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Πεπίληψη: Η δσή ησλ πόιεσλ ηεο Μεζνγείνπ ησλ ύζηεξσλ ξσκατθώλ ρξόλσλ 

δηαηεξνύζε αθόκε ηνλ έληνλα εμσζηξεθή ραξαθηήξα ηεο. Σν πιήζνο εκθαλίδεηαη 

ζηηο δηαζέζηκεο πεγέο λα δηέζεηε άπιεην ειεύζεξν ρξόλν πνπ πεξλνύζε ζε δεκόζηνπο 

ππαίζξηνπο θαη εκηππαίζξηνπο ρώξνπο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί θαη λα εθθξάζεη 

άπνςε γηα ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο, λα παξαθνινπζήζεη 

εθθσλήζεηο ιόγσλ θαη δεκόζηεο αλαγλώζεηο ινγνηερληθώλ έξγσλ, ηειέζεηο ηάζεσλ 

θαη ζαπκάησλ θαη, όπσο ζα δνύκε ζηε παξνύζα κειέηε, λα εκπιαθεί ελεξγά ζηηο 

ζπιιήςεηο, ζηηο αλαθξίζεηο, ζηηο θπιαθίζεηο θαη ζηηο εθηειέζεηο θαηαδίθσλ. Ο 

δεκόζηνο ιόγνο ησλ ξσκατθώλ ιατθώλ ζηξσκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξνθνξηθά 

ζπλζήκαηα ηνπ ξσκατθνύ πιήζνπο, ζηα νπνία ζα επηθεληξσζεί ε παξνύζα κειέηε, 

δελ έρνπλ ηξαβήμεη αθόκε ηε δένπζα πξνζνρή ησλ ηζηνξηθώλ, παξόηη απνηεινύζαλ 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο δεκόζηαο δσήο ζηηο πόιεηο ηεο ειιελνξσκατθήο Μεζνγείνπ 

θαη ην θπξηόηεξν ζπιινγηθό κέζν έθθξαζεο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ απέλαληη ζηελ 

εμνπζία. Έλα ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλν ζύλζεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύζε παξαδνζηα-

θά ην ειιελόθσλν πιήζνο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηε δπζαξέζθεηα ή ηελ αληίζεζή 

ηνπ απέλαληη ζε κηα απόθαζε ηεο ξσκατθήο εμνπζίαο, θαη πνπ δελ έρεη αλαδεηρζεί 

από ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, ήηαλ ην αθόινπζν: δεηλὴ θξίζηο, ἂδηθα πξνζηάγκαηα. Οη 

ξσκατθέο αξρέο θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαλ ζπρλά ζην δεκόζην αίζζεκα. 

 

Abstract: Life in the Mediterranean cities of the late Roman period still retained its 

strongly extrovert character. The crowd appears in the sources to have had plenty of 

free time which was spent in public spaces so as to be informed and to express a view 

about the current social and political situation of the time, to attend speeches and 

public readings of literary works, to watch healings and miracles, and as we will see 

in the present study to get actively involved in the arrests, interrogations, 

imprisonments and executions of convicts. The public speech of the Roman masses 

and in particular the oral slogans of the Roman populace, on which the present study 

will focus, have not yet attracted proper attention from historians, although they were 

an integral part of public life in the Greco-Roman Mediterranean cities and a means of 

popular expression towards secular power. A very common slogan traditionally used 

by the Greek-speaking crowd in order to express dissatisfaction or opposition to a 

decision made by a Roman authority, and which has escaped the notice of historical 

research, was the following: δεηλὴ θξίζηο, ἂδηθα πξνζηάγκαηα. In the end, the Roman 

authorities often conformed to public sentiment. 
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Πᾶλ πιῆζόο ἐζηηλ ἐιαθξὸλ  

θαὶ πιῆξεο ἐπηζπκηῶλ παξαλόκσλ,  

ὀξγῆο ἀιόγνπ, ζπκνῦ βηαίνπ. 

 

Πνιύβηνο, Ιζηνξίαη 6.56.11 

 

Η παξαδνζηαθή ηζηνξηθή έξεπλα γηα αηώλεο επηθέληξσλε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζρεδόλ 

απνθιεηζηηθά ζηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ αμηνζεκείσησλ θαη εληππσζηαθώλ (θαηά 

πσο έθξηλε) πηπρώλ ηεο δσήο ησλ αλώηεξσλ ηάμεσλ. Ο Γεκήηξεο Ι. Κπξηάηαο 

πξσηνζηάηεζε θαη πξσηνζηαηεί, θαη κάιηζηα πάληα κε επθπείο θαη αλαπάληερνπο 

ηξόπνπο θαη πάληα ζε ζειθηηθή γξαθή, ζηελ αλάδεημε παξακειεκέλσλ από ηελ 

πξνγελέζηεξε έξεπλα πηπρώλ ηεο δσήο ησλ αθαλώλ.1 
Ο δεκόζηνο ιόγνο ησλ ιατθώλ 

ζηξσκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξνθνξηθά ζπλζήκαηα ηνπ πιήζνπο, ζηα νπνία ζα 

επηθεληξσζεί ε παξνύζα κειέηε γηα ηε ξσκατθή πεξίνδν, δελ έρνπλ ηξαβήμεη αθόκε 

ηε δένπζα πξνζνρή ησλ ηζηνξηθώλ, παξόηη απνηεινύζαλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

δεκόζηαο δσήο ζηηο πόιεηο ηεο ειιελνξσκατθήο Μεζνγείνπ θαη ην θπξηόηεξν ζπιιν-

γηθό κέζν έθθξαζεο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ απέλαληη ζηελ εμνπζία, θαη παξόηη 

απαζρνινύζαλ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ξήηνξεο από ηα θιαζηθά ρξόληα.
2
  

Oη Ρσκαίνη αμησκαηνύρνη είραλ πιήξσο απνδερζεί όηη ζηηο εκθαλίζεηο ηνπο ζε 

έλα δεκόζην ρώξν, ζηελ αγνξά, ζην ζέαηξν, ζην ακθηζέαηξν, ζηνλ ηππόδξνκν, ην 

πιήζνο ζα ζπλαζξνηδόηαλ θαη ζα εμέθξαδε κε ἐπηβοήζεης, κε εὐθεκίαη, κε βοαί, κε 

θρόηολ θαη κε ζόρσβολ ηηο ζθέςεηο θαη ηε βνύιεζή ηνπ, ηόζν γηα ηελ ηξέρνπζα 

πνιηηηθή θαηάζηαζε όζν θαη γηα ηελ ηύρε θξαηνύκελσλ ηεο πεξηνρήο. ε ηέηνην 

βαζκό κάιηζηα, ώζηε όηαλ δελ ζπλαληνύζαλ ηελ αλακελόκελε αληίδξαζε παξά 

βξίζθνληαλ αληηκέησπνη κε έλα ζησπειό, παζεηηθό θαη άπξαγν πιήζνο, ηόηε θάπνηνη 

από απηνύο εξκήλεπαλ ηελ ἀθσλία ηνπ δῆκνπ σο πξσηόγλσξε θαη αλεμήγεηε 

ζπκθνξὰ.
3 

Σα ζπλζήκαηα κεηέθεξαλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπ πιήζνπο, 

νπόηε άιινηε ήηαλ επαηλεηηθά θαη άιινηε πξνζβιεηηθά, θαη όπσο εμεγνύζε ζε έλα 

ελδηαθέξνλ ρσξίν ν ξήηνξαο Γίσλ Υξπζόζηνκνο ηα ηειεπηαία πξνζηδίαδαλ ζε 

αζρνκνλνύζεο εηαίξεο:
4
 αἱ δὲ ἐπηβνήζεηο ἑθαηέξνπ ηνῦ πιήζνπο ἐλ ηνῖο ζηαδίνηο θαὶ 

                                                           
1
 Σε δηαδεδνκέλε άπνςε όηη νη πξώηνη ρξηζηηαλνί πξνέξρνληαλ θπξίσο από ηηο θαηώηεξεο ηάμεηο 

θαηέξξηςε ν Γεκήηξεο Ι. Κπξηάηαο ζην πίθξηζηο: H θνηλσληθή δνκή ησλ ρξηζηηαληθώλ θνηλνηήησλ 

από ηνλ πξώην έσο ηνλ ηξίην αηώλα, κηθξ Γηάλλεο Kξεηηθόο, Eζηία, Aζήλα, 1992. 
2
 Όπσο καζαίλνπκε γηα παξάδεηγκα από ηνλ Αξηζηνηέιε, Ρεηνξηθή 1408α25. 

3
 Ληβάληνο, Λόγνο 33.12. 

4 
Γίσλ Υξπζόζηνκνο, Λόγνο 40.29. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%3Dn&la=greek&can=pa%3Dn0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=plh%3Dqo%2Fs&la=greek&can=plh%3Dqo%2Fs0&prior=pa=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29stin&la=greek&can=e%29stin0&prior=plh=qo/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29lafro%5Cn&la=greek&can=e%29lafro%5Cn0&prior=e)stin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C7&prior=e)lafro/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=plh%3Dres&la=greek&can=plh%3Dres0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29piqumiw%3Dn&la=greek&can=e%29piqumiw%3Dn0&prior=plh=res
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=parano%2Fmwn&la=greek&can=parano%2Fmwn0&prior=e)piqumiw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29rgh%3Ds&la=greek&can=o%29rgh%3Ds0&prior=parano/mwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lo%2Fgou&la=greek&can=a%29lo%2Fgou0&prior=o)rgh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qumou%3D&la=greek&can=qumou%3D0&prior=a)lo/gou


Ἐπηβνήζεηο 

106 
 

ηνῖο ζεάηξνηο πόζνλ δηαθέξνπζη κεηὰ ἐπαίλνπ γηγλόκελαη θαὶ πνιιῆο εὐθεκίαο ηῶλ κεηὰ 

κίζνπο θαὶ ινηδνξίαο; νὐ γὰξ ἀλζξώπσλ ἐπηεηθῶλ νὐδὲ πόιεσλ ζσθξόλσλ, κᾶιινλ δὲ 

ἑηαηξῶλ ἀζρεκόλσλ ἀπὸ νἰθήκαηνο ἑθαηέξαο νὐδὲλ αἰζρπλνκέλσλ ῥῆκα ἀθόιαζηνλ 

εἰπεῖλ, ᾗ θεζηλ Ὅκεξνο, αἵ ηε ρνισζάκελαη ἀγνξῆο ἐο κέζζνλ ἰνῦζαη λεηθεῦζ’ ἀιιήιῃζη, 

ρόινο δε ηε θαὶ ηὰ θειεύεη.
5
 

Τπήξραλ αμησκαηνύρνη πνπ απνιάκβαλαλ ηηο επεπθεκίεο ηνπ γεκάηνπ 

επγλσκνζύλε πιήζνπο πνπ μεζπνύζαλ σο αλαγλώξηζε ηεο άμηαο δηαθπβέξλεζήο 

ηνπο
6
 (γηα παξάδεηγκα όηαλ δηνξγάλσλαλ θαη πξνζέθεξαλ ζεάκαηα).

7
 Σαπηόρξνλα, 

ππήξραλ αμησκαηνύρνη πνπ δπζαξεζηνύληαλ ή νξγίδνληαλ κε ηα ππνηηκεηηθά πξνο ην 

πξόζσπό ηνπο ζπλζήκαηα πνπ άθνπγαλ ζηα ζεάκαηα, θαη ηα εθιάκβαλαλ σο πιήγκα 

θαηά ηεο εμνπζίαο ηνπο (iniuria), θαη ζπλάδειθνί ηνπο ρξεηαδόηαλ λα ηνπο 

ππελζπκίζνπλ όηη ηα ζεάκαηα πξνζθέξνληαλ γηα ππεξβνιηθέο εθδειώζεηο (locus est 

qui defendit excessum).
8
 Μνηάδεη δηάρπην ην ελδηαθέξνλ από ηηο αξρέο λα αθνπγθξα-

ζηνύλ ηα ζπλζήκαηα ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ πιήζνπο. Κάπνηνη απηνθξάηνξεο, όπσο ν 

απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο ην 331 κ.Υ., δεηνύζαλ από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο ζηηο 

επαξρίεο λα ελεκεξώλνληαη γξαπηώο γηα ηα ζπλζήκαηα ηα νπνία εθθσλνύζαλ 

δεκνζίσο νη θάηνηθνη ησλ επαξρηώλ.
9
 Κάπνηνη απηνθξαηνξηθνί ζύκβνπινη ήηαλ ηεο 

άπνςεο όηη νη απηνθξάηνξεο όθεηιαλ λα αλέρνληαη όια αλεμαηξέησο ηα ζπλζήκαηα 

ηνπ πιήζνπο, αθόκε θαη ηα δηόινπ θνιαθεπηηθά, αθόκε θαη ηα πβξηζηηθά, αξθεί λα 

κελ ζπλνδεύνληαλ από πξάμεηο βίαο.
10

 Σν ηδαληθό πνπ πξνσζνύζαλ νξηζκέλνη 

αξηζηνθξαηηθνί θηινζνθηθνί θύθινη θαίλεηαη πάλησο πώο ήηαλ ε άξλεζε ζπλαηζζε-

καηηθήο εκπινθήο κε ηα ζπλζήκαηα ηνπ πιήζνπο.
11

 

Η δσή ησλ πόιεσλ ηεο Μεζνγείνπ ησλ ύζηεξσλ ξσκατθώλ ρξόλσλ δηαηεξνύζε 

αθόκε ηνλ έληνλα εμσζηξεθή ραξαθηήξα ηεο, θαη ην πιήζνο εκθαλίδεηαη ζηηο 

δηαζέζηκεο πεγέο λα δηέζεηε άπιεην ειεύζεξν ρξόλν πνπ πεξλνύζε ζε δεκόζηνπο 

ππαίζξηνπο θαη εκηππαίζξηνπο ρώξνπο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί θαη λα εθθξάζεη 

άπνςε γηα ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο,
12

 λα παξαθνινπζήζεη εθθσ-

λήζεηο ιόγσλ θαη αλαγλώζεηο έξγσλ,
13

 ηειέζεηο ηάζεσλ θαη ζαπκάησλ,
14

 θαη όπσο ζα 

δνύκε ζηε παξνύζα κειέηε λα εκπιαθεί ελεξγά ζηηο ζπιιήςεηο, ζηηο αλαθξίζεηο, ζηηο 

                                                           
5 

Ο Γίσλ Υξπζόζηνκνο ζην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν κεηαθέξεη ηα ιόγηα ηνπ Αηλεία πξνο ηνλ Αρηιιέα από 

ηελ Ιιηάδα Τ 252-255 κε δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηε εθδνρή πνπ έρεη δηαζσζεί. 
6 
Ιώζεπνο, Ισζήπνπ Βίνο 48. 

7 
Ληβάληνο, Λόγνο 45.22. 

8
 Όπσο ν κάγηζηξνο Καζζηόδσξνο ζηελ Δπηζηνιή ηνπ 1.27.4-5. 

9
 Θενδνζηαλόο Κώδηθαο 1.16.6. 

10
 Ληβάληνο, Λόγνο 19.19. 

11 Μάξθνο Απξήιηνο, Σα εηο εαπηόλ 1.16.3 θαη Δπηζηνιή ηνπ απηνθξάηνξα Αδξηαλνύ πξνο ηνλ 

αμησκαηνύρν Μηλνύθην Φνπλδάλν (βι. παξαπνκπή 80). 
12 

Ο Φιέγσλ, ζην Πεξί ζαπκαζίσλ 1.13, πεξηγξάθεη κηα ζπλεζηζκέλε ζθελή ηεο ειιελνξσκατθήο 

αξραηόηεηαο: ν όρινο γεκάηνο πεξηέξγεηα ζπγθεληξώλεηαη ηε λύθηα ζηελ νηθία κηαο νηθνγέλεηαο ηεο 

πεξηνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα, πξνηνύ αθόκε μεκεξώζεη, γεκίδεη ην ζέαηξν πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη 

κηα παξάδνμε θήκε πνπ θπθινθνξνύζε θαη αθνξνύζε ηελ νηθνγέλεηα. 
13 

Γέζπνηλα Ισζήθ, «Ψπρήο θάξκαθα θαη ςπρήο ηαηξεία. Βηβιία θαη Βηβιηνζήθεο ζηελ ειιελνξσκατθή 

αξραηόηεηα», Μλήκσλ 34, 2015, ζ. 161-187, (ζ. 173-174). 
14 

Λνπθηαλόο, Σν ηέινο ηνπ Πεξεγξίλνπ 32 θαη 34. Βι. Βάηνο Ληαπήο, Πνπ εράζεθε ν ζνθόο; Οη ζείνη 

άλδξεο θαη ε ζξεζθεπηηθή πνιεκηθή ζηνπο πξώηνπο κεηαρξηζηηαληθνύο αηώλεο, ζεηξά: Γηάινγνη κε ηελ 

Αξραηόηεηα, δηεπζπληήο ζεηξάο Γεκήηξεο Ι. Κπξηάηαο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, Ηξάθιεην, 

2020. 
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θπιαθίζεηο θαη ζηηο εθηειέζεηο θαηαδίθσλ. Γελ έιεηπαλ κάιηζηα πεξηπηώζεηο πνπ ην 

θηινπεξίεξγν πιήζνο ζπλσζηηδόηαλ ζε ηέηνην βαζκό ώζηε ζεκεηώλνληαλ ζάλαηνη από 

αζθπμία.
15

 

Η όιε δηαδηθαζία από ηε ζύιιεςε ηνπ ππόπηνπ κέρξη θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ 

ηειείην πεξηζζόηεξν δεκόζηα, παξά θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ, θαη αλαπόθεπθηα 

έθεξλε αλαζηάησζε ζην πιήζνο θαη πξνθαινύζε ηε δπλακηθή αλάκεημή ηνπ, άιινηε 

επλντθή γηα ηνπο θξαηνύκελνπο, άιινηε όρη. ύκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή 

ηεο επνρήο, ε αλάθξηζε ηνπ ρξηζηηαλνύ νκνινγεηή Δύπινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

θνηλή ζέα, ἐλ ηῷ κέζῳ.
16

 ύκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή, ην πιήζνο απνδε-

ηνύζε λα παξαθνινπζήζεη ηνλ απνθεθαιηζκό ηεο νκνινγήηξηαο Πεξπέηνπαο θαη ησλ 

ζπληξόθσλ ηεο in medio.
17

 Η παξνπζία ηνπ πιήζνπο ήηαλ δεδνκέλε, ζε ηέηνην 

κάιηζηα βαζκό ώζηε ην πιήζνο είρε ζέζε αθόκε θαη ζηα όλεηξα θαη ζηα νξάκαηα ησλ 

έγθιεηζησλ.
18

 Η Πεξπέηνπα γηα παξάδεηγκα ζεκείσζε ζην εκεξνιόγηό ηεο πσο ζε 

έλα όξακά ηεο είδε ην πιήζνο λα παξαθνινπζεί κε δένο ην καξηύξηό ηεο.
19

 Απνιύησο 

ζπλεηδεηά νη θαηάδηθνη, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νη πξώηνη ρξηζηηαλνί νκνινγεηέο, 

πξνζθέξνληαλ από ηνπο επαξρηαθνύο δηνηθεηέο σο spectaculum,
20

 σο δεκόζηνλ θαὶ 

θνηλὸλ ζέακα.
21

 Δθηόο από ηνλ ζεαηξηθό-ςπραγσγηθό ραξαθηήξα νη εθηειέζεηο ζηε 

ξσκατθή αξραηόηεηα είραλ ηαπηόρξνλα θαη δηδαθηηθό-απνηξεπηηθό ραξαθηήξα, θαη 

ζπρλά νη ζπιιεθζέληεο εμαλαγθάδνληαλ λα παξαθνινπζήζνπλ εθηειέζεηο άιισλ 

θαηαδίθσλ, κε επηδησθόκελν ζθνπό λα ζπκκνξθσζνύλ ζηηο επηηαγέο ηεο εμνπζίαο 

έζησ θαη ηελ ύζηαηε ζηηγκή.
22

 Σν δήηεκα ηνπ ραξαθηήξα ησλ δεκόζησλ εθηειέζεσλ 

ζηελ αξραηόηεηα έρεη κειεηεζεί επαξθώο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζα επεθηαζώ 

πεξηζζόηεξν.
23

 Θα ζεκεηώζσ κόλν όηη ελίνηε ε δηαπόκπεπζε ελόο θαηάδηθνπ 

ζπκπεξηειάκβαλε ηελ πεξηθνξά ηνπ κπξνζηά ζην πιήζνο κε κηα επηγξαθή (πίλαμ) 

                                                           
15 Φιέγνλ, Πεξί Θαπκαζίσλ 3.8. Βι. επίζεο Ξελνθώλ, Διιεληθά 4.4.11. 
16

 Μαξηύξην Δύπινπ, ειιεληθή εθδνρή, 2.1. 
17

 Μαξηύξην Πεξπέηνπαο θαη Φειηθεηάηεο 21.7. 
18 

Ο Γεκήηξεο Ι. Κπξηάηαο αλέδεημε πνιύ λσξίο ηε ζεκαζία ησλ νλείξσλ θαη ησλ νξακάησλ σο 

ηζηνξηθώλ πεγώλ, βι. Όςηο ελππλίνπ. Η ρξήζε ησλ νλείξσλ ζηελ ειιεληθή θαη ζηε ξσκατθή αξραηόηεηα, 

επηκέιεηα Γεκήηξεο Ι. Κπξηάηαο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, Ηξάθιεην, 1993, θαη Γεκήηξεο 

Ι. Κπξηάηαο, Ιεξείο θαη πξνθήηεο: Η παξαγσγή θαη ε δηαρείξηζε ηνπ δόγκαηνο ζηνλ πξώηκν 

ρξηζηηαληζκό, Ιλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ – Α. Καξδακίηζα, Αζήλα, 2000, θεθάιαην 8, ζ. 155-176. 
19 

Μαξηύξην Πεξπέηνπαο θαη Φειηθεηάηεο 10.5.  
20

 Δπηζηνιή Φηιέα Β, ιαηηληθή εθδνρή από Ρνπθίλν, 5.5. 
21

 πίηεδεο θαη ζεαηξίδσλ είλαη επίζεο θάπνηνη άιινη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπληάθηεο ηνπ 

Μαξηπξίνπ ελ Λπώλ 1.37, 1.40 θαη 1.47 γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξνζθνξά από ηηο ηνπηθέο αξρέο 

καξηπξηθώλ ζαλάησλ ζην θηινζέακν θνηλό ηεο πόιεο. 
22

 Μαξηύξην ελ Λπώλ 1.53. Αο ζεκεησζεί όηη, παξά ηε ρξηζηηαληθή πξνπαγάλδα, δελ ππάξρεη θαλέλαο 

βάζηκνο ιόγνο λα ζεσξήζνπκε όηη νη ξσκατθέο αξρέο ήηαλ μέρσξα θαη ηδηαδόλησο ζθιεξέο κε ηνπο 

ρξηζηηαλνύο θαηάδηθνπο θαη επεθύιαζζαλ ζε απηνύο ρεηξόηεξεο κεηαρεηξίζεηο ζε ζρέζε κε άιινπο 

θαηαδίθνπο. Οη ξσκατθέο αξρέο ήηαλ εμίζνπ αδπζώπεηεο κε όινπο όζνπο έθξηλαλ όηη παξέθθιηλαλ από 

ηελ ηάμε θαη όηη ήηαλ εγθιεκαηίεο. Η βία ήηαλ ελδεκηθή ηεο επνρήο, (βι. Despina Iosif, “Religious 

Violence” ζην Augustine in Context, Tarmo Toom, (επηκ.), Cambridge University Press, Κέηκπξηηδ, 

2017, ζ. 195-202). Μόλν ζηα κεηαγελέζηεξα, θαηαζθεπαζκέλα ζηα κεζαησληθά ρξόληα, καξηπξνιόγηα 

νη αμησκαηνύρνη εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα εμαγξησκέλνη κε ηνλ ρξηζηηαληζκό θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ, 

θαη επηδεηνύλ ηελ νινθιεξσηηθή εμάιεηςή ηνπο από πξνζώπνπ γεο, (βι. Despina Iosif, Early 

Christian Attitudes to War, Violence and Military Service, Gorgias Press, 2013, Piscataway, New 

Jersey, ζ. 239-286). 
23 

Bι. γηα παξάδεηγκα Michel Foucault, Discipline and Punish. The Birth of the Prison, Λνλδίλν θ.α., 

1991, 1977
1
.
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ζηελ νπνία αλαγξαθόηαλ ην όλνκα θαη ην έγθιεκα πνπ δηέπξαμε θαη πνπ ηνλ έθεξε 

ζε απηή ηελ αμηνζξήλεηε θαηάζηαζε. Ο νκνινγεηήο Άηηαινο σο κέξνο ηεο ηηκσξίαο 

ηνπ πεξηθεξόηαλ ζην ακθηζέαηξν ιίγν πξνηνύ βξεη ηνλ ζάλαην κε κηα επηγξαθή ζηελ 

νπνία αλαγξαθόηαλ ξσκατζηί: νὗηόο ἐζηηλ Ἂηηαινο ὁ ρξηζηηαλόο.
24

 Η ζπγθεθξηκέλε 

πιεξνθνξία καο σζεί λα ζθεθηνύκε όηη νη αξρέο ζεσξνύζαλ δεδνκέλν όηη ην πιήζνο 

ή έζησ έλα ηκήκα ηνπ κπνξνύζε λα δηαβάζεη απηό ην απιό θείκελν. Σα 

πξσηνρξηζηηαληθά αγηνινγηθά θείκελα δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί αθόκε επαξθώο σο 

πεγέο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο εγγξακκαηνζύλεο ζηε ξσκατθή επνρή.  

Ο Γεκήηξεο Ι. Κπξηάηαο κάο δίδαμε, κεηαμύ πνιιώλ άιισλ, όηη ηα πξσηνρξη-

ζηηαληθά καξηπξνιόγηα κπνξνύλ θάιιηζηα λα αμηνπνηεζνύλ σο πεγή γηα ηελ θαηαλό-

εζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηεο επνρήο. ην παξόλ πόλεκα ζα αμηνπνηήζσ θπξίσο 

πξσηνρξηζηηαληθά καξηπξνιόγηα πξνθεηκέλνπ λα δηεηζδύζσ ζηνλ θόζκν ησλ ξσκατ-

θώλ ρακειόηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ θαη λα κάζσ πεξηζζόηεξα γηα ηνλ 

πξνθνξηθό δεκόζην ιόγν ηνπο, πνπ δελ είλαη δηόινπ εύθνια δηαζέζηκνο από άιιεο 

πεγέο θαη πνπ έρεη παξακειεζεί από ηελ παξαδνζηαθή ηζηνξηθή έξεπλα. Σε ξσκατθή 

επνρή ζηηο δίθεο θαη ζηηο εθηειέζεηο ζύρλαδαλ θπξίσο νη θαηώηεξεο ηάμεηο. Όηαλ 

εθηάθησο πξνζέξρνληαλ θαη παξαθνινπζνύζαλ επηθαλείο, ηόηε απηό ζεκεησλόηαλ 

από ηηο πεγέο σο θάηη εμαηξεηηθό θαη αλαπάληερν. ην Μαξηύξην ηνπ Απνιιώ αθθέα, 

ζην πιήζνο ησλ ζπγθεληξσκέλσλ ππήξραλ, ζεκείσζε ν ζπληάθηεο κε ζαπκαζκό, 

ζπγθιεηηθνί θαη βνπιεπηέο θαη κεγάινη ζνθνί.
25

 Από ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δηθώλ 

θαη ησλ εθηειέζεσλ δελ απνθιείνληαλ γπλαίθεο (πνπ, όπσο ζα δνύκε, ελίνηε 

ζρεκάηηδαλ έλα μέρσξν ζώκα θαη θώλαδαλ ηα δηθά ηνπο ζπλζήκαηα).
26

  

Σν ξσκατθό θνηλό εκθαλίδεηαη ζηηο πεγέο λα έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ 

αλαθξηηηθή δηαδηθαζία θαη άπνςε ζηελ επηινγή ησλ επηβιεζέλησλ βαζαληζηεξίσλ. 

Όηαλ ζηελ Έθεζν νη ζπλεξγάηεο ηνπ απνζηόινπ Παύινπ νδεγνύληαλ ζην ζέαηξν γηα 

λα δηθαζηνύλ, πξνζέιθπζαλ πιήζνο παξαηεξεηώλ πνπ, ζύκθσλα κε ην πλεύκα ηεο 

επνρήο, γελόκελνη πιήξεηο ζπκνῦ ἔθξαδνλ ιέγνληεο: κεγάιε ἡ Ἄρηεκης Ἐθεζίφλ!
27

 

Σελ αλάθξηζε ηνπ κάξηπξα Παπύινπ δηέθνςε, όπσο ζπλεζηδόηαλ άιισζηε, θάπνηνο 

από ην πιήζνο πξνθεηκέλνπ λα δώζεη δηεπθξηλήζεηο γηα ηηο απνθξίζεηο πνπ έδηλε ν 

αλαθξηλόκελνο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη ηνλ ιόγν από ηνλ 

αλαθξηηή αλζύπαην θαη ρσξίο λα ππνζηεί θπξώζεηο γηα ηε δηαθνπή.
28

 O populus 

απαίηεζε από ηνπο ηνπηθνύο αμησκαηνύρνπο λα βαζαληζηνύλ παξαδεηγκαηηθά νη 

ρξηζηηαλνί νκνινγεηέο Μνληαλόο θαη Λνύθηνο,
29

 θαη δήηεζε από ηνλ ἀζηάξρε Φίιηππν 

λα θέξεη ηνλ επίζθνπν Πνιύθαξπν αξρηθά αληηκέησπν κε έλα ιηνληάξη θαη ζηε 

                                                           
24

 Μαξηύξην ελ Λπώλ 1.44. 
25

 Μαξηύξην Απνιιώ αθθέα 11. 
26

 Μαξηύξην Πηνλίνπ ηνπ πξεζβπηέξνπ 3.6, Μαξηύξην Κππξηαλνύ 2.5 θαη Υαξίησλ, Χαηξέαο θαη 

Καιιηξόε 3.4.4. Βι. επίζεο Γεκήηξεο Ι. Κπξηάηαο, Xόινο γπλαηθόο θαη άιιεο ηζηνξίεο από ηνλ εξσηηθό 

βίν ησλ αξραίσλ Eιιήλσλ, Άγξα, Aζήλα, 1999. 
27

 Πξάμεηο ηζ΄ 28. Σν επεηζόδην ζπδεηά θαη ν Γεκήηξεο Ι. Κπξηάηαο, Η Οδόο θαη ηα Βήκαηα ησλ 

Πξώησλ Χξηζηηαλώλ, Δθδόζεηο ηνπ Δηθνζηνύ Πξώηνπ, Αζήλα, 2020, ζ. 225-226.  
28

 Μαξηύξην Κάξπνπ, Παπύινπ, Αγαζνλίθεο Α, ειιεληθή εθδνρή, 30 θαη Β, ιαηηληθή εθδνρή, 3.2. Σν 

άηνκν από ην πιήζνο επελέβε γηα λα δηεπθξηλίζεη όηη όηαλ ν αλαθξηλόκελνο Παπύινο είπε όηη έρεη 

ηέθλα, δελ ελλννύζε θπζηθά, αιιά ελ Υξηζησ. 
29

 Μαξηύξην Μνληαλνύ θαη Λνπθίνπ 20.5. 
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ζπλέρεηα ὁκνζπκαδὸλ δήηεζε λα θαεί ζηελ ππξά.
30

 Νένη θαη λέεο από ην παξηζηάκελν 

πιήζνο έθεξαλ μύια θαὶ ρόξηνλ γηα ηελ ππξά πνπ πξννξηδόηαλ λα θάςεη ηνπο 

απείζαξρνπο απνζηόινπο Παύιν θαη Θέθια.
31

 Τπήξραλ θαη άηνκα επηθνξηηζκέλα κε 

απηή ηελ εξγαζία, νἱ ηνῦ ππξὸο ἂλζξσπνη (απηνί ήηαλ ζπλήζσο ζηξαηηώηεο ή 

δεκόζηνη δνύινη),
32

 πνπ άλαςαλ ηελ ππξά γηα ηνλ Πνιύθαξπν κε μύια θαὶ θξύγαλα, 

ηα νπνία ζπλέιεμε ην πιήζνο από γεηηνληθά εξγαζηήξηα θαη βαιαλεία.
33

 ην 

Μαξηύξην Πνιύθαξπνπ ην ζπγθεληξσκέλν ζην ζηάδην πιήζνο έθαλε ηόζν ζόξπβν, 

πνπ ηα ιόγηα ηνπ αλαθξηλόκελνπ θαη ησλ αλαθξηηώλ δελ κπνξνύζαλ λα αθνπζηνύλ,
34

 

θαη βξηζθόηαλ ζε έληαζε (παξαρξῆκα θαη ηάρνο είλαη κεξηθέο από ηηο ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ζπληάθηεο όηαλ θάλεη ιόγν γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ςπρηθή 

θαηάζηαζε ηνπ πιήζνπο), ζε αληίζεζε κε ηε λεθαιηόηεηα θαη ηελ εξεκία πνπ 

απέπλεε ν κειινζάλαηνο Πνιύθαξπνο.  

Παξάιιεια κε ηα επίζεκα βαζαληζηήξηα, πνπ εθηεινύζαλ εληεηαικέλνη 

ξσκαίνη ζηξαηηώηεο ή δεκόζηνη δνύινη, νη ζπιιεθζέληεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

ζρεδόλ αλαπόθεπθηε ιεθηηθή αιιά θαη ζσκαηηθή θαθνπνίεζή ηνπο από ηνπο 

παξηζηάκελνπο. Ο ζεξκόαηκνο κεζνγεηαθόο όρινο αγαλαθηνύζε ζπρλά θαη εμέθξαδε 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε ζπλζήκαηα θαη έδεηρλε έκπξαθηα ηελ νξγή ηνπ κε 

βηαηνπξαγίεο ζηξεθόκελεο πξνο θξαηνύκελνπο (όπσο δηαβάδνπκε ζηα καξηπξνιόγηα) 

ή πξνο άςπρα αληηθείκελα (όπσο ζπλέβε γηα παξάδεηγκα ζηελ Αληηόρεηα ην 387 κ.Υ. 

κε εκπξεζκνύο νηθηώλ επηθαλώλ ηεο πεξηνρήο θαη θαηαζηξνθή ησλ αγαικάησλ ησλ 

απηνθξαηόξσλ πνπ θνζκνύζαλ ηελ πόιε όπσο δηαβάδνπκε ζηνλ Ληβάλην θαη ζηνλ 

Ισάλλε Υξπζόζηνκν).
35

 Δίλαη μεθάζαξν όηη όπνηνο επηζπκνύζε από ην ζπγθεληξσ-

κέλν πιήζνο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αλάθξηζεο
36

 επηηηζόηαλ όρη κόλν ιεθηηθά αιιά 

θαη ζσκαηηθά ζηνπο αλαθξηλόκελνπο,
37

 θαη όηαλ ε βία μεπεξλνύζε ηα (ηεξάζηηα γηα 

ηα δηθά καο κάηηα) επίπεδα ηεο ξσκατθήο αλνρήο, ελίνηε ξσκαίνη αμησκαηνύρνη 

                                                           
30

 Μαξηύξην Πνιπθάξπνπ 12.2-3. 
31

 Πξάμεηο Παύινπ θαη Θέθιαο 22. Ο Λνπθηαλόο ζην Σέινο ηνπ Πεξεγξίλνπ 36 πεξηγξάθεη ηελ ίδηα 

ζθελή, κε ηνλ ίδην ηξόπν, δειαδή παξνπζηάδεη ην πιήζνο λα καδεύεη μύια θαη λα αλάβεη ηελ ππξά πνπ 

πξόθεηηαη λα θάςεη ηνλ εγθιεκαηία. Δίηε ν Λνπθηαλόο είρε δηαβάζεη ρξηζηηαληθά καξηπξνιόγηα θαη ηα 

δηαθσκσδνύζε ζην ρσξίν απηό, είηε, πνπ είλαη θαη ην πην πηζαλό, έηζη ζπλεζηδόηαλ λα αλάβεη ε ππξά, 

δειαδή κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. 
32 

Μαξηύξην Κάξπνπ, Παπύινπ, Αγαζνλίθεο Α, ειιεληθή εθδνρή, 40 θαη Μαξηύξην Αγάπεο, Δηξήλεο, 

Χηόλεο 7. Βι. επίζεο ηηο ζπνπδαίεο πξαγκαηείεο ηνπ Γεκήηξε Ι. Κπξηάηα γηα ηε δνπιεία ζηελ 

αξραηόηεηα: Γνύινη, δνπιεία θαη δνπινθηεηηθόο ηξόπνο παξαγσγήο, O Πνιίηεο, Aζήλα, 1987, “Slavery 

as progress: Pagan and Christian views of slavery as moral training”, International Sociology 10.2, 

Ινύληνο 1995, ζ. 219-34, „Slavery and economy in the Greek world‟, ζην Cambridge World History of 

Slavery, v. 1, The Ancient Mediterranean World, (επηκέιεηα Paul Cartledge θαη K. R. Bradley), 

Cambridge University Press, Κέηκπξηηδ, 2011, ζ. 91-111 θαη „Slaves and early Christianity‟, 

PostAugustum 2, 2018, ζ. 1-9 (ειεθηξνληθή έθδνζε) θαη ην βηβιίν ησλ Κώζηα Βιαζόπνπινπ θαη 

Δπηπρίαο Μπαζξέιινπ, Η δσή κνπ όιε. Καζεκεξηλέο ηζηνξίεο δνύισλ από ηελ αξραηόηεηα, 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, ζεηξά: Γηάινγνη κε ηελ Αξραηόηεηα, δηεπζπληήο ζεηξάο Γεκήηξεο 

Ι. Κπξηάηαο, Ηξάθιεην, 2020. 
33

 Μαξηύξην Πνιπθάξπνπ 13.1 θαη 15.1. Βι. επίζεο Πξάμεηο Πέηξνπ 28. 
34

 Μαξηύξην Πνιπθάξπνπ 8.3. 
35 

Βι. Julio Cesar Magalhães de Oliveira, „Late Antiquity: The Age of Crowds‟, Past and Present 

249.1, 2020, ζ. 3-52. 
36

 Δπηζηνιή Φηιέα 4 (ειιεληθή εθδνρή από Δπζέβην θαη ιαηηληθή εθδνρή από Ρνπθίλν). 
37

 Μαξηύξην Πνηακηαίλεο θαη Βαζηιείδνπ 3 θαη Δπηζηνιή Φηιέα 4 (ειιεληθή εθδνρή από Δπζέβην θαη 

ιαηηληθή εθδνρή από Ρνπθίλν). 
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πξνζπαζνύζαλ λα ζπγθξαηήζνπλ ην έμαιιν πιήζνο θαη λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο 

θξαηνύκελνπο από ην άγξην ιπληζάξηζκα. ην Μαξηύξην ελ Λπώλ δηαβάδνπκε γηα 

ηνπο ζπιιεθζέληεο: θαὶ πξῶηνλ κὲλ ηὰ ὰπὸ ηνῦ ὂρινπ παλδεκεὶ ζσξεδὸλ ἐπηθεξόκελα 

γελλαίσο ὑπέκελνλ, ἐπηβνήζεηο θαὶ πιεγὰο θαὶ ζπξκνὺο θαὶ δηαξπαγὰο θαὶ ιίζσλ βνιὰο 

θαὶ ζπγθιείζεηο θαὶ πάλζ’ ὃζα ἠγξησκέλῳ πιήζεη ὡο πξὸο ἐρζξνὺο θαὶ πνιεκίνπο θηιεῖ 

γίλεζζαη.
38

 ηελ ίδηα πεγή δηαβάδνπκε γηα επηζέζεηο ρεξζὶ θαὶ πνζὶλ ἐλπβξηδόλησλ 

παληνίσο ελάληηα ζηνλ ελελεληάρξνλν νκνινγεηή Πνζεηλό, κεδὲ ηὴλ ἡιηθίαλ 

αἰδνπκέλσλ αὐηνῦ, όηαλ απηόο αλαθξηλόηαλ, ελώ όζνη ζηέθνληαλ πην καθξηά, ηνπ 

πεηνύζαλ ό,ηη έηπρε λα είρε ν θαζέλαο ζην ρέξη ηνπ: ηῶλ δὲ καθξάλ ὃ κεηὰ ρεῖξαο 

ἓθαζηνο εἴρελ.
39

 ηελ ειιεληθή εθδνρή ηεο Δπηζηνιήο Φηιέα, πνπ ζώδεηαη ζηνλ 

Δπζέβην, ζπλαληάκε έλα πιήζνο πνπ ππέξκεηξα θαθνπνίεζε ηνπο θαηάδηθνπο: 

ἀλέζεσο γὰξ νὒζεο ἅπαζη ηνῖο βνπινκέλνηο ἐλπβξίδεηλ, νἱ κὲλ μύινηο ἒπαηνλ, ἕηεξνη δὲ 

ῥάβδνηο, ἄιινη δὲ κάζηημηλ, ἕηεξνη δὲ πάιηλ ἱκᾶζηλ, ἄιινη δὲ ζρνηλίνηο. Όκνηα θαη ζηε 

ιαηηληθή εθδνρή ηεο ίδηαο πεγήο πνπ ζώδεηαη ζηνλ Ρνπθίλν: errant enim expositi 

omnibus voluntibus pro libidine inferred supplicia, et si quod aliquis per otium 

excogitans novum genus supplicii detulisset, licebat imferre. ηε ιαηηληθή εθδνρή ηνπ 

Μαξηπξίνπ ηνπ Φηιέα ν έπαξρνο παξνπζηαδόηαλ δηαηεζεηκέλνο λα θάλεη beneficium 

ζηνλ αδειθό ηνπ νκνινγεηή (πνπ ηύραηλε λα είλαη γλσζηόο ηνπ) θαη θαηέβαιε 

θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο λα γιπηώζεη ηνλ θξαηνύκελν από ηε βία θαη ην ζάλαην γηα 

ράξε ηνπ γλσζηνύ ηνπ, αδπλαηώληαο ηαπηόρξνλα λα θαηαλνήζεη γηαηί έλαο εύπνξνο 

επηιέγεη ηνλ καξηπξηθό ζάλαην.
40

 Σν πιήζνο ζηελ Αιεμάλδξεηα ελνρινύζε θαη έβξηδε 

ηελ Πνηακηαίλε κε ἀθόιαζηα ξήκαηα: ἐλνριεῖλ αὐηῂ θαὶ ἀθνιάζηνηο ἐλπβξίδεηλ 

ῥήκαζηλ ἐπεηξᾶην, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ επελέβε ν ζηξαηηώηεο Βαζηιείδεο.
41

 Δάλ ν 

θαηεγνξνύκελνο πξνεξρόηαλ από αλώηεξε ηάμε ην πιήζνο κνηάδεη λα έδεηρλε πην 

ζπγθξαηεκέλν ζηηο εθδειώζεηο ηνπ, θαη ζπαληόηεξα θαηαβόεη, δειαδή δηέθνπηε θαη 

απνδνθίκαδε, ηελ νκηιία ηνπ θαηεγνξνύκελνπ ή ηνικνύζε λα πξνζβάιιεη ην ζώκα 

ηνπ.
42

 Σε ξσκατθή πεξίνδν ε αμία ηνπ θάζε ζώκαηνο (dignitas) ήηαλ δηαθνξεηηθή θαη 

αλάινγε ηεο θνηλσληθήο ηάμεο από ηελ νπνία πξνεξρόηαλ ην άηνκν. Η θνηλσληθή 

ηάμε θαζόξηδε όρη κόλν ηελ επηινγή ησλ βαζαληζηεξίσλ πνπ εθάξκνδαλ νη επίζεκεο 

αξρέο αιιά θαη ηελ επηινγή ησλ βαζαληζηεξίσλ πνπ εθάξκνδε ην εμαγξησκέλν 

πιήζνο.
43

 

ην κπζηζηόξεκα Αηζηνπηθά δηαβάδνπκε όηη ην πιήζνο πξνζπαζνύζε λα 

απνηξέςεη ηηο αξρέο λα νδεγήζνπλ ηελ πξσηαγσλίζηξηα Υαξίθιεηα ζηελ ππξά,
44

 

πξνζδνθνύζε έλα ζαύκα πνπ ζα ηελ έζσδε,
45

 θαη όηαλ ην ζαύκα δελ ήιζε, πήξε ηελ 

θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπ θαη αλέηξεςε ηε βαζηιηθή απόθαζε θαη έζσζε ηελ 

                                                           
38

 Μαξηύξην ελ Λπώλ 1.7. 
39

 Μαξηύξην ελ Λπώλ 1.31. 
40

 Μαξηύξην Φηιέα, ιαηηληθή εθδνρή, 5.4. 
41

 Μαξηύξην Πνηακηαίλεο θαη Βαζηιείδνπ 3. 
42

 Μαξηύξην ελ Λπώλ 1.10 θαη 1.50. 
43

 Καηά ηε ξσκατθή επνρή ηα πηώκαηα ησλ θαηάδηθσλ ελίνηε ξίρλνληαλ ζηα ζθπιηά (βι. Μαξηύξην ελ 

Λπώλ 1.59) ή ζηα πνηάκηα (βι. Γέζπνηλα Ισζήθ, Έγθιεηζηνη ζηηο ξσκατθέο θπιαθέο ή Αλακέλνληαο ηνλ 

θαιό θαη ηνλ θαθό δηθαζηή, ζεηξά: Γηάινγνη κε ηελ Αξραηόηεηα, δηεπζπληήο ζεηξάο Γεκήηξεο Ι. 

Κπξηάηαο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, Ηξάθιεην, 2020, ζ. 62). 
44

 Ηιηόδσξνο, Αηζηνπηθά 8.9.15. 
45

 Ηιηόδσξνο, Αηζηνπηθά 10.9.5. 
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πξσηαγσλίζηξηα.
46

 ηα καξηπξνιόγηα ην πιήζνο ζπάληα παξνπζηάδεηαη θηιηθό. 

πλεζέζηεξα ην πιήζνο παξνπζηάδεηαη είηε ερζξηθό, είηε κε κεηαπηώζεηο ή 

δηραζκέλν.
47

 Η ερζξηθόηεηα άιισζηε βνεζνύζε ζηελ αλάδεημε ηνπ εξσηζκνύ ησλ 

καξηύξσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νκνινγεηή Φξνπθηνπόδνπ ην πιήζνο ηνλ έβιεπε κε 

ζπγθαηάβαζε. Ο Φξνπθηνπόδνο ήηαλ, ή ιεγόηαλ όηη ήηαλ, εμίζνπ αγαπεηόο ζε 

ρξηζηηαλνύο θαη εζληθνύο.
48

 Ο καδηθόο ζαπκαζκόο πξνο απηόλ δελ άξγεζε λα 

κεηαηξαπεί ζε καδηθή πζηεξία. Σηο ηειεπηαίεο ηνπ ζηηγκέο θάπνηνο από ην πιήζνο 

άξπαμε ην δεμί ηνπ ρέξη θαη απαίηεζε λα ηνλ ζπκάηαη όηαλ κεηαβεί ζηνλ παξάδεηζν, 

αιιά έιαβε ηελ απνγνεηεπηηθή απάληεζε: «ζα ζπκάκαη όιε ηελ θαζνιηθή εθθιεζία», 

θαζώο ν Φξνπθηνπόδνο ζε αληίζεζε κε ην θιίκα ηεο επνρήο δελ επηζπκνύζε 

πξνζσπηθέο ράξεο.
49

 Οη νπαδνί ηνπ νκνινγεηή Ινύιηνπ ηνλ θηινύζαλ θαζώο απηόο 

νδεγνύηαλ ζην καξηύξην.
50

 Σν πιήζνο ζηελ Πέξγακν ππήξμε εμ αξρήο θηιηθό θαη 

ζπλέπαζρε κε ηνπο νκνινγεηέο Κάξπν, Παπύιν θαη Αγαζνλίθε.
51

 Όηαλ ν Κάξπνο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βαζαληζηεξίσλ ηνπ απξόζκελα μέζπαζε ζε γέιηα αληί γηα ηηο 

αλακελόκελεο θξαπγέο νἱ παξεζηῶηεο ἐθπιεζζόκελνη ηνλ ξώηεζαλ κε γλήζην 

ελδηαθέξνλ: ηη ἐζηηλ ὃηη ἐγέιαζας;, θαη ζηε ιαηηληθή εθδνρή quid risisti?
52

 Όηαλ ε 

Αγαζνλίθε δήισζε πξόζπκε λα καξηπξήζεη ην πιήζνο κε ιύπε ἐβόα: ἐιέεζόλ ζοσ 

ηὸλ σἱόλ,
53

 θαη όηαλ ηειηθά αληίθξηζαλ ην όκνξθν γπκλό γπλαηθείν ηεο ζώκα λα 

εθηίζεηαη ζε εμεπηειηζηηθνύο δεκόζηνπο βαζαληζκνύο, ζθαλδαιίζηεθαλ
54

 θαη 

μέζπαζαλ ζε ζπλζήκαηα ελάληηα ζηηο αξρέο όπσο: δεηλὴ θρίζης θαὶ ἂδηθα 

προζηάγκαηα.
55

 Αο ζεκεησζεί όηη ην Μαξηπξίνπ Κάξπνπ, Παπύινπ θαη Αγαζνλίθεο 

ζηε ιαηηληθή εθδνρή ηνπ παξνπζηάδεη ην ζπγθεληξσκέλν πιήζνο πην πεηζήλην 

απέλαληη ζηηο ξσκατθέο αξρέο ζε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή εθδνρή ηνπ. ηα Διιεληθά 

ηνπ Ξελνθώληα δηαβάδνπκε γηα έλα δπζαξεζηεκέλν πιῆζνο πνπ αηώλεο λσξίηεξα ζηε 

Βνπιή ηεο Αζήλαο ἐβόα: δεηλὸλ εἶλαη ην λα κελ εηζαθνπζηεί ε ζέιεζή ηνπ. Σειηθά, ν 

όρινο επέβαιε ηε ζέιεζή ηνπ σο απνηέιεζκα ησλ έληνλσλ θσλαζθηώλ ηνπ.
56

 

ηηο απόθξπθεο
57

 Πξάμεηο Παύινπ θαη Θέθιαο νη γπλαίθεο ηεο Αληηόρεηαο, 

ζρεκαηίδνληαο κηα μερσξηζηή νκάδα, θώλαδαλ ην ίδην ζύλζεκα: θαθὴ θρίζης, ἀλοζία 

                                                           
46

 Ηιηόδσξνο, Αηζηνπηθά 10.17.2-3. 
47 

Γηραζκέλν ήηαλ θαη ην πιήζνο πνπ παξαθνινύζεζε ηε ζεαηξηθή απηνππξπόιεζε ηνπ Πεξεγξίλνπ, 

ζύκθσλα κε ηνλ Λνπθηαλό, Σν ηέινο ηνπ Πεξεγξίλνπ 33. ηα Κιεκέληηα Οκηιία Α΄ 12, ν νκηιεηήο 

αληηκέησπνο κε έλα δηραζκέλν θνηλό απεπζύλεηαη ζε απηνύο πνπ ζνξπβνύλ κε ηα εμήο ιόγηα: «κελ 

γαβγίδεηε ζαλ δηεζηξακκέλα ζθπιηά θαη εκπνδίδεηε όζνπο ζέινπλ λα αθνύζνπλ». 
48

 Μαξηύξην Φξνπθηνπόδνπ 3.1. 
49

 Μαξηύξην Φξνπθηνπόδνπ 3.5-6. Βι. επίζεο Γεκήηξεο Ι. Κπξηάηαο, Οδόο θαη Βήκαηα, ζ. 131. 
50

 Μαξηύξην Ινύιηνπ 4.1. 
51

 Μαξηύξην Κάξπνπ, Παπύινπ, Αγαζνλίθεο Α, ειιεληθή εθδνρή, 43 θαη 45. 
52

 Μαξηύξην  Κάξπνπ, Παπύινπ, Αγαζνλίθεο Α, ειιεληθή εθδνρή, 38 θαη Β, ιαηηληθή εθδνρή 4.3. 
53

 Μαξηύξην Κάξπνπ, Παπύινπ, Αγαζνλίθεο Α, ειιεληθή εθδνρή, 43. 
54

 Μαξηύξην Κάξπνπ, Παπύινπ, Αγαζνλίθεο Α, ιαηηληθή εθδνρή, 6.4-5 θαη νκνίσο ζην Μαξηύξην 

Πεξπέηνπαο θαη Φειηθεηάηεο 20.2. 
55

 Μαξηύξην Κάξπνπ, Παπύινπ, Αγαζνλίθεο, ειιεληθή εθδνρή, 45. 
56

 Σν πιήζνο επέβαιε ηε ζέιεζή ηνπ θαη απνζύξζεθαλ νη κελύζεηο, βι. Ξελνθώλ, Διιεληθά 1.7.12-13. 
57

 ηνλ Γεκήηξε Ι. Κπξηάηα νθείινπκε, κεηαμύ πνιιώλ άιισλ, ηελ αλάδεημε ηεο νιόηεηαο ηνπ 

πξώηκνπ ρξηζηηαληθνύ θηλήκαηνο. Οη ηζηνξηθνί ηνπ πξώηκνπ ρξηζηηαληζκνύ νθείινπλ λα κειεηνύλ ην 

ζύλνιν ησλ εηεξόθιεησλ θνηλνηήησλ πνπ αλαπηύρζεθαλ γύξσ από ηε δηδαζθαιία ηνπ Ιεζνύ, θαζώο 

θαη ην ζύλνιν ησλ εηεξόθιεησλ θεηκέλσλ πνπ απηέο παξήγαγαλ θαη ζέβνληαλ, είηε απηά ηειηθά 

εγθξίζεθαλ σο νξζόδνμα, είηε εμνβειίζηεθαλ σο αηξεηηθά από ην επίζεκν ηεξαηείν, θαζώο όια ηα 
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θρίζης, πηθρὸλ ζέακα, θαη κάιηζηα επαλεηιεκκέλα.
58

 Σν ίδην ζύλζεκα ἀλοζία θρίζης, 

ἄδηθος θρίζης ζπλάληεζα θαη ζε κηα ηξίηε πεγή, ζηηο απόθξπθεο Πξάμεηο Αλδξένπ.
59

 

Άξα ζπλάγσ όηη ζα ήηαλ έλα ζπλεζηζκέλν ζύλζεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύζε 

παξαδνζηαθά ην ειιελόθσλν πιήζνο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηε δπζαξέζθεηα ή ηελ 

αληίζεζή ηνπ απέλαληη ζε κηα απόθαζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Οη κηθξέο παξαιιαγέο 

ζηελ απόδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλζήκαηνο απνηειεί γηα εκέλα δηαβεβαίσζε όηη 

δελ αληέγξαςε ε κηα πεγή ηελ άιιε, αιιά πξόθεηηαη γηα απζεληηθέο θαη απηνύζηεο 

θαηαγξαθέο ελόο ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλνπ ζπλζήκαηνο ηνπ δπζαξεζηεκέλνπ 

ξσκατθνύ πιήζνπο. Δθείλε ηελ επνρή, θαη ιίγν αξγόηεξα, θπθινθνξνύζε ην γλσκηθό: 

θαθὴ θρίζης παληὸς θαθοῦ αἰηία.
60

 Καη ζε ύζηεξα καξηπξνιόγηα, δειαδή ζε 

καξηπξνιόγηα πνπ ζπληάρηεθαλ πνιύ κεηά από ηα δξακαηηθά γεγνλόηα πνπ 

πεξηγξάθνπλ, ζπλαληάκε ην ίδην ζύλζεκα: θαθή θρίζης ζην Μαξηύξην Ιάζσλα θαη 

σζηπάηξνπ θαη θαθή θρίζης, ἄδηθα προζηάγκαηα ζην Μαξηύξην νθίαο θαη 

ζπγαηέξσλ.
61

 Δίηε νη ζπληάθηεο ησλ ύζηεξσλ καξηπξνινγίσλ παξνπζίαζαλ ηα 

γεγνλόηα όπσο θαληάζηεθαλ όηη δηαδξακαηίζηεθαλ, είηε αληέγξαςαλ πξνγελέζηεξα 

καξηπξνιόγηα, είηε θαηέγξαςαλ πξνθνξηθέο δηεγήζεηο, είλαη ινγηθό λα ζεσξήζνπκε 

όηη ζηόρεπαλ ζηελ αιεζνθάλεηα θαη παξνπζίαδαλ ηνλ όριν λα δξα θαη λα κηιά όπσο 

ζα πεξίκελαλ νη αλαγλώζηεο ηνπ έξγνπ.
62

 

Γελ πηνζεηνύζαλ όινη νη εζληθνί ηελ ίδηα ζηάζε θαη δελ είραλ ηελ ίδηα 

αληίδξαζε απέλαληη ζην ρξηζηηαληθό καξηύξην παξά ζεκεηώλνληαλ δηαθνξνπνηήζεηο
63

 

ζηηο εληππώζεηο θαη ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ πιήζνπο. Κάπνηνη γεινύζαλ κε ηνλ ζάλαην 

ρξηζηηαλώλ καξηύξσλ, άιινη έδεηρλαλ ἐπηεηθέζηεξνη, ζεκείσζε ν παξαηεξεηηθόο 

ζπληάθηεο ηνπ Μαξηπξίνπ ελ Λπώλ: θαὶ νἱ κὲλ ἐλεβξηκῶλην θαὶ ἔβξπρνλ ηνὺο ὀδόληαο 

ἐπ’ αὐηνῖο δεηνῦληέο ηηλα πεξηζζνηέξαλ ἐθδίθεζηλ παξ’ αὐηῶλ ιαβεῖλ. νἱ δὲ ἐλεγέισλ 

θαὶ ἐπεηώζαδνλ κεγαιύλνληεο ἃκα ηὰ εἴδσια αὐηῶλ θαὶ ἐθείλνηο πξνζάπηνληεο ηὴλ 

ηνύησλ ηηκσξίαλ, νἱ δὲ ἐπηεηθέζηεξνη θαὶ θαηὰ πνζὸλ ζπκπαζεῖλ δνθνῦληεο ὠλείδηδνλ 

                                                                                                                                                                      
θείκελα αμηνπνηνύλ ηελ ίδηα παξάδνζε κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Βι. Γεκήηξεο Ι. Κπξηάηαο, 

Απόθξπθεο ηζηνξίεο, κύζνη θαη ζξύινη από ηνλ θόζκν ησλ πξώησλ ρξηζηηαλώλ, Άγξα, Αζήλα, 2003, θαη 

Dimitris J. Kyrtatas, “Historical aspects in the formation of the New Testament Canon”, ζην Einar 

Thomassen (επηκ.), Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture, Museum Tusculanum 

Press, University of Copenhagen, Κνπεγράγε, 2010, ζ. 29-44. 
58

 Πξάμεηο Παύινπ θαη Θέθιαο 27 θαη 28 θαη 32.  
59

 Πξάμεηο Αλδξένπ 13.1. 
60

 Αξζέληνο, Απνθζέγκαηα  8.43α.1 θαη Ισάλλεο ηνβαίνο, Αλζνιόγην 4.5.51.2. 
61

 Μαξηύξην Ιάζσλα θαη σζηπάηξνπ 17.4 θαη Μαξηύξην νθίαο θαη ζπγαηέξσλ 7.18. 
62

 Η ιέμε πξνζηάγκαηα ζπλδεόηαλ ζηε ζπλείδεζε ησλ αλζξώπσλ ηεο ειιελνξσκατθήο αξραηόηεηαο 

παξαδνζηαθά θπξίσο κε ηελ επηβνιή ηεο ζέιεζεο ηεο θνζκηθήο εμνπζίαο δεζπνηώλ (Πινύηαξρνο, 

Πεινπίδαο 34.3), εγεκόλσλ (Πινύηαξρνο, Άγηο θαη Κιενκέλεο 43.2.6), θαη βαζηιέσλ (Ιώζεπνο, 

Ινπδατθή Αξραηνινγία 11.45.6) ζηνπο απινύο αλζξώπνπο, θαη ζπαληόηεξα ηεο εμνπζίαο ησλ ζεώλ 

(ηξάβσλ, Γεσγξαθηθά 10.4.8.20). Οη ρξηζηηαλνί παηέξεο αθνινπζώληαο ηελ ηνπδατθή παξάδνζε 

ηόληζαλ επαλεηιεκκέλα ηελ αλάγθε ππνηαγήο ζηα πξνζηάγκαηα ηνπ ελόο θαη κνλαδηθνύ Θενύ 

(Ωξηγέλεο, Φηινθαιία 23.20.33). Όηαλ ε εζληθή εμνπζία ξσηά ηνλ κάξηπξα Πηόλην εάλ γλσξίδεη ην 

δηάηαγκα ηνπ απηνθξάηνξα, ν Πηόληνο δίλεη κηα ζξαζύηαηε, γηα ηελ επηθξαηνύζα λννηξνπία ηεο 

επνρήο, απάληεζε ιέγνληαο όηη γλσξίδεη κόλν ηὰ πξνζηάγκαηα ηνῦ Θενῦ (Μαξηύξην Πηνλίνπ ηνπ 

πξεζβπηέξνπ 3.3), ηε ζηηγκή πνπ όθεηιε λα αλαγλσξίζεη ηα πξνζηάγκαηα ηεο θνζκηθήο εμνπζίαο. 
63 

Tελ αλάγθε δηεξεύλεζεο ησλ αθνξηζκώλ πνπ ζπλεζίδνληαη ζηνπο ζύγρξνλνπο ηζηνξηθνύο θαη 

ςεπδντζηνξηθνύο θύθινπο θαη ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο ηεο πνιπκνξθίαο ζηηο αξραίεο θνηλσλίεο ηόληζε 

ν Γεκήηξεο Ι. Κπξηάηαο ζην Xόινο γπλαηθόο θαη άιιεο ηζηνξίεο από ηνλ εξσηηθό βίν ησλ αξραίσλ 

Eιιήλσλ, Άγξα, Aζήλα, 1999. 
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πνιὺ ιέγνληεο: ποῦ ὁ ζεὸς αὐηῶλ θαὶ ηη αὐηοὺς ὢλεζελ ἡ ζρεζθεία ἣλ θαὶ πρὸ ηῆς 

ἑασηῶλ εἵιοληο υστῆς; θαὶ ηὰ κὲλ ἀπ’ ἐθείλσλ ηνηαύηελ εἶρε ηὴλ ποηθηιίαλ.
64

 Κάπνηνη 

πξνζπάζεζαλ λα πείζνπλ ηνλ νκνινγεηή Πηόλην λα ζπλέιζεη θαη λα ζπκκνξθσζεί 

ιέγνληαο: θαιόλ ἐζηη ηὸ δῆλ θαὶ ηὸ θῶς ηοῦηο βιέπεηλ.
65

 Σν πιήζνο εκθαληδόηαλ 

δηραζκέλν
66

 κπξνζηά ζηε δνθηκαζία ηνπ επηζθόπνπ Κππξηαλνύ. Οη παξηζηάκελνη 

ρξηζηηαλνί ηνλ ππνζηήξηδαλ αλνηθηά, θαη θάπνηα ζηηγκή αγαλαθηηζκέλνη αλαθώλεζαλ 

όινη καδί: et nos cum eo decollemur, (δειαδή: «θαη εκείο καδί ηνπ λα απνθεθαιη-

ζηνύκε!»), ην νπνίν αλαπόθεπθηα πξνθάιεζε θνβεξή αλαηαξαρή (tumultus, turba).
67

 

Οη ρξηζηηαλνί ζηέθνληαλ ζπγθεληξσκέλνη καδί ζε έλα ζώκα, καθξηά από εζληθνύο, 

γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο καξηπξηθνύο ζαλάηνπο, αλέθεξε ν ζπληάθηεο ηνπ 

Μαξηπξίνπ Μνληαλνύ θαη Λνύθηνπ.
68

 Γηραζκέλεο παξνπζηάδνληαη θαη νη νηθνγέλεηεο 

ησλ καξηύξσλ.
69

 Η κεηέξα ηνπ Φιαβηαλνύ in medio plebis εμέθξαζε αδεκνλία θαη 

άθξαην ελζνπζηαζκό κε ηελ απόθαζε ηνπ γηνπ ηεο λα καξηπξήζεη.
70

 Αληίζεηα, ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Δηξελαίνπ ζξελνύζαλ θαη νδύξνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάθξηζεο,
71

 θαη νη ζπγγελείο ηνπ Φηιέα ηνλ ηθέηεπαλ πηεζηηθά κε δάθξπα λα 

αλαζεσξήζεη.
72

 

Η ζπλήζεο εηθόλα πνπ απνθνκίδνπκε από ηα πξσηνρξηζηηαληθά καξηπξνιόγηα 

είλαη όηη νη δηαζέζεηο ησλ καδώλ ήηαλ απξόβιεπηεο θαη όηη νη ξσκατθέο αξρέο 

αληαπνθξίλνληαλ ζπρλά ζην δεκόζην αίζζεκα. Σελ εηθόλα απηή επηβεβαηώλνπλ θαη 

άιιεο δεκνθηιείο πεγέο ηεο επνρήο, όπσο ηα επαγγέιηα θαη ηα ειιελνξσκατθά 

κπζηζηνξήκαηα. Οη αξρέο ελίνηε απέθεπγαλ λα ρεηξηζηνύλ βία ελαληίνλ θξαηνύκελσλ 

ή αληίζεηα θαηέθεπγαλ ζηε ρξήζε βίαο ελαληίνλ θξαηνπκέλσλ, από θόβν κελ ηπρόλ 

ην πιήζνο ηνύο ιηζνβνιήζεη, θάηη πνπ κνηάδεη λα απνηεινύζε έλα αθόκε δηαδεδνκέλν 

απζόξκεην κέζν έθθξαζεο ηεο ιατθήο δπζαξέζθεηαο.
73

 Η ιατθή αληίδξαζε βέβαηα 

δελ ήηαλ πάληα απζόξκεηε. Γηαζώδνληαη θαηαγξαθέο γηα ρεηξαγώγεζε καδώλ θαη 

θαηεπζπλόκελεο ιατθέο αληηδξάζεηο, ή έζησ ηέηνηεο ππόλνηεο.
74
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Σν ξσκατθό πιήζνο ζε έμαξζε (populus exasperatus ζηηο ιαηηληθέο πεγέο)
75 

 

είρε αλαπάληερε δύλακε. ύκθσλα κε ηνλ Σεξηπιιηαλό θαλείο δελ απαηηνύζε ηελ 

ηηκσξία ησλ ρξηζηηαλώλ πεξηζζόηεξν από ηνλ όριν: ut vulgus, tamen Romani, nec ulli 

magis depostulatores Christianorum quam vulgus,
76

 θαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο 

απηνθξαηνξίαο, όπσο έρεη ήδε νξζά επηζεκαλζεί, νη δησγκνί ησλ ρξηζηηαλώλ ήηαλ 

απνηέιεζκα πξσηνβνπιίαο ηνπ πιήζνπο, πηέζεσλ από ηα θαηώηεξα ζηξώκαηα θαη 

ηνπηθώλ θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ.
77

 To Μαξηύξην Μνληαλνύ θαη Λνύθηνπ γηα παξά-

δεηγκα ηνλίδεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ όηη ν δησγκόο ζηελ Καξρεδόλα επί Βαιεξηαλνύ 

πξνθιήζεθε post popularem tumultum.
78

 Per suffragium populi (= κε ιατθή 

επηηαγή) ν δηάθνλνο Φιαβηαλόο εμαηξέζεθε από ηνπο ππόινηπνπο θαηάδηθνπο.
79

 

Όκσο, αξγόηεξα θάπνηνη από ην πιήζνο άιιαμαλ γλώκε, ηνλ θαηεγόξεζαλ όηη ςεύδε-

ηαη θαη απαίηεζαλ από ηηο αξρέο λα ζαλαησζεί, όπσο θαη έγηλε.
80

 Ο απηνθξάηνξαο 

Αδξηαλόο ζπλέηαμε κηα επηζηνιή πξνο ζην δηνηθεηή ηεο Αζίαο Μηλνύθην Φνπλδάλν 

ππελζπκίδνληάο ηνπ όηη νη δηθαζηέο δελ ζα πξέπεη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο λα 

επεξεάδνληαη από ηηο θσλαζθίεο ηνπ παξεπξηζθόκελνπ όρινπ,
81

 αιιά ζα πξέπεη 

απξόζθνπηα λα επηηεινύλ ην έξγν ηνπο, θάηη πνπ πξνθαλώο δελ ήηαλ νύηε εύθνιν 

νύηε απηνλόεην, αιιηώο δελ ζα ππήξρε αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνηξνπή/ απαίηεζε ζηελ επηζηνιή.
82

 

Αληηιακβαλόκαζηε επνκέλσο όηη ην ξσκατθό πιήζνο δελ είρε πάληα εληαία 

βνύιεζε, είρε απξόβιεπηεο αληηδξάζεηο, θαη κεηαπηώζεηο, αιιά είρε πάληα ελεξγή 

αλάκεημε ζηηο αλαθξίζεηο θαη ζηηο εθηειέζεηο. Σν ξσκατθό πιήζνο απεπζπλόηαλ ζηηο 

αξρέο κε θσλαζθίεο θαη ζπλζήκαηα, κε ιηζνβνιηζκνύο θαη βηαηνπξαγίεο, πξνθεηκέλνπ 

λα αζθήζεη θξηηηθή γηα ηηο απνθάζεηο ηεο εμνπζίαο θαη λα εθθξάζεη πξνηηκήζεηο 

γύξσ από ηελ ηύρε ππόδηθσλ θαη θαηάδηθσλ, θαη είρε απξόζκελε δύλακε θαζώο 

ελίνηε αλέηξεπε ηηο απνθάζεηο ηεο θξαηαηάο αιιά ηειηθά ίζσο όρη άθακπηεο 

ξσκατθήο εμνπζίαο.  
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