδαλ 

θαιχηεξα ζηε ςπρνινγηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηνπ ππφζηαζε. 

Ζ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ιεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ ρξηζηηαληζκνχ καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληρλεχζνπκε θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο ζξεζθείαο. 

Απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξηθήο ηεο πνξείαο, νη ιεζηέο θαη γεληθφηεξα νη παξάλνκνη 

θαίλεηαη πσο είραλ αλαπηχμεη πνηθίιεο ζρέζεηο κε εθπξνζψπνπο ηεο ρξηζηηαληθήο 

πίζηεο, ζρέζεηο νκνηφηεηαο, εγγχηεηαο, ζπγγέλεηαο, θαηαλφεζεο, ηαχηηζεο. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα απηή εθδειψλεηαη αξρηθά κε ηνλ ίδην ηνλ Ηεζνχ, ν νπνίνο κε ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ πξνζέγγηζε νκάδεο ηνπ πεξηζσξίνπ, ηφζν 

ψζηε λα ιάβεη θαη ην δηθφ ηνπ πξφζσπν θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηζσξηαθνχ. Ζ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, πνπ κπνξνχκε λα ηε δνχκε λα 

ζπκππθλψλεηαη ζηε θξάζε «νη έζραηνη έζνληαη πξψηνη θαη νη πξψηνη ηειεπηαίνη» 

ζεκαηνδνηνχζε κηα αληηζηξνθή ηεο αμηαθήο θιίκαθαο θαη ηεο θαζηεξσκέλεο 

θνηλσληθήο ηεξάξρεζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη  

ζπνξαδηθά κέρξη ηνπο αζθεηέο ηνπ 4
νπ

 αη., νη νπνίνη μαλαδηαβάδνληαο ηα επαγγέιηα κε 

ηελ θπξηνιεθηηθή ηνπο ζεκαζία θαη εθαξκφδνληαο ηηο επηηαγέο ηνπο θαηά γξάκκα, 

θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ηελ ίδηα αληηζηξνθή ησλ αμηψλ θαη πξνζεγγίδνπλ θαη πάιη ην 

πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο. Σα ζηνηρεία απηά ππνγξακκίδνπλ έλα απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξηζηηαληζκνχ πνπ ζπλέρηζε λα ζπλππάξρεη καδί κε άιια θαηά 

ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία. Δίλαη ε ηάζε αληηζπκβαηηθφηεηαο, ε ηάζε λα ελεξγείο 
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ζχκθσλα κε ηελ πίζηε θαηαξξίπηνληαο ή απνθεχγνληαο ηα θνηλσληθά πξφηππα. πσο 

ζπκπεξαίλεη ν Γ. Κπξηάηαο ζηελ Οδό, ην γεγνλφο φηη νη πξψηνη ρξηζηηαλνί 

αληηκεηψπηδαλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο βαζηδφκελνη ζηελ πίζηε ηνπο, 

επηηξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη πιένλ παξάδνμεο ζπκπεξηθνξέο: ε αιιειεγγχε, ε 

απηνζπζία, ε εγθαξηέξεζε, ε πεξηθξφλεζε ηνπ ζαξθίνπ, ε αδηαθνξία γηα ηνλ 

ζάλαην.
47

 Μπνξεί ν ρξηζηηαληζκφο λα έγηλε κηα επίζεκε θξαηηθή ζξεζθεία, λα 

απνδέρηεθε πνιινχο ζπκβηβαζκνπο, πνηέ φκσο δελ έπαςε λα ππάξρεη κέζα ηνπ θαη ε 

νπηηθή ηνπ ιεζηή. 

 

 

Βιβλιογπαθία 

 

Bagnall Roger S., Egypt in Late Antiquity, Princeton University Press, New Jersey 

1993. 

Brown Peter, The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early 

Christianity, Columbia University Press, Λνλδίλν 1988. 

Brown Peter, “Asceticism: Pagan and Christian”, ζην Averil Cameron – Peter 

Garnsey (επηκ.), The Cambridge Ancient History η. 13, Cambridge University 

Press, Κέηκπξηηδ 1998, ζ. 601-31. 

Brown Peter, Η κοινωνία και ηο Άγιο ζηην ύζηεπη απσαιόηηηα, Άξηνο Εσήο, Αζήλα 

2000. 

Croix G.E.M. de Ste, Ο ηαξικόρ αγώναρ ζηον απσαίο ελληνικό κόζμο από ηην απσαϊκή 

εποσή ωρ ηην απαβική καηάκηηζη, Κέδξνο, Αζήλα 2005. 

Dunn Marilyn, The Emergence of Monasticism: From the Desert Fathers to the Early 

Middle Ages, Blackwel, Ομθφξδε 2000. 

Goehring James, Ascetics, Society and the Desert: Studies in Early Egyptian 

Monasticism, Trinity Press, Χάξηζκπεξγθ 1999. 

Grünewald Thomas, Bandits in the Roman Empire, Myth and reality, Routledge, 

Λνλδίλν 2004. 

Horsley Richard A. and Hanson John S., Bandits, Prophets, and Messiahs: Popular 

Movements in the Time of Jesus, Winston Press, Μηλεάπνιε 1985. 

Κπξηάηαο Γεκήηξεο, Η Οδόρ και ηα βήμαηα ηων ππώηων σπιζηιανών, Δθδφζεηο ηνπ 

Δηθνζηνχ Πξψηνπ, Αζήλα 2020. 

Κπξηάηαο Γεκήηξεο, Ιεπείρ και Πποθήηερ, Ηλζηηηνχην ηνπ βηβιίνπ – Α. Καξδακίηζα, 

Αζήλα 2000. 

Marcone Arnaldo, “Late Roman Social Relations”, ζην Averil Cameron – Peter 

Garnsey (επηκ.), The Cambridge Ancient History η. 13, Cambridge University 

Press, Κέηκπξηηδ 1998, ζ. 338-70. 

Shaw Brent D., “Bandits in the Roman Empire”, ζην Robin Osborne (ed.), Studies in 

Ancient Greek and Roman Society, Cambridge University Press, Κέηκπξηηδ 

2004, ζ. 326 – 374. 

                                                           
47

 Κπξηάηαο, Η Οδόρ, ζ. 246-247. 



Πεξηζσξηαθνί θαη άγηνη 

142 
 

Weber Max, Οικονομία και κοινωνία η. 3: Κοινωνιολογία ηηρ Θπηζκείαρ, αββάιαο, 

Αζήλα 2007. 

Weber Max, Οικονομία και κοινωνία η. 5: Κοινωνιολογία ηηρ εξοςζίαρ, αββάιαο, 

Αζήλα 2009. 

 


