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Το «Τετράγωνο της Αγάπης» ή «Πέντακρον» του Σάτορ (συλλογή
Alex Bloch)

Σημείωση
Για ν' αποφύγω ένα μεγάλο μέρος από υποσημειώσεις, που θα
δυσκόλευαν την παρακολούθηση του κειμένου, δημιούργησα στο
τέλος του Βιβλίου, ένα λεξιλόγιο, που περιέχει όλες τις λέξεις και τα
ονόματα, που πιθανόν να είναι άγνωστα στο ελληνικό αναγνωστικό
κοινό. Έτσι, για κάθε απορία του ο αναγνώστης, ας απευθύνεται κατ'
ευθείαν στο λεξιλόγιο. Το κείμενο περιέχει μόνο τις υποσημειώσεις
του συγγραφέα.
Ο Μεταφραστής.
.
Το Βιβλίο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ και η μυστική ζωή του»
στοιχειοθετήθηκε
τον
Απρίλιο
του
1976
από
τη
«ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», Γραβιάς 10- 12 τηλ. 600425, για
λογαριασμό των εκδόσεων «ΔΙΒΡΗΣ».

Η Ρωμαιοκαθολική παράδοση απαιτεί να γίνονται ανεκτά ορισμένα
πράγματα κι άλλα ν’ αποσιωπούνται...
Γρηγόριος ο Ζ', επιστολή της 9ης Μαρτίου του 1078, προς τον
παπικό αντιπρόσωπο, Hugues De Die.

Από αμνημόνευτους χρόνους, γνωρίζουμε πόσο εκμεταλλεύσιμη
υπήρξε για μας, η μυθική αφήγηση του Ιησού Χριστού!
Λέων ο Γ, Eπιστολή προς τoν Kαρδινάλιο Βembo.

Σημείωση. Η επιστολή του Γρηγόριου του Ζ', αναφέρεται από τον
Pierre De Luz: Παπική Ιστορία, Imprimatur, Παρίσι 1960, έκδοση
Albin Michel, σελίδα 148, Tόμος 1ος. Η επιστολή του Ιωάννη των
Μεδίκων, ή Πάπα Λέοντα του I', αναφέρεται στα λατινικά από τον Pic
De La Mirandole: «Quandum nobis nostrisque ea de Christo fabula
profuerit, satis est omnibus seculis notum...» Ο τρίτος του διάδοχος,
ο Αλέξανδρος Φαρνέζε ή Παύλος ο Γ', δήλωσε εμπιστευτικά στο
Δούκα De Mendoza, πρευσβευτή της Ισπανίας στη Ρώμη, ότι, επειδή
δε μπόρεσε, μελετώντας τη χριστιανική παράδοση, ν’ ανακαλύψει
την οποιαδήποτε απόδειξη για την ιστορική πραγματικότητα του
Ιησού - Χριστού, έφτασε στο συμπέρασμα, πως πρόκειται για έναν
ακόμα ηλιακό μυθικό θεό, και τίποτα περισσότερο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή
Μια προσπάθεια για την αναπαράσταση της γέννησης και της ζωής
του Ηρωδιακού Πρίγκηπα, Σαούλ.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ - ΠΑΥΛΟΥ
1. ΠΑΥΛΟΣ, Ο ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.
Μια επώνυμη προσωπικότητα, που δημιουργήθηκε αδέξια τον 4ο
και 5ο αιώνα, με σκοπό να εξαφανίσει το ιστορικό πρόσωπο. Η
γνώμη του Αγίου Ιερώνυμου. Η παράδοση που πίστευαν οι
Εβιωνίτες, όπως την αναφέρει ο Άγιος Επιφάνιος. Οκτώ ενοχλητικά
ερωτήματα. Η Εξομολόγηση του Αγίου Κυπριανού, που γράφτηκε το
360, αγνοεί το θαύμα στο δρόμο της Δαμασκού. Το ίδιο κείμενο μας
βοηθάει να καταλάβουμε τη σημασία που είχε η Μαγεία για τον
πρωτόγονο χριστιανισμό.
2. Οι ΠΑΡΑΞΕΝΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ.
Η παιδική ηλικία ενός πρίγκιπα. Ο Παύλος μεγάλωσε μαζί με τον
Μενάχεμ (Μαναήν), εγγονό του Ιούδα από τα Γάμαλα κι ανηψιό του
Ιησού, και τον Ηρώδη -Αγρίππα, που έγινε κατόπιν τετράρχης της
Γαλιλαίας και της Περαίας. Στην Κόρινθο, ο ανθύπατος Γαλλίων,
αδελφός του συμβουλάτορα του Νέρωνα, Σενέκα, επεμβαίνει με
περίεργο τρόπο κι υπερασπίζεται τον Παύλο. Η αναπάντεχη
προστατευτική επέμβαση του χιλίαρχου Κλαύδιου Λυσία, στην
Ιερουσαλήμ. Μια σχεδόν βασιλική ακολουθία. Η εκπληκτική
συμπεριφορά του στρατιωτικού διοικητή Αντώνιου Φέλιξ και της
γυναίκας του, πριγκίπισσας Δρουσίλλας, προς τον Παύλο. Η
συγκαταβατικότητα του βασιλιά Αγρίππα και της αδελφής του,
πριγκίπισσας Βερενίκης, προς το ίδιο πρόσωπο.
3. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΡΩΜΗ.
Ο Παύλος ομολογεί το τέχνασμα που χρησιμοποίησε για να πάει
στη Ρώμη. Η επίκληση στον Καίσαρα Η ταν άχρηστη. Ο
εκατόνταρχος Ιούλιος συνοδεύει τον Παύλο. Το ναυάγιο του NAVEM

ADRAMUTTIUM. Οι περίεργοι συμβιβασμοί του εκατόνταρχου. Η
συγκαταβατικότητα των Εβραίων της Ιταλίας προς τον Παύλο. Η
άφιξη στη Ρώμη. Ο Παύλος διαθέτει σίγουρους προστάτες: Τον
Αριστόβουλο τον Γ, Βασιλιά της Αρμενίας, τη γυναίκα του Σαλώμη
την Β', τον Σενέκα, παιδαγωγό και συμβουλάτορα του Νέρωνα, τον
Βούρρο, ανώτερο αξιωματούχο και στρατιωτικό σύμβουλο του
Αυτοκράτορα. Η αλληλογραφία του Παύλου με τον Σενέκα.

4. ΕΝΑΣ ΗΡΩΔΙΑΚΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΜΕ Τ' ΟΝΟΜΑ ΣΑΟΥΛ.
Η αλήθεια για την παραμονή στη Δαμασκό. O Σαύλος είναι
ηρωδιακός πρίγκιπας όπως ο αδελφός του, ο Κοστοβάρης. Ο
αποδεικτικός συσχετισμός ανάμεσα στις «Ιουδαϊκές Αρχαιότητες» του
Φλαβίου Ιωσήφ, και στις «Πράξεις των Αποστόλων». Ο Παύλος Η
Σαύλος Η Σαούλ δεν Η ταν Εβραίος, αλλ' Ιδουμαίος Άραβας. Έτσι,
εξηγείται κι η απομάκρυνσή του, από τα Ιουδαϊκά ταμπού.
5. ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ.
Η κυνική ομολογία του Παύλου: «και εγενόμην τοις Ιουδαίοις ως
Ιουδαίος και τοις ανόμοις ως άνομος!» Επειδή ακριβώς δεν Η ταν
Εβραίος αλλ’ Ιδουμαίος, μπορούσε να γίνει Ρωμαίος πολίτης. Ένας
Εβραίος, για να γίνει Ρωμαίος πολίτης, έπρεπε να θυσιάσει στους
θεούς της Αυτοκρατορίας. Ο Παύλος κατάφερε ν’ αποκτήσει τη
Ρωμαϊκή υπηκοότητα χάρις στη μάμμη του, τη Σαλώμη την Α', που Η
ταν αδελφή του Ηρώδη του Μεγάλου και φίλη της Αυτοκράτειρας
Λιβίας.
6. Η ΙΔΟΥΜΑΪΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ.
Αρχίζει με τον Ηρώδη της Ασκελώνας ιερέα του Απόλλωνα και την
Κύπρο την Α', πριγκίπισσα των Ναβαθαίων. Οι σχέσεις με τη
Δαυιδική δυναστεία. Ο Παύλος είναι Ιδουμαίος από τoν προπάππο
του και Ναβαθαίος από την προμάμμη του. Ωστόσο, η μάμμη του η
Μαριάμνη Η ταν από τη Βασιλική οικογένεια των Ασμοναίων, και
κατά συνέπεια ο Παύλος έχει στις φλέβες του ένα 25%, αίμα
εβραϊκό. Από τo οικογενειακό του περιβάλλον, ο Παύλος είναι
συνηθισμένος στη μαγεία, στη μαγγανεία και στις αιματηρές
εξιλεαστικές θυσίες. Αντίθετα, αγνοεί τελείως τα ουσιαστικά σημεία
της Ιουδαϊκής θρησκείας. Ο Παύλος φαντάστηκε έναν κοσμικό
Χριστό, που ο Ιστορικός Ιησούς Η ταν ο θνητός φορέας του, κι η
καταδίκη του σεθανατο, μια θυσία με σκοπό να κατευναστεί Η θείκή
οργή.

7. ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΩΔΙΑΚΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΣΑΥΛΟ ΣΤΟΝ «ΣΙΜΩΝΑ ΤΟ
ΜΑΓΟ».
Ήδη από τo 1850, oι γερμανοί κι αυστριακοί ερευνητές
υποπτεύονται πως ο «Σίμων ο Μάγος», δεν είναι άλλος από τον ίδιο
τον Παύλο με άλλο όνομα. Τα πονηρά τεχνάσματα των ανώνυμων
γραφέων του 4ου αιώνα, είχαν σκοπό να καλύψουν τo μίσος και τις
διαμάχες ανάμεσα στον Σίμωνα - Πέτρο και τον Σαύλο - Παύλο.
Tόσο ο Σίμωνας ο Μάγος, όσο κι ο Παύλος είχαν τo δικό τους
ξεχωριστό ευαγγέλιο. Κι οι δυο τους διέθεταν στην ακολουθία τους,
ένα περίεργο πρόσωπο που δημιουργούσε προβλήματα και δυσκολίες
με την παρουσία του. Οι παράξενες αφηγήσεις από τις «Πράξεις του
Πέτρου και του Παύλου». Οι αληθινές σχέσεις ανάμεσα σ' αυτούς
τους δυο. Οι δογματικές θεωρίες τους συγκρούονται, οι απώτεροι
στόχοι τους και τα συμφέροντα τους, βρίσκονται σε απόλυτη
αντίθεση. Κάτω από τη φανταστική προσωπικότητα του «Σίμωνα του
Μάγου», κρύβονται τα τυπικά χαρακτηριστικά του Σαύλου - Παύλου,
πριν από τον προσηλυτισμό του. Οι αδιαμφισβήτητες μαρτυρίες,
πάνω στο θέμα, από τις «Κλημέντιες Ομιλίες».
8. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ. Οι διάφοροι τρόποι που
χρησιμοποιήθηκαν για την κιβδηλοποίηση των χειρογράφων. Ένα
παράδειγμα: Το επεισόδιο της θανάτωσης του Στέφανου μέσα στις
«Πράξεις των Αποστόλων». Η μαρτυρία του Αγίου Επιφάνιου, που
αναφέρει την εβιωνιτική παράδοση για τους αληθινούς λόγους που
προκάλεσαν τον προσηλυτισμό του Παύλου. Ο άτυχος έρωτάς του,
για την κόρη του Εβραίου Αρχιερέα Γαμαλιήλ. To VETO του
Σανχεντρίν. Ο έρωτας για μια γυναίκα, δε θεωρείται από τα
TARGOUMIM και τη MISHNA σαν αξιόλογη αιτία για προσηλυτισμό. Ο
Παύλος προσβάλλεται από μια βαρειά αρρώστια. Δεν υπάρχει
κανένας συσχετισμός με τον Άδωνι. Ο πιθανός ρόλος της αραβικής
μαγείας κι οι γαμήλιες επιδράσεις της. Ο Παύλος Βιάζεται να
περιτμηθεί. Δανείζεται τα
δογματικά του επιχειρήματα από το
γνωστικισμό του Δοσίθεου που κατοικούσε στην Κοχμπά, δεκαπέντε
χιλιόμετρα έξω από τη Δαμασκό. Η περιτομή του «από έρωτα»
γίνεται αιτία να του απαγορευτεί Η επιστροφή του στην Αραβία.
Για τον ίδιο λόγο, χάνει την εμπιστοσύνη που του είχαν τα μέλη της
Ιδουμαϊκής δυναστείας, Η
οικογένεια του κι οι Ρωμαίοι. Έτσι,
απομονώνεται κι αποφασίζει να
στρέψει τον πολιτικό κι
επαναστατικό μεσσιανισμό των Ζηλωτών, προς ένα μυστικιστικό
μεσσιανισμό, απαλλαγμένο από τους νομικούς κινδύνους. Με αυτόν
τον τρόπο, θα γινόταν ανώτατος ηγέτης κι αρχιερέας του νέου
δόγματος, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τα ιουδαϊκά ταμπού και την
περιτομή.
9. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΥΛΟΥ - ΠΑΥΛΟΥ.

Η γέννησή του, το 23 μ.Χ. Η γενεαλογία του, από τον Ηρώδη της
Ασκελώνας. Η Ιδουμαϊκή και Ναβαθαϊκή καταγωγή του, του δίνουν
ένα 75 %, αίμα αραβικό, κι η Ασμοναϊκή καταγωγή του, ένα 25 %,
αίμα εβραϊκό. Τα έργα του Φλαβίου Ιωσήφ, είναι ιστορικές πηγές
αυτής της γενεαλογίας. Αναφορές στις ελληνικές και σλαβονικές
εκδόσεις από τις «Ιουδαϊκές Αρχαιότητες» και τους «Πολέμους στην
Ιουδαία».
10. Ο ΠΑΥΛΟΣ ΚΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.
Ο Κέλσιος, στον «Λόγο περί Αληθείας» μας πληροφορεί, πως ο
βασικός φορέας της χριστιανικής προπαγάνδας ήταν οι γυναίκες.
Μας πληροφορεί ακόμα, ότι οι τελευταίες χρησιμοποιούσαν τη
μαγεία. Οι «Πράξεις του Παύλου και της Θέκλας», οι «Πράξεις του
Πέτρου», οι «Πράξεις του Ανδρέα», oι «Πράξεις του Ιωάννη» κι oι
«Πράξεις του Θωμά» είναι γεμάτες από περιστατικά, όπου οι
χριστιανοί ηγέτες, χρησιμοποιώντας τη μαγεία, χωρίζουν τις γυναίκες
από τους άντρες τους, τις αρραβωνιαστικές από τους μνηστήρες
τους, και τις εκμεταλλεύονται για λογαριασμό τους.
11. ΤΟ «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ.
Το «SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS». Η καταγωγή του, κι ο
ρόλος του στην αρχαία μαγεία. Τα διάφορα αναγράμματα που
βγαίνουν από το «τετράγωνο» με χριστιανικό, ή
σατανικό
χαρακτήρα.
12. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.
Οι ασυνέπειες κι οι ασυναρτησίες της επίσημης αφήγησης απ’ τις
«Πράξεις των Αποστόλων». Η αυθεντική διήγηση του ΦλάΒιου
Ιωσήφ. Το επεισόδιο δεν έγινε το 36, αλλά το 47, την εποχή που
στρατιωτικός διοικητής ήταν ο Κουμάνος. Ο Στέφανος σκοτώθηκε
στο BETH -ORON, 20 χιλιόμετρα μακρυά από την Ιερουσαλήμ, σε μια
συμπλοκή ανάμεσα στους Ζηλωτές και τους οπλοφόρους του Σαύλου
- Παύλου. Οι τελευταίοι, έστειλαν το κεφάλι του Στέφανου, στον
προκουράτορα Κουμάνο.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
13.

Η ΠΑΥΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

Ο Σαύλος - Παύλος, δε μελέτησε ποτέ του την Πεντάτευχο
καθισμένος στα πόδια του Γαμαλιήλ, όπως λέει στις «Πράξεις των

Αποστόλων». Υπάρχουν πολλά στοιχεία, που αποδεικνύουν πως η
παραπάνω δήλωση, είναι ψέμμα. Δανείζεται τις θεωρίες του, από το
Δοσίθεο, τo Φίλωνα της Αλεξάνδρειας, τον Ορφισμό, κι από τις
ειδωλολατρικές θρησκείες της Ιδουμαίας και της Ναβηθηνής.
Συγκρίσεις κι εντυπωσιακοί παραλληλισμοί ανάμεσα στον Ορφισμό
και τον Παυλικό Χριστιανισμό. Ένας μυστηριώδης «σταυρωμένος
θεός» ανάμεσα στα τέσσερα στοιχεία του Σύμπαντος. Ένας
περίεργος γνωστικιστικός σταυρωμένος, «ο Ορφέας των βακχικών
μυστηρίων».
14. ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΚΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.
Ολόκληρη η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί για ν’ αποδείξει
την αποστολική του ταυτότητα, στηρίζεται στις μεταθανάτιες
παρουσιάσεις του Ιησού και στα ονειρικά μνήματα του Αγίου
Πνεύματος. Οι αντιφάσεις με την αλήθεια. Ωστόσο, ο Παύλος δεν
τόλμησε ποτέ του να πει πως ήρθε σ’ επαφή όπως ο Μωϋσής με το
Θεό - Πατέρα. Η παθολογική καταγωγή των παραισθήσεων του
Παύλου. Είναι κληρονομικά συφιλιδικός από τον προγονό του τον
Ηρώδη το Μεγάλο. Μολύνθηκε κι άμεσα, πριν από τόν προσηλυτισμό
του. Ο παραισθησιογόνος ρόλος της σύφιλης στο τρίτο στάδιο. Η
σύφιλη υπήρχε στον αρχαίο κόσμο, πολύ καιρό πριν από την
ανακάλυψη της Αμερικής από τόν Κολόμβο. Αποδείξεις.
15. ΕΝΑΣ ΑΓΝΟΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ:
ΣΑΛΩΜΗ Η Β'. Η ΕΡΩΜΕΝΗ ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ
ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ.
Ο Σαύλος - Παύλος, είχε μιά ερωμένη. Το αναγνωρίζει στηνν «Α'
Προς Κορινθίους Επιστολή». Ο Κλήμης της Αλεξάνδρειας, το
επιβεβαιώνει. Ο Ρενάν φτάνει στο ίδιο συμπέρασμα. Σύμφωνα με τη
γνώμη του HARNACK και της σχολής του, είναι η ερωμένη του
Παύλου, πού έγραψε την «Προς Εβραίους Επιστολή». Φτάνοντας στη
Ρώμη, ο Παύλος διαθέτει συγγενείς μέσα στο σπίτι του βασιλιά της
Αρμενίας Αριστόβουλου του Γ' και της γυναίκας του Σαλώμης της Β'.
Έχει επίσης συγγενείς, στο σπίτι του Νάρκισσου, του πρώην
γραμματέα του Αυτοκράτορα Κλαύδιου, κι ακόμα μέσα στό ίδιο το
παλάτι του Νέρωνα. Ο ρόλος της Σαλώμης της Β', στο μεσσιανικό
κίνημα του Ιησού, πριν και μετά τον θάνατο του. Η μεσολάβησή της
στον Πιλάτο, που σκεπάστηκε αργότερα με το παραμύθι του ονείρου
της γυναίκας του, Κλαύδιας Πρόκουλας. Η τελευταία, σύμφωνα με
τούς ρωμαϊκούς νόμους δεν μπορούσε να βρίσκεται την εποχή εκείνη
σΤην Παλαιστίνη.
16.
Η ΠΑΥΛΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ.
Η ΙουδαΊκή διασπορά, αποτελούσε μια πραγματική πνευματική
αυτοκρατορία. Ο Αρχιερέας είχε δικαίωμα ν' απαιτήσει την έκδοση
των καταζητούμενων για θρησκευτικά εγκλήματα, και επί πλέον
εισέπραττε φόρους και δασμούς. Ο FISCUS JUDAΙCUS, που διατήρη-

σαν οι Ρωμαίοι, αντιπροσώπευε την εποχή του Παύλου, ένα ετήσιο
έσοδο ίσο με ενάμισι δισεκατομμύριο γαλλικά φράγκα του 1926.
Αποκομμένος από την Ιδουμαϊκή δυναστεία, διωγμένος από τον
επίσημο Ιουδαϊσμό κι ύποπτος στα μάτια των Ρωμαίων, ο Παύλος
σκέφτηκε να δημιουργήσει για λογαριασμό του μια παρόμοια
πνευματική αυτοκρατορία, με το πρόσχημα μιας νέας θρησκείας πού
συγχώνευε πολλές άλλες θρησκευτικές παραδόσεις μέσα σ’ ένα
γνωστικιστικό πλαίσιο. Τ' αποστολικά ταξίδια. Η εκστρατεία στην
Πάφο. Η φυγή από την Παμφυλία.
17. ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΣΑΥΛΟΥ - ΠΑΥΛΟΥ.
Το ρίξιμό του στα θηρία, oι πέντε μαστιγώσεις, ο λιθοβολισμός του
κτλ., δεν είναι δυνατόν να συνέβησαν στην πραγματικότητα. Οι
νομικές διατάξεις απαγόρευαν μια παρόμοια μεταχείριση για έναν
Ρωμαίο πολίτη. Ή είναι ο ίδιος πού λέει ψέματα ή αργότερα δημιουργούνται ψεύτικα επεισόδια για λογαριασμό του.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ:
OΙ ΦΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
18. Η ΠΟΡΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ.
Η σύγχρονη «λύκαινα» πού χρησιμοποιούν οι δολοφόνοι της
Μαφίας, κι οι βοσκοί της Σικελίας: ένα κυνηγητικό ντουφέκι με
πριονισμένες κάννες. Οι «λύκαινες», οι πόρνες του δρόμου στην
αρχαιότητα. Τα «λουπερκάλια» στην αρχαία Ρώμη. Η «λύκαινα» που
ανάθρεψε τον Ρώμο και τον Ρωμύλο, ήταν μια από αυτές τις πόρνες
του δρόμου. Η συκιά του θυλασμού. Από τη στιγμή που ο Βάρρων
έγραψε το μύθο για τήδημιουργία της Ρώμης, ο εβραϊκός
μεσσιανισμός ονόμασε την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας
«Πόρνη». Οι μαρτυρίες της Αποκάλυψης πάνω στό ίδιο θέμα. Οι
φριχτές συνήθειες του ρωμαϊκού ιππόδρομου.
19. Η ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ TO 64 μ.Χ.
Η διήγηση του Τάκιτου. Η παρουσία του Νέρωνα στο Άντιουμ. Ο
παραλογισμός της άδικης κατηγορίας εναντίον του. Η σύμπτωση της
πυρπόλησης με την εξέγερση του Μανάχεμ (Μαναήν) στην Ιουδαία.
Η
αληθινή χρονολογία της κυκλοφορίας της Αποκάλυψης. Η
πυρπόληση της Ρώμης, όχι μόνο αναγγέλλεται, αλλά και διατάζεται
από τον συγγραφέα της Αποκάλυψης. Οι «Πράξεις του Πέτρου» στη
συριακή τους έκδοση, ομολογούν πως ήταν οι χριστιανοί που έβαλαν
φωτιά στη Ρώμη. Υπάρχει μια μεταγενέστερη επιβεβαίωση της
πληροφορίας, από τις απειλές του Τερτυλλιανού, στο «Απολογητικό»
του. Ο Σενέκας, στις Επιστολές του, μας δίνει ακριβώς την

ημερομηνία της πυρκαγιάς: Μάρτιος του 64, την ίδια στιγμή που ο
Μενάχεμ (Μαναήν) επαναστατεί στην Ιουδαία. Αργότερα, έκαναν τον
Τάκιτο να λέει πως τo γεγονός συνέβη τον Ιούλιο.
20. Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ.
Οι πυρκαγιές της Προβηγγίας, To 1970 αποδείχτηκε πως είχαν
προκληθεί από κάποιους φανατικούς πουριτανούς. Η έμμονη ιδέα
της
φωτιάς,
στους αρχαίους
χριστιανούς
συγγραφείς. Η
ψυχανάλυση του πυρομανή. Τα κίνητρα του: σεξουαλική απώθηση,
αλκοολισμός, ψυχοπαθητική ενόραση μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Η
ασυνείδητη ομολογία στην Α' Επιστολή του Πέτρου. Για πολλά
χρόνια, σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θεωρούν τους
χριστιανούς σα βίαιους εμπρηστές. Τα χαρακτηριστικά τους επίθετα
το αποδεικνύουν.
21. Ο ΝΕΡΩΝ.
Η γέννηση του, όπως τη διηγείται ο Σουετόνιος. Η πατρίδα του, τo
Άντιουμ. To ωροσκόπιο του Νέρωνα. Τα εγκεφαλικά δηλητήρια, στην
αρχαία Ρώμη. Ένα από τα θύματα τους: ο Καλιγούλας. Το αληθινό
πρόσωπο της Αγριππίνας. Η τελευταία δηλητηριάζει το Βρεαττανικό.
Ο Σενέκας κι ο Βούρρος ρίχνουν στην πλάτη του Νέρωνα αυτή την
δολοφονία. Η Αγριππίνα ή ο Νέρων πρέπει να φύγουν από τη μέση.
Η πραότητα του Νέρωνα. Οι νόμοι του προς όφελος των σκλάβων.
Καταργεί τους φονικούς αγώνες των μονομάχων στον ιππόδρομο.
Δημιουργεί την τάξη των απελευθερωμένων σκλάβων. Ελευθερώνει
την Ελλάδα. Προσπαθεί ν’ απαλύνει τη ρωμαϊκή κτηνωδία. Η
αντίδραση της πλούσιας και συντηρητικής τάξης. Οι συνωμοσίες
διαδέχονται η μια την άλλη. Η συμμετοχή του στρατού. Ο θανατος
του Νέρωνα. Οι διάδοχοί του, τoν δικαιώνουν. Ο Τραϊανός τον
εξυμνεί. Η φήμη για την «επιστροφή» του.
22. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ.
Τα επτά ταξίδια του Σαύλου - Παύλου. Η συμμετοχή του στη
συνωμοσία του Πείσωνα και του Σενέκα. To ταξίδι στην Ισπανία στο
σπίτι του Γάλβα, μέρος από τη συνωμοσία. Η φυγή του, μετά την
πυρπόληση της Ρώμης. Κρύβεται στην Τροία της Μικράς Ασίας. Toν
καταζητούν για δυο ολόκληρα χρόνια. Toν πιάνουν ξαφνικά στην
Τροία και τoν οδηγούν στη Ρώμη για να τoν δικάσουν. Ενας
μυστηριώδης μανδύας. Οι διάφοροι φάκελοι που είχαν ανοιχτεί για
τo άτομό του, με διαφορετικά ονόματα και διάφορες κατηγορίες,
συγκεντρώνονται τελικά στη Ρώμη. Δικάζεται και καταδικάζεται σε
θανατο. Χάρι στην πριγκιπική καταγωγή του γλυτώνει τη σταύρωση.
Πεθαίνει με τον ανώδυνο αποκεφαλισμό.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Προειδοποίηση
Η Ιστορία είναι μια επιστήμη. Σαν επιστήμη, έχει την υποχρέωση
να είναι ακριβολογική και να στηρίζεται πάνω σε γνήσια κι ελεγμένα
κείμενα,
σε
αδιαμφισβήτητα
ντοκουμέντα,
σε
αυστηρούς
χρονολογικούς έλεγχους και σε αποδεικτικές επαληθεύσεως.
Η παραδοσιακή φήμη, αποτελεί τη σκόπιμη παραμόρφωση της
Ιστορίας κι εξυπηρετεί άλλοτε την αφηγηματική υπερβολή κι άλλοτε
οικονομικά και ταξικά συμφέροντα.
Γι' αυτόν τον λόγο, η
Ιστορία απευθύνεται στους ενήλικους
πνευματικά ανθρώπους, κι η παραδοσιακή φήμη στους ανήλικους
πνευματικά και σ' αυτούς που αρνούνται τη διανοητική τους
ενηλικίωση. Πάνω στο θέμα αυτό ο ακαδημαϊκός Μαρσέλ Πανιόλ,
είπε τα παρακάτω λόγια, με την ευκαιρία της τελικής μελέτης του για
τo «Σιδηρούν Προσωπείον»:
«Το πρωταρχικόν καθήκον του ιστορικού, είναι ν' αποκαταστήσει
την ιστορική αλήθεια καταστρέφοντας την παραδοσιακή φήμη. Χωρίς
αυτόν, η ιστορία των λαών, θα έμοιαζε μ' ένα τεράστιο ποίημα,
όπου τα γεγονότα, μεγαλωμένα και δραματοποιημένα από τη λαϊκή
φαντασία, σκόπιμα παραμορφωμένα με διακοσμητικές παρεμβολές
από τους κόλακες των βασιλιάδων, θα λαμποκοπούσαν μ' ένά
χρυσοκόκκινο χρώμα, χλιδής κι αίματος, μέσα σε μια φανταχτερή
ομίχλη».
Στις σελίδες που ακολουθούν, ο αναγνώστης θα παρατηρήσει
συχνά επαναλήψεις από αποσπάσματα κειμένων και ντοκουμέντων.
Τις θεωρήσαμε σκόπιμες κι απαραίτητες γιατί κάθε κεφάλαιο έχει την
ατομική του αυτοτέλεια, και πολλές φορές το ίδιο αποδεικτικό
επιχείρημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές περιπτώσεις
και να εξυπηρετήσει ένα διαφορετικό τελικό συλλογισμό. Κι
άλλωστε, ο αναγνώστης μπορεί να ξεχάσει μια προηγούμενη
αποδεικτική διαδικασία.
Όπως τονίσαμε και στον πρώτο τόμο της μελέτης μας για την
καταγωγή του Χριστιανισμού, «Το πραγματικό ιστορικό πρόσωπο
Ιησούς ή το θανάσιμο μυστικό των Ναϊτών» , μια πραγματική
δογματική «πλύση εγκεφάλου» έχει γίνει βίαια, εδώ και δεκαπέντε
αιώνες, στον κληρονομικό ψυχισμό του Δυτικού ανθρώπου, έτσι που
συχνά ν' αποφεύγει την κάπως ανορθόδοξη κριτική και να διστάζει
να παραδεχτεί ακόμη και το πιο λογικό επιχείρημα.

Απέναντι σ' αυτό, τ' αληθινό διανοητικό σφυροκόπημα, που
συνεχίζεται ακόμα στις μέρες μας, ο ιστορικός που έχει τον πόθο να
υπηρετήσει την αλήθεια, είναι υποχρεωμένος ν’ αντιτάξει μια
παρόμοια τακτική.
ζητάμε, εκ των προτέρων, συγγνώμη απ’ τον αναγνώστη, αλλά
όπως λέει πάλι ο Μαρσέλ Πανιόλ:
«Η αποδεικτική διαδικασία, δεν είναι πάντα ευχάριστη, αλλά To
βιβλίο αυτό δεν είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο. Είναι η προανάκριση
μιας εγκληματικής υπόθεσης, όπου η αναλυτική ακριβολόγηση της
κάθε παρατήρησης, είναι πιο σημαντική από τo λογοτεχνικό ύφος».
Τί άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μετά από αυτό;
Robert Ambelain 15-6-1970

Εισαγωγή
Γυιός της Ανάγκης ,Ή Γιος της Ταραχής;

Guineth Saar, « O Kήπος των Πριγκίπων»...
Οι ραββίνοι, ονόμαζαν αυτή την κοιλάδα «KINNERETH», με τo
αρχαίο της όνομα, όπως την αναφέρουν οί Γραφές, αλλά οι καναείμ
ή ζηλωτές, από μίσος για τους απερίτμητους που είχαν κτίσει εκεί τα
πλούσια παλάτια τους, την ονόμαζαν GEΗΝΝΕ - ARETZ (πού η
διαστρεβλωμένη ελληνική προφορά, δημιούργησε τη λέξη:
Γεννησαρέτ), δηλαδή «άγονη κοιλάδα». Με
τoν ίδιο τρόπο,
ονόμαζαν «μαύρη» την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, τη μισητή
Μέμφιδα, ενώ η
ίδια ονομασία στ' αρχαία αιγυπτιακά σήμαινε
«λευκή». Παιχνίδι με τις λέξεις, εννοιολογική αναστροφή, που
υπονοεί φυλετικό μίσος και κατάρα. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να
κάνουν να ξεχαστεί το παλιό ραβινικό ρητό, που έλεγε: «Απ’ τις επτά
«KINNERETH»
θάλασσες που δημιούργησε ο Αιώνιος, η
αντιπροσωπεύει την ίδια τη θείκή χαρά...»
Μέσα στην όμορφη αυτή κοιλάδα, στη νοτιοδυτική όχθη της
«Θάλασσας της Γαλιλαίας», τ' αρώματα από τους φοίνικες και τις
χουρμαδιές, τις λεμονιές και τις πορτοκαλιές, ανακατεύονται με τη
μυρωδιά του ευκαλύπτου και της δαμασκηνιάς. Κι ακόμα, όλα τ'
άλλα δέντρα που έφτιαξε ο Πλάστης, βρίσκονται εκεί για να
προσφέρουν στον άνθρωπο τους ζουμερούς καρπούς τους:
αχλαδιές, ροδακινιές, βερικοκιές, ελιές, συκιές.
Δίπλα τους, άλλα φυτά γεμάτα αρώματα: δάφνες αόλες κι όλα τα
αγριολούλουδα, νάρκισσοι κι ανεμώνες… Κι όταν φτάνει η άνοιξη με
την αγριαμυγδαλιά για πρόδρομο της, απλώνεται παντού η μυρουδιά
της ακακίας, To δέντρο που απ’ την εποχή του Σολομώντα, φυλάει
τις στάχτες του Αντονιράμ, του φημισμένου χτίστη που έστησε τις

κολώνες του Ναού κι είχε για κορυφή του σύντροφο τη μυστηριώδη
Βαλκίδα.
Ανάμεσα σ’ αυτήν τη μεθυστική Βλάστηση, και δίπλα στις όχθες
της λίμνης, ζούνε οί ροδοκόκκινοι ερωδιοί, οι αγριόπαπιες, οι
νερόκοττες κι οί πελεκάνοι. και πάνω στον γαλάζιο κι όλοφώτιστο
ουρανό σμίγουν τα’ άργό και μεγαλόπρεπο πέταγμα τους, οι αετοί
και τα γεράκια.
Πιο βορεινά πάνω στη λίμνη, ασπρίζουν τα πανιά από τα
ψαροκάικα, που καρτερούν τα’ απαλό αεράκι κατά το σούρουπο για
να μεταφέρουν στην Καπερναούμ και τη Βηθσαϊδά την πλούσια
σοδιά τους με τα λαχταριστά ολόφρεσκα ψάρια.
Αυτό είναι τo θέαμα που μας προσφέρει η λίμνη της Γαλιλαίας κι η
κοιλάδα της GUINNET - SAAR, τον 8ο χρόνο της Βασιλείας του
ΤιΒέριου Καίσαρα. Κι όταν πέφτει η νύχτα, όλα μετα μορφώνονται.
Την ώρα π’ αρχινά η διήγηση μας, που αποτελεί μια προσπάθεια
αναπαράστασης, τ' ασημένιο φεγγαρόφωτο απλώνεται δειλά πάνω
στα κύματα κι ανεβαίνει μέχρι τα ψηλά κορφοβούνια της ανατολικής
όχθης. To φώς είναι απαλό κι αδύνατο γιατί η σελήνη βρίσκεται στο
τελευταίο τέταρτο. Αμέτρητα αστέρια τρυπούν το μαυρογάλανο
ουρανό, κι οι βοσκοί αναγνωρίζουν τους ατέλειωτους σχηματισμούς
τους απ’ το ζενίθ ως τον ορίζοντα: ΙΒΤ - AL - JAUZA, YED ALPHERAZ, MARΚΑΒ...
Η νύχτα είν’ απαλή, γλυκεία, κι η
δροσερή ανάσα.

υγρασία της απλώνεται σα

Πάνω σεμια μικρή χερσόνησο, σφηνωμένη ανάμεσα στα κύματα,
υψώνεται ένας μεγάλος σκοτεινός όγκος. Τείχη πανύψηλα, που
σχηματίζουν μια δαντελλένια κορφή με τις επάλξεις τους. Μια βαρειά
μπρούτζινη πόρτα κλείνει τη μοναδική είσοδο προς τη στεριά.
Ανάμεσα στα τείχη, υψώνεται μια πλούσια κατοικία, ένα παλάτι
χτισμένο σύμφωνα με την ελληνική αρχιτεκτονική, με κήπους και
παρτέρια σε διάφορα επίπεδα, όπου φυτρώνουν γιασεμιά και κρίνοι.
Κοντά στην πύλη ένας ακίνητος φρουρός, πανύψηλος σουδανέζος
πολεμιστής, σπάει τη μονοτονία του τοπίου.
Κάθε τόσο, και σε κανονικά διαστήματα, ακούγεται μια μονότονη
φωνή, που κάνει σαν ηχώ, το γύρο του κάστρου: «SCHEMERO...
SCHEMERO... SCHEMERO... (φύλακες γρηγορείτε)». Είναι οι
φρουροί που με τον τρόπο αυτό, κρατούνε άγρυπνους τους
συντρόφους τους.

Το κάστρο και τ' ανάκτορο, ανήκει στην ηρωδιακή πριγκίπισσα,
Κύπρο τη Β', γυναίκα του Αντίπατρου του Β', ανιψιού του Ηρώδη
του Μεγάλου. Είναι απόμακρο και κάπως απομονωμένο από την
ρωμαϊκή Τιβεριάδα, που έχτισε ο ετεροθαλής αδελφός του
Αντίπατρου, Ηρώδης - Αντύπας και την ονόμασε έτσι για να τιμήσει
τον Αυτοκράτορα ΤιΒέριο. Η απομόνωση επιβάλλει μια φρούρηση
προσεκτική. Κι αυτό, γιατί συχνά από τα υψώματα της Άνω Γαλιλαίας
κατέβαιναν οι συμμορίες με τους μακρυμάλληδες και γενειοφόρους
βουνίσιους, που ήταν οπλισμένοι με το φημισμένο κοντό γυριστό
μαχαίρι, τη σικά, και μεθυσμένοι με το «βοανεργές» το τρομερό
παραισθησιογόνο μανιτάρι. Ορμούσαν στα πλούσια παλάτια της
Ιδουμαϊκής δυναστείας και των μεγάλων αξιωματούχων της, τόσο
για να ικανοποιήσουν το ληστρικό τους ένστικτο, όσο και για να
εκφράσουν το μίσος τους προς τους απερίτμητους ηγεμόνες. Είναι
γνωστό, πως ήταν Γαλιλαίοι οι περισσότεροι από τους ληστές
αυτούς, που οι Ρωμαίοι τους ονόμαζαν Σικάριους, οι Έλληνες της
Δεκάπολης Ζηλωτές κι οι Εβραίοι Καναείμ η Κανανίτες.
Γι' αυτόν τον λόγο, οι Σουδανέζοι και Σύριοι φρουροί του παλατιού
της Κύπρου και του Αντίπατρου, καιροφυλακτούσαν πάνω στις
επάλξεις κι είχαν έτοιμους τους δαυλούς για ν' ανάψουν τη φωτιά
που έδινε το σύνθημα στη στρατιωτική δύναμη της Τιβεριάδας να
τρέξει για ενίσχυση μόλις ακούγονταν από μακριά τα πολεμικά
ταμπούρλα των Ζηλωτών.
Τη νύχτα αυτή, είναι ακόμα πιο προσεκτικοί, γιατί απ’ την
προηγούμενη, είχε παρατηρηθεί μια μεγάλη συγκέντρωση των
Ζηλωτών στα νότια της λίμνης, εκεί που ο Ιορδάνης συνεχίζει την
πορεία του προς τη Νεκρή θάλασσα. Ανάμεσα στους Ζηλωτές, οι
παρατηρητές είχαν αναγνωρίσει μερικούς απ’ τους γιους του Ιούδα
από τα Γάμαλα, και προπάντων τον ξακουστό JESCHOUAH.
Οι Σουδανέζοι φρουροί, είναι οπλισμένοι με κοντάρια, μεγάλα
τόξα, φαρέτρες γεμάτες βέλη με σιδερένιες μύτες και κοντά πλατιά
σπαθιά. Οι Σύριοι μισθοφόροι είν’ οπλισμένοι με ακόντια, με ξίφη
μακρυά και μυτερά, με ξύλινες ασπίδες ενισχυμένες από δέρμα
ρινόκερου κι ιπποπόταμου, και με σφεντόνες που πετάνε σιδερένιες
μπάλες. Όλοι τους φοράνε σιδερένιες κάσκες και πανοπλίες.
Ωστόσο όλα φαίνονται ήρεμα. Ο Δημήτριος, ο αρχηγός της
φρουράς έκανε την περιπολία του ολόγυρα πάνω στις επάλξεις με
μερικούς απ’ τους άντρες του. Αυτή τη νύχτα, είναι διαφορετική από
τις άλλες κι ο Δημήτριος, που 'ναι Έλληνας από την κοντινή
Δεκάπολη το γνωρίζει καλά. Η Κύπρος, η γυναίκα του Αντίπατρου,
είναι πάνω στις ώρες της για να γεννήσει το δεύτερο παιδί της. Το
πρώτο ήταν μία κόρη. Αν βγουν αληθινές οι προβλέψεις της μαμής,
η γέννηση θα γίνει τα χαράματα.

Μέσα στο παλάτι, σε μια μεγάλη κάμαρα που βλέπει προς την
ανθοστόλιστη ταράτσα, τα μπρούτζινα καντηλέρια σκορπάνε
ολόγυρα το τρεμουλιάρικο φώς τους. Δίπλα τους από ένα
ασημοστόλιστο τρίποδο βγαίνουν αναθυμιάσεις από μυρωδικά που
καίνε. Πάνω στις φαρδιές μαρμάρινες πλάκες είν’ απλωμένα
πανάκριβα χαλιά που τα χουν φέρει από μέρη μακρινά. Ολόγυρα
πάνω στους τοίχους, φαντάζουν στολίδια από ακριβό ξύλο, έβενο κι
ελεφαντόδοντο. Οι πόρτες είναι καλυμμένες με βαρειά λινά
παραπετάσματα.
Καθισμένες στα γόνατα τους, μερικές εβραίες και Βεδουΐνες
υπηρέτριες περιμένουν σιωπηλές. Η μαμμή γυροφέρνει την
ετοιμόγεννη. Η τελευταία, ντυμένη στο μεταξωτό της φόρεμα, είναι
ξαπλωμένη. Ίσως νά ’ναι όμορφη, αλλά η αγωνία από τους πρώτους
πόνους έχει αλλοιώσει την όψη της. Το μπρούτζινο κρεββάτι της
είναι ψηλό και καλυμμένο από δέρματα και χνουδωτές κουβέρτες.
- Ουκχαΐτι 1, γύρισε ο κύριος; ... ρωτάει με σιγανή φωνή.
- Όχι Λαλλάχ 1 (Κυρία μου στ’ Αραβικά)! Ο άρχοντας Αντίπατρος
έμεινε στην Τιβριάδα με τον Τετράρχη, και μάλλον δε θα γυρίσει
πριν να φέξει η μέρα..., απαντάει η κόρη1.
Η Κύπρος αναστενάζει και λέει:
- Ουακχαϊτι, πάρε το λαγούτο σου και τραγούδησε μου, το
τραγούδι της Δέβωρας της προφήτισσας, το τραγούδι της νίκης. Το
ίδιο είχε βάλει να της τραγουδήσουν κι η μάνα μου, η βασίλισσα
Μαριάμνη, στη γέννηση μου, γιατί είχε την ελπίδα πως θα γένναγε
ένα γιο κι όχι μια κόρη, όπως το θελε κι ο πατέρας μου ο βασιλιάς
Ηρώδης ...
1. Ουακχαΐτι: αδελφούλα, στ' Αραβικά. Λαλλάχ: Κυρία μου, στ'
αραβικά.
Κι η Ουκχαΐτι η ομογάλακτη αδελφή της Κύπρου, πήρε το
λαγούτο της κι άρχισε να τραγουδάει:
«Σήκω πάνω, σήκω πάνω Δέβωρα, σήκω πάνω και τραγούδα ένα
καινούργιο τραγούδι... Κύριε, όταν Βγήκες από το Σεΐρ και μπήκες
μέσα στους αγρούς της Ιδουμαίας, τράνταξε η γη, σκίστηκαν οι
ουρανοί και τα Βουνά πέσαν και σε προσκύνησαν... ήρθαν οι
βασιλιάδες... κι έκαναν πόλεμο... και πολέμησαν με τους Βασιλιάδες
της Χαναάν... Στο Ταανάκ, στα νερά του Μεγγίντο... αλλά δε φέραν
λάφυρα κι ασημικά... Η ορμή του Κισόν τους παράσυρε... Η ορμή
των παλιών καιρών... Η ορμή του Κισόν... Ψυχή μου! ένα πλήθος

στα πόδια των ηρώων... και τα πέλματα των άλογων τους έκαναν να
τρέξουν και να φύγουν... Με κείνη τη βιαστική φυγή των
πολεμιστών...
Αφού ακούστηκαν κι οι τελευταίες συγχορδίες του λαγούτου, η
ετοιμόγεννη μουρμούρισε παρακλητικά:
- Αχ, να μπορέσω να γεννήσω ένα γυιό! Τραγουδά ακόμα
Ουακχαΐτι... Τραγούδα ακόμα για τη δόξα του γυιου μου...
Κι η Ουακχαΐτι, άρχισε ένα καινούργιο τραγούδι, αναφέροντας τη
δόξα και τα κατορθώματα του αγέννητου ακόμα πρίγκιπα.
Φανταζόταν πως μερικά χρόνια αργότερα, ο πρίγκιπας, θα οδηγούσε
τους στρατιώτες του, σε νυχτερινές κι επικίνδυνες εκστρατείες, ενώ
στην πόλη του, οι γυναίκες θα καίγονταν από το ν πυρετό της
αναμονής και τη ζήλια για τους βιασμούς που κάνουν οι αγαπημένοι
τους. Φανταζόταν την ξέφρενη φυγή των Ναβαθαίων πολεμιστών,
τις φωνές των γυναικών τους, τις στριγκλιές των παιδιών τους και τ'
ασταμάτητο κυνηγητό τους απ’ όαση σε όαση μέσα στην έρημο. Και
τέλος την πυρπόληση του εχθρικού στρατοπέδου.
Όλα αυτά, τα τραγουδούσε η Ουακχαΐτι, με μια ζεστή φωνή κι ένα
μισοχαμόγελο κάθε φορά που ιστορούσε κατορθώματα μελλοντικά.
Κι όπως χτυπούσε ζωηρά τις χορδές της για να τονίσει τα λόγια της,
οι γυναίκες ολόγυρα, ακολουθούσαν το ρυθμό χτυπώντας απαλά τα
χέρια τους.
μαμή που παρακολουθούσε την πριγκίπισσα,
Στο μεταξύ, η
μάντευε πως πλησίαζε η ώρα. Γύρω από τ' αριστερό πόδι της κόρης
του Ηρώδη του Μεγάλου, είχε δέσει ένα πουκάμισο οχιάς, που το χε
βρει εγκαταλελειμμένο στην αμμουδιά της όχθης: «Όπως το
πουκάμισο της οχιάς, βγήκε ανώδυνα απ’ το κορμί της έτσι και τούτο
το παιδί να βγει ανώδυνα από τη μάνα του», μουρμούρισε την ώρα
που το έδενε.
Ακόμα, πάνω απ’ το κεφάλι της πριγκίπισσας, είχε κρεμάσει μια
επιγραφή, γραμμένη από έναν ιερέα του Ναού. Ήταν ο
παραδοσιακός εξορκισμός για τη γέννα: «Μη μας βασανίζεις Λιλίθ!
Και συ Ναχεμά, απομακρύνσου...» Άραγε, οι δυο φριχτές θεές του
Άδη, θα υπάκουαν στο πρόσταγμα του σκοτεινού θεουργού; Ή θά
'παιρναν την εκδίκηση τους μ' άλλο τρόπο, ρίχνοντας την πάνω στο
ίδιο το παιδί; θα το έκαναν ίσως, θανάσιμο εχθρό της θρησκείας που
τις περιφρόνησε;
Τέλος, επειδή το παιδί που θα 'ρχονταν στον κόσμο, θα ’ταν κι
όλας ένας μελλοντικός νεκρός, η μαμή, είχε φροντίσει να βάλει
δίπλα στο κρεβάτι της μάνας του, ένα πήλινο δοχείο, με τρύπιο πάτο.

Μόλις το παιδί θα έβγαινε από την κοιλιά της μάνας του περνώντας
από το άνοιγμα του κόλπου της, θα το περνούσαν αμέσως από το
πήλινο άνοιγμα, κι έτσι μέχρι που να τελειώσουνε οι μέρες του δε θ'
απαντούσε στο δρόμο του το χάρο. Όλες οι προφυλάξεις είχαν
παρθεί για να εξασφαλίσουν στην κόρη του Ηρώδη του Μεγάλου, μια
ευτυχισμένη γέννα.
Ξάφνου, φάνηκε καθαρά πως έφτασε η ώρα. Τα χαρακτηριστικά
της Κύπρου, παραμορφωμένα από τον πόνο, έδειχναν καθαρά ότι
γεννούσε. Απ’ το στόμα της έβγαινε έν’ ασταμάτητο μουγκρητό. Τα
μπράτσα της ήταν απλωμένα στις άκρες του κρεβατιού, και τα νύχια
της γαντζώνονταν επάνω στα σκεπάσματα. Η μέση της τρανταζόταν
από τους σπασμούς. Τα μαύρα της μαλλιά σκόρπια και μουσκεμένα
από το ν ιδρώτα της έκρυβαν το πρόσωπο. Τέλος, απότομα άνοιξε
διάπλατα τα πόδια της, η κοιλιά της φούσκωσε ακόμα μια φορά κι
ύστερα άδειασε ενώ αντήχησε στην κάμαρη μια δυνατή κραυγή.
Πάνω στα χέρια της μαμής γλίστρησε βίαια το νεογέννητο. Εκείνη τ'
άρπαξε και το πέρασε αμέσως από το τρύπιο κιούπι.
Ακούστηκαν υστερικές οι φωνές της χαράς που έμπηξαν δούλες.
Ήταν αγόρι... Αμέσως Βιαστικά η
μαμή, άρχισε να κόβει τον
τελευταίο δεσμό του βρέφους από τη μάνα του, χωρίς ωστόσο να το
καθαρίσει, γιατί σύμφωνα με την παράδοση, τα ίδια αυτά υγρά της
γέννας προστάτευαν το νεογέννητο από τα κακά πνεύματα που θα
μπορούσαν να μπουν μέσα του, μαζί με την πρώτη ανάσα.
- Κοίτα Λαλλάχ... είπε η μαμή δείχνοντας της το παιδί που
βάσταγε γυμνό ανάμεσα στις παλάμες της. - Κοίτα! ο γιος σου έχει
στη σχισμάδα της μέσης του το «σημάδι του ληστή»... Να σαι
σίγουρη θα γίνει ένας φοβερός πολεμιστής...
Και τότε η μάνα, παρ' όλη της την κούραση και την αδυναμία,
άρχισε να φωνάζει από χαρά:
- Γυιέ μου Σαούλ! Θα γίνεις ο πιο δοξασμένος απ’ όους. Θα σε
προσκυνήσει η φυλή του Αρέτα... Τα μπράτσα από τις γυναίκες σου
θά ’ναι στολισμένα με βαρειά βραχιόλια... Θα γκρεμίσεις όλες τις
σκηνές των εχθρών απ’ την Πέτρα μέχρι την Τοφέλ... Ακούστε
γυναίκες! Ο γιος μου θ' αρπάξει όλες τις καμήλες των εχθρών, κι
απανωτούς θα κουβαλήσει τις γυναίκες και τις κόρες των εχθρών
που θα τις δώσει λάφυρα στους πολεμιστές του... Θα τους κρεμάσει
με τις σφεντόνες τους και πάνω στις λόγχες τους θα καρφώσει τα
κεφάλια τους! τις ασπίδες τους θα τις προσφέρει αφιέρωμα στους
τάφους των προγόνων μας! Πίσω του, θα καίνε τα παλάτια, οι ναοί
κι οι πόλεις των εχθρών...

Ύστερα, αποκαμωμένη από την κούραση και το ν πόνο, έπεσε
πάνω στα ιδρωμένα της σκεπάσματα. Οι γυναίκες τυλίξανε σφιχτά μ’
ένα λινό επίδεσμο την κοιλιά της από το κάτω μέρος μέχρι ψηλά στα
στήθια της.
Από κοντά, η μαμή αδιαφορώντας για τις στριγκλιές του μωρού,
του καθάρισε τα ρουθούνια και το στόμα του. Ύστερα, το φάσκιωσε
προσεκτικά από τα πόδια μέχρι το λαιμό σα μούμια, με μια μακριά
λουρίδα από άσπρο λινό ύφασμα. Μόλις τέλειωσε, μάλαξε με τα
δάχτυλα της τ' αριστερό στήθος της Κύπρου, κι όταν ξεπρόβαλε η
πρώτη σταγόνα γάλα, ακούμπησε το παιδί πάνω στο σώμα της μάνας
του για το πρώτο του θήλασμα. Αργά σηκώθηκε κι απομακρύνθηκε.
Ο ρόλος της είχε πια τελειώσει. Οι δούλες ξανακάθισαν στα γόνατα
τους σιωπηλές.
- Ώστε του δίνεις τ’ όνομα Σαούλ, Λαλλάχ;... ρώτησε ντροπαλά η
Ουακχϊτι.
- Ναι, απάντησε σιγαλά η πριγκίπισσα. Είναι ένα πανάρχαιο όνομα
της Ιδουμαίας, κι ο πρίγκιπας Αντίπατρος το θέλει έτσι. Στα χρονικά,
είναι γραμμένο πως ανάμεσα στους βασιλιάδες της Εδώμ, όπως
ονόμαζαν παλιά την Ιδουμαία, και χρόνια πριν από τους Ιουδαίους
ηγεμόνες, ήταν ο Σαούλ από την ποταμίσια Ρεχωβώτ, που βασίλεψε
μετά το Σαμλά. Στη Γένεση, είναι γραμμένο πως μετά το Σαούλ,
βασίλεψε ο Βαάλ -Αννάν, ο γιος του Αχβώρ. Τ’ όνομα του Σαούλ
σημαίνει «Ο Ποθητός», και μόνο ο Άρχοντας τ' Ουρανού γνωρίζει
πόσο ανάγκη τον είχα αυτόν τον γιό.
- Το ίδιο όνομα, σημαίνει «ταραχή» Λαλλάχ... απάντησε η
Ουακχαϊτι, κι έτσι η δόξα που πόθησες για το γιο σου σίγουρα θα
του δοθεί απ’ τους θεούς...
Ύστερα, χαμήλωσε τη φωνή και μουρμούρισε μερικές λέξεις στ'
αυτί της Κύπρου.
- Φέρ' την μέσα... αναστέναξε εκείνη.
Λίγα λεπτά αργότερα, μια γυναίκα απροσδιόριστης ηλικίας,
ντυμένη στα μαύρα, με το πρόσωπό της καλυμμένο, μπήκε μ'
ανάλαφρο βήμα στο δωμάτιο. Αφού προσκύνησε με σεβασμό την
πριγκίπισσα, τράβηξε έξω από το σάκκο που βαστούσε, μια πήλινη
πιατέλα, καλυμμένη με ξεραμένη πίσσα. Κατόπιν έρριξε πάνω στη
θράκα που βρισκόταν μέσα στο χάλκινο θυμιατήρι, μία χούφτα
αρωματικά φυτά, κι άρχισε να περνάει αργά πάνω απ’ τις μυρωδικές
αναθυμιάσεις, την πήλινη πιατέλα, σιγομουρμουρίζοντας μια
μονότονη ψαλμωδία. Ύστερα, πλησίασε πάλι το κρεβάτι, γονάτισε,
πήρε τ' αριστερό χέρι της πριγκίπισσας ενώ ταυτόχρονα συνέχιζε να

εξετάζει προσεκτικά τη μαύρη και λαμπερή επιφάνεια της πιατέλας
της χωρίς να σταματάει το μονότονο μουρμουρητό της. Ξάφνου
σώπασε.
Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της τραβήχτηκαν τα μαύρα
μάτια της αγρίεψαν, και μέσα στην παλάμη της έσφιξε ακόμα πιο
δυνατά το χέρι της κόρης του Ηρώδη του Μεγάλου. Η γυναίκα αυτή,
ήταν από τη Φοινίκη. Τη φέρανε κρυφά από την Πτολεμαΐδα, που τα
παλιά χρόνια την ονόμαζαν Άκκο. Η μάντισσα περνώντας τα σύνορα
του Ισραήλ κινδύνευε τη ζωή της. Χρειάστηκε να πάει να την βρει η
Ουακχαΐτι, να της υποσχεθεί μια μεγάλη αμοιβή και συνοδεία από
δυο Σύριους στρατιώτες για να πειστεί να ρθει.
Με μια φωνή απόκοσμη, λες κι ήταν από κάποιο ον εσώτερο κι
απόκρυφο, η μάντισσα μίλησε:
- Το παιδί αυτό θα πάρει τα όπλα πολύ νέος... Τον βλέπω ακόμα
σχεδόν παιδί, να καβαλάει τ' άλογα και να οδηγεί πολεμιστές... Δεν
γνωρίζει
ήττες...
Μόνο
νίκες
κι
αιχμάλωτους,
πολλούς
αιχμάλωτους... Αλλά μια γυναίκα του κόβει το δρόμο του... Μια νέα
γυναίκα... Για χάρη της χάνει τη δόξα του και την εύνοια των θεών...
Για ένα διάστημα γνωρίζει κι αυτός την ήττα... Τον κυνηγάνε... Οι
πόρτες κλείνουν μπρος του... Ωστόσο περνάει τη θαλασσα... και σ'
άλλο τόπο γίνεται κύριος σ' ένα καινούργιο Βασίλειο. Τον βλέπω
κοντά σ' ένα μεγάλο άρχοντα... Σε μια μεγάλη πολιτεία... Συμμαχεί
με δυνατούς ηγεμόνες... Προετοιμάζει έναν κρυφό πόλεμο... Τον
βλέπω να βάζει φωτιά και να καίει τη μεγάλη πολιτεία... Οι άνθρωποι
του γιου σου καίνε τη μεγάλη πολιτεία...»
Σταματάει απότομα τρομοκρατημένη.
- Μίλα... διατάζει η Κύπρος. Τί βλέπεις ακόμα;
- Τίποτα Λαλλάχ... απαντάει η γυναίκα από φόβο. Οι φλόγες με
τυφλώνουν, δε βλέπω τίποτα... Μόνο φωτιά... Μόνο φωτιά... Βλέπω
να καίνε ανθρώπους...
- Κι ο γιός μου; ρωτάει η Κύπρος. Τί κάνει ο γιός μου;
- Φεύγει να σωθεί... Παίρνει ένα καράβι και φεύγει... Πάει και
κρύβεται άλλου, μακρυά από τη μεγάλη πολιτεία... Σώζεται...
Τα χείλια της Κύπρου, παραμορφώνονται από μίσος κι οργή:
- Ουακχαΐτι, κάλεσε το Δημήτριο..., διατάζει.

Η Ουακχαΐτι παίρνει ένα σκαλιστό εβένινο πλήκτρο που η άκρη
του είναι τυλιγμένη μέσα σε μια χνουδωτή άσπρη τσόχα, και χτυπάει
μ’ αυτό τέσσερις φορές ένα μεγάλο χάλκινο κι αστραφτερό γκογκ.
Λίγα λεπτά αργότερα, στην είσοδο της ταράτσας, παρουσιάζεται ο
Έλληνας αξιωματικός με δυο φρουρούς.
- Ουακχαΐτι, πες του να δώσει πενήντα χτυπήματα με το μαστίγιο
στη ράχη αυτής της καταραμένης, που τόλμησε να πει πως ο γιος
μου θα τελειώσει τις μέρες του σαν προδότης... Ύστερα, να τη
στείλει στην Ιερουσαλήμ, στον Αρχιερέα, που σίγουρα θα πάρει την
άδεια από τον προκουράτορα Βαλέριο Γκράτο, για να την θανατώσει
όπως της αξίζει σα μάγισσα πούναι...
Οι Σύριοι φρουροί, ορμάνε μ' ένα νεύμα του Δημήτριου κι
αρπάζουν τη γυναίκα. Αλλ’ αυτή, τη στιγμή που την παίρνουν,
γυρίζει προς την Κύπρο, τη φτύνει στο πρόσωπο με μίσος κι
ουρλιάζει:
- Δε στα 'πα όλα! Του γιου σου θα του κόψουν το κεφάλι μέσα
στην πολιτεία που θα κάψει... και θα πετάξουν το κουφάρι του έξω
από το νεκροταφείο...
Η Κύπρος, λυσσασμένη από την οργή της, πήγε ν’ απαντήσει
δίνοντας σίγουρα διαταγή για μια χειρότερη τιμωρία. Αλλ' εκείνη τη
στιγμή, ακούστηκε ένα νυχτοπούλι να κράζει τρεις φορές.
Τρομαγμένες οι δούλες πετάχτηκαν επάνω, κι η Ουακχαΐτι έπεσε στα
πόδια της πριγκίπισσας σκούζοντας παρακαλεστά:
- Όχι Λαλλάχ, μή το κάνεις αυτό! Λυπήσου το γιό σου... Μη
χειροτερεύεις το γραφτό του... Μην προκαλείς τους θεούς...
Βουβή, απελπισμένη, η κόρη του Ηρώδη, δεν άκουγε τίποτα πια.
Κάρφωσε το βλέμμα της στο παιδί, που χορτασμένο είχε αποκοιμηθεί
πάνω στο στήθος της...

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΝΕΙΡΟ
ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ - ΠΑΥΛΟΥ

«Εν τώ πλήθει των ονείρων γεννώνται ματαιότητες...»
Εκκλησιαστής: Ε', 7

1
Παύλος, ο Τρικέφαλος Απόστολος
Τα παραμύθια που μας λένε οι αφηγητές του παλιού καιρού, είναι
μαθήματα για τους ανθρώπους του σήμερα...
Χίλιες και μία Νύχτες: Εισαγωγή

Μελετώντας προσεκτικά, τις Πράξεις των Αποστόλων, τις Επιστολές
του Παύλου, τα διάφορα απόκρυφα με τ' όνομά του, τις Κλημέντιες
Ομιλίες, τις Ιουδαϊκές Αρχαιότητες και τους Πολέμους στην Ιουδαία
του Φλαβίου Ιωσήφ, μ’ άλλα λόγια, όλα τα αρχαία κείμενα, που μας
μιλούν για τον «Απόστολο των Εθνών», βγαίνει, τελικά, ένα
συμπέρασμα, που ενοχλεί πολύ τους πιστούς, όταν τους το
παρουσιάζουν. Το συμπέρασμα αυτό, λέει, πως ο Παύλος, της Καινής
Διαθήκης, είναι ένα επώνυμο πρόσωπο, που κατασκεύασαν οι
ανώνυμοι γραφείς του 4ου και 5ου αιώνα, ανακατεύοντας τα λόγια και
τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται σε τρία διαφορετικά
πρόσωπα. Από αυτά, τα δύο είναι τελείως φανταστικά, και μόνο το
ένα πραγματικό.
Την εποχή, που με διαταγή του Κωνσταντίνου και με την επίβλεψη
μεγάλων αξιωματούχων της Εκκλησίας, όπως ο Ευσέβιος της
Καισαρείας, ενοποίησαν τα Ευαγγελικά κείμενα, τα αντέγραψαν με
ομοιόμορφο τρόπο και τα έστειλαν κατά πενηντάδες σε όλες τις
χριστιανικές κοινότητες της Αυτοκρατορίας (χωρίς Βέβαια να
παραλείψουν την κατάσχεση και την καταστροφή των παλιών, λίγο
ως πολύ ανορθόδοξων κειμένων), είναι ακριβώς τότε, που
«δημιούργησαν» κυριολεκτικά τον «Χριστό», τον ενσαρκωμένο Θεό,
που κατέβηκε στη γη, για τη σωτηρία των ανθρώπων. (Ας μην
ξεχνάμε, πως το πενήντα, είναι ο αριθμός της Πεντηκοστής, δηλαδή
του Αγίου Πνεύματος, απόδειξη, πως οι κιβδηλοποιοί της Ιστορίας,
δεν είχαν συμπλέγματα κατωτερότητας!)
Για να δώσουν όμως μιαν αδιαφιλονίκητη αξία και μια δικαίωση
στήδημιουργία τους, δε μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μόνο τους
συνηθισμένους «αποστολικούς μάρτυρες». Κατασκεύασαν, λοιπόν,
ένα καινούργιο πρόσωπο, ταυτίζοντας τρία παλαιότερα. Τα κείμενα
των χειρογράφων, που μιλούσαν για τα τρία αυτά πρόσωπα,
διαλύθηκαν και συναρμολογήθηκαν από την αρχή. Κι όπως ήταν

παλαιότερα από τα καινούργια «κανονικά» ευαγγέλια, έδωσαν στο
νεοδημιούργητο πρόσωπο, μια αίσθηση ιστορικής αυθεντικότητας.
Ταυτόχρονα, από την Ίδια αυτή εποχή και για όλους τους αιώνες που
ακολούθησαν, έκανε την εμφάνιση του, το σιδερένιο χειρόκτι της
Εκκλησιαστικής εξουσίας, έτοιμο, Perinde ad Cadaver, να φιμώσει
οριστικά οποιονδήποτε ερευνητή, που θα τολμούσε να κάνει
ανορθόδοξες σκέψεις.
Γι’ αυτόν το λόγο, ο επίσκοπος RICCIOTTI, στο βιβλίο του Ο Άγιος
Απόστολος Παύλος, μας δίνει τα παρακάτω συμπεράσματα, χωρίς
βέβαια να ξεφεύγει από τα νόμιμα όρια:
α) Όλες οι πηγές, που δίνουν πληροφορίες για τη ζωή του
Παύλου, βρίσκονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έξω από αυτήν, δε
βρίσκει κανείς, απολύτως τίποτα. Τα στοιχεία, από άλλες πηγές, είναι
ελάχιστα κι ύποπτα, (παρ. 90)
β) δεν υπάρχει κανένα κείμενο που να μας πληροφορεί για τη
χρονολογία της γέννησης του Παύλου (παρ. 149)
γ) Όσο για τη χρονολογία, που μαρτύρησε ο Παύλος, οι
πληροφορίες είναι αόριστες, και δεν συμπίπτουν... Δεν είναι γνωστή
η χρονολογία του θανάτου του... (παρ. 671)
Με τον ίδιο τρόπο, ο αβάς LOISY, χωρίς να τολμάει ν' αρνηθεί
επίσημα την ιστορική ύπαρξη του προσώπου, παραδέχεται, ωστόσο,
πως δεν υπάρχει καμιά αξιόλογη πληροφορία για το άτομό του. Με
περισσότερο θάρρος, ο BRUNO BAUER κι ένα μεγάλο μέρος από τους
ολλανδούς ερευνητές, δηλώνουν πως πρόκειται για ένα πρόσωπο
φανταστικό.
Στην έρευνά μας, θ' ασχοληθούμε με το ν άνθρωπο αυτόν, όπως
μας τον παρουσιάζει το κείμενο με τον τίτλο Πράξεις των
Αποστόλων, και θα τον εξετάσουμε μ' έναν τελείως ριζοσπαστικό
τρόπο, αφήνοντας για τις διάφορες Εκκλησίες την ευθύνη της
Ιστορικής πλάνης, αν υπάρχει ιστορική πλάνη μερική ή καθολική.
Κι αρχίζοντας, ας μας επιτραπεί να παρουσιάσουμε ένα μικρό
αριθμό από ερωτήματα.
Αν ο Σαύλος-Παύλος είναι εβραίος, και γεννημένος, σύμφωνα με
τη γνώμη των καθολικών Ιστορικών «τα πρώτα χρόνια της
χριστιανικής εποχής, η μερικά χρόνια νωρίτερα ... » (βλ. Έπ.
RICCIOTTI: Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, παρ. 149), τότε, κατά
συνέπεια, θα πρέπει να είναι περίπου τριάντα πέντε χρονών την
εποχή της επίσημης χρονολογίας του θανάτου του διακόνου

Στέφανου, το
δυνατότητα:

36μ.Χ.
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α) να διοικεί, ένα είδος παρακρατικής αστυνομίας (Πράξεις των
Αποστόλων: Η', 3 και Θ', 1)
β) να παίρνει από τον αρχιερέα, που εκείνη την εποχή ονομάζεται
Γαμαλιήλ, τη διαταγή, που του επιτρέπει να δράσει μακρυά από την
Ιερουσαλήμ, καταδιώκοντας τους χριστιανούς (θα εξετάσουμε
αργότερα, κατά πόσο στέκει, από ιστορική άποψη, το γεγονός)
γ) να είναι σύμφωνος με την καταδίκη και τη θανάτωση του
Στέφανου, σε σχέση με την ηλικία του και την αποστολή του
(Πράξεις των Αποστόλων: Η', 1 και ΚΒ', 20)
Αλλά, πως θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε λογικά το μειωμένο
ρόλο που παίζει, τη στιγμή που εκτελούν το Στέφανο, φυλάγοντας
απλώς τα ρούχα αυτών που τον πετροβολούν; Αν είναι Εβραίος, και
μάλιστα τριάντα πέντε χρονών περίπου, είναι ήδη, από πολύ καιρό,
ενήλικος από θρησκευτική και πολιτική άποψη, και πρέπει, σύμφωνα
με το νόμο, να πάρει μέρος στο λιθοβολισμό εφ' όσον βρίσκεται εκεί
(Δευτερονόμιο: ΙΖ', 7). Είναι μια νομική υποχρέωση γι’ αυτόν.
Στην αντίθετη περίπτωση, δεν είναι Εβραίος, αλλά Ιδουμαίος, όπως
θ' αποδείξουμε στη συνέχεια του βιβλίου μας.
Ακόμα αν το 36, διοικεί ένα είδος παρακρατικής αστυνομίας, που
υπακούει στο Σανχεντρίν και στον Αρχιερέα, κι είναι περίπου τριάντα
πέντε χρονών, τότε, δεν αποκλείεται να είχε το ίδιο αξίωμα και δύο
χρόνια νωρίτερα, το 34 ή το 35, όταν συνέλαβαν τον I ησού στο
όρος των Ελαιών. Κατά συνέπεια, θα ήταν ίσως αυτός, που διοικούσε
τ' απόσπασμα της φρουράς, που συνόδευσε τη σπείρα των
λεγεωνάριων και το χιλίαρχο, όταν οργανώθηκε η εκστρατεία, για
να κυκλωθεί το κρησφύγετο του IERAHMEEL μετά την προδοσία του
Ιούδα (Σ.Σ. βλ. Για περισσότερες λεπτομέρειες «Ιησούς, ή
το
θανάσιμο μυστικό των Ναϊτών»). Σύμφωνα λοιπόν, με αυτόν το
συλλογισμό, γνώριζε τον Ιησού, πήρε μέρος στη σύλληψη του, κι
έχει το μερίδιο του από την ευθύνη για το θανατο του. Είτε ο ίδιος,
είτε ο Λουκάς, ο «γραμματέας» του, είτε ο ανώνυμος γραφέας, που
έγραψε τις Πράξεις των Αποστόλων, λέει ψέματα, αφήνοντας να
εννοηθεί πως δεν είχε γνωρίσει ποτέ του τον Ιησού... Μάλιστα, θα
πρέπει να ήταν άνθρωποι δικοί του αυτοί που πήγανε, με διαταγή
του Σανχεντρίν, να φυλάξουν ττον τάφο του Ιησού, πράγμα, που
δεν το πέτυχαν τελικά. Έτσι, ο Σαύλος-Παύλος δεν αγνοεί, ούτε την
απαγωγή του πτώματος του Ιησού, γεγονός που το αποδείξαμε στο
προηγούμενο Βιβλίο μας.

Επί πλέον, η
γέννηση του Παύλου «τα πρώτα χρόνια της
χριστιανικής εποχής, ή λίγο ενωρίτερα», αποκαλύπτει ένα ακόμα
ψέμα του συντάκτη των Πράξεων, γιατί είναι αδύνατο, όπως λέει το
κείμενο αυτό (ΙΓ, 1 - ας συγκρατήσει ο αναγνώστης το εδάφιο, γιατί
είναι Πόλυ σημαντικό), να μεγάλωσε ο Σαύλος-Παύλος μαζί με τον
Ηρώδη τον
Τετράρχην και τον Μαναήν, εφ’ όσον ο ΗρώδηςΑγρίππας ο Β', γεννήθηκε το 27μ.Χ. και πέθανε στη Ρώμη το 100. Ο
Σαύλος-Παύλος, το 27 ήταν περίπου είκοσι επτά χρονών...
Αν τώρα, αναλύσουμε προσεκτικά τις Επιστολές του Παύλου θα
δούμε να ξεπροβάλλουν δυο διαφορετικά πρόσωπα:
- το πρώτο, είναι ένας ελληνιστής της Διασποράς, ρωμαίος
πολίτης, που μιλάει και γράφει ελληνικά, αντιπαθεί όλα τα ταμπού
και τις νομικές διατάξεις του Ιουδαϊσμού, προπάντων την περιτομή,
και ονομάζεται Παύλος.
- το δεύτερο, είναι ένας ευσεβής εβραίος από καλή γενιά, από τη
φυλή του Βενιαμίν (που στα παλιά χρόνια ήταν μία από τις δυο
πολεμικές φυλές του Ισραήλ), και ονομάζεται Σαύλος.
Το καθένα από τα δυο αυτά πρόσωπα, έχει και μια διαφορετική
ιδεολογία. Ο πρώτος, που έχει ανατραφεί με το ελληνικό πνεύμα,
βλέπει το ν Χριστό, σαν ένα θείο ον, που κατέβηκε «από τους
ουρανούς», πήρε ανθρώπινη μορφή, πέθανε πάνω στο σταυρό,
αναστήθηκε σαν πνεύμα, για να δικαιώσει, ακριβώς, τη νίκη του
πνεύματος πάνω στην ύλη , κι έτσι έφερε στους ανθρώπους, την
πνευματική απελευθέρωση, από τον καταναγκασμό των κατωτέρων
και μεσολαβητικών «δυνάμεων».
Ο δεύτερος, παρουσιάζει ένα μείγμα από ναζαρικές κι εβιωνιτικές
παραδόσεις. Βλέπει τον Ιησού σαν έναν άνθρωπο με σάρκα και οστά,
γεννημένον από μια γυναίκα, που βαστάει από τη γενιά του Δαυίδ,
υποταγμένο στον Ιουδαϊκό νόμο, που πέθανε πάνω στο σταυρό,
αναστήθηκε σα σώμα, και τελικά θεοποιήθηκε1.
Ο «τρίτος άνθρωπος» είναι ένα μάγος, που μας τον παρουσιάζουν
με τ’ όνομα, «Σίμων ο Μάγος».
Να λοιπόν τρία πρόσωπα, με τρεις διαφορετικές ιδεολογίες,
απόλυτα αντιφατικές μεταξύ τους. Θ' ανοίξουμε έτσι τώρα, το
φάκελο της υπόθεσης, που λέγεται «άγιος Παύλος, ο απόστολος των
Εθνών». και προειδοποιούμε τον αναγνώστη, πως θα οδηγηθεί από
έκπληξη σε έκπληξη, όπως έγινε στον πρώτο μας τόμο, για τον
Ιησού. Τα ερωτήματα θα πέσουν απανωτά.

Ο Άγιος Ιερώνυμος, ερευνώντας την ταυτότητα του Επαφρά, που
η Επιστολή προς Φιλήμονα (23) τον αναφέρει σαν «συναιχμάλωτο»
του Παύλου, μας μεταδίδει, το «μύθο», όπως τον χαρακτηρίζει ο
ίδιος, της γέννησης του, στο Γισγαλά της Άνω Γαλιλαίας, κι όχι στην
Ιουδαία:
«Ποιος είναι ο Επαφράς, ο συναιχμάλωτος του Παύλου;... Μας
πληροφόρησαν, για τον εξής μύθο (FABULA). Λένε, πως οι γονείς
του απόστολου Παύλου, ήταν από το Γισγαλά της Γαλιλαίας. Οι
Ρωμαίοι, κατάκτησαν την περιοχή, την ερήμωσαν και μετέφεραν
τους κατοίκους της αιχμάλωτους, στην Ταρσό της Κιλικίας. Ο
Παύλος,
που
όταν
συνέβη
αυτό,
ήταν
ακόμα
νεαρός
(ADOLOSCENTEM), ακολούθησε τους γονείς του στην εξορία» (Άγιος
Ιερώνυμος: Σχόλια για την Επιστολή προς Φιλιππησίους, XXIII —
M.L. XXVI, 617-643).
Πρώτο Ερώτημα
Η
εκτόπιση των κατοίκων του Γισγαλά είναι μέρος από τ'
αντίποινα που διέταξε ο Βάρος, (που σταύρωσε δυο χιλιάδες
εβραίους αιχμάλωτους στα υψώματα της Ιερουσαλήμ), ανάμεσα στο
6 και το 4 π. Χ. Αλλά, μας λένε πως την ίδια εποχή, ο Παύλος, ήταν
ακόμα ένας νεαρός (ADOLESCENTEM). Κατά συνέπεια, θα είχε
γεννηθεί, γύρω στα 21 π.Χ., για να είναι δεκαπεντάχρονος όταν
έγινε η εκτόπιση. Η πληροφορία όμως αυτή, είναι πολύ δύσκολο να
διασταυρωθεί
**1 Αξίζει να σημειωθεί, πως όταν ο Παύλος μιλάει για τη φυλή
του, για το έθνος του, δεν λέει «εμείς» αλλά «οι Εβραίοι». Η
έκφραση αυτή είναι ακόμα μία απόδειξη πως δεν ήταν εβραίος από
καταγωγή.
Με την επίσημη χρονολόγηση της ζωής του, κι αυτό, γιατί την
εποχή του λιθοβολισμού του Στέφανου, το 36 μ.Χ. Θα πρέπει να
ήταν περίπου 57 χρονών. Πώς, λοιπόν, μπορούν οι Πράξεις των
Αποστόλων να μας λένε ότι «οι μάρτυρες απέθεντο τα ιμάτια αυτών
παρά τους πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου» (Ζ', 58), αν ο
«νεανίας» είναι πενήντα εφτά χρονών; Ακόμα, εφ’ όσον η επίσημη
χρονολογία του θανάτου του, θεωρείται το 67 μ.Χ., τότε θα πρέπει
να πέθανε 88 χρονών, πράγμα πολύ απίθανο, αν θυμηθεί κανείς όλα
τα ταξίδια και τις περιπέτειές του.
Παρακάτω, και στο ίδιο κεφάλαιο, ο Άγιος Ιερώνυμος, αντιγράφει
τα λόγια του Παύλου: «Εβραίοι είσι; καγώ... Σπέρμα Αβραάμ;
καγώ... Περιτομή οκταήμερος, εκ γένους Ισραήλ, φυλής Βενιαμίν,
Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμον Φαρισαίος...» (β' Προς Κορινθίους:
ΙΑ', 22 -Προς Φιλιππησίους: Γ, 5). Κι ο Ιερώνυμος συμπεραίνει:

«magis Judeum quam Tarsensem...» δηλαδή:
φαίνεται πως ήταν εβραίος, παρά από την Ταρσό...»

«περισσότερο

Δεύτερο Ερώτημα
Γιατί ο Παύλος νοιώθει την ανάγκη να διευκρινίσει πως είναι, και
«σπέρμα Αβραάμ» και «εκ γένους Ισραήλ»;1 Η μόνη απάντηση, που
θα μπορούσε να δοθεί στο ερώτημα, είναι, πως ακόμα τον 4ο και 5ο
αιώνα (εποχή, που έγινε η επιδιόρθωση των κανονικών κειμένων)
ορισμένοι μορφωμένοι κύκλοι, γνώριζαν την ΙΙδουμαϊκή καταγωγή
του , και το γεγονός πως ήταν πρίγκιπας από την οικογένεια του
Ηρώδη , πράγμα, που οι ανώνυμοι γραφείς, ανέλαβαν να
διαψεύσουν.
Βέβαια, δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία πως ήταν «σπέρμα
Αβραάμ», αλλά από τη γενιά του Ισμαήλ, του γυιου του Αβραάμ και
της Άγαρ, δούλας της στείρας του γυναίκας Σάρρας, και που είναι ο
πατριάρχης του αραβικού έθνους. Οι ανώνυμοι όμως γραφείς, δεν
θα τολμούσαν να ισχυριστούν πως ο δέκατος τρίτος απόστολος του
Ιησού, δεν ήταν Εβραίος. Έτσι, διορθώνοντας το αρχαίο κείμενο των
Πράξεων, σκεπάζουν την αλήθεια. Μ' αυτόν λοιπόν τον τρόπο,
εξηγείται η επιμονή του Παύλου, ν' αποδείξει πως ήταν Εβραίος,
υπογραμμίζοντας μάλιστα τη φυλή του, και την αίρεσή του
(Φαρισαίος). Ας συνεχίσουμε όμως, την ανάγνωση του Άγιου
Ιερώνυμου, παρατηρώντας, πως αποδέχεται τελικά το γεγονός της
γέννησης του Παύλου στο Γισγαλά!
«Ο απόστολος Παύλος, που προηγουμένως ονομαζόταν Σαύλος,
δεν πρέπει να καταλογίζεται ανάμεσα στους δώδεκα απόστολους1
Ήταν από τη φυλή του Βενιαμίν, και την πόλη Γισγαλά, της
Ιουδαίας. Όταν οι Ρωμαίοι κατάκτησαν την περιοχή, οδήγησαν όλους
τους κατοίκους, και μαζί μ’ αυτούς τον Παύλο και τους γονείς του,
στην Ταρσό, της Κιλικίας. Αργότερα, οι γονείς του, τον έστειλαν
στην Ιερουσαλήμ, για να σπουδάσει το Νόμο. Εκεί μορφώθηκε από
τον σοφό Γαμαλιήλ, που τον μνημονεύει κι ο Λουκάς». (Άγιος
"Ιερώνυμος: DE VIRIS ILLUSTRIBUS, M.L. XXIII, 615-646).
Τρίτο Ερώτημα
Ο Ιερώνυμος, μας ανέφερε παραπάνω πως ο πληθυσμός του
Γισγαλά, εκτοπίστηκε στην Κιλικία, και πως οι γονείς του Παύλου,
μαζί με το γυιό τους, σε νεανική ακόμα ηλικία, εξορίστηκαν στην
Ταρσό. Αλλά, συνήθως, όταν οι Ρωμαίοι διέταζαν τη μαζική εκτόπιση
των κατοίκων, το έκαναν γι’ αντίποινα. Ήταν ένα είδος τιμωρίας, που
επέβαλαν στο λαό της πολιτείας, που είχε φιλοξενήσει επαναστάτες,
και στη συγκεκριμένη περίπωση, ζηλωτές. Οι εκτοπισμένοι κάτοικοι,
έπαιρναν την ιδιότητα του σκλάβου. Βέβαια, δεν τους πουλούσαν
πάντοτε στα σκλαβοπάζαρα σε ιδιώτες, αλλά γίνονταν μαζικά,
«σκλάβοι
του
Αυτοκράτορα»,
δηλαδή,
του
κράτους.
Οι

δουλοπάροικοι του Μεσαίωνα, κι οί μουζίκοι της τσαρικής Ρωσσίας,
που ήταν απόλυτα δεμένοι με τη γη τους κι αποτελούσαν αντικείμενο
αγοροπωλησίας των φεουδαρχών και των πριγκήπων, που
παντρεύονταν μόνο με την άδεια των κυρίων τους, και σε περίπτωση
ανυπακοής τους εξόριζαν στη Σιβηρία, ήταν ακριΒώς οι απόγονοι του
θεσμού των «σκλάβων του Αυτοκράτορα». Πως λοιπόν, μπόρεσε ο
Παύλος-Σαύλος, όντας σκλάβος και γιος σκλάβων, να εγκαταλείψει
την υποχρεωτική διαμονή της οικογένειας του, και να πάει να γίνει
σπουδαστής του Ιουδαϊκού Νόμου «παρά τους πόδας Γαμαλιήλ»
(Πράξεις: ΚΒ', 3), στην Ιερουσαλήμ; Θα ήταν δύσκολο να
φανταστούμε τους καχύποπτους Ρωμαίους, να επιτρέπουν τέτοιες
πολυτέλειες στους εκτοπισμένους τους.
**1 «Θα πρέπει να μάθουμε την έννοια που είχε ο όρος,
απόστολος, στον Ιουδαϊσμό, πριν πάρει τη χριστιανική του σημασία.
Για τους Εβραίους, ένας απόστολος, ήταν ένας απεσταλμένος του
Σανχετρίν της Ιερουσαλήμ, με την εξουσιόδοτηση να εισπράξει το
φόρο για τον Ναό, από τις συναγωγές της Διασποράς, ελέγχοντας,
ταυτόχρονα, τον ορθόδοξο τρόπο της λειτουργίας τους». (ROBERT
STAHL: Οι Μανδαίοι και οι καταγωγές του χριστιανισμού, σελ. 135.

Όταν ο Πομπήιος νίκησε τον τελευταίο Βασιλιά της δυναστείας των
Ασμοναίων, Αριστόβουλο, στραγγάλισε, σύμφωνα με τη συνήθεια,
ένα μεγάλο αριθμό από εβραίους αιχμαλώτους, μετά τον «θρίαμβό»
του στη Ρώμη: «Οι γιοί κι οι κόρες του λαού του Ισραήλ, γνώρισαντή
φριχτή αιχμαλωσία. Πάνω στο λαιμό τους χαράχτηκε το σημάδι της
υποδούλωσης τους.» (Ψαλμοί του Σολομώντα, 11, 6). Το σημάδι
αυτό, αντικατέστησε το σιδερένιο κρίκο, που εμπόδιζε την εργασία
του σκλάβου, και χαραζόταν με πυρωμένο σίδερο, ολόγυρα στο
λαιμό του δούλου. Ήταν το σημάδι της ισόβιας ιδιότητας του, και το
έλεγαν και «ζυγό». Ορισμένες καθολικές παραδόσεις, μας μιλάνε και
για κάποιον «ζυγό του Χριστού», που ήταν «ελαφρύς κι απαλός»,
γιατί τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας, ακούμε συχνά να
αναφέρουν τους «σκλάβους του Χριστού» (βλ. Εξομολόγηση του
Άγιου Κυπριανού, 16).
Ακόμη, ο ανώνυμος γραφέας, που βάζει τον Σαύλο-Παύλο να
δηλώνει πως είναι Ρωμαίος πολίτης (CIVITAS ROMANA) από τη
γέννηση του, λέει ψέματα (Πράξεις των Αποστόλων: ΚΒ', 28).
Αγνοεί πως ο Αυτοκράτορας Αύγουστος, είχε απαγορεύσει να δίνεται
το προνόμιο αυτό σ' έναν απελεύθερο (πόσο μάλλον σ' ένα σκλάβο),
που παλαιότερα είχε αλυσοδεθεί.
«Και σε ό,τι άφορα τους σκλάβους, επειδή δεν ήταν απόλυτα
ικανοποιημένος στην προσπάθειά του, να τους κρατήσει μακρυά από

την απλή ελευθερία κι ακόμα περισσότερο από την τέλεια ελευθερία,
περιόρισε τον αριθμό και τις κατηγορίες αυτών, που είχαν την
πιθανότητα να γίνουν απελεύθεροι, και, πρόσθεσε ακόμα, πως ποτέ
ένας απελεύθερος δε θα μπορούσε ν' αποκτήσει την ιδιότητα του
ρωμαίου πολίτη, γιατί ένας πολίτης της Ρώμης, δε θα μπορούσε ποτέ
να είχε δεθεί με αλυσίδες και μαστιγωθεί» (Σουετόνιος: η ζωή των
Δώδεκα Καισάρων, Αύγουστος, XL).
Αλλά, γνωρίζουμε πως όλοι οί εκτοπισμένοι, κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς τους, ήταν αλυσοδεμένοι. Ο Φλάβιος Ιωσήφ, στους
«Πολέμους της Iουδαίας, III, V», μας πληροφορεί πως ο κάθε
ρωμαίος στρατιώτης κουβαλούσε μαζί με τις αποσκευές του, έναν
αριθμό από αλυσίδες, ειδικά για τον σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια, αν
οι γονείς του Σαύλου-Παύλου κι ο ίδιος, εκτοπίστηκαν από το
Γισγαλά στην Ταρσό της Κιλικίας, φόρεσαν τις ρωμαϊκές αλυσίδες
στο διάστημα ενός ταξιδιού, που κάλυψε μιαν απόσταση πάνω από
τετρακόσια χιλιόμετρα, και που, φυσικά, το έκαναν με τα πόδια. Δε
θα μπορούσαμε λοιπόν να παραδεχτούμε, πως, φτάνοντας εκεί, τους
ονόμασαν αμέσως CMS ROMANUS;
Τέταρτο Ερώτημα
Αν παραδεχτούμε, πως ο Παύλος κατόρθωσε, χρησιμοποιώντας
χρήματα και γνωριμίες, να γίνει ένας απελεύθερος, πως εξηγείται το
γεγονός ότι, αποκεφαλίστηκε το 67 στη Ρώμη, σα ρωμαίος πολίτης;
Οι απελεύθεροι, με την καταδίκη τους σε θάνατο, έχαναν αμέσως
αυτήν την ιδιότητα, και ξαναγίνονταν σκλάβοι, γεγονός, που
επέβαλλε τη θανάτωση τους πάνω στο σταυρό. Αν, λοιπόν, ο Παύλος
πέτυχε να γίνει ένας απελεύθερος, τότε, δεν αποκεφαλίστηκε, αλλά
σταυρώθηκε σα σκλάβος, σύμφωνα με τους ρωμαϊκούς νόμους. Αν
όμως πράγματι αποκεφαλίστηκε τότε δεν εκτοπίστηκε ποτέ του, ούτε
ο ίδιος ούτε οι γονείς του στην Ταρσό. Έτσι, δημιουργείται το
πρόβλημα της πραγματικής καταγωγής του και το ερώτημα, γιατί οι
ανώνυμοι γραφείς του 4ου αιώνα προσπάθησαν να την κρύψουν.
Υπήρχαν δύο κατηγορίες απελεύθερων:
α) αυτοί, που ο κύριος τους, τους είχε παρουσιάσει σ' έναν
πραίτωρα η
σ' έναν ανθύπατο, δηλώνοντας του, ότι τους
ελευθέρωνε. Ο αξιωματούχος άγγιζε το σκλάβο μ’ ένα μπαστούνι,
που λεγόταν VINDICTA. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκαν οι
πραγματικά ελευθερωμένοι.
β) αυτοί, που είχαν ελευθερωθεί ανεπίσημα, μόνο με την
υπόσχεση του κυρίου τους. Δεν ήταν απόλυτα ελεύθεροι, κι
εξακολουθούσαν να είναι υποχρεωμένοι νομικά, απέναντι στον κύριο
τους.

Αυτές είναι, τουλάχιστον, οι πληροφορίες, που μας δίνει ο Τάκιτος
(Χρονικά. XIII, XXVII, XXXII), σε ό,τι αφορά τη ρωμαϊκή νομοθεσία
για τους σκλάβους.
Στην πραγματικότητα, κι αντίθετα απ’ ό,τι ισχυρίζονται συχνά,
ένας απελεύθερος, δεν μπορούσε να γίνει ipso facto, ρωμαίος
πολίτης. Ποιον προσπαθούν να πείσουν, λέγοντας πως ένας
απελεύθερος, ασήμαντος κι άγνωστος, που χρωστούσε την ιδιότητα
αυτή στην καλωσύνη του κυρίου του, κατάφερε να γίνει ρωμαίος
πολίτης, ενώ τόσοι άλλοι ξένοι πρίγκιπες, που ζούσαν από χρόνια
στη Ρώμη, δεν το κατάφεραν ποτέ;
Ένας ρωμαίος πολίτης, δεν μπορούσε, ούτε να χτυπηθεί, ούτε να
μαστιγωθεί, ούτε να σταυρωθεί, ούτε να γίνει σκλάβος. Ο νόμος
LEX VALERIA, του 509 π.Χ., απαγόρευε την κακομεταχείριση και τον
Ευλοδαρμό ενός ρωμαίου πολίτη, χωρίς τη λαϊκή έγκριση. Κι ο νόμος
LEX PORCIA, του 248 π.Χ. απαγόρευε τον ξυλοδαρμό και την
κακομεταχείριση του ρωμαίου πολίτη, για οποιονδήποτε λόγο.
Οι απελεύθεροι, που καταδικάζονταν σε θάνατο, σταυρώνονταν σα
σκλάβοι, γιατί έχαναν την ιδιότητα του απελεύθερου με την καταδίκη
τους. Ο Τάκιτος μας πληροφορεί (Χρονικά XIII, XXVI) πως η
απελευθέρωση των σκλάβων, γινόταν πάντοτε με όρους κι ότι σε
περίπτωση, που ο κύριός τους κινδύνευε από κάποιον από αυτούς,
είχε το δικαίωμα να τον εξορίσει μακρυά. Ακόμα, μας πληροφορεί για
περιπτώσεις, που σταυρώθηκαν απελεύθεροι. Όταν ένας σκλάβος,
δολοφονούσε τον κύριο του, τότε, όλοι οι σκλάβοι του κι όλοι οι
απελεύθεροι του, σταυρώνονταν. Βέβαια, αυτό δε θα μπορούσε να
συμβεί σ' έναν απελεύθερο, που απόκτησε τον τίτλο του Ρωμαίου
πολίτη, αλλά, όπως είδαμε, αποκλειόταν η
περίπτωση να τον
αποκτήσει.
Κατά συνέπεια, αν ο πατέρας του Παύλου, που εκτοπίστηκε στην
Ταρσό, κι έγινε έτσι «σκλάβος του Αυτοκράτορα», κατάφερε
αργότερα ν' αποκτήσει την ελευθερία του, αυτό δεν σημαίνει πως
έγινε και ρωμαίος πολίτης.
Ο Παύλος, αν πραγματικά ήρθε από την Ταρσό, σαν σκλάβος κι
εκτοπισμένος, γιος σκλάβων κι εκτοπισμένων, δε θ’ αποκεφαλιζόταν
στη Ρώμη, αλλά θα πέθαινε πάνω στο σταυρό.
Σύμφωνα με το ρωμαϊκό νόμο, το παιδί ακολουθούσε την τύχη της
«κοιλιάς, που το γέννησε». Το παιδί μιας ελεύθερης γυναίκας μ' ένα
σκλάβο, γεννιόταν ελεύθερος. Αντίθετα, το παιδί μιας σκλάβας μ’
έναν ελεύθερο άντρα, γεννιόταν σκλάβος.

Κι ο ρωμαϊκός αυτός νόμος, καθόριζε ακριβώς την τύχη του
Παύλου.
Πέμπτο Ερώτημα
Αν παραδεχτού με, πως, ο Παύλος, κατάφερε να γίνει
απελεύθερος, πως και πότε μπόρεσε να γίνει ρωμαίος πολίτης; Ο
Παύλος, αν πιστέψουμε τις Πράξεις, ήταν ρωμαίος πολίτης από τη
γέννηση του, και πολύ περήφανος γι' αυτό. Ο Βολταίρος, έκανε μια
θαυμάσια παρατήρηση πάνω στο θέμα:
«Ήταν, πράγματι, ο Παύλος, ένας ρωμαίος πολίτης, όπως συνηθίζει
να κομπάζει; Αν ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας, η Ταρσός έγινε
ρωμαϊκή επαρχία, μόνον εκατό χρόνια μετά το θάνατό του! Αν πάλι,
όπως νομίζει ο Άγιος Ιερώνυμος, ήταν από το χωριό Γισγαλά, η
τοποθεσία αυτή ανήκει στη Γαλιλαία, κι από πότε οι Γαλιλαίοι έγιναν
ρωμαίοι πολίτες;...» (Βολταίρος: Φιλοσοφικό Λεξικό: Παύλος).
Η εκτόπιση των γονιών του, ήταν μια πραγματική αιχμαλωσία σ’
έναν καθορισμένο χώρο, πράγμα, που το επιβεβαιώνει και ο Φώτιος,
ένας σοφός ερευνητής του 9ου αιώνα, που έγινε και πατριάρχης της
Κωσταντινούπολης:
«Ο Παύλος, από τους προγόνους του, είχε σαν πατρίδα του τα
Γισγαλά, που είναι ακόμα ένα χωριό στην Ιουδαία... αλλά μετά τη
ρωμαϊκή κατάκτηση, οι γονείς του, μαζί με τους περισσότερους
κάτοικους οδηγήθηκαν αιχμάλωτοι στην Ταρσό...» (Φώτιος: A D
AMPHILOCIUM, CXVI)
Με την ευκαιρία, μπορούμε να παρατηρήσουμε, πως οι αρχαίοι
συγγραφείς τοποθετούν συχνά το Γισγαλά στην Ιουδαία. Αυτό
συμβαίνει, γιατί κάνουν σύγχιση στη φρασεολογία του, με την
Ιουδαία και την Παλαιστίνη. Λέγοντας Ιουδαία, εννοούν ολόκληρο το
χώρο του Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, το Γισγαλά βρισκόταν στην
Άνω Γαλιλαία.
Ο Επιφάνιος, πολεμώντας τις θεωρίες των ΕΒιωνιτών, που
πίστευαν πως ο Παύλος, δεν ήταν από καταγωγή Εβραίος, μας λέει
ότι: «Ο Απόστολος Παύλος, παρ' όλο, ότι γεννήθηκε στην Ταρσό,
ωστόσο, δεν ήταν ξένος με την εβραϊκή φυλή» (Επιφάνιος: CONTRA
HAERESES, ΡΑΝARIΟΝ, XXX).
Η θέση του Επιφάνιου, είναι πολύ προχωρημένη. Αν αναγνωρίζει
πως ο Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό, αυτό σημαίνει πως ήταν ένας
εβραίος της διασποράς.
Έκτο Ερώτημα

Οι Πράξεις των Αποστόλων μας λένε, πως, ο προσηλυτισμός του
Παύλου, έγινε πάνω στο δρόμο, που οδηγεί απ’ την Ιερουσαλήμ στη
Δαμασκό:
«Ο δε Σαύλος έτι εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του
Κυρίου, προσελθών τώ αρχιερεί, ητήσατο παρ’ αυτού επιστολάς είς
Δαμασκόν προς τας συναγωγάς, όπως εάν τινάς εύρη της οδού
όντας, άνδρας τε και γυναίκας, δεδεμένους αγάγη είς Ιερουσαλήμ.Εν
δε τω πορεύεσθαι εγένετο αυτόν εγγίζειν τη Δαμασκώ, και εξαίφνης
περιήστραψεν αυτόν φως από του ουρανού, και πεσών επί τη γην
ήκουσε φωνήν λέγουσαν αυτώ. Σαούλ Σαούλ τί με διώκεις; Είπε δέ.
Τις εί. Κύριε;» (Πράξεις: Θ', 1-5)
Ο Άγιος Κυπριανός, πέθανε το 240, με το διωγμό του Δέκιου
(αποκεφαλίστηκε). Τον 4ο αιώνα κυκλοφόρησε μια τριλογία με τ’
όνομά του: Προσηλύτιση, Εξομολόγ ησ η, Μαρτύριο. Να, λοιπόν, τί
διαβάζουμε στην Εξομολόγηση:
«Κι ο Ευσέβιος είπε: ο απόστολος του Χριστού με τ' όνομα Παύλος,
δεν ήταν ένας μάγος (ας σημειώσουμε αυτήν τη διάψευση, γιατί έχει
σημασία και θα το δούμε αργότερα), αλλά, στην αρχή, ήταν κι αυτός
ένας από τους πιο φανατικούς διώκτες των δούλων του Χριστού.
Έδωσε τη συγκατάθεση του, για το φόνο του Στέφανου (ας
σημειώσουμε κι αυτή την παρατήρηση). Επί πλέον, με γραπτή
διαταγή του κυβερνήτη έδιωξε από τον τόπο τους κι απ’ όλη την
περιοχή της πόλης της Δαμασκού, όλους όσους λάτρευαν το Χριστό.
Αλλά, τελικά, προσηλυτίστηκε, κι έγινε ο εκλεκτός απόστολος του
Χριστού, όπως το εξομολογείται κι ο ίδιος: «Μου δόθηκε η
συγχώρεση από το Χριστό, γιατί όλα όσα έκανα, τα έκανα από
άγνοιά μου». και στις Πράξεις των Αποστόλων, είναι γραμμένο πως,
πολλοί από αυτούς, που είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν με τη μαγεία,
έκαψαν τα μαγικά βιβλία τους, κι αφιερώθηκαν στο Χριστό.»
(Κυπριανός: Εξομολόγηση , 16).
Αυτή η αναφορά στη μαγική τέχνη, είναι πολύ σημαντική και θα
την εξετάσουμε αναλυτικώτερα, μαζί με το πρόβλημα του Σίμωνα
της Σαμάρειας και του Σίμωνα-Πέτρου, που ήταν κι οι δυο αντίπαλοι
του Σαύλου-Παύλου. Γιατί είναι πολύ παράξενο το γεγονός πως,
τόσο ο Κυπριανός, όσο κι ο Ευσέβιος συνδέουν διακριτικά το Σαύλο
με τη μαγεία...
Στις Πράξεις των Αποστόλων, διαβάσαμε πως ήταν ο αρχιερέας,
που έδωσε στον Σαύλο τις γραπτές εντολές, για την αποστολή του.
Στην «Εξομολόγηση» βλέπουμε πως ήταν ο κυβερνήτης. Όρος, που
στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, εννοεί πάντοτε το στρατιωτικό
διοικητή η προκουράτορα. Η διαφορά αυτή είναι πολύ σημαντική,
γιατί αποκαλύπτει, από ποιον πράγματι ο Παύλος έπαιρνε διαταγές;

Σύμφωνα με τις Πράξεις, έπαιρνε διαταγές από τις Ιουδαϊκές
δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με την Εξομολόγηση, από τις δικαστικές
αρχές του ρωμαίου κατακτητή. Πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί αυτή η
διαφορά; Ο Παύλος, διευθύνει μια «παράλληλη» αστυνομία, στην
υπηρεσία της Ρώμης, ή μέρος από τη φρουρά του Ναού;
Έβδομο Ερώτημα
Στις Πράξεις, βλέπουμε πως ο προσηλυτισμός του Παύλου, έγινε
πάνω στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Αντίθετα, σύμφωνα με την
«Εξομολόγηση», ο προσηλυτισμός έγινε αφού τελείωσε η
επιχείρηση, που ανέλαβε ο Παύλος, για την εκκαθάριση της
Δαμασκού.
Το τελικό κείμενο της Εξομολόγησης, θα πρέπει να γράφτηκε
ανάμεσα στα 360 και 370. Όπως είδαμε, το κείμενο αυτό αναφέρει
τις Πράξεις των Αποστόλων. Κατά συνέπεια, οι Πράξεις
κυκλοφορούσαν ήδη αυτή την εποχή. Αλλά, πως θα μπορούσε να
δικαιολογηθεί η διαφορά της διήγησης, για τον προσηλυτισμό του
Παύλου; Ο τελευταίος άκουσε την «περίφημη φωνή», πριν να μπει
στη Δαμασκό, ή
προσηλυτίστηκε, αφού κυνήγησε πρώτα τους
χριστιανούς από την πόλη;
Η απάντηση είναι εύκολη. Γύρω στα 360-370, που γράφτηκε η
Εξομολόγηση, υπάρχουν ήδη, στις διάφορες χριστιανικές κοινότητες,
παλαιότερες εκδόσεις από τις Πράξεις των Αποστόλων, αλλά το
κείμενο τους, ήταν πολύ διαφορετικότερο από αυτό που έφτασε
σεμας. Οι ανώνυμοι γραφείς του 4ου και 5ου αιώνα, δεν είχαν
προλάβει, ακόμα, να το λογοκρίνουν. Θα πρέπει, λοιπόν, να
υποθέσουμε, πως το απόσπασμα από τις Πράξεις, που αναφέρει η
Εξομολόγηση, ανήκει σε μια παλαιότερη έκδοση, που καταστράφηκε.
Όγδοο Ερώτημα
Δημιουργείται τώρα, το πρόβλημα των σχέσεων του Παύλου, με
τους μεγάλους ηγεμόνες του καιρού του, καθώς και το πρόβλημα
της ρωμαϊκής του υπηκοότητας.
Γιατί, πως θα μπορούσαμε να φανταστούμε, τον ασήμαντο γυιό
των σκλάβων της Αυτοκρατορίας, σκλάβο και τον ίδιο για ένα
ορισμένο
διάστημα,
(αν
υποθέσουμε
τη
μεταγενέστερη
απελευθέρωση του), να ισχυρίζεται πως είναι ρωμαίος πολίτης, και
να προκαλεί έτσι την έκπληξη του χιλίαρχου Κλαύδιου Λυσία,
διοικητή του κάστρου Αντώνια, στην Ιερουσαλήμ;
«Προσελθών δε ο χιλίαρχος είπεν αυτώ. λέγε μοι, ει συ Ρωμαίος εί
ο δε έφη. Ναί. Απεκρίθη τε ο χιλίαρχος. Εγώ πολλού κεφαλαίου την
πολιτείαν ταύτην εκτησάμην. Ο δε Παύλος έφη. Εγώ δε και
γεγένημαι.» (Πράξεις KB; 27-28)

Σύμφωνα μ' όσα είπαμε παραπάνω, αποδεικνύεται πως κάποιος
λέει ψέμματα. Ή είναι ο ίδιος ο Παύλος, ή ο ανώνυμος γραφέας,
που έγραψε τις Πράξεις. Γιατί, αν ο Παύλος, ήταν πράγματι ρωμαίος
πολίτης, τότε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε εύκολα, όλη την
εξέλιξη της δράσης του, όπως την αναλύουμε στα παρακάτω
κεφάλαια. Ακόμα, μπορούμε ν' αποκαλύψουμε την πραγματική
καταγωγή του. Αλλά, αν ήταν ένας ασήμαντος εβραίος, τότε, όλα,
όσα ακολουθούν, είναι ψέμματα, και τα διάφορα επεισόδια της ζωής
του, πλαστά και φανταστικά.
Από την άποψη του κληρονομικού δικαίου, ο ρωμαϊκός νόμος
απαιτούσε μετά το θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, μια έρευνα, για
ν' αποδειχτεί, αν το πρόσωπο αυτό ήταν ελεύθερος άνθρωπος,
απελεύθερος η σκλάβος. Ο Καλλίστρατος μας λέει πως η έρευνα
αυτή διαρκούσε πέντε χρόνια. Ο λόγος ήταν απλός. Οι σκλάβοι δεν
κληρονομούσαν τους γονείς τους. Ο Παύλος, σαν εκτοπισμένος και
σκλάβος, γιος εκτοπισμένων και σκλάβων, δε θα μπορούσε να
κληρονομήσει από τους γονείς του τον τίτλο του ρωμαίου πολίτη,
που ούτε οι ίδιοι, άλλωστε, θα μπορούσαν να τον έχουν! Το χρονικό
διάστημα, για την έρευνα της καταγωγής ενός νεκρού, έγινε πολύ
μικρότερο με διάταγμα του Αυτοκράτορα Τίτου, μετά το 80 μ.Χ. (Βλ.
Σουετόνιος: Η ζωή των Δώδεκα Καισάρων, Τίτος, VIII). Αλλά, την
εποχή του Παύλου, το χρονικό αυτό διάστημα, είναι τουλάχιστον
πέντε χρόνια, πράγμα, που υπογραμμίζει τη σημασία της
νομιμότητας στα κληρονομικά θέματα.
Συμπληρωματική Σημείωση: Το Γισγαλά, ονομάζεται σήμερα
GUSH-HALAV (στα αραβικά: EL-YSCH), βρίσκεται τέσσερα
χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Λίβανο, στα βορειοδυτικά της λίμνης
της Τιβεριάδας, στην Άνω Γαλιλαία.
____________________________________________________
_________
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Οι Παράξενοι Προστάτες του Παύλου

Σστην κακοτυχία των καλύτερων φίλων μας, βρίσκουμε πάντα
κάτι, που δεν μας δυσαρεστεί...
LA ROCHEFOUCAULD: MAXIMES

Στις Πράξεις των Αποστόλων, διαΒάζουμε τα εξής: «Ήσαν δε τίνες
εν Αντιοχεία κατά την ούσαν εκκλησίαν προφήται και διδάσκαλοι, ο
τε Βαρνάβας και Συμεών ο καλούμενος Νίγερ 1 και Λούκιος ο
Κυρηναϊος, Μαναήν τε Ηρώδου του τετράρχου σύντροφος και
Σαύλος» (ΠράΕεις ΙΓ, 1)
Ο Μαναήν αυτός (Σ.Μ. είπαμε και στο προηγούμενο βιβλίο, πως, τ’
όνομα Μαναήν, είναι παραφθορά του εβραϊκού ονόματος Μενάχεμ:
Παράκλητος), έχει βασιλική και δαυϊδική καταγωγή. Είναι εγγονός
του Ιούδα από τα Γάμαλα, δισέγγονος του Εζεκία, ανηψιός του
Ιησού, εγγονός της Μαρίας, κι εξάδελφος του Ιούδα του Ισκαριώτη.
1 Δημιουργείται όμως το ερώτημα, ποιος ήταν αυτός ο Συμεών ο
Νίγερ; Μήπως είναι το ίδιο πρόσωπο, που ο Φλάβιος Ιωσήφ, στους
«Πολέμους στην Ιουδαία», τον αναφέρει σαν έναν από τους Ζηλωτές
ηγέτες της εξέγερσης του 64 στην Ιερουσαλήμ; Είναι πολύ πιθανό,
γιατί ο καρδινάλιος DANIELOU, στο βιβλίο του, Θεολογία του
Ιουδαϊκο-Χριστιανισμού, παρατηρεί πως, «...ή λέξη Γαλιλαίος, στα
κείμενα της εποχής αυτής, μοιάζει να έχει ταυτιστεί με τη λέξη
Ζηλωτής...» (σελ. 84), και «..φαίνεται πως η Γαλιλαία, ήταν ένα
από τα βασικότερα κέντρα, των Ζηλωτών...» (σελ. 84). Στον 4ο
αιώνα ακόμα, ο Ιουλιανός ο Αποστάτης, θέλοντας να χαρακτηρίσει
τους Χριστιανούς, χρησιμοποιεί τον όρο «Γαλιλαίοι». (Αυτοκράτορας
Ιουλιανός: Επιστολές). Τέλος, ο διαμαρτυρόμενος Ιστορικός Όσκαρ
Κούλμαν, στο βιβλίο του «Ο Θεός κι ο Καίσαρ», παρατηρεί πως «οι
Γαλιλαίοι, που αναφέρει ο Λουκάς (ΙΓ', 1), θα πρέπει να θεωρηθούν
σα Ζηλωτές.»
(Όλες αυτέςoi οικογενειακές σχέσεις, αποδείχτηκαν στο πρώτο
μας, Βιβλίο). Είναι ο ίδιος, που προκαλεί μια καινούργια εβραϊκή
εξέγερση το 64, στην Ιερουσαλήμ, την εποχή, που στρατιωτικός
διοικητής εκεί, είναι ο Γκέσσιος Φλώρος.
Στα αρχαία κείμενα, δεν υπάρχουν μικρά και κεφαλαία γράμματα,
ούτε παράγραφοι, ούτε τονισμός. Δε γίνεται χωρισμός σε κεφαλαία,
ούτε χωρίζονται οι προτάσεις. Πράγμα που σημαίνει πως ο αρχαίος
συντάκτης ήταν υποχρεωμένος, να δέσει έτσι την πρόταση του, ώστε
να μή δημιουργούνται αμφιβολίες, για την σρχή και το τέλος της. Η

φράση από τις Πράξεις, που διαβάσαμε παραπάνω, ήταν έτσι περίπου
στο πρωτότυπο της:
«ΜΑΝΑΗΝΤΕΗΡΩΔΟΥΤΟΥΤΕΤΡΑΡΧΟΥΣΥΝΤΡΟΦΟΣΚΑΙΣΑΥΛΟΣ»
Βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα, πως ο Μαναήν μεγάλωσε μαζί με
τον Ηρώδη τον Τετράρχη και τον Σαύλο. Κατά συνέπεια, από την
ίδια τη σύνθεση της φράσης, μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο
Σαύλος μεγάλωσε μαζί με τον Ηρώδη τον Τετράρχη και τον Μαναήν.
Η άποψη αυτή, με την πρώτη ματιά, φαίνεται απίθανη. Ο εγγονός
του επαναστάτη, που ξεσήκωσε τη Γαλιλαία, εναντίον του Αρχέλαου,
γιου και διάδοχου του Ηρώδη του Μεγάλου, το 6 μ.Χ., μεγάλωσε
μαζί με τον εγγονό και το μικρανηψιό του τελευταίου...
Αλλά, θα μας φανεί λιγότερο απίθανο, αν θυμηθούμε μιαν
ανακάλυψη του Ντανιέλ Μασσαί, που αποδεικνύει τις οικογενειακές
σχέσεις ανάμεσα στη δαυϊδική και στην ηρωδιακή γενιά. Ακόμα, δεν
αποκλείεται η περίπτωση, πως ο Μαναήν μεγάλωσε μαζί με τον
Ηρώδη Αγρίππα τον Β' και τον Σαύλο-Μπάρ-Αντίπατρο, σαν ένας
πριγκιπικός όμηρος. Όταν ο Αυτοκράτορας Κλαύδιος, ονόμασε τον
Ηρώδη Αγρίππα τον Α', Βασιλιά της Ιουδαίας και της Σαμάρειας,
«κάλεσε» το γιό του, τον Ηρώδη-Αγρίππα τον Β', να μείνει μαζί του,
στη Ρώμη. Αυτός ήταν ένας διακριτικός τρόπος, για να εξασφαλίσει
την αφοσίωση του πατέρα του στην Αυτοκρατορική εξουσία. Είναι,
λοιπόν, πολύ πιθανό πως το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση του
Μαναήν. Ας μην ξεχνάμε, πως οι ρωμαϊκές αρχές, φρόντιζαν πάντα
να είναι έτοιμες να εκτελέσουν τους «υιούς Δαυίδ» σαν αντίποινα,
για την παραμικρή εξέγερση, γεγονός, που το βεβαιώνει κι ο
ΕυσέΒιος της Καισαρείας (ΕκκλησιαστικήΙστορία: III, XII, XIX, XV,
XXXII).
Μιά τελευταία λεπτομέρεια, ενισχύει το συλλογισμό μας.
Όταν ο Πιλάτος έμαθε πως ο Ιησούς ήταν Γαλιλαίος, τον έστειλε
να παρουσιαστεί στον Ηρώδη-Αντύπα, Τετράρχη της Γαλιλαίας και
της Περαίας (Λουκάς: ΚΓ', 6-12). Ο Πιλάτος είχε την ελπίδα πως ο
Τετράρχης θ' ανελάμβανε την ευθύνη, για την εκτέλεση του Ιησού,
γιατί, εφ’ όσον έλεγε πως ήταν «Βασιλιάς των Ιουδαίων», ο Ηρώδης
θα έπρεπε να τον τιμωρήσει σα φυσικός του αντίπαλος. Ας μην
ξεχνάμε, πως κυκλοφορούσε ήδη η φήμη, που έλεγε, ότι ο Ηρώδης
επιθυμούσε το θανατο του Ιησού (βλ. Λουκάς, ΙΓ', 31).
Ωστόσο, ο Ηρώδης δεν αντέδρασε σύμφωνα με την επιθυμία του
Πιλάτου. Περιορίστηκε στο να κοροϊδέψει τον Ιησού, και να τον
ντύσει με μιαν άσπρη τήβεννο. (Λουκάς ΚΓ', 11-12). Σύμφωνα με
τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς, τ' άσπρο αυτό φόρεμα, ήταν το

ίδιο, που φορούσαν οι υποψήφιοι για τ' ανώτερα διοικητικά αξιώματα
της αυτοκρατορίας. Ο Ηρώδης γλύτωσε από την παγίδα, που του
έστησε ο Πιλάτος, με μια πονηριά. Έστειλε πίσω στον προκουράτορα,
τον αιχμάλωτο του, παρουσιάζοντας τον, σαν υποψήφιο για το
θρόνο του Ισραήλ. Έτσι, έδινε στο Ρωμαίο ηγεμόνα την απόδειξη,
πως ο αιχμάλωτος του ήταν πράγματι ένας σφετεριστής της εξουσίας
και ταυτόχρονα απέφευγε ο ίδιος να τον τιμωρήσει, γιατί θυμήθηκε
ίσως, το παλιό αραβικό ρητό, που λέει: «το χέρι, που δεν μπορείς να
κόψεις, προσκύνα το..» Ο βεδουίνος στην καταγωγή Τετράρχης,
γλύτωνε με τον τρόπο αυτό, δυο πράγματα. Την υπερφυσική
εκδίκηση του Ιησού, που τον θεωρούσε μάγο, και το μίσος του
εβραϊκού λαού, που τον αναγνώριζε σαν «υιό Δαυίδ» και νόμιμο
βασιλέα.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, τίποτα το παράξενο στην περίπτωση του
Μαναήν, εγγονού του Ιούδα του Γαλιλαίου και της γυναίκας του της
Μαρίας. Πράγματι, μεγάλωσε μαζί με τον Ηρώδη-Αγρίππα τον Β', και
τον Σαύλο-Μπάρ-Αντίπατρο. Αλλά το γεγονός αυτό, μας
απομακρύνει πολύ από την παραδοσιακή φήμη, που λέει πως ο
Σαύλος ήταν εβραίος, γεννημένος στην Ταρσό.
Ακόμα, θα ήταν απίθανο να φανταστούμε πως ένας άσημος
εβραίος μεγάλωσε μαζί με τους ηρωδιακούς πρίγκιπες, κι ακόμα πιο
απίθανο πως οι τελευταίοι μεγάλωσαν μαζί του στην Ταρσό, έναν
τόπο εξορίας.
Τα τρία παιδιά μεγάλωσαν στην Τιβεριάδα και στην Καισαρεία του
Στρατώνα. Η παρουσία του Μαναήν ανάμεσα στους ηρωδιακούς
πρίγκηπες, ενισχύει τη θέση του Ντανιέλ Μασσαί, που λέει πως η
πέμπτη γυναίκα του Ηρώδη του Μεγάλου, η Κλεοπάτρα της
Ιερουσαλήμ, ήταν χήρα κάποιου Δαυίδ» και συγγενής της Μαρίας,
της μητέρας του Ιησού.
Φτάνουμε λοιπόν, πάλι στην Αντιόχεια των Πράξεων. Βρισκόμαστε
γύρω στα 45 με 46 μ.Χ. Ο Ιησούς, έχει πεθάνει εδώ και δέκα
τουλάχιστον χρόνια. Ο Μαναήν κι ο Σαύλος διατηρούν την παιδική
φιλία τους και βρίσκονται μαζί στην εκκλησία της Αντιόχειας». Αν
θυμηθούμε πως ο Μαναήν προετοιμάζει μια νέα εβραϊκή εξέγερση,
τότε θα καταλάβουμε πως η περίφημη «εκκλησία της Αντιόχειας»,
δεν είναι τίποτα άλλο, από ένα συνωμοτικό κέντρο των ζηλωτών, και
πως οι διάφοροι «προφήτες» και «άγιοι», που βρίσκονται εκεί, είναι
επαναστάτες, συνεχιστές της θεωρίας του Ιούδα του Γαλιλαίου και
του συνεργάτη του, Σαδδόκ.
Πράγματι, η περίφημη «τέταρτη αίρεση», που μας περιγράφει ο
Φλάβιος Ιωσήφ στις Ιουδαϊκές Αρχαιότητες (XVIII, 1), ασκούσε μια
εθνικιστική πολιτική, κληρονομημένη από την παράδοση των

Μακκαβαίων, κι ακολουθούσε μια μυστικιστική θρησκευτική
παράδοση, σύμφωνα με τις θεωρίες των Εσσαίων. Ας μην ξεχνάμε,
πως οι Ζηλωτές αποτελούσαν αρχικά την εξτρεμιστική μερίδα των
Εσσαίων. Όταν πολιτικοποιήθηκαν κι αποσπάστηκαν από τη
μοναχική αυτή παράταξη, απέρριψαν κι ένα μεγάλο μέρος από τις
παραδόσεις τους, όπως το να μην πίνουν κρασί, να μην ανέχονται τις
θυσίες των ζώων, να τηρούν μιαν αυστηρή καθαριότητα, και, πρό
πάντων, να μην έχουν καμμιά σχέση με τις εμπορικές συναλλαγές
και το χρήμα. Οι Ζηλωτές δεν τηρούσαν κανένα, από τους όρους
αυτούς.
Ωστόσο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα σημείο. Όταν λέμε, πως
οι Ζηλωτές ήταν αρχικά μια εξτρεμιστική παράταξη των Εσσαίων,
αυτό δε σημαίνει πως οι αιμοβόροι σικάριοι, που παρατηρούμε
αργότερα, ήταν Εσσαίοι. Μόνον η ηγεσία τους, κι άνθρωποι που
έδωσαν μορφή στο δόγμα τους, ήταν αρχικά Εσσαίοι. Αυτοί
αποσπάστηκαν από την αίρεση πολύ νωρίς, κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα,
και αγνοούμε τα ονόματα τους. Για τους ίδιους τους Εσσαίους, έχει
δημιουργηθεί ένα είδος ρωμαντισμού, χωρίς καμίαν αληθινή ιστορική
βάση.
Ο MILLAR BURROWS, πρύτανης του Πανεπιστημίου της YALE,
καθηγητής γλωσσολόγος στις γλώσσες της Μέσης Ανατολής και
διευθυντής της Σχολής Ανατολικών Ερευνών στην Ιερουσαλήμ, κι ο
Α. DUPONT SOMMER, καθηγητής στη Σορβόνη, και διευθυντής της
Αρχαιολογικής σχολής, και οι δυο ειδικευμένοι στα χειρόγραφα της
Νεκρής θαλασσας, απαλλάσσουν την ιστορική αλήθεια, από τη
μυθική της επένδυση. Ο Φλάβιος Ιωσήφ, στους Πολέμους της
Ιουδαίας, μας εκφράζει το θαυμασμό του για τους Εσσαίους και τον
ηρωισμό, που δείχνανε στους εθνικούς αγώνες, εναντίον των
Ρωμαίων. Τα χειρόγραφα της Νεκρής θαλασσας, που είναι έργο τους,
περιέχουν μια περίεργη στρατηγική τεχνική, που προέρχεται από
μυστικιστικές θεωρίες. Ο Φλάβιος Ιωσήφ, στο δεύτερο βιβλίο του για
τους Πολέμους στην Ιουδαία, μας το βεβαιώνει: «Ο πόλεμος, που
έκαναν εναντίον των Ρωμαίων, γινόταν με χίλιους τρόπους, και το
κουράγιο τους ήταν ακατανίκητο..» Ακόμα, η σλαβονική έκδοση,
του ίδιου έργου, μας λέει πως «οι Εσσαίοι στα ταξίδια και τις
μετακινήσεις τους, ήταν πάντοτε οπλισμένοι...» Βλέπουμε λοιπόν,
πως οι Εσσαίοι δεν ήταν πράοι και άκακοι αιρετικοί, όπως
προσπαθούν συχνά να μας τους παρουσιάσουν. Μάλιστα στα τέλη
του 2ου μ.Χ. αιώνα (περίπου το 190), ο Ιππόλυτος της Ρώμης, στα
Φιλοσοφούμενά του, βιβλίο Θ', μας λέει τα εξής, για τους Εσσαίους:
Οι Εσσαίοι χωρίζονται σετ έσσερεις τάξεις, σύμφωνα με την
αρχαιότητά τους στην αίρεση και σύμφωνα με το ζήλο τους στην
τηρηση του Νόμου. Ορισμένοι από αυτούς αρνούνται να έχουν
επάνω τους χρήματα ή να μπουν μέσα σε πόλεις, γιατί, τόσο τα

χρήματα, όσο κι οι πύλες των πόλεων έχουν, για διακόσμηση,
εικόνες. Άλλοι πάλι, που ονομάζονται Ζηλωτές η Σικάριοι, φτάνουν
σε τέτοιο σημείο φανατισμού, που πάνε και σκοτώνουν σ' απόμερες
τοποθεσίες, όλους, όσους βλασφημούν το Νόμο, κι όσους αρνούνται
την περιτομή. Οι περισσότεροι, από τους Εσσαίους, ζούνε πολλά
χρόνια, κι αρκετοί από αυτούς φτάνουν τα εκατό. Η μακροβιότητα
τους οφείλεται στον αγνό τρόπο, που ζουν. Αλλά, όταν πρόκειται να
υπερασπίσουν το Νόμο, δεν φοβούνται ν' αντικρύσουν το θανατο.»
Το παραπάνω απόσπασμα, μας αποδεικνύει πως υπήρχε μια μερίδα
από τους Εσσαίους, που λεγόταν ελληνικά, Ζηλωτές κι εβραϊκά,
Καναείμ. Έκαναν έναν ένοπλο κι αλύπητο αγώνα, ενάντια σ' αυτούς,
που δεν πίστευαν ούτε στον Ιουδαϊκό Νόμο ούτε στην περιτομή,
δηλαδή, στους Ρωμαίους και στους Ιδουμαίους. Πολύ συχνά, τους
απομόνωναν και τους εκτελούσαν με το φοβερό τους μαχαίρι, τη
σικά. Γι’ αυτό άλλωστε, κι oι Ρωμαίοι τουςονόμασαν Σικάριους.
Ξαναγυρίζοντας λοιπόν στον Παύλο, θα πρέπει να συγκρατήσουμε,
πως ο τελευταίος ανατράφηκε μαζί με τον Μαναήν, που ήταν
εγγονός του Ιούδα από τα Γάμαλα κι ανηψιός του Ιησού. Το 44,
βρίσκονται κι οι δυο στην Αντιόχεια, και συμμετέχουν σε μία από τις
οργανώσει των Ζηλωτών. Ακόμα, κι οι δυο ήταν «ομογάλακτοι»
αδελφοί του Ηρώδη του Τετράρχη. Τα γεγονότα αυτά μας
απομακρύνουν, από τον άσημο εβραίο της φήμης, και προπάντων,
από την παράδοση της γέννησης του στην Ταρσό.
Γύρω στα 52-53, ο Παύλος βρίσκεται στην Κόρινθο. Είναι περίπου
τριάντα χρονών. Οι ορθόδοξοι Ιουδαίοι της πόλης, ερεθισμένοι από
τη σχισματική κι αιρετική προπαγάνδα του, τον οδηγούν στα
δικαστήρια, προσπαθώντας να τον περιορίσουν. Αλλά, ο Ανθύπατος
Γαλλίων, πριν ν' ανοίξει το στόμα του ο Παύλος, για να
δικαιολογηθεί, τον ελευθερώνει. Ο Γαλλίων αυτός, ήταν αδελφός
του Σενέκα, σύμβουλου του Αυτοκράτορα Νέρωνα, κι ένας από τους
πιο ισχυρούς άντρες της Αυτοκρατορίας. Απάλλαξε αμέσως τον
Παύλο από την κατηγορία, κι έδιωξε τους
Ιουδαίους από το
πραιτόριο. Το περίεργο όμως είναι, ότι, όταν λίγες μέρες αργότερα,
οι Ιουδαίοι λυντσάρισαν τον αρχισυνάγωγο Σωσθένη, που είχε
ασπαστεί το κήρυγμα του Παύλου, ο Ανθύπατος Γαλλίων αδιαφόρησε
τελείως για την τύχη του.
Η στάση του Γαλλίωνα, θα ήταν πολύ δύσκολο να εξηγηθεί αν ο
Παύλος ήταν ένας άσημος Εβραίος, όπως προσπαθούν να μας τον
παρουσιάσουν. Ο Γαλλίων δεν είναι ένας οποιοσδήποτε δημόσιος
λειτουργός της Αυτοκρατορίας. Το 1905 ανακαλύφθηκε στους
Δελφούς μια επιστολή του Αυτοκράτορα Κλαύδιου, προς τον
Γαλλίωνα, που χρονολογείται απ’ το 805, από κτίσεως Ρώμης,
δηλαδή το 52 μ.Χ. Η επιστολή αρχίζει ως εξής: «Πρός τον Ιούνιο

Γαλλίωνα, το φίλο μου, ανθύπατο της Αχαΐας.» Έτσι, βλέπουμε πως
ο αναπάνταχος προστάτης του Παύλου, χαρακτηρίζεται σαν
«AMICUS CAESARIS»...
Και δεν σταματούν εδώ, οι παράξενες επεμβάσεις, για τη σωτηρία
του Παύλου. Το 58, στην Ιερουσαλήμ, οι ιερείς και το πλήθος των
πιστών ξεσηκώνονται εναντίον του και προσπαθούν να τον
λιθοβολήσουν, με την κατηγορία ότι προσβάλλει το ιερό βάζοντας
μέσα ανθρώπους απερίτμητους, όπως ο Τρόφιμος ο Εφέσιος, κι ότι
κηρύττει στους Ιουδαίους να σταματήσουν να τηρούν το Νόμο και
τις παραδόσεις. (Πράξεις, ΚΑ', ΚΒ', ΚΓ'). Ίσως μάλιστα, η
πραγματική κατηγορία να ήταν ότι αυτός, ο ίδιος, τόλμησε να μπει
στον ιερό χώρο του Ναού, μή όντας εβραίος.
Κι ενώ απειλείται η ζωή του, επεμβαίνει ο χιλίαρχος Κλαύδιος
Λυσίας με τους εκατόνταρχους και τους άντρες τους, δηλαδή, με
πολλές εκατοντάδες στρατιώτες και συλλαμβάνει τον Παύλο. Η
σύλληψη όμως αυτή, θα πρέπει να χαρακτηριστεί σαν προστασία,
γιατί ο Παύλος, μόλις οδηγήθηκε στο σίγουρο καταφύγιο του
κάστρου Αντώνια, της Ιερουσαλήμ, δίνει τα στοιχεία του στο
χιλίαρχο. Αμέσως αλλάζουν όλα. Ο χιλίαρχος τον λύνει από τα δεσμά
του (αμφιβάλλουμε, αν πράγματι τον είχαν δέσει), και του επιτρέπει
να μιλήσει στο εξοργισμένο πλήθος, με την προστασία των
λεγεωνάριων. Κατόπιν, τον αφήνει ελεύθερο μέσα στο κάστρο, να
πηγαίνει, όπου θέλει. Ούτε λόγος για το κλείσιμο του μέσα σ' ένα
κελί, πράγμα, που θα ήταν φυσικό, για ένα συνηθισμένο ταραξία.
Κι η παράξενη διήγηση, συνεχίζεται. Ο ανηψιός του Παύλου, γιος
της αδελφής του, μαθαίνοντας πως οργανώνεται μια συνωμοσία, που
αποβλέπει στην εκτέλεση του, πηγαίνει ελεύθερα κι ειδοποιεί το θείο
του: «προσκαλεσάμενος δε ο Παύλος ένα των εκατοντάρχων έφη:
τον νεανίαν τούτον απάγαγε προς τον χιλίαρχον, έχει γάρ τι
απαγγείλαι αυτώ..» (Πρά-ξεις ΚΓ', 17). Κι ο εκατόνταρχος πήρε τον
ανηψιό και τον οδήγησε στο χιλίαρχο.
Βλέπουμε πως ο Παύλος, όχι μόνο, είναι απόλυτα ελεύθερος μέσα
στο κάστρο, αλλά κι επί πλέον, έχει τη δυνατότητα, να δίνει διαταγές
σ' έναν εκατόνταρχο. Ο τελευταίος, που ο βαθμός του αντιστοιχεί μ'
έναν σημερινό λοχαγό, εκτελεί την προσταγή του Παύλου, χωρίς τον
παραμικρό δισταγμό, χωρίς την παραμικρή δυσαρέσκεια. Οδηγεί
λοιπόν, κατά διαταγή του Παύλου, τον νεαρό, στο χιλίαρχο. Είναι
πολύ περίεργες, οι δυνατότητες του Παύλου.
Ο ανηψιός του αποκαλύπτει στο χιλίαρχο Λυσία την ενέδρα, που
έχουν στήσει στο θείο του οι φανατικοί κι εξοργισμένοι Ιουδαίοι. Ο
χιλίαρχος πιστεύει αμέσως τα λόγια του, και του συστήνει να μην
αποκαλύψει σε κανένα την πληροφορία του. Κατόπιν, όπως μας

πληροφορούν οι Πράξεις, δίνει τις κατάλληλες διαταγές, για ν'
αντιμετωπιστεί η
κατάσταση και να εξασφαλιστεί η
ζωή του
Παύλου:
«και προσκαλεσάμενος δύο τινάς των εκατοντάρχων είπεν.
Ετοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους όπως πορευθώσιν έως
Καισαρείας, και ιππείς εβδομήκοντα και δεξιολάβους διακοσίους, από
τρίτης ώρας της νυκτός, κτήνη τε παραστήσαι, ίνα επιβιβάσαντες τον
Παύλον διασώσαι προς Φήλικα (FELIX) τον ηγεμόνα...» (Πράξεις ΚΓ,
23 - 24).
Ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζουμε στον αναγνώστη πως στην
Καισάρεια, απαγορευόταν αυστηρά η είσοδος των Εβραίων.
Παρατηρούμε, πως ο χιλίαρχος υπακούει, όπως κι ο εκατόνταρχος,
στις προσταγές του Παύλου, και παίρνει όλα τα προφυλακτικά μέτρα,
για τη διάσωσή του και τη μεταφορά του σ' ένα εξασφαλισμένο
μέρος. Η
συνοδεία, που βάζει στη διάθεση του, είναι σχεδόν
βασιλική: διακόσιοι λεγεωνάριοι, διακόσιοι δορυφόροι κι εβδομήντα
καβαλλάρηδες, δηλαδή, όλοι μαζί, 490 οπλίτες! Όλοι αυτοί
μετακινούνται, για να σώσουν έναν άσημο εβραίο;
Ο Κλαύδιος Λυσίας στέλνει τον Παύλο στην Καισάρεια. Εκεί θα
μπει, κάτω από την προστασία του Αντώνιου Φέλιξ (η εξελληνισμένη
προφορά, τον θέλει Αντώνιο Φηλίκα!). Ο τελευταίος, είναι ο
ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ιουδαίας. Η γυναίκα του, η
πριγκίπισσα Δρουσίλλα, είναι Ιδουμαία, δισέγγονη του βασιλιά
Ηρώδη του Μεγάλου, αδελφή του Βασιλιά Αγρίππα, και μαζί με την
αδελφή της, την Βερενίκη, μια από τις πιο όμορφες γυναίκες της
εποχής της.
Η συνοδεία του Παύλου αποτελείται, όπως είδαμε, από
τετρακόσιους πεζούς κι εβδομήντα καβαλλάρηδες. Οι τελευταίοι δεν
υπάγονταν κανονικά στο στράτευμα του Κλαύδιου Λυσία, αλλά στις
έφιππες δυνάμεις, που στρατοπέδευαν εξω από την Ιερουσαλήμ. Η
λεπτομέρεια αυτή, αποδεικνύει πως ο διοικητής του φρουρίου
Αντώνια, ζήτησε, για λογαριασμό του Παύλου, και την μετακίνηση
των εβδομήντα καβαλλάρηδων από μιαν άλλην στρατιωτική
διοίκηση.
Δεν είναι μόνον αυτά. Βλέπουμε, ακόμα, πως εκτός από την
μετακίνηση τόσων στρατιωτών, ο Λυσίας, διατάζει ν' ακολουθήσει τη
συνοδεία, ένας ορισμένος αριθμός από κτήνη, δηλαδή, υποζύγια,
άλογα ή μουλάρια. Κι εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα: Ποιόν σκοπό
εξυπηρετοΰσε η ύπαρξή τους;

Ας ξαναπάρουμε το κείμενο των Πράξεων:
«μετά δε τας ημέρας ταύτας επισκευασάμενοι ανεβαίνομεν εις
Ιερουσαλήμ, συνήλθον δε και των μαθητών από Καισαρείας σύν
ημίν, άγοντες παρ' ω ξενισθώμεν Μνάσωνί τινι κυπρίω, αρχαίω
μαθητή...» (Πράξεις ΚΑ', 15 - 16).
Πρώτη παρατήρηση: ο Παύλος, που υποτίθεται πως πέρασε τα
νεανικά του χρόνια «στα πόδια του Γαμαλιήλ», του αρχιερέα, δε
γνωρίζει κανένα στην Ιερουσαλήμ. Για τη φιλοξενία του, θα έπρεπε
να φροντίσουν οι μαθητές από την Καισαρεία.
Δεύτερη
παρατήρηση:
το
αρχαίο
ελληνικό
πρωτότυπο,
χρησιμοποιεί, όπως είδαμε, τη φράση «αρχαίω μαθητή». Αλλά, που
είχε γνωρίσει αυτόν τον αρχαίο μαθητή; Σε ποιά σχολή, και σε τί
είδους σπουδές; Ίσως να πρόκειται, για κάποιον ελληνιστή,
αποτραβηγμένο στην Αντιόχεια, μετά το διωγμό, που ξέσπασε, όταν
σκοτώθηκε ο Στέφανος στην Ιερουσαλήμ; (Πράξεις ΙΑ', 19 - 20).
Τρίτη παρατήρηση: τα υποζύγια, που συμπληρώνουν την
ακολουθία του Παύλου, χρησιμοποιούνται, για να μεταφέρουν τις
αποσκευές του! Μέρος από τις αποσκευές αυτές, ήταν τα βιβλία του
κι ο περίφημος μανδύας, που συναντάμε στη Β΄ Επιστολή προς
Τιμόθεον (Δ', 13).
Αυτό όμως, που κάνει πάνω απ’ όλα εντύπωση, είναι η
εξυπηρέτηση, που προσφέρει στον Παύλο, ο χιλίαρχος Κλαύδιος
Λυσίας. Από το γεγονός αυτό, Βεβαιώνεται, γι' άλλη μια φορά, πως
είναι αδύνατο να πρόκειται, για κάποιον άσημο εβραίο. Ούτε κι ο πιο
σημαντικός Ιουδαίος ηγέτης, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί
μια παρόμοια τιμητική συνοδεία. Αλλά, το ίδιο ισχύει και για τους
Ρωμαίους πολίτες. Οι Πράξεις προσπαθούν να δικαιολογήσουν το
γεγονός, λέγοντάς μας, πως, όλη αυτή η συνοδεία, οργανώθηκε,
γιατί ο Παύλος δήλωσε πως είναι ρωμαίος πολίτης. Αλλά, την ίδια
εποχή, υπάρχουν εκατομμύρια ρωμαίοι πολίτες σκορπισμένοι στα
διάφορα σημεία της Αυτοκρατορίας. Το φρούριο Άντώνια, της
Ιερουσαλήμ, δεν ήταν ένα γραφείο ταξιδιών για την εξυπηρέτηση
των ρωμαίων πολιτών. Δε θα μπορούσαμε εύκολα να φανταστούμε,
πως ο κάθε ρωμαίος πολίτης είχε το δικαίωμα να εξασθενίσει τη
φρουρά της Ιερουσαλήμ και ν' απαιτήσει να τον συνοδέψουν στο
ταξείδι του 470 οπλίτες!
Θα πρέπει ν' αναζητήσουμε μιαν άλλη εξήγηση, που να πλησιάζει
περισσότερο την ιστορική αλήθεια και την κοινή λογική.
Η μικρή στρατιά, που συνόδεψε τον Παύλο, ξεκίνησε την τρίτη
ώρα της νύχτας, δηλαδή κατά τις εννιά το βράδυ, κι έφτασε την
άλλη μέρα το πρωί στην Αντιπάτριδα, εξήντα χιλιόμετρα μακρυά από

την Ιερουσαλήμ, και μόλις σαράντα εξη από την Καισαρεία. Εκεί, οι
πεζοί τον εγκατέλειψαν και γύρισαν πίσω, ενώ οι καβαλλάρηδες τον
οδήγησαν μέχρι την παραθαλάσσια Καισαρεία. Έβαλαν τον Παύλο
κάτω από την προστασία του προκουράτορα Αντώνιου Φέλιξ. Ο
τελευταίος, ήταν ένας α π ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς , αδελφός ενός άλλου
φημισμένου α π ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ , τ ο υ Παλλάδα, ευνοουμένου της
Αυτοκράτειρας Αγριππίνας, και υπουργού του Αυτοκράτορα Νέρωνα.
Ο Τάκιτος μας πληροφορεί πως ο Αντώνιος Φέλιξ ήταν βάρβαρος κι
αιμοβόρος και, παρ' όλο το μεγάλο του αξίωμα, είχε διατηρήσει την
ψυχή ενός σκλάβου. Ήταν, πράγματι, ένας τύπος ραδιούργος και
καταφερτζής.
Όπως ήταν φυσικό, στην Καισάρεια δε φυλάκισαν τον Παύλο, αλλ’
αντίθετα, τον εγκατέστησαν στο «πραιτώριο του Ηρώδη» με μια
μικρή φρουρά, για την ασφάλειά του. (Το παλάτι αυτό, είχε κτιστεί
την εποχή του Ηρώδη του Μεγάλου, και οι Ρωμαίοι συνήθιζαν να το
χρησιμοποιούν σαν κατοικία του πραίτωρα, γι' αυτό το ονόμαζαν και
«πραιτώριο».).
Πέντε μέρες αργότερα, ο αρχιερέας Ανανίας, και μερικά άλλα μέλη
του Σανχεντρίν, με τη συνοδεία ενός Ρωμαίου δικηγόρου (ρήτορα),
του Τερτύλλου, κατέβηκαν στην Καισάρεια και παρουσιάστηκαν στον
Αντώνιο Φέλιξ. Εκεί, διατύπωσαν μια επίσημη κατηγορία εναντίον
του Παύλου. Ο δικηγόρος Τερτύλλιος χρησιμοποίησε, ακριβώς, τα
παρακάτω λόγια:
«εύρόντες γάρ τον άνδρα τούτον λοιμόν και κινούντα στάσιν πάσι
τοις Ιουδαίοις τοις κατά την οικουμένην, πρωτοστάτην τε της των
Ναζωραίων αιρέσεως...» (Πράξεις ΚΔ', 5).
Βλέπουμε, πως το 58 δε γίνεται πια λόγος, ούτε για τον Σίμωνα Πέτρο, ούτε για τον Ιάκωβο, τους δυο αρχηγούς του μεσσιανικού
κινήματος. Κι αυτό, γιατί ο προκουράτορας Τιβέριος Αλέξανδρος
τους είχε ήδη σταυρώσει το 47, στην Ιερουσαλήμ, με την κατηγορία
πως ήταν γιοί του Ιούδα από τα Γάμαλα, (Φλάβιου Ιωσήφ,
Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς XX, V, 2).
Με την άδεια του στρατιωτικού διοικητή, ο Παύλος αποκρούει την
κατηγορία. Ο Αντώνιος Φέλιξ αναβάλλει την απόφασή του και
διατάζει έναν εκατόνταρχο να περιορίσει τον Παύλο, αλλά, ωστόσο,
να μην τον στερήσει από τις ανέσεις του και να μην εμποδίσει τους
δικούς του να τον επισκέπτονται και να τον εξυπηρετούν.
( Π ρ ά ξ ε ι ς : ΚΔ', 22 - 23).
Αλλά, ποιοί είναι αυτοί, οι «δικοί του»;...
Λίγες μέρες αργότερα, ο Φέλιξ επισκέπτεται τον Παύλο, μαζί με τη
γυναίκα του, την Δρουσίλλα. Ο Παύλος έχει την άνεση να συζητήσει

μαζί του, όλα τα θέματα που τον απασχολούν. Ο καιρός περνάει, ο
Παύλος μένει πάντοτε κάτω από την προστασία του Αντώνιου Φέλιξ
και οι Π ρ ά ξ ε ι ς εξηγούν το φαινόμενο σα μια υστεροβουλία του
προκουράτορα: «άμα δε και ελπίζων ότι χρήματα δοθήσεται αυτώ
υπό του Παύλου όπως λύση αυτόν...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΔ', 26). Ακόμα,
προσθέτουν την πληροφορία πως ο στρατιωτικός διοικητής του
έκανε συχνά επισκέψεις και συζητούσε μαζί του. Η πρόθεσή του, να
ζητήσει λύτρα για την απελευθέρωση του Παύλου, φαίνεται αρκετά
απίθανη, αν θυμηθούμε πως ο Αντώνιος Φέλιξ είχε πλουτίσει με
σκανδαλώδη τρόπο, εκβιάζοντας τους υπηκόους του, κλέβοντας το
δημόσιο χρήμα και παίρνοντας για προίκα μια τεράστια περιουσία.
Εκτός πια, αν π ρ ά γ μ α τ ι ο «άσημος εβραίος» είχε στη διάθεση
του μια τέτοια περιουσία, που να προκαλέσει το ενδιαφέρον του
προκουράτορα. Ταυτόχρονα, το γεγονός αυτό, αποδεικνύει πως ο
χώρος, που περιόρισαν τον Παύλο, δεν έμοιαζε σε τίποτα, με τις
συνηθισμένες φυλακές της εποχής. Μέσα σ' ένα σκοτεινό κελί,
αλυσσοδεμένος στον τοίχο, με μοναδική τροφή λίγο ψωμί και νερό,
που μόλις τον βαστούσαν ζωντανό, κι ο πιο τσιγκούνης
φυλακισμένος θα έδινε, ότι είχε και δεν είχε, για ν' αποκτήσει την
ελευθερία του. Ο Αντώνιος Φέλιξ όμως, γνωστός για το σκληρό και
βάρβαρο χαρακτήρα του δε χρησιμοποίησε κανένα από τα μέσα
αυτά, για να εκβιάσει τον Παύλο. Αντίθετα, του έκανε συχνές επισκέψεις και κουβέντιαζε μαζί του. Υπάρχει και μια άλλη υπόθεση,
που θα την εξετάσουμε παρακάτω, που λέει πως ο προκουράτορας
φοβόταν τον Παύλο, γιατί τον θεωρούσε μάγο.
Με τον τρόπο αυτό, πέρασαν δυο χρόνια. Ο Αντώνιος Φέλιξ
αντικαταστάθηκε από τον Πόρκιο Φήστο, το 60 μ.Χ. Οι Ιουδαίοι,
ελπίζοντας πως θα έβρισκαν το δίκιο τους με τον καινούργιο
διοικητή, ζητούν τη μεταφορά του Παύλου στην Ιερουσαλήμ, και τη
δίκη του εκεί. Μάλιστα, όπως μας πληροφορούν οι Π ρ ά ξ ε ι ς ,
έστησαν και μια ενέδρα, για να τον σκοτώσουνε στο δρόμο.
Βλέπουμε πως, παρ’ όλο που είχε περάσει τόσος καιρός, το
Σενχαντρίν δεν είχε ξεχάσει την υπόθεση.
Αλλά, ο Πόρκιος Φήστος, είχε μάθει την υπόθεση από τον
προκάτοχο του. Έστω, απαντάει στους Ιουδαίους πως δεν πρόκειται
να μεταφέρει τον Παύλο στην Ιερουσαλήμ, αλλά, δέχεται να τον
φέρει σε αντιπαράσταση, με μερικούς από τους κατηγόρους του,
στην Καισάρεια. Πράγμα, που έγινε. Τότε ο Παύλος γνωρίζοντας
πολύ καλά πως οι κατηγορίες εναντίον του δεν έστεκανα στα μάτια
των Ρωμαίων, και κατά συνέπεια θα τον άφηναν άφηναν ελεύθερο,
πράγμα τρομερά επικίνδυνο, γιατί είχε κι αυτός τις πληροφορίες του
πως του ετοιμάζουν ενέδρες, ζήτησε να μ ε τ α φ ε ρ θ ε ί σ τ η
Ρώμη, μ' έξοδα της Ρώμης κ α ι κάτω από την
προστασία της Ρώμης.

Για να το πετύχει αυτό, αρκούσε να κάνει την περίφημη “CESARE
APELLO», δηλαδή, την επίκληση να δικαστεί από τον ίδιο τον
Αυτοκράτορα. Αυτό ήταν ένα προνόμιο, που ίσχυε μόνο στην
περίπτωση, που ο κατηγορούμενος ήταν ρ ω μ α ί ο ς π ο λ ί τ η ς
κ α ι π ο υ η κατηγορία αφορούσε ένα π ο λ ι τ ι κ ό έ γ κ λ η μ α .
Το γεγονός της επίκλησης
παρατηρήσουμε δυο πράγματα:

στον

Καίσαρα,

μας

κάνει

να

α) Ο «άσημος εβραίος», είναι πράγματι ρ ω μ α ί ο ς π ο λ ί τ η ς .
Αυτό αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, πως ποτέ του δε γεννήθηκε
στο Γισγαλά, ούτε κι εξορίστηκε μαζί με τους γονείς του, στην Ταρσό
της Κιλικίας. Ο ρωμαϊκός νόμος LEX ΡΑΡΙΑ, που ψηφίστηκε το 65
π.Χ., προέβλεπε την ποινή του αποκεφαλισμού, για τον οποιοδήποτε
ισχυριζόταν, ότι είναι ρωμαϊος πολίτης, χωρίς να είναι στην
πραγματικότητα.
β) Η κατηγορία, που τον βαραίνει, άφορα, πράγματι, μια πολιτική
δράση. Ο νόμος LEX JULIA, καταδίκαζε σαν στασιαστή, οποιονδήποτε
πολίτη, που με τη βοήθεια ενόπλων, συνομωτούσε εναντίον της
Αυτοκρατορίας, του ρωμαϊκού λαού και της δημόσιας τάξης.
Θα μπορούσε να υπάρξει και μια άλλη κατηγορία. Αν ο Παύλος,
χωρίς να είναι εβραίος στην καταγωγή (πράγμα, που θ' αποδείξουμε
σύντομα) δέχτηκε να περιτμηθεί, όταν ήταν πια ενήλικος, με τη
θ έ λ η σ η τ ο υ , παρέβαινε έναν άλλο ρωμαϊκό νόμο.
Πράγματι, οι Ρωμαϊκοί νόμοι δεν απαγόρευαν άμεσα σε κανένα
ρωμαίο πολίτη ν' ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό. Αυτό όμως, δεν
υπονοούσε και ταυτόχρονη απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του
απέναντι στη ρωμαϊκή νομοθεσία, που δεν ήταν πάντοτε σύμφωνη
με την ιουδαϊκή. Για παράδειγμα, ένας από καταγωγή εβραίος, δεν
ήταν υποχρεωμένος να υπηρετήσει στον ρωμαϊκό στρατό. Αυτό
όμως, δε σήμαινε πως, όποιος γινόταν εβραίος μετά τη γέννηση του,
δεν είχε την υποχρέωση να πάει στρατιώτης. Ακόμα, ένας
γεννημένος ρωμαίος πολίτης, έπρεπε να παίρνει μέρος στη λατρεία
των ρωμαϊκών θεών. Αυτό δε σήμαινε πως δε θα μπορούσε,
ταυτόχρονα, να λατρεύει το Θεό των Εβραίων, αλλ’ η ιουδαϊκή
θρησκεία του απαγόρευε να λατρεύει άλλους θεούς. Μια έΒραία
γυναίκα, παντρεμμένη με ρωμαίο πολίτη, ήταν υποχρεωμένη να
θυσιάζει στους θεούς του σπιτιού της, διαφορετικά, κινδύνευε να
καταδικαστεί για αθεΐα, πράγμα, που συνέβη πράγματι με κάποια
Φουλβία, που καταδικάστηκε από τον άντρα της Σατούρνικο, την
εποχή του Αυτοκράτορα Τιβέριου (Βλ. JEAN JUSTER: οι Ε β ρ α ί ο ι
κάτω
από
ρωμαϊκή
κατοχή,
η
νομική,
οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση).

Την εποχή του Νέρωνα, μια άλλη εβραία γυναίκα, η Πομπονία
Γκρεκίνα, καταδικάστηκε με την κατηγορία ότι λάτρευε μια ξένη και
άγνωστη θεότητα (Βλ. Τάκιτος Χ ρ ο ν ι κ ά , XIII, 32). Τέλος, με το
νόμο LEX CORNELLA, απαγορευόταν αυστηρά ο ευνουχισμός, για
τους ρωμαίους πολίτες κι η περιτομή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
σα μια παραλλαγή του ευνουχισμού, γιατί μερικές φορές, έχει σαν
αποτέλεσμα μιαν ανώμαλη αντίδραση στο σεξουαλικό τομέα.
Αργότερα, την εποχή του Αυτοκράτορα Αδριανού, ψηφίστηκε και
ειδικός νόμος, που απαγόρευε την περιτομή. Ο βασικός λόγος της
περιτομή εξασθενεί την
απαγόρευσης ήταν, πως, επειδή η
ευαισθησία της βαλάνου, ο περιτμημένος δεν ικανοποιείται πλέον με
τη φυσική σεξουαλική πράξη, και προτιμάει το σοδομισμό, είτε ετερόφυλο είτε όμοφιλόφυλο. Δηλαδή, η περιτομή, θεωρήθηκε σαν
αίτιο του σοδομισμού, που απαγορευόταν ήδη, με το νόμο LEX
SCANTINIA, του 149 π.Χ. (Βλ. SPARTIEN: Ιστορία
του
Αυτοκράτορα Αδριανού, XIV, 2).
Ο Παύλος δε θα πρέπει να τα αγνοούσε όλα αυτά. Άλλωστε, οι
κατήγοροι του θα μπορούσαν να τα θυμίσουν στη δίκη του. Αλλά,
αν η δίκη γινόταν στη Ρώμη, στο αυτοκρατορικό δικαστήριο, ο
Παύλος θα είχε την προστασία του Σενέκα, αδελφού του Γαλλίωνα,
που τον προστάτεψε στην Κόρινθο. Ακόμη, τ' όνειρο του κάθε
ανατολίτη, εκείνη την εποχή, ήταν να επισκεφθεί τη Ρώμη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως ο Παύλος είχε γερούς οικονομικούς
πόρους. Αν ο φιλάργυρος Αντώνιος Φέλιξ τον περιποιόταν δυο
ολόκληρα χρόνια, με την ελπίδα να του αποσπάσει χρήματα, αυτό
σημαίνει πως είχε λόγους να πιστεύει κάτι τέτοιο.
Επίσημα, ο Παύλος μετά την περιτομή του (και θα εξετάσουμε
σύντομα πως συνέβη αυτό) είναι Εβραίος, και δεν μπορεί ν' αρνηθεί
το γεγονός, γιατί έχει το σημάδι πάνω στο σώμα του.
Το 19 μ.Χ., ο Τιβέριος έδιωξε τους Εβραίους από την Ιταλία,
κάνοντας
εξαίρεση
μόνο
σ’
αυτούς,
που
δέχτηκαν
ν'
αλλαξοπιστήσουν (Βλ. Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς XVIII, III, 5 - Τάκιτος: Χ ρ ο ν ι κ ά II, 85 - Σουετόνιος:
Η ζωή των δώδεκα Καισάρων: Τιβέριος, 36).
Το 50, ο Αυτοκράτορας Κλαύδιος Βγάζει μια παρόμοια διαταγή.
Ο εκκλησιαστικός ιστορικός του 4ου αιώνα, Παύλος Ορόσιος, μας
πληροφορεί πως: «το ένατο έτος της Βασιλείας του Κλαύδιου, ο
Φλάβιος Ιωσήφ μας λέει πως οι Εβραίοι διώχτηκαν από τη Ρώμη,
μετά από εισήγηση του υπουργού SEJEAN» (Βλ. Παύλος Ορόσιος:
HISTORIA ADVERSUS PACANOS, Κ λ α ύ δ ι ο ς
Καίσαρ).
Ωστόσο, δε θα συνιστούσαμε στον αναγνώστη, να ψάξει να βρει το
παραπάνω απόσπασμα στα έργα του ΦλάΒιου Ιωσήφ (ή Ιώσηπου),

γιατί, ολόκληρο το μέρος από τις Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς ,
π ο υ αναφέρεται στη βασιλεία του Κλαύδιου, έχει λογοκριθεί από
τους μοναχούς - αντιγραφείς. Βρίσκουμε την ίδια πληροφορία, μονάχα στον Σουετόνιο, χωρίς, ωστόσο, να μας καθορίζεται η
χρονολογία: «Κι επειδή οι Εβραίοι έκαναν συνεχώς εξεγέρσεις με την
παρακίνηση κάποιου Χ ρ ι σ τ ο ύ , ο Αυτοκράτορας τους έδιωξε από
την πόλη».
Φαίνεται πως πρόκειται για Ιουδαίους, που είχαν ασπαστεί το
μεσσιανικό δίδαγμα, κι ο Σουετόνιος νομίζει πως ο «αναστημένος»
τους Χριστός, είναι, πράγματι, κάποιος ζωντανός ηγέτης. Η αλήθεια
είναι πως ο Σουετόνιος, όπως κι όλοι οι συγγραφείς των δύο πρώτων
μεταχριστιανικών αιώνων, χρησιμοποιεί τους απλούς όρους
CHRESTUS και CHRESTIANI κι όχι τη μεταγενέστερη εξιδανικευμένη
ονομασία: CHRISTUS και CHRISTIANI.
Κατά συνέπεια, την εποχή που ο Παύλος κάνει την περίφημη
«CESARE APELLO», στη Ρώμη δεν υπάρχουν εβραίοι, παρά μόνο με
την ιδιότητα του σκλάβου. Κι αυτό είναι άλλη μια απόδειξη, πως ο
Παύλος ήταν ρωμαίος πολίτης, και δεν τον θεωρούσαν εβραίο στους
ανώτερους κοινωνικούς Κύκλους, που βρίσκονται οι προστάτες του.
Και, για να ξαναγυρίσουμε σ' αυτούς. Βλέπουμε πως μετά τον
Αντώνιο Φέλιξ και τη Δρουσίλλα, έρχονται να τον επισκεφθούν στην
πριγκίπισσα Βερενίκη, η
Καισάρεια, ο Βασιλιάς Αγρίππας κι η
αδελφή του, χήρα του Ηρώδη της Χάλκης. Είναι μάλιστα γνωστό πως
ο Αγρίππας κι η Βερενίκη, παρ' όλο που ήταν αδέλφια, είχαν
συζυγικές σχέσεις μεταξύ τους. Η Βερενίκη κι ο Αγρίππας είναι
επίσης αδέλφια της γυναίκας του Αντώνιου Φέλιξ, της Δρουσίλλας.
Οι δυο αδελφές, ήταν από τις ωραιότερες γυναίκες της εποχής τους.
Ποιος ήταν ο λόγος της οικογενειακής αυτής συγκέντρωσης γύρω
από τον Παύλο; Περιέργεια; Ίσως, αλλά και μερικοί άλλοι λόγοι, που
θα εξετάσουμε αργότερα. Η συγκέντρωση πάντως, έγινε μέσα σε μια
πολύ θερμή κι επίσημη ατμόσφαιρα:
«τη ούν επαύριον έλθόντος του Αγρίππα και της Βερενίκης μετά
πολλής φαντασίας, και είσελθόντων εις το ακροατήριον συν τε τοις
χιλιάρχοις και τοις ανδράσι τοις κατ' εξοχήν ούσι της πόλεως.»
( Π ρ ά ξ ε ι ς : ΚΕ', 23).
Οι χιλίαρχοι ήταν πέντε, γιατί πέντε ήταν κι οι σπείρες (κοόρτες)
των λεγεωνάριων, που στρατοπέδευαν στην Καισάρεια.
Κάνει, πράγματι, εντύπωση όλη αυτή η επίσημη συγκέντρωση, αν
έγινε, για να μιλήσει, ένας υποτιθέμενος «Ταρσιώτης», γιος
εκτοπισμένων, και πρώην σκλάβος της Αυτοκρατορίας!

Συμπληρωματική Σημείωση:
Θα πρέπει να θυμίσουμε στον αναγνώστη το μεγάλο αριθμό από
ρωμαίους πολίτες, που κυκλοφορούσε στην επικράτεια της
αυτοκρατορίας. Ο κάθε λεγεωνάριοί, που απολυόταν από τον
στρατό, έπαιρνε, μαζί με άλλα προνόμια, και την ιδιότητα του
Ρωμαίου πολίτη, σαν τιμητική διάκριση, για τις υπηρεσίες, που
προσέφερε. Έτσι, βλέπουμε πως ο μεγάλος θόρυβος γύρω από τη
ρωμαϊκή υπηκοότητα του Παύλου, είναι αδικαιολόγητος κι
υπερβολικός, γιατί, στο κάτω - κάτω, η ρωμαϊκή υπηκοότητα δεν
ήταν τίποτα το σπουδαίο.

3
Το ταξίδι στη Ρώμη
Ρώμη... n πόλη, όπου ότι πιο απαίσιο και ξεδιάντροπο υπάρχει στον
κόσμο μαζεύεται εκεί και βρίσκε ιένα πλήθος από πελάτες..
Τάκιτος: Χρονικά, XV, XLIV

Το ταξείδι του Παύλου στη Ρώμη, έγινε με τις ίδιες ανέσεις και την
ίδια πολυτέλεια, όπως η «φυλάκιση» του. Τον εμπιστεύτηκαν στον
εκατόνταρχο Ιούλιο, που ανήκεστην Σ υ ρ ι α κ ή Λ ε γ ε ώ ν α . Η
τελευταία, είχε πάρει αυτό το όνομα, επειδή την αποτελούσαν.
Βασικά, Σύριοι μισθοφόροι. Μαζί τους, μπήκε στο ίδιο πλοίο κι ο
Αρίσταρχος, ένας Μακεδόνας από τη Θεσσαλονίκη, που φαίνεται πως
ήταν από καιρό συνεργάτης του Παύλου, γιατί αργότερα τον
βλέπουμε σα σύντροφό του στην αιχμαλωσία. Στο ίδιο πλοίο,
φορτώθηκαν και πραγματικοί φυλακισμένοι, Ζηλωτές επαναστάτες κι
εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, προορισμένοι, για τα φριχτά θεάματα του Ιππόδρομου, και τα θηρία.
Το NAVEM ADRAMYTIUM (το Αδραμυττηνόν πλοίον) σήκωσε
άγκυρα κι εγκατέλειψε το λιμάνι της Καισάρειας, το φθινόπωρο του
60. Την άλλη μέρα, μπήκε στο λιμάνι της Σιδώνας, στη Φοινίκη. Ο
εκατόνταρχος Ιούλιος, εκτελώντας βέβαια διαταγές ανώτερων του,
άφησε ελεύθερο τον Παύλο, να επισκεφθεί τους φίλους του και να
δεχτεί τις υπηρεσίες τους. Η υψηλή προστασία συνεχίζεται.
Για να μην κουράσουμε τον αναγνώστη, δε θα διηγηθούμε όλες τις
περιπέτειες του ταξιδιού. Πρέπει, όμως, να θυμόμαστε πως τα
θαλάσσια ταξείδια, δεν ήταν εύκολα την εποχή εκείνη. Όποιος θα η
θελε να γνωρίσει, με λεπτομέρειες, όλα τα περιστατικά του ταξιδιού,
δεν έχει, παρά ν' ανοίξει τις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν σ τ ο
κεφ. ΚΖ', 1 έως ΚΗ', 16.
Τέλος, τον βλέπουμε να φτάνει στο λιμάνι Ποτιόλους
(POUZZOLES) στον κόλπο της Νάπολης. Κι οι υπερβολές των
ανώνυμων γραφέων του 4ου αιώνα, συνεχίζονται:
«ού εύρόντες παρεκλήθημεν επ' αύυτοίς επιμείναι ημέρας επτά, και
ούτως είς την Ρώμην ήλθομεν. Κακείθε οι αδελφοί, ακ ο ύ σ α ν τ ε ς
τ α π ε ρ ί η μ ώ ν , εξήλθον εις απάντησιν ημίν άχρις Αππίου Φόρου
και Τριών Ταβερνών, ους ιδών ο Παύλος ευχαριστήσας τω θεώ έλαβε

θάρσος. Ότε δε ήλθομεν εις Ρώμην, ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους
δεσμίους τω στρατοπεδάρχη. Τω δε Παύλω επετράπη μένειν καθ'
εαυτόν συν τα φυλάσσοντι αυτόν στρατιώτη...» (Πράξεις ΚΗ', 13 16).
Είμαστε, λοιπόν, υποχρεωμένοι, να παραδεχτούμε πως, στο
Ποτιόλους, οι «αδελφοί» προσκάλεσαν τον εκατόνταρχο Ιούλιο και
Ρωμαίος
αξιωματικός,
που
είχε
πως
αυτός
αναλάβει
μιαν
αποστολή,
δέχτηκε να μείνει μια
ολόκληρη εβδομάδα μαζί τους, μέσα στον κύκλο των Εβραίων
μεσσιανιστών, που από επίσημη άποψη, ήταν ύποπτοι στα μάτια της
Ρώμης. Πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί η παρουσία των «αδελφών»
εκεί; Σε ολόκληρη την Ιταλία, ισχύουν οι απαγορευτικοί για τους
Εβραίους νόμοι, του Κλαύδιου και του Τιβέριου. Κατά συνέπεια, είναι
σ κ λ ά β ο ι . Αλλά, υπάρχουν σκλάβοι, που διαθέτουν τα μέσα, για
να φιλοξενήσουν έναν εκατόνταρχο και τον αιχμάλωτο του, για μια
βδομάδα; Κι ο Ρωμαίος αξιωματικός, πώς δέχτηκε να συχνωτιστεί με
τέτοιους ανθρώπους; Απίστευτο!
Ύστερα, βλέπουμε πως άλλοι Εβραίοι από τη Ρώμη, έρχονται να
προύπαντήσουν τον Παύλο στο Φόρουμ του Άππιου, που απέχει 64
χιλιόμετρα από τη Ρώμη, και στις Τρεις Ταβέρνες, που απέχουν 49
χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Μαζί με το
γυρισμό, η απόσταση είναι 130 χιλιόμετρα, για τους πρώτους και
100, για τους δεύτερους. Όλη αυτή η τιμή γίνεται για κάποιον
ασήμαντο εβραίο αιχμάλωτο; Και πώς συμβαίνει, αυτός ο
φυλακισμένος, να διαθέτει μια τόσο μεγάλη ελευθερία κινήσεων; Κι
ακόμα, γεννιέται ένα άλλο ερώτημα: Πώς γίνεται κι υπάρχουν ήδη
«αδελφοί», στη Ρώμη, δηλαδή «χριστιανοί», εφ' όσον το ίδιο
κείμενο, αμέσως παρακάτω, μας λέει τ' αντίθετο:
«εγένετο δε μετά ημέρας τρεις συγκαλέσασθαι τον Παύλον τους
όντας των Ιουδαίων πρώτους, συνελθόντων δε αυτών έλεγε προς
αυτούς, άνδρες αδελφοί, εγώ ουδέν εναντίον ποιήσας τω λαώ ή τοις
έθεσι τοις πατρώοις η τοις έθεσι τοις πατρώοις δέσμιος εξ Ίεροσολύμων παρεδόθην εις τας χείρας των Ρωμαίων, οίτινες ανακρίνοντές με
εβούλοντο απολύσαι δια το μηδεμίαν αιτίαν θανάτου υπάρχειν εν
εμοί. αντιλεγόντων δε των Ιουδαίων ηναγκάσθην επικαλέσασθαι τον
Kαίσαρα, ούχ ως του έθνους μου έχων τι κατηγορήσαι. Δια ταύτην
ουν την αιτίαν παρεκάλεσα υμάς ιδείν και προσλαλήσθαι. ένεκεν γάρ
της ε λ π ί δ ο ς τ ο υ Ι σ ρ α ή λ τ η ν άλυσιν ταύτην περίκειμαι. Οι
δε προς αυτόν είπον. Ημείς ούτε γράμματα περί σου εδεξάμεθα από
της Ιουδαίας, ούτε παραγενόμενός τις των αδελφών απήγγειλε ή
ελάλησέ τι περί σου πονηρόν. Αξιούμεν δε παρά σού ακούσαι α
μεν
γαρ
της
αιρέσεως
ταύτης
φρονείς. Πε ρ ί
γ ν ω σ τ ό ν ε σ τ ί ν η μίν ό τ ι π α ν τ α χ ο ύ α ν τ ι λ έ γ ε τ α ι . .
. » ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΗ', 17 - 22).

Και να, τώρα, ορισμένες παρατηρήσεις, που θα στενοχωρούσαν
πολύ τους ανώνυμους συντάκτες των Π ρ ά ξ ε ω ν :
α) Ο Παύλος είναι φυλακισμένος κι όμως, έχει τη δυνατότητα να
συγκεντρώνει τους Ιουδαίους ηγέτες και να τους βγάζει λόγο.
Καταπληκτικό!
β) Τους ονομάζει «αδελφούς», όπως εκείνους, που ήρθαν να τον
προύπαντήσουν στις «Τρεις Ταβέρνες» και στο «Φόρουμ» του
Άππιου. Δεν κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στους πρώτους και τους
δεύτερους, πράγμα που σημαίνει πως είναι οι ίδιοι.
γ) Δεν τους μιλάει για μια νέα θρησκεία, αλλά για την ε λ π ί δ α
τ ο υ / σ ρ α ή λ . Όμως, για ποιαν άλλη ελπίδα πρόκειται, εκτός από
την απελευθέρωση του εβραϊκού λαού από το Ρωμαϊκό ζυγό; Αυτή
είναι η ελπίδα, που διακηρύττει ασταμάτητα η μεσσιανική θεωρία.
δ) Ο Παύλος δεν είναι αλυσοδεμένος. Απλούστατα, όταν
κ ι ν ε ί τ α ι μ έ σ α σ τ η ν π ό λ η , το δεξί του χέρι είναι δεμένο με
τ' αριστερό του λεγεωνάριου, που τον φρουρεί. Κι αυτό συμβαίνει,
μόνο όταν μ ε τ α κ ι ν ε ί τ α ι , γιατί μέσα στο σπίτι του είναι τελείως
ελεύθερος. απ’ ότι ξέρουμε, μ' αυτόν τον τρόπο φυλάγονταν οι
επίσημοι κρατούμενοι («CUSTODIAMILITARIS»).
ε) Οι «αδελφοί», για τους οποίους μιλάνε οι Ιουδαίοι ηγέτες της
Ρώμης δεν είναι χριστιανοί, γιατί οι ηγέτες λένε πως δεν γνωρίζουν
κανένα νέο, για την αίρεση, που ανήκει ο Παύλος, εκτός από τη
γνωστή φήμη, πως α ν τ ι κ ρ ο ύ ε τ α ι π α ν τ ο ύ . Οι «αδελφοί»
όμως αυτοί είναι εβραίοι, εφ’ όσον έρχονται σε άμεση επαφή με τις
Ιουδαϊκές αρχές. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν χριστιανοί στη Ρώμη,
την εποχή που φτάνει εκεί ο Παύλος, τουλάχιστον με την έννοια,
που δίνουμε σήμερα στη λέξη αυτή. Εκτός, βέβαια, από αυτούς, που
θα συναντήσουμε αργότερα στο παλάτι της Σαλώμης της Β',
βασίλισσας της Αρμενίας.
στ) Τέλος, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αν πρόκειται για μια
νέα θρησκεία ή ένα πολιτικό κόμμα ή κίνημα. Ο Άγιος Ιερώνυμος
στη Βουλγκάτα του, χρησιμοποιεί τον όρο SECTA που σημαίνει
πολιτική κίνηση, πολιτικό κόμμα και θρησκευτική αίρεση. Τα
ελληνικά πρότυπα χειρόγραφα χρησιμοποιούν τον όρο «αίρεσις». Η
λέξη, όμως, αυτή, στα ελληνικά της εποχής, έχει μια πολλαπλή
σημασία.
Σημαίνει
κατάληψη,
λήψη,
προτίμηση,
εκλογή,
φιλοσοφικό, πολιτικό η θρησκευτικό δόγμα. Έτσι, δεν είναι εύκολο

να καθορίσει
Πράξεων.

κανείς,

τί

υπονοεί,

ακριβώς,

το

κείμενο

των

Ερχόμενος από τη να πόλη, και περνώντας από τις Τρεις Ταβέρνες,
ο Παύλος θα πρέπει να πέρασε από το VELLETRI και ν' ανέβηκε πάνω
στο όρος ALBANO, απ’ όπου θ' άντίκρυσε, για πρώτη φορά στη ζωή
του, τη Ρώμη.
Κατεβαίνοντας από το ALBANO, κι ακολουθώντας την Αππία οδό,
θα έφτασε στην PORTA CAPENA, που δε βρισκόταν μακρυά από τη
σημερινή πύλη του Αγίου Σεβαστιανού. Σύμφωνα με ορισμένα παλιά
χειρόγραφα, ο εκατόνταρχος Ιούλιος παράδωσε τον Παύλο και τους
άλλους κρατούμενους σ' έναν αξιωματικό, κοντά στην πύλη, και
μετά έφυγε. Ο αξιωματικός αυτός θα ήταν σίγουρα ένας
PRAEFECTUS
CASTRORUM,
διοικητής
ενός
στρατοπέδου
TGUVMILITES PEREGRINI ή ενός κέντρου διερχομένων, όπως λέμε
με τη σημερινή στρατιωτική ορολογία.
Αμέσως έπειτα, τον μετέφεραν στο CASTRO PRETORIO, ΤΟ κυρίως
στρατόπεδο των πραιτωριανών, κάπου κοντά στην VIA ΝΟΜΕΝΤΑΝΕ.
Τελικά, παραδόθηκε στον αξιωματικό, που αντιπροσώπευε το
διοικητή του Πραιτώριου. Κι εδώ έχουμε μια καινούργια Έκπληξη.
Ο αξιωματικός αυτός ήταν ο Αφράνιος Βούρρος, κατά τύχη στενός
φίλος του Λεύκιου Ανναίου Σενέκα, καθηγητή και συμβουλάτορα του
Αυτοκράτορα Νέρωνα. Ο αναγνώστης πρέπει να παραδεχτεί πως η
«τύχη» παίζει μεγάλο ρόλο σ' αυτή την υπόθεση. Ο Αφράνιος
Βούρρος ήταν στωικός και θαυμαστής του Ζήνωνα από το Κίτιο της
Κύπρου, του μεγάλου φιλόσοφου του 4ου π.Χ. αιώνα. Ο Σενέκας,
ήταν κι αυτός στωικός.
Το ELOGIUM, δηλαδή η αναφορά του Πόρκιου Φήστου, για τον
Παύλο, πρέπει να ήταν πολύ ευνοϊκή γι' αυτόν, αν κρίνουμε από τη
συμπεριφορά του κι από τη συμπεριφορά του Βασιλιά Αγρίππα και
της Βασίλισσας Βερενίκης. Το κείμενο των Π ρ ά ξ ε ω ν , τ ο
αποδεικνύει. Σε μια στιγμή, ο Φήστος, διακόπτοντας τον Παύλο, του
λέει φιλικά: «Μαίνη Παύλε, τα πολλά σεγράμματα εις μανίαν
περιτρέπει...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΣΤ', 24). Κι ο βασιλιάς Αγρίππας
αστειεύεται καλοπροαίρετα μαζί του λέγοντας: «εν ολίγω με πείθεις
χριστιανόν γενέσθαι...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΣΤ', 28). Μπορούμε να
παρατηρήσουμε πως οι μεγάλοι αυτοί αξιωματούχοι δεν θυμώνουν
μαζί του, αλλ’ αντίθετα, αστειεύονται και συζητούν, σα να πρόκειται
για κάποιον από τον κύκλο τους κι όχι σαν έναν απλό κατάδικο.
Πράγμα που κάνει μεγάλη εντύπωση, αν θυμηθεί κανείς τον
αυταρχικό τόνο, που χρησιμοποιούσαν οι ηγεμόνες της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας.

Και ο βασιλιάς, και ο προκουράτορας λυπούνται, που ο Παύλος
έκανε την έκκληση στον Καίσαρα, γιατί, διαφορετικά, ήταν έτοιμοι
να τον αφήσουν ελεύθερο: «Αγρίππας δε τω Φήστω έφη.
απολέλυσθαι εδύνατο ο άνθρωπος ούτος, ει μη επεκέκλητο
Καίσαρα...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΣΤ', 32). Φυσικά, δεν μπορούν να
υποψιαστούν πως ο Παύλος έχει το μυστικό του σχέδιο, και θ έ λ ε ι
να πάει στη Ρώμη, γιατί έτσι έχει συμφωνήσει
με τον Μαναήν, στις μυστικές συνεδριάσεις,
στην Αντιόχεια. Γνωρίζει, πολύ καλά, το χρόνο
που θα ξεσπάσει η
εξέγερση του Μαναήν,
στην Ιουδα ία , κι αυτός, την ίδια στιγμή, θα
πρέπει
να
βρίσκεται
στη
Ρώμη,
για
να
ε κ τ έ λ ε σ η τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο μ έ ρ ο ς α π ό τ ο σ χ έ δ ι ο . Αυτό
θα το εξετάσουμε πολύ σύντομα, φ ω τ ι σ μ έ ν ο ι α π ό τ ι ς
φλόγες της πυρκαγιάς της Ρώμης...

Το ELOGIUM, ΤΟΥ Πόρκιου Φήστου, χάθηκε, όταν το πλοίο, που
μετέφερε τον Παύλο, ναυάγησε στ' ανοιχτά της Μάλτας. Αλλά, αυτό
δεν είχε και μεγάλη σημασία, γιατί ο εκατόνταρχos Ιούλιος θα είχε
σίγουρα προφορικές εντολές από τον προκουράτορα Φήστο. Η
περιποίηση κι οι ανέσεις, στη διάρκεια του ταξιδιού, αποδεικνύουν
πως η αναφορά ήταν πολύ ευνοϊκή για τον Παύλο. Άλλωστε, όπως
μας αποκαλύπτει ο ίδιος στην προς Ρ ω μ α ί ο υ ς Ε π ι σ τ ο λ ή ,
είχε ήδη σχέσεις και γνωριμίες στην πρωτεύουσα.
Όταν βρισκόταν στην Κόρινθο, δηλαδή το χειμώνα του 51 52,
όπου τον προστάτεψε, σαν από μηχανής θεός, ο Ανθύπατος
Γαλλίων, έγραψε κι έστειλε την περίφημη Ε π ι σ τ ο λ ή π ρ ο ς τους
Ρ ω μ α ί ο υ ς α δ ε λ φ ο ύ ς (πράγμα που σημαίνει πως ήδη, από
εκείνη την εποχή, το σχέδιο του ήταν σχεδόν έτοιμο). Διαβάζοντας
την βλέπουμε πως γνωρίζει ποιες πόρτες να χτυπήσει κι από πού θα
του έρθει προστασία και βοήθεια. Αρκεί να επαναλάβουμε ένα μέρος
από το τελευταίο κεφάλαιο, όπου στέλνει χαιρετισμούς στους
διάφορους γνωστούς του:
«ασπάσασθε τους εκ των Αριστοβούλου, ασπάσασθε Ηρωδίωνα τον
συγγενή μου, ασπάσασθε τους εκ των Ναρκίσσου τους όντας εν
Κυρίω...»(Επιστολή προς Ρ ω μ α ί ο υ ς , ΙΣΤ', 10 - 12).
Ποιοί είναι αυτοί, στο σπίτι του Αριστόβουλου; Ποιος είναι ο
συγγενής του ο Ηρωδίωνας; Ποιοί είναι αυτοί, στο σπίτι του
Νάρκισσου; Προστάτες, το ίδιο ισχυροί, σαν αυτούς, που διέθετε
στην Ιερουσαλήμ και στην Καισάρεια. Είναι πιθανό, πως ο Γαλλίων,
στην Κόρινθο, ο α δ ε λ φ ό ς τ ο υ Σ ε ν έ κ α , τ ο υ είχε υποδείξει

να πάει στη Ρώμη, για το συμφέρον του. Φτάνοντας εκεί, συναντάει
τον Αφράμιο Βούρρο, φίλο του Γαλλίωνα, και φίλο του αδελφού του
Σενέκα, που ήταν δάσκαλος και σύμβουλος του Νέρωνα. Βέβαια, ο
απλοϊκός πιστός, εξηγεί την περίπτωση σαν ένα θαύμα της Θείας
Πρόνοιας, αλλά, ο αντικειμενικός ιστορικός βλέπει μόνο ένα σχέδιο,
που εκτελείται με ακρίβεια κι επιτυχία.
Οι άνθρωποί του, στο σπίτι του Αριστοβούλου, είναι υπηρέτες του
βασιλιά Αριστόβουλου του Γ', ευνοούμενου του Νέρωνα, που το 54,
ονομάστηκε βασιλιάς της Μικρής Αρμενίας, το 60 βασιλιάς της
Μεγάλης Αρμενίας και το 70, Βασιλιάς της Χάλκης. Είναι ο δεύτερος
σύζυγος της Σαλώμης της Β' εγγονής του Ηρώδη του Μεγάλου,
φίλης του Ιησού, που έδινε κουράγιο κι έμπνευση στον τελευταίο, σ'
όλη τη διάρκεια του αντιρωμαϊκού αγώνα του, και που το
Ε υ α γ γ έ λ ι ο τ ο υ Θ ω μ ά , μ α ς αποκαλύπτει τις σχέσεις τους,
με τα παρακάτω καταπληκτικά λόγια:
«Και η Σαλώμη είπε: Ποιος είσαι άνθρωπε; Ποιος σου επέτρεψε ν’
ανέβεις πάνω στο κρεβάτι μου και να φας στο τραπέζι μου; και ο
Ιησούς είπε: Είμαι αυτός, που έγινε από εκείνον, που είναι ίσος του.
Μου εδόθη, αυτό που ανήκει στον πατέρα μου... και η Σαλώμη
απάντησε: Σ’ ακολουθώ και γίνομαι μαθήτρια σου...»
( Ε υ α γ γ έ λ ι ο τ ο υ Θ ω μ ά , 45, κοπτικό χειρόγραφο του 4ου
αιώνα, που ανακαλύφτηκε στο Χηνοβόσκιο, στην Άνω Αίγυπτο, το
1947. Μεταφρασμένο στα γαλλικά από τον JEAN PORESSE - Παρίσι
1959, Εκδόσεις PLON). (Βλ. Ι η σ ο ύ ς ή τ ο θ α ν ά σ ι μ ο
μ υ σ τ ι κ ό τ ω ν Ν α ϊ τ ώ ν , κεφ. XXVI).

Από το δεύτερο αυτό γάμο, ο Αριστόβουλος ο Γ΄ κι η Σαλώμη η
Β' απόκτησαν τρία αγόρια: τον Ηρώδη, τον Αγρίππα και τον
Αριστόβουλο. Ο Ηρωδίωνας, που αναφέρει ο Παύλος, είναι ο μικρός
Ηρώδης, ο πρώτος τους γιος (Ηρωδίων - υποκοριστικό του Ηρώδη).
Αν, όμως, ο Παύλος αποκαλεί το μικρό Ηρώδη, σ υ γ γ ε ν ή τ ο υ ,
αυτό σημαίνει πως κι οι γονείς του, ο Αριστόβουλος κι η Σαλώμη,
είναι συγγενείς του. Πράγματι, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι
ξαδέλφια! Πάλι, λοιπόν, θα παρατηρήσουμε πως έχει πολύ περίεργες
σχέσεις ο άσημος Εβραίος, που η χριστιανική παράδοση ισχυρίζεται
πως ήταν.
Οι άνθρωποι στο σπίτι του Νάρκισσου, πρέπει να είναι οπαδοί της
καινούργιας ιδεολογίας, σκλάβοι η απελεύθεροι στην καταγωγή. Ο
Νάρκισσος, ήταν ένας απελεύθερος, κι ευνοούμενος του
Αυτοκράτορα Κλαύδιου. Το πραγματικό του όνομα, ήταν
«NARCISSUS CLAUDII LIBERTUS» δηλαδή, «Νάρκισσος, ο

Απελεύθερος του Κλαύδιου». (Οι απελευθερωμένοι σκλάβοι,
έπαιρναν, συνήθως, τ' όνομα του κυρίου, που τους ελευθέρωνε). Ο
θάνατος, όμως, του Αυτοκράτορα Κλαύδιου, ήταν μοιραίος γι' αυτόν:
«Πολύ σύντομα, ο Νάρκσισσος, ο απελεύθερος του Κλαύδιου, που
εξήγησα τις σχέσεις του με την Αυτοκράτειρα Αγριππίνα,
θανατώθηκε με τη χειρότερη ποινή, ύστερα από μια φριχτή και
σύντομη φυλάκιση. Ο νέος Αυτοκράτορας, ο Νέρων, συμβιβαζόταν
πολύ δύσκολα με τη φιλαργυρία και τη δολιότητά του» (Τάκιτος:
Χρονικά, XIII, 1).

Πολύ σύντομα, ο Παύλος αποκτά φίλους και προστάτες μέσα
στο ίδιο το παλάτι του Νέρωνα. Είναι αυτοί, που το 64, με την
πυρκαγιά της Ρώμης, δημιουργούν τη φήμη πώς ο αυτοκράτορας
έβαλε τη φωτιά, για να εμπνευστεί ένα ποίημα για την Τροία. Κι
αυτήν τη φήμη την εκμεταλλεύτηκαν επιδέξια οι πραγματικοί
εμπρηστές, όπως θα δούμε παρακάτω. Τη στιγμή, που ξέσπασε ή
πυρκαγιά, ο Νέρωνας βρισκόταν στην πατρίδα του, το Άντιουμ,
πενήντα χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα. Τον ειδοποίησαν,
μόλις την τέταρτη μέρα της πυρκαγιάς, κι αμέσως, καλπάζοντας,
γύρισε στην πόλη και πήρε όλα τα μέτρα, για την περίθαλψη των
θυμάτων. Άνοιξε τους κήπους και τα παλάτια του, για να τους
στεγάσει, μοίρασε τροφές, για να τους θρέψει.
Σαν πρώτη απόδειξη, πως ο Παύλος διέθετε οπαδούς μέσα στα
αυτοκρατορικά ανάκτορα, παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την
Επιστολή πρός Φιλιππησίους, που γράφτηκε το 63 στη Ρώμη, ένα
χρόνο πριν από την πυρκαγιά:
«Ασπάζονται υμάς πάντες οι άγιοι, μάλιστα δρ οι εκ της Καίσαρος
οικίας». (Προς Φιλιππησίους, Δ', 22).
Δεν θα πρέπει, όμως, να φανταστούμε πώς ο άνθρωπός μας,
έχει σχέσεις μόνο με δούλους, υπηρέτες κι απελεύθερους, δηλαδή
τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Είδαμε
πώς στην Κόρινθο, πριν ν' ανοίξει καν το στόμα του, επεμβαίνει και
τον σώζει ο ανθύπατος Γαλλίων. Είδαμε πως στή Ρώμη, τον
υποδέχεται ο Αφράνιος Βούρρος, φίλος του Σενέκα καί του αδελφού
του Γαλλίωνα. Δε διστάζουμε να υποστηρίξουμε, πως, στη Ρώμη,
ήρθε σ’ έπαφη και με τον ίδιο τον Σενέκα. Σαν απόδεξη γι' αυτό,
έχουμε μιαν απόκρυφη αλληλογραφία, μεταξύ τους. Σώζονται,
ακόμα, δεκατέσσερεις επιστολές. Όχτώ του Σενέκα προς τον Παύλο
κι έξη του Παύλου προς τον Σενέκα. Επίσημα, θεωρούνται
απόκρυφες, τόσο για τον τρόπο που έχουν γραφτεί, όσο κι από το
γεγονός, ότι κάποιος μεταγενέστερος κιβδηλοποιός, που τις

αντέγραψε, φαντάστηκε πώς οι επιστολές των δύο διαφορετικών
αλληλογράφων ενοποιήθηκαν από κάποιο θαύμα. Αλλά, γνωρίζουμε
πως τα γράμματα κι οι απαντήσεις τους χωρίζονται πάντοτε, από
χρονικά και τοπικά διαστήματα ανάλογα με την απόσταση και τα
ταχυδρομικά μέσα της κάθε εποχής.
Πάντως, ή ύπαρξη απόκρυφης αλληλογραφίας, υπονοεί και την
ύπαρξη αυθεντικής. Η τελευταία θα πρέπει να χάθηκε ή να
καταστράφηκε. Τα γράμματα τού Παύλου προς τον Σενέκα θα πρέπει
να κατασχέθηκαν στη δίκη του, που έγινε το 66, με την κατηγορία
ότι είχε πάρει μέρος στη συνωμοσία του Πείσωνα. Τα γράμματα του
Σενέκα προς τον Παύλο, θα πρέπει να κατασχέθηκαν, όταν
συνέλαβαν τον τελευταίο, στην Τροία το 66, ή είχαν καταστραφεί
στην πυρκαγιά της Ρώμης, το 64. Όλες αυτές είναι υποθέσεις, που
δε θα μπορούσαν ν' αποκλειστούν.
Ό Άγιος Ιερώνυμος αναφέρεται στην αλληλογραφία αυτή, και τη
θεωρεί αυθεντική. Αλλά, δεν μπορούμε να ξέρουμε, αν μας μιλάει
για τις επιστολές, που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας ή για άλλες, πού
χάθηκαν.
Να λοιπόν, τί μας λέει ο Άγιος Ιερώνυμος, το 362:
«Λεύκιος Ανναίος Σενέκας... Δε θα τον τοποθετούσα μέσα στον
κατάλογο των χριστιανών συγγραφέων, αν δεν υπήρχαν οι γνωστές
και πολυδιαβασμένες επιστολές του Παύλου προς τον Σενέκα, κι
αντίστροφα. Μέσα σ’ αυτές τις επιστολές, ο δάσκαλος του Νέρωνα,
ένας από τούς ισχυρότερους ανθρώπους της εποχής του, δηλώνει
πώς θα επιθυμούσε να κατέχει για τους οπαδούς του, την ίδια
τιμητική θέση, που κατέχει ο Παύλος για τους Χριστιανούς.
Θανατώθηκε από το Νέρωνα, δύο χρόνια προτού ο Παύλος κι ο
Πέτρος στεφανωθούν με την κορώνα του μαρτυρίου...» (Ιερώνυμος:
DE VIRIS ILLUSTRIBUS, XII).
Ο Άγιος Αυγουστίνος επαναλαμβάνει την πληροφορία. Σ' ένα
γράμμα του, πού γράφτηκε το 414, είκοσι χρόνια μετά τον
Ιερώνυμο, και που απευθύνεται στο Μακεδόνιο, γράφει:
«Ο Σενέκας, που έζησε τον καιρό των αποστόλων, μας λέει σ' ένα
από τα γράμματά του, που απευθύνει στον Παύλο: Αυτός, που μισεί
όλο τον κόσμο, που μισεί τους κακούς...».
Ο Λήψιος, αναφερόμενος στον ψευδό-Λίνο, επιβεβαιώνει κι αυτός
την ύπαρξη μιας αλληλογραφίας ανάμεσα στον Παύλο και τον
Σενέκα:

«Ακόμα κι ο παιδαγωγός του Αυτοκράτορα, (ο Σενέκας)
αναγνωρίζοντας πως ο Παύλος ήταν κάτοχος μιας θείκής γνώσης,
έγινε στενός φίλος του και συνήθιζε να κουβεντιάζει μαζί του.
Μάλιστα, όταν ο Παύλος ταξίδευε, διατηρούσε την επαφή μαζί του,
με μια πυκνή αλληλογραφία...» (LIPSIUS: ACTA APOSTOLUM
AFOCRYPHA, τόμος I).
Φτάνουμε, λοιπόν στο συμπέρασμα πως υπήρχε μιά αυθεντική
αλληλογραφία, ανάμεσα στόν Παύλο και τον Σενέκα, κι ακόμα, πως
ο Παύλος έκανε συχνές επισκέψεις στους φίλους του, που έμεναν
στο αυτοκρατορικό ανάκτορο. Άλλωστε, ο Λήψιος μας πληροφορεί,
για τις συζητήσεις του με τον Σενέκα.
Και τώρα, θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε την τελευταία και
βασική ερώτηση: Π ο ι ο ς ή τ α ν σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ο
Π α ύ λ ο ς ; Η απάντηση δεν είναι απλή, κι ας είναι εκπληκτική.
Αρχίζοντας την έρευνα μας, για τον «άνθρωπο από την Ταρσό»,
του δώσαμε το επίθετο «τρικέφαλος». Πράγματι, οι ανώνυμοι
γραφείς, του 4ου και 5ου αιώνα, έκαναν ένα μείγμα από τα λόγια,
τις Πράξεις και τα γεγονότα, που αφορούν τρία διαφορετικά
πρόσωπα, απολύτως άσχετα μεταξύ τους.
Το γεγονός πως ο «ηγούμενος των Αποστόλων», ο Σίμων-Πέτρος,
δεν πάτησε ποτέ του στη Ρώμη, κι ούτε θανατώθηκε μαζί με τον
Παύλο εκεί, την εποχή του πρώτου διωγμού εναντίον των
χριστιανών, δε σημαίνει ταυτόχρονα κι ότι δεν υπήρξε! Η σταύρωσή
του το 47 στην Ιερουσαλήμ, μαζί με τον αδελφό του, τον Ιάκωβο, με
την κατηγορία πως ήταν «γιος του Ιούδα από τα Γάμαλα» και κατά
διαταγή του Τιβέριου Αλεξάνδρου, στρατιωτικού διοικητή της
Ιουδαίας, είναι η αδιάψευστη απόδειξη της ύπαρξής του.
Δε θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο πράγμα και για τον Παύλο, αν
δεν ερευνούσαμε τη ζωή και το θανατο των τριών προσώπων, που
τον «συνθέτουν». Ομολογούμε πως αυτή η
έρευνα, δεν ήταν
εύκολη. Ωστόσο, μπορούμε ν' αποδείξουμε τη μεταγενέστερη αυτή
«σύνθεση» και ν' αναλύσουμε τα δυο πρώτα «συνθετικά». Όσο για
το τρίτο, υπάρχει η Ιστορία.
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Ένας Ηρωδιακός Πρίγκιπας με τ' όνομα
Σαούλ

Ευτυχισμένος όποιος δεν τους ξέρει και πιο ευτυχισμένος όποιος
τους γεννά!
VOITURE: Ποιήματα, Οι πρίγκιπες.

Φτάσαμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα, πως η πόλη της Ταρσού, δεν
έπαιξε κανένα ρόλο στη ζωή του ιστορικού προσώπου, που
έξετάζουμε. Γνωρίζουμε πως έφυγε κρυφά από τη Δαμασκό,
κρυμμένος μέσα σ' ένα καλάθι (σπυρίδα), που το κατέβασαν μ' ένα
σκοινί από τα τείχη, γιατί του είχαν στήσει ενέδρα στις πύλες
(Πράξεις
Θ', 25). Αλλά, παρ' όλο που το κείμενο των
Π ρ ά ξ ε ω ν , μ α ς πληροφορεί πως τον κυνηγούσαν οι Ιουδαίοι, ο
ίδιος ο Παύλος, τους απαλάσσει από την κατηγορία αυτή στην Β '
Επιστολή προς Κορινθίους:
«εν Δαμασκω ο εθνάρχης Αρέτα του βασιλέως εφρούρει την
Δαμασκηνών πόλιν, πιάσαι με θέλων, και δια θυρίδος εν
σ α ρ γ ά ν η (καλάθι) εχαλάσθην δια του τείχους και εξέφυγον τας
χείρας αυτού» (Β' προς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς ΙΑ', 32 - 33).
Πράγματι, εκείνη την εποχή, η Δαμασκός ανήκει στο βασιλιά των
Αράβων Ναβαθαίων, Αρέτα τον Δ'. Το 36 μ.Χ. Ο αυτοκράτορας
Τιβέριος πολέμησε εναντίον του Αρέτα, και νικήθηκε. Τον επόμενο
χρόνο, ο διάδοχος του Τιβέριου, Καλιγούλας, παραχώρησε τη
Δαμασκό στον Αρέτα, σαν εγγύηση για την ειρήνη, που συμφώνησαν
μεταξύ τους. Το γεγονός επιβεβαιώνεται από πολλούς ιστορικούς.
Μια άλλη απόδειξη είναι, πως, ενώ βρέθηκαν νομίσματα κομμένα στη
Δαμασκό, με την προτομή του Τιβέριου, δεν υπάρχουν ανάλογα με
την προτομή του Καλιγούλα και του διαδόχου του, Κλαύδιου.
Θα εξετάσουμε αργότερα, για ποιους λόγους ο εθνάρχης του
Αρέτα, ήθελε να συλλάβει τον Παύλο.

Αυτό που έχει σημασία τώρα, είναι ν' αποδείξουμε πως
δημιουργήθηκε η παρεξήγηση, που πάνω της στηρίχτηκε η δήθεν
καταγωγή του από την Ταρσό της Κιλικίας. Στα ελληνικά της εποχής,
υπάρχουν πολλές λέξεις, για να χαρακτηρίσουν το καλάθι, που
χρησιμοποίησε ο Παύλος για τη φυγή του. Οι Π ρ ά ξ ε ι ς (Θ', 25) τ'
σπυρίδα.
Η
Β'
Επιστολή
προς
ονομάζουν:
Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς (ΙΑ', 33): σ α ρ γ ά ν η . Υπάρχει όμως, και τρίτη
λέξη, για το ίδιο αντικείμενο, που υπονοεί ταυτόχρονα και το μεγάλο
του μέγεθος, αρκετό για να χωρέσει έναν άνθρωπο. Η λέξη αυτή
είναι: τ α ρ σ ό ς . Έτσι, ο Παύλος ο Ταρσιώτης, δεν είναι ο Παύλος
από την πόλη Ταρσό, αλλά, ο άνθρωπος που χρησιμοποίησε την
ταρσό, για να ξεφύγει από τη Δαμασκό!
Η παραπάνω εξήγηση, δίνει μια λύση στα προβλήματα, που
δημιούργησε η φήμη πως γεννήθηκε στο Γισγαλά, αιμαλωτίστηκε κι
εξορίστηκε στην Ταρσό κ.τ.λ.

Αλλά, τότε π ο ι ο ς ή τ α ν π ρ ά γ μ α τ ι ο Π α ύ λ ο ς ;
ξανανοίξουμε τις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν :

Ας

«κράξαντες δε φωνή μεγάλη συνέσχον τα ώτα αυτών και ώρμησαν
ομοθυμαδόν επ' αυτόν, και έκβαλόντες έξω της πόλεως
ελιθοβόλουν. Και οι μάρτυρες απέθεντο τα ιμάτια αυτών π α ρ ά
τους
πόδας
νεανίου
καλουμένου
Σαύλου.
Κ α ι έλιθοβόλουν τον Στέφανον, επικαλούμενον και λέγοντα. Κύριε
Ιησού, δεξαι το πνεύμα μου...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς Ζ', 57-59).
«Σαύλος δε ην συνευδοκών τη αναιρέσει αυτού...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς
Ζ', 60).
«ο δε Σαύλος έτι εμπνέων απειλής και φόνου ειςς τους μαθητάς
του Κυρίου, προσελθών τω αρχιερεί ητήσατο παρ' αυτού επιστολάς
εις Δαμασκόν προς τας συναγωγάς, όπως εάν τινας εύρη της οδού
όντας,
άνδρας τε και
γυναίκας, δεδεμένους αγάγη εις
Ιερουσαλήμ...» (Πράξεις Θ', 1 - 2).
Τα παραπάνω τέσσερα αποσπάσματα, αποτελούν ένα χαριτωμένο
πλέγμα από αντιφάσεις.
Ο λιθοβολισμός, σύμφωνα με τον Ι ο υ δ α ϊ κ ό
με τον εξής τρόπο:

νόμο,

γινόταν

«Σε μια μικρή απόσταση, πριν από τον τόπο της εκτέλεσης,
αφαιρούσαν τα ρούχα του κατάδικου, αφήνοντας του μόνο ένα
κάλυμμα από εμπρός, αν ήταν άντρας και δυο καλύμματα, εμπρός
και πίσω, αν ήταν γυναίκα. Αυτή ήταν η γνώμη, που υποστήριξε ο
Ραμπάν Ιούδας, ενώ οι ραβίνοι ισχυρίζονταν πως ο κατάδικος έπρεπε
να πεθάνει τελείως γυμνός, άσχετα αν ήταν άντρας ή γυναίκα. Ο
τόπος της εκτέλεσης έπρεπε να είχε το διπλάσιο ύψος από έναν
άντρα. Ένας από τους μάρτυρες (τους κατήγορους) σήκωνε τον
κατάδικο και τον πετούσε κάτω από το ύψωμα με τέτοιο τρόπο, ώστε
να πέσει με τη ράχη και να σπάσει η μέση του. Αν ο κατάδικος
πέθαινε από την πτώση, η δικαιοσύνη είχε ίκανοποιηθεί, και δεν
χρειαζόταν λιθοβολισμός. Αν, αντίθετα, ο κατάδικος ζούσε, τότε ο
δεύτερος μάρτυρας τον ξάπλωνε ανάσκελα και του πέταγε μια βαρειά
πέτρα πάνω στην καρδιά. Η « π ρ ώ τ η π έ τ ρ α » έπρεπε να ήταν
αρκετά βαρειά, ώστε να χρειάζονται δύο άνθρωποι, για να τη
σηκώσουν («δυό από τους μάρτυρες τη σηκώνουν, αλλά μόνον ο
ένας από αυτούς την εκσφνδονίζει, έτσι, ώστε να πέσει με δύναμη» SANHENDRIN: 45 Β). Αν ο κατάδικος πέθαινε με την πρώτη πέτρα, η
δικαιοσύνη είχε ικανοποιηθεί, και δεν χρειαζόταν να συνεχιστεί ο
λιθοβολισμός. Διαφορετικά, έπρεπε ό λ ο ς ο λ α ό ς ν α π ά ρ ε ι
μ έ ρ ο ς σ τ ο λ ι θ ο β ο λ ι σ μ ό . Γιατί, είναι γραμμένο στις Γραφές
πως: «αι χείρες των μαρτύρων θέλουσιν είσθαι αι πρώται επ' αυτόν,
και έπειτα αι χείρες π α ν τ ό ς τ ο υ λ α ο ύ . . . » ( Δ ε υ τ ε ρ ο ν ό μ ι ο ν : ΙΖ', 7).
Το παραπάνω κείμενο είναι μια περίληψη των νομικών διατάξεων,
όπως εκφράζονται μέσα στο Ταλμούδ, που επεξηγεί το
Δ ε υ τ ε ρ ο ν ό μ ι ο και, γενικά, όλη την Π ε ν τ ά τ ε υ χ ο .

Αν, λοιπόν, ο «νεανίας, ο καλούμενος Σαύλος», φυλάει τα ρούχα
των μ α ρ τ ύ ρ ω ν , αυτό σημαίνει πως ο ίδιος, δεν παίρνει μέρος
στο λιθοβολισμό.
Αν, όμως, δεν παίρνει μέρος στην εκτέλεση του Στεφάνου, αυτό
συμβαίνει, γιατί δεν είναι ενήλικος. Η θρησκευτική και νομική
ενηλικίωση στο Ισραήλ, γινόταν στα δώδεκα χρόνια, όπως το
αποδείξαμε στο προηγούμενο Βιβλίο μας, στο XII κεφάλαιο. Πράγμα,
που σημαίνει πως, την εποχή που εκτελέστηκε ο Στέφανος, ο
Παύλος ήταν ένα παιδάκι, το πολύ έντεκα χρονών. Στην επόμενη
όμως παράγραφο, το κείμενο των Π ρ ά ξ ε ω ν μ α ς λέει πως ο
Παύλος έδωσε τη συγκατάθεση του, για τη θανάτωση του Στεφάνου.
Πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί αυτή η αντίφαση; Αμέσως παρακάτω,
μας λένε πως ο Παύλος πήγε στον αρχιερέα και του ζήτησε την άδεια
να συλλάβει (πράγμα, που σημαίνει πως διοικούσε ένα απόσπασμα μ'
ένοπλους άντρες) όλους τους χριστιανούς, που θα συναντούσε στο

δρόμο του και στην πόλη της Δαμασκού. Είναι όμως δυνατόν, ένα
παιδάκι έντεκα χρονών, να διοικεί ένα στρατιωτικό απόσπασμα και
να ζητάει μια τέτοια άδεια από τον αρχιερέα; Επιπλέον, ας μην
ξεχνάμε πως η Δαμασκός, την εποχή εκείνη, ανήκει σ' ένα άλλο
βασίλειο.

Για τις αντιφάσεις αυτές (ή λέξη είναι πολύ ανίσχυρη, για να
χαρακτηρίσει παρόμοιες ανοησίες) υπάρχει μια άλλη εξήγηση. Θα
την βρούμε, μέσα στα κείμενα του Φλάβιου Ιωσήφ. Προηγουμένως
όμως, ας θυμηθούμε πως η Ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ η τ ο υ Ά γ ι ο υ
Κυπριανού μας πληροφορεί, ότι ο Παύλος δεν πήρε την άδεια, για να
δράσει στη Δαμασκό, από τον Ιουδαϊο Αρχιερέα, αλλά από τον
στρατιωτικό διοικητή της περιοχής (κυβερνήτη). Κατά συνέπεια, ο
Παύλος δρούσε για λογαριασμό της Ρωμαϊκής αρχής, κι όχι του
Ιουδαϊκού Νομικό-θρησκευτικού συμβουλίου (Σανχεντρίν). Ας
εξετάσουμε, τώρα, τις πληροφορίες, που μας δίνει ο Φλάβιος Ιωσήφ,
τουλάχιστον, αυτές που η λογοκρισία των μοναχών - αντιγραφέων,
επέτρεψε να φτάσουν μέχρι τις μέρες μας:
«Μόλις πέθανε ο Φήστος, ο Νέρων διόρισε κυβερνήτη της
Ιουδαίας, τον Αλβίνο, κι ο Βασιλιάς Αγρίππας... Ο Κοστοβάρης κι ο
Σαύλος είχαν μαζί τους έ ν α π λ ή θ ο ς α π ό π ο λ ε μ ι σ τ έ ς ,
και το γεγονός ότι ήταν από βασιλική γενιά
κ α ι συγγενείς του βασιλιά, τους έκανε σημαντικούς. Ήταν βίαιοι κι
απάνθρωποι, και πάντα έτοιμοι να καταπιέσουν τους αδύνατους.
Εκείνη ακριβώς την εποχή, άρχισε η καταστροφή του έθνους μας,
και τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο...» (Φλάβιος
Ιωσήφ: Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς , XX, 8).
Το παραπάνω κείμενο, μήπως θυμίζει τίποτα στον αναγνώστη; δεν
μοιάζει, κάπως, με το κείμενο των Π ρ ά ξ ε ω ν : «Σαύλος δε
ελυμαίνετο την εκκλησίαν κατά τους οίκους εισπορευόμενος, σύρων
τε άνδρας και γυναίκας παρεδίδου εις φυλακήν» (Η', 3). Μήπως, ο
Σαύλος των Π ρ ά ξ ε ω ν , είναι ο ίδιος με τον Σαύλο, που αναφέρουν
οι Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς ;
Βρισκόμαστε στο 63 μ.Χ., τον ένατο χρόνο της βασιλείας του
Αυτοκράτορα Νέρωνα. Η χρονολογία είναι εξακριβωμένη, από το
θανατο του προυκράτορα, Πόρκιου Φήστου. Ο αντικαταστάτης του,
ο Αλβίνος Λυκκαίος (ALBINUS LUCCAEIUS), ονομάστηκε αργότερα
κυβερνήτης της Αυτοκρατορικής Μαυριτανίας. Ο Βιτέλιος, όμως, τον
κατηγόρησε πως θέλησε ν' ανακυρηχτεί Βασιλιάς, με τ' όνομα
Ι ο ύ β α ς , κ α ι διέταξε να τον στραγγαλίσουν (βλ. Τάκιτος:
I σ τ ο ρ ί ε ς , II, 78 - 79).

Κατά συνέπεια, ο Σαύλος, την ίδια εποχή (το 63 μ.Χ.), δεν είχε
ακόμα ασπαστεί το χριστιανισμό. Οι εκκλησιαστικοί, όμως,
συγγραφείς, ισχυρίζονται πως ο Παύλος προσηλυτίστηκε λίγο μετά
την εκτέλεση του Στεφάνου, το 36 μ.Χ.: Ας συνεχίσουμε, όμως, την
έρευνα μας πάνω στο κείμενο του Φλαβίου Ιωσήφ:
Οι αρχές, βλέποντας πως η εξέγερση είχε πάρει μια τέτοια έκταση,
ώστε δεν είχαν πια τη δύναμη να τη συγκρατήσουν κι από φόβο πως
η
εκδίκηση των Ρωμαίων θα ξεσπούσε πρώτα επάνω τους,
αποφάσισαν, για ν' αποφύγουν, ακριβώς, τις τρομερές συνέπειες, να
στείλουν μιαν αντιπροσωπεία, στον Φλώρο, με αρχηγό της τον
Σίμωνα το γυιο του Ανανία, και μιαν άλλη αντιπροσωπεία στο βασιλιά
Αγρίππα, με αρχηγούς, τους π ρ ί γ κ ι π ε ς Σ α ύ λ ο , Α ν τ ί π α
κ α ι Κ ο σ τ ο β ά ρ η , π ο υ ή τ α ν σ υ γ γ ε ν ε ί ς τ ο υ . Οι
αντιπροσωπείες αυτές, είχαν γι' αποστολή να προσκαλέσουν τους
δύο ηγεμόνες, να έρθουν στην Ιερουσαλήμ με ισχυρό στρατό, για να
καταπνίξουν την επανάσταση, πριν η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο.» ( Π ό λ ε μ ο ι τ η ς Ι ο υ δ α ί α ς , II, 31).
Το παραπάνω επεισόδιο τοποθετείται, χρονολογικά, το 66 μ.Χ.
«πριν από τις 15 του μηνός Αυγούστου», και ο Γκέσσιος Φλώρος
(GESSIUS FLORUS) είναι στρατιωτικός διοικητής από το 63. Πολύ
σύντομα, ο Μαναήν (ΜΕΝΑΗΕΜ), που «ανατράφηκε μαζί με τον
Ηρώδη, τον Τετράρχη και τον Σαύλο», και που είναι εγγονός του
Ιούδα,
τα Γάμαλα, θα μπει στο πολιτικό προσκήνιο. Είναι αυτός,
που θα ενώσει τις διάφορες επαναστατημένες ομάδες και θα
καταλάβει το φρούριο της Μασσάντα, στη Νεκρή θαλασσα. Οι
Εβραίοι θα κρατήσουν αυτή τη θέση, για μερικά χρόνια. Το 73, τ’
οχυρό πέφτει στα χέρια των Ρωμαίων κι οι υπερασπιστές του
αυτοκτονούν ομαδικά. Ας συνεχίσουμε, όμως:
«Μετά την αποτυχία του Κέστιου (CESTIUS GALLUS),
οι
περισσότεροι από τους Ιουδαίους ηγέτες, εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ, όπως θα εγκατέλειπαν
ένα πλοίο, που βυθίζεται.
(Σημ. Σ. Ο
Ευσέβιος της Καισαρείας ισχυρίζεται πως τα μέλη της εκκλησίας της
Ιερουσαλήμ εγκατέλειψαν την πόλη, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος,
κι αποτραβήχτηκαν σε μια πόλη της Περαίας, με τ' όνομα Πέλλα (Βλ.
Εκκλησιαστική Ιστορία» του Ευσέβιου της Καισαρείας, III, V, 3).
Πρόκειται, ολοφάνερα, για μιαν αντιγραφή του κειμένου του
Φλάβιου Ιωσήφ, με τη διαφορά πως ο Ευσέβιος αντικατέστησε τους
Ιουδαίους
ηγέτες,
με
τους
χριστιανούς.
Πράγματι, ομολογεί πως αντλεί την πληροφορία του από « μ ι α
προφητεία, για τους τοπικούς ηγέτες», που
ή τ α ν β έβαια Ιουδαίοι, κι όχι Χριστιανοί). Ο Κ ο σ τ ο β ά ρ η ς κ ι
ο Σ α ύ λ ο ς , που ήταν α δ ε λ φ ο ί , μαζί με τον Φίλιππο, το γυιο

του Ιωακείμ, που ήταν στρατηγός στο στρατό του Βασιλιά Αγρίππα,
κατέφυγαν στ' ανάκτορο του Κέστιου. Κάπου άλλου, θα διηγηθώ,
πως ο βασιλιάς, που είχε πολιορκηθεί μαζί με τους παραπάνω, στο
βασιλικό παλάτι της Ιερουσαλήμ, αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη θέση
του, και σκοτώθηκε από τους επαναστάτες. Ο Κ έ σ τ ι ο ς έ σ τ ε ι λ ε
(δηλ. Τον
τότε
τον
Σαύλο
και
τους
άλλους
Κοστοβάρη και τον Φίλιππο) στον Α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α Ν έ ρ ω ν α ,
π ο υ Βρισκόταν εκείνη την εποχή στην Αχαΐα, για να τον
πληροφορήσουν για την αποτυχία του και να ρίξουν τα λάθη στον
Φλώρο. Ο Κέστιος είχε την ελπίδα πως με τον τρόπο αυτόν, η οργή
του Καίσαρα θα ξεσπούσε μόνο πάνω στον Φλώρο, κι ο ίδιος θ'
απέφευγε την τιμωρία...» (Πόλεμοι της Ιουδαίας, II, 41).
Ο Κέστιος Γάλλος, ήταν τότε κυβερνήτης της Συρίας, κι ο Γκέσσιος
Φλώρος, στρατιωτικός διοικητής της Ιουδαίας και υφιστάμενος του
πρώτου. Βρισκόμαστε «μετά την 8η μέρα του Νοέμβρη, τον 12ο
χρόνο της βασιλείας του Νέρωνα», δηλαδή το 66. Ο Φλάβιος Ιωσήφ
(με το ελληνοποιημένο όνομα «Ιώσηπος») είναι ακόμα κυβερνήτης
της Γαλιλαίας, και, σελίγο καιρό, θα παρουσιαστεί στο προσκήνιο ο
Γιοχανάν (Ιωάννης) από το Γισγαλά.
Έτσι, πέφτουμε μέσα στο διπλό αδιεξοδο, που δημιούργησαν,
κακόπιστα, οι ανώνυμοι γραφείς του 4ου και 5ου αιώνα, με τη
λογοκρισία, τις παρεμβολές και τις αφαιρέσεις τους. Όλοι τους οι
Βανδαλισμοί, είχαν ένα μόνο σκοπό: να θεμελιώσουν μιαν απάτη,
που θα μπορούσε να γίνει πιστευτή από τις αγράμματες μάζες του
καιρού τους, αλλά, που δεν μπορεί ν' αντισταθεί στη σύγχρονη
ριζοσπαστική κριτική.
Ανακεφαλαιώνουμε:
1. Ο Παύλος-Σαύλος, των Π ρ ά ξ ε ω ν
και
των Επισ τ ο λ ώ ν , π ο υ μεγάλωσε με τον Μαναήν και τον Ηρώδη τον
Τετράρχη, που καταδιώκει και συλλαμβάνει χριστιανούς, που είναι
συγγενής του Ηρωδίωνα, του πρωτότοκου γυιου του Αριστόβουλου
του Γ', Βασιλιά της Αρμενίας και της Σαλώμης της Β', που έχει
γνωριμίες στ' ανάκτορα του Καίσαρα και στο σπίτι του Νάρκισσου,
που είναι προστατευόμενος του Γαλλίωνα, φίλου του Καίσαρα,
ανθύπατου της Αχαΐας κι' αδελφού του Σενέκα, που ο χιλίαρχος
Λυσίας του δίνει μιαν ακολουθία από 470 άντρες, που τον
προστατεύει ο προκουράτορας Φήλικας (Φέλιξ), που συζητάει φιλικά,
με το Βασιλιά Αγρίππα και τις πριγκίπισσες Δρουσίλλα και Βερενίκη,
που, στη Ρώμη, τον υποδέχεται ο πραίτωρας Βούρρος, σύμβουλος
του Νέρωνα μαζί με τον Σενέκα, είναι χωρίς καμίαν αμφιβολία, κι
αυτό αποτελεί προσωπικό μας ισχυρισμό, το ίδιο πρόσωπο με τον
Σαύλο, τον αδελφό του Κοστοβάρη, που είναι κι οι δυο τους
πρίγκιπες από βασιλική γενιά, σαν εγγονοί της Σαλώμης της Α',

αδελφής του Ηρώδη του Μεγάλου. Κι οι δυο τους διοικούν ένοπλες
ομάδες, και καταδιώκουν μια μερίδα του πληθυσμού.
Το γεγονός, πως είναι Ρωμαίος πολίτης, εξηγείται εύκολα: Η
Σαλώμη, η αδελφή του Ηρώδη του Μεγάλου, με τη διαθήκη της,
δώρησε στην Αυτοκράτειρα Λιβία, σύζυγο του Αυτοκράτορα
Αύγουστου, την τοπαρχεία της και τις φοινικοφυτείες, που είχε
της
δημιουργήσει η ίδια...» (Φλάβιος Ιωσήφ: Π ό λ ε μ ο ι
Ι ο υ δ α ί α ς , II, XIII).
Η Σαλώμη η Α', η μάμμη του Σαύλου και του Κοστοβάρη, πέθανε
το 14 μ.Χ. Διατηρούσε πολύ φιλικούς δεσμούς με την Αυτοκράτειρα
Λιβία, όπως ο αδελφός της, ο Ηρώδης ο Μεγάλος, με τον
Αυτοκράτορα Αύγουστο. Με τον τρόπο αυτόν, ο σύζυγος της, ο
Κοστοβάρης ο Α', κέρδισε τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη.
Κατά συνέπεια, ο Σαύλος των Π ρ ά ξ ε ω ν κι ο Σαύλος του
Φλαβίου Ιωσήφ, ήταν, αρχικά, το ίδιο πρόσωπο. Αν συμβαίνει να μη
οι ημερομηνίες, αυτό οφείλεται στη
συμπίπτουν ακ ρ ι β ώ ς
λογοκρισία, τις παρεμβολές και τις αφαιρέσεις των μεταγενέστερων
αντιγραφέων-μοναχών. Στην πορεία του βιβλίου μας, θα μας δοθεί η
ευκαιρία ν' αναλύσουμε τις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν κ α ι
ν' απομονώσουμε τις, κακόπιστες, παρεμβάσεις.

2. Ο Σαύλος της Κ α ι ν ή ς Δ ι α θ ή κ η ς δ ε ν είναι εβραίος από
καταγωγή, κι αυτό, για τους παρακάτω λόγους:
α) Αγνοούμε τελείως τ' όνομα, που πήρε με την περιτομή του,
«Σαούλ-Μπάρ-...», όπως και τ' όνομα του πατέρα του. Αλλά, οι
εβραϊκές οικογένειες κατέγραφαν με προσοχή τη γενεαλογία τους.
Κατά συνέπεια, μας κρύβουν κάτι.
Β) Κάθε εβραίος ήταν υποχρεωμένος να γνωρίζει ένα επάγγελμα,
κι από τον κανόνα δεν εξαιρούνται ούτε οι ραβίνοι. Η συνήθεια αυτή,
ήταν μια νομική υποχρέωση, κι ένα παλιό εβραϊκό ρητό θεωρούσε
κακοποιούς, τους ανθρώπους χωρίς επάγγελμα. Μας πληροφορούν,
πράγματι, πως ο Παύλος, για να ζήσει, έ φ τ ι α χ ν ε σ κ η ν έ ς :
«...και δια το ομότεχνον είναι έμενε παρ' αυτοίς και ειργάζετο. Ήσαν
δε γάρ σκηνοποιοί τη τέχνη...» (Πράξεις, ΙΗ,' 3) Ο άνθρωπος, που
είχε το ίδιο επάγγελμα με τον Παύλο, λέγεται Ακύλας, και κατάγεται
από τον Πόντο της Μικράς Ασίας. Είναι εβραίος της Διασποράς, και
στον τόπο που γεννήθηκε, οι άνθρωποι ζούσαν ακόμα σε σκηνές,
γιατί ήταν νομάδες. Τ' όνομα του, όμως, δεν είναι εβραϊκό. Από την
άλλη μεριά, οι Π ρ ά ξ ε ι ς (ΚΒ', 3) μας λένε πως ο Παύλος πέρασε
την παιδική του ηλικία, στα πόδια του Γαμαλιήλ, σπουδάζοντας το

Νόμο. Πότε λοιπόν, έμαθε την τέχνη του σκηνοποιού, και γιατί;
Γνωρίζουμε
πως
πάνω
από
χίλια
χρόνια
οι
Εβραίοι ήταν εγκατεστημένοι στην Παλαιστίνη.
Δεν έμεναν σε σκηνές, γιατί δεν ήσαν πια
ν ο μ ά δ ε ς α λ λ ά , σε χ ω ρ ι ά κ α ι π ό λ ε ι ς . Πολλοί από τους
ραβίνους, ήταν τέκτονες, δηλαδή κτίστες, λιθοξόοι και ξυλουργοί.
Αλλά, ο οποιοσδήποτε νομοταγής Εβραίος, θα το θεωρούσε
προσβολή να φτιάχνει σκηνές, για τους ειδωλολάτρες νομάδες. Το
επάγγελμα του σκηνοποιού, ήταν απαραίτητο, για τους νομαδικούς,
βουκολικούς λαούς, όπως οι Άραβες, Ιδουμαίοι και Ναβαθαίοι.
Ο Σαύλος, αδελφός του Κοστοβάρη, είναι Ιδουμαίος ΆραΒας, από
την οικογένεια του πατέρα του, κι η προμάμμη του, η Κύπρος, ήταν
από αραβική, ναβαθηνή γενιά. Η
Κύπρος, σύμφωνα με τις
πληροφορίες του Φλάβιου Ιωσήφ, ανήκε σε μιαν από τις πιο ένδοξες
Αραβικές οικογένειες, κι η επίσημη ονομασία, της οικογένειας αυτής,
ήταν, «άρχοντες των μεγάλων σκηνών».
Ωστόσο, δε θα μπορούσαμε να παραδεχτούμε πως ο Σαύλος, ένας
Ηρωδιακός πρίγκιπας από βασιλική γενιά, έμαθε άλλο επάγγελμα στα
νιάτα του, εκτός από το επάγγελμα του πολεμιστή. Σύμφωνα με τις
αραβικές συνήθειες, δεν ήταν οι πρίγκιπες, ούτε οι άντρες, γενικά,
που έραβαν τις σκηνές. Αυτή ήταν μια αποκλειστική απασχόληση, για
τις γυναίκες του λαού και τους δούλους.
Όταν ο Παύλος, στην Κόρινθο, γνωρίζεται με τον Ακύλα και την
Πρισκίλλα, οι τελευταίοι έχουν έρθει πριν λίγο καιρό από τη Ρώμη,
μετά το διωγμό εναντίον των Ιουδαίων, που διέταξε ο Αυτοκράτορας
Κλαύδιος. Και οι Πράξεις (ΙΗ', 3) μας παρουσιάζουν τον Παύλο να
εργάζεται μαζί τους, κατασκευάζοντας και πουλώντας σκηνές.
Και να τώρα, δυο ενοχλητικές ερωτήσεις:
α) Πώς είναι δυνατόν να ζούσε ο Ακύλας με την Πρίσκιλλα στη
Ρώμη, με το επάγγελμα του σκηνοποιού; η Ιταλία δεν είχε την
εποχή εκείνη νομαδικό πληθυσμό. Οι χωρικοί ζούσαν σε καλύβες και
φάρμες, οι αστοί σε πολυόροφα σπίτια από πέτρα και ξύλο, κι οι
φτωχοί μέσα στις κατακόμβες.
β) Πώς είναι δυνατόν, ο Ακύλας, η Πρίσκιλλα κι ο Παύλος να
κερδίζουν το ψωμί τους στην Κόρινθο, κατασκευάζοντας σκηνές; Η
πόλη αυτή, ήταν ελληνική και φημισμένη για τις αρχιτεκτονικές
κατασκευές της. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Ρώμη, δεν υπήρχαν
νομαδικοί πληθυσμοί. Αν φανταστούμε πως έκαναν εξαγωγή των
προϊόντων τους, στους πρωτόγονους νομαδικούς λαούς της Μικράς
Ασίας, δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Γνωρίζουμε πως οι λαοί

αυτοί είχαν πάντοτε μια οικονομική αυτάρκεια και τα μεγάλα κοπάδια
τους, τους προμήθευαν τα υλικά, για όλες τις ανάγκες τους.
Άλλωστε, με τί νόμισμα πλήρωναν οι πρωτόγονοι νομάδες; Βέβαια
υπήρχε ένα εξαγωγικό εμπόριο, αλλά, αυτό γινόταν ανάμεσα στην
Ιταλία και την Ελλάδα. Τα ελληνικά κρασιά πήγαιναν στη Ρώμη και
τα ιταλικά αλλαντικά ερχόντουσαν στις ελληνικές πόλεις, αλλά, ας
μην ξεχνάμε πως τα προϊόντα αυτά, προσφέρονταν στην αγορά σε
τέτοιες τιμές, που μόνο οι πλούσιοι μπορούσαν να τ' αποκτήσουν.
Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι, να φτάσουμε στο συμπέρασμα πως
το δήθεν επάγγελμα, του Παύλου, είναι ένα ακόμα προϊόν της
φαντασίας των ανώνυμων γραφέων του 4ου και 5ου αιώνα. Ο Παύλος
δεν είχε ανάγκη να δουλέψει για να ζει. Ήταν πλούσιος, κι έχουμε
αποδείξεις γι' αυτό:
«αργυρίου η χρυσίου ή ιματισμού ουδενός επεθύμησα. αυτοί
γινώσκετε ότι τοις χρείαις μου και τ ο ι ς ο ύ σ ι μ ε τ ' ε μ ο ύ
υπηρέτησαν αί χείρες αύται...» (Πράξεις Κ', 33-34).
Συνηθίζουν να φαντάζονται πως ο Παύλος δούλευε σκληρά,
ράβοντας σκηνές μέρα και νύχτα, για ν' ανταποκριθεί στις ανάγκες
του και στις ανάγκες των συντρόφων του, που περνούσαν τον καιρό
τους κοιτώντας τον να δουλεύει. Άλλωστε, δεν ήταν ιερέας η
δάσκαλος του Νόμου, γιατί ξέρουμε πως δεν ήταν εβραίος. Κι αυτό
αποκλείει την περίπτωση να κάλυπτε τις ανάγκες του από τους
αρχιερατικούς φόρους, που είσέπραττε από τις διάφορες συναγωγές.
Φτάνουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως είτε ήταν πλούσιος (πώς
αλλιώς θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν οι φιλάργυρες ελπίδες του
προκουράτορα Φέλιξ στην Καισαρεία) είτε, διέθετε μυστικούς
οικονομικούς πόρους. Γνωρίζουμε ακόμα, πως έμεινε δυο ολόκληρα
χρόνια στη Ρώμη, χωρίς να δουλεύει καθόλου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, που μας δίνουν οι Π ρ ά ξ ε ι ς :
Έμεινε δε ο Παύλος διετίαν όλην εν ιδίω μισθώματι και απεδέχετο
πάντας τους εισπορευομένους προς αυτόν, κηρύσσων την βασιλείαν
του Θεού και διδάσκων τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού μετά
πάσης παρρησίας ακ ω λ ύ τ ω ς . » ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΗ', 30-31)

3. Απόγονος μιας οικογένειας απερίτμητων Ιδουμαίων (αυτή,
άλλωστε, ήταν κι η βασική κατηγορία, που έρριχναν οι Εβραίοι
στους Ηρωδιακούς ηγεμόνες), ο Σαύλος-Παύλος της Κ α ι ν ή ς
Δ ι α θ ή κ η ς , παρουσιάζεται σα φανατικός διώκτης των ιουδαϊκών
παραδόσεων και της περιτομής. Ο οποιοσδήποτε Εβραίος από
καταγωγή, παρ’ όλη του τη μόρφωση, δε θα μπορούσε να ξεφύγει
τόσο εύκολα από το προαιώνιο κληρονομικό ασυνείδητο. Δε θα

μπορούσε τόσο εύκολα ν' απαρνηθεί, κι ακόμα δυσκολώτερα, να
καταπολεμίσει ήθη κι έθιμα αιώνων.
Ας ξαναδιαβάσουμε τα παρακάτω αποσπάσματα: Π ρ ά ξ ε ι ς (ΙΕ',
1-35) - (ΚΑ', 21)
Π ρ ό ς Ρ ω μ α ί ο υ ς (Δ', 9 ) - προς Γ α λ α τ ά ς (Ε', 2) -(ΣΤ', 12)
Π ρ ό ς Φ ι λ ή μ ο ν α ( Γ ' , 3 ) - Π ρ ό ς Κ ο λ ο σ σ α ε ϊ ς ( Γ , 11)
προς Γ α λ ά τ α ς (ΣΤ', 15) - Λπρος Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς (Ζ', 19)
Σε όλα αυτά τα εδάφια, θα παρατηρήσουμε πως ο Παύλος είναι
ένας φανατικός εχθρός των Ιουδαϊκών παραδόσεων. Στο Βιβλίο του,
Ο Ά γ ι ο ς Α π ό σ τ ο λ ο ς Π α ύ λ ο ς , ο GUISEPPE RICCIOTTI
(IMPRIMATUR:
12-5-1952)
συμπεραίνει:
«Το
ιδιαίτερο
ε υ α γ γ έ λ ι ο τ ο υ Π α ύ λ ο υ δ ε ν επέβαλε αυτές τις παραδόσεις,
αντίθετα μάλιστα τις απέκλειε». Κατά συνέπεια, αν το «ευαγγέλιό
του» είχε γίνει παραδεκτό, τότε, όλες οι παραδόσεις θα είχαν
αποκλεισθεί, εκτός, ίσως, από εκείνες που προέρχονταν από τους
ειδωλολάτρες, και που, σ' αυτούς, ο Παύλος απεύθυνε το μύνημά
του.
Δημιουργείται, λοιπόν, τώρα, ένα καινούργιο πρόβλημα: τί
άνθρωπος ήταν ο Σαύλος ο Ιδουμαίος, αδελφός του Κοστοβάρη,
εγγονός της αδελφής του Ηρώδη του Μεγάλου, « π ρ ί γ κ ι π α ς
από
βασιλική
γ ε ν ι ά » , ηγέτης
της ΙουδαϊκοΙδουμαϊκής
αστυνομίας;
πώς,
και
γιατί
θεμελίωσε
τον
μ υ σ τ ι κ ι σ τ ι κ ό μ ε σ σ ι α ν ι σ μ ό , ενώ καταπολέμησε βίαια κι
Ζηλωτών;
αιμοβόρα τον π ο λ ι τ ι κ ό μ ε σ σ ι α ν ι σ μ ό τ ω ν
Ίσως, στην προσπάθεια μας ν’ απαντήσουμε, στα ερωτήματα αυτά,
θα χρειαζόταν ν’ άκολουθήσουμε τη συμβουλή του παλιού γαλλικού
νομικού αποφθέγματος: « C H E R C H E Z LA F E M M E . . ( Ψ ά ξ τ ε
για τ η
γ υ ν α ί κ α ) » ! Ωστόσο, επιστρέφοντας, γι' άλλη μια
φορά, στον τίτλο του CMS ROMANUS, που του προσδίδουν με τόσο
κομπασμό οι ανώνυμοι κιβδηλοποιοί των Π ρ ά ξ ε ω ν
των
Α π ο σ τ ό λ ω ν , σε μ ι α εποχή, που ο Χριστιανισμός έχει πια
καθιερωθεί
σαν
επίσημη
κρατική
θρησκεία,θα
μπορούσαμε, ίσως, ν' αποκαλύψουμε λίγα ψίχουλα ιστορικής
αλήθειας. Έτσι, θα μας δοθεί η ευκαιρία, να προκαλέσουμε μερικές
ακόμα έκπλήξεις, στον αναγνώστη.
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Ένας Περίεργος Ρωμαίος Πολίτης
και έγενόμην τοις Ιουδαίοις ωs Ιουδαίος ίνα Ιουδαίοις κερδίσω...
Τοις ανόμοις ως άνομος ίνα κερδίσω ανόμους!...
Α' προς Κορινθίους, θ', 20

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, παραδεχτήκαμε την πληροφορία, που
μας δίνουν οι Πράξεις, ότι ο Παύλος ήταν ρωμαίος πολίτης. Θα
εξετάσουμε, τώρα, τους λόγους, που δικαιολογούν την παραδοχή
μας.
Είναι γνωστό, πως, αν ο άνθρωπός μας ήταν Εβραίος από
καταγωγή, δε θα μπορούσε ν' αποκτήσει τη ρωμαϊκή υπηκοότητα.
Οποιοσδήποτε Εβραίος, της εποχής εκείνης, γινόταν Ρωμαίος, ήταν
υποχρεωμένος να θυσιάσει στους θεούς της Αυτοκρατορίας, και,
κατά συνέπεια θα παρέβαινε τους Ιουδαϊκούς νόμους. Έτσι, όχι μόνο
θα έπαυε, αυτομάτως, να είναι Ιουδαίος, αλλά, επί πλέον, θα τον
αφόριζαν, πράγμα που θα είχε τρομερές κοινωνικές συνέπειες, γι'
αυτόν.
Από την άλλη μεριά, σα ρωμαίος πολίτης, δε θα είχε το δικαίωμα
να συνεχίζει να λατρεύει το Θεό των πατέρων του, γιατί η Ρώμη δεν
είχε ποτέ της αναγνωρίσει την Ιουδαϊκή θρησκεία, για το λόγο, ότι
απέκλειε τη λατρεία άλλων θεών. Βέβαια, γνωρίζουμε περιπτώσεις,
όπου ανώτεροι ρωμαίοι αξιωματούχοι πρόσφεραν θυσίες στο Ναό της
Ιερουσαλήμ. Αυτές οι ενέργειες είχαν βασικά πολιτικό χαρακτήρα και
γινόντουσαν σκόπιμα, για να κολακέψουν και να κατευνάσουν την
αντιπάθεια των Εβραίων προς τους κατακτητές. Οι αξιωματούχοι, για
να δικαιολογηθούν απέναντι στη συνείδηση τους, ταύτιζαν τον
Γιαχβέ, με το ρωμαϊκό Δία. Αλλά, δεν ήταν δυνατόν, να κάνει το ίδιο
πράγμα κι ένας Εβραίος προς τον Απόλλωνα, την Αφροδίτη, την DEA
ROMA και τους άλλους θεούς της ελληνορωμαϊκής θρησκείας.
Η περίπτωση του Παύλου είναι ακόμα πιο περίεργη. Αγωνίζεται
χρόνια ολόκληρα, για να επιβάλλει τη λατρεία κάποιου επαναστάτη
με τ' όνομα Ιησούς, που σταυρώθηκε από ένα Ρωμαίο
προκουράτορα, επειδή τόλμησε να ισχυριστεί πως ήταν «Βασιλιάς
των Ιουδαίων». Ακόμα, από τα κείμενα των Επ ι σ τ ο λ ώ ν του,
βλέπουμε πως βλαστημά κι ειρωνεύεται, και τους θεούς της
Αυτοκρατορίας: «αλλ’ ότι ά θύει τα έθνη, δαιμονίοις θύει και ού

Θεώ» Α' προς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Γ, 20), «αλλά τότε μεν εδουλεύσατε
τοις μη φύσει ούσι θεοίς..» ( Π ρ ό ς Γ α λ α τ ά ς Α', 8)
Ούτε ένας εβραίος στην καταγωγή θα μπορούσε να κηρύξει ένα
νέο Θεό, ούτε ένας οπαδός της Ελληνορωμαϊκής Θρησκείας, θα
μπορούσε τόσο εύκολα να ειρωνευτεί τους πατροπαράδοτους θεούς.
Όλα αυτά είναι απίστευτα! Έτσι, είμαστε αναγκασμένοι να φτάσουμε
στο συμπέρασμα, πως ο Παύλος δε γεννήθηκε Εβραίος. Αυτό δεν
αποκλείει την περίπτωση να ήταν ρωμαίος πολίτης, αντίθετα
μάλιστα.
Ερευνώντας τους προγόνους του, οδηγηθήκαμε στο συλλογισμό,
πως η μάμμη του, η Σαλώμη η Α', στενή φίλη της Αυτοκράτειρας
Λιβίας, απόκτησε τη ρωμαϊκή υπηκοότητα για τον εαυτό της, τον
άντρα της κι όλη της την οικογένεια. Η υπόθεση μας αυτή, δεν
αποκλείεται από την ιστορική αλήθεια. Οι Αυτοκράτορες είχαν
αρκετή δύναμη, για να επιβάλουν τη θέληση τους στη σύγκλητο.
Έχουμε το παράδειγμα του Βεσπασιανού, που, για ν' ανταμείψει τις
υπηρεσίες του Γ ι ο σ έ φ - Μ π ε ν - Μ α τ ι τ ι ά χ ο υ , τ ο ν ονόμασε
επίτιμο ρωμαίο πολίτη, με τ' όνομα Φ λ ά β ι ο ς Ι ω σ ή φ ή
I ώ σ η π ο ς . ΒέΒαια, ο γνωστός μας ιστορικός πλήρωσε την
ιδεολογική αυτή μεταβολή του, με το μίσος των συμπατριωτών του.
Υπάρχουν, όμως, κι άλλα επιχειρήματα, που αποδεικνύουν τη
ρωμαϊκή υπηκοότητα του Παύλου. Ο Ερνέστος Ρενάν, που, σίγουρα,
δεν αγνοούσε την πραγματική καταγωγή του Ιησού από τον Ιούδα
τον Γαλιλαίο, άσχετα αν την απόκρυψε, για να μην έρθει σε
σύγκρουση με το ιερατείο της εποχής του, ομολογεί απερίφραστα:
«μπορούμε να υποθέσουμε πως ο πάππος του Παύλου, είχε
αποκτήσει τη ρωμαϊκή υπηκοότητα σαν α ν τ α μ ο ι β ή τ ο υ γ ι α
τις υπηρεσίες, που προσέφερε στον Πομπήιο,
τον καιρό, που οι Ρωμαίοι κατάκτησαν την
Π α λ α ι σ τ ί ν η . . . » (Ερνέστος Ρενάν: Ο ι Α π ό σ τ ο λ ο ι , σελ.
164)
Αποκλείεται, ο πάππος του Παύλου να είχε τόση δύναμη, ώστε να
μπόρεσε να βοηθήσει τον Πομπήιο, αν ήταν Εβραίος την εποχή της
Ρωμαϊκής κατάκτησης (63 π.Χ.), δεν πρόκειται για τον πάππο του,
αλλά για τον προσπάπποτου,τον Αντίπατρο.
Ο Ανίπατρος ήταν Ιδουμαίος σύζυγος της ναβαθηνής πριγκίπισσας
Κύπρου της Α'. Υπήρξε πρωθυπουργός του Βασιλιά Υρκανοΰ του Β',
κι έστρεψε την εξωτερική πολιτική του ηγεμόνα του, προς μια
συνεργασία με τη Ρώμη. Έπαιξε ένα διπλό παιχνίδι, τον καιρό του
εμφύλιου ρωμαϊκού πολέμου, και, τελικά, πήρε το μέρος του Ιουλίου
Καίσαρα. Μάλιστα, όταν ο τελευταίος βρέθηκε σε δύσκολη θέση,
στην Αίγυπτο, τον ενίσχυσε με μια εβραϊκή στρατιά, σώζοντας ακόμα

και τη ζωή του. Αυτό συνέβη το 48 π.Χ. Ο Καίσαρ, για να τον ανταμείψει, τον ονόμασε διαχειριστή της περιουσίας του Ναού και
στρατιωτικό διοικητή της Παλαιστίνης. (47 π.Χ.) Ακόμα, διόρισε το
γυιό του, Φαζαήλ, κυβερνήτη της Ιερουσαλήμ, και τον άλλο του
γυιο, τον Ηρώδη, κυβερνήτη της Γαλιλαίας. Και να τί μας
πληροφορεί, ακόμα, γι' αυτόν ο Φλάβιος Ιωσήφ:
«...τα σημάδια από τις πληγές του, έγιναν, γι' αυτόν, σημάδια
δόξας κι αξίας. Όταν ο Καίσαρας τέλειωσε με τις ασχολίες του στην
Αίγυπτο και γύρισε στη Συρία, τ ί μ η σ ε τ ο ν Α ν τ ί π α τ ρ ο , μ ε
τ ο ν τ ί τ λ ο τ ο υ Ρ ω μ α ί ο υ π ο λ ί τ η κ α ι μ ε τόσα άλλα
αξιώματα, που η θέση του έγινε απ’ όλους ζηλευτή...» (Φλάβιος
Ιωσήφ: Π ό λ ε μ ο ι τ η ς ' Ι ο υ δ α ί α ς I , V I I )
Βλέπουμε, λοιπόν, πως, πράγματι, ένας πρόγονος του Παύλου
ήταν ρωμαίος πολίτης, όπως μας πληροφορεί κι ο Ερνέστος Ρενάν!
Πράγμα που σημαίνει πως, ο συγγραφέας αυτός γνώριζε πολύ καλά
την καταγωγή του Παύλου, αλλά την αποσιώπησε, σκόπιμα.
ΒέΒαια, τα καχύποπτα πνεύματα θα παρατηρήσουν πως οι γυοι του
Αντίπατρου, ο Φαζαήλ κι ο Ηρώδης, είχαν κιόλας γεννηθεί, όταν ο
πατέρας τους τιμήθηκε με τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη, και, κατά
συνέπεια, δημιουργείται το ερώτημα, αν απόκτησαν κι αυτοί, μαζί
του, την τιμητική αυτή διάκριση. Σύμφωνα με το οίκογενειακό δίκαιο
της εποχής, τα παιδιά αποκτούσαν τους τίτλους, που είχε ο πατέρας
τους, τη στιγμή που γεννήθηκαν. Ο Αντίπατρος, όμως, τη στιγμή της
γέννησης τους, δεν ήταν Ρωμαίος πολίτης.
Μπορούμε να είμαστε σίγουροι, πως ο Καίσαρ φρόντισε ν'
αποκτήσουν, κι αυτοί, την τιμητική διάκριση. Γνωρίζουμε, άλλωστε,
πως ο Αυτοκράτορας αυτός, ήταν πολύ γενναιόδωρpos σ' αυτό το
σημείο. Είναι γνωστή η περίπτωση της γαλατικής λεγεώνας «LEGIO
ALAUDA», που όλοι οι αξιωματικοί και στρατιώτες της έγιναν Ρωμαίοι
πολίτες, και διατήρησαν τον τίτλο αυτόν κληρονομικά. (6λ.
Σουετόνιος: Η ζ ω ή τ ω ν Δ ώ δ ε κ α Κ α ι σ ά ρ ω ν , Ιούλιος
Καίσαρ, XXIV).
Στην Γαλλία, πριν από την επανάσταση του 1789, όλοι οι νόμοι και
τα έθιμα είχαν τις ρίζες τους κατευθείαν από το αρχαίο Ρωμαϊκό
δίκαιο. Οποιοσδήποτε έπαιρνε τον τίτλο του ευγενή, περνούσε αύτη
την ιδιότητα, και σ' όλους τους απόγονους του, αγόρια και κορίτσια,
άσχετα αν τα παιδιά του είχαν γεννηθεί, πριν ν' αποκτήσει τον τίτλο.
Γινόντουσαν ευγενείς, την ίδια ακριβώς μέρα,
π ο υ γ ι ν ό τ α ν κ ι ο π α τ έ ρ α ς τ ο υ ς . Η συνήθεια αυτή,
δεν είχε καμία εξαίρεση.

Ίσως ακόμα, να παρατηρήσουν πως ο Παύλος ήταν εγγονός του
Βασιλιά Ηρώδη του Μεγάλου, από τη μάμμητου και τη μητέρα του.
Θα μπορούσε, άραγε, ν' αποκτήσει τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη,
από την οικογένεια της μητέρας του; Θ' απαντήσουμε, και πάλι,
καταφατικά. Ο Ρωμαϊκός νόμος, κι η
μεταγενέστερη γαλλική
συνήθεια, που βασιζόταν σ' αυτόν, πρόβλεπε πως το παιδί
ακολουθούσε την τύχη της κοιλιάς, που το είχε γεννήσει.
Ακόμα, ίσως να παρατηρήσουν πως ο Ηρώδης είχε, απλώς, τον
τίτλο του φ ί λ ο υ κ α ι σ ύ μ μ α χ ο υ τ η ς Ρ ώ μ η ς . Θ α
μπορούσε, αυτό, να υπονοεί και τη Ρωμαϊκή του υπηκοότητα; Δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε πως την εποχή εκείνη, ο Ηρώδης ο Μεγάλος ήταν
Βασιλιάς της Ιουδαίας, της Σαμάρειας και της Γαλιλαίας. Ήταν,
οπωσδήποτε, υποτελής στη Ρώμη, αλλά, απόλυτα ανεξάρτητος και
κύριος του Βασιλείου του. Κατά συνέπεια, ο τίτλος, του φ ί λ ο υ
κ α ι σ ύ μ μ α χ ο υ τ η ς Ρώμης, ήταν κατά πολύ ανώτερος από τον
τίτλο του απλού Ρ ω μ α ί ο υ π ο λ ί τ η .
Άλλωστε, ο ίδιος ο Ηρώδης, εκδηλώνεται, πάντοτε, σαν ένας
Ρ ω μ α ί ο ς π ο λ ί τ η ς . ΒέΒαια, για να κολακέψει τους Εβραίους,
διέταξε και ξανάκτισαν το Ναό της Ιερουσαλήμ, αλλά, ταυτόχρονα,
συμπεριφέρθηκε σα γνήσιος Ρωμαίος πολίτης, κτίζοντας με δικά του
χρήματα πολλούς ειδωλολατρικούς ναούς και ιερά, που, το
σημαντικώτερο από αυτά, ήταν το ιερό του Πύθιου Απόλλωνα στη
Ρόδο. (βλ. Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς , XVI,
V). Ένα τέτοιο έργο, δε θα μπορούσε ποτέ να το κατασκευάσει, αν
δεν ήταν Ρωμαίος πολίτης. Αν ήταν ένας απλός Ιουδαίος ηγεμόνας,
με μία παρόμοια πράξη, δε θα έκανε τίποτε άλλο, από το να
προκαλέσει, εναντίον του, το μίσος του λαού του.
Πιστεύουμε, λοιπόν, πως, χάρις στην ηρωδιακή καταγωγή του, ο
Παύλος δήλωσε στο χιλίαρχο Λυσία πως: «εγώ δε και Ρωμαίος
γεγέννημαι». ( Π ρ ά ξ ε ι ς, ΚΒ', 28).
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Ή Ίδουμαϊκή Δυναστεία
Η αλήθεια για τους Θεούς φανερώνεται από την αιώνια ομορφιά των
Ναών που οτυς αφιέρωσαν...»
Ε. PENAN: Η Καταγωγή του Χριστιανισμού.

Δε θα ήταν άχρηστο να μελετήσουμε την καταγωγή ολόκληρης της
Ηρωδιακής οικογένειας, γιατί μόνο έτσι, θα μπορέσουμε να
κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά του Παύλου, την
κληρονομικότητά του, τον ψυχισμό της φυλής του και τις βάσεις
της πίστης του.
Ο Ιούλιος ο Αφρικανός, χριστιανός συγγραφέας του 3ου αιώνα, μας
πληροφορεί μέσα στην Επιστολή του Προς Αριατείδην, για την
καταγωγή της Ιδουμαϊκής Δυναστείας. Τις πληροφορίες αυτές, τις
έχει πάρει από παλαιότερους συγγραφείς, σαν τον Νικόλαο της
Δαμασκού, τον Πτολεμαίο της Ασκελώνας και τα Μνημόνια του
Ηγίσιππου. Το έργο του Ιουλίου του Αφρικανού, δε σώθηκε, αλλά,
μέρος του, υπάρχει στις Ερωτήσεις πρός Στέφανον του Ευσέβιου της
Καισαρείας.
Ο Ιούλιος ο Αφρικανός, μας λέει πως τις πληροφορίες για την
καταγωγή της Ιδουμαϊκής δυναστείας, οι αρχαιότεροί του
συγγραφείς τις έχουν πάρει από άμεσους συγγενείς του Σωτήρα,
δηλαδή τ' αδέλφια και τα ξαδέλφια του, ακόμα και την ίδια τη
μητέρα του, τη Μαρία. Η ομολογία αυτή, επιβεβαιώνει, γι' άλλη μιά
φορά, τον ισχυρισμό του Ντανιέλ Μασσαί, πως υπήρχαν
οικογενειακοί δεσμοί ανάμεσα στην οικογένεια του Ιησού και την
οικογένεια του Ηρώδη, που φυσικά, καλύφθηκαν κι εξαφανίστηκαν
σκόπιμα. Σύμφωνα με τον Μασσαί, η τελευταία σύζυγος του Ηρώδη
του Μεγάλου, η Κλεοπάτρα της Ιερουσαλήμ, ήταν χήρα ενός «υιού
Δαυίδ» κι ο Ηρώδης ήταν ο δεύτερος άντρας της.
Όσο καταπληκτική και να μας φαίνεται αυτή η πληροφορία, κι όσο
κι αν συγκρούεται με την κλασσική εκκλησιαστική παράδοση,
διασταυρώνεται άψογα με το γεγονός, ότι η Δαυιδική οικογένεια των
Γαμάλων, ήταν πάμπλουτη. Πράγματι, γνωρίζουμε, απ’ τα ευαγγέλια
τουλάχιστον, θετικές πληροφορίες για τ' ακίνητο μέρος της
περιουσίας της.
Στο προηγούμενο Βιβλίο μας, εξετάσαμε την περίπτωση του
μεσσιανικού φόρου της Δεκάτης. Ακόμα, γνωρίζουμε πως υπήρχε η
οικογενειακή κατοικία στα Γάμαλα, το σπίτι στην Καπερναούμ
(Ματθαίος, Δ', 13), το σπίτι στην Σεπφορίδα, που καταστράφηκε
ανάμεσα στο 4 με 6 μ.Χ. από τους λεγεωνάριους του Βάρου, κατά τ'
αντίποινα για την εξέγερση του Ιούδα από τα Γάμαλα, που συνέβη
την ίδια εποχή (Εξέγερση της Απογραφής), και τέλος, το σπίτι στην
Βηθσαϊδά, το σπίτι του Πέτρου και του Αντρέα (Ιωάννης Α', 44), που
ήταν, όπως ήδη αποδείξαμε αδελφοί του Ιησού. (Σ.Σ. Έχουμε
μάλιστα στοιχεία, για ν' αποδείξουμε, στο επόμενο έργο μας, «Τα

Βαριά μυστικά του Γολγοθά» πως ο Αντρέας δεν είναι άλλος, από
τον ψευδαναστημένο Λάζαρο).
Ακόμα, ο Αββάς EMILE ΑΜΑΝΝ, μεταφράζοντας και προλογίζοντας
το
Πρωτευαγγέλιο
του
Ιακώβου,
που
είναι
αφιερωμένο στη Μαρία, στην καταγωγή και την παιδική της ηλικία,
μας πληροφορεί πως: «Ο Ιωακείμ, ο πατέρας της Μαρίας, ήταν
π ά μ π λ ο υ τ ο ς , κι αυτό είναι μια απάντηση για τις κατηγορίες πως
η
Μαρία ήταν από μια φτωχή οικογένεια...» (Βλ. Ε. ΑΜΑΝΝ:
Π ρ ω τ ε υ a y γ έ λ ι ο τ ο υ Ι α κ ώ β ο υ , σελ. 181 - IMPRIMATUR
1910, έκδοση LETOUZEY).
Βλέπουμε, λοιπόν, πως υπάρχει κι επίσημη παράδοση του πλούτου
της οικογένειας της Μαρίας, που έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την
παραδοσιακή φήμη για τη φτώχεια της.
Να λοιπόν οι πληροφορίες του Ιούλιου του Αφρικανού, που
αναμεταδίδει ο Ευσέβιος της Καισαρείας:
«Τα παρακάτω δεν ειπώθηκαν χωρίς αποδείξεις, ούτε αποτελούν
μιαν ανεύθυνη φήμη. Οι εξ αίματος συγγενείς του Σωτήρα, είτε για
να κ α υ χ η θ ο ύ ν (Σ.Σ. η ομολογία αυτή, του κομπασμού για την
καταγωγή τους, αποτελεί μιαν ακόμα απόδειξη των οικογενειακών
σχέσεων ανάμεσα στους Ηρωδιακούς πρίγκιπες και τους «υιούς
Δαυίδ») είτε απλώς, για να ομολογήσουν την αλήθεια, μας λένε τα
παρακάτω, που πρέπει να γίνουν παραδεκτά, χωρίς την παραμικρή
αμφισβήτηση:
Οι Ιδουμαίοι ληστές, επιτέθηκαν στην Ασκελώνα, πόλη της
Παλαιστίνης. Απ' εκεί άρπαξαν το γυιο, του ιερέα του Απόλλωνα,
Ηρώδη, τον Αντίπατρο, και τον κράτησαν για όμηρο. Ο πατέρας του
δεν μπόρεσε ποτέ του να πληρώσει τα λύτρα, που του ζήτησαν, κι
έτσι, ο μικρός Αντίπατρος μεγάλωσε κι ανατράφηκε σύμφωνα με τις
συνήθειες των Ιδουμαίων. Αργότερα, τον αγάπησε ο Υρκανός, ο
αρχιερέας της Ιουδαίας. Ο τελευταίος τον έστειλε πρεσβευτή του
στον Αυτοκράτορα Πομπήιο. Ο Αντίπατρος κέρδισε την εύνοια του
Αυτοκράτορα, και πέτυχε να του αποδοθεί το βασίλειο, που ο
Αυτοκράτορας είχε πάρει από τον αδελφό του, τον Αριστόβουλο.
Ακόμα, είχε την τύχη να ονομαστεί ε π ι μ ε λ η τ ή ς (κυβερνήτης)
της Παλαιστίνης.
Η τύχη όμως, του Αντίπατρου, δημιούργησε αντιζηλίες, και είχε
σαν αποτέλεσμα, να τον σκοτώσουν μια μέρα με δόλο. Τον
διαδέχτηκε ο γιος του, ο Ηρώδης. Ο τελευταίος ονομάστηκε
αργότερα, σύμφωνα με μιαν απόφαση της ρωμαϊκής συγκλήτου,
βασιλιάς της Ιουδαίας. Τα παιδιά του ήταν ο Ηρώδης κι οι άλλοι

Ιδουμαίοι Τετράρχες. Την ίδια πληροφορία μας δίνουν κι ο Νικόλαος
της Δαμασκού, καθώς κι ο Πτολεμαίος της Ασκελώνας.
Έως εκείνη την εποχή, υπήρχαν γραμμένες στ' αρχεία, όλες οι
γενεαλογίες των Εβραίων, καθώς και των άλλων, που είχαν ασπαστεί
τον Ιουδαϊσμό, όπως ο Αχιώρ ο Αμμανίτης κι η Ρούθ η Μωαβίτισσα.
Υπήρχαν ακόμα, οι γενεαλογίες των ανθρώπων, που είχαν
ακολουθήσει τους Εβραίους στην έξοδό τους από την Αίγυπτο κι
είχαν αναμειχθεί μαζί τους. Ο Ηρώδης όμως, διέταξε κι έκαψαν όλα
τ' αρχεία, νομίζοντας, πως έτσι θα μπορούσε ν' αποδείξει στους
Εβραίους ότι ήταν κι αυτός από ευγενική καταγωγή, επειδή δεν θα
υπήρχε πια στοιχείο, που να ομολογεί την ειδωλολατρική καταγωγή
του...» (Ευσέβιος της Καισαρείας: Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή Ι σ τ ο ρ ί α ,
I, VII, 11-14)
Κάτι ανάλογο, μας πληροφορεί κι ο Φλάβιος Ιωσήφ. Να τι λέει
ακριβώς:
Ένας Ιδουμαίος, με τα’ όνομα Αντίπατρος, πολύ πλούσιος κι'
ισχυρός, ήταν στενός φίλος του Υρκανού κι εχθρός του
Αριστόβουλου. Ο Νικόλαος της Δαμασκού μας πληροφορεί, πως
καταγόταν από μιαν από τις πιο σημαντικές Εβραϊκές οικογένειες,
που είχαν επιστρέψει από την εξορία της Βαβυλώνας. Αλλά, ο
Νικόλαος το λέει αυτό, για να κολακέψει το γυιο του Αντίπατρου, το
βασιλιά Ηρώδη, που έγινε αργότερα βασιλιάς των Εβραίων. (Στη
σλαβονική έκδοση των Π ο λ έ μ ω ν τ η ς I ο υ δ α ί α ς , ο Φλάβιος
Ιωσήφ μας πληροφορεί πως, όταν παρουσίασαν τον Ηρώδη το
Μεγάλο, εμπρός στον αρχιερέα Υρκανό, σαν υπεύθυνο για το φόνο
του ΕΖεκία, ο κυβερνήτης της Συρίας, Σεξτος Καίσαρ, συγγενής του
Ιουλίου Καίσαρα, έγραψε στον Υρκανό πως έπρεπε ν' αθωώσει τον
Ηρώδη και να τον απαλλάξει, πρίν καν να γίνει η δίκη, άσχετα αν
ήταν ένοχος ή όχι. Γεγονός, που υπογραμμίζει τη συμπάθεια, που
είχαν για τον Ηρώδη οι Ρωμαίοι ηγεμόνες).
«Ο Αντίπατρος δεν ονομαζόταν έτσι στην σρχή, αλλά Αντίπας,
όπως κι ο πατέρας του, που ο βασιλιάς Αλέξανδρος της Αιγύπτου,
τον είχε ονομάσει μαζί με τη γυναίκα του, βασιλιά ολόκληρης της
Ιδουμαίας. Ο Αντίπας αυτός, είχε κερδίσει τη φιλία των Αράβων της
Ασκελώνας και της Γάζας, προσφέροντας τους πλούσια δώρα...»
(Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς , XIV, II).
Η γυναίκα του Αντίπατρου ονομαζόταν Κύπρος, και καταγόταν από
τις πιο ένδοξες αραβικές οικογένειες. Απόκτησε μαζί της τέσσερις
γυιους: τον Φαζαήλ, τον Ηρώδη, που έγινε αργότερα βασιλιάς της
Ιουδαίας, τον Ιωσήφ, τον Φαιρώρα, και μια κόρη με τ’ όνομα
Σαλώμη. Η σοφή του διακυβέρνηση κι ο φιλελευθερισμός του, τον
έκαναν ν' αποκτήσει τη φιλία πολλών ηγεμόνων, ιδιαίτερα Αράβων,

στους οποίους εμπιστεύτηκε και τα παιδιά του, όταν έκανε τον
πόλεμο εναντίον του Αριστόβουλου». (Φλάβιος Ιωσήφ: Π ό λ ε μ ο ι
τ η ς I ο υ δ α ί α ς , I, VI)

Βλέπουμε πως υπάρχει μια διαφορά, ανάμεσα στις δυο
γενεαλογίες, που μας μεταδίδουν ο Ιούλιος ο Αφρικανός κι ο
Φλάβιος Ιωσήφ:
Ιούλιος ο Αφρικανός
1. Ηρώδης, ιερέας του Απόλλωνα στην Ασκαλώνα.
2. Αντίπατρος, φίλος του Υρκανού
3. Ηρώδης ο Μεγάλος.
Φλάβιος Ιωσήφ
1. Χ..., κυβερνήτης της Ιδουμαίας.
2. Αντίπατρος η Αντίπας, σύζυγος της Κύπρου
3. Ηρώδης ο Μεγάλος.
Οποιαδήποτε κι αν είναι η αλήθεια, είναι γεγονός πως ο Σαύλος κι
ο Κοστοβάρης είναι Ηρωδιακοί πρίγκιπες, εγγονοί της Σαλώμης της
Α', αδελφής του Ηρώδη του Μεγάλου, Ά ρ α β ε ς Ι δ ο υ μ α ί ο ι
α π ό τ ο ν προπάππο τους κι Ά ρ α β ε ς Ν α β α θ α ί ο ι α π ό την
προμάμμη τους.
Βλέπουμε, λοιπόν, πως ο τόπος που δημιουργήθηκε η Ηρωδιακή
δυναστεία, ήταν η Ασκελώνα. Ίσως μάλιστα, κι ο ίδιος, ο ΣαύλοςΠαύλος, να γεννήθηκε εκεί. Η μάμμη του, η Σαλώμη η Α',
υποδέχτηκε τον Αύγουστο Καίσαρα, στα βασιλικά ανάκτορα της
Αρχαιότητες,
Ασκελώνας (Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς
XVII, XI, 5), και δεν αποκλείεται, η ανηψιά της και νύφη της,
Κύπρος η Β', να γέννησε εκεί τους δυο της γυιούς. Η Ασκελώνα
ήταν, τα παλιά χρόνια, μέρος από το Βασίλειο του Ιούδα. Οι ΆραΒες,
που την κατέλαβαν αργότερα, την ονόμαζαν «ΚΗΙRΒΕΤ ASKALON»,
δηλαδή Eρείπια της Aσκελώνας». Ο BENJAMIN DE TUDELA μας
μιλάει για μια πόλη, που έκτισε στις ακτές της Μεσογείου, ο ιερέας
Έζρα και που την ονόμασε, στην αρχή, BENIBRA.
Ύστερα, την κατοίκησαν οι Χαναναίοι, μέχρι το 1500 π.Χ., που την
κατέλαβαν τα στρατεύματα των Φαραώ. Οι κάτοικοι επαναστάτησαν
εναντίον των Αιγυπτίων, στα 1280 π.Χ. αλλά, η εξέγερση αυτή,
πνίγηκε στο αίμα από τον Φαραώ, Ραμσή τον Β'. Αργότερα, έγινε μια
από τις πέντε παραθαλάσσιες πόλεις των Φιλισταίων, και κέντρο του

πολιτισμού τους. Τέλος, γίνεται ένα από τα ισχυρότερα κάστρα του
Βασίλειου του Ισραήλ.
Χάρις στο εμπόριο, γνώρισε τον πλούτο και την πολυτέλεια,
ιδιαίτερα στις μεγάλες βιβλικές περιόδους των Κριτών και των
Βασιλέων. Σύμφωνα με την παράδοση, εκεί οδηγήθηκε ο Σαμψών,
όταν χάρις στο γνωστό επεισόδιο με την Δαλιδά, προδόθηκε και
πιάστηκε αίχμάλωτος από τους Φιλισταίους. Όταν ο Βασιλιάς-Σαούλ,
σκοτώθηκε από τους Φιλισταίους πολεμιστές, ο Δαυίδ έγραψε τον
περίφημο « Ψ α λ μ ό τ ο υ τ ό ξ ο υ » κ α ι διέταξε να τον διδάξουν
σ' όλους τους γυιούς του Ιούδα. Ο ψαλμός αυτός, γράφτηκε στο
Β ι β λ ί ο τ ο υ Δ ι κ α ί ο υ , π ο υ χάθηκε αργότερα:
Ω
δόξα του Ισραήλ, επί τους υψηλούς τόπους σου
κατηκοντισμένη. Πώς έπεσον οι δυνατοί. Μη αναγγείλετε εις την
Γαθ. Μη διακηρύξητε είς τα ς πλατείας της Ασκάλωνος. Μη-ποτε
χαρώσιν αι θυγατέρες των Φιλισταίων. Μήποτε αγαλλιάσωνται αι
θυγατέρες των απεριτμήτων. Όρη τα εν Γελβοέ, ας μην είναι δρόσος
μηδέ βροχή εφ’ υμάς, μηδέ αγροί δίδοντ' άπαρχάς. Διότι εκεί
απερρίφθη η ασπίς των ισχυρών...» ( Σ α μ ο υ ή λ Β ' , Α'. 19-21)
Αργότερα, οι προφήτες, Ιερεμίας, Άμως και Σοφονίας,
καταριούνται την πόλη της Ασκαλών κι επικαλούνται την
καταστροφή της. Οι Ασσύριοι την κατακτούν με τον Σαργών και τον
Σενναχερίμπ. Μετά την κατάκτηση της χώρας από τον Αλέξανδρο, η
πόλη μεταμορφώνεται σ' ένα ελληνιστικό κέντρο. Κτίζεται ένας
Ναός, κι οι κάτοικοι αφοσιώνονται στη λατρεία της Ατάργατης ή
Δερκετώς, μιας θεάς με ανθρώπινο πρόσωπο και σώμα από Ψάρι.
Σ' αυτή λοιπόν, την ειδωλολατρική πόλη, γεννήθηκε ο Ηρώδης ο
Μεγάλος. Με απόλυτη συνέπεια προς την ειδωλολατρική καταγωγή
του, κτίζει Ναούς κι ιερά στους διάφορους θεούς. Το γεγονός, πως
διέταξε την αναστήλωση του Ναού της Ιερουσαλήμ, δε θα μπορούσε
να εξηγηθεί διαφορετικά, παρά μόνο σα μια πράξη πολιτικής
σκοπιμότητας.
Τόσο οι Ιουδαίοι, όσο κι οι Ναβαθαίοι, ήταν λαοί καθαρά
ειδωλολατρικοί. Ο RENE DUSSAUD, μας το επιβεβαιώνει, στη μελέτη
του για τις θρησκείες των λαών της περιοχής:
«Παράλληλα με την επίσημη θρησκεία, ο ι Ά ρ α β ε ς τ η ς
Υ ε μ έ ν η ς ασχολούνται και με τη μ α γ ε ί α . Όπως σε όλους τους
σημιτικούς λαούς, έτσι κι εδώ, γίνεται ένας σαφής διαχωρισμός,
ανάμεσα στο χ υ δ α ί ο κ α ι τ ο ά γ ι ο , τ ο κ α θ α ρ ό κ α ι τ ο
α κ ά θ α ρ τ ο . . . Οι θρησκείες των παραθαλάσσιων αραβικών λαών,
αποτελούν μέρος από το σύνολο των σημιτικών θρησκειών, με κοινά
χαρακτηριστικά. Οι θρησκείες των Αράβων του Νότου (Μιναίοι,

Σαβαίοι, Ιμυανίτες) μας είναι γνωστές από κείμενα, που
χρονολογούνται από τον 8ο αιώνα π.Χ. Εκδηλώνονται, βασικά
οργανωμένοι σ' ένα θεοκρατικό σύστημα, κάτω από την ηγεσία ενός
MOUKARRIB, αρχιερέα-ηγεμόνα. Αργότερα, εμφανίζονται τα κοσμικά
Βασίλεια, που τα κυβερνάνε μεγάλες πριγκιπικές οίκογένειες... Ο ι
αιματηρές θυσίες και τα θυμιάσματα είναι από
τα
πιο
διαδεδομένα
χαρακτηριστικά
της
τ υ π ο λ α τ ρ ε ί α ς τ ο υ ς . » (RENE DUSSAUD: θ ρ η σ κ ε ί ε ς
των
Ανατολικών
Λαών,
Χιττίτες,
Χουρίτες,
Φ ο ί ν ι κ ε ς κ α ι Σ ύ ρ ι ο ι , κεφ. Γ. Παρίσι 1945).
Τέτοιους Αρχιερείς-Ηγεμόνες, συναντάμε τον 1ο π.Χ., αιώνα στο
Ισραήλ. Ένας από αυτούς, ήταν ο Αλέξανδρος-Ιαννός, ιδρυτής της
δυναστείας
των
Ασμοναίων.
Δε
θα
πρέπει
λοιπόν,
να
εντυπωσιαστούμε, αν συναντήσουμε παρακάτω έναν Ηρωδιακό
πρίγκιπα με τ' όνομα Σαύλος, που κατέχει θαυμάσια, όλες τις μαγικές
γνώσεις των προγόνων του, και ξέρει πώς να συμπεριφερθεί, με τις
Ανώτερες και τις Κατώτερες Δυνάμεις. ΑΑποδείξεις, γι' αυτό, θα
βρούμε στην Α ' π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Ε π ι σ τ ο λ ή , Ε', 5 και
στην Α ' π ρ ο ς Τ ι μ ό θ ε ο ν , Α', 20. Σε όλες τις εποχές και σε
όλες τις κοινωνικές τάξεις, θα συναντήσουμε οπαδούς του
μυστικισμού και της μαγείας...
Η λατρεία της Δερκετώς ή Αταργάτης, δε θα πρέπει να μας κάνουν
να λησμονήσουμε, πως στην Ασκελώνα γινόταν και μια παράλληλη
λατρεία των άλλων αραβικών θεοτήτων.
Πράγματι, συναντάμε τον BEL-SAMIN, «Άρχοντα τ’ Ουρανού», ένα
είδος άραβοποιημένου Διόνυσου, και την ΑLLAΤ, την σύντροφο του,
που θυμίζει ένα μείγμα Αθηνάς κι Αφροδίτης. Στη Ναβαθηνή,
συνήθιζαν, ακόμα, τις ανθρωποθυσίες, πράγμα που είχε καταργηθεί
κι απαγορευτεί στη Ρωμαϊκή επικράτεια. από τα κείμενα του RASSHAMRA, βλέπουμε πως ο τυπικός «οίνος» της προσφοράς,
ανακατευόταν, πολύ συχνά, με γνήσιο ανθρώπινο αίμα, κι οι
ανθρωποθυσίες γίνονταν πάνω σεκαθαγιασμένους τετράγωνους
μαύρους βράχους, που χρησίμευαν για θυσιαστήρια. Υπήρχαν,
ακόμα, τυπικά θρησκευτικά γεύματα, όπου ένα μέρος από την
προσφορά, καιγόταν για να τιμηθεί ο Θεός, και το υπόλοιπο το
έτρωγαν οι ιερείς κι οι άνθρωποι, που πρόσφεραν τη θυσία. Ένα
απόσπασμα από τα έργα του Αΐλιου Αριστείδη, συγγραέα του 2ου
αιώνα, μας πληροφορεί πως τα τυπικά γεύματα, που γίνονται στο
Ναό του Σέραπι, είχαν για σκοπό ναποκαταστήσουν μιαν άμεση
ψυχοπνευματική κοινωνία, ανάμεσα στο θεό και στους πιστούς. Ο
Φλάβιος Ιωσήφ αναφέρει ένα περιστατικό, όπου εκδηλώνεται μια
ανάλογη πίστη:

«Όταν του δόθηκε αυτό που ζητούσε, είπε πως ερχόταν σαν
απεσταλμένος του θεού Άνουβι, και τη βεβαίωσε πως ο θεός την είχε
ερωτευτεί και την προσκαλούσε να πάει να τον συναντήσει. Εκείνη
δέχτηκε με χαρά την πρόταση και καυχήθηκε στις φίλες της, για την
εύνοια, που της έδειχνε ο θεός. Είπε στο σύζυγό της πως ήταν
προσκαλεσμένη στο δείπνο και στο κρεββάτι του Άνουβι. Πήγε
λοιπόν στο Ναό, και, μετά το δείπνο, όταν η ρθε η στιγμή του
ύπνου, ο ιερέας την έκλεισε μόνη της μέσα στο ιερό. Τότε ο
MUNDUS DECIUS, που είχε κρυφτεί προηγουμένως μέσα στο Ναό,
ενώθηκε μαζί της, κι εκείνη δεν του αντιστάθηκε, νομίζοντας πως
είναι ο θεός...» (Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς ,
XVIII, 111,4). Η υπόθεση αυτή, εξελίχτηκε σ’ ένα πραγματικό
σκάνδαλο στη Ρώμη του 19, κι είχε σαν αποτέλεσμα μιαν ανάκριση,
που διέταξε ο ίδιος, ο Αυτοκράτορας Τιβέριος. Αποφασίστηκε το
γκρέμισμα του Ναού του Άνουβι, η εξορία του Μουντού Δέκιου, του
εραστή της Παυλίνας, χωρίς βέβαια, να ρωτήσουν τη γνώμη της, και,
τέλος, το σταύρωμα των ιερέων. Το επεισόδιο όμως αυτό, μας
μεταδίδει τη σπουδαιότητα του τ υ π ι κ ο ύ δ ε ί π ν ο υ . Σ τ η
συγκεκριμένη περίπτωση, αποτελούσε το προοίμιο για τη σαρκική
επαφή του θεού με την όμορφη Παυλίνα, πράγμα που η τελευταία
το θεωρούσε πολύ φυσικό, κι αυτονόητο.

Στον αρχαίο κόσμο, η οποιαδήποτε σαρκική επαφή με τους θεούς,
εθεωρείτο σα μια μυσταγωγική λειτουργία, που εξασφάλιζε την
αθανασία των πιστών. Σεξουαλική επαφή η κατασπάραγμα και
καταβρόχθιση του θεού, είχε την ίδια αξία. Οι πιστοί του Διόνυσου
στη Θράκη, έσχιζαν με τα δόντια και τα νύχια τους τον ταύρο, που
αντιπροσώπευε το θεό κι έτρωγαν τις σάρκες του ωμές. Η πράξη
αυτή, τους μεταμόρφωνε σε βάκχους και βακχίδες. Το γεύμα αυτό,
τους εξασφάλιζε τη συμμετοχή τους στο Βακχικό σεξουαλικό όργιο,
και, ταυτόχρονα, τη θείκή αθανασία. Ανάλογα με τους λαούς και τις
θρησκείες, ο ταύρος γίνεται τράγος, αρνί κ.τ.λ.
Παρόλο που στις αρχές του 1ου μ.Χ. αιώνα, οι συνήθειες αυτές
έχουν απαλλαγεί από τη βάρβαρη μορφή τους, και παρόλο, που τα
εξιλαστήρια θύματα αντικαθίστανται σιγά-σιγά με την «αναίμακτη
θυσία», ωστόσο, δε θα ήταν εύκολο να υποστηρίξουμε πως ο Σαύλος
αγνοούσε όλες αυτές τις τυπικές αραβικές παγανιστικές παραδόσεις,
κι ούτε, ότι κατάφερε να μην επηρεαστεί από τις δοξασίες τους.
Τίς θεωρίες της εξαγνιστικής θυσίας, όχι μόνο δεν τις αγνοεί, αλλά
και τις συμπεριλαμβάνει μέσα στα κατοπινά του κηρύγματα, πράγμα
που αποδεικνύει, γι’ άλλη μια φορά, πως δεν ήταν Εβραίος, γιατί οι
Εβραίοι δεν πίστευαν στις θεωρίες αυτές. Στο Ισραήλ, οι ιερείς
φορολογούσαν τους πιστούς μ' έναν αριθμό από τις προσφορές προς

το Ναό, για τη δική τους επιβίωση. Αυτό δεν ήταν κάποιο μυστικό,
αλλά ένα γεγονός απόλυτα γνωστό και παραδεκτό από το λαό.
Όμως, ποτέ ένας Εβραίος δεν τόλμησε να ισχυριστεί, πως,
τρώγοντας τ’ άρνι του Πάσχα, έβαζε μέσα στο σώμα του τον Γιαχβέ,
το Θεό του Ισραήλ, τον Αιώνιο! Οποιοσδήποτε θα τολμούσε να
ισχυριστεί κάτι τέτοιο, θα αντιμετώπιζε αμέσως τη δικαιοσύνη του
Νόμου καίτή χειρότερη ποινή, επειδή μια παρόμοια δήλωση,
ισοδυναμούσε με βλαστήμια.
Βλέπουμε, όμως, πως ο Σαύλος υποστηρίζει μια τέτοια θεωρία. Κι
όχι μόνο, την υποστηρίζει, αλλά και την διδάσκει, την επιβεβαιώνει,
τη δικαιώνει και την πραγματώνει:
«ως φρονίμοις λέγω. κρίνατε υμείς ο φημί. Το ποτήριον ευλογίας ο
εύλογούμεν, ουχί κοινωνία του αίματος του Χριστούυ έστι; τον
άρτον ον κλώμεν, ουχί κοινωνία του σώματος του Χριστού έστιν; ότι
είς άρτος, εν σώμα οι πολλοί εσμέν. Οι γάρ πάντες εκ του ενός
άρτου μετέχομεν. βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα, ουχί οι εσθίοντες
τας θυσίας κοινωνοί του θυσιαστηρίου εισί;.... ( Α ΄ π ρ ο ς
Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Γ. 15-19)
Στο παραπάνω απόσπασμα, ο Παύλος μας κάνει να παρατηρήσουμε
τα εξής:
α) Πιστεύει σ’ ένα έθιμο, που έχει απόλυτα ε ι δ ω λ ο λ α τ ρ ι κ ή
καταγωγή:
την
επικοινωνία με τους θεούς, που επιτυγχάνεται, όταν ο πιστός φάει μέρος από τις προσφορές.
β) Δεν θεωρεί τον εαυτό του Ε β ρ α ί ο κ α τ ά σ ά ρ κ α , γιατί
τοποθετείται ξεχωριστά, μαζί με τους ειδωλολάτρες, στους οποίους
απευθύνεται.
γ) Κάνει ένα τρομερό λάθος, εξηγώντας την κατανάλωση των
θυσιών, στο θυσιαστήριο της Ιερουσαλήμ, σαν επικοινωνία των
Εβραίων με το θυσιαστήριο, δηλαδή, το Θεό του Ισραήλ. Κι ένας
τέτοιος ισχυρισμός, άσχετα αν λέχτηκε από άγνοια ή από αιρετική
σκοπιμότητα, δεν μπορεί να έχει σχέση μ’ ένα άτομο, που υποτίθεται
πως πέρασε τα παιδικά του χρόνια, σπουδάζοντας το Νόμο στα πόδια
του σοφού Γαμαλιήλ, εγγονού του μεγάλου Χιλλέλ (Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΒ',
3).
Ακόμα, αναπτύσσει τη θεωρία της ευχαριστίας, δικαιώνοντάς την
με τα ίδια ειδωλολατρικά επιχειρήματα, για τα όποια μιλήσαμε
προηγουμένως:
«τι ουν φημί; ότι είδωλόν τι έστιν; η ότι ειδωλοθυτόν τι έστιν;
αλλότι α θύει τα έθνη, δαιμονίοις θύει και ού Θεώ. Ού θέλω δε υμάς

κοινωνούς των δαιμονίων γίνεσθαι. Ου δύνασθε ποτήριον Κυρίου
πίνειν και ποτήριον δαιμονίων, ου δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν
και τραπέζης δαιμονίων, η
παραζηλούμεν τον Κύριον; μη
ισχυρότεροι αυτού εσμέν; ( Α προς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Ι', 19-22)
Επιπλέον, για να στηρίξουμε τους ισχυρισμούς μας, παραθέτουμε
δυο αποσπάσματα από δυο αυθεντίες της φιλελεύθερης έρευνας:
«Τα λόγια της τελετουργίας της ευχαριστίας, μπορούν ν’
αποδοθούν μονάχα στον Παύλο. Ο Ιησούς ποτέ του δε δίδαξε, ούτε
τα λόγια του «μυστηρίου» της ευχαριστίας, ούτε το «μυστήριο»...»
(Από το βιβλίο: Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή Κ α τ α γ ω γ ή , σελ. 208, του
Αββά ALFRED LOISY. Ο Αββάς LOISY (18-57-1940) ήταν καθηγητής
της εβραϊκής γλώσσας, στο Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού και
αργότερα, καθηγητής της Αγίας Γραφής, μέχρι το 1889. Το 1893,
υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη θέση του, και διορίστηκε
καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση το 1900. από το 1909, μέχρι το
1930, ήταν καθηγητής της ιστορίας των θρησκειών, στο Κολλέγιο
της Γαλλίας. Το 1908, τον αφόρισαν, αλλ’ αυτό δεν επηρέασε τις
μελέτες του).
Από που προέρχεται το έθιμο αυτό, που το στηρίζουν στα γνωστά
λόγια; δεν ε ί ν α ι έ θ ι μ ο τ ο υ Ι σ ρ α ή λ . Οι Εβραίοι δεν
αγνοούσαν την επικοινωνία στο τραπέζι, και πολλοί από αυτούς
εκδήλωναν, με τον τρόπο αυτόν, τον πόθο τους για την άφιξη του
Μεσσία. Τα ευαγγέλια επιβεβαιώνουν το γεγονός (Βλ. Ματθαίος:
ΚΒ', 1 - Μάρκος: ΙΔ', 25 και Λουκάς: ΚΒ', 30. Βλέπουμε πως
πρόκειται για μια εορταστική συγκέντρωση, ανάμεσα σε αδελφούς,
και τίποτα παραπάνω. Δεν τρώνε, ούτε το α ί μ α ούτε το σ ώ μ α
κάποιου θεού!). Ιουδαϊκές αιρέσεις, όπως οι Εσσαίοι κι οι
Θεραπευτές, οργανώνουν πράγματι, ι ε ρ ά γ ε ύ μ α τ α , π ο υ
μοιάζουν πολύ με τα θ υ σ ι α σ τ ι κ ά γ ε ύ μ α τ α . Αλλά, τα ιερά
αυτά γεύματα, συμβολίζουν πάντοτε τη σ υ ν α δ ε λ φ ι κ ό τ η τ α ,
και πουθενά δεν μπορεί κανείς ν’ ανακαλύψει
κάποιο
στοιχείο
θεοφαγίας..
.
»
(CHARLES
GUIGNEBERT: ο Χ ρ ι σ τ ό ς , III, το Παυλικό μυστήριο, η μορφή
του μυστηρίου)

Όλες αυτές οι ανωμαλίες, όλες αυτές οι αίρετικές ιδέες, τόσο
δογματικές, όσο και τυπικές, κηρύσσονται από κάποιον, που
υποτίθεται πως είναι από καταγωγή Εβραίος, γιος Εβραίου, κι
αναθρεμμένος στα πόδια του Γαμαλιήλ!

Αντίθετα, όλες αυτές οι ιδέες, εξηγούνται με απόλυτη συνέπεια, αν
πρόκειται για έναν Ιδουμαίο πρίγκιπα με αραβική καταγωγή, που δεν
είναι τίποτα άλλο, τόσο από ψυχολογική όσο κι από κληρονομική
άποψη, παρά ένας βεδουίνος, άμεσα προσκολλημένος στις
παγανιστικές δοξασίες της φυλής του.
Ο «Χριστός», που παρουσιάζει για πρώτη φορά ο Παύλος, και που
ποτέ κανείς δε μίλησε γιαυτόν στους κύκλους του πολιτικού
μεσσιανισμού (μιλούσαν για τον MESSIAH, που είναι μια έννοια
τελείως διαφορετική), είναι άγνωστος σ’ αυτούς, που γνώρισαν τον
Ιησού, που έζησαν γύρω του και που αγωνίστηκαν μαζί του, για τον
ερχομό της «Βασιλείας» του. Βλέπουμε πως, ακόμα τον 5ο αιώνα, οι
Κ λ η μ έ ν τ ι ε ς Ο μ ι λ ί ε ς ανακινούν το θέμα της «υιοθέτησης»,
που υποστήριξε ο Μέγας Ωριγένης, στην σρχή του 3ου αιώνα, δηλαδή
πως ο Ιησούς δεν υπήρξε ποτέ ένας ε κ τ ε λ ε σ τ ή ς
της
θ έ λ η σ η ς τ ο υ Θεού, εξ αιτίας της υ ι ο θ έ τ η σ ή ς του από
Αυτόν:
«Ο Κύριος μας, απάντησε ο Πέτρος, δεν είπε ποτέ πως υπήρχαν
άλλοι θεοί, εκτός από τον Δημιουργό του Κόσμου, ο ύ τ ε ο ί δ ι ο ς
α ν α κ ή ρ υ ξ ε τ ο ν ε α υ τ ό τ ο υ Θ ε ό , αλλά, χαρακτήρισε, και
πολύ σωστά, ευτυχή, όποιον θεώρησε τον εαυτό του σαν υιό τ ο υ
Θεού, του Κυβερνήτη του Σύμπαντος...» ( Κ λ η μ έ ν τ ι ε ς
Ο μ ι λ ί ε ς : XVI, XV)
Με τον τρόπο αυτόν, υιος του Θεού είναι το κάθε Του
δημιούργημα, ανθρώπινο ή αγγελικό, κι είναι ευτυχισμένος, όποιος
δε λησμονεί ούτε στιγμή πως είναι ένα δημιούργημα του Θεού.
Αναφέρουμε παρακάτω μερικά Βιβλικά αποσπάσματα, όπου φαίνεται
καθαρά η χρήση αυτή, του όρου «υιός του Θεού»:
«ιδόντες οι υιοί του Θεού (οι Άγγελοι) τας θυγατέρας των
ανθρώπων, ότι η σαν ωραίαι...» ( Γ έ ν ε σ ι ς , ΣΤ', 2)
«ημέραν τινά ήλθον οι υιοί του Θεού για να παρασταθώσιν
ενώπιον του Κυρίου..» ( Ι ώ β , Α', 6)
«και πάντες οι υιοί του Θεού ηλάλαζον...» ( Ι ώ β ΛΗ', 7)
«όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοί είσιν υιοί Θεού..»
( Π ρ ο ς Ρ ω μ α ί ο υ ς , Η', 14)
«πάντες γαρ υιοί Θεού
Γ α λ α τ ά ς : Τ', 26)

έστέ

διά

της

πίστεως...»

(Προς

Ακόμα, η Δ ι δ α σ κ α λ ί α τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν η
Διδαχή,
π ο υ την αναφέρει ο Ευσέβιος της Καισαρείας σαν απόκρυφο

κείμενο, πράγμα που σημαίνει πως ήταν ήδη γνωστή τον 4ο αιώνα,
μας παρουσιάζει τον Ιησού, σαν απλό υ π η ρ έ τ η τ ο υ Θ ε ο ύ :
« και την ευχαριστία να την κάνετε με τον ακόλουθο τρόπο.
Πρώτα με το ποτήρι: Σ’ ευλογούμε, Πατέρα μας, για την άγιασμένη
άμπελο του Δαυίδ, του δούλου Σου, και γιατί μας έκανες να
γνωρίσουμε τον Ι η σ ο ύ τ ο ν υ π η ρ έ τ η Σ ο υ . Δόξα σε Σένα,
στους αιώνες!
Κι ύστερα, με το κομμένο ψωμί: Σ’ ευλογούμε Πατέρα μας, για τη
ζωή και τη γνώση, που μας έδωσες, χάρις στον Ιησού τον υπηρέτη
Σου!...» ( Δ ι δ α χ ή : Θ', 1-3)
Βλέπουμε πως στο παραπάνω κείμενο, ο Ιησούς χαρακτηρίζεται,
όπως κι ο Δαυίδ, σαν ένας υπηρέτης του Θεού (EBED-IAWEH).
Άλλωστε, ο Σαύλος-Παύλος (ή αυτός, που υπογράφει με τ’ όνομά
του) δεν αγνοεί πως ο νόμος, που δόθηκε στο Μωϋσή, στο Σινά, δε
δόθηκε από τον ίδιο το Θεό, αλλά από έναν μεσάζοντα ( μ ε σ ί τ η ,
τ ο ν χαρακτηρίζει στο πρωτότυπο), τον MATATRON-SAAR-ΗΑΡΑΝΙΜ, τον «Άρχοντα των Όψεων», τον SAAR-HA-GADOL, τον
«Μέγα Άρχοντα», ή
ακόμα SAAR-HA-OLAM, «Άρχοντα του
Σύμπαντος»:
«ο Νόμος προσετέθη,... διαταγείς διαγγέλων εν χειρί μεσίτου»
(Πρός Γαλατάς Γ', 19).
Πάνω σ’ αυτήν την πληροφορία, στηρίζει τη δικιά του προσωπική
θεολογία, για να μας παρουσιάσει το «Χριστό» του σαν ένα
καινούργιο μεσάζοντα, ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. Κι
έτσι, εμφανίζεται, για πρώτη φορά, το δημιούργημά του, ο Χριστός:
«εις γάρ μεσίτης Θεού και ανθρώπων...» ( Α ' Π ρ ό ς Τ ι μ ό θ ε ο ,
Β', 5)
«νυνί δε (ό Ιησούς) διαφοροτέρας τέτευχε λειτουργίας, όσω και
κρείττονος έστι διαθήκης μεσίτης..» (Πρός Εβραίους, Η', 6).
Ωστόσο ο Σαύλος αγνοεί πως « μ ε σ ί τ η ς » είναι ολόκληρος ο
λαός του Ισραήλ, κι έρχεται σε αντίθεση με τον ίδιο του τον εαυτό,
γιατί ομολογεί πως στους Ιουδαίους «επιοτεύθησαν τα λόγια του
Θεού...» (Προς Ρωμαίους Γ', 2). Αφού όμως, υποτίθεται πως
ανατράφηκε, στα πόδια του Γαμαλιήλ, πως ξέχασε τα παρακάτω
λόγια του Ησαϊα:
Ούτω λέγει Κύριος (τω Ισραήλ): Εν καιρώ δεκτώ επικουσά σου και
εν ημέρα σωτηρίας σε εβοήθησα. και θέλω σε διαφυλάξει και θέλω

σε δώσει εις δ ι α θ η κ η ν τ ω ν λ α ώ ν , δια να ανόρθωσης την
γην, να κληροδοτήσης κληρονομιάς ηρημωμένας..» (Ήσαίας, ΜΣ',
8).
Τι θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε, για τον Π α τ έ ρ α τ ο υ
κειμένου του Ματθαίου (ΣΤ', 9) ή του Λουκά (ΙΑ', 1-4), που δεν
αναφέρει τον Υ ι ό , ούτε το Ά γ ι ο Π ν ε ύ μ α , κ α ι δ ε λέει κουβέντα για την Π α ρ θ έ ν ο ;
Ο Σαύλος-Παύλος, σα γνήσιος Ναβαθαίος Άραβας, δε δίνει το
παραμικρό δικαίωμα στις γυναίκες, μέσα στους κόλπους της
καινούργιας θρησκείας, που ιδρύει, κι αυτό είναι ένα από τα θέματα,
που θα εξετάσουμε παρακάτω.

7
Από τον Ηρωδιακό πρίγκιπα Σαύλο
στον Σίμωνα το Μάγο

«Μα να τον που πετάγεται και στήνεται ορθός με το πρόσταγμα
της Αστάρτης, ο εραστής του μυστήριου, που το ν ραντίζουν με τ’
άρωμα τους οι ανεμώνες, ο αρχαίος Έφηβος ανεστήθη, κι όλος ο
ουρανός ρόδισε σαν ένα τεράστιο τριαντάφυλλο που τό 'βαψε με το
αίμα του ο Άδωνις ο ουράνιος...»
J. Μ. DE HEREDIA: LES TROPHEES. Το ξύπνημα ενός θεού.

Δικαιολογημένα η αδικαιολόγητα, ο Σίμωνας ο Μάγος κατέχει μια
σημαντική θέση, μέσα στην ιστορία της καταγωγής του
Χριστιανισμού. Από τις ACTUS APOSTOLORUM, έως τα ειδικευμένα
κείμενα, που στρέφονται ενάντια στις διάφορες αιρέσεις, η
χριστιανική φιλολογία αναφέρεται ασταμάτητα στην ύπαρξη αυτής,
της γεμάτης μυστήριο προσωπικότητας.
Τον θεωρούν σαν πατέρα όλων των αιρέσεων και δάσκαλο της
κάθε ανορθόδοξης ιδέας. Αγνοούμε κατά πόσο έχουν δίκιο ή άδικο,
να του αποδίδουν όλα αυτά, τα δογματικά εγκλήματα. Είναι τόσο
πολύ μπλεγμένες, οι φήμες για το πρόσωπο του, ώστε κάθε
προσπάθεια για την απόδειξη της πραγματικής του ύπαρξης μέσα στο
χώρο της Ιστορίας, καταντάει άτοπη.
Στα 1850, πολλοί Γερμανοί κι Αυστριακοί ερευνητές υποψιάζονται
πως, πίσω από το πρόσωπο του, κρύβεται στην πραγματικότητα ο
ίδιος, ο απόστολος Παύλος. Αναφέρουμε μερικούς από αυτούς:
BAUR, ZELLER, VOLKMAR, HILLENFELD, LIPSIUS...
Τ’ αποτελέσματα αυτής της ομαδικής έρευνας, που την απάρτιζαν
φημισμένες προσωπικότητες, οδήγησαν στο συμπέρασμα πως ο
Σίμωνας ο Μάγος είναι ένα πρόσωπο ανύπαρκτο ιστορικά. Το
συμπέρασμα αυτό, βγήκε από την παρατήρηση, πως, παντού όπου

γινόταν λόγος στα αρχαία κείμενα για τον Σίμωνα το Μάγο, στην
πραγματικότητα επρόκειτο για ένα ψευδώνυμο του απόστολου των
Εθνών, του Παύλου. Ακόμα, όλες οι βίαιες επιθέσεις, που
παρατηρούμε μέσα στις Π ρ ά ξ ε ι ς
εναντίον του Σίμωνα,
στρέφονται, στην πραγματικότητα, εναντίον του Παύλου.
Αν λοιπόν, ολόκληρη η παράδοση, δεν είχε άλλη βάση, παρά τη
σκόπιμη σύγχυση, ανάμεσα στα δύο πρόσωπα, του Σίμωνα και του
Παύλου, πράγμα που αποδείχτηκε από επιστήμονες σοφώτερους από
μας, τότε θα ήταν πολύ δύσκολο να παραδεχτούμε την ιστορική
ύπαρξη του Μάγου. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι, να θεωρήσουμε
σαν απόλυτα μυθικό, οτιδήποτε αναφέρεται στο πρόσωπο του. Οι
περισσότεροι, από τους αρχαίους εκκλησιαστικούς συγγραφείς,
υποστηρίζουν πως ο Σίμωνας ο Μάγος ήταν μαθητής του Ιωάννη του
Βαπτιστή ή του Δοσίθεου. Άλλοι πάλι, αναφέρουν το Δοσίθεο, σα
μαθητή του Σίμωνα. Αξίζει τον κόπο, να σημειώσουμε αυτήν την
πνευματική συγγένεια, γιατί θα την συναντήσουμε αργότερα.

Θα παρατηρήσουμε πρώτα, πως ο Σίμωνας ο Μάγος είχε το δ ι κ ό
Ένα
παλιό
συριακό
του
προσωπικό
ευαγγέλιο.
χειρόγραφο, που αποτελεί μιαν αναφορά στην Ιερή Σύνοδο της
Νικαίας» γραμμένη από τον MAROUTA του MAIPHERKAT, φίλου του
Ιωάννη του Χρυσόστομου και πρεσβευτή του Αυτοκράτορα
Αρκαδίου, γιου του Θεοδόσιου, στον Πέρση βασιλιά JEZDECERD, στα
τέλη του 399, μας πληροφορεί για την ύπαρξη του Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ
τ ο υ Σ ί μ ω ν α τ ο υ Μ ά γ ο υ , π ο υ το χρησιμοποιούσε μια
αίρεση με τ’ όνομα του (οι Σ ι μ ω ν ι α κ ο ί ) . Ή α ν χωρισμένο σε
τέσσερα μέρη, και γι’ αυτό, το έλεγαν και Β ι β λ ί ο γ ι α τ ι ς
τέσσερεις
άκρες
του
Κ ό σ μ ο υ . Κατά
συνέπεια,
απευθυνόταν σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβάνοντας και τους
απερίτμητους. Η οίκουμενική όμως, αυτή προβολή, θυμίζει αμέσως,
το οικουμενικό κήρυγμα του Παύλου.
Από τη μεριά του, ο Άγιος Ειρηναίος, δικαιολογεί την ύπαρξη των
τεσσάρων κανονικών ευαγγελίων, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο:
«Όπως στον κόσμο, όπου ζούμε, υπάρχουν τέσσερεις άκρες, και
τέσσερεις βασικοί άνεμοι, έτσι...» κτλ. (Ειρηναίος: Κ α τ ά
Α ι ρ έ σ ε ω ν , III, XI, 8). Πρέπει να παραδεχτούμε πως η αναλογία
ανάμεσα στον Σίμωνα και τον Παύλο, είναι ακόμα πιο φανερή, από
το γεγονός πως κι ο Παύλος είχε το δ ι κ ό τ ο υ π ρ ο σ ω π ι κ ό
ευαγγέλιο:

«έν η μερα ότ κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το
ε υ α γ γ έ λ ι ό ν μου...» ( Π ρ ό ς Ρ ω μ α ί ο υ ς Β', 16).
«τω δε συναμένω υμάς στηρίξαι κατά το ε υ α γ γ έ λ ι ό ν μου...»
( Π ρ ό ς Ρ ω μ α ί ο υ ς ΙΣΤ', 25).
«ει δε και έστι κεκαλυμένον το ε υ α γ γ έ λ ι ο ν
( Β ΄ π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Δ', 3).

ημών...»

«ει μεν γαρ ο ερχόμενος άλλον Ιησούν κηρύσσει ον ουκ
εκηρύξαμεν, ή
πνεύμα έτερον λαμβάνετε ο ουκ ελάβετε, ή
ε υ α γ γ έ λ ι ο ν έ τ ε ρ ο ν ο ουκ εδέξασθε...» ( Β ΄ π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς ΙΑ', 4).
«θαυμάζω ότι ούτω ταχέως μετατίθεσθε από του καλέσαντος υμάς
έ τ ε ρ ο ν ε ύ α γ γ έ λ ι ον...» ( Π ρ ό ς
εν χάριτι Χριστού εις
Γ α λ α τ ά ς Α', 6).
«αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού εύαγγελίζηται υμίν
παρ’
ο
ευαγγηλισάμεθα
υμίν,
ανάθεμα έστω...»
( Π ρ ό ς Γ α λ ά τ α ς Α', 8).
«εις ο εκάλεσεν υμάς διά του ε υ α γ γ ε λ ί ο υ
( Β ΄ π ρ ο ς Θ ε σ σ α λ ο ν ι κ ε ί ς Β', 14).

ημών...»

«μνημόνευε Ιησούν Χριστόν εγηγερμένον εκ νεκρών, εκ
σπέρματος Δαυίδ, κατά το ε υ α γ γ έ λ ι ό ν μου...» ( Β ΄ π ρ ο ς
Τ ι μ ό θ ε ο ν Β', 8).

Βλέπουμε πως ο Παύλος της Κ α ι ν ή ς Δ ι α θ ή κ η ς , δ ε ν
αναφέρει κανένα άλλο ευαγγέλιο, εκτός από το δικό του και
αναθεματίζει οποιονδήποτε θα τολμούσε να κηρύξει κάποιο άλλο.
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι, παρόλο, που είχε προστεθεί εκ των
υστέρων στην αποστολική ομάδα, και παρ’ όλο, που ήταν
καινούργιος στο κίνημα, ωστόσο, διέθετε μια ισχυρογνωμοσύνη, που
άγγιζε τα όρια του θράσους! Εκτός πια, αν το δικό του ευαγγέλιο,
ήταν το πρώτο κείμενο, που παρουσιάστηκε στην ιστορία με τ’ όνομα
αυτό...

Ξαναγυρίζοντας στον Σίμωνα το Μάγο, παρατηρούμε πως,
σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ιουστίνου, ολόκληρη η πόλη του
Νάμπλους, τ’ αρχαίο Σάχεμ, πρωτεύουσα της Σαμάρειας, κοντά στ’
όρος Γαριζείμ, ήταν Σιμωνιακή, (Ιουστίνος: Α π ο λ ο γ ί α I, XXVI,

3). Κατά συνέπεια, η αίρεση του Σίμωνα, δεν ήταν μια κλειστή
κοινότητα, αλλά, ένα πλατύ κίνημα, μια μεγάλη Ε κ κ λ η σ ί α , όπως
ακριβώς κι η Ε κ κ λ η σ ί α τ ο υ Παύλου.
Ο Σίμωνας συνοδευόταν, πάντοτε, στις περιοδείες του, από μια
πανέμορφη γυναίκα. Σύμφωνα με τα κείμενα, που τον κατηγορούν,
την είχε αγοράσει από ένα μαστροπό, σε κάποιο πορνείο της Τύρου.
Αλλά, φαίνεται πως κι ο Παύλος είχε έρθει σε φιλονικεία με τους
ηγέτες της εκκλησίας, εξ αίτιας της ερωμένης του: «μη ουκ έχομεν
(Α΄προς
εξουσίαν
αδελφήν
γυναίκα
περιάγειν;...»
Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Θ', 5).
Θα
δούμε, παρακάτω, πως, σύμφωνα
με το κείμενο
« Κ λ η μ έ ν τ ι ε ς Ο μ ι λ ί ε ς » ο Σίμωνας ο Μάγος μεγάλωσε στην
Τύρο, μαζί με δυο άλλα παιδιά, από μια Χαναναία γυναίκα, την
Ιούστα, που ήταν η ίδια, που είχε αναγνωρίσει τον Ιησού, όταν ο
τελευταίος είχε αποτραβηχτεί στη Φοινίκη. (Βλ. Μ α τ θ α ί ο ς : ΙΕ',
21 - 24 και Μ ά ρ κ ο ς : Ζ', 24 - 25).
Εϊδαμε όμως, πως ο Παύλος μεγάλωσε μαζί με τον Τετράρχη
Ηρώδη και τον Μαναήν ( Π ρ ά ξ ε ι ς : ΙΓ', 1). Δηλαδή, και ο Παύλος
μαζί
με
δυο
άλλα
και ο Σίμων, α ν α τ ρ ά φ η κ α ν
παιδιά!
Ακόμα, σύμφωνα πάλι μέτίς Κ λ η μ έ ν τ ι ε ς Ο μ ι λ ί ε ς , ο
Σίμωνας είχε κάποιον μαθητή, που τον έλεγαν Ακύλα ( β Ο μ ι λ ί α ,
XXI, XXII). Γνωρίζουμε όμως, πως κι ο Παύλος είχε ένα μαθητή με τ'
όνομα Ακύλας: ( Π ρ ά ξ ε ι ς , ΙΗ', 2 - προς Ρ ω μ α ί ο υ ς , ΙΣΤ', 3 προς Τ ι μ ό θ ε ο ν , Δ', 19 – Α ΄ π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς , ΙΣΤ',
19).

Δε θα θέλαμε να κάνουμε εδώ, μια γενική μελέτη πάνω στην
προσωπικότητα του Σίμωνα του Μάγου. Όλοι οι έρευνητές
καταπιάστηκαν με το θέμα αυτό, πριν από μας, με τη μόνη διαφορά,
ότι είχαν διαφορετικές προθέσεις. Το μόνο, που θα κάνουμε εδώ,
είναι ν’ αναλύσουμε τα κείμενα της Ιουδαϊκό-Χριστιανικής
παράδοσης των πρώτων χριστιανικών χρόνων, και να εξετάσουμε
την περίπτωση της Ι σ τ ο ρ ι κ ή ς ύ π α ρ ξ η ς τ ο υ προσώπου,
που μας ενδιαφέρει. Μάλλα λόγια, πριν να οδηγηθούμε
σεοποιοδήποτε συμπέρασμα, προσπαθούμε ν’ απαντήσουμε, στο
παρακάτω ερώτημα:

Υπήρχε, στην Ιστορία, κάποιος μάγος με τ' όνομα Σίμων, ή τ’
όνομα Σίμωνας ο Μάγος, είναι ένα ψευδώνυμο, που δόθηκε στον
απόστολο Παύλο από τους αντιπάλους του;
Τα κείμενα, που έξετάζουμε παρακάτω ποικίλουν στη φύση και
στην αξία τους. Ανήκουν, τουλάχιστον με τη σημερινή μορφή τους,
σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της καταγωγής του
Χριστιανισμού. Έχουν υποστεί παραλλαγές, που τους άλλαξαν
τελείως την αρχική μορφή τους. Αυτό συμβαίνει Βασικά, στην
περίπτωση των κειμένων, σαν τις Κ λ η μ έ ν τ ι ε ς Ο μ ι λ ί ε ς κ α ι
τ ι ς Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Π έ τ ρ ο υ κ α ι Π α ύ λ ο υ . Όσο για τις
Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν , είδαμε, στην σρχή του Βιβλίου
μας, τη γνώμη, που έχει γι’ αυτές η Ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ η τ ο υ
Α γ ί ο υ Κυπριανού.

Οι Πράξεις του Πέτρου και Παύλου.
Εδώ, Βρισκόμαστε εμπρός σ’ ένα κείμενο, που έχει πολύ
περισσότερη αξία, απ’ όση μοιάζει πως έχει, με την πρώτη ματιά.
Πράγματι, με τη σημερινή μορφή τους, οι Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ
Π έ τ ρ ο υ κ α ι Π α ύ λ ο υ δε θα μπορούσαν να τοποθετηθούν
χρονολογικά νωρίτερα από τον 5ο
αιώνα. Μια προσεκτικώτερη
όμως, μελέτη τους, οδηγεί στο συμπέρασμα πως αποτελούνται από
διάφορα κείμενα, που, μερικά από αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία
που περιέχουν, θα μπορούσαν, τελικά, να καθοριστούν σα δείγματα
της Ιουδαιο - Χριστιανικής λογοτεχνίας των πρώτων δυο αιώνων. Για
την κριτική αυτών των παρατηρήσεων, παραπέμπουμε τον
αναγνώστη στα κείμενα του LIPSIUS (DIE QUELLEN DER
ROMISCHEN PETRUSSAGE) και του HILGENFELD (NOVUM
TESTAMENTUM EXTRA CANONEM RE-CEPTUM).
Με τη σημερινή τους μορφή (έκδοση TISCHENDORF), οι
Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Π έ τ ρ ο υ κ α ι Π α ύ λ ο υ , μ α ς αφηγούνται
τον αγώνα των δύο αποστόλων στη Ρώμη, γεμάτον από θαύματα κι
υπερφυσικά γεγονότα, όπως συνήθως, εναντίον του Σίμωνα του
Μάγου, τον έξευτελιστικό θανατο του τελευταίου, και το ένδοξο
μαρτύριο των δύο πρώτων.
Με την πρώτη ματιά, το κείμενο αυτό, δίνει την εντύπωση πως
είναι τελείως άχρηστο από ιστορική άποψη, γιατί φαίνεται πως ο

μόνος παράγοντας, που έπαιξε ρόλο στη σύνταξή του, ήταν η
φαντασία του συγγραφέα του κι η αγάπη του για τα υπερφυσικά
παραμύθια. Δεν υπάρχει ούτε ένας σύγχρονος ερευνητής, καθολικός
ή διαμαρτυρόμενος, που να του έχει εμπιστοσύνη.
Βρισκόμαστε στη στιγμή, που ο Παύλος φτάνει στη Ρώμη, μετά το
ναυάγιο του στη Μάλτα. Ο Πέτρος έχει φτάσει, πριν από αυτόν, στη
«Μεγάλη Βαβυλώνα» για ν’ αγωνιστεί εναντίον του Σίμωνα του
Μάγου, που βρίσκεται στις δόξες του, κι όλοι του δείχνουν έναν
απεριόριστο σεβασμό. Δεν αργεί ν’ αρχίσει ο άμεσος αγώνας,
ανάμεσα στον Πέτρο και τον Σίμωνα. Κι οι δυο τους, κάνουν
θαύματα μπρος στο πλήθος κι αποκτούν φανατικούς οπαδούς. Ακόμα
κι από την ίδια την οίκογένεια του Νέρωνα, υπάρχουν άνθρωποι,
που ασπάζονται το κήρυγμα του Πέτρου. Ο αγώνας διακόπτεται με
την άφιξη του ίδιου του Αυτοκράτορα.
Ο Νέρων, φαίνεται πως έχει εντυπωσιαστεί, από τα κατορθώματα
του Σίμωνα, και του δείχνει φανερά τη συμπάθειά του. Είναι αλήθεια
πως ο Σίμωνας καταφέρνει να πετύχει καταπληκτικά θαύματα και
δίκαια, κερδίζει το θαυμασμό του Αυτοκράτορα. Στη διάρκεια όλου
αυτού του μαγικού και θαυματοποιού αγώνα, ανάμεσα στον Πέτρο
και τον Σίμωνα, ο Παύλος δεν επεμβαίνει, εξαφανίζεται σχεδόν, πίσω
από την παρουσία τους, κι αυτό είναι κάτι πολύ περίεργο. Δ ί ν ε ι
τ η ν ε ν τ ύ π ω σ η π ω ς δ ε ν ε ί ν α ι π α ρ ώ ν . Τουλάχιστον
μ ε τ ’ όνομα Παύλος...
Ο Νέρωνας προκαλεί τους δύο ανταγωνιστές ν’ αποδείξουν πως
είναι «υιοί Θεού», με το
καταπληκτικότερο θαύμα, που θα
μπορούσαν να πετύχουν. Ο Σίμων υπόσχεται πως θα πετάξει στον
ουρανό, πράγμα που το πετυχαίνει στο πεδίο του Άρη. Ο Νέρων,
γεμάτος θαυμασμό για τον Σίμωνα, κατηγορεί τον Πέτρο πως δεν
έχει λόγο να μισεί το Μάγο, γιατί είναι πράγματι ανώτερός του. Τότε,
ο Πέτρος αφορίζει τους δαίμονες, που στηρίζουν στο κενό τον
Σίμωνα, κι ο τελευταίος πέφτει κάτω και τσακίζεται. Τον σηκώνουν,
τον θάβουν, κι άδικα ο Νέρωνας περιμένει την ανάσταση του.
Ο θάνατος του Σίμωνα, ευνοούμενου του Νέρωνα, έχει σαν
αποτέλεσμα, το μαρτυρικό θανατο των δύο αποστόλων. Ο Παύλος
αποκεφαλίζεται στο δρόμο προς την Όστια, κι ο Πέτρος σταυρώνεται
με το κεφάλι προς τα κάτω, σύμφωνα με την επιθυμία του. Τη
στιγμή του μαρτυρίου του, το πλήθος, αγανακτισμένο, εκδηλώνει
την επιθυμία του να σκοτώσει τον αυτοκράτορα, αλλά ο Πέτρος τους
εμποδίζει, και με την ευκαιρία, τους διηγείται μια οπτασία του Ιησού.
Είχε, λέει, διαφύγει από τους λεγεωνάριους, που τον κυνηγούσαν,
και βγαίνοντας από τη Ρώμη, συνάντησε τον Ιησού, και τον ρώτησε:
που πας Κύριε; κι εκείνος απάντησε: Πάω στη Ρώμη, για να
επανασταυρωθώ. Τότε, ο Πέτρος κατάλαβε το καθήκον του, γύρισε

άμεσος, βιαστικά πίσω στην πόλη και παραδόθηκε στους διώκτες
του.

Θα παρατηρήσουμε πως ο Βασικός λόγος της έλλειψης εμπιστοσύνης, που δείχνουν οι διάφοροι ερευνητές στις Π ρ ά ξ ε ι ς
τ ο υ Π έ τ ρ ο υ κ α ι Π α ύ λ ο υ , είναι, πως το κείμενο αυτό,
παρουσιάζει
τους
δύο
απόστολους
συμφιλιωμένους,
να
συνεργάζονται με αρμονικό τρόπο, χωρίς το παραμικρό ίχνος
φιλονικίας, ανάμεσά τους. Το γεγονός όμως, πως το μίσος κι ο
ανταγωνισμός τους φαίνονται καθαρά, από άλλα πιο σοβαρά
κείμενα, κάνουν τους ερευνητές, να θεωρούν τον συγγραφέα του
κείμενου αυτού, έναν κιβδηλοποιό της ιστορικής αλήθειας, συνειδητό
η ασυνείδητο.
Ο Πέτρος παρουσιάζεται εδώ, σαν ένας τέλειος παυλικός, κι ο
Παύλος ένας τέλειος ιουδαιοχριστιανός: «νομίσαμε και νομίζουμε,
είπαν οι χριστιανοί της Ρώμης, πως, ο Θεός δεν μπορεί ν’
απομακρύνει και να χωρίσει τα δυο μεγάλα φώτα της δημιουργίας,
τον ήλιο και τη σελήνη, το ίδιο δεν μπορεί να χωρίσει τον Παύλο από
τον Πέτρο και τον Πέτρο από τον Παύλο...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς Π έ τ ρ ο υ
κ α ι Π α ύ λ ο υ , V).
Εμπρός στον Νέρωνα, ο Πέτρος λέει: «Όλα, όσα είπε ο Παύλος,
είναι αλήθεια» (LX) κι αμέσως ο Παύλος συμπληρώνει: Αυτά, που
άκουσες να λέει ο Πέτρος, πίστεψέ τα, σαν να είχαν βγει από το δικό
μου στόμα, γιατί πιστεύουμε τα ίδια πράγματα, κι έχουμε ένα
πιστεύω όπως ένας είναι κι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός» (LXII).
Η αλήθεια βέβαια, είναι λιγότερο ειδυλλιακή, και καλύτερα να μη
γίνεται λόγος, για τις αρμονικές σχέσεις ανάμεσα σ’ αυτούς τους
δυο! Ακόμα και μέσα σ’ αυτό το κείμενο, που εξετάζουμε, η
αδεξιότητα του συγγραφέα, προδίδει πολλές φορές την ιστορική
αλήθεια, κι ακριβώς εκεί, όπου εκδηλώνεται η
μεγαλύτερη
συναδέλφωση, εκεί ακριβώς, παρουσιάζονται κι οι πιο ξέφρενες
υπερβολές. Βλέπουμε έναν Παύλο συγκαταΒατικό, να μοιράζεται μ’
ευκολία τα πρωτεία του με τον Πέτρο, ενώ ακριβώς για ν’ αποδείξει
την ανωτερότητα του, γράφει τις περισσότερες από τις επιστολές
του.
Είναι πολύ εύκολο να διακρίνουμε πίσω από το πέπλο, που ρίχνει ο
ανώνυμος συντάκτης των Π ρ ά ξ ε ω ν τ ο υ Π έ τ ρ ο υ κ α ι
Π α ύ λ ο υ , τ α βασικά γεγονότα, που προσδιορίζουν τις αντιθέσεις
και τις διχόνοιες, στην πρώτη χριστιανική εκκλησία.

Ο ανώνυμος συγγραφέας, φαίνεται πως αγνοούσε τις Π ρ ά ξ ε ι ς
τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν . Αγνοεί το μίσος των Εβραίων - Χριστιανών
εναντίον του Παύλου. Τους δείχνει, σα να επεμβαίνουν για χάρη του,
στον Νέρωνα και να πετυχαίνουν τον ανώδυνο αποκεφαλισμό του.
Αλλά, οι Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν (ΚΗ', 11 - 22), δεν
παρουσιάζουν έτσι, την άφιξη του Παύλου στη Ρώμη.

Υπάρχει ένα απόσπασμα, από τις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Π έ τ ρ ο υ
κ α ι Π α ύ λ ο υ , π ο υ αποκαλύπτει τη σκόπιμη κιβδηλοποίηση της
ιστορικής αλήθειας από τον ανώνυμο συγγραφέα, χωρίς να έχει ουτε
ο ίδιος, συνείδηση, για το λάθος του.
Το σφάλμα αυτό, παρατηρείται ακριβώς τη στιγμή που γίνεται η
συζήτηση για την περιτομή. Ο Πέτρος λέει: Αν η περιτομή είναι
άχρηστη, τότε, γιατί ο Σίμωνας έκανε περιτομή;».
Η απλή αυτή ερώτηση, αποκαλύπτει πως ο Σίμωνας δεν έκανε την
περιτομή, ανεξάρτητα από τη θέληση του, από τους γονείς του, όταν
ήταν βρέφος, όπως όλοι οι Εβραίοι, και, κατά συνέπεια, δεν ήταν
υπεύθυνος γι’ αυτήν. Αντίθετα, η φράση του Πέτρου, δείχνει πως ο
Σίμωνας
ήταν
υπεύθυνος
για
την
περιτομή
τ ο υ . Κατά συνέπεια, αποφάσισε μόνος του να περιτμηθεί, κάποια
στιγμή στη ζωή του, όταν ήταν πια ενήλικος. και θα δούμε πολύ
σύντομα, μελετώντας τους πραγματικούς λόγους του προσηλυτισμού
του Παύλου, πως ο τελευταίος δεν είχε περιτμηθεί σε βρεφική
ηλικία, με την απόφαση των γονιών του, αλλά με δική του απόφαση,
όταν ήταν πια ενήλικος.η περιτομή αυτή, δεν του χρησίμεψε σε
τίποτα, γιατί δεν πέτυχε μ’ αυτήν, αυτό που είχε την ελπίδα να
πετύχει, γεγονός που του άλλαξε οριστικά το δρόμο του στη ζωή.
Το ερώτημα του Πέτρου, έβαλε σε δύσκολη θέση τον Σίμωνα το
Μάγο, που απάντησε τελικά, πως την εποχή, που έκανε την
περιτομή, την έκανε, γιατί τη θεώρησε σα ένα θέλημα του Θεού. Κι ο
Πέτρος τον αποστομώνει αμέσως, με μια δεύτερη ερώτηση: «Αφού
λοιπόν, παραδέχεσαι πως η περιτομή είναι θέλημα Θεού, τότε, γιατί
κατάδιωξες τους περιτμημένους, τους οδήγησες στις φυλακές και
ζήτησες το θάνατο τους;...»
Σε κανένα, όμως, κείμενο, απόκρυφο ή κανονικό, δε συναντάμε
τον Σίμωνα το Μάγο, να καταδιώκει, να φυλακίζει και να θανατώνει
χριστιανούς, που ήταν προηγουμένως Ιουδαίοι. Η κατηγορία αυτή,
επαναλαμβάνεται συχνά, μόνο για λογαριασμό του Απόστολου των
Εθνών, του Παύλου. Αυτός ήταν, που έκανε διωγμούς εναντίον των

Ioυδαιο - χριστιανών, πριν από τον προσηλυτισμό του. Έτσι, έχει
μιαν ακόμα απόδειξη, πως, πίσω από το πρόσωπο του Σίμωνα του
Μάγου, κρύβεται στην πραγματικότητα ο Σαύλος - Παύλος. Οι
διαξιφισμοί κι οι λογομαχίες, που περιγράφει ο ανώνυμος συντάκτης
των Π ρ ά ξ ε ω ν τ ο υ Π έ τ ρ ο υ κ α ι Π α ύ λ ο υ , ανάμεσα
Σίμωνα και τον Πέτρο, επαναλαμβάνονται, τόσο στις
στον
Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν , όσο και στις Ε π ι σ τ ο λ έ ς ,
ανάμεσα σ τ ο ν Πέτρο και στον Παύλο, με μια ταυτόσημη
επιχειρηματολογία.

Επιπλέον, βλέπουμε πως ο Σίμωνας ο Μάγος, είχε γνωριμίες και
προστάτες στη Ρώμη, κι εξελίσσεται τελικά σε ευνοούμενο του ιδίου
του Αυτοκράτορα Νέρωνα. Ο Παύλος είχε, με την ίδια ακριβώς
αναλογία γνωριμίες κι ισχυρούς προστάτες, τόσο στη Ρώμη, όσο και
στο ίδιο το αυτοκρατορικό ανάκτορο.
Ακόμα, η διήγηση του θανάτου του Σίμωνα του Μάγου, παίρνει,
ακριβώς, τον χαρακτήρα ενός φανταστικού συμβολισμού, με σκοπό
να γελοιοποιήσει το μισητό απόστολο. Τόσο ο UPSIUS (DIE QUELLEN
DER ROMISCHEN PETRUSSAGE), όσο κι ο SCHENKEL (BIBEL LEXIKON, SIMON DER MAGIER), παραλληλίζουν, μ’ έναν εξυπνο
τρόπο, την πρόθεση του Σίμωνα να πετάξει στον αέρα, με τον
κομπασμό του Παύλου, πως, σε νεανική ηλικία, ανέβηκε στον
ουρανό, μπήκε στον παράδεισο κι άκουσε τα λόγια, που δεν
επιτρέπεται να ακούσει θνητός (Β ΄ π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς ΙΒ', 1 6). Ο παραλληλισμός αυτός, γίνεται σε σχέση μ’ ένα ιστορικό
γεγονός, που έγινε στην εποχή του Νέρωνα, στον ιππόδρομο, όπου
κάποιος θαυματοποιός, με το ψευδώνυμο «Ίκαρος», προσπάθησε να
πετάξει στον ουρανό, εμπρός στα μάτια του Αυτοκράτορα: «Ο
Ίκαρος, με την πρώτη του προσπάθεια, έπεσε και σκοτώθηκε κοντά
στο θρόνο του Αυτοκράτορα, έτσι που κι ο ίδιος, ο Νέρωνας, λερώθηκε από το αίμα του...» (Σουετόνιος: Η ζ ω ή τ ω ν Δώδ ε κ α
Κ α ι σ ά ρ ω ν , VI, XII, Νέρων.).
Πρόκειται βέβαια, για κάποιον θαυματοποιό, που προσπάθησε με
μια προσωπική του τεχνική, να πραγματοποιήσει το κατόρθωμα του
μυθικού Ίκαρου, του γιού του Δαίδαλου, που έφυγε από τη Μινωϊκή
Κρήτη πετώντας μαζί με τον πατέρα του. Στις παραστάσεις του
ιπποδρόμου, οι διάφοροι θαυματοποιοί, συνήθιζαν να χρησιμοποιούν
μυθικά ψευδώνυμα.

Οι Κλημέντιες Ομιλίες

Οι Κ λ η μ έ ν τ ι ε ς Ο μ ι λ ί ε ς , π ο υ αποδίδονται στον Κλήμη
της Ρώμης, είναι μια νεώτερη επανέκδοση, ενός παλαιότερου
κείμενου, που οι ερευνητές ονομάζουν Π ρ ω τ ό γ ο ν ο Π ν ε ύ μ α .
Τ ο έργο αυτό, γράφτηκε γύρω στα 220 - 230, είτε στη Μέση
Ανατολή (Συρία, Ιορδανία) είτε στη Ρώμη. Ο πρώτος τους, άγνωστος
σε μας συγγραφέας, είχε αντιγράψει κείμενα του 1ου αιώνα, όπως τα
Κ η ρ ύ γ μ α τ α , προφητείες που αποδίδονται στον Σίμωνα-Πέτρο,
διάφορες εκδόσεις από τις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Π έ τ ρ ο υ , ένα
Εβραϊκό απολογητικό κείμενο, και, τέλος, ένα είδος μυθιστορήματος
με περιπέτειες, που αφορούσε μια ειδωλολατρική οικογένεια την
εποχή των Αντωνίνων.
Το σημαντικότερο, από τα κείμενα αυτά, ήταν τα Κ η ρ ύ γ μ α τ α ,
Ι ουδαιο-Χριστιανικό χειρόγραφο, φανερά εχθρικό προς τον ΣαύλοΠαύλο, και μ’ επαναστατικές ιδέες, που αποτελούν ένα πραγματικό
σκάνδαλο, για τον πρωτόγονο Χριστιανισμό. Τα Κ η ρ ύ γ μ α τ α
βέβαια χάθηκαν, αλλά σώθηκαν οι Κλημέντιες Ομιλίες, που η βίαιη
πολεμική τους, εναντίον του Σαύλου - Παύλου, τους δίνει ένα
ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Για να εξαφανιστεί, ακριβώς, αυτή η βίαιη πολεμική, εναντίον του
Παύλου, οι καλόγεροι - λογοκριτές της εποχής του Κωνσταντίνου,
αντικατέστησαν τ’ όνομα του Απόστολου των Εθνών με το
φανταστικό όνομα του Σίμωνα του Μάγου.
Η πρώτη φανερή εντύπωση, που δημιουργεί το κείμενο αυτό, με
την πρώτη του ανάγνωση, είναι πως αγνοεί τελείως, παρά την
προχωρημένη εποχή, που γράφτηκε, την ύπαρξη του Σαύλου Παύλου, ενώ, αντίθετα, δίνει άφθονες λεπτομέρειες για τον Σίμωνα
το Μάγο.
Διαβάζοντας τις Ο μ ι λ ί ε ς , είναι εύκολο ν’ αναγνωρίσουμε τον
άντρα»,
που
Παύλο, στο πρόσωπο του « ε χ θ ρ ι κ ο ύ
κατηγορεί ασταμάτητα ο Σίμωνας - Πέτρος.
Ο Καρδινάλιος JEAN DALIELOU, στο έργο του « Θ ε ο λ ο γ ί α
ομολογεί
πως
ο
του
Ιουδαιο-Χριστιανισμού»,
« ε χ θ ρ ι κ ό ς ά ν τ ρ α ς » , π ο υ αναφέρουν τα Κ η ρ ύ γ μ α τ α
τ ο υ Πέτρου, είναι ο Παύλος, επειδή «ήταν υπεύθυνος, για την

εγκατάλειψη των Ιουδαϊκών παραδόσεων» (βλ. JEAN DANIELOU:
θ ε ο λ ο γ ί α τ ο υ Ι ο υ δ α ι ο - Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ , σελ. 72).
Είμαστε, λοιπόν, υποχρεωμένοι, να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα,
πως οι Εβιωνίτες γνώριζαν πολύ καλά την καταγωγή του. Πράγματι,
ο Επιφάνειος μας λέει πως οι Εβιωνίτες πίστευαν ότι οι γονείς του
Παύλου ήταν ειδωλολάτρες κι όχι Εβραίοι, γεγονός που
επιβεβαιώνει, γι’ άλλη μια φορά, το δικό μας ισχυρισμό.
Ας δούμε όμως, το ίδιο το κείμενο:

Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Π έ τ ρ ο υ π ρ ο ς τ ο ν Ι ά κ ω β ο - Γνωρίζω, αδελφέ μου, το ζήλο σου, για τα κοινά μας σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α .
Πιστεύω, λοιπόν, πως έχω καθήκον να σου συστήσω, να μην δείξεις
τα βιβλία με τη διδασκαλία μου, σε κανέναν άνθρωπο, που κατάγεται
από τους ειδωλολάτρες, ούτε σε άντρα από τη δική μας φυλή, χωρίς
να τον έχεις πρώτα δοκιμάσει... Γιατί, μ ε ρ ι κ ο ί α π ό α υ τ ο ύ ς ,
π ο υ κ α τ ά γ ο ν τ α ι α π ό τ ο υ ς ε ι δ ω λ ο λ ά τ ρ ε ς , έχουν
αρνηθεί τη διδασκαλία μου, που είναι σύμφωνη με το Νόμο, κι
αποδέχονται μια διδασκαλία αντίθετη με το Νόμο, που διδάσκει ο
ε χ θ ρ ι κ ό ς ά ν τ ρ α ς με τις ανόητες φλυαρίες του. Μπροστά μου
ακόμα, μερικοί από αυτούς, προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν τα
λόγια μου και να παραποιήσουν τη σημασία τους, με σκοπό, να
καταργήσουν το Νόμο. Τόλμησαν να κηρύξουν πως η διδασκαλία
μου είναι μια π ρ ο σ ω π ι κ ή μ ο υ θ ε ω ρ ί α , π ο υ δεν είχα το
θαρρος να την ομολογήσω σαν τέτοια. Μακρυά από μένα, μια τέτοια
αμαρτία. Δεν θα τολμούσα ποτέ ν’ αμφισβητήσω το Νόμο, που έδωσε
ο Θεός στον Μωϋσή, και που ο Κύριος μας κήρυξε το αιώνιο κύρος
του, λέγοντας πως, ο ουρανός κι η γη θ’ αλλάξει, αλλ’ ούτε ένα
γιώτα ούτε μια τελεία δε θ’ αλλάξει στο Νόμο.

Σύμφωνα με τις Κ λ η μ έ ν τ ι ε ς Ο μ ι λ ί ε ς , υπάρχουν πάντοτε
δυο μηνυτές. Αυτός που έρχεται πρώτος, είναι ο άνθρωπος της
νύχτας κι αυτός που έρχεται δεύτερος, είναι ο άνθρωπος της μέρας
του φωτός και της αλήθειας. Στη Γένεση (Α', 1 - 3), πρώτα
γεννήθηκε η νύχτα και μετά η μέρα. Σύμφωνα με την αρχαία
Ιουδαϊκή παράδοση, η αστρονομική μέρα αρχίζει πάντοτε με τη
δύση του ήλιου. Αυτό δίνει στις Κλημέντιες Ομιλίες έναν καθαρά
Ιουδαιο-Χριστιανικό χαρακτήρα, γιατί ακολουθεί την Ιουδαϊκή
παράδοση, όπου ο Κάιν γεννιέται πριν από τον ΆΒελ, ο Ισμαήλ πριν
από τον Ισαάκ, ο Ησαύ πριν από τον ΙακώΒ. Στην ίδια παράδοση
στηριζόταν και στα παλιά χρόνια η θυσία των πρωτοτόκων. Έτσι,
μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα το επόμενο απόσπασμα. Είναι
πάλι ο Πέτρος, που μιλάει:

«Σύμφωνα με τον αρχαίο νόμο της διαδοχής, το κήρυγμα του
Σίμωνα του Μάγου, που δ ί δ α ξ ε σ τ ο υ ς ε ι δ ω λ ο λ ά τ ρ ε ς ,
π ρ ι ν α π ό μ έ ν α , είναι κατώτερο από το δικό μου κήρυγμα, που
δίδαξα ατούς ίδιους μετά από αυτόν, γιατί τον διαδέχτηκα, όπως το
φώς το σκοτάδι, η μέρα τη νύχτα, η γνώση την άγνοια, η θεραπεία
την αρρώστια. Κι όπως λέει ο προφήτης, πρέπει πρώτα να κηρυχτεί
ένα ψ ε ύ τ ι κ ο ε υ α γ γ έ λ ι ο , γ ι α ν α έρθει μετά το αληθινό...»
(Κλημέντιες Ομιλίες, II, XVII).
Είδαμε όμως, πως ο Παύλος, πρώτος κήρυξε το ευαγγέλιό του,
αποκλείοντας κι αφορίζοντας τα άλλα.
Υπάρχει ακόμα, ένα άλλο απόσπασμα, όπου φάινονται καθαρά οι
γνωστικιστικές θεωρίες οτυ Παύλου, σε αντίθεση με την ορθόδοξη
προσκόλληση του Πέτρου, στην Ιουδαϊκή παράδοση:
Αύριο, ο Σίμωνας ο Μάγος μας προσκαλεί σε μια δημόσια
συζήτηση, όπου θα τολμήσει να αμφισβητήσει τον Ένα και Μοναδικό
Θεό. Έχει προετοιμαστεί να φέρει παραδείγματα από τις Άγιες
Γραφές, με σκοπό ν’ αποδείξει πως υπάρχουν πολλοί Θεοί, και πως
ένας από αυτούς είναι διαφορετικός κι ανώτερος κι από τον ίδιο το
Δημιουργό του Κόσμου...» ( Κ λ η μ έ ν τ ι ε ς Ο μ ι λ ί ε ς : III, Χ).
Αλλά, βλέπουμε πως κι ο Παύλος υποστηρίζει την ίδια άποψη: «και
γάρ είπερ εισί λεγόμενοι θεοί είτε εν ουρανώ είτε επί της γης, ώσπερ
εισί θ ε ο ί π ο λ λ ο ί κ α ι κ ύ ρ ι ο ι π ο λ λ ο ί . . . » (Α΄π ρ ο ς
Κορινθίους Η', 5).
Ακόμα, ο Πέτρος αμφισβητεί συχνά την προφητική αξία της
ονειροπόλησης και της οπτασίας, κι αυτή η αμφισβήτηση παίρνει
περισσότερη σημασία, όταν πρόκειται για τον τρόπο, που ισχυρίζεται
ο Παύλος ότι παρέλαβε το Ε υ α γ γ έ λ ι ό τ ο υ , α π ό τ ο ν ίδιο τον
Ιησού, όταν σε νεανική ηλικία, ανέβηκε στον τρίτο ουρανό και μπήκε
στον παράδεισο:
«καυχάσθαι δη ου συμφέρει μοι. ελεύσομαι γαρ εις οπτασίας και
αποκαλύψεις Κυρίου, οίδα άνθρωπον εν Χριστώ προ ετών
δεκατεσσάρων, είτε εν σώματι ούκ οίδα, είτε εκτός σώματος ουκ
οίδα, ο Θεός οίδεν, ότι ηρπάγη εις τον παράδεισον και ήκουσεν
άρρητα ρήματα α ουκ εξόν ανθρώπω λαλήσαι...» (Β΄προς
Κορινθίους ΙΒ', 1 - 5).
Οι ισχυρισμοί του Παύλου, ότι ανέβηκε στον τρίτο ουρανό
(αργότερα ο Μωάμεθ υποστήριξε, για τον εαυτό του, την ίδια
άποψη) έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με το ευαγγέλιο του Ιωάννη:

«και ουδείς ανέβηκεν εις τον ουρανόν ει μη ο εκ του ουρανού
καταβάς, ο υιός του άνθρωπου ο ώω εν τω ουρανώ...» (Γ', 13).
Ακόμα, ο ίδιος, ο Παύλος, έρχεται σε αντίθεση με τα λόγια του: «μη
είπης εν τη καρδία σου, τις αναβήσεται εις τον ουρανόν. Τουτέστι
Χριστόν καταγαγείν...» (Προς Ρωμαίους Γ, 6). Μ’ άλλα λόγια,
υποστηρίζει πως μόνο ο μεταφυσικός «Χριστός» του, είναι ικανός ν’
ανέβει στον ουρανό, γιατί από εκεί κατέβηκε.

Ας δούμε λοιπόν τώρα, το απόσπασμα από τις Κ λ η μ έ ν τ ι ε ς
Ο μ ι λ ί ε ς , π ο υ αναφέρεται στο ίδιο θέμα:
Ακούγοντας αυτά τα λόγια, ο Σίμωνας διέκοψε τον Πέτρο και του
είπε: Ξέρω για ποιον τα λές αυτά. Αλλά δε θέλω να χάσω τον καιρό
μου, επαναλαμβάνοντας λόγια, που έχουν ήδη ειπωθεί και που δε μ’
ενδιαφέρουν. Καυχιέσαι πως κατανόησες απόλυτα το κήρυγμα του
Κυρίου σου, επειδή τον είδες με τα μάτια σου και τον άκουσες με τ’
αυτιά σου. Γι’ αυτό υποτιμάς κάποιον, που έφτασε στο ίδιο
αποτέλεσμα μ’ εσένα, μόνο από ο π τ α σ ί ε ς κ ι ο ν ε ι ρ ι κ έ ς
α π ο κ α λ ύ ψ ε ι ς . . . » (XVII, XIII).

Ακολουθεί μια ατέλειωτη συζήτηση, για την αξία της οπτασίας και
του ονείρου και για την ποιότητα του δέκτη τους. Θ’ απαλλάξουμε
τον αναγνώστη από την παρακολούθηση της, γιατί άλλωστε, δεν έχει
καμιά
ιστορική αξία εκτός από ορισμένα αποσπάσματα, όπου
φαίνεται καθαρά πως πίσω από το ψευδώνυμο του Σίμωνα του
Μάγου κρύβεται ο ίδιος ο Σαύλος - Παύλος.
Να λοιπόν τ’ αποσπάσματα αυτά:

Είναι πάλι ο Πέτρος, που μιλάει: «Αν λοιπόν, ο δ ι κ ό ς μ α ς ο
Ι η σ ο ύ ς παρουσιάστηκε και σ’ ε σ έ ν α σ ε μ ι α ο π τ α σ ί α
κ α ι μίλησε μαζί σου, αυτό το έκανε μόνο και μόνο, για να σου
δείξει την αντιπάθειά του, επειδή είσαι αντίπαλός του! Αυτός, λοιπόν,
είναι ο λόγος, που σου μίλησε με οπτασίες κι όνειρα. Ά λ λ ω σ τ ε ,
πώς θα μπορούσε κανείς, με μια οπτασία του
Κ υ ρ ί ο υ , ν α γ ί ν ε ι ι κ α ν ό ς ν α δ ι δ ά ξ ε ι ; θ α μου
απαντήσεις πως αυτό είναι δυνατόν. Αλλά, τότε γιατί ο Κύριος δεν
έμεινε έναν ολόκληρο χρόνο, να διδάξει στους αποστόλους του; και
πώς να σε πιστέψουμε, που λ ε ς ό τ ι α π ο κ α λ ύ φ θ η κ ε σ’

ε σ έ ν α ; κ α ι π ω ς α π ο κ α λ ύ φ θ η κ ε σ’ ε σ έ ν α , ε νώ τα
αισθήματά σου είναι τελείως αντίθετα με τη διδασκαλία του; Κ ι α ν
έμεινες μια ώρα μαζί του και διδάχτηκες τόσα,
μέσα στην ώρα αυτή, ώστε έγινες απόστολός
τ ο υ , τ ό τ ε κ ή ρ υ ξ ε τ α λόγ ι α τ ο υ , ε ξ ή γ η σ ε τ η
διδασκαλία του, αγάπησε τους αποστόλους του
και πάψε να πολεμάς εμένα, που έζησα μαζί
τ ο υ ! Γιατί, ενάντια σ’ εμένα, την πέτρα την σκληρή, το θεμέλιο της
εκκλησίας, πολεμάς. Κι αν δεν ήσουν εχθρός μου, δε θα
προσπαθούσες, με τις συκοφαντίες σου, να διαστρεβλώσεις το
κήρυγμα μου και να εμποδίζεις τον κόσμο να με πιστεύει όταν
επαναλαμβάνω τα λόγια που άκουσα από το ίδιο το στόμα του
Κυρίου, και δε θα με παρουσίαζες σαν έναν πρώην κατάδικο κι
αμαρτωλό άνθρωπο...» ( Κ λ η μ έ ν τ ι ε ς Ο μ ι λ ί ε ς : XVII, XIX).

Η τελευταία φράση φαίνεται πως αναφέρεται στο αμαρτωλό
παρελθόν του Σίμωνα - Πέτρου, που, για πολύ καιρό, ήταν ληστής,
επαναστάτης και παράνομος. Για περισσότερες πληροφορίες πάνω
στο θέμα αυτό, ο αναγνώστης ας κάνει τον κόπο να ξαναδιαβάσει το
16ο κεφάλαιο του πρώτου μας βιβλίου, και θα καταλάβει πως ο
Παύλος δεν αγνοούσε το παρελθόν του Πέτρου και το
χρησιμοποιούσε σαν επιχείρημα εναντίον του.
Αλλά, πως θα μπορούσαμε ν’ αποδώσουμε το περιεχόμενο του
παραπάνω αποσπάσματος στον Σίμωνα το Μάγο, α φ ο ύ
πουθενά
δε λέει
πως
είδε σε όπτασία
τον
Ιησού;
Η παραπάνω πολεμική, που εξαπολύει ο Πέτρος,
δικαιώνεται
μόνο,
αν,
πίσω
από
το
πρόσωπο του Σίμωνα, κρύβεται ο Παύλος.

Υπάρχει ακόμα, μια σοβαρή αντίφαση ανάμεσα στις Κλημέντιες Ομιλίες και στις Πράξεις
τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν , γ ι α τ ο υ ς βασικούς λόγους του μίσους
ανάμεσα στον Σίμωνα το Μάγο και τον Πέτρο. Ας την εξετάσουμε
αναλυτικώτερα:
«Ιδών δε ο Σίμων ότι διά της επιθέσεως των χειρών των
αποστόλων δίδοται το πνεύμα το άγιον, προσήνεγκεν αυτοίς
χρήματα λέγων: δότε καμοί την εξουσίαν ταύτην, ίνα ω εάν επιθώ
τας χείρας λαμβάνη πνεύμα άγιον. Πέτρος δε είπεν προς αυτόν: το
αργύριόν σου συν σοι είη εις απώλειαν, ότι την δωρεάν του Θεού

ενόμισας διά χρημάτων κτάσθαι. Ούκ έστι σοι μερίς ουδέ κλήρος έν
τω λόγω τούτω, η γάρ καρδία σου ούκ έστιν ευθεία ενώπιον του
Θεού. Μετανόησον ουν από της κακίας σου ταύτης, και δεήθητι του
Θεού ει άρα αφεθήσεταί σοι η επίνοια της καρδίας σου. εις γαρ
χολήν πικρίας και σύνδεσμον αδικίας ορώ σε όντα. αποκριθείς δε ο
Σίμων είπε: δεήθητε υμείς υπέρ εμού προς τον Κύριον όπως μηδέν
επέλθη επ’ εμέ ων ειρήκατε...» (Πράξεις, Η', 18 - 25).
Σίγουρα, το παραπάνω απόσπασμα είναι ένα από τα πιο σημαντικά
στοιχεία, που έχουν σχέση με τη μελέτη μας, γιατί αποκαλύπτει μία
εξήγηση, για τον ανταγωνισμό ανάμεσα στον Πέτρο και στον Παύλο,
που κανείς καλόπιστος ερευνητής, δε θα μπορούσε ν’ αμφισβητήσει.
Θα πρέπει ν’ αφήσουμε τους αφελείς και τους αμόρφωτους να
πιστεύουν το μύθο των «καλών αποστόλων» Πέτρου και Παύλου,
που μαρτύρησαν αδελφωμένοι κάποια μέρα στη Ρώμη. Για δική τους
χρήση είναι κι η πληροφορία του Ευσέβιου της Καισαρείας, που επιβεβαιώνει, δήθεν, το θάνατο του Πέτρου στη Ρώμη:
« Λ έ ν ε π ω ς τον καιρό της βασιλείας του (του Αυτοκράτορα
Νέρωνα), ο Παύλος αποκεφαλίστηκε στη Ρώμη και πως την ίδια
εποχή, ο Πέτρος, σταυρώθηκε κι αυτός εκεί. Η διήγηση αυτή,
επιβεβαιώνεται από το γεγονός, πως ακόμα και σήμερα (το 340), το
νεκροταφείο, αυτής της πόλης, έχει τα ονόματα του Πέτρου και του
Παύλου...» (Ευσέβιος της Καισαρείας: Εκκλησιαστική Ιστορία,
II, XXV, 5).

Έχουμε, ήδη, δώσει τις αποδείξεις για τη σταύρωση του Σίμωνα Πέτρου και του αδελφού του Ιάκωβου, το 47, στην Ιερουσαλήμ. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ο αναγνώστης δεν έχει παρά να διαβάσει
το 7ο κεφάλαιο, του πρώτου βιβλίου μας.
Αλλά, παρουσιάζονται ορισμένες πολύ περίεργες αναλογίες,
ανάμεσα στη δράση του Παύλου και στη «σιμωνιακή» προσφορά του
Μάγου. Τα χρήματα, που μαζεύει ο Παύλος από τους εράνους, που
κάνει στη Συρία, στη Μακεδονία, στην Αχαΐα και άλλου, είναι
χρήματα, που μαζεύονται για λογαριασμό της εκκλησίας της
Ιερουσαλήμ και τα δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι ο Π έ τ ρ ο ς (βλ. Π ρ ά ξ ε ι ς ,
Α', 3 2 - 3 5 - Ε', 1 - 1 1 - ΣΤ, 1). Το γεγονός ότι πράγματι, έγιναν οι
έρανοι αυτοί, δεν μπορεί ν’ αμφισβητηθεί, γιατί επιβεβαιώνεται από
τις επιστολές του Παύλου (Α΄π ρ ο ς Κορινθίους ΙΣΤ', 1 –
Β΄π ρ ο ς Κορινθίους Η', 20 - προς Ρωμαίους I Ε', 26), όλες
όμως αυτές οι προσφορές χρημάτων κι οι μεταφορές τους, δε
θυμίζουν, κατά περίεργο τρόπο, την προσφορά του Σίμωνα του
Μάγου για την αγορά της «δύναμης των αποστόλων»;

Υπάρχει ένα απόσπασμα από τα γραφτά του Παύλου, που φαίνεται
σαν να υπερασπίζει τον εαυτό του από την κατηγορία μιας
διακριτικής δωροδοκίας:
«στελλόμενοι τούτο, μη τις ημάς μωμήσεται εν τη αδρότητι ταύτη
τη διακονουμένη υφ’ ημών...» ( Β ΄ προς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Η', 20).
Και ο Παύλος δεν παραλείπει προηγουμένως να τονίσει πως
στέλνει αυτό το ποσό στην κοινότητα της Ιερουσαλήμ, με κάποιον
αδελφό, που «ου μόνον δε, αλλά και χ ε ι ρ ο τ ο ν η θ ε ί ς υ π ό
τ ω ν ε κ κ λ η σ ι ώ ν , συνέκδημος ημών συν τη χάριτι ταύτη τη
διακονουμένη υφ’ υμών προς την αυτού του Κυρίου δόξαν και
π ρ ο θ υ μ ί α ν η μ ώ ν . . .» ( Β ΄ π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Η', 19).
Βλέπουμε πως οι ε κ κ λ η σ ί ε ς είναι επιφυλακτικές, και διάλεξαν
μόνες τους, αυτόν που θα μετέφερε τα χρήματα στην Ιερουσαλήμ. Ο
άνθρωπος που χ ε ι ρ ο τ ό ν η σ α ν γ ι α το σκοπό αυτόν, δεν
είναι
ο
Παύλος.
Επιπλέον, ο τελευταίος αισθάνεται
υποχρεωμένος να υποδείξει την καλή του θέληση και προθυμία. Κι
αυτό είναι πολύ περίεργο.
Και να ακόμα, ένα κοινό σημείο ανάμεσα στον Σίμωνα το Μάγο και
τον Παύλο.
Ο Σίμωνας ονομάζει τον εαυτό του, «ψυχικό φορέα της δύναμης
του Θεού», που λέγεται και «Μεγάλη». Στην Σαμάρεια, στο αρχαίο
στάδιο, ανακάλυψαν, κατά τις ανασκαφές, ένα άγαλμα της Κ ό ρ η ς
ή Π ε ρ σ ε φ ό ν η ς , τ η ς παρθένας-θεάς, που ήταν φ ύ λ α κ α ς
των
νεκρών
και
προστάτρια
της
σποράς.
Σύμφωνα με την ελληνική θρησκεία, ο σπόρος ήταν ένα νεκρό
σώμα, που το έβαζαν μέσα στη γή, για να ξαναπάρει ζωή. Έτσι η
Κ ό ρ η ή τ α ν επίσης η θεά - παρθένα, ττού α ν α σ τ α ί ν ε ι τ η
ζ ω ή . Σ τ η Σαμάρεια, βρήκαν πολλά αφιερώματα για τη θεά, κι
ανάμεσα σαυτά, ένα που έχει την εξής επιγραφή: «Στη μια και
μοναδική θεότητα, την παντοδύναμη, την Κ ό ρ η τ η Μ ε γ ά λ η ,
την
Αδάμαστη...»
(Βλ.
Α.
PARROT:
Σαμάρεια,
πρωτεύουσα του βασιλείου του Ισραήλ.).
Στη Σαμάρεια ακριβώς, τοποθετούν οι Π ρ ά ξ ε ι ς τ η δράση του
Σίμωνα του Μάγου, και μας λένε: «ω (τω Σίμωνι) προσείχον πάντες
από μικρού έως μεγάλου λέγοντες, ούτος έστιν η δύναμις του Θεού
η Μ ε γ ά λ η . . . » ( Π ρ ά ξ ε ι ς Η', 10).

Ας ξαναδιαβάσουμε τις Ε π ι σ τ ο λ έ ς τ ο υ Παύλου. Η έκφραση
« δ ύ ν α μ ι ς τ ο υ Θ ε ο ύ » , επαναλαμβάνεται ακατάπαυστα κι
είναι συνώνυμη με τον ίδιο το Θεό (βλ. Προς Ρ ω μ α ί ο υ ς A , 1 6 –
Α΄προς
Κορινθίους
A, 1 8 - 2 4 - Β', 5 –
Β΄προς
Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς ΣΤ', 7 -1 Γ', 4 - προς Κ ο λ ο σ σ α ε ί ς Β', 12 - προς
Τ ι μ ό θ ε ο ν Α', 8).
Μάλιστα, χρησιμοποιεί την αρχαία εσωτεριστική παράδοση, του
σπόρου του σταριού, π ο υ μ π α ί ν ε ι ν ε κ ρ ό ς σ τ η γ η κ α ι
ξ α ν α γ ε ν ν ι έ τ α ι , που, όπως ξέρουμε, ήταν ένα από τα στοιχεία
της αρχαίας εσωτεριστικής μύησης, στα μυστήρια της Κ ό ρ η ς τ η ς
Μεγάλης:
«αλλ’ ερεί τις. Πως εγείρονται οι νεκροί; ποίω δε σώματι έρχονται;
άφρον, συ ο σπείρεις ου το σώμα το γενησόμενον σπείρεις, αλλά
γυμνόν κόκκον, ει τύχοι σίτου ή τινός των λοιπών, ο δε Θ ε ό ς
αυτώ δίδωσι σώμα καθώς ηθέλησε, και εκάστω
των
σπερμάτων
το
ίδιον
σώμα...»
(Α΄προς
Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Ι Ε', 35).
Στο παραπάνω απόσπασμα. Βλέπουμε πως δεν πρόκειται για την
περίφημη ανάσταση των νεκρών, για την Τελευταία Κρίση, αλλά για
μιαν αν α γ έ ν ν η σ η , μ ι α φ υ σ ι κ ή δ ι α δ ο χ ή , μ ι α βασική
αρχή, που, σύμφωνα μ’ αυτήν, η α ν α γ ε ν ν ώ μ ε ν η ζ ω ή δ ε ν
παίρνει
αναγκαστικά
την
ίδια
οντολογική
μ ο ρ φ ή , π ο υ ε ί χ ε π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς , α λ λ ά , που η ν έ α
της μορφή εξαρτάται από τη θέληση του θεού.
Δηλαδή, δεν πρόκειται πλέον για μια μ ε τ ε ν σ ω μ ά τ ω σ η , α λ λ ά
για μια μ ε τ ε μ ψ ύ χ ω σ η . Κ α ι ν α , που βρισκόμαστε πάλι,
εμπρός στα «μυστήρια» της Κόρης της Μεγάλης, της θ ε ά ς π ο υ
φυλάει τους νεκρούς κι ανασταίνει τη ζωή,
προστατεύει τη σπορά. και βλέπουμε τον Παύλο, να
που
παρουσιάζει μια θεωρία, με τον ίδιο τρόπο, που θα την παρουσίαζε ο
Σίμωνας ο Μάγος, ο οποίος, αν υπήρχε, θα μπορούσε να είναι, όπως
είπε κι ο Α. PARROT, «ιερέας της Κόρης και των Διοσκούρων».

του
Παύλου, υπάρχουν αρκετά
Μέσα στις Ε π ι σ τ ο λ έ ς
αποσπάσματα, που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του Σαύλου Παύλου, του Ηρωδιακού πρίγκιπα, επηρεασμένου από τη Ναβαθηνή
μαγεία, με τον Σίμωνα της Σαμάρειας ή
Σίμωνα τον Μάγο,
φανταστικού προσώπου, που δημιουργήθηκε τον 4ο και 5ο αιώνα, για
να
εξυπηρετήσει
τη
σκοπιμότητα
του,
επίσημου
πλέον,
χριστιανισμού. Είναι τότε, που «διορθώσανε»το πρωτότυπο κείμενο
των « Π ρ ά ξ ε ω ν » . Α ς εξετάσουμε λοιπόν, μερικά από τα

αποκαλυπτικά αυτά αποσπάσματα: «ευχαριστώ τω Θεώ ό τ ι
ο υ δ έ ν α υ μ ώ ν ε β ά π τ ι σ α ει μη Κρίσπον και Γάϊον, ίνα μη τις
είπη εις το εμόν όνομα εβάπτισα. Εβάπτισα δε και τον Στεφανά
οίκον. λοιπόν ουκ οίδα ει τινά άλλον εβάπτισα. Ου γαρ α π έ σ τ ε ι λ έ
μ ε Χ ρ ι σ τ ό ς β α π τ ί ζ ε ι ν , α λλ' εύαγγελίζεσθαι...» ( Α ΄ π ρ ο ς
Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Α', 1 4 - 17).
«ή αγνοείτε ότι όσοι έβαπτίσθημεν ε ι ς Χ ρ ι σ τ ό ν
I η σ ο ύ ν , ε ι ς τον θ ά ν α τ ο ν αυτού εβαπτίσθημεν;...
Συνετάφημεν ουν αυτώ διά του βαπτίσματος εις τ ο ν θ ά ν α τ ο ν . . . ει δε αποθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και
συζήσομεν αυτώ ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνήσκει...» (Προς Ρωμαίους ΣΤ, 3 - 4, 8 - 9).
Α π ό τ ά δυο αυτά αποσπάσματα, βγαίνει το συμπέρασμα πως ο
συγγραφέας τους:
α) Δεν έλαβε ποτέ του την αποστολική εξουσία, και συγκεκριμένα
το δικαίωμα να βαφτίζει.
β) Δεν έλαβε τις αποστολικές εξουσίες, γιατί οι απόστολοι
αρνήθηκαν να του τις δώσουν.
γ) Δεν έλαβε τις αποστολικές εξουσίες, που του τις αρνήθηκαν,
όπως τις αρνήθηκαν και στον Σίμωνα το Μάγο.
δ) Περιφρόνησε τελικά την εξουσία που του αρνήθηκαν, και
βασίστηκε περισσότερο στο προσωπικό του «ευαγγέλιο», όπως
ακριβώς κι ο Σίμωνας ο Μάγος.
Θα παρατηρήσουμε, ωστόσο, πως ο Παύλος είχε την εξουσία να
εξορκίζει, όπως μας πληροφορεί το κείμενο των Π ρ ά ξ ε ω ν (ΙΘ',
11 - 17).
Αυτό όμως, δε θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση, για έναν
άνθρωπο που, από την ίδια του την καταγωγή, φανερώνεται η
γνώση της αραβικής μαγείας.
«Δυνάμεις τε ού τας τυχούσας εποίει ο Θεός διά των χειρών του
Παύλου, ώστε και επί τους ασθενούντας επιφέρεσθαι από του
χρωτός αυτού σουδάρια η σιμικίνθια και απαλλάσσεσθαι απ’ αυτών
τας νόσους τα τε πνεύματα τα πονηρά εξέρχεσθαι απ’ αυτών,
επεχείρησαν δε τίνες από των περιερχομένων Ιουδαίων εξορκιστών
ονομάζειν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του
Κυρίου Ιησού λέγοντες: ορκίζομεν υμάς τον Ιησούν ον ο Παύλος
κηρύσσει, ήσαν δε τίνες υιοί Σκευά Ιουδαίου αρχιερέως επτά οι
τούτο ποιούντες. Αποκριθέν δε το πνεύμα το πονηρόν είπε: τον

Ιησούν γιγνώσκω και τον Παύλον επίσταμαι. υμείς δε τίνες εστέ; και
εφαλλόμενος επαυτούς ο άνθρωπος εν ω ην το πνεύμα το πονηρόν,
και κατακυριεύσας αυτών ίσχυσε κατ’ αυτών, ώστε γυμνούς και
τετραυματισμένους εκφυγείν εκ του οίκου εκείνου...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς
ΙΘ', 11 -17).
Η απάντηση, για την παραπάνω παρατήρηση, βγαίνει από μόνη
της, από το γεγονός πως μας καθορίζουν ότι οι ανίκανοι εξορκιστές
ήταν Εβραίοι, και γιοί ενός γνωστού Εβραίου εξορκιστή. Κατά
συνέπεια, μόνο οι μαθητές του Ιησού γνώριζαν τον τρόπο θεραπείας,
για τη σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η π ε ρ ί π τ ω σ η . Η
Παλαιστίνη κι
ολόκληρη η Μέση Ανατολή της εποχής εκείνης, ήταν γεμάτη από
εξορκιστές, που απόδιδαν τις διάφορες αρρώστιες στην επίδραση
ενός η περισσότερων «κακών πνευμάτων» και τις αντιμετώπιζαν,
όχι με την ιατρική της εποχής, αλλά με τη μαγεία. Η εφαρμοσμένη
αυτή μαγεία, ήταν ένα σύνολο από βοτανολογικές και
ψυχομαγνητικές γνώσεις, που αρρώσταιναν εκ των προτέρων το
θύμα τους, για ν’ αποδείξουν κατόπιν, με τη θεραπεία του, τη
δύναμή τους. Αν δηλαδή, ο εξορκιστής δεν ήταν ο ίδιος υπεύθυνος
για τα «δαιμόνια» του αρρώστου, πολύ δύσκολα θα κατάφερνε να
τον θεραπεύσει, προλογίζοντας, με τον τρόπο αυτό, το θρίαμβο του
πραγματικού δράστη. Ο Ρασπούτιν, στην τσαρική αυλή, εφάρμοσε,
ακριβώς, την ίδια τεχνική, διαλέγοντας, για θύμα του, το μικρό
διάδοχο, κι αποσπώντας, έτσι, το θαυμασμό της τσαρίνας και την
εμπιστοσύνη του τσάρου.
Θα παρατηρήσουμε ακόμα, πως, μέχρι τις μέρες μας, ο εξορκισμός
είναι η μόνη θεραπευτική μέθοδος, που παραδέχεται η Εκκλησία. Ας
μην ξεχνάμε τους αφορισμούς του Πάπα Πίου του I Β', εναντίον του
χειρουργικού ακρωτηριασμού, και τις κατάρες του Πάπα Λέοντα του
I Β', εναντίον του προληπτικού εμβολιασμού, στα 1829:
«Όποιος εμβολιάζεται, παύει να είναι γιος του Θεού. Οι αρρώστιες
είναι θέλημα του Θεού κι ο εμβολιασμός ένα αμάρτημα ανυπακοής,
προς τη θέληση Του».
Άλλωστε, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν εκκλησιαστικοί εξορκιστές,
που, για ν’ αποφύγουν τις νομικές επιπτώσεις, καλύπτονται μ’ ένα
επιφανειακό
δίπλωμα
ιατρικής.
Δυστυχώς
γι’
αυτούς,
αποκαλύπτονται συχνά, από τα θύματα τους.
Σ’ όλους τους μεσσαιωνικούς αιώνες, η ιατρική ήταν επίσημα
απαγορευμένη από την Εκκλησία, κι αν στη σύγχρονη εποχή
αναγνωρίζεται, αυτό συμβαίνει, μόνο και μόνο για να μην κινδυνεύει
η ίδια, η ύπαρξη της Εκκλησίας.

Σάν επίλογο, για τη σύντομη αυτή έρευνα, πάνω στο πρόβλημα
της ταύτισης του Παύλου με τον Σίμωνα το Μάγο, θα προσθέσουμε
την πληροφορία, ότι ο Εύσέβιος της Καισαρείας, παρομοιάζει τον
Παύλο με τον Άγιο Κυπριανό, που, πριν να γίνει χριστιανός, ήταν
μάγος.
Ο ίδιος, ο Άγιος Κυπριανός, επαναλαμβάνει την παρομοίωση. Ίσως
τα χειρόγραφα, των δυο αυτών συγγραφέων, να περιείχαν
περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο θέμα, αλλά φυσικά, μέχρι να
φτάσουν σε μας, πέρασαν από τη βάρβαρη λογοκρισία των
καλόγερων του Μεσαίωνα. Το γεγονός όμως, πως δυο συγγραφείς,
που έχουν μια διαφορά ενός αιώνα ανάμεσα τους (ό Κυπριανός
πέθανε το 240, κι ο Ευσέβιος το 340), επαναλαμβάνουν την ίδια
παρομοίωση, είναι αρκετό, για να δώσει μιαν ακόμα απόδειξη, της
ταύτισης του Σαύλου - Παύλου, με τον Σίμωνα το Μάγο….

8
Η αλήθεια για το επεισόδιο στο δρόμο προς
τη Δαμασκό
«Δεν είναι όλα τα μονοπάτια του ονείρου, που οδηγούν στο
Κατμαντού...»
MICHEL DELPECH: Είμαι υπέρ...
Οι ερευνητές της φιλελεύθερης κριτικής, έχουν επισημάνει
αμέτρητες παρεμβολές και παραποιήσεις των κειμένων της Καινής
Διαθήκης, και, γενικά, όλων των έργων των αρχαίων συγγραφέων,
που έζησαν κι έγραψαν, τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Έχουν
παρατηρηθεί διάφοροι τρόποι κιβδηλοποίησης των κειμένων. Ο πιο
συνηθισμένος, είναι η παρεμβολή ενός προςθετου κειμένου μέσα
στο αρχικό κείμενο, φροντίζοντας να μην πέσει στην προσοχή του
απλοϊκού κι άπειρου, στα θέματα αυτά, αναγνώστη.
Ένας πεπειραμένος ερευνητής όμως, διακρίνει αρκετά εύκολα την
πρόσθετη παρεμβολή, από την ξαφνική αλλαγή της ροής του
κείμενου κι από την απότομη εξαφάνιση του συγγραφικού στυλ.
Ακόμα, όταν παρατηρήσει στοιχεία γεωγραφικής, ιστορικής,
πολιτιστικής ή άλλης φύσης, που δεν έχουν σχέση με την ιστορική ή

πολιτιστική τοποθέτηση του συγγραφέα, και, κατά συνέπεια, είναι
αδύνατο να τα έχει γράψει αυτός, γιατί από πρακτική πια άποψη,
έπρεπε να τ’ αγνοεϊ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ξεδιάντροπης
παρεμβολής, είναι τ’ απόσπασμα του Σουετόνιου, που αφορά την
πυρπόληση της Ρώμης:
«Φορολόγησαν τα προϊόντα πολυτελείας, σταμάτησαν να
μοιράζουν δωρεάν τροφές, στις δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις.
Απαγορεύτηκε στα καταστήματα να πουλάνε μαγειρευμένες τροφές,
εκτός από λαχανικά και χορταρικά, ενώ προηγουμένως, επιτρεπόταν
η πώληση οποιασδήποτε μαγειρευμένης τροφής. Ά ρ χ ι σ α ν ν α
βασανίζουν τους χριστιανούς, τους οπαδούς
μ ι α ς ν έ α ς κ ι ε π ι κ ί ν δ υ ν η ς θ ε ω ρ ί α ς . Απαγόρευσαν τις
δημόσιες παραστάσεις των ανθρώπων, που γυμνάζουν ζώα, και που,
ένας παλιός νόμος, τους επέτρεπε να κάνουν παραστάσεις στους
δρόμους, διασκεδάζοντας τον κόσμο, και κερδίζοντας έτσι το ψωμί
τους, απαγόρευσαν ακόμα τις δημόσιες παραστάσεις της παντομίμας,
κι έδιωξαν τους πλανόδιους θιάσους...» (Σουεντόνιος: Η
ζωή
τ ω ν Δ ώ δ ε κ α Κ α ι σ ά ρ ω ν , Νέρων).
Είναι φανερό, πως θα χρειαζόταν περισσότερη τέχνη από μέρους
του ανώνυμου κιβδηλοποιού, για να νοθευτεί το συγγραφικό ύφος
του Σουετόνιου. Όπως παρατηρεί κι ο MARCEL JOUHANDEAU, «ο
συγγραφέας αυτός, δε συνηθίζει να εγκαταλείπει ούτε στιγμή το
κυρίως θέμα του».
Τί δουλειά λοιπόν, έχει η καταδίκη των χριστιανών, ανάμεσα
στους κανονισμούς για την πώληση των λαχανικών και τις
απαγορευτικές διαταγές, για τις παραστάσεις των πλανόδιων θιάσων;
Γι’ αυτό το λόγο, η παραπάνω φράση, που απομονώσαμε, θεωρείται,
από τους περισσότερους σοβαρούς ερευνητές, σα μια ξεδιάντροπη
παρεμβολή, στο αρχικό κείμενο του Σουετόνιου.
Μέσα στα κανονικά ευαγγέλια, η πιο εντυπωσιακή νοθεία είναι,
ασφαλώς, εκείνη, που δικαιολογεί τα πρωτεία του Σίμωνα-Πέτρου,
σε σχέση με τους υπόλοιπους απόστολους. Πάνω σ’ αυτήν τη νοθεία,
στηρίχτηκε η Παπική εκκλησία, για να επιβάλει την ανωτερότητα
της, στις υπόλοιπες χριστιανικές κοινότητες της Ανατολής, κι
αργότερα, της Δύσης. Να λοιπόν, αυτή η φημισμένη παρεμβολή:

Ο Ιησούς ρώτησε τους μαθητές του, τί σκέφτονται γι’ αυτόν. Ας
μην ξεχνάμε πως το μεγαλύτερο μέρος, από τους μαθητές, είναι
στην πραγματικότητα αδελφοί του, με την οικογενειακή σημασία της
λεξης. Αμέσως, όλοι τους, με μια φωνή, του λένε πως τον πιστεύουν
σα Χριστό, δηλαδή χρισμένο, εκλεγμένο από το θεό, για κάποιο

αξίωμα, και γυιό του Θεού του Ζωντανού (τ ο υ ζ ώ ν τ ο ς ,
σύμφωνα μετά ελληνικά των ευαγγελίων). Το επεισόδιο, το
συναντάμε στα τρία πρώτα ευαγγέλια, που ονομάζονται και
σ υ ν ο π τ ι κ ά , ενώ ο Ιωάννης αγνοεί τελείως το γεγονός. (Βλ.
Μ α τ θ α ί ο ς ΙΣΤ, 13-20 -Μ ά ρ κ ο ς Η', 27-30 και Λ ο υ κ ά ς Θ',
18-21).
Όμως, στη διήγηση του Ματθαίου, έχει παρεμβληθεί ένα ολόκληρο
απόσπασμα, από την παράγραφο 17 έως και την παράγραφο 19, που
λέει τα εξής:
«και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτώ: μακάριος ει, Σίμων Βαριωνά
(ας μην ξεχνάμε τη σημασία αυτής της λεξης, που, όπως εξηγήσαμε
στο προηγούμενο Βιβλίο μας, είναι ακκαδικής καταγωγής, και
σημαίνει: παράνομος, στασιαστής, ληστής), ότι σάρξ και αίμα ουκ
απεκάλυψέ σοι, αλλ’ ο Πατήρ μου ο έν ουρανοίς. καγώ δε σοι λέγω
ότι συ εί Πέτρος, και επί ταύτη την πέτρα οίκοδομήσω μου την
Εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής, και δώσω σοι
τας κ λ ε ί ς τ η ς βασιλείας των ουρανών, και ο αν δήσης επί της γης,
έσται λελυμένον έν τοις ουρανοίς.» ( Μ α τ θ α ί ο ς ΙΣΤ', 17-19)
Η παραπάνω ξεδιάντροπη παρεμβολή, πρέπει να έγινε αναγκαστικά
μετά τον 4ο αιώνα, γιατί, όπως γνωρίζουμε, εκείνη την εποχή, τα
ευαγγελικά κείμενα, με διαταγή του Αυτοκράτορα Κωσταντίνου και
με την επιτήρηση εκκλησιαστικών αξιωματούχων σαν τον Ευσέβιο
της Καισαρείας, διορθώθηκαν με ομοιόμορφο τρόπο, αντιγράφτηκαν
και στάλθηκαν κατά πενηντάδες σε όλες τις χριστιανικές κοινότητες
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ταυτόχρονα, κατάστρεψαν όλα τα
προγενέστερα ανορθόδοξα η ετερόδοξα κείμενα.
Αν, λοιπόν, το απόσπασμα αυτό, υπήρχε ήδη στο ευαγγέλιο του
Ματθαίου, τότε είναι βέβαιο πως οι μοναχοί-αντιγραφείς θα
φρόντιζαν να το συμπεριλάβουν, και στα άλλα ευαγγέλια. Κι όμως,
δεν υπάρχει στα βιβλία των άλλων ευαγγελιστών. Κι ακόμα και στην
εποχή μας, κανείς δε θα τολμούσε να κάνει την ανάλογη διόρθωση.
Απ’ όλες τις σκόπιμες παρεμβολές, που έγιναν σε όλα τα κείμενα
της Καινής Διαθήκης, και που δημιουργήθηκαν, για να
εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Χριστιανικής εξουσίας, η
παρεμβολή που έξετάσαμε, ήταν αυτή, που απόδωσε τα περισσότερα
κέρδη στην αιώνια οικονομική επιχείρηση, όπως ομολογεί κι ο
Πάππας Λέων ο Γ΄. Γι’ αυτό και τα λόγια του, τα τοποθετήσαμε στην
πρώτη σελίδα του Βιβλίου μας.
Εκτός όμως από το είδος αυτό, της κάπως «έξυπνης» παρεμβολής,
υπάρχει κι ένα άλλο είδος, πιο άδεξιο και πιο χοντροκομμένο, που oι
ερευνητές τ’ ονομάζουν «παρεμβολή της επανάληψης». Τ’ αρχαία

χειρόγραφα ήταν κύλινδροι, κατασκευασμένοι από δερμάτινες
λουρίδες ή τετράγωνα φύλλα από πάπυρο, ενωμένα άκρη με άκρη,
έτσι που να σχηματίζουν πάλι, μια λουρίδα. Για να παρεμβάλουν ένα
καινούργιο κείμενο στ’ αρχικό, οι πιο άδεξιοι κιβδηλοποιοί,
ξεκολλούσαν ή έκοβαν το σημείο, που ενώνονταν τα δυο δερμάτινα
κομμάτια ή τα δυο φύλλα του πάπυρου, κι έβαζαν ανάμεσα τους την
παρεμβολή. Μετά, ένωναν πάλι τις δυο ραφές, κι ο κύλινδρος
αποκτούσε πάλι τη συνέχεια του.
Με τη χοντροκομμένη αυτή τεχνική, έφταναν πολλές φορές,
μοιραία, σ’ ένα σημείο, όπου ήταν υποχρεωμένοι να κόψουν μια
φράση στα δυό. Ήταν λοιπόν αναγκασμένοι, σ τ ο π ά ν ω μ έ ρ ο ς
τ η ς π α ρ ε μ β ο λ ή ς ν’ αποτελειώσουν την κομμένη φράση.
Ταυτόχρονα, έπρεπε να επαναλάβουν στο τ έ λ ο ς
της
παρεμβολής, την αρχή της κομμένης φράσης
για να συνδεθεί αρμονικά με την αρχή του
επόμενου φύλλου. Έτσι, δημιουργούσαν δύο φράσεις-συνδέσμους,
που, λίγο ως πολύ, ήταν ίδιες κι επεσήμαιναν, άσχετα με τη θέληση
του κιβδηλοποιού, την παρέμβασή του. Αυτός είναι κι ο λόγος, που
οι ερευνητές ονόμασαν την παρεμβολή αυτή, «παρεμβολή της
επανάληψης».
Ο διαμαρτυρόμενος γερμανός θεολόγος WENDT, είναι ο πρώτος
που ανακάλυψε δυο «παρεμβολές της επανάληψης» στο κείμενο των
Πράξεων των Αποστόλων. Η
πρώτη, από αυτές,
βρίσκεται εκεί που γίνεται λόγος για το λιθοβολισμό του Στέφανου:
«κράξαντες δε φωνή μεγάλη συνέσχον τα ώτα αυτών και ώρμησαν
ομοθυμαδόν επ’ αυτόν, και εκβαλόντες εξω της
πόλεως
ελιθοβόλουν.» (Ζ', 57-58)
«και οι μάρτυρες απέθεντο τα ιμάτια αυτών παρά τας πόδας
νεανίου καλουμένου Σαύλου.» (Ζ', 58)
«και ελιθοβόλουν τον Στέφανον, επικαλούμενον και λέγοντα:
Κύριε Ιησού, δεξαι το πνεύμα μου.» (Ζ', 59)
Προσπαθώντας να παρεμβάλουν την πληροφορία, πως ο Σαύλος
ήταν ακόμα παιδί, στο σημείο αυτό της διήγησης των Π ρ ά ξ ε ω ν ,
έκοψαν ανάμεσα στις παραγράφους 57 και 59 το κείμενο, και
πρόσθεσαν μια μικρή παράγραφο, που, πρακτικά, θα πρέπει να ήταν
μια λεπτή δερμάτινη λουρίδα. Αλλά, η παρεμβολή αυτή, είναι πολύ
άδεξια, γιατί, όπως παρατηρεί ειρωνικά κι ο αββάς LOISY: «μας
δίνουν την εντύπωση πως ο δύστυχος ο Στέφανος, λιθοβολήθηκε
δυο φορές...»

Ας έξετάσουμετώρα και τη δεύτερη παρεμβολή, που ανακάλυψε ο
θεολόγος WENDT. Αυτή τη φορά, ο κιβδηλοποιός της ιστορίας, δε
φοβήθηκε, και, γενναία, παρεμβάλλει ένα τεράστιο κείμενο, που
καλύπτει πολλά κεφάλαια. Ας πάρουμε τις Π ρ ά ξ ε ι ς , σ τ ο
κεφάλαιο Η', παράγραφος 4:
«οι μέν ουν διασπαρέντες, διήλθον ευαγγελιζόμενοι τον λόγον»
Μετά, πηδάμε το υπόλοιπο μέρος της διήγησης, δηλαδή την
υπόθεση του Σίμωνα του Μάγου, τις αντιλογίες του με τον ΣίμωναΠέτρο, την ιστορία του διακόνου φίλιππου με τον Αιθίοπα ευνούχο,
αξιωματούχου της βασίλισσας Κανδάκης. Στο σημείο αυτό, θ’
ανοίξουμε μια παρένθεση, για να διασκεδάσουμε λίγο, με την
περίπτωση του Φίλιππου. Ο απόστολος αυτός, μόλις βάφτισε τον
ευνούχο, μεταφέρθηκε με αεροπορικό τρόπο, από το Άγιο Πνεύμα
(!), σαράντα χιλιόμετρα πιο πέρα, στην πόλη Αζώτ (ή πόλη αυτή
είναι ένα αρχαίο λιμάνι των Φιλισταίων στην ακτή της Μεσόγειου,
και, στην Παλαιά Διαθήκη, τη συναντάμε με τ’ όνομα Ασντώτ).
Κατόπιν, η
αφήγηση συνεχίζεται και μας παρουσιάζουν τον
προσυλητισμό του Παύλου, τη θεραπεία του παράλυτου Αινέα, την
ανάσταση της Ταβιθάς (μάλιστα!) χάρις στις προσπάθειες του
Πέτρου, τον προσυλητισμό του Κορνηλίου και τη θείκή προσταγή
προς τον Πέτρο, να παραβεί τα ταμπού του Ιουδαϊκού Νόμου...
Κι ο νοθευτής του κείμενου, που το έντιμο αυτό επιχείρημά του,
θα πρέπει να τοποθετηθεί από τον τέταρτο αιώνα κι έπειτα,
συμπεραίνει:
«ακούσαντες δε ταύτα ησύχασαν και εδόξαζον τον Θεόν λέγοντες:
άρα γε και τοις έθνεσιν ο Θεός την μετάνοιαν έδωκεν εις ζωήν».
(ΙΑ΄18).
Αμέσως έπειτα, ξανασυναντάμε την αρχική φράση:
«οι μεν ουν διασπαρέντες από της θλίψεως της γενομένης επί
Στεφάνω διήλθον έως Φοινίκης και Κύπρου και Αντιοχείας, μηδενί
λαλούντες τον λόγον ει μή μόνον Ιουδαίοις» (ΙΑ', 19).
Είναι φανερό, πως το ψαλίδι έκοψε ακριβώς στο σημείο «οι μέν
ουν - ». Αμέσως έπειτα, μπήκε η σωστή λέξη « - διασπαρέντες»,
προστέθηκε η
περίληψη της σωστής φράσης, με τη μορφή,
«διήλθον
ευαγγελιζόμενοι
τον
λόγον»
και
σε
συνέχεια
τοποθετήθηκαν σκόπιμα τα υπόλοιπα τρία κεφάλαια, δηλαδή το μισό
8ο , το 9ο, το 10ο και το μισό 11ο . Το υπόλοιπο σωστό κείμενο άρχιζε
με τη λέξη « - διασπαρέντες από...». Πρόσθεσαν εμπρός της, τις
τρείς σωστές λέξεις του αρχικού Κείμενου «οι μεν ουν - », κι έτσι,
νόμισαν πως αποδόθηκε, και πάλι, η φυσική ροή στο κείμενο.

Είναι φανερή κι η
πρόθεση της παρεμβολής. Όλο αυτό
ταπόσπασμα, από Η', 4 έως ΙΑ', 18, έχει σα στόχο του, να δικαιώσει
το κήρυγμα του Παύλου προς τους Εθνικούς (ειδωλολάτρες), την
αποδοχή τους μέσα στο μεσσιανικό κίνημα και την εγκατάλειψη των
Ιουδαϊκών παραδόσεων, τους κανόνες διατροφής και την περιτομή,
που ήταν στοιχεία ανασταλτικά, για την είσοδο των ειδωλολατρών
στο κίνημα. Ακόμα, τα θαυματουργικά αποσπάσματα έχουν σκοπό να
κολακέψουν τους αξιωματούχους του κινήματος, και Ιδιαίτερα τον
Πέτρο, για να πετύχουν, και πάλι, την αναγνώριση της παρουσίας
των ειδωλολατρών στο κίνημα.
Η χρονολογική τοποθέτηση της παρεμβολής, είναι ένα στοιχείο
σημαντικό. Θα πρέπει να υποθέσουμε πως έγινε γύρω στα 360, αν
θυμηθούμε τις παρατηρήσεις, που κάναμε μελετώντας την
Ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ η του Άγιου Κυπριανού.
Η Ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ η θ α πρέπει να θεωρηθεί, περίπου, σύγχρονη,
με τις «ομοιόμορφες πενηντάδες», τα πανομοιότυπα κείμενα της
Καινής Διαθήκης, που γράφτηκαν με διαταγή του Κωσταντίνου και
με την επίβλεψη του Ευσέβιου της Καισαρείας. Ας μην ξεχνάμε πως
τ’ αντίγραφα αυτά, τα έστειλαν σε όλες τις χριστιανικές κοινότητες,
ενώ, ταυτόχρονα, κατάστρεψαν όλα τα προγενέστερα κείμενα.
Βέβαια, η νόθευση του αρχικού κείμενου των Π ρ ά ξ ε ω ν , έγινε
σύμφωνα με το πνευματικό επίπεδο μιας εποχής, που από μόνο του
απέκλειε την ύπαρξη μιας ριζοσπαστικής έρευνας, που θα κατέληγε
στην αποκάλυψη της. Με τα σημερινά όμως δεδομένα, η νόθευση
αυτή, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ανόητη. Το κείμενο των
Π ρ ά ξ ε ω ν , μ ε τ η νοθευμένη του μορφή, έρχεται σε συνεχή
σύγκρουση με τον εαυτό του. Ας εξετάσουμε πάλι μερικές από αυτές
τις αντιφάσεις, που η επίσημη παράδοση θέλει να παρουσιάζει σα
συγγραφέα τους το μαθητή και γραμματέα του Παύλου, τον Λουκά:
Μέσα στις Π ρ ά ξ ε ι ς ( Θ', 7), μας λένε πως οι άντρες της
ακολουθίας του Σαύλου, «έμειναν όρθιοι κι άφωνοι (ειστήκεισαν
ενεοί)» με τ’ όραμα του Ιησού. Πάλι μέσα στις Π ρ ά ξ ε ι ς ( ΚΣΤ',
14) μας λένε πως οι ίδιοι ακόλουθοι «έπεσαν στη γη (πάντων
καταπεσόντων εις την γην).»
Μέσα στις Π ρ ά ξ ε ι ς (Θ', 7) μας λένε πως οι ακόλουθοι του
Σαύλου «άκουσαν τη φωνή του Ιησού, αλλά δεν είδαν κανένα
(ακούσαντες μεν της φωνής, μηδένα δε θεωρούντες)». Πάλι μέσα
στις Π ρ ά ξ ε ι ς , (ΚΒ', 9) μας λένε πως οι άντρες της ακολουθίας
του Σαύλου «είδαν το φώς, αλλά δεν άκουσαν τη φωνή (οι δε συν
εμοί όντες το μεν φώς εθεάσαντο, τη δε φωνήν ουκ ήκουσαν του
λαλούντός μοι)».

Αν ακολουθήσουμε την Παπική εντολή, που επιβάλλει την
αναγνώριση
του
Λουκά,
σα
μοναδικού
συγγραφέα
των
Π ρ ά ξ ε ω ν , τ ό τ ε , είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεράνουμε, και
μαζί μας ο κάθε φιλελεύθερος ερευνητής, πως ο Ευαγγελιστής δεν
κατάφερε ποτέ του να τακτοποιήσει με κάποια λογική συνέπεια τις
ιδέες του.
Θα πρέπει ακόμα, να παρατηρήσουμε πως κανείς δε μας
πληροφορεί, για το τί απέγιναν οι οπλοφόροι, που ακολουθούσαν
τον Σαύλο. ΒέΒαια, θα μπορούσαμε να φανταστούμε πως μετά την
εγκατάλειψή τους από τον απόστολο των εθνών, έπεσαν στα χέρια
του διοικητή της Δαμασκού, που ήταν άνθρωπος του βασιλιά Αρέτα.
Κι η τύχη τους θα ήταν παρόμοια μόλων των αιχμαλώτων της
εποχής. Θα πρέπει δηλαδή, να τους στιγμάτισαν με το σύμβολο του
σκλάβου και να έγιναν δούλοι για όλη τους τη ζωή. Αυτό όμως, μας
οδηγεί σε άλλες σκέψεις, γιατί σε όλους τους στρατούς και σε όλες
τις εποχές, ο αξιωματικός που εγκαταλείπει τους στρατιώτες του, στα
χέρια του εχθρού, θεωρήθηκε πάντοτε σαν προδότης.
Από την Ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ η του Άγιου Κυπριανού, κείμενο που
γράφτηκε γύρω στα 360-370, γνωρίζουμε πως, εκείνη την εποχή,
αφήγηση του
δεν υπήρχε μέσα στο κείμενο των Π ρ ά ξ ε ω ν η
θαύματος, που συνέβη στον Παύλο-Σαύλο, πάνω στο δρόμο προς τη
Δαμασκό, και λίγα χιλιόμετρα πριν να φτάσει στην πόλη. Σύμφωνα
μ’ εκείνη την αρχαία έκδοση των Π ρ ά ξ ε ω ν , ο Παύλος συνέχισε
να είναι αρχηγός της ανεπίσημης Ιουδαιο-ρωμαϊκής αστυνομίας, και
μετά την άφιξή του στη Δαμασκό.
Ο Επιφάνιος, που πέθανε στα 403, μέσα στο βασικό έργο του
«ADVERSUSHAERESES», μας πληροφορεί για τις παραδόσεις των
Ε β ι ω ν ι τ ώ ν . Η αίρεση αυτή, που είναι μία από τις αρχαιότερες
που γνωρίζουμε, αναγνώριζε πως ο κόσμος ήταν δημιούργημα του
Παντοδύναμου Θεού, αλλά, σε ό,τι άφορα τον Χριστό, πίστευε τις
γνωστικιστικές θεωρίες για το Ο ν - Ι η σ ο ύ ς . Ο ι Εβιωνίτες ζούσαν
με τον κλασσικό Ιουδαϊκό τρόπο, κι ισχυρίζονταν πως η πίστη τους
ήταν δικαιωμένη από τον Μωυσαϊκό Νόμο. Έλεγαν πως ο Ιησούς,
ακολουθώντας κατά γράμμα το Νόμο, έγινε ένας Δ ί κ α ι ο ς , έ ν α ς
Χ ρ ι σ μ έ ν ο ς , ένας Ε κ λ ε κ τ ό ς τ ο υ Θ ε ο ύ . Το σ τοιχείο της
υπεροχής του, ήταν ακριβώς αύτη η αυστηρή τήρηση του Νόμου,
ενώ οι άλλοι Ιουδαίοι, συχνά τον παρέβαιναν. Ακολουθώντας το
παράδειγμα του, ο καθένας θα μπορούσε να γίνει κι αυτός, με τη
σειρά του, ένας Χ ρ ι σ τ ό ς . «Ο Ιησούς, έλεγαν, ήταν κι αυτός,
στην αρχή, ένας κοινός άνθρωπος, όμοιος μ’ όλους τους άλλους»
(Ιππόλυτος της Ρώμης: Φ ι λ ο σ ο φ ο ύ μ ε ν α ) .

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι Εβιωνίτικες παραδόσεις, είναι
πως μας πληροφορούν για τους αληθινούς λόγους, που έκαναν τον
Σαύλο-Παύλο να γίνει χριστιανός. Ο Άγιος Επιφάνιος, που τις
αναφέρει, μας λέει, χωρίς κανένα προσωπικό σχόλιο, πως ο Σαύλος
γεννήθηκε από ε ι δ ω λ ο λ ά τ ρ ε ς γ ο ν ε ί ς . Έτσι, επαναλαμβάνονται
κι επιβεβαιώνονται εδώ, όλα τα στοιχεία που μας δίνει ο Φλάβιος
Ιωσήφ. Ο Σαύλος ερωτεύτηκε την κόρη του αρχιερέα Γαμαλιήλ, και,
για να μπορέσει να την παντρευτεί, προσπάθησε να γίνει Εβραίος,
αρχίζοντας από την περιτομή. Οι ελπίδες του όμως, δεν έγιναν
πραγματικότητα, κι έτσι, έγινε ένας φανατικός διώκτης των
Ιουδαϊκών παραδόσεων, κι ιδιαίτερα, της περιτομής. (βλ. Επιφάνιος:
ADVERSUS HAERESES, XXX, 16). Βλέπουμε λοιπόν, πως το θαύμα
στο δρόμο προς τη Δαμασκό, απομυθοποιείται, και γίνεται ένας
απλός ερωτικός πόθος, για τα κάλλη μιας όμορφης Εβραίας.
Γιατί όχι; το Ά σ μ α Α σ μ ά τ ω ν λέει: «η αγάπη είναι ισχυρά ως
ο θανατος... αι φλόγες αυτής φλόγες πυρός... ύδατα πολλά δεν
δύνανται να σβέσωσι την αγάπην, ουδέ ποταμοί να πνίξωσιν
αυτήν...» (Η', 6-7)
Έχοντας συνείδηση πως ήταν ξένος στο Ιουδαϊκό έθνος, ο Σαύλος
πηγαίνει αμέσως να περιτμηθεί. Η κόρη όμως, του Γαμαλιήλ, αν
παντρευόταν μαζί του, θ’ αποκλειόταν οριστικά, από τα τιμητικά
δικαιώματα της καταγωγής της: «και η θυγάτηρ του ιερέως, αν είναι
νενυμφευμένη μετά ανδρός ξένου, αύτη δεν θέλει τρώγει από των
αγίων των προσφορών» ( Λ ε υ ϊ τ ι κ ό ν ΚΒ', 12)
Δυστυχώς, η χειρουργική επέμβαση έγινε άδικα. Ο γάμος δεν
έγινε, είτε γιατί το Σανχεντρίν αρνήθηκε να παντρέψει την κόρη του
αρχιερέα μ’ ένα νεοφώτιστο (αν πραγματικά έγινε Εβραίος, γιατί η
περιτομή δεν αρκούσε για να του αναγνωριστεί αυτή η ιδιότητα),
είτε γιατί η ίδια η κόρη, αρνήθηκε να τον παντρευτεί. Ας μην
ξεχνάμε πως οι σκόπιμοι γάμοι απαγορεύονται από την Ιουδαϊκή
θρησκεία. Κατά συνέπεια, κανείς δεν είχε το δικαίωμα να υποχρεώσει
την κόρη του Γαμαλιήλ να παντρευτεί τον Σαύλο. Ακόμα, ο
Ιουδαϊκός Νόμος απαγορεύει να γίνει κάποιος Εβραίος, μ’ αιτιολογικό
τον έρωτα για κάποια γυναίκα: «Όποιος θέλει να γίνει Εβραίος για
μια γυναίκα, από φόβο προς αυτήν ή από έρωτα προς αυτήν, αυτός
δε γίνεται δεκτός. Μόνο όποιος θέλει να γίνει Εβραίος για την πίστη
του προς τον Αιώνιο, γίνεται δεκτός» (Ταλμούδ: MASSE-ΚΕΤ
GUERIM 1 , 7 - ελεύθερη απόδοση από τη γαλλική μετάφραση).
Αν δώσουμε πίστη στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και στις
περιγραφές, που μας κάνουν, ο Παύλος δεν ήταν τόσο όμορφος,
ώστε να μπορεί να γοητέψει μόνο από την όψη του, την κόρη του
αρχιερέα.

Πρώτ’ απ’ όλα, υπέφερε από μια βαρειά αρρώστια, που μας μιλάει
γι’ αυτήν, χωρίς να την ονομάσει, στη Β ΄ Ε π ι σ τ ο λ ή π ρ ο ς
Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς ( ΙΒ', 2-9). Ο Καρδινάλιος RIC-CIOTTI, στο βιβλίο
του «Ο Άγιος Απόστολος Παύλος», μας λέει σχετικά:

Από το απόσπασμα, που αναφέραμε (πρόκειται για το ίδιο), βγαίνει
το συμπέρασμα, πως ο Παύλος συσχετίζει άμεσα την άγνωστη
αρρώστια του με τ’ ανέβασμα του στον τρίτο ουρανό και στον
παράδεισο, γιατί χαρακτηρίζει την πάθηση του, σαν τιμωρία του
Θεού, που του την έδωσε, για να τον εμποδίσει να υπερηφανεύεται
για την εύνοια, που του έγινε» (σελ. 168).
Ας σημειώσουμε αυτήν την παρατήρηση, γιατί θα μας χρησιμέψει
αργότερα.
Πρώτος ο K.LZIEGLER, υποστήριξε πως η άγνωστη αυτή αρρώστια
του Παύλου, ήταν η επιληψία. Την ίδια γνώμη υποστήριξε κι ο
KRENKEL στα 1890, με πολύ πειστικά επιχειρήματα. Αργότερα,
ερευνητές και γιατροί, παραδέχτηκαν, κι αυτοί με τη σειρά τους, τη
γνώμη του. Απόδειξαν πως τα γνωστά συμπτώματα συνοδεύονται,
πολύ συχνά, μ’ εκδηλώσεις υστερίας, μυστικοπαραισθησιογόνου
χαρακτήρα. Αναφέρουν παρόμοια ιστορικά παραδείγματα: Ιούλιος
Καίσαρ, Μωάμεθ, Φερδινάνδος ο Καθολικός, Κρόμγουελ, Πέτρος ο
Μεγάλος, Ναπολέων. Όλοι αυτοί, έβλεπαν οράματα κι άκουγαν
φωνές νευροπαθητικού χαρακτήρα.
Προσωπικά, υποστηρίζουμε μιαν άλλη εξήγηση, που θα την
παρουσιάσουμε, όταν έρθει η ώρα της. Εδώ, θα σημειώσουμε μόνο
περιληπτικά το πρώτο μέρος της εξήγησης. Είδαμε, προηγουμένως,
πως οι Ναβαθαίοι κι οι Ιδουμαίοι ηγεμόνες, ήταν συνδεδεμένοι με
μαγικές εκδηλώσεις, που αποτελούσαν μέρος από τα καθήκοντα
τους. Στις διάφορες αυτές Ιεροτελεστίες, δεν έλειπαν τα
παραισθησιογόνα. από αιώνες πριν, σε όλη τη Μέση Ανατολή, ήταν
γνωστό το χασίς. Στην Αίγυπτο, χρησιμοποιούσαν το όπιο, από την
εποχή του Φαραώ Ραμσή του Β'. Οι Έλληνες κι οι Ρωμαίοι γνώριζαν
τις Ιδιότητες του χασίς, και τ’ ονόμαζαν μ ή κ ω ν . Στο Ισραήλ,
γίνεται συχνά λόγος για κάποια κρασιά, που βγαίνουν από χορτάρι.
Στη Συρία, Φοινίκη, Ιδουμαία, Ναβαθηνή, Αίγυπτο γνώριζαν ακόμα
το BANC, το περίφημο αραβικό «SEKARON», που έβγαινε από ένα
θαμνο της ερήμου, τον HYOSCIAMUS MUTICUS, ναρκωτικό η
παραισθησιογόνο, ανάλογα με τη δόση. Οι οπτασίες, τα οράματα και
τ’ ακροάματα του Παύλου, εξηγούνται εύκολα, αν ο απόστολος των
εθνών, έκανε χρήση ναρκωτικών, που από αυτά αντλούσε και
καθόριζε το αποστολικό έργο του. Θ’ αποδείξουμε, αργότερα, πως η

περίπτωση του Παύλου ήταν ακόμα χειρότερη, αλλ’ ας αφήσουμε,
για την ώρα την παθολογική του κατάσταση, κι ας τον εξετάσουμε
φυσιογνωμικά.
Οι Π ρ ά ξ ε ι ς μας τον περιγράφουν σαν ένα άντρα με μικρό
ανάστημα, καραφλό, με στραβές γάμπες, ενωμένα φρύδια, χοντρή
μύτη και καλοσυνάτη έκφραση.
Τα PRINCIPES APOSTOLORUM, που αποδίδονται στον Ιωάννη το
Χρυσόστομο, αναφέρουν ότι το ύψος του δεν ξεπερνούσε τα τρία
κούδα, πράγμα που σημαίνει πως μετρούσε μόλις 1,50 μέτρο. Βέβαια
ο χαρακτηρισμός, αυτός, πρέπει να θεωρηθεί μάλλον σα μια
υπερβολή του συγγραφέα.
Τον 4ο αιώνα, ο JEAN MALALA γράφει πως ο Παύλος ήταν πολύ
κοντός, φαλακρός, με γκριζωπές τρίχες, όμορφη μύτη, ενωμένα
φρύδια, άσπρο δέρμα, πυκνό γένι και χαμογελαστή έκφραση.
Οι στραβές γάμπες θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν από την
πολύ ιππασία, πράγμα που δεν κάνει εντύπωση, για έναν Ηρωδιακό
πρίγκιπα. Αλλά, αυτό θα μπορούσε ακόμα να σημαίνει τον
χαρακτηριστικό,
για
τις
βασιλικές
οικονένειες,
εκφυλισμό,
υπογραμμισμένο από το μικρό ανάστημα. Με Βάση αυτές τις
περιγραφές, οι καλλιτέχνες από τον 4ο αιώνα κι έπειτα δημιούργησαν
τ’ αγάλματα και τις εικόνες του.
Βλέπουμε πως ο Απόλλωνας, ο θεός της αντρικής ομορφιάς, που
λάτρευαν στην πατρίδα των Ηρωδιακών πριγκίπων, την Ασκελώνα,
δε στάθηκε ευνοϊκός στην περίπτωση του Παύλου.
Έχοντας ύπόψη μας, τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του, θα
μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως η κόρη του Γαμαλιήλ δέχτηκε
αρχικά τις προτάσεις του, επηρεασμένη μάλλον από την εφαρμογή
μιας μαγικής τεχνικής. Η υπόθεση αυτή, δεν έχει αποδειχτεί, αλλά
δε θα μποροόσε ν’ αποκλειστεί, γιατί αποτελούσε μιαν από τις
γνωστές μεθόδους ερωτικής γοητείας, στην εποχή εκείνη. Άλλωστε,
έτσι θα μπορούσε να εξηγηθεί κι η βίαιη αντίδραση του Σανχεντρίν
για το γάμο, γιατί η μαγεία, ήταν απαγορευμένη τόσο από τους
Ιουδαϊκούς νόμους, όσο κι από το ρωμαϊκό κώδικα.
Αυτό, που μας κάνει να υποθέσουμε μια τέτοια περίπτωση, είναι το
παρακάτω απόσπασμα του Φλάβιου Ιωσήφ:
«Ο γάμος της Δρουσίλλας
για την ακόλουθη αιτία. Ο
Ιουδαίας, μόλις αντίκρυσε τη
ξεπερνούσε στην ομορφιά,

με τον Αζίζ διαλύθηκε πολύ γρήγορα,
Φέλιξ, ο στρατιωτικός διοικητής της
Δρουσίλλα, που καμιά γυναίκα δεν την
κυριεύτηκε από τον πόθο να την

κατακτήσει. Έτσι, της έστειλε κ ά π ο ι ο ν Ε β ρ α ί ο , π ο υ o ι
κύπριο στην
φίλοι
του
τον
ονόμαζαν
Σίμωνα,
καταγωγή, κ α ι π ο υ δ ι έ δ ι δ ε π ω ς ή τ α ν μ ά γ ο ς . Ο
μάγος αυτός, προσπάθησε να την πείσει να εγκαταλείψει τον άντρα
της, για χάρη του προκουράτορα, δίνοντάς της την υπόσχεση, πως
θα γινόταν ευτυχισμένη. Η Δρουσίλλα, θέλοντας ν’ αποφύγει το
μίσος της αδελφής της Βερενίκης, που τη ζήλευε εξ’ αιτίας της
ομορφιάς της, αφέθηκε στη γοητεία του απεσταλμένου, και δέχτηκε,
παρ’ όλο που αυτό ήταν αντίθετο με τις παραδόσεις του λαού της, να
παντρευτεί τον προκουράτορα Φέλιξ.» (Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς , VII, 2).

Βλέπουμε, λοιπόν, πως η
μαγεία έπαιζε το ρόλο της, στα
συνοικέσια. Κι ο αναγνώστης θα κατάλαβε πως η φράση «κύπριος
στην καταγωγή», είναι μια μεταγενέστερη παρεμβολή με σκοπό να
καλύψει την πραγματική καταγωγή του Σίμωνα του Μάγου η
Σαύλου-Παύλου. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε πως τα χειρόγραφα του
Φλαβίου Ιωσήφ, που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας χρονολογούνται
μόλις από τον 9ο και 12ο αιώνα, δηλαδή, είναι κατασκευάσματα, που
έχουν περάσει από τη λογοκρισία των αντιγραφέων-μοναχών του
Μεσαίωνα. Η Εκκλησία είχε απόλυτη συνείδηση, πως οι διάφοροι
αιρετικοί κύκλοι, κι ανάμεσα τους, οι Ιππότες του Τάγματος του
Ναού, είχαν στοιχεία, που απεκάλυπταν το περίφημο «μυστικό» της,
δηλαδή την πραγματική καταγωγή του Χριστιανισμού.
Αν πράγματι, ο Σαύλος-Παύλος, ήταν ο μεσολαβητής του γάμου
του Φέλιξ με τη Δρουσίλλα, θα πρέπει να τοποθετήσουμε το
γεγονός, μετά το 52, γιατί αυτή είναι η χρονιά, που ο Φέλιξ
ονομάζεται στρατιωτικός διοικητής της Ιουδαίας.
Ο Αζίζ, ο πρώτος σύζυγος της Δρουσίλλας, πέθανε το 54. Πώς
όμως, ο Παύλος επικρίνει το γάμο του Φέλιξ με τη Δρουσίλλα,
εφόσον η τελευταία, είναι χήρα από το 54; Τουλάχιστον, αυτήν την
πληροφορία μας δίνουν οι Π ρ ά ξ ε ι ς :
«μετά δε ημέρας τινας ελθών ο Φήλιξ συν Δρουσίλλη, τη γυναικί
αυτού, ο ύ σ η Ι ο υ δ α ί α , μετεπέμψατο τον Παύλον και ήκουσαν
αυτού περί της εις Χριστόν πίστεως, διαλεγομένου δε αυτού περί
δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς κ α ι εγκρατείας και του κ ρ ί μ α τ ο ς τ ο υ
μ έ λ λ ο ν τ ο ς έ σ ε σ θ α ι , έμφοβος γενόμενος ο Φήλιξ απεκρίθη:
το νυν πορεύου, καιρόν δε μεταλαβών μετακαλέσομαί σε...»
( Π ρ ά ξ ε ι ς , ΚΔ', 24-25).

Η πρώτη ανακρίβεια, που παρατηρούμε, αφορά την καταγωγή της
Δρουσίλλας. Η γυναίκα αυτή, δεν ήταν Εβραία, αλλ’ Ιδουμαία, από
την οικογένεια του Ηρώδη. Όπως πολλές άλλες γυναίκες της εποχής
της, Ρωμαίες, Ελληνίδες, Σύριες ή Ιδουμαίες, ενδιαφερόταν κι αυτή,
για τα φιλοσοφικά και θρησκευτικά προβλήματα. Αλλά, σε καμιά
περίπτωση δε θα μπορούσε να κάνει το ίδιο πράγμα, αν ήταν Εβραία.
Και να τώρα, η δεύτερη ανακρίβεια. Ο ανώνυμος γραφέας, που
επιδιόρθωσε τις Π ρ ά ξ ε ι ς , προσπαθεί να παρουσιάσει τον Παύλο,
σαν έναν ηθικό επικριτή του ηγεμονικού ζεύγους. Ο καινούργιος
αυτός Ιωάννης ο Βαφτιστής, θεωρεί τη Δρουσίλλα, σα μια νέα
Ηρωδιάδα, και γι’ αυτό, μιλάει για δικαιοσύνη (δεν επιτρέπεται ν’
αρπάξει κανείς τη γυναίκα ενός άλλου), εγκράτεια (πρέπει να ελέγχει
κανείς τους πόθους του, πριν να τον οδηγήσουν στο έγκλημα) και
μελλοντική κρίση (που θα τιμωρήσει όλα τα εγκλήματα). Η
συζήτηση αυτή, τοποθετείται το 58, στην Καισάρεια. Ξέρουμε πως,
εδώ και τέσσερα χρόνια, η Δρουσίλλα είναι χήρα από τον πρώτο της
άντρα, και κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γίνει λόγος για μοιχεία.
Έτσι ολόκληρο τ’ απόσπασμα, που εξετάσαμε, δεν μπορεί παρά να
εξηγηθεί σα μια μεταγενέστερη παρεμβολή, με σκοπό τη νόθευση
της ιστορικής αλήθειας.
Στην πραγματικότητα, η εύνοια του Φέλιξ προς τον Παύλο,
δικαιολογείται ευκολώτερα, αν γνωρίζουμε πως σ’ αυτόν, ο
προκουράτορας οφείλει την κατάκτηση της όμορφης Δρουσίλλας.
Μέσα στον ιστορικό χώρο, οι ερωτικές υποθέσεις έπαιξαν πάντοτε
τον σημαντικώτερο ρόλο.
Έχοντας λοιπόν την απόδειξη, πως ο Παύλος ήταν αυτός, που,
εφαρμόζοντας τη μαγεία, κατάκτησε τη Δρουσίλλα, για λογαριασμό
του Φέλιξ, τίποτα δε μας εμποδίζει να υποθέσουμε πως εφάρμοζε
πάλι τη μαγεία, για ν’ αποκτήσει την κόρη του Γαμαλιήλ. Αντίθετα
μάλιστα, υπάρχουν λόγοι, που ενισχύουν την υπόθεσή μας, γιατί:
α) Ο Σαύλος-Παύλος ήταν άσχημος.
β) Δεν ήταν Εβραίος.
Αν λοιπόν η κόρη του Γαμαλιήλ, είπε το «ναι», δεν το είπε γιατί
γοητεύτηκε από τη φυσιογνωμία του, ούτε από την καταγωγή του.
Αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι, πως πράγματι δέχτηκε αρχικά
την πρόταση του Παύλου, γιατί, διαφορετικά, ο τελευταίος δε θα
πήγαινε να περιτμηθεί. Έχοντας υπόψη μας τα χειρουργικά μέσα της
εποχής, η
επέμβαση δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ούτε

ευχάριστη ούτε ανώδυνη, κι ο Παύλος, για να την επιχειρήσει θα
πρέπει να ήταν σίγουρος για τον σκοπό του.
Κατά συνέπεια, κέρδισε την καταφατική απάντηση της κοπέλλας,
με άλλον τρόπο. Κι αυτός ήταν η
μαγεία. Υπάρχουν χιλιάδες
παραδείγματα, για την εφαρμογή του υπνωτισμού, στις ερωτικές
υποθέσεις. Η τεχνική του υπνωτισμού, του μαγνητισμού και της
υποβολής
είναι
γνωστή
από
πανάρχαιους
χρόνους,
και
ταποτελέσματα της, ακόμη γνωστότερα. Είναι επίσης γνωστή, η
δεξιοτεχνία των Αράβων στην τεχνική αυτή. Μέσα στα κείμενα της
Καινής
Διαθήκης,
υπάρχουν
άφθονα
παραδείγματα,
που
αποδεικνύουν πως ο Σαύλος-Παύλος γνώριζε πολύ καλά την τέχνη
των προγόνων του:
«εγώ μεν γαρ ως απών τω σώματι, παρών δε το πνεύματι, ήδη
κέκρινα ως παρών τον ούτω τούτο κατεργασάμενον, εν τω ονόματι
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού συναχθέντων ημών και του εμού
πνεύματος συν τη δυνάμει του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
παραδούναι τον τοιούτον τω Σατανά εις όλεθρον της σαρκός»
( Α ΄ π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Ε', 3-5)
Βλέπουμε πως ενεργεί καταστροφική μαγεία από απόσταση, κι
ακόμα:
«ων εστίν Υμέναιος και Αλέξανδρος, ους παρέδωκα τω Σατανά, ίνα
παιδευθώσι μη βλασφημείν...» ( Α ΄ π ρ ο ς Τ ι μ ό θ ε ο ν Α', 20).
Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για κάποιον νέο, που
παντρεύτηκε με τη γυναίκα του πατέρα του, και στη δεύτερη, για
κάποιους πρώην χριστιανούς, που είχαν εγκαταλείψει το κίνημα κι
αφιερώθηκαν στη Γνώση. Το πνεύμα, που ονομάζει «Σατανάς», είναι
ο Σαμαήλ, ο άγγελος της καταστροφής και των βασάνων. Πρόκειται
λοιπόν, για επίκληση σ’ ένα καταστροφικό πνεύμα, μάλλα λόγια, για
την εφαρμογή της Μαύρης Μαγείας. Φυσικά, πληρώνει για τις
ενέργειές του αυτές, γιατί ο Αλέξανδρος, που αναφέρει παραπάνω,
παρουσιάζεται σα μάρτυρας κατηγορίας, στην πρώτη δίκη, που έγινε
στη Ρώμη:
«Αλεξανδρος ο χαλκεύς πολλά μοι κακά ενεδείξατο..» ( Β ΄ π ρ ο ς
Τ ι μ ό θ ε ο ν Δ', 14).
Ο «όλεθρος σαρκός», που σ' αυτόν καταδικάζει τους αντίπαλους
του ο Παύλος, είναι η λέπρα και τα βασανιστικά της εξανθήματα.
Βλέπουμε λοιπόν, πόσο απέχουμε από τον «γλυκύ Ιησού». Η
μαρτυρία του Αλεξανδρου, τον έφερνε σε δύσκολη θέση, γιατί
αποδείκνυε πως είχε παραβεί τον αυστηρό ρωμαϊκό νόμο, εναντίον
της καταστροφικής μαγείας.

Ήδη, από την εποχή του Αυτοκράτορα Αυγούστου, είχαν
καταστρέψει όλα τα βιβλία της καταστροφικής μαγείας, που
βρέθηκαν στη Ρώμη. Ο Τιβέριος κι ο Νέρων εφάρμοσαν κατά γράμμα
τον παλιό νόμο και διέταξαν διωγμούς εναντίον των μάγων.
Ακόμα και στην Ελλάδα, υπήρχαν αυστηροί νόμοι, που
απαγόρευαν τη γοητεία, τα μυστικά λόγια, τις κατάρες, τα κέρινα
ομοιώματα κι οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που είχε σαν αποτέλεσμα
την καταστροφή ενός ανθρώπου ή των ζώων ή της συγκομιδής.
Παραδείγματα μας αναφέρουν πολλοί Έλληνες συγγραφείς, κι
ανάμεσα τους, ο Πλάτωνας κι ο Παυσανίας. Ο τελευταίος μάλιστα,
εξιστορεί την περίπτωση μιας γυναίκας-μάγισσας, που, με μαγικά
μέσα, κατάφερνε να προσελκύσει τους νέους, να τους κάνει εραστές
της, κι ύστερα, να τους σκοτώσει μ’ ένα αργό, ηδονικό θανατο.
Στην συνέχεια του ΒιΒλίου μας, θα συναντήσουμε, και πάλι, τις
μαγικές ενέργειες του Παύλου, που δεν έχουν πια σκοπό την απλή
γοητεία μιας νέας κοπέλλας, αλλά την πραγματοποίηση ενός
καταχθόνιου σχεδίου, που γράφτηκε με πύρινα γράμματα στις
σελίδες της ιστορίας.
Μένει να διασαφηνίσουμε ένα άλλο ιστορικό σημείο.
Όπως είδαμε, η Ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ η
του Άγιου Κυπριανού,
Βασισμένη στο κείμενο των Π ρ ά ξ ε ω ν τ η ς εποχής εκείνης, μας
πληροφορεί πως ο Παύλος προσηλυτίστηκε μετά την επίσκεψη του
στη Δαμασκό και το γνωστό επεισόδιο, της διαφυγής του από την
αστυνομία του βασιλιά Αρέτα. Μας δίνει, μάλιστα, τη λεπτομέρεια,
πως οι φίλοι του τον κατέβασαν κρυφά από τα τείχη μέσα σ’ ένα
καλάθι. Αν λοιπόν, δώσουμε πίστη στο παραπάνω κείμενο, πρέπει να
τοποθετήσουμε τον προσηλυτισμό του Παύλου, μετά τη διαφυγή του
από τη Δαμασκό.
Από τα χειρόγραφα της Νεκρής θαλασσας, μαθαίνουμε πως οι «γιοί
του Σαδόκ», δηλαδή οι οπαδοί της αίρεσης των Σαδοκιτών,
υποχρεώθηκαν, κάποια μέρα, να εγκαταλείψουν την πόλη του
Κουμράμ (όπου βρέθηκαν τα χειρόγραφα) και να καταφύγουν στη
Δαμασκό. Αργότερα, οι περισσότεροι από τους εξόριοτους, γύρισαν
πάλι στο Κουμράμ, ένα μέρος όμως από αυτούς, έμεινε στη
Δαμασκό, διατηρώντας ταυτόχρονα δεσμούς, με την πατρίδα τους.
Την παραπάνω πληροφορία, μας τη δίνει ο καρδινάλιος DANIELOU,
στο βιβλίο του «Τα Σύμβολα των Πρώτων Χριστιανών».
Στο σημείο όμως αυτό, παρεμβάλλεται μια τρίτη, πολύ περίεργη
πληροφορία. Σύμφωνα μ’ αυτήν, οι Σαδοκίτες, που εγκαταστάθηκαν
στη Δαμασκό, δεν κατοίκησαν μέσα στην ίδια την πόλη, αλλά,

δεκαπέντε χιλιόμετρα έξω από τα τείχη της, προς τα νοτιοδυτικά,
πάνω στο δρόμο που οδηγεί στη Γαλιλαία και την Ιερουσαλήμ, σ’ ένα
οχυρό, που τ’ ονόμαζαν ΚΟΚΒΑ (Βλ. R. NORTH, VERBUM DOMINI,
No 35, 1957).

Ο Επιφάνιος, στο έργο του, Κ α τ ά Α ι ρ έ σ ε ω ν (XXIX, VII, 7),
μας πληροφορεί πως ανάμεσα στους πρόσφυγες, που κατοικούσαν
στ’ οχυρό ΚΟΚΒΑ, υπήρχαν και Ναζαρηνοί, δηλαδή, ορθόδοξοι
Ιουδαιο-Χριστιανοί, με γνωστικιστική επίδραση.
Αρχηγό της αίρεσής τους θεωρούσαν τον Ιάκωβο το Μεγάλο. Ο
Ιούλιος ο Αφρικανός, που το έργο του αναφέρεται από τον Ευσέβιο
της Καισαρείας, ( Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή Ι σ τ ο ρ ί α , I, VII, 14), μας
λέει μέσα πως, ανάμεσα στους κατοίκους του ΚΟΚΒΑ, υπήρχαν
«συγγενείς του Σωτήρα». Πάνω στο ίδιο θέμα, έγραψε κι ο
H.J.SCHOEPS:
THEOLOGIE
UND
GESCHITE
DES
JUDENCHRISTENTUMS (σελ. 273 -277).
Οι πληροφορίες αυτές, μας οδηγούν στο Δοσίθεο. Αυτός θεωρείται
σα δάσκαλος του Σίμωνα του Μάγου. Είχε σχέσεις με τον Ιωάννη το
Βαπτιστή, κι ο Επιφάνιος τον αναφέρει σα Σαδδουκαίο, πράγμα που
πρέπει να θεωρηθεί σα μια λανθασμένη απόδοση του όρου
Σ α δ ο κ ί τ η ς . Ο Δοσίθεος έκανε μια ζωή ασκητική και τηρούσε το
Σάββατο κι όλα τα Ιουδαϊκά νομικά παραγγέλματα, με τρόπο
αυστηρό. Σύμφωνα με τα γραφτά των παλιών αιρεσιολόγων, ο
Δοσίθεος ήταν ένας γνωστικιστής με την απόλυτη σημασία της
λεξης. Και αυτός, σύμφωνα με το Ταλμούδ (βλ. R. NORTH σελ. 49,
του ίδιου έργου, που αναφέραμε παραπάνω) κατοικούσε στο ΚΟΚΒΑ.
Στα «Σύμβολα των Πρώτων Χριστιανών», ο JEAN DANIELOU, μας
δίνει και τις παρακάτω λεπτομέρειες:
Ένα άλλο περίεργο γεγονός, είναι πως υπάρχει η παράδοση, που
λέει ότι ο Άγιος Παύλος προσηλυτίστηκε στο ΚΟΚΒΑ. Φαίνεται πως ο
Σαύλος είχε εκεί την πρώτη του επαφή με το ελληνιστικό πνεύμα και
πως διδάχτηκε τις υπόλοιπες θεωρίες στη Δαμασκό».
Η παράδοση πως ο Παύλος προσηλυτίστηκε στο φρούριο ΚΟΚΒΑ,
είναι πανάρχαια, σύμφωνα με τη γνώμη πολλών Ιστορικών (Βλ. Ο
σελ.213 του Καρδινάλιου
Άγιος Α π ό σ τ ο λ ο ς
Παύλος,
RICCIOTTI, D I E M I S S I O N U N D A U S B R E I T - U N G D E S
C H R I S T E N T U M S , II, 636 του Διαμαρτυρόμενου Θεολόγου
HARNACK, και D E I Τ Α S J E S U U N D A N T I K E A P O T H E O S E του
S. LOSCH).

Κι ο Καρδινάλιος DANIELOU, συνεχίζει: «θα μπορούσαμε ν’
αναρωτηθούμε, αν η
παραμονή του Παύλου στην ΑραΒία
( Ε π ι σ τ ο λ ή π ρ ο ς Γ α λ ά τ α ς , Α', 17) δε σημαίνει, απλούστατα, την παραμονή του στο φρούριο ΚΟΚΒΑ. Την εποχή εκείνη, η
περιοχή της Δαμασκού εθεωρείτο σα μέρος της Αραβίας». Πράγματι,
στη Δαμασκό, βασίλευε ο Άραβας βασιλιάς, Αρέτας ο Δ', κι έτσι,
εύκολα η Δαμασκός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν κτήση
Αραβική, και μέρος από τ’ Αραβικό βασίλειο των Ναβαθαίων.
Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, τα συμπεράσματα μας.
α) Ο Σαύλος - Παύλος, όπως είδαμε, δεν είναι άλλος, από τον
Σίμωνα το Μάγο.
Β) Ο Σίμωνας ο Μάγος ήταν μαθητής του Δοσίθεου.
γ) Ο Δοσίθεος κατοικούσε στ’ οχυρό ΚΟΚΒΑ, δεκαπέντε χιλιόμετρα
έξω από τη Δαμασκό.
δ) Ο Σαύλος - Παύλος πήρε την πρώτη του θεωρητική μόρφωση
από τους ελληνιστές του ΚΟΚΒΑ, όπου κατοικούσε κι ο Δοσίθεος.
Ο συμπερασματικός συλλογισμός βγαίνει εύκολα, δεδομένου ότι
έχουμε απαραβίαστα επιχειρήματα για την ταυτότητα του Σαύλου Παύλου με τον Σίμωνα το Μάγο.
Ακόμα, είναι εύκολο ν’ αποδειχθεί πως ο Σαύλος δεν πάτησε ποτέ
το πόδι του στην πρωτεύουσα των Αράβων Ναβαθαίων, δηλαδή την
Πέτρα, κι ότι η παραμονή του στην Αραβία υπονοεί, πράγματι, την
παραμονή του στο ΚΟΚΒΑ. Κι αυτό, για δύο λόγους.
α) Όταν αναφέρει ότι πήγε στην Αραβία, συγχέει, αυτόματα, τη
διήγηση του, με τη Δαμασκό: «αλλά απήλθον εις Αραβίαν και πάλιν
υπέστρεψα εις Δαμασκόν» ( Π ρ ό ς Γ α λ α τ ά ς Α', 17).
β) Παρατηρούμε πως ο Παύλος δεν ξαναπήγε ποτε του στην
Αραβία των Ναβαθαίων, παρόλα τα μεγάλα του «αποστολικά»
ταξίδια. Κι αυτό, γιατί, όντας απόγονος της Ναβαθηνής δυναστείας,
δέχτηκε να περιτμηθεί για μια γυναίκα και να γίνει Εβραίος. Αν οι
Άραβες συγγενείς του τον έπιαναν στα χέρια τους, μετά την
περιτομή του, είναι βέβαιο πως θα τον εκτελούσαν, κι έχουμε μιαν
ανάλογη διήγηση, που την αναφέρει ο Φλάβιος Ιωσήφ.
Πράγματι, όταν η μάμμη του Παύλου, η Σαλώμη η Α', αποφάσισε
να παντρευτεί για τρίτη φορά, συνδέθηκε, μέσα στο παλάτι του
αδελφού της, του Ηρώδη του Μεγάλου, με κάποιον Άραβα πρίγκιπα
από τη δυναστεία των Ναβαθαίων, που τον έλεγαν Συλλαίο. Αυτός

ήταν απεσταλμένος του βασιλιά της Αραβίας Οδόβα. Οι γυναίκες του
βασιλιά Ηρώδη, δημιούργησαν ένα σχετικό σκάνδαλο για το δεσμό
του με την πριγκίπισσα Σαλώμη, κι ο Συλλαίος αναγκάστηκε ν’
απομακρυνθεί για λίγο. Μετά, όμως, από τρεις μήνες, γύρισε πίσω
στην Ιερουσαλήμ και ζήτησε επίσημα σε γάμο τη Σαλώμη από τον
αδελφό της, τον Ηρώδη. Η Σαλώμη δέχτηκε την πρόταση του, γιατί
ήταν νέος κι όμορφος, κι ο Ηρώδης δεν πρόβαλε καμιάν αντίρρηση,
παρά μονάχα έναν όρο. Δηλαδή, για να μην ερεθιστεί ο Ιουδαϊκός
πληθυσμός από το γάμο, θα έπρεπε ο Συλλαίος, τουλάχιστον τυπικά,
ν’ ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό. Ο «Συλλαίος, όμως, αρνήθηκε, λέγοντας
πως, αν έκανε κάτι τέτοιο, κινδύνευε να λιθοβολιθεί από τους
συμπατριώτες του» ( Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς ' Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς : XVI, VII).
Θα πρέπει, με τη σειρά μας, να παρατηρήσουμε πως ο όρος, που
έβαλε, στον υποψήφιο γαμπρό του, ο Ηρώδης, ήταν μάλλον ένα
επιχείρημα για να τον απομακρύνει, γιατί κι ο ίδιος δεν είχε ποτέ του
ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό, κι αυτός ήταν ο βασικός λόγος του μίσους,
που έτρεφαν εναντίον του οι Ιουδαίοι, που τον αποκαλούσαν
«απερίτμητο».Το γεγονός όμως αυτό, μας εξηγεί τους λόγους, για τους οποίους,
ο Παύλος δεν ξαναπάτησε ποτέ του σε Αραβική περιοχή και δεν πήγε
ποτέ του να «κηρύξει» στους Ναβαθαίους συμπατριώτες του.
Πράγμα που αποτελεί, ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχείο, για την
Αραβική καταγωγή του. Αν τολμούσε να πατήσει σε Αραβικό έδαφος,
τον περίμενε ο λιθοβολισμός, που έξυπνα απέφυγε ο Συλλαίος.
Γενικά όμως, η περιτομή δημιουργούσε στον Παύλο, κι ενοχλητικά
προβλήματα, ενώ δεν του χρησίμεψε ούτε για να πετύχει τον
ερωτικό σκοπό του.
Για την ηγεμονική του οίκογένεια, είχε εγκαταλείψει τις πατροπαράδοτες λατρείες, κι αυτό, τον απομόνωνε από τους φυσικούς
συγγενείς του. Η
τυπική, όμως, παραδοχή των Ιουδαϊκών
παραδόσεων, απαιτούσε και μιαν άμεση συμμετοχή στη ζωή των
Ιουδαίων. Η άρνησή του να κάνει κάτι τέτοιο, τον απομόνωνε κι από
τους οπαδούς της νέας του θρησκείας.
Σταματώντας να εκτελεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα σαν
Ιδουμαίος πρίγκιπας, κι ασπαζόμενος τον Ιουδαϊσμό, τοποθετούσε,
ταυτόχρονα, τον εαυτό του, στη μοίρα των εχθρών της οικογένειάς
του.
Βέβαια, στους αριστοκρατικούς Ρωμαϊκούς κι Ιδουμαϊκούς
κύκλους, που τριγυρίζει, δεν έχει ν’ αντιμετωπίσει ένα φυλετικό
μίσος. Ο εκλεπτισμός αυτής της κοινωνίας, τον αντικρύζει με μια
καλοπροαίρετη ειρωνική διάθεση, ανέχονται τον προσηλυτισμό του,

σαν ένα φιλοσοφικό καπρίτσιο, κι οι διανοούμενες κυρίες συζητούν
ευχάριστα, μαζί του, τις διάφορες θεωρίες του.
Αλλά, η κατάσταση του είναι πολύ πιο σοβαρή, αν την εξετάσει
κανείς, από νομική άποψη. Κι αυτό, γιατί τοποθετεί τον εαυτό του,
στο σημείο που συγκρούονται τρεις ξένες κι εχθρικές μεταξύ τους,
δυνάμεις, που, αργά η γρήγορα, θα τον υποχρεώσουν να πληρώσει
τις νομικές συνέπειες, απέναντί τους, χωρίς να μπορεί τελικά, να
ικανοποιήσει καμμιάν από αυτές.
- Ι ο υ δ α ϊ σ μ ό ς : Μέσα σ τ ο χώρο αυτό, τον θεωρούν σαν
έναν ύποπτο νεοφώτιστο, γιατί δέχτηκε να γίνει Εβραίος, μόνο και
μόνο για ν’ αποκτήσει μία γυναίκα. Τον απομονώνουν, γιατί δεν
δείχνει κανένα ενδιαφέρον για την Ιουδαϊκή θρησκεία, εξω από τον
πόθο του να ικανοποιήσει τα ερωτικά του συναισθήματα.|
- Ι δ ο υ μ α ϊ σ μ ό ς : Εδώ τον θεωρούν σαν προδότη. Ένας
Ηρωδιακός πρίγκιπας ταυτίζεται με τους εχθρούς της οικογένειάς
του, που την κατηγορούν, καθημερινά, πως δεν έχει κανένα
δικαίωμα να τους κυβερνάει, και προσπαθούν να την ανατρέψουν,
ακόμα κι αν χρειαστεί να χύσουν αίμα, για το σκοπό αυτό.
- Ρ ω μ α ϊ κ έ ς Α ρ χ έ ς : Περνώντας από μία οικογένεια, που έχει
προσφέρει τόσες υπηρεσίες στη Ρώμη, σ’ ένα έθνος, που μέσα στα
εβδομηντατέσσερα χρόνια της κατοχής του, έχει κάνει πάνω από
τριάντα έξη επαναστάσεις, είναι μια ανοιχτή τοποθέτηση, εναντίον
της Ρώμης.
Βλέπουμε λοιπόν, πως η
κατάσταση, για τον Σαύλο, παρουσιάζεται πολύ κρίσιμη- Όλες οι παρατάξεις τον υποψιάζονται κι
όλα τα μέρη τον απορίπτουν. Τελικά, τα καταφέρνει ναποκτήσει κι
έναν τέταρτο εχθρό.
Ας ξαναγυρίσουμε στην περίπτωση της Δαμασκού.
Ο Σαύλος περιτμήθηκε, αλλά δεν απόκτησε την κόρη του
Γαμαλιήλ, ταυτόχρονα όμως, συνεχίζει να είναι αρχηγός της
παράλληλης αστυνομίας. Το άξίωμα αυτό, αν δεν του επιβάλλει
καθήκοντα, τουλάχιστον απαιτεί από μέρους του, μια κάποια δράση.
Η δράση του αυτή, στρέφεται συγκεκριμένα, εναντίον των
Ζηλωτών, που οι επίσημες Ιουδαϊκές αρχές τους θεωρούν
αποστάτες. Τους αποστάτες αυτούς, ο Σαύλος τους μισεί, και πάνω
τους ξεσπάει η οργή του, που έχει προκληθεί από την άρνηση του
Σανχεντρίν, να επικυρώσει το γάμο του. Έτσι καταδιώκει με μανία
τους Ζηλωτές κι οργανώνει εκστρατείες, ενάντια στις πόλεις και τις

τοποθεσίες, που χρησιμοποιούν για στρατόπεδα και φωλιές
αντίστασης. Μια τέτοια εκστρατεία, είναι αυτή, ενάντια στους
Ζηλωτές της Δαμασκού, που, όπως είδαμε προηγουμένως, τη
χρησιμοποιούσαν σαν καταφύγιο, μετά την εξοδό τους από το
Κουμράμ.
Όμως, η Δαμασκός είναι μία πόλη, που βρίσκεται κάτω από την
κυριαρχία του Άραβα Ναβαθηνού βασιλιά, Αρέτα του Δ', και
κυβερνήτης της είναι κάποιος αξιωματούχος του, που τα χειρόγραφα
του δίνουν τον τίτλο του εθνάρχη. Ας ξαναπάρουμε λοιπόν, τα δυο
αντιφατικά
κείμενα,
που
περιγράφουν
το
γεγονός,
την
Εξομολόγηση
του
Άγιου Κυπριανού και την Κ α ι ν ή
Διαθήκη.
Η Εξομολόγηση του Κυπριανού, λέει πως ο Παύλος κι οι
στρατιώτες του, μπήκαν μέσα στη Δαμασκό, για να καταδιώξουν
όλους τους αιρετικούς της πόλης. Αλλά:
«εν Δαμασκώ ο εθνάρχης Αρέτα του βασιλέως, εφρούρει την
Δαμασκηνών πόλιν, πιάσαι με θέλων και διά θυρίδος εν σαργάνη
εχαλάσθη διά του τείχους και εξέφυγον τας χείρας αυτού», ( Β ΄προς
Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς , ΙΑ', 32 - 33).
Γιατί όμως, ο εθνάρχης του Αρέτα ήθελε να συλλάβει τον Σαύλο;
Η υπόθεση αυτή, είναι πολύ παλιά. Το 6 μ.Χ. Ο Ηρώδης - Αντίπας
επιστρέφοντας από τη Ρώμη, όπου είχε πάει να διεκδικήσει, από τους
αδελφούς του, τη βασιλική κληρονομιά του πατέρα του, Ηρώδη του
Μεγάλου, έδιωξε την πρώτη του γυναίκα, που ήταν κόρη του βασιλιά
Αρέτα, της Πέτρας, πατέρα του Αρέτα, που βασίλευε στα χρόνια του
Παύλου, και παντρεύτηκε την Ηρωδιάδα, γυναίκα του αδελφού του,
Ηρώδη - Φίλιππου. Η Ηρωδιάδα, εγκαταλείποντας τον πρώτο της
άντρα, πήρε μαζί της και την κόρη της, τη Σαλώμη τη Β'. Η πρώτη
γυναίκα του Ηρώδη - Αντίπα, γύρισε πίσω στην πρωτεύουσα του
πατέρα της, την Πέτρα. Ο Αρέτας, για να εκδικηθεί την προσβολή,
που έγινε στην κόρη του, κήρυξε τον πόλεμο στον Ηρώδη - Αντίπα.
Οι εχθροπραξίες κράτησαν γύρω στα σαράντα χρόνια. Σε κάθε μάχη,
που έγινε, τα στρατεύματα του Αρέτα νικούσαν το στρατό του
Ηρώδη. Όμως, ο πόλεμος συνεχιζόταν. Το 36, μπήκαν κι οι Ρωμαίοι
στον πόλεμο αυτό, παίρνοντας το μέρος του Ηρώδη. Πάλι όμως, οι
Άραβες βγήκαν νικητές. Τελικά ο Καλιγούλας, στην προσπάθεια του,
να ειρηνεύσει την περιοχή, παραχώρησε στους ΝαΒαθαίους τη
Δαμασκό κι έκλεισε μαζί τους μια συμφωνία ειρήνης.
Αλλά, ο Σαύλος, προσπαθώντας να κάνει συλλήψεις στη Δαμασκό,
έδωσε την ευκαιρία, να ξαναφουντώσει το παλιό μίσος. Η ενέργεια
του θεωρήθηκε σαν προσβολή προς τους Ναβαθαίους. Ο κυβερνήτης
της Δαμασκού, προσπάθησε να τον συλλάβει, για να παραδώσει στο

βασιλιά του, έναν αξιόλογο αιχμάλωτο, συγγενή της Ηρωδιακής
οικογένειας, που είχε κάνει την προσβολή στην αδελφή του πατέρα
του.
Έτσι ο Παύλος βρίσκεται σε τρομερά δύσκολη θέση, όταν
αποφασίζει τελικά να δώσει λύση στα προβλήματα του,
προσχωρώντας στο κίνημα των πρώην αντιπάλων του, των
Ζηλωτών.
Πώς συνέβη αυτή η καινούργια προσχώρηση; Βέβαια, όταν οι
Π ρ ά ξ ε ι ς (Θ', 18) μας λένε πως έπεσαν τα λέπια από τα μάτια του
και είδε καθαρά, αυτό δε σημαίνει πως, πράγματι, τυφλώθηκε από
την λάμψη, που υποτίθεται πως είδε, αντίθετα, αυτή η επιστροφή
της όρασης του, έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Συμβολίζει την
ιδεολογική μεταστροφή του. Απομονωμένος απ όλες τις μεγάλες
δυνάμεις, του ιστορικού του χώρου, προσχώρησε στο μεσσιανισμό,
με την ελπίδα να βρει, τελικά, στη ζωή του, μια κάποια δικαίωση. Με
τη διαφορά, πως ο Παύλος δεν ήταν ο ύ τ ε ε β ρ α ί ο ς ο ύ τ ε
τ ρ ε λ λ ό ς . Όντας πολεμιστής ο ίδιος και πρώην ηγέτης της παράλληλης αστυνομίας, γνώρισε πολύ καλά τη στρατιωτική δύναμη της
Ρώμης. Τα ιδεολογικά ονειροπολήματα των Ζηλωτών κι οι εβραϊκές
μεσσιανικές τους ελπίδες, δεν τον συγκινούν ιδιαίτερα και δεν έχουν,
πάνω του, την παραμικρή επίδραση.
Αυτός έχει πια καταστρώσει το δικό του, προσωπικό σχέδιο. Κι
έτσι, από 'δω κι εμπρός, προσπαθεί να προσανατολίσει τον πολιτικό
μεσσιανισμό των Ζηλωτών, προς ένα θεωρητικό κι ανώδυνο
μ υ σ τ ι κ ι σ τ ι κ ό μ ε σ σ ι α ν ι σ μ ό . Μ ε τ ο ν τρόπο αυτόν, όχι
μόνο δεν κινδυνεύει, όπως οι Ζηλωτές, από τη Ρώμη, αλλ’ αντίθετα,
μπορεί να υπολογίζει και στην υποστήριξή της, εφ’ όσον
διαστρεβλώνει κι ευνουχίζει την εβραϊκή αντίσταση και τις
ιδεολογικές ρίζες της.
Βέβαια, το κίνημα των Ζηλωτών δεν ήταν ανοιχτή πόρτα για τον
οποιοδήποτε, κι ιδιαίτερα, για ένα άτομο με το παρελθόν του Παύλου
- Σαύλου. Γι’ αυτόν το λόγο, κηρύσσει την καινούργια ιδεολογία,
πρώτα στους εθνικούς, που, συνηθισμένοι στις φιλοσοφικές
ακροβασίες και στην απόλυτη ανεξιθρησκεία της ρωμαϊκής
κυριαρχίας, είναι πρόθυμοι να δεχτούν πιο εύκολα τα λόγια του.
Αργότερα, όταν αποκτά αρκετούς ειδωλολάτρες οπαδούς, έχει στη
διάθεση του και τη δύναμη, να μπερδέψει ιδεολογικά τους δυο
μεσσιανισμούς. Μ’ αυτόν τον τρόπο, απομονώνει τους Ζηλωτές, κι
αποδεικνύει δυναμικά πλέον, πως το δίκιο είναι με το μέρος του.
Τότε, κάνει και τη μεγάλη του επίθεση, εναντίον των Ιουδαϊκών
παραδόσεων, περιτομή, κανόνες διατροφής, καθαριότητα κτλ, και τις
αφαιρεί από την τυπολογία της ιδεολογίας του, ενώ, ταυτόχρονα,

αποδέχεται άλλες παραδόσεις, που έχουν ρίζα τους, τις διάφορες
πανάρχαιες λατρείες, σαν κι αυτές του Μίθρα, του Άδωνι, των
Γνωστικιστών κ.ά.
Έτσι, μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στο μεσσιανισμό και τον
επίσημο Ιουδαϊσμό. Σιγά - σιγά, προβάλλει η νέα λατρεία, κι ο
πολιτικός μεσσιανισμός των Ζηλωτών, πνίγεται μέσα στη μάΖα των
νεοφώτιστων ειδωλολατρών...

Συμπληρωματική Σημείωση
Σύμφωνα με το βιβλίο του Καρδινάλιου G. RICCIOTTI «Ο Άγιος
Απόστολος Παύλος» (IMPRIMATUR 1952, Παρίσι, έκδοση R.
LAFFONT), η Εβιωνίτικη παράδοση, που μεταδίδει ο Άγιος Επιφάνιος,
τον 4ο αιώνα, είναι η εξής: «Ο Παύλος... ερωτεύτηκε την κόρη του
αρχιερέα, και, για να την παντρευτεί, δέχτηκε την περιτομή και τον
Ιουδαϊσμό. Α λ λ ά , επειδή δεν κατάφερε να πετύχει τον σκοπό του
και για να πάρει εκδίκηση, έγινε αντίπαλος των Ιουδαίων κι άρχισε ν’
αγωνίζεται και να γράφει, εναντίον της περιτομής, του Σαββάτου και
του Νόμου.» (σελ. 82).
Σύμφωνα με τον Αββά MICNE και τους συνεργάτες του, που τον
βοήθησαν να μεταφράσει τ’ αρχαίο ελληνικό κείμενο του Επιφάνιου,
υπάρχει μία άλλη έκδοση της ίδιας Ιστορίας: «... Ο Παύλος, όταν
ήρθε στην Ιερουσαλήμ, και κατοίκησε εκεί, παντρεύτηκε την κόρη
του αρχιερέα. Για να το πετύχει αυτό, δέχτηκε να περιτμηθεί και να
γίνει Εβραίος. Αλλά, επειδή, αργότερα, χώρισε με τη γυναίκα του,
για να εκδικηθεί, έγραψε με μίσος εναντίον τns περιτομής, του
Σαββάτου και του Νόμου» (MICNE: Έλληνική Πατρολογία,
Επιφάνιος, Κατά Αιρέσεων, Βιβλίο Α', τόμος II, III, 16, σελ. 431 έως
434, Παρίσι 1858).
Ποιος από τους δυό, έχει δίκιο; Προσωπικά, πιστεύουμε πως,
πλησιέστερα στην αλήθεια, βρίσκεται ο Καρδινάλιος RICCIOTTI,
γιατί, με την ιδιότητά του, σαν Παπικού Απεσταλμένου, θα μπόρεσε
πράγματι να μπει και να μελετήσει το πρόβλημα, στην περίφημη
βιβλιοθήκη του Βατικανού, όπου βρίσκονται και τ’ αρχαιότερα
χειρόγραφα του Επιφάνιου. Αντίθετα, ο Αββας MIGNE, εργάστηκε με
βάση μια έντυπη έκδοση του 15ου αιώνα. Επειδή, λοιπόν, η έκδοση
που χρησιμοποίησε ο MICNE, είναι νεώτερη από τα χειρόγραφα, που
χρησιμοποίησε ο RICCIOTTI, πολλαπλασιάζονται κι οι πιθανότητες
παρεμβολών, κακόπιστων διορθώσεων και λογοκρισία, από μέρους
των μοναχών-αντιγραφέων.
Acccdunt cl alia qnampluritiu tonge siolidisiinia. I'l vol rauliim ipsura
lllic occui.ire »oi> rrubuerlnt mcmlacissiniis quibusdain scrmonibus,

quos falso-rimi ci illo prose aposlnlortim error aiquc irapro-bilJ$
eiconiuml. Siuuiilcm Taraeiiscm ilium 110-ooiiain; id quod ipse noii
negai, imo paliitt pro. fmlur. Addunl cl a gcniilibus oriuudum esse,
cu-jus.hm orcasione loci, in quo ipse quod res cral ingenue proponii.
Tarltnsii, intuit, «jo turn, nee. urbit otsfuttc «ri» '. ϊ.ι quo gciililem
fuifse colli-gunt, ct utrnque parenlc gonlili procicalum. Cuiri-quc
ilu'rosulymnm acccssissct, el ibidem aliquail. diu inamisset, ponlificis
flliaiu duccrc statuisse. Uiure proii-ljluio so /eoisse, ac
circumcisioacin. usurp.issc Posica quod alt eo coujugio excidissct.
irctum adversus circuiucisioneiu el Sjbbaluiu, It* gemque scripsissc.'

Απόσπασμα από το έργο του Επιφάνιου «Κατά Αιρέσεων», που
συμπεριλαμβάνεται στην Ελληνική Πατρολογία του 'Αββά MIGNE
(Παρίσι 1858).

Έτσι, βρίσκουμε πιο σωστό, να συμφωνήσουμε με τον Καρδινάλιο
RICCIΟΤΤΙ και να παραδεχτούμε μαζί του, πως αρνήθηκαν στον
Παύλο να παντρευτεί την κόρη του
αρχιερέα, κι όχι ότι την
παντρεύτηκε και την χώρισε, όπως λέει ο Αββάς MIGNE.
Ο μόνος τρόπος συνδυασμού των δύο αυτών απόψεων, είναι, να
παραδεχτούμε πως ο Σαύλος - Παύλος κι η κόρη του Αρχιερέα,
αρραβωνιάστηκαν επίσημα, γιατί ο αρραβώνας, στο αρχαίο Ισραήλ,
ήταν ένα είδος Ιδιωτικού γάμου», ενώ ο γάμος ήταν μια νομική
επικύρωση. Μετά από τον αρραβώνα αυτόν, που γινόταν σε στενό
οικογενειακό κύκλο, ο μνηστήρας είχε δικαίωμα να μένει στο σπίτι
του πεθερού του και να κάνει χρήση των νομίμων δικαιωμάτων του
συζύγου. Με βάση την παράδοση αυτή, εξηγούνται και τα λόγια του
Ματθαίου: «ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα και την
μητέρα και κολληθήσεται τη γυναικί αυτού...» (ΙΘ', 5). Μετά τον
επίσημο γάμο, το νέο ζευγάρι έφευγε από το σπίτι του πατέρα της
νύφης και πήγαινε να ζήσει με τον πατέρα του γαμπρού ή
ξεχωριστά.
Μπορούμε να υποθέσουμε ακόμα, πως το Σανχεντρίν διάλυσε
τους αρραβώνες του Σαύλου - Παύλου, κι έτσι προκλήθηκε η οργή
του, εναντίον του Ιουδαϊσμού. Αν, αντίθετα, ήταν αυτός, που έδιωξε
την κοπέλλα, αφού πρώτα έκανε χρήση των συζυγικών του
δικαιωμάτων, τότε, μπορούμε έτσι να εξηγήσουμε το μίσος των
Ιουδαίων εναντίον του, εφ’ όσον έκανε κατάχρηση της εμπιστοσύνης
της οικογένειας της αρραβωνιαστικιάς του.

Μένει ακόμα ένα πρόβλημα. Ποιος ήταν, πράγματι, ο πατέρας της
αρραβωνιαστικιάς του; Ήτανε ο Αρχιερέας, δηλαδή αυτός που
πρόσφερε τις θυσίες στο Ναό; Ο τίτλος του στα εβραϊκά, είναι
COHEN HA CADOL. Ή ήταν ο RABBAN, δηλαδή ο «Διδάσκαλος των
Διδάσκαλων», ο πρόεδρος του Σανχεντρίν, που, εβραϊκά, ο τίτλος
λέγεται HAHAM HA ΗΑΗΑΜΙΜ; η ακόμα ο ROSH -CALOUTA (ό
άρχοντας της διασποράς) η ο Ανώτερος Δικαστής;
Προσωπικά, πιοτεύουμε ότι πρόκειται μάλλον για τον Γαμαλιήλ,
που ήταν ο RABBAN εκείνης της εποχής, γιατί οι Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο ν
αναφέρουν σα διδάσκαλο του Σαύλου - Παύλου. Βέβαια, η
πληροφορία αυτή, έχει παραμορφωθεί, για να μη γίνει ποτέ καμμιά
συσχέτιση κι αποκαλυφθούν οι πραγματικές σχέσεις ανάμεσα στον
Παύλο και τον Γαμαλιήλ. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση. Στο εδάφιο
ΚΒ', 3, μας αναφέρουν τον Παύλο, σα μαθητή του Γαμαλιήλ, ενώ
στο εδάφιο ΚΓ’ 1 - 5 μας λένε πως ο Παύλος δεν μπορούσε ν’
αναγνωρίσει τον Αρχιερέα. Κατά συνέπεια, γνώριζε τον RABBAN,
αλλ’ αγνοούσε τον Αρχιερέα.
Στην πορεία της έρευνάς μας, είδαμε, πολλές φορές, πως, πίσω
από την κάθε αντίφαση, κρύβεται κι ένας μικρός κόκκος αλήθειας.
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Η οικογένεια του Σαύλου - Παύλου
η κληρονομικότητα είναι σαν τις παλιές ταχυδρομικές άμαξες που
μ’ αυτές ταξίδευαν οι πρόγονοί μας. Κάθε τόσο, ένας από αυτούς
βγάζει το κεφάλι του έξω από το παράθυρο και μας δημιουργεί ένα
σωρό προβλήματα...
Ο. W. HOLMES: SELECTION

Αρχίζουμε, ήδη, ν’ αποκτούμε μια, πιο συγκεκριμένη ιδέα, για το
πρόσωπο που εμφανίζεται με τα διάφορα ονόματα: Σαούλ, Σαύλος,

Παύλος. Έτσι, θα μπορέσουμε στη συνέχεια, να πλησιάσουμε πιο
άμεσα, στις λεπτομέρειες της ύπαρξής του και πρώτα απ όλα, πού
και πότε γεννήθηκε;
Σημειώσαμε, ήδη πως μεγάλωσε κι ανατράφηκε, μαζί:
α) Με τον Μενάχεμ (ή Μαναήν, όπως απαιτεί η ελληνικοποιημένη
προφορά του ονόματός του), εγγονού του Ιούδα από τα Γάμαλα,
απόγονου της Δαυιδικής και Βασιλικής δυναστείας, που, το 64 μ.Χ.,
προκάλεσε μια καινούργια Ιουδαϊκή εξέγερση, εναντίον των
Ρωμαίων. Δισέγγονός του, είναι ο JONATHAN - BEN - ΜΕΝΑΗΕΜ,
αρχιστράτηγος του Ισραηλίτη πρίγκιπα SIMEON - BEN - KOSEBA,
ηγέτη της τελευταίας εβραϊκής επανάστασης, στα 132.
Β) με τον Ηρώδη τον Τετράρχη, που χάρις σ’ αυτόν, θα
μπορέσουμε να καθορίσουμε, χρονολογικά, τις διάφορες περιόδους
της ζωής του Σαύλου.
Ο Ηρώδης αυτός, είναι ο Ηρώδης - Αγρίππας ο Β', γιος του Ηρώδη
- Αγρίππα του Α', βασιλιά της Ιουδαίας και της Σαμάρειας, που
γεννήθηκε το 10 π.Χ. και πέθανε το 44 μ.Χ. Ο Ηρώδης - Αγρίππας ο
Β', ήταν αδελφός της Βερενίκης, που παντρεύτηκε το Βασιλιά Ηρώδη
της Χάλκης. Όταν πέθανε ο άντρας της, ήρθε και έζησε μαζί με τον
αδελφό της, τον Ηρώδη, και δημιούργησε μαζί του ένα συζυγικό
δεσμό, που σκανδάλισε την κοινή γνώμη της εποχής. Η άλλη του
αδελφή ήταν η Δρουσίλλα, που παντρεύτηκε τον Αζίζ, Βασιλιά της
Εμέσης (πέθανε το 54), και τον εγκατέλειψε το 52, για να
παντρευτεί το στρατιωτικό διοικητή της Ιουδαίας, Αντώνιο Φέλιξ (ή
Φηλικα, όπως απαιτεί, και πάλι, η έλληνοποιημένη προφορά) το 53.
Ο Ηρώδης - Αγρίππας ο Β', είναι σίγουρο, πως μεγάλωσε στην
Καισάρεια και την Τιβεριάδα, στην αυλή του πατέρα του. Γεννήθηκε
το 27 μ.Χ., εφόσον, όταν πέθανε ο πατέρας του, το 44 στην
Καισαρεία, ήταν μόλις δεκαεφτά χρονών. Στις αρχές του 41, ο
Αυτοκράτορας Κλαύδιος τον κάλεσε στη Ρώμη. Επέστρεψε στην
Ιουδαία, μετά από δέκα χρόνια ίσως κι αργότερα, γιατί ο
Αυτοκράτορας Κλαύδιος δεν ήθελε ν’ αναθέσει, σ’ ένα νεαρό, την
διακυβέρνηση μιας τόσο εύφλεκτης, περιοχής, σαν την Παλαιστίνη.
Κατά την απουσία του, η
Ιουδαία γνώρισε, διαδοχικά, τους
παρακάτω στρατιωτικούς διοικητές: Μάρκελλος (44), Κούσπιος
Φάδος (45 - 46), Τιβέριος 'Αλεξανδρος (46 - 47), Βεντίδιος
Κουμάνος (47 - 51), και Αντώνιος Φέλιξ (51 - 58). Το 51, ο Ηρώδης
- Αγρίππας ονομάστηκε Τετράρχης της Τραχωνίτιδας, τίτλος που
προστέθηκε στο βασιλικό του αξίωμα, σαν Βασιλιά της Ιουδαίας, και,
που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του. Έτσι έμεινε στην ιστορία
με τον τίτλο του Τετράρχη. Όμως, δεν κυβέρνησε ποτέ ουσιαστικά,

ούτε σαν βασιλιάς, ούτε σαν τετράρχης, αντίθετα από τον πατέρα
του,
Η πραγματική διακυβέρνηση της χώρας, γινόταν άμεσα από τους
ρωμαίους στρατιωτικούς διοικητές κι ο βασιλιάς Ηρώδης Αγρίππας,
αποτελούσε, μάλλον, ένα στοιχείο διακοσμητικό. Φαίνεται πως ο
Αυτοκράτορας Κλαύδιος ήταν καχύποπτος απέναντί του. Μόλις ο
Αγρίππας έφυγε από τη Ρώμη ο Κλαύδιος διέταξε να διώξουν όλους
τους Εβραίους από την πόλη, κάνοντας εξαίρεση, μόνο γι’ αυτούς
που ήταν σκλάβοι και κατά συνέπεια, ακίνδυνοι. Ίσως, η ενέργεια
αυτή, του Κλαύδιου να μπορούσε να εξηγηθεί σαν ένα προφυλακτικό
μέσο, γιατί με τον τρόπο αυτόν, απομάκρυνε τους πιθανούς
συνωμότες, που ίσως να είχε οργανώσει ο Αγρίππας.
Δύσκολα θα βρίσκαμε μια θετική απάντηση, για το θέμα αυτό.
Μαζι λοιπόν με τον Ηρώδη - Αγρίππα και τον Μαναήν, μεγάλωσε κι
ο Σαύλος. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε, πως ο τελευταίος, ίσως
να ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία από τους δύο πρώτους. Ωστόσο, αν
πράγματι, ο Στέφανος λιθοβολήθηκε το 36, τότε ο Παύλος δε θα
είχε, ακόμα, ενηλικιωθεί, σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, δηλαδή,
δεν είχε ξεπεράσει, ακόμα, τα δώδεκα του χρόνια, γιατί,
διαφορετικά, δεν θα τον έβαζαν να φυλάει τα ρούχατών
«μαρτύρων», αλλά θα έπαιρνε, κι αυτός μέρος στο λιθοβολισμό.
( Π ρ ά ξ ε ι ς Ζ', 58).
Εφόσον όμως γνωρίζουμε πως δεν ήταν Εβραίος, αλλά Ιδουμαΐος,
τότε το πρόβλημα τοποθετείται από άλλη σκοπιά. Πάλι οι Π ρ ά ξ ε ι ς
(ΚΒ', 20) μας λένε πως ο Σαύλος συμφώνησε για την θανάτωση του
Στέφανου. Πράγμα, που σημαίνει πως οι εκτελεστές του είχαν
ανάγκη από μιαν ανώτερη έγκριση, για την πράξη τους και πως ο
Σαύλος διέθετε, ήδη, αρκετό κύρος, για να δώσει την έγκριση αυτή.
Πράγματι, τον βλέπουμε, αμέσως μετά το λιθοβολισμό του
Στέφανου, να μπαίνει μέσα σε σπίτια, να συλλαμβάνει ανθρώπους
και να τους ρίχνει στη φυλακή ( Π ρ ά ξ ε ι ς Η', 3). Κατόπιν, φεύγει
από την Ιερουσαλήμ, και προσπαθεί να οργανώσει παρόμοιες επιχειρήσεις στη Συρία, και συγκεκριμένα, στη Δαμασκό ( Π ρ ά ξ ε ι ς Η',
1 - 2)
Επιχειρήσεις σαν αυτές εξυπακούουν ένα κάποιο κύρος, και μιαν
ανάληψη αστυνομικών καθηκόντων, που δε θα μπορούσαν ν’
αποκλειστούν από τη νεανική του ηλικία, την εποχή εκείνη. Ας μην
ξεχνάμε πως ο προγονός του, ο Βασιλιάς Ηρώδης ο Μεγάλος, ήταν
μόλις είκοσι επτά χρονών, όταν συνέλαβε τον Εζεκία, τον πατέρα του
Ιούδα από τα Γάμαλα και παππού του Ιησού, και τον σταύρωσε στην
Ιερουσαλήμ, τον καιρό που είχε οργανώσει άγριους διωγμούς,
ενάντια στους «γιούς του Δαυίδ», που ερήμωναν τις βόρειες

περιοχές του βασόλειού του και φώλιαζαν στα σύνορα με τη Συρία.
Ο ίδιος, ο βασιλιάς Ηρώδης, ονομάστηκε κυβερνήτης της Γαλιλαίας,
παρ’ όλο που, κατά τη γνώμη του Φλαβίου Ιωσήφ, ήταν πολύ νέος
( Π ό λ ε μ ο ι τ η ς Ι ο υ δ α ί α ς Ι , VIII). Στην μεσαιωνική και
μεταμεσαιωνική Ιστορία της Γαλλίας, έχουμε ανάλογα παραδείγματα
βασιλέων κι ηγεμόνων, που, σχεδόν παιδιά ακόμα, οργανώνουν
εκστρατείες κι εκτελούν επιχειρήσεις, πολλές φορές καλύτερα, από
ηλικιωμένους συναδέλφους τους.
Υπάρχουν λοιπόν, άφθονα στοιχεία, που αποδεικνύουν πως ο
Παύλος, που πρωτοπαρουσιάζεται στην Καινή Διαθήκη, μετά το
λιθοβολισμό του Στέφανου, δεν ήταν, όπως θέλουν να τον
παρουσιάσουν, ένας άσημος εβραίος, γεννημένος από κάποιους
υποθετικούς γονείς στην Ταρσό της Κιλικίας, αλλά, ένας Ηρωδιακός
πρίγκιπας, που έχει κύρος κι εξουσία, από πολύ μικρή ηλικία, κι
αναλαμβάνει γρήγορα, τις ευθύνες, που ταιριάζουν με την καταγωγή
του.
Φτάνουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα, πως ο Παύλος - Σαύλος
γεννήθηκε ανάμεσα στα 23 με 25 μ.Χ. και πως πέθανε ανάμεσα στα
σαράντα με σαράντα πέντε του χρόνια. Oι χρονολογίες αυτές, τον
κάνουν τρία η τέσσερα χρόνια μεγαλύτερο, από τον σύντροφο της
παιδικής του ηλικίας, Ηρώδη τον Τετράρχη. Το κείμενο των
Πράξεων
(ΙΓ1), χρησιμοποιεί τον αρχαίο ελληνικό όρο
«σύντροφος», που σημαίνει αυτόν, που «ανατράφηκε μαζί».
Μεγαλωμένος στην Καισαρεία και την Τιβεριάδα, ο Παύλος δεν είχε
την ευκαιρία να γνωρίσει ποτέ του τον Ιησού. Ο τελευταίος, όντας
φανατικός Ιουδαίος, δεν πάταγε ποτέ το πόδι του, σε πόλεις
μολυσμένες από τα χνώτα των απερίτμητων. Η Καισαρεία ήταν πόλη
καθαρά ελληνιστική κι η Τιβεριάδα είχε κτιστεί πάνω σ’ ένα παλιό
νεκροταφείο. Στην Τιβεριάδα, ζούσε κι ο Τετράρχης Ηρώδης Αντίπας, ο σύζυγος της Ηρωδιάδας. Ούτε κι αυτός γνώρισε ποτέ του
τον Ιησού. Ο Λουκάς βέβαια, προσπαθεί να μας πείσει πως, όταν ο
Πιλάτος έπιασε τον Iησού, τον έστειλε να παρουσιαστεί στον Ηρώδη.
Το γεγονός όμως, τ’ αναφέρει μόνο ο Λουκάς (ΚΓ, 8) ενώ οι άλλοι
ευαγγελιστές τ’ αγνοούν τελείως.
Ας, αναπαραστήσουμε, λοιπόν, τώρα, την γενεολογία του Σαύλου
- Παύλου.
Γ ε ν ε α λ ο γ ί α τ ο υ SAHOUL — BAR — ANTIPATER
(Όπως θα δούμε, αυτό είναι τ’ αυθεντικό όνομα του ήρωα μας).

1 ο ς β α θ μ ό ς . - Ηρώδης της Ασκελώνος, ιερέας του ναού του
Απόλλωνα στην Ασκελώνα από το γάμο του με την Χ... γεννήθηκε ο
Αντίπατρος.
2 ο ς β α θ μ ό ς . - Αντίπατρος, ε π ι μ ε λ η τ ή ς τ η ς Παλαιστίνης. από το γάμο του με την Κύπρο την Α', που καταγόταν από τις
πιο ένδοξες οικογένειες της Αραβίας των Ναβαθαίων, γεννήθηκαν
τέσσερεις γιοί: ο Φαζαήλ, ο Ηρώδης ο Μεγάλος, ο Ιωσήφ κι ο
Φερώπας, και μια κόρη: η Σαλώμη η Α'. Ο Αντίπατρος πέθανε,
πιθανότατα δηλητηριασμένος, το 43 π.Χ.
3 ο ς β α θ μ ό ς . - Σαλώμη η Α'. Παντρεύτηκε στην αρχή με
κάποιον Ιωσήφ, που γι’ αυτόν, δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Η
Σαλώμη κατηγόρησε το σύζυγο της, ότι την απατούσε με τη γυναίκα
του βασιλιά και αδελφού της, Μαριάμνη. Πράγματι, τους συνέλαβαν
σαν μοιχούς, κι ο Ηρώδης ο Μεγάλος διάταξε να τους θανατώσουν.
Η Σαλώμη παντρεύτηκε, για δεύτερη φορά, με το στενό φίλο του
αδελφού της, Κοστοβάρη, που από το 37 π.Χ. είχε αναλάβει τη
διακυβέρνηση της Ιδουμαίας και της Γάζας. Ο Κοστοβάρης καταγόταν από μια μεγάλη Ιδουμαϊκή οικογένεια και οι προγονοί του, τον
καιρό των Αράβων θρησκο-πολιτικών ηγεμόνων, ήταν ιερείς του
θεού COSA, μια θεότητα των Ιδουμαίων νομάδων, που οι τελευταίοι
λάτρευαν με φανατισμό, μέχρι που ο Υρκανός τους υποχρέωσε να
γίνουν, τυπικά Ιουδαίοι. Ο Κοστοβάρης, συνωμότησε με την
Κλεοπάτρα της Αιγύπτου, σκοπεύοντας στην απόσπαση της
Ίδουμαίας, από το βασίλειο του Ιούδα και στην απόλυτη ανεξαρτησία
του. Ο Ηρώδης ο Μεγάλος τον δολοφόνησε το 28 π.Χ. Στη συνέχεια,
η Σαλώμη παντρεύτηκε κάποιον Άλεξα.
Από το γάμο της με τον Κοστοβάρη, η Σαλώμη απόκτησε δύο
κόρες. Η πρώτη, που αγνοούμε τ’ όνομά της, παντρεύτηκε τον
Καλλέα, που ήταν γιος του τρίτου άντρα της μητέρας της, του Άλεξα.
Η δεύτερη λεγόταν Βερενίκη, και παντρεύτηκε τον Αριστόβουλο, γιό
του Ηρώδη του Μεγάλου. Τέλος, η Σαλώμη, λίγο πριν από την
εκτέλεση του Κοστοβάρη, γέννησε ένα γιό, τον Αντίπατρο. Η
Σαλώμη πέθανε το 14 μ.Χ.
4 ο ς β α θ μ ό ς . - Αντίπατρος ο Β', γιος του Κοστοβάρη του Α΄
και της Σαλώμης της Α', παντρεύτηκε την Κύπρο τη Β', κόρη του
Ηρώδη του Μεγάλου και της Μαριάμνης. Από το γάμο αυτόν,
γεννήθηκαν τρία παιδιά: μια κόρη, η Κύπρος Γ΄ (ο γιος της είναι
αυτός, που προειδοποίησε τον Σαύλο-Παύλο και τον χιλίαρχο Λυσία,
για την ενέδρα, που οι Ζηλωτές είχαν στήσει, με σκοπό να τον
ΚΓ', 16 - 22). Γνωρίζοντας την
δολοφονήσουν ( Π ρ ά ξ ε ι ς
καταγωγή του, καταλαβαίνουμε γιατί πίστεψαν αμέσως τα λόγια
του), που παντρεύτηκε τον Αλεξία Έλσιο, και δυο γιοί: ο Σαούλ κι ο
Κοστοβάρης ο Β'. Θα παρατηρήσουμε πως τ’ αρχικό όνομα του

Σαύλου - Παύλου, ήταν Σαούλ, κι οι Π ρ ά ξ ε ι ς (Θ', 4) του δίνουν
τ’ όνομα αυτό, περιγράφοντας το επεισόδιο της Δαμασκού. Σαούλ,
είναι η αραμαϊκή προφορά του ονόματός του. Τ’ όνομα Σαύλος,
αποτελεί, απλώς, μία έλληνικοποίηση του πραγματικού. Τ’ αραμαϊκά
ήταν κοινή γλώσσα στην Παλαιστίνη, και στη Συρία. Η πραγματική
της όμως έκταση, ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί γνωρίζουμε πως την
χρησιμοποιούσαν από το Σινά μέχρι τον Ταύρο, κι ακόμα, πέρα από
τον περσικό κόλπο.
Ο Αντίπατρος ο Β', γιος της Σαλώμης της Α΄ και πατέρας του
Σαύλου - Παύλου, ήταν αυτός, που υποστήριξε τη μαζική θέληση της
Ηρωδιακης οικογένειας, να μην ανακηρυχτεί ο Αρχέλαος βασιλιάς
ολόκληρης της Ιουδαίας, αλλά να διατηρηθούν οι Τετραρχίες. Την
άποψη αυτήν, την ανέπτυξε στον Αυτοκράτορα, και, τελικά, όπως
γνωρίζουμε, ήταν κι η γνώμη που υπερίσχυσε. Έτσι, ο κερδισμένος
από την υπόθεση αυτή Τετράρχης Ηρώδης - Αντίπας, είχε κάθε λόγο
για να υποστηρίζει και να εξυπηρετεί, ολόκληρη την οικογένεια του
Αντίπατρου.
Εξετάζοντας την εξέλιξη του γενεαλογικού δέντρου της Ιδουμαϊκής
δυναστείας, παρατηρούμε πως στο σημείο αυτό, που φτάνουμε
σχεδόν στον Παύλο, η εξιστόρηση του Φλαβίου Ιωσήφ, διακόπτεται
απότομα κι εμφανίζεται ένα κενό, που αντιπροσωπεύει μιαν αρκετά
μεγάλη χρονική έκταση. Δε χρειάζεται να ψάξουμε για τους λόγους
που δημιούργησαν αυτό το κενό. Οι μοναχοί - αντιγραφείς έχουν
περάσει κι από εδώ. Το έργο του Φλαβίου Ιωσήφ, σώζεται μόνο σε
χειρόγραφα του 9ου και του 12ου αιώνα. Οι παρεμβολές, οι διαστρεβλώσεις και, πρό πάντων, οι αφαιρέσεις, προβάλλουν σε κάθε
σελίδα εμπόδια, ώστε να μην μπορέσει ποτέ του ο αναγνώστης να
πλησιάσει την ιστορική αλήθεια, που με τόση σαφήνεια, μεταδίδει ο
συγγραφέας αυτός, όταν τον αφήνουν. Δυστυχώς, τον αφήνουν να
μιλήσει, μόνο όταν δεν έρχεται σεσύγκρουση, με τα συμφέροντα της
Εκκλησίας. Οι Άγιοι Εκκλησιαστικοί Πατέρες κόπιασαν πολύ, για να
συμμορφώσουν με τους κανόνες της Ορθοδοξίας, το έργο του. Το
15ο αιώνα, υπήρχε ακόμα ένα κάπως πιο αυθεντικό χειρόγραφο, από
τις «Ιουδαϊκές Αρχαιότητες», που αποτελούσε ιδιοκτησία του
επισκόπου της Τουλούζης. Η περιοχή αυτή, είχε διακριθεί, το
Μεσαίωνα, για το φιλελεύθερο πνεύμα της, κι ήταν εκεί, που άνθισε
η αίρεση των Καθαρών. Δεν αποκλείεται, το χειρόγραφο αυτό, να
είχε διατηρηθεί μέχρι τότε, στην γνήσια μορφή του και να
προερχόταν κατευθείαν από τις βιβλιοθήκες των Καθαρών, που
σήμερα πια, ξέρουμε πως μαζί με τους Ναϊτες, ήταν γνώστες της
ιστορικής αλήθειας σ’ ότι αφορά την καταγωγή του Χριστιανισμού.
Όταν η Εκκλησία πληροφορήθηκε την ύπαρξη του χειρόγραφου,
καθαίρεσε τον αρχιεπίσκοπο της Τουλούζης, RIEUX, και τον
οδήγησε, μαζί με το χειρόγραφο του, στο ιεροδικείο του Παρισιού,
για να εξεταστεί η προσήλωση του στην ορθοδοξία. Αγνοούμε τί

απέγινε ο πρώην αρχιεπίσκοπος, γνωρίζουμε όμως, πως το
χειρόγραφό του, βρίσκεται σήμερα, θαυμάσια λογοκριμένο, στη
βιβλιοθήκη του FRIBOURG. Έτσι, δε θα πρέπει να μας κάνει
εντύπωση το κενό, που παρουσιάζεται στην εξέλιξη της Ιδουμαϊκής
δυναστείας, τη στιγμή που πλησιάζουμε τον Παύλο. Οι πληροφορίες
λοιπόν, που μας δίνει γι’ αυτόν, ο Φλάβιος Ιωσήφ, είναι μόνο η
παρακάτω παράγραφος:
5 ο ς β α θ μ ό ς . - «Ο Κοστοβάρης κι ο Σαούλ είχαν μαζί τους ένα
πλήθος α π ό πολεμιστές, και το γεγονός, ότι ήταν από βασιλική γενιά
και συγγενείς του Βασιλιά, τους έκανε σημαντικούς. Ήταν βίαιοι κι
απάνθρωποι, και πάντα έτοιμοι να καταπιέσουν τους αδύνατους.» Ο
Κοστοβάρης ο Β', πήρε μέρος στην πρεσβεία, που στάλθηκε στον
Βασιλιά Ηρώδη -Αγρίππα το Β', για να έρθει, βιαστικά, στην
Ιερουσαλήμ και να βοηθήσει στην κατάπνιξη της επανάστασης, που
είχε ξεσπάσει εκεί. Ακόμα, στάλθηκε σαν απεσταλμένος του Κέστιου
Γάλλου, προς τον Αυτοκράτορα Νέρωνα, για να του εξηγήσει τους
λόγους της ήττας των Ρωμαίων, και την επιτυχία των επαναστατών
στην Ιερουσαλήμ.
Βλέπουμε, λοιπόν, πως ο Σαύλος - Παύλος είναι αυθεντικός
εγγονός του Ηρώδη του Μεγάλου, εφόσον η μητέρα του η Κύπρος
η Β', ήταν κόρη του βασιλιά. Ακόμα, είναι μικρανηψιός του Ηρώδη,
γιατί η μητέρα του πατέρα Αντίπατρου του Β', είναι η αδελφή του
βασιλιά, Σαλώμη η Α'.
Βρισκόμαστε, λοιπόν, πολύ μακρυά από το ζευγάρι των
εκτοπισμένων στην Ταρσό της Κιλικίας, που υποτίθεται πως ήταν οι
γονείς του Παύλου, χωρίς να γνωρίζουμε, ούτε κάν τα ονόματά
τους. Το γεγονός αυτό, δεν θα εμποδίσει, βέβαια, ορισμένους
θρήσκους σοφολογιότατους, να κριτικάρουν με μανία τα
επιχειρήματά μας, χωρίς ωστόσο, να μπουν στον κόπο να τ’
αντιπαραβάλουν με τα δικά τους επιχειρήματα.
Θα παρατηρήσουμε πως ο Σαύλος - Παύλος, δεν έχει εκατό τοις
εκατό γνήσιο Ιδουμαϊκό αίμα, εφόσον η γιαγιά του, η Μαριάμνη,
μητέρα της Κύπρου της Β', ήταν κόρη του Αλέξανδρου - Ιαννού κι
εγγονή του Υρκανού του Β', βασιλιά κι αρχιερέα των Ιουδαίων,
άμεσου απόγονου της μεγάλης αρχιερατικής οικογένειας του Ισραήλ,
που επαναστάτησε και πολέμησε τον ελληνικό στρατό του Αντίοχου
του Επιφανή,
Έτσι, ο Σαύλος - Παύλος έχει κατά 25%, αίμα εβραϊκό και κατά
75%, αίμα Ιδουμαϊκό και Ναβαθηνό.
Υπολογίζοντας στην καταγωγή του, δέχτηκε να περιτμηθεί,
πιστεύοντας ότι έτσι θα πετύχαινε να παντρευτεί την κόρη του

Γαμαλιήλ. Αλλά, συνάντησε την αντίδραση του Σανχεντρίν, πρώτα
γιατί η καθυστερημένη, αυτή περιτομή είχε φανερά άλλους σκοπούς
από την αφιέρωση στην λατρεία του Θεού του Ισραήλ, κι ύστερα,
γιατί οι Εβραίοι πρόγονοί του, από την οικογένεια της μάμμης του,
ξύπναγαν αιματηρές αναμνήσεις στο λαό, που έδειχνε πλέον,
φανερά, την προτίμηση του στη Δαυϊδική δυναστεία.
Η καταγωγή θα μπορούσε να προβληθεί σαν ένα ακόμα επιχείρημα
για το μίσος, που παρατηρούμε ανάμεσα στον Σαύλο - Παύλο,
ασμοναίο από την μητέρα του κι Ιδουμαίο από τον πατέρα του, και
τον Σίμωνα - Πέτρο, γ ι ό τ ο υ Δ α υ ί δ , σ α ν τ ο ν πρωτότοκο
αδελφό του, του Iησού, σαν τον πατέρα του, τον Ιούδα από τα
Γάμαλα, σαν τον π ά π π ο του Εζεκία, που σταυρώθηκε από τον
πάππο του Παύλου, τον βασιλιά Ηρώδη το Μεγάλο. Τα οικογενειακά
μίση, εξηγούν και τα τραγικά γεγονότα, όπως τη σταύρωση του
Σίμωνα-Πέτρου μαζί με τον αδελφό του, τον Ιάκωβο, το 47, στην
Ιερουσαλήμ, με διαταγή του προκουράτορα Τιβέριου Αλέξανδρου.
Η διπλή αυτή εκτέλεση έγινε τη στιγμή που έχει ξεσπάσει μία
καινούργια αιματηρή επανάσταση στην Ιουδαία, τη στιγμή που έχει
πέσει μία τρομερή πείνα σ’ ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και
τη στιγμή που συνεδριάζει η πρώτη «σύνοδος» στην Ιερουσαλήμ. Η
σύνοδος αυτή, ήταν ένα πραγματικό πολεμικό συμβούλιο, όπου
συγκρούονται οι αντίπαλοι των Ιουδαϊκών παραδόσεων, και,
προπάντων, της περιτομής, με ηγέτη τους τον Παύλο, ενάντια στους
παραδοσιακούς Ιουδαιο- χριστιανούς, με ηγέτη τους τον Σίμωνα Πέτρο. Οι πρώτοι έχουν ειδωλολατρική καταγωγή, ενώ οι δεύτεροι
είναι Ιουδαίοι, Φαρισσαίοι και Ζηλωτές.
Δεν αποκλείεται, καθόλου, η περίπτωση, να ήταν ο Παύλος που
κατάδωσε, στις Ρωμαϊκές αρχές, τους δυο αδελφούς που
αντιστέκονταν στα προσωπικά του σχέδια. Ούτε η
πριγκιπική
Ιδουμαϊκή καταγωγή του ούτε η
αρχική αστυνομική του
απασχόληση αποκλείουν μια παρόμοια ενέργεια. Άλλωστε, υπάρχει
και μια έμμεση μαρτυρία, για το γεγονός:
«Ο Πέτρος, που ήταν θ ύ μ α μ ι α ς ά δ ι κ η ς ζ η λ ο τ υ π ί α ς ,
μαρτύρησε πολλές φορές, κι αφού, έτσι, τέλειωσε το μαρτύριο του,
έφυγε για να κατοικήσει στον τόπο της δόξας, που του ανήκει...»
(Κλήμης της Ρώμης: Ε π ι σ τ ο λ ή π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς V , 4. Η
Κλημέντιες
επιστολή αυτή, που αποτελεί μέρος από τις
Ο μ ι λ ί ε ς , αποδίδεται στον Πάπα Σωτήρα της Ρώμης, γύρω στο
1 6 1 - 1 6 2 μ.Χ., στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Αυτοκράτορα
Μάρκου Αυρηλίου. Πράγμα που αποδεικνύει, πως, τα χρόνια εκείνα,
γνώριζαν πολύ καλά τους λόγους, που προκάλεσαν τη θανάτωση του
Σίμωνα-Πέτρου.)

Η μελέτη της γενεαλογίας του Παύλου, θα φαινόταν, ίσως,
άχρηστη στα μάτια του αναγνώστη, αν από την προσεκτική μελέτη
της
δεν
έβγαινε
ένα
συμπέρασμα
καταπληκτικό.
Ας
ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, την γενεαλογία της Ιδουμαϊκής
δυναστείας κι ας αναλύσουμε τις συγγενικές σχέσεις ανάμεσα στα
μέλη της:

Γεννήτορες:

Ηρώδης ο Μεγάλος,
σύζυγος της Μαριάμνης

Κοστοβάρη του Α',

απ

γεννιέται
Πρώτα
ο Αλέξανδρος – Αριστόβουλος
Ξαδέλφια σύζυγος της Γλαφύρας,
Κύπρου της Β΄
απ όπου γεννιέται
γεννιέται.
Δεύτερα
ο Ηρώδης - Αγρίππας ο Α΄
Παύλος
Ξαδέλφια
σύζυγος της Χ...
Κοστοβάρης ο Β'
απ’ όπου γεννιώνται,
Τρίτα
Ξαδέλφια
τον
Ιουδαίας.

η αδελφή του είναι:
η Σαλώμη η Α',
σύζυγος
του
όπου

ο Αντίπατρος ο Β',
σύζυγος της
απ’ όπου
ο Σαύλοςκι ο

ο Ηρώδης - Αγρίππας ο Β΄
και οι δυο αδελφές του:
α) η Βερενίκη, που συζεί με τον αδελφό της
β) η Δρουσίλλα, που παντρεύεται σε δεύτερο γάμο
Αντώνιο Φέλιξ, στρατιωτικό διοικητή της

Δεν χρειάζεται να έχει κανείς, ιδιαίτερες γνώσεις, για να καταλάβει
πως ο Σαύλος, είναι δεύτερος ξάδελφος του βασιλιά Ηρώδη Αγρίππα του Α', και θείος ή τρίτος ξάδελφος των παιδιών του,
δηλαδή, του Βασιλιά Αγρίππα του Β΄ και των δύο αδελφών του, της
Βερενίκης και της Δρουσίλλας. Κατά συνέπεια, όταν η τελευταία
παντρεύεται τον προκουράτορα της Ιουδαίας, Αντώνιο Φέλιξ, που
ήταν αδελφός του ευνοούμενου απελεύθερου του Αυτοκράτορα

Κλαύδιου, Παλλάδα, τότε γίνεται χάρις στον γάμο αυτόν τ ρ ί τ ο ς
ξάδελφος ή θείος εξ αγχιστίας, του Αντωνίου
Φέλιξ!!!
Καταλαβαίνουμε λοιπόν, πολύ καλά, γιατί ο Κλαύδιος Λυσίας, ο
χιλίαρχος της Ιερουσαλήμ, έδωσε, στον Παύλο, μια συνοδεία από
τετρακόσιους εβδομήντα στρατιώτες, για να τον οδηγήσουν
«δέσμιο» στην Καισάρεια. από φόβο, να μην κινδυνέψει το
παραμικρό, ο συγγενής του προκουράτορα, και συγγενής, κατά
συνέπεια, του αδελφού του προκουράτορα, του πανίσχυρου
Παλλάδα. Έτσι, ο Κλαύδιος Λυσίας, αποδεικνύεται έξυπνος και καλά
πληροφορημένος στρατιωτικός...
Βιβλιογραφία , σχετική με τις αποδείξεις μας
Φ λ ά β ι ο ς Ι ω σ ή φ (ή Φλάβιος Ιώσηπος όπως απαιτεί η
παρεφθαρμένη ελληνική προφορά του ονόματος του).
Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς : XIV, XII (Β) — XV, XI (Β) — XVI,
VII (Α) — XVII, I (Α και Β) — XVII, I (Α) — XVIII, V (Α) — XVIII, V
(Α και Β) — XX, VIII (Α).
Π ό λ ε μ ο ι τ η ς Ι ο υ δ α ί α ς : Ι:ΙΧ (C) — I, XI (C) — I, XVII (C)
— II, X X X I (C) — II, XLI(C).
Ο πρώτος λατινικός αριθμός, συμβολίζει τον τόμο του έργου. Ο
δεύτερος, το κεφάλαιο του συγκεκριμένου τόμου. Τα λατινικά
στοιχεία, μέσα στις παρενθέσεις, συμβολίζουν τις διάφορες εκδόσεις
και τους διάφορους μεταφραστές:
(Α): Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς , ελληνικό χειρόγραφο,
μετάφραση του THEODORE REINAGH, έκδοση ERNEST LEROUX
(Β): Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς : ελληνικό χειρόγραφο, μετάφραση του ARNAULD DANDILLY, έκδοση LIDIS.
Ι ο υ δ α ί α ς , σλαβικό χειρόγραφο,
(C): Π ό λ ε μ ο ι τ η ς
μετάφραση του PIERRE PASCAL, έκδοση DU ROCHER.

Σημείωση:
Σύμφωνα με τη συνήθεια της ιστορικής απόδοσης μιας γενεαλογίας,
και για ν’ αποφύγουμε τη σύγχυση ανάμεσα στα διάφορα πρόσωπα
που έχουν το ίδιο όνομα, τους δώσαμε αριθμούς, χωρίς αυτό να
σημαίνει πως είναι έτσι γνωστοί στην Ιστορία. Η επανάληψη των
ονομάτων, που παρατηρούμε αποτελεί μια οικογενειακή συνήθεια
της εποχής. Το όνομα Σαούλ η Σαύλος είναι ένα όνομα που σπάνια
χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη. Για πρώτη φορά, το
συναντάμε στη Γ έ ν ε σ η (ΛΣΤ', 37) δοσμένο σ' έναν απόγονο του
Ησαύ, που ήταν βασιλιάς της Εδώμ, κι αντίπαλος των γιών του Ισρα-

ήλ. Μετά, υπάρχει κάποιος Σαούλ, γιος του Συμεών και μιας
Χαναναίας, εγγονός του Ιακώβ. Οι απόγονοί του, θεωρήθηκαν σα
μια ξεχωριστή φυλή, γιατί η μητέρα του ήταν από ξένη καταγωγή
(Γ έ ν ε σ ι ς ΜΣΤ', 10 και Α ρ ι θ μ ο ί ΚΣΤ', 13). Τέλος, υπάρχει ο
βασιλιάς Σαούλ, που ο διάδοχος του ήταν ο Δαυίδ (αλλά από άλλη
οικογένεια). ( Α ΄ κ α ι Β ΄ Σ α μ ο υ ή λ ) . Η σπάνια αυτή χρήση του
ονόματος από τους Εβραίους, αποδεικνύει πως δε θεωρούσαν τ’
όνομα αυτό εβραϊκό, ενώ αντίθετα παρατηρούμε να το
χρησιμοποιούν πολύ, οι Άραβες.

Στις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν , συναντάμε το παρακάτω
εδάφιο: «Κατήντησε δε εις Δέρβην και Λύστρα. και ιδού μαθητής τις
ην εκεί ονόματι Τιμόθεος, υιός γυναικός τίνος Ι ο υ δ α ί α ς
π ι σ τ ή ς , πατρός δε Έλληνος, ος εμαρτυρείτο υπό των εν Λύστροις
και Ικονίω αδελφών, τούτον η θέλησεν ο Παύλος συν αυτώ
αυτόν
διά
τους
εξελεθείν, και λαβών π ε ρ ι έ τ ε μ ε ν
Ι ο υ δ α ί ο υ ς τ ο υ ς όντας εν τοις τόποις εκείνοις. Ήδεισαν γαρ
άπαντες τον πατέρα αυτού ότι Έλλην υπήρχεν...» (ΙΣΤ', 1 - 3)
Τί σημαίνει αυτό;
«ως δε διεπορεύοντο τα ς πόλεις, παρεδίδουν αυτοίς φυλάσσειν τα
δόγματα τα κεκριμένα υπό των αποστόλων και
τ ω ν π ρ ε σ β υ τ έ ρ ω ν τ ω ν ε ν Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ . . » (ΙΣΤ', 4)
Ποια είναι αυτά τα δόγματα;
«έδοξε γάρ τω Αγίω Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεσθαι
υμίν βάρος, πλην των απανάγκες τούτων, απέχεσθαι ειδωλοθύτων
και αίματος και πνικτού και πορνείας, εξ ων διατηρούντες εαυτούς ευ
πράξετε.» (ΙΕ', 28 - 29).
Στα δ ό γ μ α τ α
λοιπόν αυτά, δηλαδή, στις διαταγές, που
στέλνουν οι απόστολοι στους νεοφώτιστους μαθητές τους, δεν
γίνεται λ ό γ ο ς γ ι α π ε ρ ι τ ο μ ή . . . Πρόκειται για το Νόμο του
Νώε, που ήταν λιγότερο αυστηρός, από το Νόμο του Μωυσή, και
που, σε λίγο, θα εξηγήσουμε τις διαφορές τους.

Κατά συνέπεια, η περιτομή που κάνει ο Παύλος στον Τιμόθεο,
ήταν παράνομη και κρυφή, με σκοπό να ξεγελάσει τους Εβραίους,
δηλαδή α π α τ η λ ή κ ι ι ε ρ ό σ υ λ η .
Δεν είχε κανένα δικαίωμα, να κάνει περιτομή στον Τιμόθεο. Δεν
ήταν ούτε ραββίνος ούτε καν Εβραίος. Αν πάλι, υποθέσουμε πως,
πράγματι ήταν Εβραίος, όπως θέλουν να μας τον παρουσιάζουν, τότε
τ’ αστυνομικά του καθήκοντα, του δίνουν ένα χαρακτήρα τελείως
λαϊκό, και σεκαμμία περίπτωση, δε θα μπορούσε να κάνει διωγμούς,
αν ήταν ιερέας. Ακόμα, είναι πολύ απίθανη η
περίπτωση, να
διδάχτηκε το Νόμο, στα πόδια του Γαμαλιήλ, αν ο προορισμός του
ήταν, να γίνει διοικητής μιας παράλληλης Ίουδαιο-ρωμαϊκής
αστυνομίας. Έτσι, όταν αργότερα δηλώνει πως έμαθε το Νόμο, στα
πόδια του Γαμαλιήλ, λέει απλούστατα ψέμματα.
Ας εξετάσουμε πώς ακριβώς γινόταν η
περιτομή.

παραδοσιακή και νόμιμη

Απαιτούσε την παρουσία τριών MOHELIM (ιερέων), κι επτά
ενήλικων αρσενικών μαρτύρων. Ο ένας απ’ τους τρεις ΜΟHELIM,
άρχιζε την περιτομή με το παραδοσιακό μαχαίρι. Ο ίδιος έπινε και
την πρώτη σταγόνα αίμα. Αντιπροσώπευε τον «Κύριο, που του
ανήκουν όλα τα πρωτεία». Οι δύο επόμενες σταγόνες αίματος,
ρίχνονταν από τους δύο άλλους MOHELIM, μέσα στο ποτήρι με το
κρασί της ευλογίας. Με το καθαγιασμένο αυτό κρασί, δρόσιζαν τα
χείλια του νεοπερίτμητου. Μετά, το ποτήρι περνούσε στον πατέρα
του και στους δύο άλλους μάρτυρες, και όλοι έπιναν από αυτό. Αυτή
ήταν η διαθήκη, ανάμεσα στους ανθρώπους του Ισραήλ, που ερχόταν μετά τη διαθήκη του Θεού με το λαό του. Ό,τι έμενε από το
κρασί, το έδιναν στη μητέρα του νεοπερίτμητου, που τ’ ανακάτευε
μέσα στη ζύμη για γλυκίσματα και μ’ αυτά κερνούσε τους
καλεσμένους, (βλ. LEON DE MODENE, Μεγάλος Ραββίνος της
Βενετίας, Ε β ρ α ϊ κ έ ς Τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ί ε ς κ α ι Έ θ ι μ α , σελ.
131).
Στη διάρκεια αυτής της τριπλής επικοινωνίας, ανάμεσα στον Θεό,
στους ιερείς και στο λαό, έψελναν τον παραδοσιακό ψαλμό. Αυτή,
λοιπόν, ήταν η μοναδική περίπτωση, που οι Εβραίοι έπιναν αίμα, κι
αυτό το αίμα ήταν ανθρώπινο, κι απόλυτα εβραϊκό. Η αποκάλυψη
του έθιμου, που αποτελεί την ιερότερη πράξη της Ιουδαϊκής
θρησκείας, διαψεύδει τη συκοφαντική φήμη, για τις δήθεν θυσίες
παιδιών των Χριστιανών στη γιορτή του Πάσχα. Ωστόσο,
εκατομμύρια Εβραίοι, σε διάστημα αιώνων, πλήρωσαν με το αίμα
τους και τη ζωή τους, τη φήμη αυτή.
Από τ’ απόσπασμα που εξετάσαμε, είδαμε πως ο Παύλος δε διστάζει
να πραγματοποιήσει, με χυδαίο τρόπο, την ιερότερη πράξη της

Ιουδαϊκής θρησκείας, πράγμα που ένας Εβραίος, που «ανατράφηκε
στα πόδια του Γαμαλιήλ», δεν θα τολμούσε ούτε να σκεφτεί.
Η πράξη του λοιπόν, αυτή, αποτελεί και την πρώτη του ιεροσυλία
και δικαιολογεί το μίσος, που έτρεφαν οι Ιουδαιο-χριστιανοί εναντίον
του, μόλις πληροφορήθηκαν το γεγονός. Ας έρθουμε τώρα, στη
δεύτερη ιεροσυλία:
«Γενομένων δε ημών είς Ιεροσόλυμα ασμένως εδέξαντο ημάς οι
αδελφοί, τη δε επιούση εισήει ο Παύλος συν ημίν προς Ιάκωβον
πάντες τε παρεγένοντο οι πρεσβύτεροι, και ασπασάμενος αυτούς
εξηγείτο καθέκαστον ων εποίησεν ο Θεός εν τοις έθνεσι διά της
διακονίας αυτού. Οι δε ακούσαντες εδόξαζον τον Κύριον, ειπόν τε
αυτώ. Θεωρείς αδελφέ, πόσαι μυριάδες εισίν Ιουδαίων των
πεπιστευκότων,
και
πάντες
ζηλωταί
του
νόμου
κατηχήθησαν δε περί σου ότι αποστασίαν
υπάρχουσιν.
διδάσκεις από Μωυσέως τους κατά τα έθνη πάντας Ιουδαίους, λέγων
μη περιτέμνειν αυτούς τα τέκνα μηδέ τοις έθεσι περιπατείν. Τί ουν
εστί; πάντως δει πλήθος συνελθείν. ακούσονται γαρ ότι επήλυθας.
Τούτο ουν ποίησον ο σοι λέγομεν. εισίν ημίν άνδρες τέσσαρες ευχήν
έχοντες εφ’ εαυτών, τ ο ύ τ ο υ ς π α ρ α λ α β ώ ν α γ ν ί σ θ η τ ι
σύν
αυτοίς
και
δαπάνησον
επ’
αυτοίς
ίνα
ξ υ ρ ή σ ω ν τ α ι τ η ν κ ε φ α λ ή ν , κ α ι γνώσι πάντες ότι ων
κατήχηνται περί σου ουδέν εστίν, αλλά σ τ ο ι χ ε ί ς κ α ι α υ τ ό ς
τ ο ν ν ό μ ο ν φ υ λ ά σ σ ω ν . Π ερί δε των πεπιστευκότων εθνών
ημείς επιστείλαμεν κρίναντες μηδέν τοιούτον τηρείν αυτούς, ει μη
φυλάσσεσθαι αυτούς τότε ειδωλόθυτον και αίμα και πνικτόν και
πορνείαν. Τότε ο Παύλος παραλαβών τους άνδρας, τη ερχόμενη
ημερα συν αυτοίς αγνισθείς εισήει εις το ιερόν, διαγγέλων την
εκπλήρωσιν των ημερων του αγνισμού, έως ου προσηνέχθη υπέρ
ενός εκάστου αυτών η προσφορά! (Π ρ ά ξ ε ι ς : ΚΑ', 1 7 - 26).
Θα παρατηρήσουμε, πρώτα απ όλα, πως ο ίδιος, ο Παύλος, στην
Α ΄ Π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Ε π ι σ τ ο λ ή (ΙΑ', 14), δηλώνει πως η
ίδια, η φύση, μας διδάσκει ότι είναι ντροπή για έναν άντρα να έχει
μακριά μαλλιά.η φράση του αυτή, αποκαλύπτει την απόλυτη άγνοιά
του, για τις Εβραϊκές συνήθειες, το μίσος του γι’ αυτές, και το
ψυχολογικό του σύμπλεγμα απέναντι στα μακριά μαλλιά, για τον
απλούστατο λόγο, ότι ήταν φαλακρός. Το ξύρισμα των μαλλιών ήταν
άμεσα συνδεδεμένο με την τελετή του εξαγνισμού κι επιτρεπόταν
μόνο στην περίπτωση αυτήν... Η δήθεν θεωρία, για τη φύση του
άντρα με κοντά μαλλιά, είναι μια έμμεση προσβολή προς την τελετή
του εξαγνισμού, πράγμα που δεν θα τολμούσε, ποτέ του να κάνει
ένας Εβραίος. Άλλωστε, γνωρίζουμε πως ο Ιησούς είχε μακρυά
μαλλιά. Στο εδάφιο όμως, αυτό, υπάρχει κάτι, πολύ σοβαρότερο. Οι
τέσσερεις αυτοί άντρες, ήταν σίγουρα Εβραίοι κι είχαν δώσει όρκο να
εξαγνιστούν στο Ναό. Το ξύρισμα των μαλλιών ήταν μέρος της

ιεροτελεστίας. Η ιεροτελεστία του εξαγνισμού κόστιζε χρήματα, και
πάντα, κάποιος αναλάμβανε να τα πληρώσει, γιατί δεν επιτρεπόταν
στον ίδιο τον «ταγμένο» (έβρ. NAZIR, κι η πράξη του: NAZI RAT) ν’
αγγίξει οποιοδήποτε νόμισμα, χρυσό, αργυρό ή χάλκινο. Αν ο
Παύλος είχε περιοριστεί, στο να πληρώσει τις υποχρεώσεις των
τεσσάρων NAZIRIM στους ιερείς, το γεγονός δεν θα σκανδάλιζε,
γιατί πολλοί ηγεμόνες και πλούσιοι (ο Φλάβιος Ιωσήφ αναφέρει
συγκεκριμένα το βασιλιά Ηρώδη-Αγρίππα τον Α') δέχονταν μ’
ευχαρίστηση να πληρώσουν τα έξοδα εξαγνισμού, γιατί θεωρούσαν
τους NAZIRIM, καθαγιασμένους ανθρώπους. Ποτέ όμως, ένας
άρχοντας, που πλήρωνε για τους NAZIRIM, δεν έπαιρνε και μέρος
στον εξαγνισμό, κρυφά ή φανερά! Η χρηματική συνεισφορά του,
συμβόλιζε μόνο την πρόθεσή του να βοηθήσει τους ανθρώπους, που
εξαγνίζονταν εμπρός στο Θεό. Βλέπουμε, όμως, πως ο Π α ύ λ ο ς
σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι σ τ ο ν ε ξ α γ ν ι σ μ ό ! Παρουσιάζεται, δηλαδή, κι
ο ίδιος σαν NAZIR, εξαπατώντας και τους ιερείς και τη θρησκεία.
Προσπαθεί ν’ αποδείξει, γι’ άλλη μια φορά και με μια επίσημη πράξη,
πως είναι Εβραίος. Η πράξη του αυτή, δεν είναι μόνο μια απάτη, με
σκοπό να παραποιήσει την ταυτότητά του. Είναι ι ε ρ ο σ υ λ ί α !
Κι ας περάσουμε τώρα, στην τρίτη περίπτωση.
Στην Ιερουσαλήμ, ο χιλίαρχος Λυσίας προσκαλεί τα μέλη του
Σανχεντρίν και τον Παύλο να παρουσιαστούν εμπρός του, για να
κρίνει ποιος τελικά έχει δίκιο, και γιατί προσπάθησαν να σκοτώσουν
τον Παύλο. Πράγματι, γίνεται η συγκέντρωση κι ο Παύλος αρχίζει
να μιλάει: «άνδρες αδελφοί, εγώ πάση συνειδήσει αγαθή
πεπολίτευμαι τω Θεώ άχρι ταύτης της ημέρας...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς Κ Γ ' ,
1 ) . Εξοργισμένος, ο αρχιερέας Ανανίας διατάζει έναν από τους
διπλανούς του, να χτυπήσει τον Παύλο στο στόμα. Τότε, ο Παύλος
ακούει την προσταγή και λέει στον αρχιερέα: «τύπτειν σε μέλλει ο
Θεός, τοίχε κεκονιασμένε!» (να σε χτυπήσει ο Θεός, ασβεστωμένε
τοίχε).
Η έννοια της παράξενης αυτής βρισιάς, είναι γνωστή. Οι Εβραίοι,
συνήθιζαν να βάφουν με άσβεστη τους τάφους και τα μνημεία, ώστε
να φαίνονται από μακριά και ν’αποφεύγει ο κόσμος να πλησιάζει,
επειδή θεωρούσαν τους νεκρούς και τις κατοικίες τους ακάθαρτες.
Έτσι,
τα
επίθετα
«μνημείο»
και
«ασβεστωμένος
τοίχος»
ερμηνεύονται με τις σύγχρονες εκφράσεις «σαπίλα» και
«βρωμιάρης». (Ο Ιησούς συνήθιζε, κι αυτός, ν’ αποκαλεί έτσι τους
αντιπάλους του, βλ. Λ ο υ κ ά ς , ΙΑ', 44, κ.ά.).
Ο Παύλος, καταλαβαίνοντας, ξαφνικά, την γκάφα που έκανε,
προσβάλλοντας τον αρχιερέα, προσπαθεί να τα διορθώσει λέγοντας:

«ουκ ήδειν αδελφοί, ότι εστίν αρχιερεύς. γέγραπται γαρ. άρχοντα
του λαού σου ουκ ερείς κακώς... ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΓ', 5, κι αναφορά
στην Έ ξ ο δ ο , ΚΒ', 27).
Αυτό είναι ακόμα μία απόδειξη πως λέει ψέματα, δηλώνοντας πως
ανατράφηκε στα πόδια του Γαμαλιήλ, γιατί, στην περίπτωση αυτή,
θα πρέπει να γνώριζε προσωπικά τον Ανανία. Κι αν, ακόμα, δεν τον
υποχρεωμένος
ν’
γνώριζε
προσωπικά,
ήταν
αναγνωρίσει
τα
διακριτικά
σημεία
του
α ξ ι ώ μ α τ ό ς τ ο υ , αν, πράγματι, είχε σπουδάσει το νόμο.
Τί θα μπορούσε να σκεφτούμε, για ένα σημερινό χριστιανό ιερέα,
που παρουσιάζεται σένα συνέδριο και δεν αναγνωρίζει, από τη στολή
του, τον Πάπα;
Για να γίνει κανείς Εβραίος, έπρεπε να περάσει από δύο στάδια,
και, μόνο τότε, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν «γιος του
Ισραήλ»:
α) στο πρώτο στάδιο, οι πιστοί τηρούσαν το νόμο του Νώε, που
ήταν λιγότερο αυστηρός, από το νόμο του Μωυσή. Οι υποχρεώσεις
τους ήταν απλές κι εύκολα μπορούσαν να τηρηθούν. Δεν άγγιζαν
αίμα και δεν έτρωγαν κανένα ζώο, που είχε πεθάνει από πνιγμό (βλ.
Γ έ ν ε σ ι ς : Θ', 1 - 7 )...κ.τ.λ.
β) στο δεύτερο στάδιο, οι πιστοί ήταν υποχρεωμένοι να τηρήσουν
το νόμο του Μωϋσή μ’ όλη του την αυστηρότητα. Απαγορευόταν ν’
αγγίξουν αίμα, να πάρουν τροφή, από προσφορές που είχαν γίνει γι’
άλλους
θεούς
(ειδωλόθυτα),
ν’
αγγίξουν
ακάθαρτα
ζώα
( Δ ε υ τ ε ρ ο ν ό μ ι ο : Ι B έως ΚΣΤ)..κ.τ.λ.
Έτσι, καταλαβαίνουμε πως ο Παύλος δεν υπήρξε, ποτέ του, ούτε
Ιουδαίος στο πρώτο στάδιο του προσηλυτισμού, γιατί, από τα ίδια
του τα γραφτά, παραβαίνει το νόμο του Νώε, που συστήνει το γάμο
και την τεκνοποίηση ( Γ έ ν ε σ ι ς Θ', 7): «ώστε και ο εκγαμίζων
καλώς ποιεί, ο δε μη εκγαμίζων κρείσσον ποιεί» ( Α ΄ π ρ ο ς
Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Ζ', 38).
Όσο για την περιτομή, που έκανε μόνο και μόνο, για ν’ αποκτήσει
την κόρη του Γαμαλιήλ, είναι πιθανό, πως ήταν το ίδιο παράνομη και
το ίδιο ιερόσυλη, σαν κι αυτήν που έκανε στον Τιμόθεο ο ίδιος.
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Ο Παύλος και οι γυναίκες
Αν μ’ αγαπούσατε όσο σας αγαπώ, τότε κανείς θνητός δε θ’
αγαπιότανε όσο εγώ...
Πάπας Γρηγόριος ο Ζ':
Γράμμα προς την MATHILDA,
δούκισσα της Τοσκάνης κι ερωμένη του
(Αναφέρεται από τον GEORGES LAS VERGNAS στο βιβλίο του: η
πολυγαμική αγαμία του κλήρου, σελ. 23. Βιβλιογραφικά
ντοκουμέντα υπάρχουν στο ίδιο βιβλίο στη σελ. 199. No 26, 27, 28
και 29.)

Είναι ένα καινούργιο, και διαφορετικό, είδος ανθρώπων, μια
καινούργια ράτσα, που δε μοιάζει με τίποτα με τους ανθρώπους, που
γνωρίζαμε μέχρι χθες. Δεν έχουν πατρίδα ούτε ήθη ούτε παραδόσεις.
Αντιμάχονται όλους τους θεσμούς, θρησκευτικούς και πολιτικούς.
Παραβαίνουν όλους τους νόμους και καταδιώκονται από τη νόμιμη
δικαιοσύνη. Με τη συμπεριφορά τους, σ’ όλα τα μέρη του κόσμου,
έχουν αποκτήσει τη χειρότερη φήμη. Θεωρούν τιμή τους να
χαρακτηρίζονται με το σιχαμένο τους όνομα: Οι Χριστιανοί... Τους
κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι Χριστιανοί για τις θεωρίες τους, ο
Σωκράτης τους αντιμετώπισε, για τις δικές του θεωρίες μ’ ένα
ατρόμητο κουράγιο και μια καταπληκτική ηρεμία. Τα λίγα αξιόλογα
μέρη της ηθικής διδασκαλίας τους, τα έχουν πει, πριν από αυτούς, οι
μεγάλοι φιλόσοφοι. Κατηγορώντας την πατροπαράδοτη θρησκεία
μας, που την ονομάζουν ειδωλολατρία, διακηρύσσουνε πως τ’
αγάλματα των Θεών μας είναι άψυχες πέτρες, που, πλανημένοι
εμείς, λατρεύουμε. Γνωρίζουμε όμως, πριν απ αυτούς, με τί υλικό
κατασκεύασαν οι καλλιτέχνες τ’ αγάλματα των Θεών. Γνωρίζουμε,
πριν από αυτούς, ότι τ’ αγάλματα είναι ο υλικός συμβολισμός των
Θεών.
Γνωρίζουμε τα λόγια του Ηρόδοτου, που είπε: «Όποιος προσεύχεται στις εικόνες, χωρίς να γνωρίζει τους Θεούς και τους Ήρωες,
που αντιπροσωπεύουν, είναι σα να προσεύχεται σε άψυχες πέτρες!»

Η δύναμη, που ισχυρίζονται πως έχουν, προέρχεται από
μυστηριώδη ο ν ό μ α τ α κι επικλήσεις σε διάφορα δαιμόνια. Χάρις
στη μαγεία, ο Κύριός τους πραγματοποίησε όλα τα καταπληκτικά
έργα, που του αποδίδουν. Έπειτα, με δολιότητα, διέταξε τους
οπαδούς του, να φυλάγωνται από αυτούς, που γνωρίζουν τα ίδια
μυστικά και την ίδια τέχνη μ’ εκείνον, και ν’ αποφεύγουν αυτούς,
που φτάνουν, χάρις στην ίδια τεχνική, στα ίδια αποτελέσματα, γιατί
υποτίθεται πως μόνον αυτός ενισχυόταν από τη Θεία Δύναμη. Αστεία
και γελοία αντίφαση! Καταδικάζοντας τους μιμητές του, πως δεν
καταδικάζει και τον ίδιο του τον εαυτό; Αν οι ταχυδακτυλουργίες του
δεν είναι αποτέλεσμα άπατης και τσαρλατανισμού, τότε γιατί οι
ταχυδακτυλουργίες των άλλων, που χρησιμοποιούν την ίδια,
άκριθώς, τεχνική, είναι απατηλές και καταδικάσιμες;...» (Κέλσιος:
Α λ η θ ή ς λ ό γ ο ς ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν 1 -3.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τον συγγραφέα αυτόν, υπάρχουν στο
πρώτο μας βιβλίο, «Ο Ιησούς ή το θανάσιμο μυστικό των Ναϊτών».
Εδώ, χρησιμοποιείται η θαυμάσια μετάφραση στα γαλλικά, του
LOUIS ROUGIER, έκδοση J.J. PAUVERT, Παρίσι 1956.).
Σε μιαν άλλη παράγραφο, του ίδιου έργου, ο τρομερός αυτός
συγγραφέας παρουσιάζει τον τρόπο, που χρησιμοποιούσαν οι
Χριστιανοί, για ν’ αποκτήσουν οπαδούς μέσα στα σπίτια και στις
οικογένειες:
«Παρατηρήστε τους νηματουργούς, τους σανδαλοποιούς, τους
υφαντές, ανθρώπους τελείως αμόρφωτους, πως κρατούν το στόμα
τους κλειστό, μπροστά στους κυρίους τους, που είναι άνθρωποι
έμπειροι, με κρίση και με μόρφωση. Παρατηρήστε τους, πως
διαδίδουν τις θεωρίες τους στα π α ι δ ι ά κ α ι σ τ ι ς γ υ ν α ί κ ε ς
τ ω ν σπιτιών, που είναι στο ίδιο επίπεδο αγραμματοσύνης μ’
εκείνους.
Παρατηρήστε
τους,
πως
διηγούνται
όλες
τις
θαυματουργικές ανοησίες της πίστης τους. Υποστηρίζουν πως μόνο
αυτοί είναι άξιοι εμπιστοσύνης και μόνο αυτοί γνωρίζουν την
αλήθεια. Ο πατέρας της οικογένειας, οι παιδαγωγοί, είναι, κατά τη
γνώμη τους, τρελλοί, που αγνοούν την αλήθεια και δεν είναι ικανοί
να τη διδάξουν. Μόνο αυτοί γνωρίζουν τον αληθινό τρόπο ζωής. Τα
παιδιά, με την απειρία τους, τους ακολουθούν εύκολα, κι ετσι, η
ευτυχία διοχετεύεται σε ολόκληρο το σπίτι και την οικογένεια! Αν τη
στιγμή που ρητορεύουν, παρουσιαστεί ένας παιδαγωγός ή ο πατέρας
της οικογένειας ή ένα οποιοδήποτε άλλο σοβαρό πρόσωπο, σωπαίνουν ντροπαλοί. Κι εξηγούν τη στάση τους αυτή, με τη
δικαιολογία, ότι ο λόγος της αλήθειας είναι φτιαγμένος μόνο για
παιδιά κι αγράμματες γυναίκες, και πως, αν ακουστεί στ’ αυτιά των
διεστραμμένων ατόμων σαν τον πατέρα και τους παιδαγωγούς, θα
προκαλέσει τη σκληρή τιμωρία, αυτών που τον κηρύσσουν.
Φεύγοντας, δεν ξεχνάνε να υπενθυμίζουν στ’ ανύποπτα θύματα
τους, πως, αν θέλουν να μάθουν περισσότερα, δεν έχουν παρά να

συγκεντρωθούν κρυφά στο γυναικωνίτη ή στο μαγαζι του
σανδαλοποιού ή στο εργαστήρι του νηματουργού, για να διδαχτούν
εκεί, τον αληθινό δρόμο της ζωής...».
Να λοιπόν, που μας δίνεται η ευκαιρία, να θαυμάσουμε μια
ζωντανή εικόνα της εποχής. Δεν πρόκειται γι’ αναπαράσταση. Ο
Κέλσιος, που τα γράφει αυτά, και που ήταν σύντροφος του
Αυτοκράτορα Ιουλιανού, στις φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας,
διορισμένος, αργότερα, από τον ίδιο ηγεμόνα, σαν διοικητής της
Καππαδοκίας, της Κιλικίας και της Βυθινίας, θα είχε σίγουρα άμεση
εμπειρία της προπαγάνδας των χριστιανών.
Θα ξανασυναντήσουμε ανάλογες μαρτυρίες, σε χριστιανικά πλέον
κείμενα, που αποδεικνύουν τον προπαγανδιστικό ρόλο, που έπαιζαν
οι γυναίκες, κι ιδιαίτερα οι νέες κοπέλλες. Πολύ συχνά, τις «έδιναν
για γάμο» εξαπατημένοι από διάφορες αόριστες υποσχέσεις (πράγμα
που απαγορευόταν αυστηρά στο Ισραήλ). Το αποτέλεσμα ήταν να
δημιουργούνται στις κοπέλλες αυτές, σοβαρά ηθικά προβλήματα,
που οι κήρυκες της νέας θρησκείας τα δικαιολογούσαν με τις θεωρίες
τους περί αγαμίας, εγκράτειας και παρθενίας.
Στη συνέχεια του κεφαλαίου μας, θα εξετάσουμε ένα απόκρυφο
κείμενο, τις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Π α ύ λ ο υ , π ο υ λέγονται και
Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Π α ύ λ ο υ κ α ι τ η ς Θ έ κ λ α ς . Σήμερα,
υπάρχουν σε σλαβική, συριακή και αραβική έκδοση, του 6ου αιώνα.
Υπάρχουν, ακόμα, αποσπάσματα της ελληνικής έκδοσης, σ’ έναν
πάπυρο του 5ου αιώνα. από το κείμενο αυτό, φαίνεται καθαρά η
επιρροή του Παύλου στις γυναίκες, που, με τα κριτήρια της εποχής
του, μόνο σα μαγεία θα μπορούσε να εξηγηθεί.
Ο Παύλος συστήνει στους νέους ν’ αποφεύγουν το γάμο.
Ταυτόχρονα συστήνει το ίδιο πράγμα και στις νέες. Βλέπουμε, όμως,
πως, αν η θεωρία αυτή, για τους πρώτους δε δημιουργεί και τόσο
τραγικά αποτελέσματα, για τις δεύτερες γίνεται ένα είδος
πραγματικής ηθικής δουλείας στους σκοπούς του κινήματος του.
Ας εξετάσουμε, τώρα, μερικά
αποσπάσματα του κειμένου:

από

τα

χαρακτηριστικότερα

Ευτυχισμένοι αυτοί, που έχουν τις γυναίκες τους, σα να μην τις
είχανε, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν το Θεό...» (V).
«Κι ενώ ο Παύλος έλεγε αυτά, στη συγκέντρωση που είχε γίνει στο
σπίτι του Ονησίφορου, η Θέκλα, μια νέα κοπέλλα, που τη μητέρα
της την έλεγαν Θεοκλεία κι ήταν αρραβωνιασμένη με κάποιον
Θάμυρι, καθισμένη κοντά στο παράθυρο, άκουγε, μέρα και νύχτα, τα
λόγια του Παύλου... και δεν απομακρυνόταν ούτε στιγμή από το

παράθυρο... ακόμα, ε π ε ι δ ή έ β λ ε π ε π ο λ λ έ ς γ υ ν α ί κ ε ς
κ α ι π α ρ θ έ ν ο υ ς ν α π η γ α ί ν ο υ ν π ρ ο ς τ ο ν Π α ύ λ ο ...
Δ ε ν είχε δει ποτέ της το πρόσωπο του Παύλου, είχε ακούσει μόνο τη
φωνή και τα λόγια του...» (VII).
«...και είπε η Θεοκλεία: έχω άσχημα νέα να σου διηγηθώ θαμυρι.
Εδώ και τρεις μέρες και τρείς νύχτες, η Θέκλα κάθεται κοντά στο
παράθυρο και δε σηκώνεται, ούτε για να φάει ούτε για να πιεϊ, αλλά,
Βυθισμένη σαν σεμιάν απόλυτη ηδονή, ακούει τα λόγια ενός ξένου
άντρα, που λέει πράγματα ψεύτικα κι απατηλά. Κι έγώ απορώ, και
δεν ξέρω τί να κάνω, γιατί η ηθική της κοπέλλας μου θίγεται μαυτόν
τον τρόπο, ανεπανόρθωτα...» (VIII).
«Θάμυρι, ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος, αναστατώνει
ολόκληρη την πόλη του Ικονίου, και μαζί και την κόρη μου τη
Θέκλα. Όλες οι γυναίκες κι οι νέοι τον ακολουθούν και
παρακολουθούν τις διδασκαλίες του... Κι η κόρη μου, δεμένη πάνω
στο παράθυρο, σαν αράχνη, από τα λόγια του, υ π ο φ έ ρ ε ι α π ό
έναν πόθο άγνωστο κι ένα φρικτό πάθος... Με
τ α λ ό γ ι α τ ο υ , η κ ό ρ η μ ο υ έ χ ε ι χ α θ ε ί . . . » (IX).
«Κι όλοι τους έκλαιγαν και θρηνούσαν. Ο θαμυρις, γιατί έχανε έτσι
τη μνηστή του, η Θεόκλεια, γιατί έχανεΤην κόρη της, κι οι δούλες,
γιατί έχαναν την κυρία τους. Μέσα στο σπίτι, βασίλευε ταραχή και
πένθος. Ωστόσο, η Θέκλα δε συγκινήθηκε απ όλα αυτά και συνέχιζε
να παρακολουθεί αδιάκοπα τα λόγια του Παύλου...» (Χ).
«Κι ο Θάμυρις, όταν άκουσε αυτά, γεμάτος μίσος και θυμό,
σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του Ονησίφορου, με άρχοντες,
διοικητικούς υπάλληλους και πλήθος κόσμου, οπλισμένους με ξύλα.
και είπε στον Παύλο: Διέφθειρες την πόλη μας. Μαζί μ’ αυτήν, και
την αρραβωνιαστικιά μου, ώστε να μη θέλει πλέον να με παντρευτεί.
Έλα να σε πάμε στον ηγεμόνα Κεστίλιο. Κι όλος ο κόσμος έλεγε:
οδηγείστε το μ ά γ ο σ τ ο ν ηγεμόνα. Διέ φ θ ε ι ρ ε ό λ ε ς τ ι ς
γ υ ν α ί κ ε ς κ α ι τ ι ς κ ό ρ ε ς μ α ς . . . » (XV).
«Κι ο Θάμυρις στάθηκε πάνω στο βήμα κι είπε με δυνατή φωνή:
Ανθύπατε, ο άνθρωπος αυτός, που δε γνωρίζουμε από που έρχεται,
διδάσκει στις παρθένους, να πάψουν να παντρεύονται· ας μιλήσει
λοιπόν, κι ας εξηγήσει σ’ εσένα, γιατί διδάσκει παρόμοια
πράγματα...» (XVI).
Από την ανάκριση που ακολουθεί, ο Ανθύπατος καταλαβαίνει πως
ο Παύλος είναι χριστιανός και διατάζει να τον φυλακίσουν
αλυσοδεμένο, μέχρι ν’ αποφασίσει τί θα κάνει μ’ αυτόν.

Αλλά, τη νύχτα, η Θέκλα πήγε στην πύλη της πόλης, κι έδωσε τα
βραχιόλια της στο φύλακα, για να την αφήσει να βγει εξω. Μόλις
βγήκε από την πόλη, πήγε προς τη φυλακή. Κι εκεί, πρόσφερε έναν
ασημένιο καθρέφτη στο δεσμοφύλακα, για να την αφήσει να δει τον
Παύλο. Έπειτα, μπήκε στο κελί του, κάθισε στα πόδια του κι άκουσε
από το στόμα του, για τα μεγαλεία του Θεού. Κι ο Παύλος δε
στενοχωριόταν για την κατάστασή του, αλλά δίδασκε με την
ε λ ε υ θ ε ρ ί α τ ο υ Θ ε ο ύ . Κι η
πίστη μεγάλωνε μέσα στη
Θέκλα, και φιλούσε τις αλυσίδες του Παύλου...» (XVIII).
Την ελευθερία του Θεού, ή την ελευθερία των παιδιών του Θεού;
Η
διφορούμενη αυτή φράση, υπονοεί πως οποιαδήποτε πράξη
δικαιολογείται, με την άγνοια του καλού και του κακού!
Εδώ, θ’ ανοίξουμε μια παρένθεση. Η
μετάφραση που
χρησιμοποιούμε (ή κοπτική του έκδοση χρονολογείται από τον 6ο
αιώνα, αλλά το πρωτότυπο κείμενο, πρέπει να είναι πολύ
παλαιότερο, γιατί αναφέρεται από τον Τερτυλλιανό, στις αρχές του
2ου αιώνα) είναι του Αββά VOUAUX, IMPRIMATUR 1912.
Στην τελευταία φράση που αναφέραμε, ο μεταφραστής σημειώνει:

Ε δ ώ , θα έπρεπε να σημειώσουμε πως η κατά λέξη χρησιμοποίηση
του κειμένου, δε θα πρέπει να προκαλέσει σκάνδαλο, θα ήταν
κ α λ ύ τ ε ρ α ν α α π ο σ ι ω π ή σ ο υ μ ε τ ο γεγονός, και να μην
παρεξηγήσουμε την απλοϊκότητα του συγγραφέα. Τελικά, πρόκειται
για μια εκδήλωση της τέλειας χριστιανικής αγάπης, παρόμοιας με της
αμαρτωλής, που έπλυνε τα πόδια του Ιησού. Αυτό, ακριβώς, είναι το
συναίσθημα της Θέκλας...» (σελ. 181).
Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως ο Αββάς VOUAUX δεν
α π ά λ υ ν ε , κατά κάποιο τρόπο, τις εκφράσεις του αρχικού
κείμενου! Γνωρίζουμε την περίπτωση του έργου του Αββά ΑΜΙΟΤ,
«Α π ό κ ρ υ φ α
της
Καινής
που,
παρουσιάζοντας
τα
Δ ι α θ ή κ η ς » διαλεγμένα από τον DANIEL ROPS (!), φρόντισε να
τα συμμορφώσει, πριν τα παρουσιάσει στο κοινό. Φτάνει μια απλή
σύγκριση, με το « Λ ε ξ ι κ ό τ ω ν Α π ό κ ρ υ φ ω ν » τ ο υ Αββά
MIGNE, που απευθύνεται στους κληρικούς, για να καταλάβει κανείς
τις σκόπιμες κι υστερόβουλες παραλλαγές.
του
Θα παρατηρήσουμε ακόμα, πως, αν οι Π ρ ά ξ ε ι ς
Π α ύ λ ο υ κ α ι τ η ς Θ έ κ λ α ς έχουν καταχωρηθεί στ’ απόκρυφα, κι αν ο Πάπας Λέων (γύρω στα 450), καταδίκασε όλα τ’
απόκρυφα, γιατί τα χρησιμοποιούσαν οι αιρετικοί, ωστόσο, δεν
παρέλειψε να σημειώσει πως: «...τα θαύματα που περιγράφονται

μέσα στ’ απόκρυφα, δεν πρέπει να χαρακτηριστούν σα φανταστικά,
αλλά, είναι βέβαιο, πως, πράγματι, έγιναν από τους αποστόλους ή
από άλλους, που επικαλέστηκαν τη δύναμη των αποστόλων». Κι
έτσι, μας δίνει τη βεβαιότητα, πως η παραδοχή των απόκρυφων,
επιτρέπεται κι αναγνωρίζεται, αρκεί να μη χρησιμοποιηθούν για
αιρετικούς σκοπούς!
Αν ανοίξαμε αυτήν την παρένθεση, το κάναμε ειδικά, για να
επισημάνουμε το γεγονός, πως η προσκόλληση των νέων προς τον
Παύλο, άρχιζε μ’ έ ν α σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ό τ ρ ό π ο , π ο υ
στη συνέχεια δικαιωνόταν από την οριστική
Είδαμε όμως, πως η
προσχώρηση
στο
κίνημα.
φυσιογνωμία κι η γενική εξωτερική μορφή του Παύλου, δε θα
μπορούσαν να δικαιολογήσουν την επιρροή του στις γυναίκες.
Πρόκειται λοιπόν, για κάτι άλλο. Κι αυτό, το κάτι άλλο, θα το
εξετάσουμε αργότερα. Ας ξαναγυρίσουμε όμως, για λίγο, στις
Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Π α ύ λ ο υ κ α ι τ η ς Θ έ κ λ α ς , γιατί παρουσιάζουν ενδιαφέροντα πράγματα:
«Και στο διάστημα αυτό, έψαχναν παντού για τη Θέκλα, οι
συγγενείς της, μαζί με τον Θάμυρι. Νόμιζαν ότι είχε χαθεί, κι
ερευνούσαν όλους τους δρόμους, για να τη βρουν. Κάποιος
σκλάβος, που ήταν φίλος του φύλακα της πύλης, μαρτύρησε πως η
Θέκλα είχε βγει εξω από την πόλη, τη νύχτα. Ρώτησαν το φύλακα, κι
αυτός τους πληροφόρησε πως η κοπέλλα, πράγματι, είχε βγει εξω
και πήγε στη φυλακή, που κρατούσαν τον ξένο. Πήγαν λοιπόν, στη
φυλακή και την β ρ ή κ α ν δ ε μ έ ν η μ α ζ ί τ ο υ μ’ ε ρ ω τ ι κ ά
δ ε σ μ ά . Τ ό τ ε πήγαν και μαρτύρησαν το γεγονός στον ηγεμόνα.»
(XIX).
«Ο ηγεμόνας διέταξε να οδηγήσουν εμπρός του, τον Παύλο. Μόλις
τον πήραν, η Θ έ κ λ α ά ρ χ ι σ ε ν α κ υ λ ι έ τ α ι π ά ν ω σ τ ο
χώμα, στον τόπο ακριβώς, που καθόταν, πριν,
ο Π α ύ λ ο ς κ α ι δ ί δ α σ κ ε . Ο ηγεμόνας διέταξε να φέρουν
και τη Θέκλα, κι εκείνη υπάκουσε στη διαταγή, όλο χαρά. Κι όταν ο
Παύλος ξαναπαρουσιάστηκε, εμπρός στον ηγεμόνα, το πλήθος
φώναζε δυνατά: Ε ί ν α ι μ ά γ ο ς , σ κ ο τ ώ σ τ ε τ ο ν ! Ωστόσο, ο
ηγεμόνας άκουγε μ’ ευχαρίστηση τα λόγια του Παύλου. Κατόπιν,
συγκέντρωσε το συμβούλιο, κάλεσε τη Θέκλα, λέγοντας της: Γιατί
αρνήσαι να παντρευτείς με τον Θάμυρι, σύμφωνα με τά έθιμα του
Ικόνιου; Εκείνη όμως, στεκόταν σιωπηλή και κοίταγε με πόθο τον
Παύλο. Τότε, η μητέρα της, βλέποντας πως δ ε ν α π α ν τ ο ύ σ ε
σ τ ο ν η γ ε μ ό ν α , φώναξε: Κάψτε την παράνομη, κάψτε την,
αυτήν που αντιτίθεται στο γάμο, κάψτε την, στη μέση του θεάτρου,
παραδειγματιστούν
όλες
οι
άλλες
για
να
γ υ ν α ί κ ε ς . » (XX).

«Κι ο ηγεμόνας δεν ήταν σύμφωνος με την καταδίκη, κι υπέφερε
γι’ αυτό. Ωστόσο, μαστίγωσε τον Παύλο και τον έδιωξε από την
πόλη. Κατόπιν, διέταξε να κάψουν τη Θέκλα. Όλος ο κόσμος, και
μαζί κι ο ηγεμόνας, πήγε στο θέατρο, για να παρακολουθήσει την
εκτέλεση της νέας. Κι η Θέκλα ήταν σαν ένα χαμένο στην έρημο
πρόβατο, που αναζητά το Βοσκό του. Έ τ σ ι κ ι ε κ ε ί ν η ,
α ν α ζ η τ ο ύ σ ε τ ο ν Π α ύ λ ο ! Κι όπως γυρόφερνε το Βλέμμα
της, μέσα στο πλήθος, είδε τον Κύριο με τη μορφή του Παύλου κι
είπε: Ίσως να έχανα το κουράγιο μου, και γι’ αυτό ήρθε ο Παύλος,
για να μενισχύσει. και κ ά ρ φ ω ν ε π ά ν ω τ ο υ τ ο β λ έ μ μ α
τ η ς , μ ε π ό θ ο . Αλλά, εκείνος ανέβηκε στον ουρανό.» (XXI).
Η συνέχεια της αφήγησης είναι ακόμα πιο καταπληκτική. Ξεσπάει
μια ε ξ έ γ ε ρ σ η τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν , π ο υ προσπαθούν ν’
απελευθερώσουν τη Θέκλα. Πράγματι, πετυχαίνουν το σκοπό τους,
κι η Θέκλα σώζεται και φεύγει ντυμένη σαν άντρας, μαζί μ’ ένα
πλήθος από νέους και νέες. Ξανασυναντάει τον Παύλο, στην
Αντιόχεια της Πισιδίας.
Ας αφήσουμε κατά μέρος, όλα τα θαυματουργικά γεγονότα, όπου
οργιάζει η
φαντασία του συγγραφέα και των μεταγενέστερων
αντιγραφέων. Παραμένει, η
ιστορία της Θέκλας, σαν ιστορικό
γεγονός, που, όπως μας λέει ο Αββάς VOUAUX, «τιμήθηκε πάντοτε
με ιδιαίτερο τρόπο από την εκκλησία».
Παρατηρούμε πως η «γοητεία» του Παύλου στις γυναίκες, με
σκοπό τη μεταμόρφωση τους σε προπαγανδίστριες του κινήματός
του, η «γοητεία» αυτή, είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός και μένει
μόνο το πρόβλημα μιας ριζοσπαστικής ερμηνείας της. ΒέΒαια,
υπάρχουν άπειροι κύριοι, που θα μας διαβεβαιώσουν πως η
«γοητεία» αυτή, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά το ίδιο το .«Άγιο
Πνεύμα». Αλλά, ένα «Άγιο Πνεύμα», που κάνει μια κοπέλλα να
κυλιέται πάνω στο χώμα, που καθόταν προηγουμένως ο Παύλος, που
την κάνει να μένει βουβή, αντικρύζοντάς τον, που την υποχρεώνει
να μοιράζει τα κοσμήματα της, για να μπορέσει να τον συναντήσει,
ένα τέτοιο «Άγιο Πνεύμα», αφήνει σκεπτικό τον οποιοδήποτε λογικό
αναγνώστη.
Η περίπτωση που διαβάσαμε, θυμίζει, καθαρά, την περίπτωση της
Δρουσίλλας, που χάρις στην γοητεία του Σίμωνα του Μάγου,
εγκατέλειψε το σύζυγο της, το βασιλιά της Εμεσού, Αζίζ, για να πάει
να ζήσει μ’ έναν απελεύθερο, τον προκουράτορα της Ιουδαίας,
Αντώνιο Φέλιξ. Κι επιβεβαιώνει, γι’ άλλη μία φορά, το συλλογισμό
μας, πως ο Σίμωνας ο Μάγος δεν ήταν άλλος από τον Παύλο, τον
πρώην Ιδουμαίο πρίγκιπα Σαύλο ή Σαούλ...

Και ξαναγυρίζουμε σ’ έναν άλλο συλλογισμό μας, που, σύμφωνα μ’
αυτόν, η κόρη του Γαμαλιήλ δέχτηκε, αρχικά, να παντρευτεί τον
Σαύλο, όχι γιατί γοητεύτηκε από την ομορφιά του, αλλά, γιατί ο
τελευταίος χρησιμοποίησε κάποιο τέχνασμα μαγικό.
Άλλωστε, θα κάναμε λάθος, αν νομίζαμε πως, μόνο στην
περίπτωση του Παύλου, συναντάμε αποδείξεις, για την πρακτική
εφαρμογή της μαγείας. Όλοι οι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν τη
θεραπευτική μαγεία, κι υπάρχουν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις, στ’
αρχαία κείμενα, γι’ αυτό. Είναι πολύ πιθανό, πως, πάλι, κάποια
μαγικά τεχνάσματα χρησιμοποιούσαν για ν’ αντιμετωπίσουν, μ’
εντυπωσιακό τρόπο, τα θηρία μέσα στα θέατρα και στις αρένες.
Ωστόσο, τις γνώσεις αυτές, τις γνώριζαν λίγοι μόνο, ηγέτες του
κινήματος και τις κρατούσαν μυστικές από το μεγάλο πλήθος των
πιστών. Η
φανατική αυτή μυστικότητα κι ο φόβος να μην
αποκαλυφθούν τα επικίνδυνα κι ενοχοποιητικά μυστικά, είχε σαν
αποτέλεσμα να χαθούν, σιγά - σιγά, οι γνώσεις αυτές, και ν’
απομείνει μόνο η
τυπική εφαρμογή τους, χωρίς πλέον τα
καταπληκτικά φαινόμενα, που διατηρήθηκαν με τη μορφή του
εξορκισμού, των τελετουργιών κ.τ.λ.
Να τι μας λέει ο Ωριγένης στο « Κ α τ ά Κ ε λ σ ί ο υ » : Υπάρχουν
μερικές γνώσεις, που τις κρύβουν από το πολύ πλήθος, κι
αποκαλύπτονται, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, και μετά την
εσωτερική διδασκαλία. Οι γνώσεις αυτές, δεν αποτελούν καθαυτό
χριστιανικές θεωρίες.»

Ας εξετάσουμε τώρα, μερικά ακόμη κείμενα που αποκαλύπτουν τις
μυστικές μαγικές ενέργειες των χριστιανών προπαγανδιστών,
εφαρμοσμένες πάνω στις γυναίκες των ειδωλολατρικών εθνών. Ο
R.P. FESTUGIERE, Ο.Ρ., στον τέταρτο τόμο του έργου του η
Αποκάλυψη του Ερμη του Τρ-σμέγιστου, του
Ά γ ν ω σ τ ο υ Θ ε ο ύ τ η ς Γ ν ώ σ η ς , υπογραμμίζει το γεγονός,
πως «επαναλαμβάνεται συνεχώς η ίδια ιστορία, που αποτελεί έναν
από τους φ ι λ ο σ ο φ ι κ ο ύ ς
τόπους
της
απόκρυφης
φιλολογίας. Ένας ηγεμόνας, ένας βασιλιάς, ένας συγγενής του
βασιλιά, ένας τοπικός άρχοντας, είναι παντρεμένος και ζει σε
αρμονική σχέση μ ε τ η γ υ ν α ί κ α τ ο υ κ α ι τ α παιδιά του. Ο
απόστολος παρουσιάζεται και προσηλυτίζει τη γυναίκα: η τελευταία
αρνείται, πλέον, τα συζυγικά της καθήκοντα απέναντι στον άντρα
της κι αποφασίζει να παραμείνει «αγνή» και «ανέραστη», (σελ. 227).
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά:

- Ο ηγεμόνας Αγρίππας και οι τέσσερεις ερωμένες του, στις
Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Π έ τ ρ ο υ (XXXIV - Μέσα στις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ
Π έ τ ρ ο υ , μ α ς λένε πως ο απόστολος καταδιώχτηκε, επειδή
δίδασκε στις γυναίκες της Ρωμαϊκής αριστοκρατίας ν’ αποφεύγουν τις
σεξουαλικές σχέσεις με τον άντρα τους. - βλ. Σχετικά Π ρ ά ξ ε ι ς
τ η ς V E R C E I L , 33- Eξ’ άλλου, ένας πάπυρος, που περιέχει
αποσπάσματα από τις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Π α ύ λ ο υ , μ α ς λέει πως,
στην Έφεσο, η σύζυγος κάποιου Διόφαντου, μόλις έγινε μαθήτρια
του Παύλου, έμεινε καθισμένη στα πόδια του, να τον ακούει μέρα και
νύχτα. Ο σύζυγος, από θυμό και φθόνο, προσπάθησε να παραδώσει
τον Παύλο στο τσίρκο, να τον φάνε τα θηρία, φυσικά, δεν πέτυχε το
σκοπό του, γιατί δεν ήταν εύκολο να τιμωρήσει κανείς, με τέτοιο
τρόπο, ένα ρωμαίο πολίτη. Ωστόσο, το γεγονός αυτό, έδωσε την
ευκαιρία στον Παύλο, να καυχιέται πως πάλεψε και νίκησε τα θηρία
στο τσίρκο της Εφέσου – βλ. Α ' Π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς , ΙΕ', 32
-.).
- Ο Ανθύπατος της Ιεράπολης Νικάνωρας και η γυναίκα του, στις
Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Φ ι λ ί π π ο υ (114).
- Ο Άρχοντας Αιγειάτης και η
γυναίκα του Μαξιμίνα, στις
Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Α ν δ ρ έ α . (3).
γυναίκα του
- Ο Στρατηγός της Εφέσου Ανδρόνικος, και η
Δρουσιάνα, στις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Ι ω ά ν ν η . (63).
- Ο Χαρίσιος, συγγενής του Βασιλιά, κι η Μυγδωνία, στις
Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Θ ω μ ά (82).
- Ο Βασιλιάς Μισδαίος κι η Τέρτια, πάλι στις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ
Θ ω μ ά . (134).
Στις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Α ν δ ρ έ α , η
Μαξιμίνα, μετά την
απώθηση του άντρα της, Αιγειάτη, τ ρ έ χ ε ι ν α σ υ ν α ν τ ή σ ε ι
τον απόστολο Αντρέα, στην φυλακή που τον
έ χ ο υ ν κ λ ε ί σ ε ι . Σ τ ο ν διάλογο του, μαζί της, βλέπουμε ν’
αποκαλύπτεται, ενός άλλου είδους σχέση, κι όχι η απλή μύηση στις
θεωρίες της νέας θρησκείας. Φανερώνεται, δηλαδή, η προσπάθεια
του απόστολου να κάνει τη γυναίκα να μισήσει το νόμιμο σύζυγο της
και να υποδουλωθεί απόλυτα σ’ αυτόν:
«Απόδιωξε όλες τις προσπάθειες του άντρα σου, να σε κατακτήσει,
κ ά ρ φ ω σ ε τ ο β λ έ μ μ α σ ο υ π ά ν ω μ ο υ , έστω κι αν είμαι
μακρυά, κ α ι θ α δ ε ι ς π ο υ θ α ο τ ν π ι ά σ ε ι μ α ρ α σ μ ό ς κ α ι θ α
σ β ή σ ε ι μ α κ ρ ι ά σ ο υ . Γιατί, κι αυτό είναι το σημαντικότερο
σημείο, που ξέχασα ώς τώρα να σου πω, βλέπω σ’ εσένα να

ξαναγιεννιέται η Εύα, και μ έ σ α μ ο υ ν α ξ α ν α ν ο ι ώ ν ε ι ο
Α δ ά μ . Γιατί, αυτό που συνέβη στην Εύα από άγνοια, σ’ εσένα που
προσφέρω την ψυχή μου, θα συμβεί με την πίστη σου. Και το
πνεύμα, που με την πτώση της Εύας, έχασε τον έλεγχο της ουσίας
του, το πνεύμα αυτό, εγώ το ξαναζωντανεύω μέσα σου, από τη
στιγμή που θα πιστέψεις πως έχει αναστηθεί» ( Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ
Α ν τ ρ έ α XL).
Αν τα παραπάνω λόγια δε θυμίζουν στον αναγνώστη μαγική
υποβολή, με βάση το συναισθηματικό αισθητήριο, τότε τα λόγια και
οι λέξεις έχουν χάσει πια τη σημασία τους.
Στις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Φ ι λ ί π π ο υ , συναντάμε, και πάλι, την
κακή φήμη των αποστόλων σαν διαφθορέων των γυναικών. Θα
ξαναχρησιμοποιήσουμε ένα κείμενο του R.P. FAS-IUCIERES:
«Μόλις ο απόστολος Φίλιππος πλησίασε μια ελληνική πόλη, οι
κάτοικοι, και προπάντων οι Εβραίοι, ξεσηκώνονται. Ο Φίλιππος είχε
την φήμη, πως χ ώ ρ ι ζ ε
τις
γυναίκες
από
τους
ά ν τ ρ ε ς τ ο υ ς . Θ α πρέπει, λοιπόν, να τον εμποδίσουν να μπει
στην πόλη και να τον διώξουν, πριν εγκατασταθεί κι α ρ χ ί σ ε ι ν α
δ ι α φ θ ε ί ρ ε ι τ ι ς γ υ ν α ί κ ε ς » (βλ. 239).
Το ίδιο συμβαίνει με τον Χαρίσιο και τη Μυγδωνία, στις Π ρ ά ξ ε ι ς
του Θ ω μ ά , όπως μας λέει ο ίδιος συγγραφέας:
Η Μυγδωνία, αφού απώθησε το σύζυγο της Χαρίσιο, ψ ά χ ν ε ι
να βρεί τον απόστολο Φίλιππο, στη φυλακή
τ ο υ » . (σελ. 240).
Βέβαια, μέσα στα ορθόδοξα χριστιανικά κείμενα, η προσκόλληση
των γυναικών, προς τους διάφορους απόστολους, είναι πάντοτε
πλατωνική. Αλλά δε βλέπουμε τότε, γιατί αυτή η προσκόλληση
εκφράζεται με τόσο απόλυτο τρόπο και πως οι γυναίκες αυτές,
εκδηλώνουν μ’ ένα φανατικό τρόπο τη συμπάθεια τους, για τη νέα
θρησκεία. Δε βλέπουμε, γιατί αυτή η «πνευματική προσκόλληση» να
έχει πάντοτε σαν αποτέλεσμα, την εγκατάλειψη του νόμιμου
συζύγου και τον ασυγκράτητο πόθο, ν’ ακολουθούν τον απόστολο,
παντού όπου πηγαίνει, προσφέροντας πρόθυμα, υπάρχοντα,
οικογενειακή γαλήνη, σώμα και ζωή. Ίσως, θα πρέπει, και πάλι, να
δικαιολογήσουμε τα φαινόμενα αυτά, σαν επεμβάσεις του Αγίου
Πνεύματος; και τότε, τί γίνεται με την περίφημη ιερότητα του γάμου;
Αν έχουμε ακόμα αμφιβολίες, δεν έχουμε παρά να εξετάσουμε
ανάλογα κείμενα, που τα έχουν γράψει οι ίδιοι, οι Πατέρες της
Εκκλησίας, και που δε δίστασαν, στις περιπτώσεις αυτές, να

χρησιμοποιήσουν τη σωστή φρασεολογία, γιατί επρόκειτο για
κείμενα, που γράφτηκαν για να πολεμήσουν αιρετικούς, και, στην
πραγματικότητα, πολιτικούς τους αντιπάλους: θαναφέρουμε,
χαρακτηριστικά, τον Άγιο Ειρηναίο, στο έργο του Κ α τ ά
Αιρέσεων,
που
γράφτηκε με σκοπό να στιγματίσει το
γνωστικιστή Μάρκο:
Ασχολείται
προπάντων
με
τις
γυναίκες,
κι
αυτές χρησιμοποιεί για τους σκοπούς του. Διαλέγει κατά προτίμηση μεγάλες κυρίες, με αρισ τ ο κ ρ α τ ι κ ή κ α τ α γ ω γ ή κ α ι π λ ο ύ σ ι ε ς . Ο συνηθισμένος του τρόπος, για να τις διαφθείρει, είναι η χρησιμοποίηση της
παρακάτω κολακευτικής φρασεολογίας: Θα σου προσφέρω, μέρος
από τη χάρη μου, γιατί, κι οι άγγελοι αντικατοπτρίζουν καθημερινά,
μέρος από τη χάρη του Παντοδύναμου". Η Μεγαλοσύνη κατοικεί σ’
εμας και πρέπει οι υπάρξεις μας να λυώσουνε στην Ένωση. Δέξου
εμένα, και μ’ εμένα τη Χάρη. Να είσαι πάντα έτοιμη, όπως η νεαρή
σύζυγος περιμένει, κάθε στιγμή, το νεαρό της σύζυγο. Έτσι.να είσαι
κι εσύ, για μένα. Σ τ ή σ ε , σ τ η ν υ φ ι κ ή σ ο υ κ ά μ α ρ α , τ ο
σπέρμα του Φωτός. Πάρε απ’ το χέρι μου το
νεαρό σου σύζυγο, δώστου μια θέση μέσα σου,
κ α ι β ρ ε ς μ έ σ α σ ο υ μ ι α θ έ σ η γ ι ’ α υ τ ό ν . (Σ.Σ. Ο
ενήλικος αναγνώστης δε χρειάζεται συμπληρωματικές πληροφορίες,
για να καταλάβει...). Κοίτα, η Χάρη μπήκε μέσα σου, άνοιξε το
στόμα σου και προφήτεψε... Κι αν η γυναίκα του απαντήσει: Ποτέ
μου δεν προφήτεψα, δεν ξέρω να προφητεύω! εκείνος, αφού κάνει
ορισμένες άλλες ενέργειες, που υποτάσσουν τελείως το πνεύμα της,
σ’ αυτόν, της λέει: Άνοιξε το στόμα σου, πες οτιδήποτε, και θα
προφητέψεις. Τότε, εκείνη, κολακευμένη και παγιδευμένη στα λόγια
του, με την ψυχή της ηδονισμένη στη σκέψη μόνο πως θα
προφητέψει, με τη καρδιά να καίει από τον πόθο, ανοίγει το στόμα
της, λέει την οποιαδήποτε ανοησία, ανάλογη με την ψυχική και
πνευματική της κατάσταση.... Κι από εκείνη τη στιγμή, θεωρεί τον
εαυτό της προφήτη και νοιώθει μιαν απέραντη ευγνωμοσύνη για τον
Μάρκο, που την έκανε να κοινωνήσει τη Θεία Χάρη. Προσπαθεί να
του δείξει την ευγνωμοσύνη της, όχι μόνο προσφέροντας του,
οτιδήποτε υλικό πράγμα κατέχει (ήδη έχει συγκεντρώσει ένα
τεράστιο ποσό από πολύτιμα αντικείμενα), αλλά, ακόμα,
προσφέροντας του και το σώμα της άπειρες φορές, γιατί νοιώθει τον
ασυγκράτητο πόθο, να ενωθεί μαζί του, και, μαζί του να ενωθεί με
την τελειότητα και να λυώσει την ύπαρξή της, μέσα στην απόλυτη
Ένωση». (Ειρηναίος: Κ α τ ά Α ί ρ έ σ ε ω ν , I, XIII, 3),
Ο Μάρκος αυτός, ήταν μαθητής του Βαλέντιου και ιδρυτής της
Μ ε γ ά λ η ς Γ ν ω σ τ ι κ ι στι κ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς , γύρω στα τέλη
του 2ου αιώνα. «Δεν πρόκειται για κάποια μικρή αιρετική ομάδα,
ούτε ο αρχηγός της ήταν κάποιος ασήμαντος ειδωλολάτρης. Ο

Μάρκος ήταν χριστιανός ηγέτης, κι ο Ειρηναίος, παρουσιάζοντας τον
τρόπο που χρησιμοποιούσε, για να διαφθείρει τις γυναίκες στ’ όνομα
της νέας θρησκείας, αφήνει έμμεσα να εννοηθεί πως κι άλλοι
εφάρμοζαν, ακριβώς, το ίδιο σύστημα.
Σ’ ένα άλλο παλαιό κείμενο, τον Π ο ι μ έ ν α , π ο υ υποτίθετ α ι
ότι γράφτηκε περίπου στα 150, ο συγγραφέας του, κάποιος Ερμάς,
επαναλαμβάνει την ίδια μαρτυρία, λέγοντας: «...αυτοί που είναι
διάκονοι
που
περισσότερο
αμαρτωλοί,
είναι
οι
π ρ ο φ η τ ε ύ ο υ ν , αυτοί που αρπάζουν τα υπάρχοντα από τις
χ ή ρ ε ς κ α ι τ α ο ρ φ α ν ά , κ α ι π ο υ πλουτίζουν χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτόν, τις γνώσεις που τους δόθηκαν...» (IX,
26).
Άλλωστε, ο Σαύλος-Παύλος συμβουλεύει: «χήρας τίμα τας
όντως
χήρας...»
(Α΄προς
Τιμόθεον
Ε', 3). Ο
EUGENE SUE, στον Π ε ρ ι π λ α ν ώ μ ε ν ο Ι ο υ δ α ί ο του, δεν
έβγαλε τίποτα από τη φαντασία του...
Θα κάναμε ένα μεγάλο λάθος, αν νομίζαμε πως η εφαρμογή της
μαγικής τεχνικής στις γυναίκες, με σκοπό την εκμετάλλευση τους για
τους σκοπούς του κινήματος, είναι μεταγενέστερη από το θανατο του
Ιησού το 34. Ο αναγνώστης δεν έχει, παρά να μελετήσει το
κεφάλαιο «Ο Ιησούς κι οι γυναίκες», του προηγούμενου έργου μας,
για να πειστεί πως κι ο ίδιος, ο Ιησούς, χρησιμοποιούσε μια παρόμοια
μέθοδο.
Ας αναφέρουμε μερικά, χαρακτηριστικά:
«Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσαι, εν αις ην και
Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου του μικρού και Ιωσή
μήτηρ, και Σαλώμη, αι και ότε ην εν τη Γαλιλαία ηκολούθουν αυτώ
και δ ι η κ ό ν ο υ ν αυτώ, και άλλαι πολλαί αι συναναβάσαι αυτώ εις
Ιεροσόλυμα...» ( Μ ά ρ κ ο ς ΙΕ', 40).
Ο Λουκάς προσθέτει την πληροφορία, πως οι γυναίκες τον
ενίσχυαν με τα υπάρχοντα τους, δηλαδή με χρήματα κι άλλες
προσφορές, πράγμα που βγαίνει έξω από τα όρια της κλασσικής
φιλοξενίας.
Ένα πολύ παλαιό απόκρυφο, που κατέχουμε ένα αντίγραφό του,
του 4ου αιώνα, ενώ τα’ αρχικό γράφτηκε ανάμεσα στα 175 -180, μας
δίνει μια σίγουρη μαρτυρία για το γεγονός:
«Κι η Σαλώμη είπε: Ποιος είσαι άνθρωπε; Ποιος σου επέτρεψε να
φας στο τραπέζι μου και ν’ ανέβεις πάνω στο κρεββάτι μου; Κι ο
Ιησούς της είπε: Είμαι εκείνος, που προέρχεται από εκείνον, που

είναι ίσος του. Μου εδόθη, αυτό που ανήκει στον πατέρα μου... Κι η
Σαλώμη απάντησε: Γίνομαι μαθήτρια σου και σε ακολουθώ.
( Ε υ α γ γ έ λ ι ο τ ο υ Θ ω μ ά , FOLIO 43, παρ. 65, μετ. JEAN
DORESSE, Παρίσι 1959, PLON).
Άλλωστε, είναι γνωστό, πως οι διάφορες κακόφημες «φάρες», του
καιρού εκείνου, ενίσχυαν το ταμείο των Ζηλωτών, με σοβαρά
χρηματικά ποσά, γεγονός που επισημάναμε, στο προηγούμενο βιβλίο
μας. Αυτός ήταν ο λόγος, που ο Ιησούς έβαλε σε πρώτη μοίρα τους
τελώνες και τις πόρνες, μέσα στο «Βασίλειο τ΄ Ουρανού»...
( Μ α τ θ α ί ο ς ΚΑ', 31 - 32).
Είναι βέβαιο, πως μια αναφορά του Πόντιου Πιλάτου, που
αφορούσε τους λόγους της καταδίκης του Ιησού, στάλθηκε στη
Ρώμη. Ο Ιησούς είχε προσπαθήσει, μ’ επαναστατικά μέσα, να πετύχει
την παλινόρθωση της Δαυϊδικής δυναστείας στο θρόνο του Ισραήλ,
ενώ, ταυτόχρονα, είχε αρνηθεί την προσφορά, που του έκανε ο
Τιβέριος Καίσαρ, να τον ανακηρύξει, δηλαδή Τετράρχη της
Πανειάδας. Οι αναφορές διατηρήθηκαν στ’ αρχεία της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας, κι ο Αυτοκράτορας Ιουλιανός αναφέρεται σ’ αυτές,
όταν εξαπολύει την πολεμική του, εναντίον των χριστιανών. Και να
τώρα, μια άμεση και φανερή μαρτυρία, για τις σχέσεις που
διατηρούσε το κίνημα των Ζηλωτών, με τη φάρα της πορνείας του
καιρού του!
Η Χ λ ι δ ή , υποδέχτηκε τον Κωνσταντίνο τρυφερά, τον πήρε στην
αγκαλιά της και τον έντυσε με ρούχα πλούσια κι αστραφτερά,
ύστερα τον οδήγησε στη Δ ι α φ θ ο ρ ά . . . Έτσι, ο ηγεμόνας έκανε
τη γνωριμία του με τον Ιησού, που σ ύ χ ν α ζ ε σ’ α υ τ ά τ α
μ έ ρ η , φωνάζοντας στους διαβάτες: Ό λ ο ι ο ι δ ι α φ θ ο ρ ε ί ς ,
ό λ ο ι ο ι π ό ρ ν ο ι , όλοι οι κακόφημοι κι οι καταραμένοι, ας
πλησιάσουνε εδώ, με πίστη και χωρίς φόβο! Βαπτίζοντάς σας, μέσα
στο νερό αυτό, που βλέπετε μπροστά σας, θα γίνετε και πάλι αγνοί κι
αναμάρτητοι! Κι αν κανείς από σας, μετά το βάπτισμα, ξανακάνει τα
ίδια λάθη, αφού κτυπήσει το στήθος του και το κεφάλι του σ’ ένδειξη
μετάνοιας, εγώ θα τον ξανακάνω αγνό!...» (Ιουλιανός Καίσαρ:
Άπ α ν τ α , μετ. J. BIDEZ, Παρίσι 1932, LES BELLES - LETTRES).
Θα πρέπει ν’ αναφέρουμε πως ο Κωνσταντίνος «ο άνθρωπος
γεμάτος εγκλήματα», όπως τον χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, οι
εκκλησιαστικοί πατέρες, (δολοφόνησε τη γυναίκα του, το γυιό του κι
αμέτρητους συγγενείς και φίλους του), υπήρξε ένα άτομο γνωστό
για τη διαφθορά του. Αυτό, βέβαια, δεν έμπόδισε τον Καρλομάγνο,
να τον αγιοποιήσει τον 9ο αιώνα. Πράγματι, ο Καρλομάγνος έδειξε
μεγάλο ενδιαφέρον για την «αγιοποίηση» του συναδέλφου του, του
Κωνσταντίνου. Άλλωστε, κι η ζωή του ίδιου, ήταν ανάλογη με την
εγκληματική σταδιοδρομία του «αγίου» του. Το 782, έσφαξε

τεσσεράμισυ χιλιάδες αιχμαλώτους στο Βερντέν. Παντρεύτηκε η
απόκτησε εννιά συζύγους κι ερωμένες (είναι πολύ δύσκολο αυτήν
την εποχή να προσδιορίσουμετή διαφορά, ανάμεσα στις ερωμένες
και τις συζύγους), κι ακόμα, ήταν αιμομείκτης. Ο μοναχός
EGINHARD, χρονικογράφος και Βιογράφος του Βασιλιά, αφηγίται
πως ο Καρλομάγνος απέφευγε να παντρέψει τις κόρες του, γιατί «τι
χρησιμοποιούσε σαρκικά σα συζύγους του». ΒέΒαια, το γεγονός αυτό
δεν εμπόδισε την Εκκλησία, με τη σειρά της, ν’ ανακηρύξει Άγιο, και
τον Καρλομάγνο, και προστάτη των σχολείων! Ο Πάπας Ιωάννης ο
ΚΓ΄ τον διέγραψε από τον κατάλογο των αγίων, μαζί με αρκετούς
ακόμα, που υπήρχαν αμφιβολίες για την αγιοσύνη τους. Όσο για τον
Κωνσταντίνο, είναι σίγουρο πως δεν είδε, ποτέ του, στον ουρανό το
περίφημο λάβαρο με το σταυρό και τη φράση «εν τούτω νίκα»! Ο
βιογράφος κι υμνητής του Ευσέβιος της Καισαρείας, αγνοεί το
γεγονός, που αποτελεί προϊόν της φαντασίας του Λακτάντιου. Ο
τελευταίος, χ ρ ι σ τ ι α ν ο π ο ί η σ ε μ ι α φήμη, που έλεγε πως ο
Κωνσταντίνος μπαίνοντας σ’ ένα ναό του Απόλλωνα, είδε το θεό να
του προσφέρει μια κορώνα. Ο Λακτάντιος δε δίστασε να
τροποποιήσει τη φήμη... Έτσι, ενώ αιμοβόρα και διεφθαρμένα
υποκείμενα, σαν τον Κωνσταντίνο και τον Καρλομάγνο,
ανακηρύσσονται «άγιοι», ο πράος και καλοκάγαθος Ιουλιανός, ο
προστάτης των γραμμάτων, ο ιδρυτής αμέτρητων σχολείων,
νοσοκομείων, γηροκομείων κι ορφανοτροφείων, αυτός που ήξερε,
πραγματικά, τί θα πει φιλοσοφική εγκράτεια, και που συγχωρούσε
και τους χειρότερους εχθρούς του, εξευτελίστηκε, βρίστηκε,
στιγματίστηκε στην Ιστορία, και δολοφονήθηκε ύπουλα.
Ένα γεγονός, που, σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής, προκάλεσε
βίαιες αντιδράσεις του πληθυσμού εναντίον του Παύλου και των
οργάνων του στη Ρώμη, ήταν η οργάνωση ενός γυναικείου όργιου,
που, με χριστιανικούς όρους, ονομάστηκε «ευχαριστία» κι ήταν
μέρος από τις τελετουργίες μιας «αγάπης». Το συμβολικό κρασί της
«ευχαριστίας» αυτής, θα πρέπει να ξεπερνούσε, κατά πολύ, τη
μυστικιστική του χρήση, αν παρατηρήσουμε, προσεκτικά, τις
διαμαρτυρίες του Παύλου στην Α ΄ π ρ ο ς
Κορινθίους
Ε π ι σ τ ο λ ή , ΙΑ', 2 0 - 2 1 .
Πράγματι, έπειτα από τ’ αμέτρητα γυναικεία όργια και τα
σκάνδαλα, που προκαλούσαν στη Ρώμη οι βακχίδες, η σύγκλητος,
γύρω στο 186 π.Χ. και, πιθανόν, πολύ νωρίτερα από τη χρονολογία
αυτήν, απαγόρεψε, σ’ ολόκληρη την Ιταλία, τις γυναικείες
εορταστικές εκδηλώσεις, υπενθυμίζοντας πως, από την εποχή του
Ρωμύλου, α π α γ ο ρ ε υ ό τ α ν α υ σ τ η ρ ά σ τ ι ς γ υ ν α ί κ ε ς
ν α π ί ν ο υ ν κ ρ α σ ί . Απαγορευόταν, ακόμα, και να βαστούν στα
χέρια τους τα κλειδιά από τα κελάρια και τις κρασαποθήκες. Η
γυναικεία μέθη είχε χαρακτηριστεί από τον Ρωμύλο, σαν ισότιμη με
την απιστία, γιατί, με τη μέθη, η γυναίκα απατούσε τον άντρα της,

με τον οποιονδήποτε θεό. Έτσι, η μόνη ηδονή, που θεωρούσαν
επιτρεπτή στη γυναίκα, ήταν η σεξουαλική ηδονή με το νόμιμο
σύζυγό της.
Το κείμενο της απόφασης αυτής, της Ρωμαϊκής συγκλήτου,
βρέθηκε χαραγμένο πάνω σ’ ένα μπρούτζινο φύλλο, στην TIRIOLA
της Καλαβρίας, και βρίσκεται σήμερα, στο μουσείο της Βιέννης.
Βλέπουμε, λοιπόν, πως ενώ για τις Εβραίες και τις άλλες γυναίκες,
που προέρχονται από τις διάφορες Ρωμαϊκές επαρχίες, η
νέα
θρησκεία δεν είχε να προσφέρει τίποτα το σημαντικό, στις Ρωμαίες
πρόσφερε με τις «αγάπες» και τις «ευχαριστίες», την ευκαιρία να
πιουν τ’ απαγορευμένο ποτό και, ταυτόχρονα, να νοιώσουν και,
πολλές φορές, να υποστούν τους κινδύνους από την παραβίαση της
απαγόρευσης. Κι αυτό, το τελευταίο, έδινε ακριβώς στο κρασί και
στη νέα θρησκεία, τη «γεύση του απαγορευμένου».

11
Το «Τετράγωνο της Αγάπης» του Άγιου
Ειρηναίου

Η μεγαλύτερη δυστυχία που μπορεί να χτυπήσει έναν ερωτευμένο
άνθρωπο είναι η προσκόλλησή του σ’ ένα κατώτερο δημιούργημα. Η
κατάπτωση που προέρχεται μετά τη συνειδητοποίηση της
κατωτερότητας αυτής, έχει καταλυτικά αποτελέσματα στο άτομο και
βαστάει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα...
MAURICE MAC RE: η Αγάπη και το Μίσος

Γνωρίζουμε πως ανάμεσα στις μαγικές φόρμουλες της Δυτικής
παράδοσης, υπάρχουν και τα σχήματα, που ονομάζονται
π α λ ί ν δ ρ ο μ α . Είναι λέξεις, ονόματα, φράσεις, που, διαβασμένα
από δεξιά προς τ’ αριστερά ή από τα αριστερά προς τα δεξιά ή από
πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω, δίνουν πάντα το ίδιο
νόημα. Μ’ άλλα λόγια, αποτελούν στο φιλολογικό χώρο, το ίδιο
πράγμα που αποτελούν στον αριθμητικό χώρο τα μ α γ ι κ ά
τ ε τ ρ ά γ ω ν α , με τη διαφορά, πως τ’ αριθμητικά παλίνδρομα
τοποθετούνται σε μιαν ανώτερη βαθμίδα της γνώσης κι ανοίγουν το
δρόμο για την κατανόηση βαθύτερων μυστικών του αποκρυφισμού.
Τα μ α γ ι κ ά τ ε τ ρ ά γ ω ν α αποτελούν στην πραγματικότητα
«πίνακες αναγωγής», όπου παρουσιάζονται τα δ υ ν α μ ι κ ά
ο ν ό μ α τ α τ η ς πρακτικής μαγείας, ονόματα που συμβολίζουν
πολωμένες τις δυναμικές οντότητες, και που οδηγούν στη
δημιουργία των περίφημων « π λ α ν η τ ι κ ώ ν σ φ ρ α γ ί δ ω ν » .
Ανάμεσα σ τ α λ ε κ τ ι κ ά π α λ ί ν δ ρ ο μ α ,
παρακάτω που είναι και το γνωστότερο:

υπάρχει και το

«ROMA TIBI SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR»
Παρατηρούμε πως διαβάζεται και προς τις δύο διευθύνσεις.
Ωστόσο, υπάρχει και κάτι τελειότερο από αυτό. Πρόκειται για το
περίφημο μ α γ ι κ ό τ ε τ ρ ά γ ω ν ο , π ο υ παρουσιάζεται σε δυο
μορφές:
S A
A R
T E
O P
R O

T O R
Ε Ρ Ο
N E T
E R A
T A S

R O T A S
O P E R A
T E N E T
A R Ε Ρ Ο
S A T O R

Συνήθιζαν να τονομάζουν, «Τετράγωνο του SATOR» η απλώς
«SATOR». Η φράση αυτή, που, φαινομενικά, δίνει την εντύπωση
πως είναι λατινική, διαβάζεται από δεξιά προς τ’ αριστερά, από κάτω
προς τα πάνω και δίνει, πάντοτε, τον ίδιο αριθμό λέξεων και την ίδια
σημασία.
Η χρήση των π α λ ί ν δ ρ ο μ ω ν , σα δυναμικών λέξεων της
πρακτικής μαγείας, εξηγείται σ’ ένα χειρόγραφο του 18ου αιώνα, που
βρίσκεται στη βιβλιοθήκη ARSENAL στο Παρίσι, κι αποτελεί
αντίγραφο ενός παλαιότερου κείμενου, που ανακάλυψε κι αντέγραψε
στη Βενετία, ο γάλλος πρεσβευτής. Μαρκήσιος DE PAULMY
DARCENSON. Ο τίτλος του αρχικού κείμενου ήταν: « η Ι ε ρ ή
Θ ε ό ς έ δ ω σ ε στον Μ ω ϋ σ ή ,
τον
Μαγεία,
που
ο
Αα ρών , τ ον Δα υίδ, τον Σολομώντα κα ι στους

άλλους
προφήτες,
και
που
διδάσκει
την
Αληθινή Θεϊκή Σοφία, κληροδοτημένη από τον
Αβραάμ το γιο του Σίμωνα στο γιο του Λάμεχ,
μεταφρασμένη από τα εβραϊκά, στη Βενετία το
1458»
Το 1959, αντιγράψαμε, δημοσιεύσαμε, προλογήσαμε και
σχολιάσαμε το έργο αυτό (Βλ. R. AMBELAIN: LA MAG IE SACREE
DABRAMELIN LE MAGE, έκδοση NICLAUS). Όποιος από τους
αναγνώστες μας είναι λάτρης του μυστήριου, δεν έχει παρά να το
μελετήσει.
Στό κεφάλαιο 19 και στη σελίδα 230, της έκδοσης μας, υπάρχει μια
φόρμουλα, ανάλογη με το SATOR:

SALΟΜ
ARΕΡΟ
LΕΜΕL
OPERA
MOLAS

Η φόρμουλα αυτή, έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλε;i, γενικά, τον
«έρωτα μιας παρθένας» και το χειρόγραφο αναφέρει και τα
δ α ι μ ο ν ι α κ ά ο ν ό μ α τ α , π ο υ χρειάζονται για να μπεi σ’
εφαρμογή το τέχνασμα αυτό, όπως κι όλες τις τυπικές προεργασίες.
Το π α λ ί ν δ ρ ο μ ο αυτό, είναι ένα μείγμα εβραϊκών λέξεων με
τις λέξεις του SATOR, που είδαμε προηγουμένως. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, SALOM είναι μια σύντμηση του ονόματος SALOMON, και
LEMEL, μια σύντμηση της λέξης LEMUEL (ή LAMUEL), που
αναφέρεται στις Π α ρ ο ι μ ί ε ς : ΛΑ', 1-4, σαν τα’ όνομα ενός
βασιλιά, που νεώτερες μελέτες έχουν αποδείξει πως πρόκειται και
πάλι για τον ίδιο τον Σολομώντα (βλ. Ρ α β β ι ν ι κ ό Λ ε ξ ι κ ό τ ο υ
SANDER και TRENEL, Παρίσι 1859) και σημαίνει «ο διαλεγμένος από
τον Θεό».
Η παραδοσιακή ερμηνεία του SATOR, είναι η εξής:
-

SATOR: Σπορέας, δημιουργός, πατέρας, θεός, θεοί (Βιργίλιος).
AREPO: Άροτρο, υνίο, αγροτικό μαχαίρι (στα γαλατικά).
TENET: Βαστάει, διευθύνει, οδηγεί.
OPERA: Εργασία, έργο.

- ROTAS: Ρόδες, κύκλοι.
Ο C. WESCHER, που είναι κι ο πρώτος, που μελέτησε το θέμα, από
επιστημονική άποψη, μετέφρασε το παλίνδρομο ως εξής: «Ο
σπορέας είναι πάνω στ’ άροτρο, η
εργασία χρησιμοποιεί τις
ρόδες...».
Στο δεύτερο τύπο του SATOR, που μεταδίδει ο ABRAMELIN, η
λέξη MOLAS, σημαίνει μύλος στα λατινικά, ή πρόκειται για μια
διαστρέβλωση του ονόματος MOLECHET, που ήταν μια θηλυκή
ακκαδική θεότητα τ’ ουρανού. Οι ρόδες κι οι μύλοι συγχέονται
σημασιολογικά, και κάθε ουράνια θεότητα θηλυκού τύπου, είτε
πρόκειται για τη Σελήνη είτε πρόκειται για την Αφροδίτη,
συμβολίζεται με π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ ς κ ύ κ λ ο υ ς . Η βασική ιδέα είναι
η ίδια.
Όσο για την ταύτιση του Σ π ο ρ έ α με το υν ί τ ο υ α ρ ό τ ρ ο υ , υπάρχει ένας ολοφάνερος συμβολισμός της σεξουαλικής
εισχώρησης του άντρα μέσα στη γυναίκα. «η γυναίκα σου, είναι το
χωράφι σου, όργωσε την κι απ' τις δυο μεριές...», λέει ένα παλιό
σημιτικό αξίωμα ( Κ ο ρ ά ν ι : II 223).
Βέβαια, η φράση-κλειδί του SATOR, δεν περιέχει, αρχικά, καμμιά
μυστικιστική σημασία, αλλά, η γενική της ερμηνεία, αποκαλύπτει μια
ιδιαίτερη αξία, αν υπολογίσουμε την εφαρμογή της στο πεδίο του
ερωτισμού. Ας μην ξεχνάμε πως ο Έ ρ ω ς ήταν ο θεός της σαρκικής
ένωσης και της ηδονής, ενώ η Α γ ά π η ή τ α ν θεότητα της
πλατωνικής ένωσης, του συναισθήματος και του πνεύματος.
Το SATOR, στην αρχική του φόρμουλα, εμπεριέχει την ερωτική
σημασία. Ανακαλύφθηκε στις ανασκαφές της Πομπηίας, με τη μορφή
του ROTAS, χαραγμένο πάνω σε μιαν από τις κολώνες του ναού του
Έρωτα. Πράγμα, που μιλάει από μόνο του. (Βλ. R. P. CUILLAUME DE
JERPHANION,
Έρευνες
της
θρησκευτικής
Ε π ι σ τ ή μ η ς , XXV, 1935).
Ο Λυωνέζος αρχαιολόγος Μ. AMABLE AUDIN, στο No 119,
Οκτώβριος 1965, του BULLETIN DU CERCLE ERNEST RENAN,
σημειώνει για το ίδιο θέμα, πως «η θέση που βρέθηκε το παλίνδρομο, σκεπασμένο από τελείως παρθένες στάχτες, επιβεβαιώνει το
γεγονός, πως χαράχτηκε στις κολώνες του ναού, πριν από την
έκρηξη του Βεζούβιου και την κάλυψη της πόλης με λάβα και
στάχτες».
Η έκρηξη του Βεζούβιου, με τα τρομακτικά της αποτελέσματα,
συνέβη το 79 μ.Χ. Κι έτσι, το χάραγμα του SATOR, πάνω στις
κολώνες, θεωρείται επίσημα προγενέστερο. Από τον Τερτυλλιανό,

μαθαίνουμε πως, την εποχή της καταστροφής, ούτε στην Πομπηία
ούτε στις γύρω περιοχές, δεν υπήρχε καμιά χριστιανική κοινότητα
(πράγμα που μας δίνει μια ιδέα για την αληθοφάνεια του γνωστού
μυθιστορήματος:
Οι
τελευταίες
μέρες
της
Πομπηίας).
Αργότερα, συναντάμε την ίδια μαγική επιγραφή, στο DOURAEUROPOS του Ευφράτη, στη Μεσοποταμία, μέσα σ’ ένα δωμάτιο, που
χρησίμευε γι’ αρχείο των αναφορών των ρωμαϊκών λεγεωνών. Το
παλίνδρομο είναι ζωγραφισμένο με κόκκινο μελάνι πάνω στον τοίχο,
με τη μορφή του ROTAS.
Κατόπιν, το συναντάμε στην Αίγυπτο, μαζί μ’ ένα μαγικόπροφυλακτικό σχήμα, γραμμένο στους κοπτικούς παπύυρους 193 και
194 της συλλογής του Αρχιδούκα RENIER, με την εξής μορφή:
S A T O R
AL H A
A RΕ ΡΟ
L E O N
T E N E T
PHONE
Α Ρ Ε R
O P E R A
R O T A S

Πάνω σ’ ένα όστρακο του Mουσείου του Καΐρου, το ξανασυναντάμε
περικυκλωμένο από άλλες μαγικές λέξεις. Ένα μπρούτzινο φυλακτό,
αιγυπτιακής καταγωγής, που βρέθηκε στη Μικρά Ασία και, μέχρι το
1945, βρισκόταν στο Mουσείο του Βερολίνου, είχε κι αυτό τη
φόρμουλα του SATOR.
Έπειτα, χριsτιανοποιείται. Οι κόπτες δίνουν στα πέντε καρφιά της
σταύρωσης του Ιησού, τα πέντε ονόματά του SATOR. Στο Βυζάντιο,
μεταμορφώνονται
σε
ονόματα
των
πέντε
βοσκών,
που
παραβρέθηκαν στη Γέννηση! Ο μυστικισμός του Μεσαίωνα το
ενσωματώνεται, και, μαζί με αγγελικά και δαιμονικά ονόματα, το
καταγράφει στα διάφορα μαγικά χειρόγραφα.
Έτσι το ξανασυναντάμε στα χέρια των χριστιανών. Το 1954, στις
ανασκαφές της αρχαίας Βούδδας, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας,
βρέθηκε ένα πήλινο πιάτο, που στο εσωτερικό του ήταν χαραγμένο
ένα εξάγραμμο, και στη μέση του το γνωστό μας μαγικό τετράγωνο.
Δίπλα, όμως, από αυτό, υπήρχε χαραγμένο και το πρώτο
παλίνδρομο, που αναφέραμε, αλλά μέρος του ήταν σβυσμένο,
πράγμα που προκάλεσε τη δημιουργία διαφόρων ερμηνειών. Η

επιγραφή περιείχε μόνο τρεις ευδιάκριτες λέξεις: «ROMA ΤΙΒΙ ...
ΙΤΑ...»
Ανάμεσα στο ΤΙΒΙ και ΙΤΑ, υπάρχουν ίχνη γραμμάτων, που είναι
πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν. Ο Ούγγρος αρχαιολόγος, που
ανακάλυψε το πιάτο και δημοσίευσε την ανακάλυψη, ο Μ. SZILACYI
νόμισε πως θα έπρεπε να συμπληρωθεί με τον κλασσικό γνωστό
τρόπο, δηλαδή
« ROMA ΤΙΒΙ SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR»
Αντίθετα από αυτόν, ο φανατικός καθολικός συγγραφέας IEROME
CARCOPINO ισχυρίσθηκε, πως το επίγραμμα περιείχε μια χριστιανική
φόρμουλα: «ROMA ΤΙΒΙ SALUS ΙΤΑ», δηλαδή: «Ρώμη, να η
σωτηρία σου!». Στην προσπάθεια του, να βλέπει παντού αποδείξεις
χριστιανικότητας, ο συγγραφέας αυτός, ξέχασε πως το διάστημα,
ανάμεσα στις λέξεις ΤΙΒΙ και ΙΤΑ, ήταν πολύ μεγαλύτερο από το να
περιέχει μόνο τη λέξη SALUS. Άλλωστε, διαβάζοντας σύμφωνα με τη
συνήθεια των παλίνδρομων, ανάποδα την ερμηνεία, που έδωσε,
έβγαινε μια καινούργια φράση, που δεν είχε καμμιά σχέση με το
Χριστιανισμό:
«ΑΤΙ SULAS IBIT AMOR»!...
Το εξάγραμμο, άλλωστε, που λέγεται και «άστρο του Δαυίδ» ή
«σφραγίδα του Σολομώντα», είναι ένα παγκόσμιο μαγικό και
φιλοσοφικό σύμβολο. Σε ολόκληρο τον κόσμο, το συναντάμε παντού
όπου υπάρχει μια στοιχειώδης φιλοσοφία η εξάσκηση μαγείας. Το
συναντάμε στην Ταντρική μαγεία του Θιβέτ και της Ινδίας. Αρκεί να
ξεφυλίσσει κανείς τη YANTRA CHINTAMANI, για να το συναντήσει σε
πέντε περιπτώσεις:
- 8η YANTRA: « Δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς α ι σ θ ή σ ε ω ν » (τα οράματα
είναι αδύνατα και δεν εκφράζουν αυτό που πρέπει να γίνει. Πείθουν
το άτομο να προσφέρει χρήματα).
- 23η YANTRA: « Τ ο β έ λ ο ς τ ο υ Έ ρ ω τ α » (πλούσιες κι
αριστοκρατικές γυναίκες, με μεγάλη κοσμική δύναμη, τρελλαίνονται
από σαρκικούς πόθους κι υποτάσσονται στην εντέλεια).
- 2 8 η ΥΛΝΓκΛ: « Τ ο χ ά ρ ι σ μ α τ ο υ T R I P U R A » (υπόταξη
ανθρώπου, που τον ποθούν, άσχετα αν είναι άντρας η γυναίκα).
- 68η YANTRA: « Ο Τ ρ ό μ ο ς τ ο υ Π υ ρ ε τ ο ύ » (υποτάσσει κι
εξαφανίζει τον πυρετό).

- 7 5 η YANTRA: « Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η »
ατόμου από τα δεσμά της ντροπής).

(απελευθέρωση

του

Είναι περίεργο, να παρατηρεί κανείς, πως από τις πέντε αυτές
YANTRAS,
που
χρησιμοποιούν
τα
εξάγραμμα,
οι
τρεις
χρησιμοποιούνται για την υποταγή, κι οι δυο για τους σαρκικούς
πόθους. Τί δουλειά, λοιπόν, έχει εδώ μέσα η χριστιανική φόρμουλα;
Οι χριστιανοί, όμως, συγγραφείς εξακολουθούν να ισχυρίζονται
πως το SATOR, είναι μια χριστιανική εφεύρεση, και θεωρούν σαν
εφευρέτη του, τον Άγιο Ειρηναίο. Απ’ ό,τι μας πληροφορεί ο
Ευσέβιος της Καισαρείας, ο Ειρηναίος διορίστηκε επίσκοπος της
εκκλησίας της Λυών (Βλ. Ε ύ σ έ β ι ο ς τ η ς Κ α ι σ α ρ ε ί α ς :
Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή Ι σ τ ο ρ ί α : V, 5) παρόλο που ο μαθητής του,
ο Ιππόλυτος, τον αναφέρει απλώς σαν πρεσβύτερο (Βλ.,
Ι π π ό λ υ τ ο ς : Φ ι λ ο σ ο φ ο ύ μ ε ν α , VI, 43).
Σύμφωνα με τα φανατικά γραπτά του JEROME CARCOPIΝΟ, το
μαγικό τετράγωνο, εφευρέθηκε στη Λυών από τον Άγιο Ειρηναίο,
μετά το διωγμό του 177. και σαν απόδειξη του ισχυρισμού του,
προβάλλει, πως το «SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS» είναι ένας
αναδιπλασιασμός του «PATER NOSTER» σε σχήμα σταυρού. Κι όσο
για τα δυο γράμματα, που περισσεύουν, το Α και το Ο, κατά τη
γνώμη του πάντα, είναι το Άλφα και το Ωμέγα, τα σύμβολα του
Χριστού:
A
Ρ
Α
Τ
Ε
R
A P T E R N O S T E R O
O
S
Τ
Ε
R
Ο
H εξήγηση αυτή, παρόλο ότι την υποστήριξε φανατικά ο
CARCΟΡΙΝΟ, δεν είναι ωστόσο δική του ανακάλυψη. Την Βρήκε ο
FELIX GROSSER, και την έγραψε στο άρθρο του ΕΙΝ MEUER
VORSCHLAG ZUR DEUTUNG DES SATOR - FORMEL (Θρησκευτικά
αρχεία, 1926, XXIV, σελ. 165 και 169). Ας μην ξεχνάμε πως κι ο
GROSSER ήταν διαμαρτυρόμενος πάστορας. Κατά τη γνώμη του, η
κεντρική λέξη, TENET, ήταν, από τη φυση της , η βάση του

σταυρού, και το όλο σχήμα αποτελούσε ένα σύμβολο αναγνώρισης,
ανάμεσα στους χριστιανούς.
Πολλοί άλλοι ερευνητές ανταπάντησαν στην εξήγηση αυτή,
λέγοντας πως, τελικά, με τον τρόπο αυτό, το παλίνδρομο μπορούσε
να δώσει μιαν απειρία άλλων φράσεων, που, τελικά, δεν έχουν
καμμιά σχέση με το χριστιανισμό, αντίθετα μάλιστα, θα μπορούσαν
να χαρακτηριστούν σαν επικλήσεις σατανικών δυνάμεων, για να
πετύχουν έναν καθορισμένο σκοπό. Χαρακτηριστικοί είναι οι
συνδυασμοί, που πρότεινε ο GIORGIO ΒΑΤΙΝΙ, στο περιοδικό
ΝΑΖΙΟΝΕ, στις 21 Μαΐου του 1968!
1) SATAN ORO ΤΕ PRO ARTE Α ΤΕ SPERO (Σ’ επικαλούμαι Σατανά,
για το σκοπό που ελπίζω!).
2) SATAN TER OROTE OPERA PRAESTO (Σ’ επικαλούμαι Σατανά,
τρεις φορές, να πραγματοποιήσεις το σκοπό της επίκλησης μου!).
3) SATAN TER OROTE REPARATO OPES (Σ’ επικαλούμαι Σατανά,
τρεις φορές, να μου ξαναπροσφέρεις τη βοήθειά σου!).
Ακόμα, αναγράμματα με τη μορφή του PATER NOSTER, δεν
μπορούν να διαβαστούν και προς τις δυο κατευθύνσεις. Κι ακόμα, οι
λέξεις PATER NOSTER δεν είναι αναγκαστικά χριστιανικές. Στην
Παλαιά Διαθήκη τις συναντάμε τουλάχιστον δώδεκα φορές:
(Ησαΐας
ΞΓ', 16, και ΞΔ', 7). Τέλος, υπάρχουν άφθονα
παραδείγματα, στην προχριστιανική ελληνική λογοτεχνία, όπου η
φράση αυτή, χρησιμοποιείται για τον Δία και γι’ άλλους θεούς
(Πυθαγόρας, Άρατος).
Φτάνουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα, πως είναι άτοπος ο
ισχυρισμός των χριστιανικών ερευνητών, ότι δηλαδή, το SATOR
AREPO TENET OPERA ROTAS, αποτελεί μια χριστιανική εφεύρεση,
γιατί όπως αποδείξαμε, υπήρχε ήδη σ’ εποχές, πολύ πριν από τη
δημιουργία του Χριστιανισμού. Έτσι, καταλήγουμε στον πρώτο μας
συλλογισμό, δηλαδή, πως το «μαγικό τετράγωνο» ήταν ένα είδος
«αντικειμένου γοητείας» ένα «μαγικό επίγραμμα» γραφικό και
προφορικό, που είχε τη δύναμη να υ π ο τ ά σ σ ε ι
τις
γυναίκες.
Κι αν, πράγματι, ο Ειρηναίος κι οι συνεργάτες του, το γνώριζαν και
το μετέφεραν στη Λυών από τη Σμύρνη, αυτό δε σημαίνει πως το
χρησιμοποίησαν για σύμβολο αναγνώρισης, αλλά για να πετύχουν
τον προσηλυτισμό, την καθυπόταξη και την εκμετάλλευση, για
προπαγανδιστικούς σκοπούς, των γ υ ν α ι κ ώ ν !
Φυσικά δε θα μπορούσαμε να εγγυηθούμε στους αναγνώστες μας
πως χρησιμοποιώντας το «μαγικό τετράγωνο» θα κατάφερναν Τσως
να
πετύχουν,Την
κατάκτηση
της
πρωταγωνίστριας
του

κινηματογράφου που προτιμούν. Θα πρέπει να γνωρίζουν πως τα
«μαγικά αντικείμενα της γοητείας» είναι σαν το μπαρούτι. Δηλαδή,
μουχλιάζουν κι αχρηστεύονται με το πέρασμα του χρόνου!
Θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα μια παρατήρηση, για τη
χριστιανική χρησιμοποίηση του επιγράμματος, από τον Άγιο Ειρηναίο
και τους συνεργάτες του. Δηλαδή, αν το αντικείμενο τους χρησίμευε
για την καθυπόταξη των γυναικών, η καθυπόταξη αυτή, γινόταν
συμβολικά στ’ όνομα του Ιησού, και το συμπέρασμα αυτό βγαίνει
από την παρατήρηση πως ο Ιησούς χρησιμοποιεί για τον εαυτό του
το σύμβολο του SATOR: του Σ π ο ρ έ α .
Ο αναγνώστης δεν έχει παρά ν’ ανοίξει την Καινή Διαθήκη στα
παρακάτω εδάφια, για να δει πως είναι πολλές οι παραβολές, όπου ο
Ιησούς κι ο λόγος του, συμβολίζονται με τον Σ π ο ρ έ α :
Λ ο υ κ ά ς Η', 5,
Μ α τ θ α ί ο ς : ΙΓ', 4, Μ ά ρ κ ο ς : Δ', 3,
Μ ά ρ κ ο ς Δ', 14, Β ΄ π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Θ', 10, Ιωάννης
Δ , 38).
Το περίεργο σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι πως στην Παλαιά
Διαθήκη απορρίπτονται και καταδικάζονται οι συμβολικές έννοιες του
Σ π ο ρ έ α κ α ι του θ ε ρ ι σ τ ή : Εκκόψατε από Βαβυλώνος τον
σπείροντα και τον κρατούντα δρέπανον εν καιρώ θερισμού»
( Ι ε ρ ε μ ί α ς Ν', 16). Κι ακόμα πιο περίεργο, είναι πως η προσταγή
αυτή
του
Ιερεμία,
θυμίζει
τ’
αυστηρά
λόγια
του
Δ ε υ τ ε ρ ο ν ό μ ι ο υ : «διότι είναι κατηραμένος υπό του Θεού ο επί
ξύλου κρεμμάμενος...» (ΚΑ', 23).
Θα πίστευε κανείς, πως οι προφητικές μορφές του αρχαίου Ισραήλ,
είχαν προβλέψει τις καταστροφές που θα έφερνε στο λαό τους η
εξέλιξη του μεσσιανικού κινήματος.

12
Η Αλήθεια για τη θανάτωση του Στέφανου

Το πρωταρχικό καθήκον του ιτορικού είναι ν’ αποκαταστήσει την
αλήθεια, καταστρέφοντας τις παραδοσιακές φήμες.
MARGEL PAGNOL: το Σιδηρούν Προσωπείο

Σύμφωνα με το έργο του R. P. LUCIEN DEISS, C.S.SP., Η Σύνοψη
των
των Ευαγγελίων», για τη σύνταξη των Π ρ ά ξ ε ω ν
Α π ο σ τ ό λ ω ν , χρησιμοποιήθηκε σαν βάση, κάποιο «σημιτικό
κείμενο». Πράγμα που εμείς το θεωρούμε πολύ πιθανό, με τη
διαφορά πως ο συγγραφέας του, δεν θα πρέπει να ήταν κάποιος
εκχριστιανισμένος Ιουδαίος, γιατί, στις Π ρ ά ξ ε ι ς , δ ε συναντάμε
τη χαρακτηριστική τραχύτητα κι αποφασιστικότητα των κειμένων της
Π α λ α ι ά ς Δ ι α θ ή κ η ς . Παρόμοια, αποκλείεται η περίπτωση του
Έλληνα ή
του Λατίνου, γιατί δεν παρατηρούμε, ούτε τη
χαρακτηριστική ελληνική κομψότητα του ύφους ούτε τη
χαρακτηριστική λατινική γλαφυρότητα. Μένει, κατά συνέπεια, η
περίπτωση ενός Άραβα, και πιθανότερα, ενός Σύριου της Αντιόχειας,
που εκχριστιανίστηκε σε προχωρημένη ηλικία. Η γλυκανάλατη και
θρήσκα μωρολογία, η λατρεία κι η περηφάνεια για οτιδήποτε είναι
ρωμαϊκό, σε συνδιασμό μ’ έναν κραυγαλέο αντισημιτισμό (η Συρία
είχε λόγους γι’ αυτό, μετά τις ληστρικές επιδρομές του Εζεκία,
πατέρα του Ιούδα από τα Γάμαλα και πάππου του Ιησού), συνιστούν
τον χαρακτηριστικό τύπο άνθρωπου, που συναντάμε στους πρώτους
πέντε ή έξη χριστιανικούς αιώνες.

Στις Π ρ ά ξ ε ι ς (Ζ', 30, 36, 38, 53) αναφέρεται η θεωρία, πως
δεν ήταν ο Θεός, που έδωσε στον Μωϋσή το Νόμο, αλλά οι άγγελοι.
Ο τρόπος, που παριστάνεται αυτή η θεωρία, δεν αφήνει καμία
Γαλάτας
αμφιβολία, πως έχει παρθεί από την Π ρ ο ς
Ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ Παύλου (Γ', 19).
Στην Επιστολή, η θεωρία αυτή παρουσιάζεται με αναλυτικό τρόπο,
ενώ ο Στέφανος, στις Π ρ ά ξ ε ι ς , τ η ν κηρύσσει μ’ έναν τρόπο
περιληπτικό, προκαλώντας, βέβαια, την οργή των Ιουδαίων, που τη
θεωρούν αμέσως σα βλασφημία. Αλλά, τη στιγμή που ο Στέφανος
κάνει το κήρυγμα του, ο Παύλος δεν έχει ακόμα γίνει χριστιανός.
Αντίθετα μάλιστα, το ίδιο κείμενο μας πληροφορεί πως φύλαγε τα
ρούχα των ανθρώπων, που σκότωσαν το Στέφανο. Πώς λοιπόν,
συμβαίνει, ο τελευταίος να κάνει μιαν απλή αναφορά σε μία θεωρία,
που αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από το θάνατο του; Η Επιστολή
προς Γ α λ ά τ α ς , δ ε ν έχει ακόμα γραφτεί, κι η θεωρία των
αγγέλων, που δίνουν το Νόμο στο Μωϋσή αντί του Θεού, είναι

θεωρία καθαρά γνωστικιστική, κι η Γνώση δεν υπάρχει ακόμα, τη
στιγμή που πεθαίνει ο Στέφανος. Η απάντηση στο πρόβλημα είναι
απλή. Πρόκειται για μιαν από τις πολλές ανόητες αντιφάσεις, που
παρατηρούμε στο κείμενο των Π ρ ά ξ ε ω ν ,
και
πουο
συγγραφέας τους, ούτε τις πρόσεξε ούτε είχε τη δυνατότητα, εξ
αιτίας του μορφωτικού του επιπέδου, να τις προσέξει. Ας εξετάσουμε
λοιπόν, το ίδιο, το κείμενο των Π ρ ά ξ ε ω ν :
«Και ο λόγος του Κυρίου ηύξανε, και επληθύνετο ο αριθμός των
μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, πολύς τε ό χ λ ο ς
των
Ιερέων υπήκουον τη
π ί σ τ η ( Σ . Σ . Μ’ άλλα λόγια,
προσπαθούν να μας πείσουν οι COHANIM κι άλλοι ιερείς ασπάζονταν
μαζικά το χριστιανισμό, χωρίς αυτό να προκαλέσει την αντίδραση
των αρχιερέων!)... Στέφανος δε πλήρης πίστεως και δυνάμεως εποίει
τέρατα και σημεία μεγάλα τω λαώ· ανέστησαν δε τίνες εκ της
συναγωγής της λεγομένης Λιβερτίνων (των απελεύθερων) και
Αλεξανδρέων και Κυρηναίων και των από Κιλικίας και Ασίας
συζητούντες τω Στεφάνω, και ούκ ίσχυον αντιστήναι τη σοφία και
τω πνεύματι ω έλάλει. Τότε υπέλαβον άνδρας λέγοντας ότι
ακηκόαμεν αυτού λαλούντος ρ ή μ α τ α
βλάσφημα
εις
Μ ω ϋ σ ή ν κ α ι τ ο ν Θ ε ό ν . Σ υνεκίνησάν τε τον λαόν και τους
πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, και επιστάντες συνήρπασαν
αυτόν και ήγαγον εις το συνέδριον έστησαν τε μάρτυρας ψευδείς
λέγοντας: ο άνθρωπος ούτος ού παύεται ρήματα βλάσφημα λαλών
κοτά του τόπου του αγίου και του νόμου, ακηκόαμεν γαρ αυτού
λέγοντος ότι Ιησούς ο Ναζωραίος ούτος καταλύσει τον τόπον τούτον
και άλλάξει τα ήθη α παρέδωκεν ημίν ο Μωσής. και ατενίσαντες εις
αυτόν άπαντες οι καθεζόμενοι εν τω συνεδρίω είδον το πρόσωπον
αυτού ωσεί πρόσωπον αγγέλου... είπε δε ο αρχιερεύς: ει άρα ταύτα
ούτως έχει; ο δε έφη: άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούσατε...»
( Π ρ ά ξ ε ι ς ΣΤ', 7 - Ζ', 2).
Ακολουθεί ένας ατέλειωτος λόγος, που αρχίζει από τον Αβραάμ,
στη Μεσοποταμία, περνάει, περιληπτικά ολόκληρη την Ιστορία των
Εβραίων και καταλήγει, φυσικά, στον I ησού. Όλος αυτός ο λόγος,
βαστάει από την παράγραφο Ζ', 3 έως Ζ', 53. Στ’ αρχαία ελληνικά
χειρόγραφα, ο λόγος αυτός, είναι γραμμένος σε 127 αράδες, με μέσο
όρο εννέα λέξεις στην αράδα. Πράγμα, που μας δίνει ένα σύνολο
από χίλιες διακόσιες λέξεις και δίνει την εντύπωση πως ξαναδιαβάζει
κανείς τα κείμενα του Φλαβίου Ιωσήφ.
Κι ας προβάλλουμε μια ενοχλητική ερώτηση: Ποιος θα μπορούσε
να μας πείσει, πως, τη στιγμή που μιλάει ο Στέφανος, υπάρχει δίπλα
του ένας καταπληκτικός στενογράφος, που καταγράφει με ακρίβεια
τα λόγια του; και πως συμβαίνει, ο στενογράφος αυτός, να γνωρίζει
στην εντέλεια τη γνωστικιστική θεωρία, εφόσον, τη στιγμή που
γράφει, δεν υπάρχει ακόμα η Γνώση;

Οι Π ρ ά ξ ε ι ς ,
είναι γεμάτες ασάφιες, αντιφάσεις κι ασυναρτησίες. Πώς συμβαίνει να γνωρίζει, ο ανώνυμος συντάκτης των
Π ρ ά ξ ε ω ν , το περιεχόμενο της εμπιστευτικής επιστολής, που γράφει
ο χιλίαρχος Λυσίας προς τον προκουράτορα Αντώνιο Φέλιξ, λίγο πριν
δώσει τη βασιλική συνοδεία των τετρακοσίων εβδομήντα
στρατιωτών, στον Παύλο; (ΚΒ', 26 - 30).
Πώς το Σανχεντρίν διατάζει να χτυπήσουν τους αποστόλους με
βέργες (Ε; 40), ενώ ο Ιουδαϊκός Νόμος προέβλεπε μόνο την τιμωρία
με τριανταεννέα χτυπήματα από ένα δερμάτινο μαστίγιο; Ο λόγος
είναι απλός. Ο ανώνυμος συντάκτης του 4ου αιώνα, που έγραψε τις
Π ρ ά ξ ε ι ς , αγνοούσε τις εβραϊκές συνήθειες, γιατί το Εβραϊκό
έθνος είχε πάψει να υφίσταται από το 70 μ.Χ. κι απαγορευόταν
στους Εβραίους να πλησιάσουν στα ερείπεια της Ιερουσαλήμ. Έτσι, ο
ανώνυμος γραφέας είδε στο δρόμο τους ρωμαίους στρατιώτες να
περιπολούν με βέργες και φαντάστηκε πως με βέργες έδειραν τους
αποστόλους.
Στην παράγραφο Ε', 34, μας παρουσιάζουν τον Γαμαλιήλ σα
δάσκαλο του Νόμου, ενώ γνωρίζουμε πως ήταν DAΪON DI ΒΑΒΑ, κι
είχε το δικαίωμα να εκδίδωνται σε αυτόν οι εγκληματίες του
Ιουδαϊκού Νόμου, δικαίωμα που το είχαν αναγνωρίσει οι Ρωμαίοι,
τόσο σ’ αυτόν, όσο και στους προκάτοχους και τους διάδοχους του,
σ’ όλο το διάστημα, που αναγνώριζαν την ύπαρξη του Ιουδαϊκού
έθνους. Πώς λοιπόν ο Γαμαλιήλ, που, από το αξίωμά του, είχε στη
διάθεση του όλα τα’ αρχεία των διαφόρων υποθέσεων, που
συνέβαιναν στην Ιουδαία, κάνει το σφάλμα, να τοποθετήσει
χρονολογικά την εξέγερση του Θευδά, που έγινε το 46, την εποχή,
δηλαδή, της θητείας του Γαμαλιήλ (πέθανε το 52), πριν από την
εξέγερση του Ιούδα από τα Γάμαλα, που έγινε το 6 μ.Χ., τον καιρό
της Απογραφής; Αν αυτά τα δύο γεγονότα τοποθετούνται αρκετά
εύκολα, στη σωστή χρονολογική τους τοποθέτηση σήμερα, ύστερα
από δεκαεννιά αιώνες, πως θα μπορούσαν να τοποθετηθούν
λανθασμένα, από έναν μορφωμένο άνθρωπο, που τα έζησε ο ίδιος;
το λάθος λοιπόν, δεν είναι του Γαμαλιήλ, αλλά του αγράμματου
συντάκτη των Π ρ ά ξ ε ω ν , στον 4ο αιώνα!
Σ’ ένα προηγούμενο κεφάλαιο, εξετάσαμε το τυπικό της εκτέλεσης
με λιθοβολισμό. Είδαμε πως ο κατάδικος ήταν, υποχρεωτικά,
ξαπλωμένος α ν ά σ κ ε λ α κ α ι π ω ς στη στάση αυτή, δεχόταν την
πρώτη μεγάλη πέτρα, που, σύμφωνα με την υπόδειξη του Νόμου,
έπρεπε να είναι και θανατηφόρα. Ο συντάκτης όμως των Πράξεων,
περιγράφει μιαν άλλη στάση, γιατί έτσι θέλει να τη φαντάζεται: «και
ελιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα: Κύριε
Ιησού, δέξαι το πνεύμα μου. Θεις δε τα γ ό ν α τ α έκραξε φωνή
μεγάλη: Κύριε, μη στήσης αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην. και τούτο

ειπών εκοιμήθη!... ( Π ρ ά ξ ε ι ς Ζ ' , 59 - 60). Θα έλεγε κανείς, πως
ο λιθοβολισμός τον αφήνει σχεδόν αδιάφορο. Όλα αυτά τα παραδείγματα, που αναφέραμε, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά αποδείξεις, πως
ο μόνος βασικός παράγοντας, στις αφηγήσεις των Π ρ ά ξ ε ω ν ,
είναι η αχαλίνωτη φαντασία του συντάκτη τους, άσχετη με την
οποιαδήποτε ιστορική πραγματικότητα. Ο ιστορικός δεν μπορεί να
εμπιστευθεί τις τόσες αντιφάσεις κι ασυναρτησίες. Έχει χρέος, να
παραμερίσει την παραδοσιακή αφήγηση και να προσπαθήσει ν’
αναπαραστήσει, α υ τ ό π ο υ π ρ ά γ μ α τ ι σ υ ν έ β η . Π ρ ο ς
αυτήν την κατεύθυνση, στρέφεται κι η προσπάθεια μας.
Η λέξη «Στέφανος», είναι ένα κύριο ελληνικό όνομα. Σημαίνει «ο
στεφανωμένος». Σύμφωνα με την κολακευτική, γι’ αυτόν,
παράδοση, καταδικάστηκε σε θάνατο στις 26 Δεκεμβρίου του 35, και
λιθοβολήθηκε έξω από την Ιερουσαλήμ ( Π ρ ά ξ ε ι ς Ζ', 58). Το
σώμα του ανακαλύφθηκε με θαύμα, τον 4ο αιώνα (το 415), είχε
διατηρηθεί άθικτο, πάλι από θαύμα, μέχρι εκείνη την εποχή (!) και
μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον καιρό της βασιλείας του
Αυτοκράτορα Θεοδόσιου του Β'.
Ποιος ήταν, όμως, ο Στέφανος; Ένας Εβραίος η
ένας «ελληνιστής», δηλαδή ένας Εβραίος μ’ ελληνική μόρφωση, από αυτούς
που είχαν ανάγκη μια ελληνική μετάφραση, για να διαβάσουν την
Παλαιά Διαθήκη;
Είναι δύσκολο να δοθεί μια σίγουρη απάντηση στο πρόβλημα αυτό.
Οι Εβραίοι, από την εποχή που οι Ασμοναϊοι διαδέχτηκαν τους
Μακαβαίους στο θρόνο του Ισραήλ, και συγκεκριμένα από την εποχή
του Ιάσωνα (Ίωση), του αδελφού του Ονία, είχαν εξελληνιστεί, με
τόσο ενθουσιασμό, ώστε, στα στάδια, οι νεαροί Εβραίοι
παρουσιάζονταν σύμφωνα με την ελληνική συνήθεια ολόγυμνοι,
δείχνοντας, ταυτόχρονα, δημόσια την περιτομή τους. Όλοι οι
έξελληνισμένοι Ιουδαίοι έπαιρναν δύο ονόματα. Ένα όνομα της
περιτομής, Ιουδαϊκό, κι ένα όνομα ελληνικό, που πολλές φορές,
ήταν εξελληνισμός του εβραϊκού. Την ίδια συνήθεια απόκτησαν κι οι
Ιουδαίοι, κι έτσι βλέπουμε τον Άραβα Σ α ο ύ λ , να έχει ταυτόχρονα
και το εξελληνισμένο όνομα Σ α ύ λ ο ς ή Π α ύ λ ο ς . Ο Ι ω σ ή
γινόταν Ι ά σ ω ν , ο Ε λ ε ά ζ α ρ , Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς κ α ι κατά
σύντμηση Α ν δ ρ έ α ς , ο Ι α κ ώ β γινόταν Ι ά κ ω β ο ς κ.τ.λ.
Για τ’ όνομα, όμως, του Στεφάνου, δεν υπάρχει μια παρόμοια
αναλογία. Στα εβραϊκά, το στεφάνι λέγεται «ΚΕΗΤΕ», και
«KETHRIEL» είναι ο «Άγγελος που βαστάει τη θεϊκή κορώνα
(στεφάνι). Δεν υπάρχει όμως, κανένα κύριο εβραϊκό όνομα με τη
λέξη αυτή. Εννοιολογικά, τα πιο παραπλήσια ονόματα, είναι MALCIEL
και MALCHISUAH, που σημαίνουν «ο βαλμένος από τον Θεό» και «ο
στεφανωμένος από τον Θεό», αλλά και τα δυο ονόματα προέρχονται

από τη ρίζα MELECH, που σημαίνει «Βασιλιάς» και μόνο κατ’
επέκταση «στεφανωμένος».
Ο Στέφανος αναφέρεται πρώτος στον κατάλογο των «διακόνων»,
που «χειροτόνησαν» οι απόστολοι, για να τους ξεκουράσουν κάπως,
από τα πολλαπλά τους καθήκοντα, μόλις το πλήθος των πιστών
άρχισε να μεγαλώνει: «και εξελέξαντο Στέφανον, άνδρα πλήρη
πίστεως και Πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχορον και
Νικάνωρα και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλαον προσήλυτον
Αντιοχέα...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΣΤ', 5).
Όλοι τους έχουν ελληνικά ονόματα, αλλ’ αυτό δε σημαίνει τίποτα,
γιατί μας καθορίζουν, πως μόνο ο Νικόλαος ήταν προσήλυτος (στον
Ιουδαϊσμό βέβαια). Κατά συνέπεια, όλοι οι άλλοι είναι Εβραίοι, και
μάλιστα, για να δικαιολογηθεί η
εμπιστοσύνη των αποστόλων
απέναντί τους, πρέπει να τους θεωρήσουμε σαν Ζ η λ ω τ έ ς κ α ι
φανατικούς Ι ο υ δ α ί ο υ ς Ε θ ν ι κ ι σ τ έ ς .

Παρατηρούμε πως ο Στέφανος τοποθετείται πρώτος. Είναι λοιπόν
πιθανό, πως είναι ο ε π ί σ κ ο π ο ς τ ω ν υπολοίπων, όπως ο Σίμων
- Πέτρος ήταν ο επίσκοπος των δώδεκα μαθητών. Επί πλέον, είναι
αυτός που έχει πάρει το «Άγιο Πνεύμα» και θα το μεταδώσει,
αργότερα, στους υπόλοιπους. Αν λοιπόν αργότερα, μείνει μία θέση
κενή ανάμεσα στους δώδεκα, θα την καταλάβει αυτός. Ας μην
ξεχνάμε πως στα ελληνικά της εποχής, ε π ί σ κ ο π ο ς σημαίνει
επιτηρητής, και πολύ αργότερα η ιδιότητα αυτή μεταβάλλεται σε
αρχιερατικό τίτλο.
Εφόσον λοιπόν είναι ε π ι τ η ρ η τ ή ς τ ω ν ε π τ ά , μπορούν και
να του αναθέσουν λεπτές και δύσκολες αποστολές.
Στό σημείο αυτό ας κάνουμε μια παρένθεση που θα προλογίσει τη
συνέχεια του συλλογισμού μας. Στην ιστορία, παρατηρούμε πολλές
φορές πως ένα πρόσωπο παρουσιάζεται με διαφορετικά ονόματα και
οι Πράξεις του παίρνουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα, που εξαρτάται
από το χρονικογράφο, την ιδεολογική του τοποθέτηση και το σκοπό
της αφήγησης. Να ένα κλασσικό παράδειγμα:
α) «Στις 26 Όκτωβρίου του 1440, πέθανε ο GILLES DE RAIS,
στρατάρχης της Γαλλίας, Μέγας Αξιωματούχος του Στέμματος,
παλιός συμπολεμιστής της JEANNE DARC, αρχηγός των ευγενών της
Βρεττάνης. Θάφτηκε στο μοναστήρι CARMES, στη NANTES».
β) «Στις 26 Όκτωβρίου του 1440, στις εννέα το πρωί, στους
βάλτους της BESSE, κοντά στην πόλη NANTES, κι όχι μακρυά απ’ τη

γέφυρα του ποταμού LOIRE, κρεμάστηκαν και κάηκαν τρείς μάγοι,
σαδιστές και δολοφόνοι εκατοντάδων παιδιών. Τα ονόματα τους,
ήταν HENRIET, POITOU και BARBE BLEUE».
Ο τελευταίος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον GILLES DE RAIS. Η
λεπτομέρεια της φρικτής εκτέλεσης, είναι πως ενώ οι δυο του
σύντροφοι ή συνένοχοι κάηκαν ζωντανοί εξ αιτίας της ταπεινής
καταγωγής τους, ο ίδιος κρεμάστηκε, μετά ρίχτηκε στη φωτιά, αλλά
πριν τον αρπάξουν οι φλόγες, μεταφέρθηκε σε μια εκκλησία της
αρεσκείας του, στη NANTES και θάφτηκε σ’ έναν οικογενειακό τάφο,
εξ’ αιτίας της αριστοκρατικής καταγωγής του.
Αν δεν υπήρχαν άλλες πληροφορίες, για τα γεγονότα αυτά, κι αν
τα δυο αυτά χρονικά παρουσιάζονταν σ’ έναν ιστορικό μετά από χίλια
χρόνια, πως θ α μπορούσε, ο τελευταίος, να μαντέψει πως πρόκειται
για την περιγραφή του θανάτου του ίδιου ακριβώς προσώπου;
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση του Στέφανου. Ας
Φλαβίου
ανοίξουμε τους Π ο λ έ μ ο υ ς σ τ η ν Ι ο υ δ α ί α του
Ιωσήφ, στη σλαυική τους έκδοση:
«...Κι η μία δυστυχία προστέθηκε στην άλλη. Πάνω στο δρόμο που
πάει στο BETH HORON, λ η σ τ έ ς κακοποίησαν κάποιον Στέφανο. Ο
Κουμάνος έστειλε στρατεύματα να συλλάβουν και ν’ αλυσοδέσουν
τους κατοίκους των γειτονικών χωριών: Γιατί δεν καταδιώξατε τους
ληστές, γιατί δεν τους συλλάβατε; Οργισμένος ένας στρατιώτης,
άρπαξε ένα βιβλίο τουΙερού Νόμου, το καταπάτησε και το έρριξε στη
φωτιά. Οι Εβραίοι παρόλο που κινδύνευαν να δούνε τα χωριά τους
να καίγονται και παρόλο ότι ήταν αλυσοδεμένοι, άρχισαν να
φωνάζουν κι απαιτούσαν από τον προκουράτορα, ένα μόνο πράγμα:
να τους θανατώσει όλους ή να θανατώσει το στρατιώτη! Επέμεναν
να μην αφήσει ατιμώρητο έναν άνθρωπο που έκανε μια τόσο μεγάλη
προσβολή στο Θεό και στο Νόμο του. Κι’ εκείνος Βλέποντας πως δεν
θα ησύχαζαν αν δεν ικανοποιούσε το αίτημά τους, καταδίκασε το
στρατιώτη σε θάνατο και τον εκτέλεσε. Οι Εβραίοι, ικανοποιημένοι
από την εκδίκηση, αποσύρθηκαν ...» (Φλάβιος Ιωσήφ : Π ό λ ε μ ο ι
τ η ς Ι ο υ δ α ί α ς , σλαβικό χειρόγραφο, II 5 μετάφραση στα
γαλλικά του PIERRE PASCAL, Καθ. της Σορβόνης, έκδοση DU
ROCHER, Μονακό 1964).
Ας ανοίξουμε τώρα το ίδιο κείμενο στην ελληνική του έκδοση:
«...Δεν είχε καλά καλά ξεχαστεί αυτή η
θλίψη, κι ήρθε να
προστεθεί μια άλλη. Ένας υπηρέτης του Αυτοκράτορα με τ’ όνομα
Στέφανος, που συνόδευε μερικά πολύτιμα έπιπλα, ληστεύθηκε κοντά
στο BETH - HORON. Ο Κουμάνος, για ν ’ α ν α κ α λ ύ ψ ε ι τ ο υ ς
έστειλε
να
συλλάβουν
τους
ληστές,

κατοίκους των γύρω χωριών. Ένας από τους στρατιώτες του,
που πήραν μέρος σ’ αυτή την αποστολή, μόλις ανακάλυψε σ'
ένα σπίτι ένα βιβλίο όπου ήταν γραμμένοι οι ιεροί νόμοι μας, το
έσχισε και το πέταξε στη φωτιά. Όλοι οιΕβραίοι της περιοχής
αγανάκτησαν από το γεγονός παρόλο ότι κινδύνευαν να δουν τα
σπίτια τους να καίγονται σε αντίποινα. Συγκεντρώθηκαν, και
σπρωγμένοι από θρησκευτικό ζήλο, πήγαν στην Καισάρεια και
παρουσιάστηκαν στον Κουμάνο, απαιτώντας από αυτόν να μην
αφήσει ατιμώρητο έναν άνθρωπο που τόλμησε να κάνει μια
παρόμοια προσβολή στον Θεό. Ο κυβερνήτης, βλέποντας πως δε θα
μπορούσε να τους καθησυχάσει αν δεν τους ικανοποιούσε, συνέλαβε
κι εκτέλεσε, μπροοτά τους το στρατιώτη κι έτσι έδωσε ικανοποίηση
για
την
προσβολή...»
(Φλάβιος
Ιωσήφ:
Πόλεμοι
τ η ς I ο υ δ α ί α ς , II, XX, ελληνικό χειρόγραφο, μετ. ARNAULT
D'ANDILLY, έκδοση LIDIS, Παρίσι 1968).
Ας σημειώσουμε τώρα τις διάφορες αντιφάσεις: α) ο Κουμάνος, ο
στρατιωτικός διοικητής της Ιουδαίας, συνέλαβε κι αλυσόδεσε τους
κατοίκους των γύρω χωριών, επειδή δε βοήθησαν τον Στέφανο, που
κακοποιήθηκε (κι ίσως δολοφονήθηκε) από τους ληστές, η επειδή
ήταν συνένοχοι στη ληστεία;
β) Όταν συνελλάμβαναν κι αλυσόδεναν όλους τους κατοίκους μιας
περιοχής, η επόμενη πράξη, ήταν συνήθως η μαζική τους εκτόπιση.
Το ίδιο συνέβη με τους κατοίκους του Γισγαλά απ’ όπου υποτίθεται
πως κατάγονταν οι ψευτογονείς του Σαύλου - Παύλου. Κατά
συνέπεια επρόκειτο γι’ αντίποινα σε μια περιοχή που βοήθησε
επαναστατικές ομάδες των Ζηλωτών. Η λέξη λ η σ τ έ ς , σ τ α
κείμενα του Φλαβίου Ιωσήφ, υπονοεί πάντοτε τους Ζηλωτές. Αν
λοιπόν οι κάτοικοι των χωριών, όχι μόνο δεν εμπόδισαν την
κακοποίηση του Στέφανου, αλλά ακόμα ίσως και συνεργάστηκαν σ’
αυτήν δίνοντας άσυλο στους κακοποιούς, αυτό σημαίνει ότι οι τελευταίοι δεν ήταν κοινοί ληστές, αλλά Ζηλωτές, που ο πληθυσμός των
γύρω περιοχών τους συμπαθούσε.
γ) Από τις Πράξεις, γνωρίζουμε πως ο Σαύλος-Παύλος πήρε μέρος
στην εκτέλεση του Στέφανου (Ζ', 58 - Η', 1). Κι οι Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς
Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς μ α ς τον παρουσιάζουν σαν έναν ισχυρό και
πανούργο πρίγκιπα που με τη συνεργασία του αδελφού του
Κοστοβάρη και με πλήθος από οπλοφόρους ή τ α ν π ά ν τ ο τ ε
έ τ ο ι μ ο ς ν α κ α τ α π ι έ σ ε ι τ ο υ ς α δ ύ ν α τ ο υ ς (XX, 214,
ελληνικό χειρόγραφο, μετ. S. REINACH).
Κι ο Σαύλος αυτός, είναι ο Σαύλος των Π ρ ά ξ ε ω ν , π ο υ είχε
ανατραφεί μαζί με τον Ηρώδη τον Τετράρχη (ΙΓ', 1). Λεπτομέρειες
για την ταυτότητα του προσώπου που αναφέρουν τα τρία
διαφορετικά κείμενα, έχουμε ήδη παρουσιάσει στον αναγνώστη στα

προηγούμενα κεφάλαια. Εφόσον λοιπόν, το ένα κείμενο μας λέει πως
ο Σαύλος, με την κάλυψη του αξιώματός του, έκανε ένα σωρό
βιαιοπραγίες, και τάλλο κείμενο μας λέει πως πήρε μέρος στο φόνο
του Στέφανου, φτάνουμε στο συμπέρασμα, πως ήταν αυτός που
σκότωσε μαζί με τους ανθρώπους του τον Στέφανο, κι όχι οι
Ζηλωτές. και το επεισόδιο συνέβη στο δρόμο που πάει από την
Ιερουσαλήμ στη Λύδδα, και συγκεκριμένα κοντά στο ΒΕΙΤΗ HORON, είκοσι χιλιόμετρα έξω από την Ιερουσαλήμ.
Η πόλη ΒΕΙΤΗ - HORON, χωριζόταν σε δυο μέρη. Την Άνω και την
Κάτω πόλη. και οι δυο βρίσκονταν πάνω στα παλιά σύνορα ανάμεσα
στα βασίλεια του Ιούδα και του Ισραήλ. Είχαν χτιστεί από την Σεέρα,
κόρη του Εφράϊμ, την εποχή των δώδεκα φυλών ( Α Χ ρ ο ν ι κ ώ ν ,
Ζ', 24). Η
Κάτω πόλη καταστράφηκε από τους πολέμους και
ξαναχτίοτηκε από τον Σολομώντα ( Α ΄ Β α σ ι λ έ ω ν Θ', 17).
Προηγουμένως ήταν πόλεις των Φιλισταίων, κι απόλυτα
ειδωλολατρικές. Τα ερείπιά τους βρίσκονται σήμερα στην Ιορδανία,
μόλις μερικά χιλιόμετρα βορειοανατολικά από
την Εμμαούς.
Είκοσι λοιπόν χιλιόμετρα έξω από την Ιερουσαλήμ, πάνω στο
δρόμο που οδηγεί στο ΒΕΙΤΗ - HORON, «κακοποιήθηκε» ο Στέφανος
από τους οργανωμένους ληστές του ηρωδιακού πρίγκιπα Σαούλ, που
εκείνη την εποχή, ασκούσαν το έντιμο επάγγελμα του φεουδαλικού
ληστή των δρόμων, όπως πολλοί αντάξιοι συνάδελφοί του, τον
Μεσαίωνα. Στη δολοφονία του Στέφανου, δεν είχαν καμμιά σχέση οι
δύστυχοι Εβραίοι της περιοχής, ούτε το Σανχεντρίν της Ιερουσαλήμ.
Την εποχή όμως που γράφονται οι Π ρ ά ξ ε ι ς , κ α ι συγκεκριμένα
το επεισόδιο αυτό, τον 4ο αιώνα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θέλοντας και μη, έχει γίνει χριστιανική, κι οι χριστιανοί Αυτοκράτορες δεν
αστειεύονται με την προσωπική τους ορθοδοξία. Οι Εβραίοι έχουν
σκορπιστεί σε ολόκληρη την έκταση της Αυτοκρατορίας, εξόριστοι,
από την εποχή της καταστροφής της Ιερουσαλήμ, το 70, και την
τελευταία επανάσταση του 135. Οι Σύριοι γραφείς δεν
δυσκολεύονται να ρίξουν το έγκλημα στους Εβραίους και ν’
αθωώσουν τον Ιδουμαίοπρίγκιπα, Σαύλο - Παύλο. Κι έτσι,
συνεχίζουν την προαιώνια συκοφαντία.
Ήταν πράγματι ο Στέφανος υπηρέτης του Αυτοκράτορα; την εποχή
εκείνη Αυτοκράτορας είναι ο Κλαύδιος Καίσαρ. Αν αληθεύει η
περίπτωση, τότε δημιουργούνται ορισμένα ερωτήματα:
α) Ο Στέφανος θα πρέπει να ήταν ένας απελεύθερος. Κατά
συνέπεια θα έ π ρ ε π ε να έχει τουλάχιστον δύο ονόματα: το ατομικό
του όνομα, το οικογενειακό του όνομα, κι ίσως ακόμα και τ’ όνομα
της καταγωγής του. Οι απελεύθεροι συνήθιζαν να προσθέτουν στο
προσωπικό τους όνομα, τ’ όνομα του κυρίου τους, που τους είχε

απελευθερώσει. Αν σε συνέχεια, κι αυτό σε πάρα πολύ σπάνιες
περιπτώσεις, είχε τιμηθεί με την ιδιότητα του ρωμαίου πολίτη, τότε
πρόσθετε στ’ όνομά του, και τ’ όνομα του Αυτοκράτορα, που στη
διάρκεια της βασιλείας του, είχε αποκτήσει τον τίτλο.
Έτσι, ο περίφημος Πάλλας, ένας από τους εραστές της Αγριππίνας,
ονομαζόταν, CLAUDII LIBERTUS PALLAS, κι ο Νάρκισσος CLAUDII
LIBERTUS NARCISSUS, κι ακόμα στην περίπτωση της ρωμαϊκής
υπηκοότητας ο απελεύθερος χιλίαρχος Λυσίας, ονομαζόταν
CLAUDIUS (τ’ όνομα του Αυτοκράτορα) LYSIAS.
Για την περίπτωση του Στέφανου, αγνοούμε τα υπόλοιπά του,
ονόματα. Αν όμως ήταν ένας άσημος υπηρέτης, τότε δημιουργείται
ένα σοβαρό πρόβλημα. Πώς δηλαδή, θα μπορούσαμε να πιστέψουμε
πως ο Αυτοκράτορας Κλαύδιος έστειλε έναν υπηρέτη για να του
μεταφέρει στην Ρώμη ορισμένα πολύτιμα έπιπλα ενώ θ’ αρκούσε να
στείλει ένα γράμμα στο Ρωμαίο προκουράτορα και στο χιλίαρχο της
Ιερουσαλήμ, για να του αποσταλούν αμέσως τ’ αντικείμενα που επιθυμούσε;
β) Ποιά ήταν αυτά τα πολύτιμα έπιπλα ή αντικείμενα που ποθούσε
ν’ αποκτήσει ο Αυτοκράτορας από την Ιουδαία; Θα ήταν άσκοπο να
ξοδέψουμε χρόνο κάνοντας υποθέσεις για τη φύση τους, γιατί ο
Αυτοκράτορας στη Ρώμη είχε στη διάθεση του, οτιδήποτε ποθούσε.
Εκτός πια αν πρόκειται για ένα μεταφραστικό λάθος κι η λέξη που
χρησιμοποιεί ο Φλάβιος Ιωσήφ, για να περιγράψει τ’ αντικείμενα
αυτά, έχει κι άλλες σημασίες, εκτός από έπιπλα. Μήπως πρόκειται για
πολύτιμα βάζα;

γ) Γιατί η σλαβική έκδοση, αγνοεί τις λεπτομέρειες αυτές;
Η απάντηση είναι εύκολη. Τα χειρόγραφα του Φλάβιου Ιωσήφ, που
έχουμε σήμερα στη διάθεση μας, είναι όλα του Μεσαίωνα. Οι
καλόγεροι που αντιγράφοντας, διορθώνουν, λογοκρίνουν, κόβουν
και ράβουν. Βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον, σε
διαφορετικές εποχές, μιλάνε διαφορετικές γλώσσες κι αγνοούν το
παρεμβατικό έργο των συναδέλφων τους, έτσι που τ’ αποτέλεσμα δε
βγαίνει ούτε συγχρονισμένο, ούτε ταυτόσημο. Χάρις στο γεγονός
αυτό, αποκαλύπτεται κι η πανουργία τους. Κι αν ποτέ θα είχαμε την
τύχη να βρούμε σε μιαν ανασκαφή, το πρωτότυπο κείμενο του
Φλάβιου Ιωσήφ, οι εκπλήξεις θα ήταν συνταρακτικές.
Το συμπέρασμα απ όλα αυτά είναι απλούστατο.

Ο Σ α ύ λ ο ς - Παύλος, κι ο αδελφός του ο Κοστοβάρης,
«πρίγκιπες από βασιλική γενιά» δεν ασχολούνται μόνο μ’ ευκαιριακές
ληστείες, θαυμάσια καλυμμένες από τ’ αξίωμά τους, αλλά
ταυτόχρονα είναι κι ηγέτες, τουλάχιστον ο Παύλος, της παράλληλης
αστυνομίας, κάτω από τις διαταγές του Ηρώδη - Αγρίππα του Α'.
Αυτό είναι τουλάχιστον το συμπέρασμα που βγαίνει από την
προσεχτική μελετη των Π ρ ά ξ ε ω ν , όπως το αποδείξαμε ήδη.
Χάρις στο αξίωμα αυτό, πληροφορηθήκαμε πως ο Στέφανος,
άνθρωπος της εμπιστοσύνης του Σίμωνα - Πέτρου κι ένας από τους
υπαρχηγούς του στο κίνημα των Ζηλωτών, ανέλαβε μιαν αποστολή
στην περιοχή του ΒΕΙΤΗ - HORON κι ίσως ακόμα και πιο πέρα, στην
Λύδδα. Συγκεντρώνει τους ανθρώπους του και τον ακολουθεί. Ο
Στέφανος έχει φτάσει κι όλας στην περιοχή με μια οπλισμένη ομάδα.
Καταφέρνει να ξεσηκώσει τους κατοίκους της περιοχής, είτε μ’
επιδείξεις ψευτοθαυμάτων είτε με την απειλή των όπλων είτε χάρις
στις προσπάθειες πρακτόρων που κατοικούν στην περιοχή. Ο
Σαύλος-Παύλος συναντάει απέναντι του, μια πραγματική εξέγερση
των χωρικών. Γυρίζει στην Ιερουσαλήμ και πληροφορεί τις ρωμαϊκές
αρχές για το γεγονός, πράγμα που προκαλεί την αποστολή ρωμαϊκών
λεγεωνών για την καταστολή της εξέγερσης.
Ο Στέφανος, είτε θα σκοτώθηκε επί τόπου κατά τη διάρκεια της
συμπλοκής και το κεφάλι του θα το έστειλαν στον Κουμάνο, το
στρατιωτικό διοικητή, είτε θα πιάστηκε αιχμάλωτος, θα οδηγήθηκε
στην Ιερουσαλήμ, κι εκεί σταυρώθηκε ακολουθώντας την κοινή
μοίρα όλων των στασιαστών που επαναστατούσαν εναντίον της
ρωμαϊκής εξουσίας. Η εκτέλεση του Στέφανου, δεν έγινε ανάμεσα
στο 33 και 36, όπως θέλει να την παρουσιάζει ο ανώνυμος
συντάκτης των Π ρ ά ξ ε ω ν , π ο υ την τοποθετεί αμέσως μετά την
εκτέλεση του Ιησού.
Οι Καθολικοί και Διαμαρτυρόμενοι ερευνητές διαφωνούν ως προς
τον προσδιορισμό της χρονολογίας της θανάτωσης του Ιησού, γιατί
μπερδεύονται με το λανθασμένο καθορισμό του έτους Μηδέν. Ο
Διονύσιος ο Μικρός που καθόρισε το χριστιανικό ημερολόγιο, έπεσε
έξω π έ ν τ ε ο λ ό κ λ η ρ α χ ρ ό ν ι α !
Η εκτέλεση όμως του Στέφανου δε συνέβει μέσα στη δεκαετία 3040, γιατί ο Κουμάνος διαδέχτηκε τον Τιβέριο Αλεξανδρο στο αξίωμά
του στρατιωτικού διοικητή της Ιουδαίας, μόλις το 47. Διατήρησε το
αξίωμα αυτό μέχρι το 51 κι αντικαταστάθηκε από τον Αντώνιο Φέλιξ.
Η εκτέλεση λοιπόν του Στέφανου δεν μπορεί
να
τοποθετηθεί
χρονολογικά,
πριν
από
το
τ έ λ ο ς τ ο υ 47. Κι ακόμα στις αρχές του ίδιου χρόνου, αλλά
κάτω από την στρατιωτική διοίκηση του Τιβέριου Αλέξανδρου, ο
Σίμων - Πέτρος κι ο Ιάκωβος σταυρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Στο

επόμενο έργο μας, που η προκαταρκτική του εργασία έχει σχεδόν
τελειώσει, θα εξετάσουμε αναλυτικά την περίοδο που βρήκαν
τραγικό τέλος όλοι οι αδελφοί και συνεργάτες του Ιησού - Μπαρ Ιούδα, και θ’ αποκαταστήσουμε την ιστορική αλήθεια σε σχέση με τις
διάφορες σκόπιμες παραδοσιακές φήμες...
Ολόκληρη αυτή η υπόθεση, διαδραματίστηκε στην περίοδο της
δράσης των Ζηλωτών, που ξέσπασε την εποχή της περίφημης
«Συνόδου» της Ιερουσαλήμ, με την ευκαιρία της πείνας που είχε
πέσει στην Παλαιστίνη, κι όχι σ’ ολόκληρο τον κόσμο, όπως
έ κ α ν α ν ν α λ έ ε ι τ ο χειρόγραφο του Φλαβίου Ιωσήφ.
Όλοι οι ιστορικοί αναγνωρίζουν πως είναι πολύ δύσκολο να
καθοριστεί ένα γεγονός της εποχής με προσέγγιση μικρότερη από
ένα χρόνο. Δε συμφωνούν ούτε στις χρονολογίες της θητείας των
διαφόρων στρατιωτικών διοικητών.
Μερικοί δε θα παραλείψουν να μας ρωτήσουν που βρίσκεται η
απόδειξη μέσα στο κείμενο του Φλαβίου Ιωσήφ, πως ο Σαύλος
βρισκόταν στο ΒΕΙΤΗ - HORON την ημερα που κακοποιήθηκε ο
Στέφανος.
Οι Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν , (Η', 1) μας λένε πως ο
Σαύλος ήταν σύμφωνος με τη θανάτωση του Στέφανου. Κατά
συνέπεια, ήδη εκείνη τη στιγμή, είχε ένα τέτοιο άξίωμα, ώστε η
γνώμη του να βαρύνει στην απόφαση της καταδίκης του Στέφανου.
Οι Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς τ ο υ Φλαβίου Ιωσήφ και οι
Π ρ ά ξ ε ι ς , συμφωνούν για το γεγονός του αξιώματος και της
δράσης του Σαύλου:
«Ο Κοστοβάρης κι ο Σαύλος είχαν μαζί τους ένα πλήθος από
πολεμιστές, και το γεγονός πως ήταν από βασιλική γενιά και
συγγενείς του βασιλιά, τους έκανε σημαντικούς. Ήταν βίαιοι κι
απάνθρωποι και πάντα έτοιμοι να καταπιέσουν τους αδύνατους...»
( Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς , X X , VIII).
«Σαύλος δε ελυμαίνετο την Εκκλησίαν κατά τους οίκους
εισπορευόμενος, σύρων τε άνδρας και γυναίκας παρεδίδου εις
φυλακήν.... Ο δε Σαύλος απειλής και φ ό ν ο υ έτι εμπνέων εις τους
μαθητάς του Κυρίου, προσελθών τω αρχιερεϊ, ητήσατο παρ’ αυτού
επιστολάς εις Δαμασκόν προς τας συναγωγάς, όπως εάν τινάς εύρη
της οδού όντας, άνδρας τε και γυναίκας, δεδεμένους αγάγη εις
Ιερουσαλήμ....(Π ρ ά ξ ε ι ς Η ' , 3 και Θ', 1 - 2).
Θα έπρεπε να είναι κανείς πολύ κακόπιστος για να μην
αναγνωρίσει στα δυο αυτά κείμενα το ίδιο πρόσωπο. Ακόμα, ο

Στέφανος σκοτώθηκε «έξω» από την πόλη της Ιερουσαλήμ
( Π ρ ά ξ ε ι ς Ζ, 58), κακοποιήθηκε «πάνω στο δρόμο κοντά στο
ΒΕΙΤΗ - HORON» ( σ λ α β ι κ ό χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ) και «κοντά στο
ΒΕΙΤΗ - HORON» ( ε λ λ η ν ι κ ό χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ) . Ανάμεσα στην
Ιερουσαλήμ και το ΒΕΙΤΗ - HORON υπάρχει μια απόσταση είκοσι
χιλιομέτρων.
Ο Στέφανος των Π ρ ά ξ ε ω ν κι ο Στέφανος στους Π ο λ έ μ ο υ ς
της Ι ο υ δ α ί α ς , είναι το ίδιο πρόσωπο. Γνωρίζουμε πως το πρώτο
από τα δυο κείμενα θεωρεί τον Σαύλο, υπεύθυνο για το θάνατο του
Στέφανου. Πώς λοιπόν δε θα μπορούσαμε ν’ αναγνωρίσουμε στη
συγκεκριμένη περίπτωση, την αφήγηση της ίδιας Ιστορίας, από δυο
διαφορετικές απόψεις;
Αν ο υπεύθυνος για το θανατο του Στέφανου των Π ρ ά ξ ε ω ν ,
είναι ο Σαύλος των Π ρ ά ξ ε ω ν , τ ό τ ε γιατί ο αιμοβόρος Σαύλος
από τις Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς
αρχαιότητες,
δεν
είναι πάλι
υπεύθυνος για το θάνατο του Στέφανου από τους Π ο λ έ μ ο υ ς
τ η ς Ι ο υ δ α ί α ς ; Ο πρώτος σκοτώθηκε εξω από την Ιερουσαλήμ
κι ο δεύτερος σκοτώθηκε πάλι εξω από την Ιερουσαλήμ, μόλις είκοσι
χιλιόμετρα πάνω στο δρόμο του ΒΕΙΤΗ - HORON.
Επιπλέον, τα ρωμαϊκά αντίποινα που ξέσπασαν πάνω στις
γειτονικές περιοχές μετά την εκτέλεση του Στέφανου, αποδεικνύουν
πως ο τελευταίος ήταν πράκτορας του κινήματος των Ζηλωτών.
Όλες αυτές οι εκτελέσεις έγιναν ανάμεσα στα 44 και 63 και οι
περισσότερες από αυτές ανάμεσα στα 44 και 47. Ένας-ένας οι
αδελφοί,
μαθητές,
συνεργάτες,
συγγενείς
του
Ιησού,
αποκεφαλίζονται και σταυρώνονται. Ποιον θα μπορούσαν να πείσουν
οι υποστηρικτές της άποψης πως η Ρώμη αντιτάχτηκε θεληματικά
εναντίον μιας άκακης φιλοσοφικής αίρεσης; Γνωρίζουμε πως η
Ρώμη σεβόταν απόλυτα, και για το δικό της συμφέρον, όλες τις
φιλοσοφικές και θρησκευτικές δοξασίες, χωρίς να κάνει εξαίρεση
ούτε με τον Ιουδαϊσμό. Αν άρχισε αντίποινα εναντίον ενός
κινήματος, αυτό συνέβη γιατί το κίνημα αυτό δεν ήταν απλώς
θρησκευτικό, ούτε κίνημα της αγάπης που θέλει να διαδίδει, αλλά
μια
πολιτικοθρησκευτική
οργάνωση
που
απέβλεπε
στην
πραγματοποίηση επαναστατικών σκοπών, χρησιμοποιώντας δυναμικά
μέσα. Μέρος α π ό τ α μέσα αυτά, ήταν οι δολοφονίες, οι εξεγέρσεις
του πληθυσμού, οι μαγικές επικλήσεις σε βάρος ατόμων και πόλεων
και οι παράνομες φορολογίες της Αυτοκρατορικής περιουσίας.
Ο θανατος του Στέφανου δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός
που χρειαζόταν ν’ αποκτήσει την πραγματική ιστορική του
ταυτότητα. Είναι το κλειδί για μια σειρά παρατηρήσεων που
επιβεβαιώνουν γι’ άλλη μια φορά πως το ψέμα είναι βασική

προϋπόθεση για την αφήγηση των παραδόσεων γύρω από τη ζωή
του Σαύλου - Παύλου.
Η αποκάλυψη της συμπλοκής στο ΒΕΙΤΗ - HORON, μας δίνει
αποδείξεις για τα ψέματα που χρησιμοποιήθηκαν για να γραφτούν οι
περίφημες Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν .
Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, ο Σαύλος παρακολουθεί την
εκτέλεση του Στέφανου το 36 κοντά στην Ιερουσαλήμ. Την στιγμή
εκείνη, είναι «νεανίας» ( Π ρ ά ξ ε ι ς Ζ', 59), έχει ανατραφεί στα
πόδια του Γαμαλιήλ (ΚΒ', 3) και αντι-χριστιανός (Η', 1 - 3 ) .
Πώς όμως θα μπορούσαν να μας εμποδίσουν να υποθέσουμε πως ο
Σαύλος είχε γνωρίσει τον Iησού, εφόσον ο τελευταίος σταυρώθηκε
μόλις ένα χρόνο νωρίτερα στην Ιερουσαλήμ;
Αλλά, όποιος μελετήσει προσεκτικά τις Π ρ ά ξ ε ι ς ,
θα
συναντήσει άφθονες αποδείξεις του γεγονότος πως ποτέ ο Σαύλος δε
γνώρισε τον Ιησού. Ούτε υπάρχει κάποιο απόκρυφό που να
υποστηρίζει την αντίθετη άποψη. Φτάνουμε λοιπόν στα δικά μας
συμπεράσματα:
1) Ο θανατος του Στέφανου, δε συνέβη το 36 στην Ιερουσαλήμ.
2) Το 36, ο Σαύλος δε βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ «σπουδάζοντας
το Νόμο στα πόδια του Γαμαλιήλ». Είναι περίπου δεκατριών χρονών
και ζει στην Τιβεριάδα ή στην Καισαρεία, στα παλάτια της ηρωδιακής
δυναστείας, μαζί με τον Ηρώδη -Αγρίππα τον Β΄και τον Μαναήν.
3) Αν ο Στέφανος είχε εκτελεστεί το 36, θα είχε εκτελεστεί με
διαταγή του Πιλάτου ή του διαδόχου του Μάρκελλου, κι όχι του
Κουμάνου. Αλλά ο Στέφανος σκοτώθηκε την εποχή του Κουμάνου κι
ο τελευταίος έγινε στρατιωτικός διοικητής, μόλις το 47, έντεκα
χρόνια αργότερα.
4) Αν το 36 - 37, ο Σαύλος, όπως μεταδίδουν οι Πράξεις (Η', 3 Θ', 1) ήταν αρχηγός μιας παράλληλης αστυνομίας, που έπαιρνε
διαταγές από τον Αρχιερέα Γαμαλιήλ, τότε ο ίδιος θα έπρεπε να είχε
πάρει μέρος και στη σύλληψη του Ιησού, ένα η
δυο χρόνια
νωρίτερα. Όμως ένας τέτοιος ισχυρισμός, δεν υποστηρίχτηκε ποτέ
από κανένα.
5) Δεν είναι δυνατόν, να εξετέλεσαν το 36 οι Εβραίοι το Στέφανο,
για βλασφημία, επειδή δεν είχαν δικαώμα να κάνουν θανατικές
εκτελέσεις χωρίς την έγκριση των Ρωμαίων διοικητών. Αν το είχαν
αυτό το δικαίωμα, θα μπορούσαν να εκτελέσουν και τον Ιησού, δυο
χρόνια νωρίτερα, ενώ ο Ιωάννης (ΙΗ', 31) μας βεβαιώνει για το
αντίθετο. Πράγματι, από το 9 μ.Χ. δεν είχαν πλέον το δικαίωμα να

εκτελούν θανατικές αποφάσεις για ποινικά εγκλήματα κι από το 30,
για θρησκευτικά.
Το καταπληκτικότερο απ’ όλα, στην περίπτωση της θανάτωσης του
Στέφανου, είναι πως κανείς απ’ όλους τους θρήσκους ερευνητές δεν
έκανε ποτέ του παρόμοιες παρατηρήσεις, ή αν τις έκανε, τις
αποσιώπησε. Εκτός πια αν οι παρατηρήσεις αυτές ερχόντουσαν σε
αντίθεση με το σκοπό της Εκκλησίας που τον ομολογεί απερίφραστα
ο Πάπας Λέων ο I', και που τον αναφέρουμε επιγραμματικά στην
πρώτη σελίδα του βιβλίου μας.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ !!!

Εγώ, Εγώ, Εγώ είμαι ο Κύριος εκτός εμού Σωτήρ δ ε ν
υπάρχει...»
Ησαΐας ΜΓ , 11
Εάν έγραθή έν μέσω σου προφήτης ή
ε νυπνιαζόμενος
ενύπνια κ α ι δώση εις σ ε σημείον ή τεράστιον κ α ι
τ ο τ ε ράστιον περί τ ο υ οποίου
α ληθεύση το σημείον ή
ελάλησε προς σ ε λέγων, Ας υ πάγωμεν κατόπιν άλλων
θεών, τ ο υ ς οποίους δ ε ν ε γνώρισας, και ας λατρεύσωμεν
αυτούς, δ ε ν θέλεις δώσει α κρόασιν εις τους λόγους τ ο υ
προφήτου εκείνου...»
Δευτερονόμιον ΙΓ΄ ", 1 - 3
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Η Παυλική θρησκεία1
Μια θρησκεία, για να εκτιμηθεί από τις μαίες, πρέπει να περιέχει
αναγκαστικά μια μεγάλη δόση δεισιδαιμονίας...
C. C. LICHTENBERG: Αφορισμοί

Είναι σίγουρο, πως ποτέ του ο Παύλος δεν διδάχτηκε την Ιουδαϊκή
θρησκεία, «στα πόδια του Γαμαλιήλ», όπως ισχυρίζεται ή όπως τον
παρουσιάζουν να ισχυρίζεται, στις Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν
(ΚΒ', 3). Αγνοεί όλες τις λεπτομέρειες. Όταν στην Α ΄ π ρ ο ς
Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς , λέει «εν γαρ τω Μωυσέως νόμω γέγραπται, ού
φιμώσεις βούν αλοώντα...» (Θ', 9), το επιχείρημα αυτό, δεν υπάρχει
πουθενά στον Ιουδαϊκό νόμο, και θα λέγαμε πως είναι δική του
εφεύρεση, αν δε γνωρίζαμε πως πρόκειται για μια κλασσική αραβική
παροιμία. Κατά συνέπεια, ο Παύλος, συνεπής με την Ιδουμαϊκή
καταγωγή του, χρησιμοποιεί αραβικά αποφθέγματα. Ο Ιουδαϊκός νόμος, όταν αναφέρεται στα ζώα, δείχνει πάντοτε μιαν απέραντη
συμπάθεια απέναντι τους, πράγμα τελείως άγνωστο στους άλλους
σημιτικούς γειτονικούς λαούς. Ακόμα κι όταν πρόκειται για ζώα, που
πρέπει να σφαγούν για θυσία, προσφορά ή απλή κατανάλωση, ο
νόμος προβλέπει πως τα ζώα αυτά, δεν πρέπει να υποφέρουν κι ο
φόνος τους πρέπει να είναι στιγμιαίος κι ανώδυνος. Διαφορετικά
απαγορευόταν η κατανάλωση του κρέατός τους. Παραδείγματα γι’
αυτό, θα βρει ο αναγνώστης στα παρακάτω εδάφια: Γ έ ν ε σ ι ς , Θ',
9 - Έ ξ ο δ ο ς ΚΓ', 5 - ΚΓ, 1 2 - Δ ε υ τ ε ρ ο ν ό μ ι ο ΚΒ', 10... και
αλλού.
Την παράδοση του σεβασμού προς τα ζώα, τις κατώτερες μορφές της
δημιουργίας, ο Μωϋσής τη διδάχτηκε στην Αίγυπτο. Αντίθετα, ο
Χριστιανισμός, δημιούργημα του Παύλου, αγνοεί τελείως μια
παρόμοια ηθική προσταγή.
1

Μια κάποια «ριζοσπαστική κριτική», που υποστηρίζει την ιστορική
ανυπαρξία του Ιησού, μας κατηγορεί - κι είναι περίεργο το γιατί...

ότι δημιουργήσαμε με τη φαντασία μας την προσωπικότητα του
Ιησού-Επαναστάτη, και προσθέτει πως: «Ο κύριος AMBELAIN, θα
έπρεπε να μας εξηγήσει πώς συνέβη κι απέδωσαν στον Ιησού την
ηθική του διδασκαλία και πώς τον ταύτισαν με τον «Λόγο» και τον
«Άρτο της Ζωής ...κ.τ.λ. Μια τέτοια τοποθέτηση, απομακρύνει τον
αναγνώστη από τη σωστή σκοπιά, και υποτιμά τη νοημοσύνη του...»
Το κεφάλαιο αυτό δίνει την απάντηση
...Από την προσεκτική μελέτη των κειμένων που αποδίδονται στον
Παύλο, βγαίνει το συμπέρασμα πως ο τελευταίος γνώρισε τα κείμενα
της
Γραφής
μόνο
από
την
ελληνική
μετάφραση
των
Ε β δ ο μ ή κ ο ν τ α , π ο υ τη χρησιμοποιούσαν οι ειδωλολάτρες για
να έρθουν σ’ επαφή με το Ιουδαϊκό πνεύμα. Αντίθετα, αν είχε
πράγματι σπουδάσει το νόμο «στα πόδια του Γαμαλιήλ», τότε θα είχε
αναγκαστικά
παρακολουθήσει
θεολογικά
μαθήματα,
στ’
αρ α μ α ϊ κ ά , πάνω στα πρωτότυπα ε β ρ α ϊ κ ά χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α .
Ο Charles Cuignebert, μελέτησε αναλυτικά το πρόβλημα της
συμπεριφοράς του Παύλου και παρατηρεί σχετικά:
«Κάθε φορά που ο Παύλος έρχεται σεπαφή με γνήσιους Εβραίους,
έστω κι αν αυτοί έχουν ασπαστεί το Χριστιανισμό, βλέπουμε πως του
είναι αδύνατο να συνενοηθεί μαζί τους στα θεολογικά θέματα, γιατί
τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί είναι άσχετα μ ε τ η μόρφωση
τους. Γενικά δίνει την εντύπωση, πως οι γνώσεις του στα Ιουδαϊκά
θέματα, είναι περιορισμένες κι επιφανειακές. Αντανακλούν την
Ιουδαϊκή μόρφωση που θα μπορούσε να έχει οποιοσδήποτε Έλληνας
της εποχής, βασισμένος μόνο στα μεταφρασμένα κείμενα.
Παρατηρούμε πως ο Παύλος δεν έχει ούτε καν ένα σχετικό σεβασμό
προς την Ιουδαϊκή φιλοσοφία, πράγμα χαρακτηριστικό για τους μορφωμένους Φαρισαίους του καιρού του. Θα έλεγε κανείς, πως
αντικρύζει τον κάθε νομομαθή μ’ ένα παραμορφωτικό πρίσμα, κι
αυτό εξ αιτίας της άγνοιάς του πάνω στα Ιουδαϊκά θέματα...»
(Charles Guignebert: Ο Χ ρ ι σ τ ό ς , V).
Εξ’ άλλου, η κοινωνική καταγωγή του, ο χώρος της πριγκιπικής
Ηρωδιακής δυναστείας, που μέσα της μεγάλωσε, τον διαφοροποιούν
τελείως από τους αυθεντικούς Εβραίους, που όχι μόνο δε
διατηρούσαν, όπως αυτός, φιλικούς δεσμούς με το Ρωμαίο
κατακτητή, αλλ’ αντίθετα μισούσαν κάθε έκφραση της Ρωμαϊκής
κυριαρχίας,
που
αντιπροσωπευόταν
με
τους
σκληρούς
προκουράτορες και την επίσημη κι οργανωμένη ληστεία σε βάρος
του περιούσιου λαού. Ο κάθε γνήσιος Εβραίος, έβλεπε τη ρωμαϊκή
κατάκτηση σα μία θεϊκή δοκιμασία, πρόσκαιρη αλλά ωστόσο
ανυπόφορη.
Για τον Παύλο συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Γι’ αυτόν, η
ρωμαϊκή κυριαρχία είναι μια δύναμη ευνοϊκή που χάρις σ’ αυτήν, η

οικογένειά του απόκτησε δόξα και πλούτο. Μια άλλη χαρακτηριστική
διαφορά, είναι πως ενώ ο Ιουδαϊκός νόμος πρόβλεπε μόνο εξη
χρόνια δουλείας, κι υποχρεωτική απελευθέρωση του σκλάβου στο
έβδομο ( Έ ξ ο δ ο ς ΚΑ', 2), ο Παύλος δεν έκανε ποτέ του λόγο για
τη δουλεία, που αποτελούσε το ηθικό στίγμα του καιρού του.
Αντίθετα μάλιστα, στην προς Ρ ω μ α ί ο υ ς ( Ι Γ ' , 1 - 7 ) εγκωμιάζει
το καθεστώς της εποχής του και διακηρύσσει πως η κοινωνική
ιεραρχία είναι θέλημα του Θεού, φτάνοντας στο συμπέρασμα, πως ο
δούλος πρέπει να υπηρετεί τον κύριο του, ο κατώτερος τον ανώτερο,
κι όλοι να πληρώνουν φόρους στις νόμιμες αρχές! Βλέποντας ένα
παρόμοιο κήρυγμα, καταλαβαίνει και δικαιολογεί κανείς τις αντιδράσεις των Εβραίων απέναντί του, που από χρόνια αποτελούσαν το
αντικείμενο καταπίεσης κι εκμετάλλευσης της Ρώμης.
Η πριγκιπική καταγωγή του, η ιδιότητα του ρωμαίου πολίτη, η
δράση του μέσα στο πλαίσιο του φεουδαλικού συστήματος, η
νόμιμη ληστεία των φτωχών, η προϋπηρεσία του, σαν αρχηγού της
παράλληλης αστυνομίας, όλα αυτά τον κάνουν να περιφρονεί τον
Ιουδαϊκό λαό και να τον στιγματίζει για την επαναστατική δράση του
εναντίον του ρωμαίου κατακτητή. Με τον τρόπο αυτόν, νοιώθει πως
οι Εβραίοι τον περιφρονούν και τον μισούν, κι έτσι στρέφει το
κήρυγμα του προς τους ειδωλολάτρες.
Ολόκληρη η
ψυχολογική κατασκευή του, διαμορφωμένη από
παράγοντες
που
αναφέραμε
σε
προηγούμενα
κεφάλαια,
αντικατοπτρίζεται στη θεωρία του, που τη χρησιμοποιεί για να
πραγματοποιήσει το μεγάλο σχέδιο της ζωής του. Επιπλέον, στο
θρησκευτικό τομέα, φαίνεται καθαρά η ειδωλολατρική του
εκπαίδευση. Οι Ιδουμαίοι, παρόλον ότι, από την εποχή της
δυναστείας των Ασμοναίων, κατοικούν στην Ιουδαία, έχουν ωστόσο
ελάχιστα επηρεαστεί από την Εβραϊκή Θρησκεία. Οι ειδωλολατρικοί
ναοί αφθονούν, και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πάππος του
Ηρώδη, που ήταν Ιερέας του Απόλλωνα στην Ασκελώνα.
Αναγκαστικά λοιπόν, μέσα στη θεωρία που διαμορφώνει σιγά - σιγά
ο Παύλος, αντικατοπτρίζονται οι ειδωλολατρικές δοξασίες της
καταγωγές του, χωρίς βέθαια ο ίδιος να έχει συνείδηση γι’ αυτό. Με
τον τρόπο αυτόν μεταφέρει την ειδωλολατρική τριαδικότητα των
Ναβαθαίων, που διατηρήθηκε και στις δοξασίες των Ιδουμαίων, στο
προσωπικό τριαδικό του δόγμα.
Εκτός όμως από τις ασυνείδητες ιδεολογικές μεταφορές, υπάρχουν
και συνειδητές. Γνώρισε κι εντυπωσιάστηκε φανερά, από το έργο του
Φίλωνα της Αλεξάνδρειας. Ο Φίλωνας ήταν θείος του Τιβέριου
Αλέξανδρου, που το 47 ήταν στρατιωτικός διοικητής της Ιουδαίας.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έγινε στην Ιερουσαλήμ η
περίφημη «Σύνοδος», κι ήταν αυτός που διέταξε να σταυρωθούν ο
Σίμων - Πέτρος κι ο αδελφός του ο Ιάκωβος. Εκτός όμως από τον

Φίλωνα, γνωρίζουμε πως ο Παύλος επηρεάστηκε από τις
γνωστικιστικές θεωρίες του Δοσίθεου, που κατοικούσε στο ΚΟΚΒΑ,
μερικά χιλιόμετρα εξω από τη Δαμασκό.
Ο Σαύλος - Παύλος είδε την τραγική κατάληξη, του πολιτικοθρησκευτικού κινήματος των Ζηλωτών. από υλική άποψη, κανείς δεν
μπορεί ν’ αντισταθεί στη ρωμαϊκή δύναμη. Άλλωστε, δεν υπάρχει
κανένα ενδιαφέρον από την άποψη αυτή. Αντίθετα, κηρύσσοντας
μιαν επαναστατική θεωρία, από φιλοσοφική βέβαια άποψη, που
επαναλαμβάνει τα ίδια θέματα που τραβούσαν την προσοχή των
μορφωμένων ειδωλολατρών, που αναφέρεται στα «μυστήρια», τόσο
γνωστά στις εθνικές θρησκείες, που απομακρύνεται από τον κίνδυνο
της σύγκρουσης με τις πολιτικές εξουσίες, που δικαιώνει την
κοινωνική ίεραρχία και που υποχρεώνει τους πιστούς της να είναι
πράοι κι υποταγμένοι, μια τέτοια θεωρία είχε πολλές πιθανότητες να
συγκεντρώσει ένα πλήθος από πιστούς. Διαδίδοντάς την, θα
μπορούσε
να
δημιουργηθεί
μια
πραγματική
«πνευματική»
αυτοκρατορία, με την πρωτεύουσά της, τους «πνευματικούς»
επαρχιακούς τοποτηρητές της και την ολοκληρωτική «πνευματική»
διάρθρωση κι οργάνωση. Μια παρόμοια «πνευματική» αυτοκρατορία,
υπήρχε ήδη. Ήταν η «πνευματική» αυτοκρατορία της Ιουδαϊκής
Διασποράς, που ο πνευματικός ηγέτης της, ο αρχιερέας του Ισραήλ,
είχε τ’ αναγνωρισμένα δικαιώματα της θρησκευτικο-νομικής
εξουσίας, της έκδοσης των εγκληματιών και της είσπραξης φόρων.
Για τον Παύλο, η
δημιουργία μιας τέτοιας «πνευματικής
αυτοκρατορίας» αποτελούσε τη λύση για όλα του τα προβλήματα. Με
την περιτομή του, είχε αποκοπεί οριστικά από τον αραβικό κόσμο. Η
περίπτωση του Συλλαίου, του Ναβαθηνού αξιωματούχου, που
ερωτεύτηκε την αδελφή του Ηρώδη του Μεγάλου, τη Σαλώμη την
Α', αλλ’ αρνήθηκε ωστόσο να περιτμηθεί για να την παντρευτεί, από
φόβο πως οι συμπατριώτες του θα τον λιθοβολούσαν για μια τέτοια
ενέργεια, είναι χαρακτηριστική κι αποτελεί απόδειξη της απομόνωσης
του Παύλου από την αραβική κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, όπως
είδαμε, η Ρώμη, δεν εκτιμούσε τους ειδωλολάτρες που έκαναν
περιτομή για να γίνουν Ιουδαίοι. Η Ρώμη ήταν ανεκτική μόνο στην
περίπτωση της φιλοσοφικής εκτίμησης του Ιουδαϊσμού, αλλά με
νόμο απαγόρευε την περιτομή, που τη θεωρούσε σαν ένα είδος
σεξουαλικής διαστροφής. Την εποχή του Παύλου, η
ρωμαϊκή
απαγόρευση, δεν έφτανε ακόμα την αυστηρότητα της εποχής του
Αδριανού, ωστόσο ο κάθε περιτμημένος ειδωλολάτρης είχε ν’
αντιμετωπίσει μια ψυχρότητα και μια απομόνωση από τη ρωμαϊκή
κοινωνία. Έτσι, ο άνθρωπός μας, καταλήγει μια μέρα τελείως
αποκομμένος, τόσο από τον αραβικό όσο κι από τον ελληνορωμαϊκό
κόσμο. Τί θα κάνει;
Θα μπορούσε άραγε να μπει στο κίνημα των Ζηλωτών
μεσσιανιστών, που διεύθυναν οι «γιοί του Δαυίδ»; Ούτε λόγος. Οι

ηγετικές θέσεις ήταν κληρονομικό δικαίωμα της οικογένειας των
«εκλεκτών του Θεού». Κι όμως για έ ν α μ ι κ ρ ό χ ρ ο ν ι κ ό
δ ι ά σ τ η μ α , π ρ ο σ χ ω ρ ε ί σ τ ο κ ί ν η μ ά τ ο υ ς . α π ό Από
την πρόσκαιρη αυτή προσχώρηση, δημιουργούνται τα επεισόδια,
ανάμεσα σ’ αυτόν και στον Σίμωνα - Πέτρο, καθώς και τον αδελφό
του τελευταίου, τον Ιάκωβο, όπως ακριβώς μας τα αφηγούνται οι
Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν . Κατόπιν, όπως οι ηγέτες των
Ζηλωτών εξαφανίζονται ο ένας μετά τον άλλον από τα ρωμαϊκά
αντίποινα, ο Παύλος αποφασίζει να πετάξει με τα δικά του φτερά.
Ωστόσο, στην προπαρασκευαστική περίοδο της προσχώρησης του,
κατάφερε να εξοικειωθεί με τις αρχές και τα δόγματα του
«χριστιανικού» κινήματος.
Μένει ακόμα το πρόβλημα της θεωρίας, που του επέτρεψε να
παρουσιαστεί σα φορέας του σ ω τ ή ρ ι ο υ μ η ν ύ μ α τ ο ς . Είπαμε
παραπάνω πως γνώρισε το έργο του Φίλωνα της Αλεξάνδρειας, μια
τεράστια αλληγορική ερμηνεία της Π ε ν τ α τ ε ύ χ ο υ , με τίτλο:
Α λ λ η γ ο ρ ί ε ς τ ο υ Ι ε ρ ο ύ Ν ό μ ο υ . Τ ο έργο αυτό, είχε την
τολμηρή πρωτοτυπία, να διακηρύξει πως ο Θεός δεν κάνει καμμιά
διαφορά ανάμεσα στα πλάσματα του, και πως ο κάθε άνθρωπος,
γεννιέται ίσος με τους όμοιους του. Η ευγένεια δεν είναι ιδιότητα
που αποκτιέται με τη γέννηση και την καταγωγή, αλλά με την
προσωπική μόρφωση και σοφία. Όλοι αυτοί που εγκαταλείπουν την
ειδωλολατρεία για να λατρέψουν τον αληθινό Θεό, αποτελούν τον
πραγματικό λαό του Ισραήλ, που έγινε πιστός του Θεού με την
μόρφωση κι όχι με τη γέννηση. Ο Φίλωνας, αποκαλύπτοντας με τον
τρόπο αυτόν, για πρώτη φορά, την απόκρυφη αυτή διδασκαλία των
σοφών Νομοδιδασκάλων του Ισραήλ, εξασφαλίζει την παγκόσμια
ισχύ του Ιουδαϊσμού, και τον παρουσιάζει σαν την ανώτερη,
καλύτερη και μόνη αληθινή θρησκεία.
Η θεωρία όμως αυτή, όσο κι αν είναι κολακευτική για τον
Ιουδαϊσμό, στάθηκε πολύ βολική για τα σχέδια του Σαύλου -Παύλου.
Ο τρόπος που συλλαμβάνει την έννοια του Ιησού-Μεσσία,
σκανδαλίζει τους Ζηλωτές κι ιδιαίτερα τον Πέτρο, που στις
Κλημέντιες Ομιλίες του απαντά πως ποτέ του ο Ιησούς δεν
ισχυρίσθηκε πως ήταν Θεός. Ωστόσο, οι θεωρίες του Φίλωνα, δίνουν
την ευκαιρία στον Παύλο νανεβάσει τον Ιησού στο επίπεδο του
Λόγου, του πλατωνικού θείου Λόγου, και ταυτόχρονα να περιορίσει
την έννοια του METATRON saar—hapanim, των καββαλιστών. Ο
Σαύλος - Παύλος δεν ανακάλυψε τίποτα. Όταν μιλάει για τον Λόγο,
επαναλαμβάνει τις θεωρίες του Φίλωνα, πράγμα που θα το
αποδείξουμε αμέσως παρακάτω.
Σύμφωνα μέτή θεωρία του Φίλωνα, ο Λόγος πηγάζει από το Θεό και
δεν είναι δημιούργημά του όπως ο METATRON. Είναι πρωτογενής,
εικόνα του Θεού, απεικόνιση του Θεού, ένας άλλος Θεός,

συμπλήρωμα του Θεού, ένας δεύτερος Θεός. Είναι ο λογοφόρος και
αγγελιαφόρος του Υψίστου.
Επιπλέον, ο Λόγος αυτός, είναι μεσολαβητής ανάμεσα στο Θεό και
στους ανθρώπους. Είναι ο ικέτης της Ανθρωπότητας, και με την
ιδιότητα αυτή παρουσιάζεται απέναντι στο Θεό. Είναι τ’ αρχέτυπο του
Ανθρώπου. Ο «κατ’ εικόνα άνθρωπος και τ’ αρχέτυπο του αιτίου».
Σύμφωνα πάντοτε με τον Φίλωνα, κι αντίθετα με τη ραββινική
Θεολογία, το Κακό δεν προέρχεται από το Θεό. Είναι δημιούργημα
της Ύλης, που με τη σειρά της είναι δημιούργημα κατώτερων
πνευματικών δυνάμεων, δευτερευόντων Λόγων, που παρόλον ότι
εκτελούν προστάγματα του Θεού, είναι ατελείς και κατώτεροι από
τον Θεό. Μέσα στην Ύλη αυτή, που είναι το ίδιο προαιώνια όπως κι ο
Θεός, οι δευτερεύοντες Λόγοι εμφυσούν το Πνεύμα της ζωής, τον
Νου, και με τον τρόπο αυτόν, την εμψυχώνουν.
Πρέπει να παραδεχτούμε πως όλες αυτές τις θεωρίες,
ξανασυναντάμε ενσωματωμένες στις διδασκαλίες του Παύλου.

τις

Τέλος, στις θεωρίες του Φίλωνα, ο Παύλος προσθέτει τη θεωρία
της Σωτηρίας, που τη δανείστηκε από τον Ορφισμό. Πρίν όμως
περάσουμε σε μια σύντομη μελέτη της θρησκείας αυτής, θα πρέπει ν’
αναφερθούμε στο σκάνδαλο που προκάλεσε μέσα στους Ιουδαϊκούς
κύκλους, η θεοποίηση του Ιησού- Μπαρ-Ιούδα, που πέθανε πάνω
στον εξευτελιστικό σταυρό των κακοποιών.
Όπως δείξαμε και στο προηγούμενο βιβλίο μας, δεν υπάρχει πουθενά
στην παλαιά Διαθήκη, η παραμικρή σημείωση, πως θα μπορούσε
ποτέ να εμφανιστεί στο Ισραήλ, ένας πνευματικός σωτήρας, άλλος
εκτός από το Θεό. Αντίθετα μάλιστα, προβλέπεται πως αν τυχόν
παρουσιαστεί ο οποιοσδήποτε προφήτης που θα ισχυριστεί κάτι
τέτοιο, ο λαός θα πρέπει να τον καταδικάσει. Αν μάλιστα στην ειδική
περίπτωση, υποθέσουμε πως ο προφήτης αυτός, όχι μόνο ισχυρίζεται
πως είναι ο σωτήρας αλλά επιπλέον θανατώνεται με τον πιο
ατιμωτικό τρόπο, το γεγονός αυτό από μόνο του θ’ αρκούσε για να
θεωρηθεί σα βλασφημία προς το πρόσωπο του Θεού. Διαβάζουμε
πράγματι στο Δευτερονόμιο : «και εάν τις έπραξεν αμάρτημα άξιον
θανάτου, και καταδικασθή είς θανατον και κρέμασης αυτόν εις
ξύλον, δεν θέλει μένει το σώμα αυτού όλην την νύκτα επί του
ξύλου, αλλά θέλεις εξάπαντος θάψει αυτόν την άλλην ημέραν, διότι
είναι κατηραμένος υπό του θεού ο κρεμάμενος, διά να μη μολύνης
την γην σου την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε
κληρονομίαν...» (ΚΑ', 22 -,23).
Η σκοπιμότητα της απαγόρευσης είναι ννωστή. Ένας κρεμασμένος
ή ένας σταυρωμένος, άφηνε να χυθούν από το σώμα του, κάθε

είδους υγρά που πότιζαν το έδαφος. Οι μάγοι είχαν τη συνήθεια να
μαζεύουν τα χορτάρια που φύτρωναν κάτω από το ικρίωμα
ποτισμένα από αυτά τ’ απαίσια υγρά και να τα χρησιμοποιούν για τα
τεχνάσματα τους. Δεν θα μπορούσαμε όμως ποτέ να φανταστούμε
πως οι Εβραίοι θ’ αναγνώριζαν για Σωτήρα, ένα αηδιαστικό πτώμα,
ξεραμμένο πάνω σ’ έναν ξύλινο σταυρό. Όταν, γύρω στο 560,
ξεθάψανε το πτώμα ενός σταυρωμένου πάνω στο σταυρό του, το
θέαμα ήταν τόσο αποκρουστικό, ώστε δημιούργησε σκάνδαλο για
την εποχή.
Αλλά ας εξετάσουμε τώρα τις επιδράσεις του Ορφισμού, στην
παυλική θρησκεία. Σύμφωνα μ ε τ η γνώμη του Σαύλου -Παύλου, ο
Ιησούς απόγονος του Δαυίδ, που σταυρώθηκε με το ρωμαϊκό τρόπο
εκτέλεσης, για παραβάσεις του ρωμαϊκού νόμου, πρόσφερε τον
εαυτό του αυθόρμητα σε θυσία, για ν’ απαλύνει την οργή του
Ουράνιου Πατέρα του, του Γιαχβέ. Η άποψη αυτή, σκανδάλισε
φυσικά τους αδελφούς και τους μαθητές του Ιησού, κι αυτό, γιατί
ποτέ στην διάρκεια του ευαγγελικού κηρύγματος, π ο τ έ ο Ιησούς δε
δήλωσε πως ο θάνατός του θα γινόταν για τη διάσωση της
Ανθρωπότητας από την οργή του Ουράνιου Πατέρα του.
Ο Καρδινάλιος JEAN DANIELOU, στο έργο του «Θεολογία του
Ιουδαιο-Χριστιανισμού», μας αποδεικνύει πως για να περιγράψουν
τα Πάθη οι ανώνυμοι γραφείς του 4ου αιώνα, που σύνταξαν τα
ευαγγέλια κατά διαταγή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και με την
επίβλεψη αξιωματούχων της Εκκλησίας σαν τον Ευσέβιο της
Καισαρείας, χρησιμοποίησαν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που
αναφέρονται στον «Αποδιοπομπαίο Τράγο».
Τη θεωρία της θυσίας του Ιησού για τη σωτηρία της Ανθρωπότητας, ο Παύλος τη δανείστηκε από τον Ορφισμό. Αν
πραγματικά ήταν Εβραίος, κι αν πραγματικά «είχε σπουδάσει τον
Νόμο στα πόδια του Γαμαλιήλ», δε θ’ αγνοούσε πως η εξιλεωτική
ανθρώπινη θυσία καταδικάστηκε απ’ όλους τους προφήτες:
«και ωκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Τοφέθ, όστις είναι εν
τη φαράγγι του υιού Εννόμ, διά να καίωσι τους υιούς αυτών εν
πυρί. Το οποίον δεν προσέταξα ουδέ ανέβη επί την καρδίαν μου..»
( Ι ε ρ ε μ ί α ς : Ζ', 31)
«λέγει Κύριος ο Θεός: κατά τούτο οι πατέρες σας ύβρισαν εις εμέ...
διαβιβάζοντες τους υιούς σας διά του πυρός... ( / ε ζ ε κ ι ή λ Κ', 2731)
«μη βεβηλώνεται πλέον το όνομά μου το Άγιον με τας θυσίας σας
και τα είδωλά σας...» (Ι ε ζ ε κ ι ή λ Κ, 39)

«τα ολοκαυτώματά σας δεν Μου είναι αρεστά ουδέ αι θυσίαι σας
ευάρεστοι εις Εμέ...» ( Ι ε ρ ε μ ί α ς ΣΤ', 2 0 ) .
«τίνα χρείαν έχω του πλήθους των θυσιών σας; λέγει Κύριος.
κεχορτασμένος είμαι από ολοκαυτωμάτων κριών και από πάχους
σιτευτών, και δεν ευαοεστούμαι είς αίμα ταύρων ή αρνίων ή
τράγων. Όταν έρχησθε να εμφανισθήτε ενώπιόν μου, τις εζήτησεν
εκ των χειρών σας τούτο;... αι χείρες σας είναι πλήρεις αιμάτων.
Λούσθητε, καθαρίσθητε...» ( Η σ α ί α ς Α', 11-12-16).
«διότι έλεος θέλω και ουχί θυσίαν. και επίγνωσιν Θεού μάλλον
παρά ολοκαυτώματα...» (Ωσηέ ΣΤ', 6).
Πώς λοιπόν θα μπορούσε να δικαιωθεί μια ανθρώπινη θυσία;
Θα παρατηρήσουμε βέβαια πως οι θυσίες των ζώων στο Ναό,
διατηρήθηκαν για πολύ διάστημα, στα πλαίσια της Ιουδαϊκής
τυπολογίας. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά, ας μην ξεχνάμε πως αυτός
ήταν ο βασικός λόγος, που δημιουργήθηκε η αίρεση των Εσσαίων.
Ακόμα, η τάξη των ιερέων, που έκαναν τις θυσίες, προερχόταν
κατευθείαν από τους Σαδουκαίους, που ήταν η πλουσιότερη ομάδα
του Ιουδαϊκού έθνους κι είχαν κάθε συμφέρον να συνεχιστούν οι
θυσίες.
Από την άλλη μεριά όμως, βλέπουμε πως οι αιματηρές θυσίες δεν
ενοχλούν καθόλου τον Σαύλο-Παύλο. ήταν κανόνας, στις
περισσότερες ειδωλολατρικές θρησκείες. Στην Αραβία των
Ναβαθηνών, γειτονική και συγγενική με την Ιδουμαία, λάτρευαν μια
τριαδική θεότητα και, στη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων
προς τιμή της, θυσίαζαν αμέτρητους σκλάβους κι αιχμάλωτους
πολέμου. Η
τριαδική αυτή θεότητα είχε στην κορφή της τον
DUSARES, που ταυτιζόταν με τον ελληνικό Διόνυσο, και δυο θεές,
τις OUZZA, που ταυτίζονταν αντίστοιχα με την Αθηνά και την
Αφροδίτη. Αμέσως έπειτα ερχόταν ο «Άρχοντας του Κόσμου», ο
Ουράνιος Πατέρας», με τα’ όνομα BEEL-SAMIN. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες, που μας δίνει ο Επιφάνιος, ο DUSARES γεννιόταν κάθε
χρόνο, στις 25 Δεκεμβρίου, από μια παρθένα-μητέρα, με τ’ όνομα
KA’ABOU.

Όλες αυτές οι λατρείες, του Ορφέα, του DUSARES και του Φίλωνα,
μπερδεύονται κι αποτελούν τη βάση της θεωρίας του Παύλου. Θα
μπορέσουμε, λοιπόν τώρα, να μελετήσουμε με μεγαλύτερη άνεση

την παυλική θρησκεία και να δούμε τους λόγους της επιτυχίας της,
στο πνεύμα των ειδωλολατρών.

Δυο είναι ol βασικές εποχές, που εξελίχτηκε και διαδόθηκε ο
Ορφισμός. Η πρώτη τοποθετείται γύρω στον 6ο και 5ο π.Χ. αιώνα. Ο
Ηρόδοτος, ο Πλάτων κι ο Αριστοτέλης μas μιλάνε γι’ αυτόν. Σε δυο
αιγυπτιακούς πάπυρους, του 3ου και 2ου π.Χ. αιώνα, βρέθηκαν
κείμενα, που αναφέρονται στις τελετουργίες του Ορφισμού. Ο
πρώτος περιέχει τελετουργικές ψαλμωδίες κι ο δεύτερος μια
παραλλαγή της διήγησης της απαγωγής της Περσεφόνης από τον
Άδη.
Για τη δεύτερη περίοδο του Ορφισμού, έχουμε πολύ περισσότερες
πληροφορίες. Εξελίσσεται, βασικά, από τον 2ο μέχρι τον 4ο μ.Χ.
αιώνα, μέχρι δηλαδή την εποχή που η χριστιανική θρησκεία γίνεται
επίσημη λατρεία του Κράτους και μισαλλόδοξα, καταστρέφονται όλα
τα ιερά των άλλων θρησκειών, οι φιλοσοφικές σχολές, τα μαντεία
και κάθε άλλο πολιτιστικό κέντρο της Αρχαιότητας. Ας εξετάσουμε
τώρα περιληπτικά τις βασικές αρχές του Ορφισμού.

Τα κοινά σημεία του Ορφισμού και του Παυλικού Χριστιανισμού
είναι πολλά κι εντυπωσιακά. Ο Ορφισμός είναι μια θρησκεία, που έχει
αποκαλυφθεί στους ανθρώπους και διαθέτει τους προφήτες και τα
ιερά βιβλία της. Ο θεός, που γύρω του περικλείεται ολόκληρη η
εσωτεριστική ορφική διδασκαλία, είναι ένας θεός που υποφέρει,
θανατώνεται, ανασταίνεται και τελικά δοξάζεται εμπρός στον
Ανώτερο Θεό, τον πατέρα του. Εξασφαλίζει στους πιστούς του, την
εξαγορά ενός προπατορικού αμαρτήματος και μια τέλεια ένωση με τη
θεϊκή φύση. Οι αμύητοι στην ορφική λατρεία απειλούνται με μιαν
αιώνια τιμωρία, για τα’ αμαρτήματά τους, που αρνήθηκαν να τα
εξαγοράσουν.
Ο Ορφισμός διδάσκει μια ζωή άγνή κι ασκητική, θεωρεί την επίγεια
ζωή σα μια οδυνηρή δοκιμασία της ψυχής και προτείνει στο άτομο,
που ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του, μιαν αυστηρή τηρηση ηθικών
και εξαγνιστικών κανόνων. Ας εξετάσουμε τώρα τη μυθολογική βάση
της εξαγνιοτικής θεωρίας του Ορφισμού και συγκεκριμένα την
περίπτωση του Ιερού Λόγου.
Ο Άδης άρπαξε την κόρη του Δία και της Δήμητρας, την
Περσεφόνη και τη μετέφερε στο βασίλειο των Νεκρών. Ο Δίας
καταφέρνει να βρει μια συμβιβαστική λύση, και πετυχαίνει τη μερική
απελευθέρωση της Περσεφόνης. Η τελευταία ενώνεται με τον Δία

και από την ένωση αυτήν (ιερογαμία) γεννιέται ένας νέος θεός, ο
Διόνυσος-Ζαγραίος.
Ο θείος προορισμός του Ζαγραίου, είναι να γίνει κυβερνήτης του
Σύμπαντος. Όμως, κατώτερες θεϊκές οντότητες, οι Τιτάνες, στην
προσπάθεια τους ν’ αποκτήσουν περισσότερη δύναμη, αρπάζουν τον
νεογέννητο θεό, τον κατασπαράζουν και τον τρώνε. Ο Δίας, για να
τους τιμωρήσει τους κατακεραυνώνει, και από τις στάχτες τους,
γεννιούνται οι άνθρωποι. Δυαδική είναι κατά συνέπεια η φύση του
άνθρωπου. Έχει γεννηθεί από τα σώματα των Τιτάνων κι από τη
θείκή σάρκα του Διόνυσου-Ζαγραίου. Η
τιτανική φύση του
άνθρωπου, τον σπρώχνει προς το Κακό κι η Διονυσιακή του φύση
προς το Καλό. Το έγκλημα όμως των Τιτάνων, βαρύνει ισόβια ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα. Ο Ιερός Λόγος, δηλαδή η καρδιά του
Ζαγραίου, δεν καταβροχθίστηκε από τους Τιτάνες. Την άρπαξε ο
Δίας κι απ’ αυτήν ξαναγεννήθηκε ο δολοφονημένος θεός. Ο Δίας τον
άνέστησε και του ανέθεσε τη διακυβέρνηση του Κόσμου:
«Ο Δίας τον αποκατέστησε στο βασιλικό του θρόνο, του έδωσε να
βαστά σκήπτρο στα χέρια του, τον όρισε άρχοντα όλων των θεών
της Οικουμένης…» (Πρόκλος: Υπόμνημα για τον Κρατύλο του
Πλάτωνα - ελεύθερη απόδοση).
Ας κάνουμε μια σύντομη σύγκριση, μ’ ένα παυλικό κείμενο:
«Ο Θεός... ενήργησεν εν τω Χριστώ εγείρας αυτόν εκ νεκρών και
εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν τοις επουρανίοις. υπεράνω πάσης αρχής
και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος...»
(Προς Εφεσίους: Α', 20-21)
Βέβαια, το Υπόμνημα του Πρόκλου για τον Κρατύλο του Πλάτωνα,
γράφτηκε τον 4ο μ.Χ. αιώνα, εποχή που η επιστολή προς Εφεσίους
ήταν ήδη γνωστή. Ωστόσο, ο Πλάτωνας έγραψε πολλούς αιώνες πριν
από τον Παύλο και η
λατρεία του Διόνυσου-Ζαγραίου είναι
πανάρχαια. Θα ήταν λοιπόν τελείως ανόητο να ισχυριστούμε πως ο
Χριστιανισμός επηρέασε τον Ορφισμό, εκτός πια αν εξηγήσουμε το
φαινόμενο με τον ίδιο τρόπο που εξήγησε ο Τερτυλλιανός την παρουσία χριστιανικών τελετουργιών στη θρησκεία του Μίθρα. Ο
θαυμάσιος αυτός χριστιανός απολογητής ισχυρίστηκε πως ο Σετανάς,
χίλια χρόνια πριν από τη γέννηση του Ιησού, καθιέρωσε το τυπικό
της ευχαριστίας στο Μυστικό δείπνο, για να εναντιωθεί στο κήρυγμά
του. Βέβαια, τόσο στην περίπτωση του Μιθραϊσμού, όσο και στην
περίπτωση του Ορφισμού, συνέβη ακριβώς το
αντίθετο. Ο
χριστιανισμός δανείστηκε από αυτούς τα πάντα για να συμπληρώσει
τα ιδεολογικά, φιλοσοφικά και τελετουργικά κενά του, και μετά τους

καταδίωξε με μανία και τους εξαφάνισε για να μην υπάρχουν
ζωντανές αποδείξεις της πλαστότητάς του.
Ο Παύλος, στην προσπάθεια του, να διαδόσει τη νέα θρησκεία,
ταυτίστηκε με τον
Ορφέα. Ο τελευταίος βέβαια, παρέλαβε τη
διδασκαλία του από την Περσεφόνη, όταν κατέβηκε στον Άδη, για να
πάρει πίσω τη γυναίκα του. Το κατέβασμά του στο βασίλειο των
Νεκρών, έγινε από έρωτα. Μετά την αποτυχία του να φέρει πίσω
στον πάνω κόσμο την Ευρυδίκη, κατασπαράζεται από τις γυναίκες
της Θράκης, επειδή από λύπη, αρνήθηκε να πάρει μέρος στα όργιά
τους. Ο Παύλος δε διδάχτηκε τη θρησκεία στον Άδη, όπως ο
Ορφέας, αλλά στον Ουρανό, από τον ίδιο τον Ιησού! Έτσι
τουλάχιστον ισχυρίζεται στην Β΄προς Κορινθίους (ΙΒ', 2). Αλλά, η
μυθολογική βάση είναι η ίδια. Ο Θεός διαλέγει έναν άνθρωπο, τον
προσκαλεί κοντά του, του αποκαλύπτει την αληθινή θρησκεία και
τον προστάζει να γυρίσει στον κόσμο και να τη διδάξει στούς
ανθρώπους. Το αποτέλεσμα της αποστολής του, είναι να θανατωθεί
από αυτούς στους οποίους έφερε το σωτήριο μήνυμα. Το θέμα είναι
πάντοτε το
ίδιο κι επαναλαμβάνεται ασταμάτητα σε όλες τις
θρησκείες με «μυστήρια». Η θρησκεία του Παύλου είναι μια από
αυτές.
Αν ρίξουμε μια ματιά σ’ ένα χάρτη της Μεσογείου και
παρακολουθήσουμε την πορεία των ταξιδιών του Παύλου, θα
δικαιώσουμε την παρατήρηση, που έκανε πρώτος ο JEAN
DESMOULINS, δηλαδή, πως όλα «τ’ αποστολικά» ταξίδια του Παύλου
έχουν στόχο τους την επίσκεψη των περιοχών της αυτοκρατορίας,
που άνθιζε μια μυστικο - θυσιαστική λατρεία, κι όπου κάποιος θεός
πεθαίνει για να ξαναγεννηθεί μ’ ένδοξο τρόπο. Ο Παύλος ψάχνει
παντού για περιοχές που διαθέτουν λατρείες ανάλογες με τις θεωρίες
του.
Μια φανερή απόδειξη της επίδρασης του Ορφισμού στη
μεταφυσική διδασκαλία του Παύλου, συναντάμε σε μια φράση, που
του αρέσει συχνά να επαναλαμβάνει.
Στον Ορφισμό, το κατσίκι είναι το αρχαϊκό σύμβολο των μυστηρίων.
Η έριφος ήταν το σύμβολο του αναγεννημένου Διόνυσου-Ζαγραίου.
Στις τυπικές τελετουργίες του Ορφισμού, η λέξη αυτή, ήταν το
σύνθημα, που έπρεπε να γνωρίζει ο μύστης, για να πάρει μέρος στις
μυστικές λατρείες. Η παράδοση αυτή, διατηρήθηκε στα τελετουργικά
της
Γνώσης,
της
Κάββαλα
και
του
εσωτεριστικού
Ελευθεροτεκτονισμού. Η ελεύθερη απόδοση της τυπικής αυτής φράσης, είναι: «Κατσίκι, έπεσα μέσα στο γάλα... »
Το γάλα συμβολίζει βέβαια την τροφή του νεογέννητου. Σε όλες τις
θρησκείες που διαθέτουν «μυστήρια», το νεονέννητο, παίρνει το

χαρακτήρα
της
κοσμικής
αλλαγής
και
ταυτόχρονα
της
«συνειδησιακής αλλαγής» στο ατομικό πλαίσιο. Ακόμα συμβολίζει και
τον νεοφώτιστο, που καταναλώνει μιαν απλουστευμένη έκδοση της
νέας κοσμοθεωρίας, (το γάλα-υγρή τροφή) επειδή από τη φύση του,
δεν μπορεί να εισχωρήσει ακόμα στη εσωτεριστική κι ανώτερη
γνώση (στερεή τροφή)· Μια ανάλογη απόδοση της ίδιας θεωρίας,
συναντάμε πολλές φορές στα κείμενα του Παύλου:
«γάλα υμάς επότισα και ου βρώμα, ούπω γάρ ηδύνασθε...» (Α', προς
Κορινθίους Γ, 2)
«πάλιν χρείαν έχετε του διδάσκειν υμάς τίνα τα στοιχεία της αρχής
των λογίων του θεού, και γεγόνατε χρείαν έχοντες γάλακτος και ου
στερεάς τροφής, πας γάρ ο μετέχων γάλακτος άπειρος λόγου
δικαιοσύνης—» (Προς Εβραίους Ε', 12-13)
Απ’ όσα είπαμε μέχρι τώρα, παρατηρούμε, όπως άλλωστε
συμπεραίνει κι ο V.MACCHIERO, στο βιβλίο του «Ορφισμός και
Παυλισμός», πως το πέρασμα από τον Ιουδαϊσμό στον Ελληνικό
χριστιανισμό, από τον ιστορικό Ιησού, στο μυστικιστικό Χριστό, από
το πραγματικό πρόσωπο που έζησε στην Ιουδαία, στο μυθικό
πρόσωπο που πήρε το χαρακτήρα του φανταστικού, τέλειου κι
ιδανικού αρχέτυπου, συνέβη χάρις στη χριστολογία του ΣαύλουΠαύλου, που δεν είναι τίποτα άλλο, από μια «φιλοσοφική μετατόπιση
του Qρφισμού» (σελ. 18 του κειμένου, που αναφέραμε παραπάνω).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, του Παυλισμού, ο ελληνικός μύθος
δεν είναι τίποτ’ άλλο, παρά η φανταστική αναπαράσταση μιας
πραγματικής συνειδησιακής κατάστασης, μ’ άλλα λόγια, μιας
εμπειρίας. Κατά συνέπεια, η
έρευνα για την αποκάλυψη των
στοιχείων που ο μυθικός Χριστός του Σαύλου-Παυλου δανείστηκε
από τον Ορφισμό, περιστρέφεται αναγκαστικά γύρω από το βασικό
πρόβλημα, κατά πόσο δηλαδή η χριστιανική μυστικιστική ανάσταση
προέρχεται άμεσα από την ορφική ανάσταση. Κατά τη γνώμη μας, η
θεωρία της ανάστασης παίζει στο χριστιανισμό τον ίδιο ακριβώς
ρόλο, που παίζει στη εποχή μας μια παράσταση ψυχοδράματος.
Έχουμε ήδη αναφέρει με πιο τρόπο οι χριστιανοί απολογητές
αρχαίοι και νεώτεροι, εξηγούν το γεγονός πως τόσο στα τυπικά όσο
και στα θεωρητικά μέρη ο χριστιανισμός παρουσιάζει καταπληκτικές
ομοιότητες με θρησκείες πολύ αρχαιότερες ιστορικά από αυτόν. Όλ’
αυτά τα παρουσιάζουν σαν έργα του Σατανά. Η δαιμονομανία τους
ξεπερνάει στις περισσότερες περιπτώσεις τα όρια της παιδικής
φαντασιοπληξίας και περνάει στο χώρο του παράλογου και της
νευροπαθητικής. Παρακάτω, θα εξετάσουμε την περίπτωση ενός
περίεργου «εσταυρωμένου», που με τη χριστιανική λογική, θα
πρέπει να χαρακτηριστεί σα «βλάσφημος».

Υπάρχουν δυο έννοιες του σταυρού. Ο κοσμικός σταυρός, που θα
εξετάσουμε παρακάτω, κι ο ποινικός σταυρός, που χρησίμευσε για
πολλούς αιώνες σαν όργανο εκτέλεσης. Για τις λεπτομέρειες της
κατασκευής και της χρήσης του δεύτερου αυτού σταυρού, μιλήσαμε
στο προηγούμενο έργο μας και δε θασχοληθούμε πάλι εδώ.
Ας εξετάσουμε λοιπόν τον κοσμικό σταυρό.
Οι πρώτοι χριστιανοί, γνωρίζοντας την προσβλητική σημασία, που
είχε ο σταυρός στην εποχή τους σαν έξευτελιστικό και σιχαμερό
όργανο εκτέλεσης, αρνιόντουσαν να παρουσιάσουν τον Ιησού
σταυρωμένο. Θα ήταν το ίδιο, αν τον παρουσίαζαν σήμερα,
κρεμασμένο ή καθισμένο στην ηλεκτρική καρέκλα. Μόλις τον 5ο
αιώνα, εκατό χρόνια από την απαγόρευση της σταυρικής εκτέλεσης,
αρχίζουν διστακτικά να ζωγραφίζουν τον σταυρωμένο Ιησού. Το
γεγονός όμως αυτό, δεν τους εμπόδισε να χρησιμοποιήσουντόν
ισοσκελή ελληνικό σταυρό (γνωρίζουμε πως το σχήμα του ρωμαϊκού
ποινικού σταυρού έμοιαζε περισσότερο μ’ ένα «Τ») σα φυλακτό. Να
τι μας λέει πάνω στο θέμα ο Καρδινάλιος JEAN DANIELOU:
«Γνωρίζουμε πως οι χριστιανοί, όχι μόνο χάραζαν με το δάχτυλό
τους το σταυρό πάνω στο μέτωπο, αλλά ακόμα υπάρχουν μαρτυρίες
πως χρησιμοποιούσαν το σχήμα του για να γράψουν πάνω στο
δέρμα τους τατουάζ. Το τατουάζ με το σταυρό ήταν ήδη γνωστό
στις ειδωλολατρικές θρησκείες του Διόνυσου και του Μίθρα..»
(Ι.DIANELOU: τα σύμβολα των πρώτων χριστιανών: IX).
Ο Ισοσκελής σταυρός, που στα ελληνικά είχε τ’ όνομα σφραγίς,
εκτός από τον προφυλακτικό και μαγικό του χαρακτήρα, είχε και
πρακτικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή, σαν έμβλημα
ιδιοκτησίας:
Ένας θησαυρός που δεν έχει πάνω του την σφραγίδα, αφήνεται στη
διάθεση του κλέφτη, μια παγιδευμένη προβατίνα δεν αναγνωρίζεται
αν δεν έχει πάνω της τη σφραγίδα...» (SEVERIEN DEGABALA: Για το
βάπτισμα, Ελληνική Πατρολογία, XXXI, C, 432).
Ο διάκονος Μάρκος, τον 5ο αιώνα, περιγράφοντας τη ζωή του
Πορφυρίου της Γάζας, αναφέρει την περίπτωση τριών παιδιών που
έπεσαν μέσα σ’ ένα πηγάδι και σώθηκαν χάρις στο σταυρό που ήταν
χαραγμένος με κόκκινο μελάνι πάνω στο μέτωπό τους. Πράγμα που
σημαίνει πως δεν υπήρχε διωγμός εναντίον των Χριστιανών και πως
οι τελευταίοι ήταν ελεύθεροι να δείχνουν τη λατρεία που
ακολουθούσαν χαράζοντας πάνω στο μέτωπό τους τα σύμβολα της
πίστης τους. Πολλές φορές ακόμα, φαίνεται πως ο σταυρός ήταν
ζωγραφισμένος πάνω στο ίδιο το πρόσωπο, δηλαδή είτε πάνω στα

μάγουλα είτε στο πηγούνι... Υπάρχουν μαρτυρίες γι’ αυτό από
συγγραφείς του 2ου αιώνα.
Φαίνεται πως η συνήθεια αυτή, διατηρήθηκε για πολλούς αιώνες,
γιατί στις Χίλιες και μια Νύχτες, βρίσκουμε μια περσική παράδοση,
που ένα απόσπασμά της λέει: Αλλά ο Σεχαρκάν, τη στιγμή που ο
χριστιανός ήταν ακάλυπτος, βρήκε την ευκαιρία να του ρίξει μια
δεύτερη σαϊτα που τον βρήκε στο μέτωπο, ακριβώς στο σημείο που
ήταν ζωγραφισμένος, πάνω στο δέρμα του, ένας σταυρός». (Χίλιες
και μια Νύχτες, Ιστορία του βασιλιά Ομάρ-Αλ-Νεμάν, 90η Νύχτα).
Ο Ισοσκελής σταυρός, που λεγόταν και σφραγίδα ή θεία σφραγίδα,
ήταν ειδωλολατρικό σύμβολο, πολύ καιρό πριν να γίνει χριστιανικό.
Σύμφωνα με μια πανάρχαια αντίληψη, συμβόλιζε τα όρια ανάμεσα
στον κόσμο των θεών ή Πλήρωμα και στον κόσμο των δαιμόνων ή
Κένωμα. Με την ίδια έννοια, αλλά περνώντας πλέον στον
γνωστικιστικό χώρο, ο Σταυρός είναι μια από τις θεότητες του
Γνωστικιστικού Πανθέου, που έχει σαν αποστολή, να εμποδίζει την
είσοδο των Τιτανικών δαιμόνων, μέσα στον κόσμο των θεών.
Βλέπουμε πως συγχέονται οι έννοιες του ορίου και του φρουρού του
ορίου μέσα στην έννοια του σταυρού-σφραγίδα.
Ο Πλάτωνας στον Τίμαιο, μας παρουσιάζει την Παγκόσμια Ψυχή, που
βρίσκεται ανάμεσα στον Υπέρτατο Θεό και στον Κόσμο, με την
μορφή ενός πλαγιαστού σταυρού, που τα πόδια του πατούν στη γη
και το κεφάλι του αγγίζει τον ουρανό. Ο πλαγιαστός αυτός σταυρός
μοιάζει με το ελληνικό γράμμα «Χ». Αργότερα, οι νεοπλατωνικοί
φιλόσοφοι συμβολίζουν την Παγκόσμια Ψυχή μ’ έναν Ισόπλευρο
ελληνικό σταυρό, μέσα σ’ ένα κύκλο. (Πρόκλος: Υπόμνημα για τον
Τίμαιο του Πλάτωνα, III, 216).
Κατά συνέπεια, πολύν καιρό πριν από τη δημιουργία του
Χριστιανισμού, ο σταυρός χρησιμοποιείται σα σύμβολο στην
φιλοσοφία και στις θρησκείες με «μυστήρια». Μερικές φορές
μάλιστα, συναντάμε ένα σταυρόμορφο θεό ή ένα σταυρωμένο θεό! Ο
Πορφύριος μας μεταδίδει την περιγραφή του Βαρδεσάνα για το ΘεόΔημιουργό της
Ινδίας. Παρουσιάζει τον Βράχμα με τα χέρια
απλωμένα σε σχήμα σταυρού. Πάνω στ’ απλωμένα χέρια του,
παρουσιάζονται άλλες αμέτρητες θεότητες της Φύσης και του
Κόσμου. Στη δεξιά του παλάμη κρατούσε τον
Ήλιο και στην
αριστερή τη Σελήνη.
Ο CHARLES GUIGNEBERT, στο βιβλίο του «Το πρόβλημα του Ιησού»
μας λέει πως, στη λατρεία του Όσιρι, τ’ ανοιχτά χέρια σε σχήμα
σταυρού συμβόλιζαν τη μυστική αναγέννηση και πως σε μερικά
πανάρχαια αγάλματα, βρέθηκαν ανθρώπινα χέρια προσκολλλημένα
πάνω στο σταυρό του Όσιρι.

Στον Ορφισμό, που ήταν ήδη πολύ διαδεδομένος από τον 6ο π.Χ.
αιώνα, ο Ορφέας έπαιζε το ρόλο του αγγελιαφόρου του θεού, που
κατέβηκε στον Άδη κι έφερε από εκεί τη μυστική διδασκαλία, τον
Ιερό Λόγο». Ένα γνωστικιστικό σύμβολο του 2ου αιώνα, που
βρίσκεται στο μουσείο του Βερολίνου, παρουσιάζει τον Ορφέα
σταυρωμένο.
Πρόκειται
για
μια
πέτρα
δακτυλιδιού
σε
καστανοκόκκινο χρώμα, από φυσικό οξείδιο του σιδήρου, που πάνω
της είναι χαραγμένο το σχήμα ενός ανθρώπου κρεμασμένου πάνω σ’
ένα σταυρό, με τα χέρια απλωμένα στα δυο άκρα, χωρίς ωστόσο να
φαίνωνται τα ίχνη από τα καρφιά. Στη βάση του σταυρού
εικονίζονται σε γωνιακή σχέση, δυο χοντροί πάσσαλοι και το πάνω
μέρος του σταυρού καταλήγει σ’ ένα είδος σφαίρας (πρόκειται για
φαλλικό σύμβολο;). Πάνω από το σταυρό, υπάρχει ένα μισοφέγγαρο και πιο πάνω, σε αψιδωτή σχέση, επτά άστρα. Γύρω από τον
σταυρωμένο υπάρχει μια κάπως χοντροκομμένη επιγραφή: ΟΡΦΕΟΣ
ΒΑΚΚΙΚΟΣ. Το αντικείμενο χρονολογείται από τον 2ο αιώνα και
συγκεκριμένα γύρω στα 170-200 μ.Χ. Πρόκειται για τον Ορφέα των
«μυστηρίων» του «Διόνυσου-Ζαγραίου», που κατασπαράχτηκε από
τις βακχίδες.

Φαίνεται άλλωστε πως οι χριστιανοί δεν αγνοούσαν τον Ορφικό
μύθο, εφόσον ο Κλήμης της Ρώμης, στις Κλημέντιες Ομιλίες,
αναφέρεται περιληπτικά σ’ αυτόν. (6η Ομιλία).

Ο ελληνικός σταυρός ή το «Χ», συμβολίζει τα τέσσερα στοιχεία
της φύσης: Γη, Νερό, Αέρα και Φωτιά. Τα τέσσερα αυτά στοιχεία
αναφέρονται και στην περίφημη επιγραφή που υποτίθεται πως
τοποθετήθηκε πάνω από τον σταυρό του Ιησού: «I.Ν.R.Ι.» Η
επίσημη εκκλησιαστική άποψη είναι πως τα τέσσερα αυτά γράμματα,
σημαίνουν IESUS NAZARENUS REX IUDEORUM, αλλά ξεχνούν πως η
φράση αυτή, δεν είναι δυνατόν ν’ αναφέρεται μέσα στα πρωτότυπα
ελληνικά χειρόγραφα, για τον απλούστατο λόγο ότι γράφτηκαν
ελληνικά. Ακόμα η φράση αυτή αναφέρεται μόνο στο ευαγγέλιο του
Ιωάννη (ΙΘ', 20) με την ίδια ακριβώς διατύπωση, ενώ τα’ άλλα τρία
ευαγγέλια μας δίνουν τρεις διαφορετικές παραλλαγές, που στη
λατινική τους μετάφραση δεν αποδίδουν τ’ αρχικά INRI. Ο Ιωάννης
λέει πως η
ελληνική επιγραφή ήταν: Ιησούς ο Ναζωραϊος ο
Βασιλεύς των Ιουδαίων». τ’ αρχικά της παραπάνω φράσης είναι:
IONOBTJ. Βρισκόμαστε λοιπόν πολύ μακρυά από τη γνωστή
επιγραφή. Εμείς όμως, έχουμε λόγους να υποστηρίζουμε μιαν άλλη
εσωτεριστική ερμηνεία και ν’ αποδίδουμε την επιγραφή σαν αρχικά
εβραϊκών λέξεων: Α, από τη λέξη IEBESCHAH - Γη, Ν , απότή λέξη
NOYR - Φωτιά, R, από τη λέξη RUACH - Αέρας, και I από τη λέξη
ΙΑΜΜΑΪΜ -Νερά.
Και για ν’ αποδώσουμε πιο αναλυτικά το συλλογισμό μας, θα
μπορούσαμε να πούμε πως κατά τη γνώμη μας, ταύτισαν τον Ιησού,
που εκτελέστηκε από τους Ρωμαίους, με τον Κοσμικό Χριστό, τον
ADAM KADMON της Κάββαλα, δηλαδή με όλους τους θεούςσωτήρες-σταυρωμένους, που διαχέονται στα τέσσερα στοιχεία της
φύσης και συνθέτουν την Υλη..
Σ’ αυτό το σημείο, θ’ άξιζε ναναφέρουμε την ομολογία του Κλήμη
της Αλεξάνδρειας «Τα Μυστήρια ντύθηκαν την τυποποιημένη
μυστική τους φόρμα για να είναι πιο εύκολο να μεταδοθούν. Αλλά η
μετάδοση γίνεται περισσότερο με την κρυφή έννοια παρά με τις ίδιες
τις λέξεις. Οι τυπικές φράσεις είναι αδύνατες... Το
μόνο που
πετυχαίνουν, είναι ν’ αποδώσουν κατά κάποιο τρόπο την εικόνα που
υπενθυμίζει το Αρχέτυπο του Ανθρώπου, όπως τον κτύπησε ο
θύρσος... » (Κλήμης της Αλεξάνδρειας: Στρωματείς I, I, 13).
Ο θύρσος ήταν ένα ραβδί στολισμένο με φύλλα κισσού, που στην
άκρη του είχε δεμένο ένα κουκουνάρι. Ήταν ακριβώς το σκήπτρο
του Διόνυσου-Ζαγραίου...
Στην παραδοσιακή αλχημεία, που πρωτεύουσά της ήταν η
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ο ισόπλευρος σταυρός ήταν το σύμβολο
της χοάνης. Η τοποθέτηση της πρώτης Ύλης, μέσα στο έργο της
χοάνης, στη γλώσσα της αλχημείας λεγόταν σταύρωμα.

Θα παρατηρήσουμε ακόμα, πως η σχηματική βάση της
αναπαράστασης του σταυρωμένου Ορφέα, αποτελείται από ένα
αναποδογυρισμένο τρίγωνο, ένα σταυρό κι ένα μισοφέγγαρο που
βλέπει προς τα πάνω. Το σχήμα αυτό, είναι ένα πανάρχαιο
εσωτεριστικό ιδεόγραμμα, που έχει προφυλακτικές ιδιότητες. Στην
αλχημεία, ήταν το σύμβολο του υδράργυρου:

Κατά συνέπεια, στη μυστικιστική αλχημεία, ο Θεός-Σωτήρας,
ανεξάρτητα από τ’ όνομα που χρησιμοποιεί στην κάθε του
ενσάρκωση, συγχέεται με τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης: Γη, Νερό,
Φωτιά και Αέρα, και περνώντας από τη χοάνη σταυρώνεται, για να
ξαναγυρίσει στην πρωταρχική του κατάσταση της Πνευματικής
Χρυσόπης.
Γι’ αυτόν το λόγο, όταν ο Παύλος χρησιμοποιεί γι’ άξονα της
θεωρίας του, τον Ιησού, το γιο του Ιούδα από τα Γάμαλα, που οι
αδελφοί του κι οι οπαδοί του ισχυρίζονται πως αναστήθηκε μετά το
θάνατό του, είναι σίγουρος πως θα κερδίσει το παιχνίδι στο χώρο
των ειδωλολατρών, γιατί:
α) Επαναλάμβανε ένα θέμα πολύ γνωστό στις μορφωμένες
ελληνικές τάξεις και ήδη διαδεδομένο σε απλούστερη μορφή και στις
μεγάλες λαϊκές μάζες, που ήταν έτοιμες ν’ αποδεχτούν μια παρόμοια
θεωρία, αρκεί να εύρισκαν το συγκεκριμένο ανθρωπόμορφο
σύμβολο.
β) Το πρόσωπο αυτό, υπήρξε. Ήταν ο Ιησούς-Μπάρ-Ιούδα, ηγέτης
του μεσσιανιστικού κινήματος των Ζηλωτών.
Οι οπαδοί του Ιησού είχαν ήδη προπαρασκευάσει το έδαφος για τη
διάδοση της φήμης της ανάστασης, κι ο Σαύλος δεν είχε παρά ν’
αποτελειώσει και να στρέψει προς το συμφέρον του το μύθο.
Για τον Παύλο, έμεινε μόνο η φιλολογική ανάπτυξη της φήμης.
Δηλαδή, έπρεπε να κηρύξει πως ο Θεός-Σωτήρας, απλωμένος πάνω
στον Ουράνιο σταυρό των τεσσάρων στοιχείων της φύσης,
ενσαρκώθηκε στο πρόσωπο ενός κοινού άνθρωπου και πως ο
Ουράνιος σταυρός των στοιχείων, αντικατοπτρίστηκε κι αυτός και
φανερώθηκε στον κόσμο των θνητών, με τον φρικτό ποινικό σταυρό
που πάνω του πέθανε ο άνθρωπος που αποτέλεσε την ενσάρκωση
του θεού. Και πράγματι έτσι έκανε. Τον βλέπουμε λοιπόν να
κηρύσσει την παραπάνω θεωρία και ταυτόχρονα ν ’ αποσυνδέει την

εννοιολογική ταύτιση του ποινικού σταυρού με το σταυρό των
στοιχείων, καταπολεμώντας αυτό που οι πρώτοι χριστιανοί ονόμασαν
«σκάνδαλο του σταυρού».
«ου γάρ απέστειλέ με Χριστός βαπτίζειν αλλ’ ευαγγελίζεσθαι, (το
προσωπικό του ευαγγέλιο βέβαια), ουκ έν σοφία λόγου, ίνα μη
κενωθή ο σταυρός του Χριστού, ο λόγος γαρ του σταυρού τοις μεν
απολυμμένοις μωρία εστί, τοις δε σωζομένοις ημίν (κι ήταν σίγουρος
γι’ αυτό) δύναμις Θεού έστι...» (Προς Κορινθίους Α', 17-18).
«Άρα κατήργηται το σκάνδαλον του σταυρού..» (Προς Γαλάτας Ε,
11)
«Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσαι εν σαρκί, ούτοι αναγκάζουσιν υμάς
περιτέμνεσθαι, μόνον ίνα μη το σταυρώ του Χριστού διώκωνται.»
(Προς Γαλάτας ΣΤ', 12)
«Εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι εε με εν τω σταυρώ του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού, δι’ ου εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ τω κόσμω...»
(Προς Γαλάτας ΣΤ', 14).
«και αποκαταλάξη τους αμφότερους εν ενί σώματι τω Θεώ διά του
σταυρού, αποκτείνας την έχθραν εν αυτώ...» (Προς Εφεσίους Β', 16)
Βέβαια, στην Επιστολή προς Φιλιππισίους (Β', 8-Γ', 18), στην
Επιστολή προς Κολοσσαείς (Α', 20- Β', 14) και στην Επιστολή προς
Εβραίους (ΙΒ', 2), μιλάει άμεσα για τον υλικό σταυρό, το ρωμαϊκό
όργανο εκτέλεσης. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο πως κι εκεί ακόμα
χρησιμοποιεί τον όρο με μια περισσότερο γνωστικιστική άποψη. Ας
θυμηθούμε πως η πρωταρχική του κατήχηση, στα θέματα αυτά,
έγινε από τον Δοσίθεο στο ΚΟΚΒΑ. Ας εξετάσουμε λοιπόν ένα από
αυτά τα διφορούμενα εδάφια:
«εξαλείψας το
καθημών χειρόγραφον τοις δόγμασιν ο ην
υπεναντίον ημίν, και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσηλώσας αυτό τω
σταυρώ απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας εδειγμάτισεν εν
παρρησία, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτώ...» (Προς Κολοσσαείς Β',
14-15).
Την έννοια της εξιλαϊστικής θυσίας, που απαλύνει την οργή του
θεού, ο Σαύλος-Παύλος την έχει πάρει κατευθείαν από τις
παραδόσεις όλων των αρχαίων σημιτικών λαών της Χαναάν, που
προσφεραν στον Βαάλ, θυσία τον πρωτότοκο γιό τους. Ο Αβραάμ
βρίσκει πολύ φυσική την απαίτηση του Θεού να του θυσιαστεί ο
πρωτότοκος γιος του, ο Ισαάκ, κι αυτό είναι ένα κλασσικό
παράδειγμα των αντιλήψεων που είχαν πάνω στα θέματα του
εξευμενισμού της οργής του θεού, oι σημιτικοί λαοί. Όλοι οι

πρωτότοκοι γιοι ανήκουν στο Θεό. Αργότερα μόνο, η θυσία του
άνθρωπου εξαγοράζεται με μιαν άλλου είδους προσφορά, ωστόσο
στο τυπικό της Ιουδαϊκής θρησκείας, δεν παύει να ισχύει η σρχή
πως κάθε τι πρωτογέννητο, παιδί ή ζώο ή συγκομιδή, ανήκει στον
Αιώνιο. (Έξοδος ΙΓ', 1-2 και 11-15). Ωστόσο, η
έννοια της
εξιλεαστικής θυσίας του Ιησού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας,
είναι μια ιδέα που ο Παύλος άργησε πολύ να συνειδητοποιήσει κι έτσι
παρουσιάζονται οι μεγάλες αντιφάσεις ανάμεσα στις προγενέστερες
και τις μεταγενέστερες ομιλίες του. Άλλοτε θεωρεί τη θυσία του
Ιησού σαν προαιώνιο δικαίωμα του Θεού (σημιτική αντίληψη) κι
άλλοτε θεωρεί την ίδια θυσία, σα μια προσφορά του Ιησού προς το
Θεό, που έγινε με σκοπό να εξαγοραστούν οι αμαρτίες της
ανθρωπότητας (ορφική και γνωστικιστική αντίληψη).
Στη δεύτερη αυτή φάση, ο Παύλος αντικατοπτρίζει τις γνωστικιστικές
θεωρίες του Δοσίθεου. Οι αρχές κι οι εξουσίες που υποτάσσονται,
είναι οι γνωστικιστικές δευτερεύουσες δυνάμεις που κυβερνούν το
Κένωμα. Με την θυσία του, ο Ιησούς καταφέρνει να πάρει με το
μέρος του την ανώτερη δύναμη του Ουράνιου Πατέρα και να
καθυποτάξει τις δευτερεύουσες αυτές δυνάμεις στην εξουσία των
τεσσάρων στοιχείων της Φύσης, που συμβολίζονται με το ν κοσμικό
σταυρό. Στο εξής, οι αρχές κι οι εξουσίες υπακούουν στο Πλήρωμα.
Αλλά ακόμα και στο θεωρητικό αυτό σχήμα, ο ιστορικός Ιησούς, με
τη λογική του Παύλου, εξαφανίζεται από την έννοια του Κοσμικού
Χριστού, που θυσιάζεται για τον δυαδικό στη φύση του Άνθρωπο,
ενσωματώνεται στον κόσμο των φαινομένων, θανατώνεται και
δοξάζεται με την ανάσταση του, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα τ’
ανθρώπινα όντα. Ο Παύλος απόδωσε στον ιστορικό Ιησού, έννοιες κι
ιδέες τελείως ξένες από το Ιουδαϊκό πνεύμα, που ο μεσσιανικός
ηγέτης ούτε καν υποψιαζόταν.
Μετά από την παράθεση μιας τόσο φιλοσοφικής κι ελληνιστικής
θεωρίας, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τις αντιδράσεις του ορθόδοξου
Ιουδαϊσμού, απέναντι στον Παύλο. Καταλαβαίνουμε ακόμα γιατί οι
ειδωλολατρικοί κύκλοι δέχτηκαν με τόση ευκολία την παυλική
ιδεολογία. Η διάδοσή της ήταν ένα φυσικό επακόλουθο, γιατί οι
ειδωλολάτρες ήταν έτοιμοι να τη δεχτούν. Μετά τον Παύλο, ο
χρόνος συμπλήρωσε το έργο του, κι η παυλική θρησκεία έγινε
τελικά καθεστώς με την αποδοχή της από την αυτοκρατορική
εξουσία και συγκεκριμένα από τον Κωνσταντίνο.
Μια τελευταία απόδειξη της ενσωμάτωσης της ορφικής παράδοσης
στη χριστιανική λατρεία, είναι η αφοσίωση που δείχνουν οι
χριστιανοί (ιδιαίτερα οι καθολικοί) στην ιερή καρδία» του Ιησού. Δε
χρειάζονται ειδικές γνώσεις, για να διακρίνει κανείς την «ιερή
καρδία» του Διόνυσου-Ζαγραία, που ο Δίας έσωσε από τα χέρια των

Τιτάνων για ν’ αναστήσει τον Διόνυσο. Οι οπαδοί της νέας θρησκείας
χριστιανοποίησαν τον πανάρχαιο μύθο και διατήρησαν με άλλους
όρους την πανάρχαια λατρεία. Θα τελειώσουμε το κεφάλαιο με τους
στοίχους του αείμνηστου φίλου μας FERNAND DIVOIRE, που μας
θυμίζει γι’ άλλη μια φορά την ιδεολογική αυτήν ταύτιση:

Ανάμεσα στις στάχτες του παλιού καιρού,
τις ξεσχισμένες σάρκες του Διόνυσου,
κρατιέται ακόμα ζωντανή , η θεϊκή ψυχή του.
Ελευθερώσου αθάνατη ύπαρξη
Σπάσ’ τα δεσμά σου κι αναστήσου
Καρδιά του θεϊκού-Παιδιού...
(FERNAND DIVOIRE: Ορφέας, 38)
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Α. P. TCHEKHOV: Ο Γλάρος

Όπως εϊδαμε και σε κάποιο από τα προηγούμενα κεφάλαιά μας, ο
Παύλος χρησιμοποιεί τα οράματα του, για να δικαιώσει την αποστολή
του. Στηρίζεται σε αυτά για ν’ αποδείξει τη νομιμότητα του μέσα στο
μεσσιανικό κίνημα και να κηρύξει το προσωπικό του ευαγγέλιο.
Ίσχυρίζεται πως «είδε» πολλές φορές τον Ιησού και πως από αυτόν
έμαθε τη διδασκαλία του. Εκείνο όμως που αγνοεί, είναι πως η
«ενοραματική» αυτή διδασκαλία έρχεται πολύ συχνά, σε αντίφαση
με την «άμεση» διδασκαλία που δίδαξε ο Ιησούς στους αδελφούς και
Αποστόλους του, όταν ήταν ακόμα ζωντανός. Κι οι αντιφάσεις
αυτές, δημιουργούν προβλήματα
Τελικά συνειδητοποίησε μέρος των αντιφάσεων και προσπάθησε
να καλύψει το κενό, αρχίζοντας επαφές με ανθρώπους που είχαν
γνωρίσει τον Ιησού:
Έπειτα διά δεκατεσσάρων ετών πάλιν ανέβην εις Ιεροσόλυμα μετά
Βαρνάβα συμπαραλαβών και Τίτον. Ανέβην δε κατά αποκάλυψιν, και
ανεθέμην αυτοίς το ευαγγέλιον ο κηρύσσω εν τοις έθνεσι, κατ’ ιδίαν
δε τοις δοκούσι, μήπως εις κενόν τρέχω ή έδραμον...» (Προς
Γαλάτας Β', 1 -2).
Με άλλα λόγια, φοβάται πως κηρύσσει ένα ευαγγέλιο που δε
συμφωνεί απόλυτα με το ευαγγέλιο που παρέλαβαν οι μαθητές από
τον ίδιο τον Ιησού και προσπαθεί να εναρμονιστεί. Τί σημαίνει όμως
αυτό;
Αν πράγματι είχε παραλάβει το αληθινό ευαγγέλιο από τον Ιησού,
γιατί φοβάται πως απομακρύνεται από την ορθοδοξία των
αποστόλων; Δεν είναι άλλωστε ο ίδιος που μας λέει:

«οίδα άνθρωπον εν Χριστώ προ ετών δεκατεσσάρων, είτε εν σώματι
ουκ οίδα, είτε εκτός του σώματος ουκ οίδα, ο Θεός οίδεν. αρπαγέντα
τον τοιούτον έως τρίτου ουρανού, και οίδα τοιούτον άνθρωπον, είτε
εν σώματι είτε εκτός σώματος ούκ οίδα, ο Θεός οίδεν, ότι ηρπάγη είς
τον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα, α. ουκ εξόν ανθρώπω
λαλήσαι...» (Προς Κορινθίους ΙΒ', 1 - 2).
Να όμως που συναντάμε μιαν άλλη αντίφαση, γιατί εφόσον αυτά
που έμαθε στον παράδεισο δεν έπρεπε να τ’ αποκαλύψει, γιατί
διακηρύσσει παρακάτω το αντίθετο;
«εγώ γάρ παρέλαβον από του Κυρίου, ο και παρέδωκα ημίν..» (Προς
Κορινθίους ΙΑ', 23).
Ας συνεχίσουμε λοιπόν τις διάφορες συσχετίσεις γιατί θα
οδηγηθούμε σε αξιόλογα συμπεράσματα:
Εγένετο δέ μοι υποστρέψαντι εις Ιερουσαλήμ και προσερχόμενου
μου εν τω ιερώ γενέσθαι με εν εκστάσει και ιδείν αυτώ λέγοντά μοι:
σπεύσον και έξελθε τάχει εξ Ιερουσαλήμ, διότι οο παραδέξονταί σου
την μαρτυρίαν περί εμού. καγώ είπον: Κύριε, αυτοί επίστανται ότι
εγώ ήμην φυλακίζων και δέρων κατά τας συναγωγάς τους
πιστεύοντας επί σε. και ότε εξέχειτο το αίμα του Στεφάνου του
μάρτυρός σου, και αυτός ήμην εφεστώς και συνευδοκών τη
αναιρέσει αυτού και φυλάσσων τα ιμάτια των αναιρούντων αυτόν,
και είπε προς εμέ: πορεύου, ότι εγώ εις έθνη μακράν εξαποστελώ σε.
(Πράξεις ΚΒ', 17-20).
Βλέπουμε λοιπόν, πως ο Παύλος, όχι μόνο καταφέρνει να δει μέσα
στο Ναό μια οπτασία του Ιησού, αλλ’ ακόμα καταφέρνει παρά τον
τρομερό συνωστισμό, να προβάλει τις αντιρρήσεις του στην οπτασία
και να συζητήσει τις προσταγές της!
Ακόμα προσπαθεί να εξηγήσει στον Ιησού τους λόγους που
προκαλούσαν τη δυσπιστία απέναντί του, λες κι ο Ιησούς δε γνώριζε
το παρελθόν του Παύλου και δε συνέβη ποτέ η καταπληκτική εκείνη
σκηνή, όπου ο Ιησούς του φώναξε: «Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις;»
(Πράξεις Θ', 4). Το περίεργο ακόμα είναι, πως ενώ μετά τον
προσηλυτισμό του Παύλου, μας πληροφορούν πως ο Ιησούς έδωσε
εντολές να μην πειράξουν τον Παύλο και να τον εμπιστεύονται, στο
ΚΑ΄ κεφάλαιο του ίδιου κείμενου, βλέπουμε τον Παύλο να σώζεται
όχι χάρις στην επέμβαση του Ιησού αλλά χάρις στην επέμβαση του
χιλίαρχου Λυσία:
«ζητούντων δε αυτών αποκτείναι ανέβη φάσις τω χιλιάρχω της
σπείρης ότι όλη συγκέχυται Ιερουσαλήμ, ος εξαυτής παραλαβών
στρατιώτας και εκατοντάρχους κατέδραμεν επ’ αυτούς, οι δε ιδόντες

τον χιλίαρχον και τους στρατιώτας επαύσαντο τύπτοντες τον
Παύλον...» (Πράξεις ΚΑ', 31 -32).
Διαπιστώσαμε λοιπόν κιόλας δυο αντιφάσεις. Ας περάσουμε τώρα
στην τρίτη: ο Ιησούς δήλωσε πολλές φορές, πως το κήρυγμά του
αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τους Εβραίους, και δεν
ενδιαφέρθηκε ποτέ να παρουσιαστεί σα Μεσσίας των ειδωλολατρών.
Μάλιστα τη στιγμή που μια ειδωλολάτρισσα γυναίκα του ζητάει τη
βοήθεια του, αυτός της απαντάει:
«ουκ απεστάλην ει μη εις τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου
Ισραήλ...» (Ματθαίος ΙΕ', 24).
«... εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλιν Σαμαρειτών μη
εισέλθητε, πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόββατα τα απολωλότα
οίκου Ισραήλ...» (Ματθαίος, Ι΄ 5-6)
Βλέπουμε όμως πως στο παραπάνω εδάφιο από τις Πράξεις, ο
Ιησούς αναθέτει στον Παύλο μια αποστολή που είναι αντίθετη μ’
αυτά που διατάζει στους αποστόλους. Κι αν ο Ιησούς είναι Θεός, πώς
θα μπορούσε ο Θεός ν’ αλλάξει ξαφνικά γνώμη και να δίνει
αντιφατικές διαταγές; Θα μπορούσε κανείς ν’ απαντήσει πως «Θεός
είναι ό,τι θέλει κάνει», αλλά θα μπορούσαμε κι εμείς να τους
απαντήσουμε πως η επιπολαιότητα δεν αποτελεί τη βασική αρετή
του Αιώνιου.
Παρατηρούμε λοιπόν πως είναι ο Παύλος που κάνει ό,τι θέλει, κι
άλλοτε ακολουθεί τις εντολές του Αγίου Πνεύματος», κι άλλοτε τις
παραβαίνει. Αλλού υπακούει σ’ ένα όνειρο, κι άλλου αμφιβάλλει
ακόμα και για προφητείες:
«πλην ότι το πνεύμα το άγιον κατά πόλιν διαμαρτύρεται λέγον ότι
δεσμά με και θλίψεις μένουσιν. Αλλ’ ουδενός λόγον ποιούμαι ουδέ
έχω την ψυχήν μου τιμίαν εν εμαυτώ, ως τελειώσαι τον δρόμον μου
μετά χαράς και την διακονίαν ην έλαβον...» (Πράξεις Κ', 23-24).
Από τα λόγια αυτά δημιουργείται η εντύπωση, πως ο Παύλος
τοποθετεί από μόνος του τον εαυτό του κάτω από ένα ασκητικό
καταναγκασμό, που ποτέ κανείς δεν απαίτησε από αυτόν. Μια τέτοια
συμπεριφορά θα μπορούσε να εξηγηθεί μόνο από την ύπαρξη ενός
ψυχολογικού τραύματος. Να πρόκειται άραγε για την ανάμνηση της
κόρης του Γαμαλιήλ;
Δεκατέσσερα χρόνια φυγής από την Ιερουσαλήμ, θα μπορούσαν
να δικαιώσουν μια τέτοια υπόθεση. Ωστόσο ο Παύλος επιμένει να
βαδίζει κάθε μέρα προς το
θάνατο λες και τον σπρώχνει μια
ασυνείδητη ορμή γι’ αυτοκαταστροφή:

«και κατέχθημεν εις Τύρον... και ανευρόντες τους μαθητάς
επεμείναμεν... Οίτινες τω Παύλω έλεγον διά του Πνεύματος μη
αναβαίνειν εις Ιεροσόλυμα... εξελθόντες δε επορευόμεθα...»
(Πράξεις ΚΑ΄, 4 - 7).
«επιμενόντων δε ημών ημέρας πλείους κατήλθε τις από της
Ιουδαίας προφήτης ονόματι Άγαβος, και ελθών προς ημάς και άρας
την ζώνην του Παύλου, δήσας τε αυτού τους πόδας και τας χείρας
είπε: τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα τούτον ου εστίν η
ζώνη αύτη, ούτω δήσουσιν εν Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και
παραδώσουσιν εις χείρας εθνών...» (Πράξεις ΚΑ', 10 - 12).
Αλλά ο Παύλος δεν πιστεύει σε τίποτα κι επιμένει να γυρίσει στην
Ιερουσαλήμ, έστω κι αν πρόκειται, όπως δηλώνει, να πεθάνει.
Ακόμα η προφητεία του Άγαβου δεν ερμηνεύτηκε σωστά, γιατί
Εβραίοι της Ασίας ήταν οι άνθρωποι που έτρεξαν να τον σώσουν και
Ρωμαίοι ήταν αυτοί που τον έσωσαν τελικά (Πράξεις ΚΑ', 31 - 36).
Έτσι βλέπουμε πως δεν είναι οι Εβραίοι αυτοί που τον δένουν κι ούτε
είναι οι Ρωμαίοι αυτοί που τον θανατώνουν. Αντίθετα μάλιστα τον
προστατεύουν. Βέβαια οι αντιφάσεις δε σταματούν εδώ. Υπάρχουν
άφθονες. Ας εξετάσουμε λοιπόν μερικές ακόμα, σε σχέση με τις
ενοράσεις του Παύλου:
«είπε δε ο Κύριος δι οράματος εν νυκτί τω Παύλω. Μη φοβού,
αλλά λάλει και μη σιωπήσεις, διότι εγώ ειμί μετά σου, και ουδείς
επιθήσεταί σοι του κακώσαι σε, διότι λαός εστί μοι πολύς εν τη πόλει
ταύτη. εκάθισέ τε ένιαυτόν και μήνας εξ διδάσκων εν αυτοίς τον
λόγον του Θεού...» (Πράξεις Ι Η ' , 9-11).
Η πόλη που συμβαίνει το παραπάνω γεγονός είναι η Κόρινθος, μια
πόλη αμαρτωλή, όπου λειτουργούσε μια περίφημη σχολή που
σπούδαζαν εταίρες, και που η χλιδή και τα όργιά της ήταν τόσο
φημισμένα στην αρχαιότητα, ώστε υπήρχε η έκφραση «να ζει κανείς
σαν Κορίνθιος» που σήμαινε «να κάνει κανείς ζωή πλούσια κι
αμαρτωλή». Στην Β΄ Προς Κορινθίους, μας δίνουν την πληροφορία
πως η εκκλησία της Κορίνθου ιδρύθηκε από το ν Παύλο και τους
δυο συνεργάτες του, τον Τιμόθεο και τον Σίλα, πράγμα που το
επιβεβαιώνουν οι Πράξεις, αλλά:
«ως δε κατήλθον από της Μακεδονίας ο τε Σίλας και ο Τομόθεος,
συνείχετο τω πνεύματι ο Παύλος διαμαρτυρόμενος τοις Ιουδαίοις τον
Ιησούν Χριστόν. αντιτασσομένων δε αυτών και βλασφημούντων
εκτιναξάμενος τα ιμάτια είπε προς αυτούς:...» (Πράξεις ΙΗ', 5 - 6).

Εδώ ας μας επιτραπεί ν’ ανοίξουμε μια παρένθεση και να
σχολιάσουμε την αντικειμενικότητα του ύφους των ανώγυμων
γραφέων του 4ου και 5ου αιώνα που έγραψαν, διόρθωσαν και
λογόκριναν όλα τ’ αρχαία κείμενα για να δώσουν την τελική μορφή
στη σημερινή Καινή Διαθήκη. Όταν πρόκειται για προσπάθειες
καταστροφής των αρχαίων θρησκειών, με το συνηθισμένο τρόπο του
εξευτελισμού τους, την πράξη αυτή, την ονομάζουν «κήρυγμα του
ευαγγελίου». Αντίθετα όταν οι οπαδοί των θρησκειών αυτών
αμύνωνται για την πίστη τους κι αντιτάσσουν τη διαλεκτική τους,
αυτό λέγεται «βλασφημία». Θα κλείσουμε την παρένθεση με την
παρατήρηση πως εδώ και είκοσι αιώνες, οι οπαδοί του παυλικού
μεσσιανισμού δεν άλλαξαν τακτική, και μπορούμε να βεβαιώσουμε
το γεγονός από προσωπική μας πείρα.
Ο Ιησούς που παρουσιάστηκε στ’ όνειρο του Παύλου, θα πρέπει να
ήταν πολύ αισιόδοξος ή να μην ήξερε αριθμητική, γιατί δεν μπορεί
να εξηγηθεί αλλιώς το γεγονός πως χαρακτηρίζει «πολύ λαό» την
ασήμαντη χριστιανική κοινότητα της Κορίνθου, πολιορκημένη από
ένα τεράστιο πλήθος ειδωλολατρών και μια ισχυρή ορθόδοξη
Ιουδαϊκή μειονότητα. Εκτός πια αν εννοεί την ευεργετική παρέμβαση
του
ανθύπατου Γαλλίωνα, που εξηγήσαμε ήδη τα κίνητρά της.
Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά ποιος ήταν αυτός ο «πολύς λαός». Ο
Παύλος, αρχικά απότυχε τελείως να προσηλυτίσει Εβραίους.
Κατάφερε μόνο να πάρει με το μέρος
του κάποιον «Ιούστο»
(Πράξεις ΙΗ', 7) που ήταν ειδωλολάτρης, αλλά έτρεφε συμπάθειες
για τον Ιουδαϊσμό, έπειτα κάποιον Κρίσπο (Πράξεις ΙΗ', 8), αρχηγό
της συναγωγής, μαζί με όλη του την οίκογένεια, που κατά περίεργο
τρόπο, μερικές παραγράφους παρακάτω αλλάζει όνομα και λέγεται
Σωσθένης (Πράξεις Ι Η ' , 17).
Αμέσως έπειτα, το
ίδιο κείμενο μας λέει: «και πολλοί των
Κορινθίων, ακούοντες επίστευον και εβαπτίζοντο (Πράξεις ΙΗ', 8).
Η λέξη «εβαπτίζοντο» δημιουργεί προβλήματα που θα τα
εξετάσουμε αμέσως παρακάτω. Ακόμα, για όποιον γνωρίζει λίγο την
ιστορία της Κορίνθου κι έχει κάπως συναίσθηση της πραγματικής
κατάστασης της πόλης τον καιρό που την επισκέφτηκε ο Παύλος, θα
έπαιρνε τελείως στ’ αστεία τον ισχυρισμό του παραπάνω κείμενου,
πως πίστεψαν και βαπτίστηκαν πολλοί από τους Κορίνθιους. Η
Κόρινθος ήταν η πόλη της χαράς και της αμαρτίας. Οι «υπηρέτριες
της Αφροδίτης» τραβούσαν όλο τον κόσμο στην πόλη, εξ αίτιας της
ομορφιάς τους, της μόρφωσής τους, της βαθειάς τους γνώσης στις
λεπτομέρειες της ερωτικής πράξης. Η πόλη αυτή ήταν η πόλη της
ζωής και της χαράς για τη ζωή. Ποιος θα ενδιαφερόταν για τις
φιλοσοφικές ακροβασίες του Παύλου και ποιος θ’ αναζητούσε τη

σωτηρία της ψυχής του, σε μια πόλη που του πρόσφερε τα πάντα για
τη σωτηρία του κορμιού του;
Ακόμα πώς συμβαίνει και βαπτίζονταν οι Κορίνθιοι; Ο ίδιος ο
Παύλος ισχυρίζεται πως δεν βαπτίζει, ούτε ήλθε για να βαπτίσει,
αλλά για να διδάξει το ευαγγέλιό του (βλ. Προς Κορινθίους Α ' , 17).
Πράγμα που σημαίνει πως ποτέ του δεν απόκτησε από τους
αποστόλους τις περίφημες «αποστολικές εξουσίες» δηλαδή τα
μυστικά εκείνα της μαγικής τέχνης που ο Ιησούς δίδαξε στους
αδελφούς του και πιθανώτατα στους άμεσους συνεργάτες του.
Απόδειξη γι’ αυτό, έχουμε πάλι τις Πράξεις, όπου ο Σίμων - Πέτρος
αρνείται να πουλήσει τις «αποστολικές εξουσίες» στον Σίμωνα το
Μάγο. Εφόσον όμως αποδείξαμε πως ο Σίμωνας ο Μάγος κι ο Σαύλος
- Παύλος είναι το
ίδιο πρόσωπο, δεν χρειάζονται περισσότερα
σχόλια...
Μιά άλλη διηγηματική ασυνέπεια που παρατηρούμε στο κείμενο
των Πράξεων, είναι η περίπτωση της θεραπείας του Σαύλου από τον
Ανανία μετά την καταπληκτική αποκάλυψη του Ιησού και την
ιδεολογική μεταστροφή του Παύλου (Πράξεις Θ ' , 10 - 19). Πώς ο
Ανανίας γνωρίζει για την εμφάνιση του Ιησού στον Σαύλο, εφόσον ο
ίδιος πάλι ο Ιησούς, όταν εμφανίζεται στον Ανανία, δεν του
αποκαλύπτει πως εμφανίστηκε στον Σαύλο; Ο αναγνώστης που
αμφιβάλλει για την καλή μας πίστη, δεν έχει παρά να συγκρίνει το
εδάφιο 17-18 για να πεισθεί για την
εδάφιο 10-16 με το
παρατήρηση μας.
Όλες αυτές οι αντιφάσεις, οδηγούν τελικά στο συμπέρασμα, πως
θα πρέπει κανείς ν’ αμφιβάλει αν πράγματι ανατέθηκε από τον Ιησού
στον Παύλο, η εκτέλεση του αποστολικού έργου του. Κι ακόμα
δημιουργείται η
αμφιβολία αν πράγματι ο Ιησούς διέταξε τη
δημιουργία της Εκκλησίας. Αν ο Παύλος δεν ανέλαβε ποτέ αυτήν την
αποστολή κι αν ο Πέτρος δεν πήγε ποτέ του στη Ρώμη, όπως
αποδείξαμε στο προηγούμενο βιβλίο μας, τότε κανένας Πάπας δε θα
μπορούσε ποτέ ν’ αποδείξει πως η αποστολή του, το αξίωμά του κι
η καταγωγή του απορρέουν από τη θέληση του Ιησού κι από τις
οικογένειες των αποστόλων, όπως θέλουν να ισχυρίζωνται.
Ο Παύλος δεν πήρε ποτέ του τις «αποστολικές εξουσίες» εκτός από
την απλή «χειροτόνηση» (Προς Γαλάτες Β ' , 9), πράξη συνηθισμένη
σε όλες τις μυστικιστικές εταιρίες.
Ακόμα η περίφημη αποστολική εξουσία της Παπικής έδρας, δεν
οφείλει την καταγωγή της στον Πέτρο ή στον Παύλο, και θα ήταν
τελείως αδικαιολόγητη, αν δεν υπήρχε μια άλλη υπόθεση που θα την
εξετάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.

Στην σρχή του κεφαλαίου, υπογραμμίσαμε τις αντιφάσεις ανάμεσα
στις ονειροπολήσεις και στις ορθόδοξες διδασκαλίες, καθώς και στην
αμφίρροπη συμπεριφορά του Παύλου. Ας την εξετάσουμε τώρα, πιο
αναλυτικά:
«κατήντησε δε εις Δέρβην και Λύστραν, και ιδού μαθητής τις ην
εκεί ονόματι Τιμόθεος, υιός γυναικός Ιουδαίας πιστής, πατρός δε
Έλληνος, ος εμαρτυρείτο υπό των εν Λύστροις και Ικονίω αδελφών,
τούτον ηθέλησεν ο Παύλος συν αυτώ ελθείν και λαβών
π ε ρ ι έ τ ε μ ε ν αυτόν διά τους Ιουδαίους τους όντας εν τοις τόποις
εκείνοις. Ήδεισαν γαρ άπαντες τον πατέρα αυτού ότι Έλλην
υπήρχεν. Ως δε διεπορεύοντο τας πόλεις, παρεδίδουν αυτοίς τα
δόγματα τα κεκριμένα υπό των αποστόλων και των πρεσβυτέρων
των εν Ιερουσαλήμ. Αι μεν ουν Εκκλησίαι εστερούντο τη πίστει και
επερίσσευον τω αριβμώ καθ’ ημέραν. Διελθόντες δε την Φρυγίαν και
την Γαλατικήν χώραν, κωλυθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος,
λαλήσαι τον λόγον εν τη Ασία, ελθόντες κατά την Μυσίαν επείραζον
κατά την Βιθυνίαν πορεύεσθαι. Και ουκ είασεν αυτούς το Πνεύμα του
Ιησού, παρελθόντες δε την Μυσίαν κατέβησαν εις Τρωάδα...»
(Πράξεις ΙΣΤ', 1 - 8).
Πρώτα απ’ όλα παρατηρούμε πως η περιτομή του Τιμόθεου ήταν,
όπως αποδείξαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο μία πράξη γνήσιας
ιεροσυλίας. Αλλά ας συνεχίσουμε:
Π ρ ώ τ η π α ρ α τ ή ρ η σ η : Άλλοτε είναι το Άγιο Πνεύμα κι
άλλοτε μόνο το Πνεύμα του Ιησού, που επικοινωνεί με τον Παύλο.
Αν θυμηθούμε πως πρόκειται για έναν και μοναδικό Θεό, το γεγονός
προκαλεί εντύπωση. Ακόμα, βλέπουμε πως ο Πατέρας της
τριαδικότητας φαίνεται πως αγνοεί τον Παύλο. Ασχολείται
περισσότερο με τους Εβραίους. Υπάρχουν αντιθέσεις μέσα στην Άγια
Οικογένεια, ο καθένας έχει τους ευνοουμένούς του και τις
προτιμήσεις του.
Δ ε ύ τ ε ρ η π α ρ α τ ή ρ η σ η : Μ ε ποιόν τρόπο ο Παύλος
διέκρινε τις διαφορές ανάμεσα στα δυο Πνεύματα; με ποιά μορφή
εκδηλωνόταν το Άγιο Πνεύμα;
Τ ρ ί τ η π α ρ α τ ή ρ η σ η : Μετά την «ανάσταση», ο Ιησούς
παρουσιάστηκε με σάρκα και οστά, τρώγοντας και πίνοντας,
διαπερνώντας τοίχους, χωρίς ωστόσο να είναι φάντασμα (βλ.
Λ ο υ κ ά ς ΚΔ', 39).

Αλλά λίγα χρόνια αργότερα, φαίνεται πως έχασε το προνόμιο να
παρουσιάζεται με σάρκα και οστά, κι εμφανίζεται μόνο σαν
π ν ε ύ μ α , όπως όλοι οι νεκροί, σύμφωνα με τη δυσειδαιμονία της
εποχής. Εκτός πια αν τον καιρό που γράφτηκαν οι Π ρ ά ξ ε ι ς , οι
ανώνυμοι συντάκτες δεν είχαν ακόμα δημιουργήσει την παράδοση
της σαρκικής ανάστασης του Ιησού.
Ας συνεχίσουμε:
«και όραμα διά της νυκτός ώφθη τω Παύλω. ανήρ τις Μακεδών
εστώς, παρακαλών αυτόν και λέγων, διαβάς εις Μακεδονίαν
βοήθησον ημίν. ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξελθείν
εις την Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκληται ημάς ο Κύριος
ευαγγελίσασθαι αυτούς...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς 9 - 10).
Δε θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε διαφορετικά τη συμπεριφορά
του Παύλου, εκτός πια αν πρόκειται για έναν νευροπαθή. Ένας
άνθρωπος που περιπλανιέται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, με
μοναδικό του οδηγό τα όνειρα και τις οπτασίες, χωρίς κανένα
συγκεκριμένο σχέδιο, χωρίς καμμιά μέθοδο, δε θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί διαφορετικά.
Έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε
μυστηριώδη αρρώστια, που αναφέρει κι ο ίδιος.
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Από το σημείο αυτό κι έπειτα, τα ονειρικά φαινόμενα συνεχίζουν
να παρουσιάζονται μ’ έναν πιο γοργό ρυθμό:
«Τη δε επιούση νυκτί επιστάς αυτώ ο Κύριος είπε. Θάρσει Παύλε,
ως γαρ διεμαρτύρω τα περί εμού εις Ιερουσαλήμ, ούτω σε δει και εις
Ρώμην μαρτυρήσαι...» (Πράξεις Κ Γ ' , 11).
Ακόμα, η εμπιστοσύνη του προς τα οράματα μεγαλώνει, σε σημείο
που να τα χρησιμοποιεί για να παρηγορεί τους άλλους ανθρώπους σε
δύσκολες στιγμές όπως στην περίπτωση της θαλασσοταραχής μέσα
στο πλοίο, που τον φέρνει στη Ρώμη:
«παρέστη γαρ μοι τη νυκτί ταύτη άγγελος του Θεού, ου είμι, ω και
λατρεύω, λέγων, μη φοβού, Παύλε, Καίσαρί σε δει παραστήναι. και
ιδού κεχάρισταί σοι ο Θεός πάντας τους πλέοντος μετά σου. διό
ευθυμείτε, άνδρες...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΖ', 23-25).
Ορισμένοι σκεπτικοί αναγνώστες, θα παρατηρήσουν πως είχε μια
πιθανότητα στίς δυο να βγει αληθινή η προφητεία του. Θα
συμπληρώσουμε την παρατήρησή τους, λέγοντας πως οι
νευροπαθείς είναι συχνά, καταπληκτικά μέντιουμ. Κι ακόμα θα
πρέπει να παραδεχτούμε πως ένα φυσικό ελάττωμα αντικαθίσταται

πολύ συχνά μ’ ένα ασυνήθιστο, υπερφυσικό θα λέγαμε, χάρισμα. Ο
Παύλος, εκτός από τη μύησή του στην αραβική μαγεία, έχει το
καταπληκτικό χάρισμα της ενόρασης και της ενακρόασης. Βέβαια, η
ανάμειξη του Θεού, του γιου του και του Αγίου Πνεύματος σ’ αυτές
τις ιδιότητες, τον οδηγούν πολύ μακρυά, και δικαίωμά μας είναι ν’
αμφιβάλλουμε.
Μιλήσαμε προηγουμένως για κάποιο φυσικό ελάττωμα, και πρέπει
να εξηγηθούμε.
Ας πάρουμε τον Φλάβιο Ιωσήφ, κι ας διαβάσουμε τα συμπτώματα
της αρρώστιας του Ηρώδη του Μεγάλου, που τον οδήγησαν στο
θανατο, το 6 π.Χ.:
Υπέφερε από ένα είδος πυρετού, τόσο ανεκδήλωτου, που ήταν
αδύνατο κανείς να τον καταλάβει, ακουμπώντας το χέρι στο μέτωπό
του. Μόνο αν έβαζε κανείς το χέρι στις πτυχές του σώματός του,
μπορούσε να τον αντιληφθεί. Είχε συνεχώς μιαν ακατανίκητη όρεξη
κι έτρωγε ασταμάτητα. Αυτό προκαλούσε φλεγμονές σε όλα τα
έντερα και ιδιαίτερα στο κώλον, με αποτέλεσμα να του δημιουργούν
αβάστακτους πόνους. Στα πόδια του διακρινόταν μια υγρή και
διαφανής φλεγμονή, κι ύστερα εκδηλώθηκε γάγγραινα στα
γεννητικά του όργανα. Από τις πληγές της γάγγραινας γεννήθηκαν
σκουλήκια. Η αναπνοή του έχασε το φυσικό ρυθμό της, έγινε αργή
και τελικά αγχώδης. Τέλος άρχισαν σπασμοί, που τάραζαν ολόκληρο
το κορμί του και του προκαλούσαν ανυπόφορους πόνους...»
Αρχαιότητες XV-II, VI, μετ.
(Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς
REINACH, του ελληνικού χειρόγραφου).
Όλα αυτά τα συμπτώματα είναι χαρακτηριστικά της σύφιλης στο
τρίτο στάδιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για τη
σ ύ φ ι λ η τ ω ν ά κ ρ ω ν , π ο υ στην Ευρώπη πήρε τή μορφή της
σύγχρονης ν ε υ ρ ι κ ή ς σ ύ φ ι λ η ς . Α λ λ ά ωστόσο εξακολουθεί
να παρουσιάζεται με την αρχική μορφή της στη μέση και Άπω
Ανατολή.
Ο Σαύλος - Παύλος είναι εγγονός του Ηρώδη του Μεγάλου. Η
μητέρα του, η Κύπρος η Β', είναι κόρη του Ηρώδη και της
Μαριάμνης. Κατά συνέπεια, από τη μητέρα του είναι θύμα της
κληρονομικής σύφιλης. Σ’ αυτήν οφείλεται η
τάση του για
παραισθησιακά φαινόμενα, η οπτική του δυστροφία (έχουμε την
πληροφορία πως ήταν αλλοίθωρος) και οι κοντές στραβές και
μυτερές του γάμπες.
Ωστόσο η κληρονομική σύφιλη δεν εξηγεί ολόκληρη τη
συμπεριφορά του Παύλου. Από την προσεχτική μελέτη της
συμπτωματολογίας του, βγαίνει το συμπέρασμα πως κι ο ίδιος είχε

μολυνθεί άμεσα, είτε στη διάρκεια των διαφόρων εκστρατειών, από
βιασμούς θυμάτων είτε κι από απλή χρησιμοποίηση αντικειμένων
μολυσμένου προσώπου. Το συμπέρασμα αυτό, βγαίνει από το
γεγονός πως η κληρονομική σύφιλη προκαλεί σχετική ανοσία και δεν
παρουσιάζει συμπτώματα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να
εκδηλωθεί και πάλι τη στιγμή που το άτομο ενηλικιώνεται (DR.
HENRI FOURNIER).
Στο δεύτερο στάδιο, η σύφιλη προκαλεί την εξόγκωση της
σπλήνας. Ανάμεσα στ’ άλλα συμπτώματα του δευτέρου σταδίου,
είναι κι η τριχόπτωση, και γνωρίζουμε πως ο Παύλος ήταν από νεαρή
ηλικία φαλακρός. Στο τρίτο της στάδιο, η αρρώστια προκαλεί πυώδη
πλακίδια που παρουσιάζονται συγκεντρωμένα σε ορισμένα σημεία
του σώματος, όπως στο σβέρκο, στο στόμα κι άλλου. Οι πληγές
αυτές, γεμάτες πύο, προκαλούν ένα θέαμα αποκρουστικό. Ο Παύλος
μας λέει πως υποφέρει από μιαν αρρώστια, που προκαλεί αηδία:
«οίδατε δε ότι δι’ ασθένειαν της σαρκός ευηγγελισάμην υμίν το
πρότερον, και τον πειρασμόν μου τον εν τη σαρκί μου ουκ
εξουθενήσατε ουδέ εξεπτύσατε, αλλ’ ως άγγελον θεού εδέξασθέ
με...» (Πρός Γαλάτας Δ', 13 - 14).
Στην αρχαιότητα, στη μέση Ανατολή και σε μερικές περιοχές της
σημερινής Ινδίας, ο συφιλιδικός θεωρείται σαν άτομο στα χέρια του
Θεού. Η
πίστη αυτή, βασίζεται στο γεγονός, πως η
σύφιλη
παρουσιάζει ένα καταπληκτικό φαινόμενο στο τελευταίο της στάδιο.
Πράγματι, είκοσι ή και τριάντα χρόνια μετά από την εμφάνιση των
πρώτων συμπτωμάτων, η
ασθένεια φθάνει στον εγκέφαλο.
Αλλοιώνει τα εγκεφαλικά κύτταρα και τα νευρικά κέντρα.
Αποτέλεσμα είναι μια σειρά από διανοητικές και νευρολογικές
ανωμαλίες. Πολύ συχνά ο άρρωστος νομίζει ότι είναι Θεός ή ότι έχει
άμεση σχέση με το Θεό, βλέπει οράματα, ακούει φωνές. Ειδικά για
τις φωνές, θα μπορούσαμε ν’ αναφέρουμε πως ένα από τα πρώτα
μέλη που προσβάλλει η φοβερή αρρώστια, είναι το ακουστικό
όργανο, προκαλώντας αρχικά βαρυκοϊα και στη συνέχεια ηχητικές
παραισθήσεις. Στο τελικό της στάδιο, η
αρρώστια κάνει τον
άνθρωπο να παρουσιάζει όλα τα συμπτώματα της θεομανίας και να
θεωρεί τον εαυτό του προφήτη, ενσάρκωση θεού η και Θεό.
Πιστεύουμε λοιπόν, πως η τρομερή αρρώστια που αναφέρει για το
άτομό του ο Παύλος, δεν είναι ούτε η ελονοσία ούτε η επιληψία
όπως πιστεύουν πολλοί ερευνητές, αλλά η σύφιλη, αν συσχετίσουμε
όλα τα παθολογικά φαινόμενα που παρουσιάζει τόσο ο ίδιος όσο κι η
καταγωγή του. Όταν ο Παύλος αναφέρει πως υποφέρει από τον
«σκόλοπα της σαρκός» (Προς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς ΙΒ', 7) η λέξη αυτή

εκφράζει κυριολεκτικά τα εξανθήματα του τρίτου σταδίου της
σύφιλης.
Βλέπουμε λοιπόν, πως όπως «το επεισόδιο στον δρόμο προς τη
Δαμασκό» δεν ήταν τίποτε άλλο από τον έρωτα του Σαύλου για την
κόρη του Γαμαλιήλ, έτσι κι οι περίφημες ενοράσεις του δεν ήταν
τίποτε άλλο από συμπτώματα μιας φοβερής αρρώστιας. Τα στοιχεία
αυτά απομυθοποιούν τη φήμη, κι ελάχιστα προσφέρουν στο δόγμα.
αλλά είναι πολύτιμα για την ιστορική αλήθεια.
Τα φαινόμενα της ενόρασης, της ενακρόασης, της προαίσθησης,
μπορούν θαυμάσια να εξηγηθούν κι από άλλους λόγους. Ένα άτομο
μπορεί να έχει τέτοια χαρίσματα από τη γέννησή του, ή ακόμα να
φτάνει σε ανάλογα αποτελέσματα με τη χρήση παραισθησιογόνων
και ναρκωτικών. Στην περίπτωση όμως αυτή, όλες οι οπτασίες κι οι
φωνές προκαλούνται για να εξυπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο σκοπό
κι ένα προκαθορισμένο σχέδιο. Η ασυνάρτητη συμπεριφορά του
Παύλου αποκλείει από μόνη της μια τέτοια υπόθεση. Αυτός είναι έρμαιο της φρικτής αρρώστιας του, κι άλλοτε υπακούει στις φωνές,
άλλοτε αμφιβάλλει για τις παραισθήσεις του κι άλλοτε ενεργεί με
τελείως παράλογο τρόπο. Όλα αυτά δικαιολογούν μια ψυχοπαθητική
ανωμαλία, που είναι βαθειά ριζωμένη στην κληρονομικότητα της
Ιδουμαϊκής δυναστείας. Συνηθίζουν να λένε πως ο Παύλος είναι
αυτός, που δημιούργησε το Χριστιανισμό. Παραδεχόμαστε αυτήν
την άποψη, αφού όμως πρώτα κάνουμε τον προσδιορισμό πως ο
Παύλος τον δημιούργησε θεωρητικά, ενώ από πρακτική άποψη, η
θρησκεία αυτή, οφείλει την επιβολή της στον Κωνσταντίνο και στη
βάρβαρη μισαλλοδοξία των διαδόχων του.
Πριν να κλείσουμε το κεφάλαιο, θα πρέπει ν’ αντικρούσουμε
ακόμα μια φήμη (γιατί για φήμη πρόκειται), που λέει πως η σύφιλη
ήταν άγνωστη στην αρχαιότητα και πως μεταδόθηκε στην Ευρώπη
από τους ναύτες του Κολόμβου που την έφεραν μαζί τους από την
Αμερική. Έχουμε τη γνώμη, πως η φήμη αυτή, όχι μόνο δεν
ευσταθεί, αλλ’ αντίθετα ήταν οι ναύτες του Κολόμβου που
μετέφεραν τη φρικτή αρρώστια στους άκακους κάτοικους της
Καραϊβικής.
Εκτός από το γεγονός πως πάμπολοι αρχαίοι συγγραφείς
περιέγραψαν με σαφέστατο τρόπο τα συμπτώματα της σύφιλης, έτσι
που να μη δημιουργείται καμιά αμφιβολία στον καλόπιστο
αναγνώστη, θ’ αναφέρουμε παρακάτω ένα χρονολογικό συσχετισμό
που αποδεικνύει τελείως άτοπο τον ισχυρισμό των οπαδών της
μόλυνσης από την Αμερική.
1) Ο Κάρολος ο Η έκανε την πρώτη του εκστρατεία εναντίον της
Ιταλίας το 1493. Η εκστρατεία αυτή κράτησε μέχρι το 1496. Πολλοί

από τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς του προσβλήθηκαν από
τη σύφιλη, κυρίως στην περιοχή της Νάπολης, που έπεσε στα χέρια
τους το 1495. Το ίδιο συνέβη και με τους στρατιώτες του
Λουδοβίκου του IΒ', που έκανε τη δεύτερη εκστρατεία στην Ιταλία
από το 1499 έως το 1504.
2) Στις 3 Αυγούστου του 1492, ο Κολόμβος, έφυγε από την
Ισπανία για την Αμερική με τρία μικρά καράβια, και γύρισε στην
Ευρώπη μετά από δύο ολόκληρα χρόνια, πιάνοντας για πρώτο λιμάνι
τη Λισσαβώνα στις 4 Μαρτίου του 1494. Ξανάφυγε πάλι από την
Ισπανία με δεκατέσσερα καράβια στις 25 Σεπτεμβρίου του 1494 και
ξαναγύρισε το 1496.
Πώς όμως θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η μετάδοση της σύφιλης
από το ολιγάριθμο πλήρωμα της πρώτης αποστολής, που έπιασαν
λιμάνι μόνο στην Πορτογαλία και στην Ισπανία;
Κανείς από αυτούς δεν πήγε στην Ιταλία εκείνη την εποχή. Ακόμα,
ενώ στην Ιταλία σημειώνονται αμέτρητα θύματα, κανείς
χρονικογράφος δεν αναφέρει μια παρόμοια περίπτωση για την
Ισπανία και την Πορτογαλία. Κι όμως αυτές οι χώρες θα έπρεπε
πρώτα να προσβληθούν, εφόσον εκεί πήγαν οι ναύτες του
Κολόμβου. Φαίνεται λοιπόν πως ήταν οι ίδιοι οι Γάλλοι στρατιώτες
που μετέφεραν τη σύφιλη στην Ιταλία και τη μετέδωσαν στις
όμορφες Ιταλίδες που βιάσανε. Στη δεύτερη εκστρατεία, οι Ιταλίδες
μετέδωσαν την αρρώστια στον στρατό του Λουδοβίκου, παίρνοντας
έτσι εκδίκηση.
Οι ναύτες του Κολόμβου ήταν πολύ λίγοι. Κατά συνέπεια, αν
ανάμεσα σ’ αυτούς υπήρχαν συφιλιδικοί, αυτοί θα ήταν ακόμα
λιγότεροι. Θα ήταν λοιπόν πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε την
τρομακτική διάδοση της σύφιλης στην Ιταλία, σαν έργο μιας
φούχτας ανθρώπων που δεν πάτησαν ποτέ το πόδι τους εκεί. Τέλος
ας μην ξεχνάμε πως στην κοινή φρασεολογία της εποχής οι Γάλλοι
ονόμαζαν τη σύφιλη «ναπολιτάνικη αρρώστια», ενώ αντίθετα οι
Ιταλοί την ονόμαζαν «αρρώστια γαλλική».
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Ένας αγνοημένος Απόστολος: Σαλώμη η Β'.
Η Ερωμένη που Έδινε Κουράγιο και
Έμπνευση στον Ιησού

Οι γυναίκες δίνουν ψυχή σε όλες τις πανουργίες
Ναπολέων: Αναφέρεται από τον ROEDERER

Υπάρχει μια γυναίκα στη ζωή του Ιησού.
Υπάρχει και μια ερωμένη στη ζωή του Παύλου. Υπήρχαν ίσως
περισσότερες από μια, και πιθανότατα μια σύζυγος.
Για την ερωμένη του Παύλου, έχουμε μιαν άμεση δική του
μαρτυρία:
«μη ουκ έχομεν εξ ο υ σ ί α ν α δ ε λ φ ή ν γ υ ν α ί κ α π ε ρ ι ά γ ε ι , ω ς και οι λοιποί απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και
Κηφάς; ή μόνος εγώ και Βαρνάβας ουκ έχομεν εξουσίαν..» ( Π ρ ο ς
Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Θ ' , 5-6)
Στη λατινική μετάφραση της Γραφής του Άγιου Ιερώνυμου, που
είναι πιο γνωστή με την επωνυμία «Βουλγκάτα», ο μεταφραστής
χρησιμοποιεί τον όρο MULIER, που σημαίνει ακριβώς «σύζυγος».
Ο Κλήμης της Αλεξανδρείας, σχολιάζοντας ένα απόσπασμα από τις
επιστολές του Παύλου, δηλώνει πως ο Απόστολος των Εθνών, είχε
μια σύζυγο:
Ευοδίαν παρακαλώ και Συντύχην παρακαλώ το αυτό φρονείν εν
Κυρίω. Ναι ερωτώ και σε σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνου αυταίςς
αίτινες εν τω ευαγγελίω συνήθλησάν μοι μετά και Κλήμεντος και των
λοιπών συνεργών μου, ων τα ονόματα εν βιβλίω ζωής...» ( Π ρ ο ς
Φ ι λ ι π π η σ ί ο υ ς Δ ' , 2-3)
Ο όρος «σύζυγε γνήσιε», είναι μια γνωστικιστική έκφραση που
σημαίνει «θηλυκός συνεργάτης», «θηλυκός σύντροφος» του κάθε
μεταφυσικού «όντος». Η χρήση του όρου αυτού από τον Παύλο,
αποκαλύπτει ακόμα μια φορά τη μύησή του στις γνωστικιστικές
θεωρίες, και συγκεκριμένα στη διδασκαλία του Δοσίθεου.

Ο Ρενάν ασπάστηκε τη γνώμη του Κλήμη της Αλεξάνδρειας, και
υποστηρίζει πως η γυναίκα του Παύλου ήταν κάποια Λύδια, από τα
Θυάτιρα της Μικράς Ασίας, που ασχολείτο με το
εμπόριο της
πορφύρας. Οι έμποροι της πορφύρας, την εποχή εκείνη, ήταν
πάμπλουτοι, κι ο δεσμός του Σαύλου-Παύλου φαίνεται επικερδής.
Ακόμα, ο διάσημος διαμαρτυρόμενος ερευνητής Α. HAR-NACK,
υποστήριξε τη γνώμη πως η επιστολή προς Ε β ρ α ί ο υ ς έχει
γραφτεί από μια γυναίκα. Αν ακόμα θυμηθούμε πως πολλοί Γερμανοί
κι Αυστριακοί ερευνητές απόδειξαν πως ο Σίμωνας ο Μάγος ήταν ένα
φαναταστικό πρόσωπο που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις
φιλονεικίες του Σαύλου-Παύλου με τον Πέτρο, τότε η πανέμορφη
γυναίκα που συνόδευε το Μάγο, δεν ήταν άλλη από την περίφημη
σύντροφο του Παύλου. Μάλιστα, αναφέρεται πως η καταγωγή της
ήταν από την Τύρο της Φοινίκης, και η πόλη αυτή ήταν φημισμένη
για το εμπόριο της πορφύρας. Βλέπουμε λοιπόν πως συγγενεύουν οι
έννοιες της Λύδιας που έκανε εμπόριο της πορφύρας, με την Ελένη
που καταγόταν από την Τύρο, την περιοχή που κατασκευαζόταν η
πορφύρα από τα περίφημα κοχύλια.
Στη χριστιανική εικονογραφία, χρησιμοποιούνται τέσσερα σύμβολα
για να χαρακτηρίσουν τους τέσσερεις ευαγγελιστές: ένα λ ι ο ν τ ά ρ ι
γ ι α το Μάρκο, ένας αετός για τον Ιωάννη, ένας ά γ γ ε λ ο ς γ ι α
το Ματθαίο κι ένας τ α ύ ρ ο ς γ ι α το Λουκά.
Πολύ συχνά, τη θέση του ταύρου την παίρνει ένα μοσχάρι, γιατί το
μοσχάρι είναι ένας νέος ταύρος, παρθένος, χωρίς την καταστροφική
και τυφλή μανία του ταύρου, αλλά ωστόσο, έτοιμο να γίνει ένας
ταύρος πραγματικός. Στη μητρόπολη της ROUEN, υπάρχουν τα
πορτραίτα των τεσσάρων ευαγγελιστών με μια έκδηλη εσωτεριστική
παρουσίαση, πράγμα που σημαίνει πως οι καλλιτέχνες που τα
κατασκεύασαν, είτε ήταν Ιππότες του Ναού είτε είχαν σχέση μ’
αυτούς, γιατί διακρίνεται καθαρά η πρόθεσή τους ν’ αποκαλύψουν
συμβολικά τα περίφημα μυστικά που τόσο ζηλότυπα κρατάει η
Εκκλησία. Στην απεικόνιση λοιπόν του Λουκά, οι καλλιτέχνες της
ROUEN, παρουσίασαν μια γυναίκα με κ ε φ ά λ ι μ ο σ χ α ρ ι ο ύ ή
έ ν α μ ο σ χ ά ρ ι μ ε γ υ ν α ι κ ε ί ο σ ώ μ α . Τ ο σύμβολο του
μοσχαριού είχε μια διπλή έννοια. Ταυτιζόταν με τη γενετήσια ορμή
και ταυτόχρονα με τις σεξουαλικές διαστροφές, τέχνη που
καλλιεργούσαν οι πόρνες. Είναι γνωστό πως μέρος από τη διήγηση
των Πράξεων, οφείλεται στη σύντροφο του Παύλου, κι είναι ακόμα
γνωστό πως η γυναίκα αυτή καταγόταν από τα πορνεία της Τύρου,
ή τουλάχιστον είχε σχέση μ’ αυτά...

Στην Κόρινθο, όπου ο ανθύπατος Γαλλίων προστάτεψε τόσο
αυθόρμητα τον Παύλο, ο τελευταίος έγραψε την επιστολή προς
Ρ ω μ α ί ο υ ς κ α ι τ η ν τελείωσε με την παρακάτω φράση:
«ασπάσασθε τους εκ των Αριστοβούλου, ασπάσασθε Ηρωδίωνα τον
συγγενή μου. Ασπάσασθε τους εκ των Ναρκίσσου τους όντας εν
Κυρίω...» ( Π ρ ό ς Ρ ω μ α ί ο υ ς ΙΣΤ', 10-11)
Ποιά είναι όμως αυτά τα πρόσωπα που γνωρίζει ο Παύλος στη
Ρώμη; Ποιος είναι αυτός ο Νάρκισσος;
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει ο Τάκιτος, ο Νάρκισσος
ήταν ένας απελεύθερος, ευνοούμενος του Αυτοκράτορα Κλαύδιου,
που απόκτησε σπουδαία αξιώματα και μια τεράστια περιουσία με
σκανδαλώδη τρόπο. Προκάλεσε την πτώση και την εκτέλεση της
Μεσσαλίνας κι αντιστάθηκε στις ραδιουργίες της Άγριππίνας, που
αποσκοπούσαν στην άνοδο στο θρόνο του γιού της του Νέρωνα.
Όταν ο τελευταίος ανέβηκε στο θρόνο, διέταξε την εξορία του
Νάρκισσου. Ο απελεύθερος, φοβούμενος πως η εξορία του ήταν
προοίμιο της καταστροφής του, άνοιξε, σύμφωνα με τη συνήθεια
των ευγενών της εποχής, τις φλέβες του, παρόλο του ο Νέρων δεν
ήταν απόλυτα σύμφωνος για τη θανάτωσή του.
Αλλά ο Σαύλος-Παύλος γράφει την επιστολή προς Ρ ω μ α ί ο υ ς
το 52, δυο χρόνια πριν από τη θανάτωση του Νάρκισσου, κι ο
τελευταίος, την εποχή αυτήν, είναι ακόμα παντοδύναμος. Μένει σ’
ένα ιδιόκτητο ανάκτορο στη Ρώμη κι έχει στην υπηρεσία του δεκάδες
υπηρέτες και δούλους.
Ποιος είναι ο Αριστόβουλος;
Πρόκειται για τον Αριστόβουλο τον Γ, γιο του Ηρώδη της Χάλκης
και της Βερενίκης, εγγονού του Ηρώδη-ΑΑντίπα και δισέγγονου του
Ηρώδη του Μεγάλου. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόσωπο, γιατί ο
Νέρων μετά την άνοδό του στο θρόνο, τον ονομάζει βασιλιά της
Μικρής Αρμενίας, έξη χρόνια αργότερα, το 60, βασιλιά της Μεγάλης
Αρμενίας, και το 70, ονομάζεται βασιλιάς της Χάλκης, σαν τον
πατέρα του.
Ο Αριστόβουλος ο Γ΄ παντρεύτηκε τη Σαλώμη την Β', κόρη του
Ηρώδη Φίλιππου και της Ηρωδιάδας, που ήταν ήδη χήρα, χωρίς
παιδιά, από το θείο της τον Ηρώδη-Φίλιππο το Β'. Από το δεύτερο
γάμο της, η Σαλώμη απέκτησε τρία παιδιά. Τον Ηρωδίωνα (αυτόν
που ο Παύλος αποκαλεί «συγγενή» του), τον Αγρίππα και τον
Αριστόβουλο. Ο Αριστόβουλος ο Γ΄ κι η Σαλώμη η Β΄ ήταν φίλοι κι
ευνοούμενοι του Νέρωνα. Έμεναν σ’ ένα πλούσιο παλάτι στη Ρώμη,
με πολλούς υπηρέτες και σκλάβους.

Έτσι, ο προστατευόμενος του Γαλλίωνα στην Κόρινθο, ο ΣαύλοςΠαύλος γ ν ω ρ ί ζ ε ι π ω ς υ π ά ρ χ ο υ ν χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί σ τ α
διάφορα αρχοντικά σπίτια της Ρώμης. Κι όχι μόνο σ’ αυτά,
αλλ΄ακόμα και στα ίδια τ’ αυτοκρατορικά ανάκτορα, όπως ομολογεί
στην επιστολή προς Φ ι λ ι π π ι σ σ ί ο υ ς :
«ασπάζονται δε υμάς πάντες οι άγιοι, μάλιστα δε οι εκ της
Καίσαρος οικίας...» ( Π ρ ο ς Φ ι λ ι π π ι σ ί ο υ ς Δ', 22)
Ανάμεσα σ’ αυτούς, υπήρχε και κάποια Ακταία, που όπως μας
πληροφορεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν ερωμένη του Νέρωνα,
στη νεανική του ηλικία.
Πώς εξηγείταιται η συγγένεια του Παύλου με τον Ηρωδίωνα, το
γιο της Σαλώμης της Β'; Απλούστατα γιατί ήταν ξάδελφος και του
πατέρα του και της μητέρας του, από την Ηρωδιακή οικογένεια κι
εγγονός κι αυτός του Ηρώδη του Μεγάλου.
Πράγμα που σημαίνει πως ο Παύλος φτάνοντας στη Ρώμη, εκτός
από τον Αφράνιο Βούρρο, ανώτατο αξιωματούχο, και τον Σενέκα,
αδελφό του Γαλλίωνα και παιδαγωγό του Νέρωνα, είχε για
προστάτες και τα ξαδέλφια του, τον Αριστόβουλο τον Γ΄και τη
Σαλώμη την Β'.
Από πότε η τελευταία είχε ενδιαφερθεί για το Χριστιανισμό;
Ας γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω. Το 1947, στο Χηνοβόσκιο της
Άνω Αιγύπτου, ανακαλύφθηκαν ορισμένα πολύτιμα χειρόγραφα κι
Ευαγγέλιο του Θωμά, που η
ανάμεσα σ’ αυτά, το
ύπαρξή ου και μερικά αποσπάσματά του ήταν γνωστά από τον Κλήμη
της Αλεξανδρείας και τον Ώριγένη, στις αρχές του 3ου αιώνα. Βέβαια,
το χειρόγραφο του Χηνοβόσκιου, δεν ήταν πρωτότυπο, αλλά ένα
αντίγραφο, μετάφραση του ελληνικού κείμενου, στα κοπτικά, του 4ου
αιώνα. Από τις διάφορες συσχετίσεις, μπορούμε να συμπεράνουμε
πως το Ε υ α γ γ έ λ ι ο τ ο υ θω μ ά διαδόθηκε στις αρχές του 3ου
αιώνα και γράφτηκε περίπου στα τέλη του 2ου αιώνα, γύρω στα 175180. Έτσι, θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε το κείμενο αυτό, στην
τάξη των χειρογράφων που γράφτηκαν αμέσως μετά τ’ αρχαιότερα
απόκρυφα, όπως το Ε υ α γ γ έ λ ι ο τ ω ν Ε β ρ α ί ω ν κ α ι το
Ευαγγέλιο
των
Αιγυπτίων.
Ας ανοίξουμε τώρα το
κανονικό Ε υ α γ γ έ λ ι ο τ ο υ Μ ά ρ κ ο υ : «ήσαν δε και γυναίκες
από μακρόθεν θεωρούσαι, έν αις ην και Μαρία η Μαγδαληνή και
Μαρία η του Ιακώβου του Μικρού και Ίωση μήτηρ, και Σαλώμη, αι
και ότε ην εν τη Γαλιλαία, ηκολούθουν αυτώ και διηκόνουν αυτώ,
και άλλαι πολλαί συναναβάσαι αυτώ εις Ιεροσόλυμα...» (Μ ά ρ κ ο ς
I Ε', 40-41)

Και να που στο Ε υ α γ γ έ λ ι ο τ ο υ Θ ω μ ά , συναντάμε και πάλι
τη Σαλώμη, και μάλιστα σαν ερωμένη του Ιησού:
Η Σαλώμη είπε: Ποιος είσαι άνθρωπε; Ποιος σου επέτρεψε να φας
από το τραπέζι μου και ν’ ανέβεις πάνω στο κρεββάτι μου; Κι ο
Ιησούς της είπε: Είμαι εκείνος που προέρχεται από εκείνον που είναι
ίσος του. Μου δόθηκε αυτό που ανήκει στον πατέρα μου... Κι η
Σαλώμη απάντησε: Σε ακολουθώ...» ( Ε υ α γ γ έ λ ι ο τ ο υ Θ ω μ ά
LXV μετ. Στα γαλλικά από τα κοπτικά του JEAN DORESSE, έκδοση
PLON, Παρίσι 1959).
Από τον τρόπο που μιλάει, καταλαβαίνουμε πως η Σαλώμη ανήκει
σε μία τάξη πλουσιότερη κι ανώτερη από την τάξη του Ιησού. Η
λέξη «διηκόνουν», που χρησιμοποιεί το κείμενο του Μάρκου,
σημαίνει «υπηρετώ», αλλά ταυτόχρονα «εξυπηρετώ, ενισχύω,
βοηθώ», πράγμα που ο Λουκάς το επιβεβαιώνει (Η', 10).
Έτσι, ο Ιησούς, παρόλο που δεν παντρεύτηκε ποτέ του,
παραβαίνοντας έτσι τον Ιουδαϊκό Νόμο, που επέβαλλε το γάμο
σενεανική ηλικία με όριο τα είκοσι χρόνια, είχε ωστόσο τη μούσα
του, την εμπνεύστριά του, που ήταν κι ερωμένη του, εφόσον τον
έβαλε στο τραπέζι και στο κρεβάτι της.
Το γεγονός δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Πολλές είναι οι
γυναίκες της ιστορίας που ενίσχυσαν οικονομικά και ηθικά τον άντρα
που αγαπούσαν κι αγωνίστηκαν μαζί του για να πετύχουν τις
πολιτικές βλέψεις του. Υπάρχουν άφθονα παραδείγματα.
Τη Σαλώμη, την ξανασυναντάμε στο
Α ί γ υ π ί τ ω ν , όπου επαναλαμβάνεται η
σχέσεις της με τον Ιησού:

Ευαγγέλιο
των
διαβεβαίωση για τις

«Και η Μαριάμ-Σαλώμη ρώτησε τον Κύριο: Δάσκαλε, πότε θα
τελειώσει η Βασιλεία του κόσμου τούτου; και ο Ιησούς απάντησε:
Όταν εσείς οι γυναίκες πάψετε να γεννάτε παιδιά, όταν σταματήσετε
να εξουσιάζεστε από το αίσθημα της ντροπής, όταν οι δυο γίνουν
ένα, όταν το αρσενικό και το θηλυκό ενωθούν, όταν δεν θα
υπάρχει πια ούτε άντρας ούτε γυναίκα, τότε θα τελειώσει η βασιλεία
του Θανάτου... Κι η Σαλώμη ξαναρώτησε: Έκανα λοιπόν καλά
Δάσκαλε, που δε γέννησα παιδιά; Κι ο Ιησούς απάντησε: Φάγε απ’
όλους τους καρπούς, αλλά μη φας από τον καρπό της πίκρας (της
τεκνοποίησης)...» ( Ε υ α γ γ έ λ ι ο τ ω ν Α ι γ υ π τ ί ω ν ) .
Το κείμενο αυτό, αναφέρεται σαν το αρχαιότερο απόκρυφο, από
τον Κλήμη της Αλεξανδρείας, και τον Κλήμη της Ρώμης. Τοποθετείται

στα τέλη του 1ου
Χριστιανισμού.

αιώνα, και μας οδηγεί στις αυτούσιες πηγές του

Στο ίδιο κείμενο, σε μιαν άλλη συζήτηση με τη Σαλώμη, ο Ιησούς,
δηλώνει: «ήρθα για να καταστρέψω το έργο της γυναίκας...» Όπως
αποδείξαμε και στο προηγούμενο βιβλίο μας, ο αρχαίος κόσμος
γνώριζε πολύ καλά όλα τ’ αντισυλληπτικά μέσα κι όλους τους
τρόπους της τέχνης της αποβολής. Έτσι, η απόφαση της Σαλώμης,
να μην κάνει παιδιά, δε σημαίνει ταυτόχρονα πως τηρούσε μιαν
αυστηρή σεξουαλική αποχή.
Ποια όμως ήταν στην πραγματικότητα αυτή η Σαλώμη;
Μιά πλούσια γυναίκα, που είχε τη δυνατότητα να βοηθάει
οικονομικά τον Ιησού. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε με βεβαιότητα
πως ήταν οπαδός του μεσσιανικού κινήματος και μέλος της φατρίας
των Ζηλωτών, ή απλώς μια θαυμάστρια του Ιησού, γοητευμένη από
την προσωπικότητά του και τις γνώσεις του; Θα ήταν πολύ δύσκολο
να διατυπώσουμε μια γνώμη πάνω στο θέμα, γιατί μας λείπουν
βασικά στοιχεία. Αυτό όμως που μας κάνει καχύποπτους, είναι το
γεγονός πως ο Ευσέβιος της Καισαρείας δεν αναφέρει λέξη γι’ αυτήν
στην Εκκλησιαστική Ιστορία του. Ούτε γι’ αυτήν ούτε για τις υπόλοιπες γυναίκες που ακολουθούσαν τον Ιησού, όπως η Μαρία η
Μαγδαληνή, η Ιωάννα του Χουζά, η Σουσάνα κ.ά. Φαίνεται πως
όλες αυτές οι γυναίκες που αναφέρει ο Λουκάς (Η', 3), φαντάζουν
στα μάτια του σεβάσμιου Ευσέβιου, σαν ένα πραγματικό «χαρέμι»
και τον σκανδαλίζουν σε σημείο που να τις εξαφανίζει από την
Ιστορία. Η μόνη γυναίκα που αναφέρει, είναι η Σαλώμη, η αδελφή
του βασιλιά Ηρώδη, αλλά αυτή είναι η Σαλώμη η Α', που πέθανε
πολύ πριν αρχίσει το κήρυγμα του Ιησού, και φυσικά δεν ενοχλεί η
παρουσία της.
Ωστόσο όλες αυτές οι γυναίκες που ακολουθούσαν, βοηθούσαν, κι
ενίσχυαν τον Ιησού, δεν είναι μόνες τους. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι
αδελφοί και υπαρχηγοί του Ιησού, και πουθενά δε γίνεται λόγος για
τις γυναίκες τους. Φαίνεται πως η
πρωτόγονη μορφή του
κομμουνισμού που εφαρμοζόταν στα πλαίσια του μεσσιανικού
κινήματος, δεν αποσκοπούσε μόνο στην κοινοκτημοσύνη των
αγαθών, αλλά ίσως και των γυναικών. Αυτό είναι ένα θέμα, που
κάποτε θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά.
Αυτός άλλωστε θα ήταν κι ο λόγος που οι διάφοροι Πατέρες της
Εκκλησίας, όταν περιγράφουν την περίφημη σκηνή του χορού που
είχε σαν αποτέλεσμα τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή,
ταυτίζουν πάντοτε τη χορεύτρια με την Ηρωδιάδα και ποτέ με την
κόρη της τη Σαλώμη. Ενώ σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, η χορεύτρια
ήταν η Σαλώμη η Β', που μετά το χορό συμβουλεύτηκε την

Ηρωδιάδα, κι εκείνη την έκανε ν’ απαιτήσει το κεφάλι του Ιωάννη.
Βλέπουμε λοιπόν, πως τον 4ο αιώνα, έγινε μια κάποια προσπάθεια,
να εξαφανιστεί τελείως από το πρόσωπο της Ιστορίας η Σαλώμη, κι
αυτό μας βάζει σε υποψίες, γιατί συνηθίσαμε ν’ αντιμετωπίζουμε τις
σκόπιμες αποσιωπήσεις σα στοιχεία αποκαλυπτικά!...
Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως η
Σαλώμη, όχι μόνο ήταν μια
θαυμάστρια του Ιησού κι όχι μόνο τον ενίσχυε χρηματικά και τον
ακολουθούσε στις περιοδείες του, αλλά ακόμα του πρόσφερε το
τραπέζι και το κρεβάτι της. Το απόλυτα ανθρώπινο αυτό γεγονός,
αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο του Θωμά, και μπορεί να θεωρηθεί ο
βασικότερος λόγος της εξαφάνισης αυτού του κείμενου.
Βέβαια, το γεγονός αυτό, δε σκανδάλιζε τους χριστιανούς των
πρώτων αιώνων, που γνώριζαν περισσότερα από ε μ ά ς γ ι α το
παραγματικό ιστορικό πρόσωπο του Ιησού, το θεωρούσαν τελείως
φυσικό, και μάλιστα ακολουθούσαν το παράδειγμά του, διατηρώντας
ερωμένες μέχρι και τον 5ο αιώνα.
Η Σαλώμη, από συνέπεια προς τα αισθήματά της, συνόδευε τον
Ιησού μέχρι την τελευταία του στιγμή.
Παραμένει το πρόβλημα για την ταυτότητα της γυναίκας που
έρριξε ένα πανάκριβο μύρο στα πόδια του Ιησού και τα σκούπισε με
τα μαλλιά της, φιλώντας τα (Λουκάς Ζ', 38). Η πράξη αυτή είναι
καθαρά ερωτική, διαφορετικά οι λέξεις χάνουν το νόημά τους.
Δε θα μπορούσε να είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, γιατί στο
προηγούμενο βιβλίο μας αποκαλύψαμε την ταυτότητά της. Δε θα
μπορούσε να είναι ούτε η Σαλώμη, γιατί η πράξη αυτή, που έγινε
δημόσια δεν είναι ανάλογη με την πλούσια κοινωνική τάξη της και
την αριστοκρατική καταγωγή της. Ο Ματθαίος (ΚΣΤ', 6-7) τη
χαρακτηρίζει σα μια «γυναίκα», ο Μάρκος (ΙΔ', 3) το ίδιο. Ο
Ιωάννης (I Α', 2 και I Β', 3) την ονομάζει «Μαρία», κι ο Λουκάς (Ζ',
37) τη χαρακτηρίζει «σα μια γυναίκα αμαρτωλή της πόλης».
Το Ευαγγέλιο των Αιγυπτίων και η Πίστις Σοφία, ονομάζουν τη
Σαλώμη, «Μαριάμ-Σαλώμη», αλλά εφόσον γνωρίζουμε πως
«Μαριάμ» στα εβραϊκά σημαίνει «πριγκίπισσα», η φράση σημαίνει
«πριγκίπισσα Σαλώμη», πράγμα που αποδεικνύει πως πρόκειται για
τη Σαλώμη τη Β', και δεν έχει σχέση με τη γυναίκα που έρριξε το
μύρο.
Η Μαρία, που σύμφωνα με τη διήγηση του Ιωάννη (ΙΒ', 3) έχυσε
το πολύτιμο μύρο στα πόδια του Ιησού, ήταν η αδελφή του Λάζαρου
και της Μάρθας. Κατοικούσαν στη Βηθανία, στα προάστεια της
Ιερουσαλήμ, και στο επόμενο βιβλίο μας θα παρουσιάσουμε τις

αποδείξεις, που σύμφωνα μ’ αυτές οι δυο αδελφές είναι κι αδελφές
του Ιησού.
Όλα όμως αυτά τα στοιχεία δεν οδηγούν στην πλούσια Σαλώμη.
Σύμφωνα με τους Ρωμαϊκούς και τους Ιουδαϊκούς νόμους της εποχής
μια γυναίκα είχε τό δικαίωμα να εξουσιάζει και να διαθέτει κατά τη
θέλησή της την περιουσία της, στην περίπτωση που ήταν μοναδική
κληρονόμος του πατέρα της. Κι αυτή ακριβώς ήταν η περίπτωση της
Σαλώμης της Β', που έμεινε χήρα από τον πρώτο της γάμο με το
θείο της τον Ηρώδη-Φίλιππο τον Β'.
Αλλά ποιά ήταν η Σαλώμη που βοήθησε τον Ιησού;
Γνωρίζουμε πως προέρχεται από μια ανώτερη κοινωνική τάξη.
Είδαμε πως ονομάζεται ακόμα «Μαριάμ-Σαλώμη», πράγμα που
σημαίνει «Πριγκίπισσα Σαλώμη».
Γνωρίζουμε ακόμα πως ανάμεσα στις γυναίκες που ακολουθούσαν
τον Ιησού, υπήρχε και κάποια Ιωάννα, που αναφέρεται σα σύζυγος
του Χουζά, και που ο τελευταίος ήταν Αξιωματούχος του ΗρώδηΑγρίππα.
Και γεννιέται το ερώτημα. Πως ο Χουζάς επέτρεψε στη γυναίκα
του νακολουθεί τον Ιησού στις περιοδείες του; Σύμφωνα με τα έθιμα
της εποχής, είχε τό δικαίωμα να τη συλλάβει και να τη φέρει βίαια
πίσω στην οικογενειακή εστία.
Η μόνη απάντηση στο ερώτημα είναι πως η γυναίκα του ήταν
μέλος της ακολουθίας της Σαλώμης, κόρης της Ηρωδιάδας και του
Ηρώδη-Φιλίπου, προγονή κι ανηψιά του Ηρώδη-Αντίπα, χήρα από
τον πρώτο της γάμο. Ο Χουζάς δεν μπορεί ν’ αρνηθεί στη γυναίκα
του, ν’ ακολουθεί την κυρία του στις περιοδείες της. Κι η πρίγκισσα
Σαλώμη η Β΄ είναι η Μαριάμ-Σαλώμη του Π ί σ τ ι ς - Σ ο φ ί α κ α ι
του Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ τ ω ν Α ί γ υ π τ ί ω ν , π ο υ προσκάλεσε τον
Ιησού ν’ ανέβει στο κρεββάτι της και να φάει από το τραπέζι της.
Σύμφωνα με την Π α γ κ ό σ μ ι α Β ι ο γ ρ α φ ί α τ ο υ MICHAUD
(τόμος 37, σελ. 537) η πριγκίπιισσα Σαλώμη έμεινε χήρα πριν από
το 33 μ,Χ. και ήταν ακόμα πολύ νέα.
Βλέπουμε λοιπόν, πως καμμιά φορά, η ιστορική αλήθεια ξεπερνά
τη φαντασία. Η εγγονή του Ηρώδη του Μεγάλου, που σταύρωσε τον
πάππο του Ιησού, τον ΕΖεκία, γίνεται ερωμένη του Ιησού και τον
εμπνέει στην επαναστατική δράση του ενάντια στην ίδια της την
οίκογένεια. Αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να μεγαλώσει το μίσος του
Ηρώδη του Τετράρχη εναντίον του Ιησού, γιατί ο τελευταίος, όχι
μόνο αποτελεί μιαν απειλή γι’ αυτόν στα θέματα της εξουσίας της
Ιουδαίας, αλλ’ ακόμα γίνεται κι εραστής της πρόγονής του.

Πράγμα που σημαίνει ότι επαναλαμβάνονται πάλι οι δεσμοί
ανάμεσα στην Ηρωδιακή οικογένεια και τη Δαυϊδική οικογένεια του
οκία και του Ιούδα από τα Γάμαλα. Άλλωστε ο Φλάβιος Ιωσήφ μας
δίνει την πληροφορία πως όταν ο Αρχέλαος πήγε στη Ρώμη, ξέσπασε
μια επανάσταση των Ζηλωτών και πως στην εξέγερση αυτήν πήραν
μέρος πολλά από τα μέλη της ίδιας του της οικογένειας.
Άνάμεσα σ’ αυτούς τους συγγενείς του Αρχέλαου, γιου του Ηρώδη
του Μεγάλου, ήταν και κάποιος ACHIAB, ξάδελφος του Ηρώδη, θείος
του Αρχέλαου και μ ε γ ά λ ο ς θ ε ί ο ς τ ης Σ α λ ώ μ η ς τ η ς Β ' .
(βλ. Φλάβιος Ιωσήφ: Ι ο υ δ α ϊ κ έ ς Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς , XVII, Χ,
297)
Από την άλλη μεριά, ο Ντανιέλ Poπς, στο βιβλίο του «Ο Ιησούς κι
η εποχή του», μας πληροφορεί πως αρχηγός της εξέγερσης που
ξέσπασε κατά τη διάρκεια της απουσίας του Αρχέλαου, ήταν ο
Ιούδας από τα Γάμαλα, δηλαδή ο πατέρας του Ιησού.
Με την παράθεση όλων αυτών των γεγονότων, αποκτούμε μια
μικρή ιδέα του τί συνέβαινε μέσα στους κόλπους της Ηρωδιακής
οικογένειας.
Πώς
οι
διάφοροι
παραμελημένοι
συγγενείς
συνωμοτούσαν ασταμάτητα εναντίον του βασιλιά κι έφταναν στο
σημείο να συνεργάζονται με τους εχθρούς της ίδιας της οικογένειάς
τους για να τον ανατρέψουν. Ένας από αυτούς ήταν ο θείος της
Σαλώμης, τέτοια ήταν σε τελική ανάλυση κι η ίδια η Σαλώμη, και
τέτοιος ήταν ο πατέρας του Σαύλου-Παύλου, Αντίπατρος ο Β', που
κατηγόρησε τον Αρχέλαο στον Αυτοκράτορα Αύγουστο.
Έχοντας
ύπόψη
μας
την
αποκαλυπτική
φράση
του
Ευααγγέλιου
του
Θωμά,
θα
προσπαθήσουμε να
πλησιάσουμε τους πραγματικούς λόγους που έσπρωξαν τη Σαλώμη
να δεχτεί να γίνει ερωμένη του Ιησού. Όπως όλες οι γυναίκες της
Ίδουμαϊκής δυναστείας, έτσι κι η
Σαλώμη θα πρέπει να ήταν
διψασμένη για δόξες και μεγαλεία. Μια απόδειξη για την ανατρεπτική
δράση
της
βρίσκουμε
στο
Ευαγγέλιο
του
ο
Βαρθολομαίου, 2
απόσπασμα, που τη χαρακτηρίζει «η
Σαλώμη η επαναστάτρια». και το θέμα αρχίζει να ξεκαθαρίζει.
Ο Ηρώδης-Αγρίππας, ο θείος της Σαλώμης κι αδελφός της μητέρας
της τής Ηρωδιάδας, αφού αρχικά εξουσίασε ένα μόνο μέρος της
Ιουδαίας, την Τετραρχία της Γωλανίτιδας, της Τραχωνίτιδας, της
41, ν’ ανακηρυχτεί
Βατανίας και της Περαίας, καταφέρνει το
Βασιλιάς ολόκληρης της Ιουδαίας, με τη βοήθεια του Αυτοκράτορα
Κλαύδιου. Με τον τρόπο αυτόν κληρονομεί κι εξουσιάζει ολόκληρη
την έκταση του βασιλείου του Ηρώδη του Μεγάλου, που αποτέλεσε
τ’ όνειρο όλων των αδελφών και των συγγενών του.

Αν γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω, θα συναντήσουμε δυο άλλα
πρόσωπα που αγωνίστηκαν τ’ αποκτήσουν την ίδια εξουσία.
Και πρώτα ο Ιησούς. Η δράση του για την ανακήρυξή του σα
βασιλιά του Ισραήλ, χαρακτηρίζει ολόκληρη την πρώτη περίοδο της
ζωής του. Η
φόρμουλα του αγώνα για την απόκτηση «ενός
βασιλείου όχι του κόσμου τούτου» είναι μία φράση που προστέθηκε
από τους ανώνυμους συντάκτες των ευαγγελίων, τέσσερις αιώνες
αργότερα. Την πρόθεση του να βασιλέψει την αποδείξαμε με
αναλυτικό τρόπο στο προηγούμενο έργο μας και την αποδεικνύουν
και τα παρακάτω ευαγγελικά αποσπάσματα:
Λουκάς (Α', 33) - Ματθαίος (ΙΖ', 24-26) - Ματθαίος (Β', 2)- Ιωάννης
(ΙΗ', 33-34) -Ιωάννης (ΙΗ', 37) - Ματθαίος (ΚΗ', 11) - Μάρκος (ΙΕ',
2) - Λουκάς (ΚΓ', 3) - Μάρκος (ΙΕ', 9-12) - Ματθαίος (ΚΣΤ', 17-29) Μάρκος (ΙΕ', 18) - Ιωάννης (ΙΘ', 19) - Ματθαίος (ΚΖ', 37) - Μάρκος
(ΙΕ', 26) - Μάρκος (ΙΕ', 32) – Ιωάννης ΙΘ', 21) Ιωάννης (ΙΗ',
36).
Ωστόσο, έχουμε την απόδειξη πως δόθηκε στον Ιησού η ευκαιρία
να γίνει βασιλιάς, αν όχι σ’ ολόκληρο το Ισραήλ, τουλάχιστον σ’
ένα μέρος του, δηλαδή σε μια Τετραρχία. Την πληροφορία μας τη
δίνει ο Ιωάννης:
Ιησούς ουν γνους ότι μέλλουσιν έρχεσται και αρπάζειν αυτόν ίνα
ποιήσωσιν αυτόν Βασιλέα, ανεχώρησεν πάλιν είς το όρος αυτός
μόνος…» ( Ι ω ά ν ν η ς ΣΤ', 15). Ο λόγος που αρνήθηκε να γίνει
βασιλιάς σε μια τετραρχία, ήταν πως αρνιόταν ν’ ανακηρυχτεί
Τετράρχης παρόμοιος με τους η γεμονίσκους του καιρού του και
υποτελής της Ρώμης. Ο αγώνας του ήταν αγώνας για την
αποκατάσταση της Δαυιδικής δυναστείας στο θρόνο του Ισραήλ και
τη δημιουργία ενός γνήσιου και καθαρού Εβραϊκού Κράτους, όπου,
σύμφωνα με τη διδασκαλία του πατέρα του, ο μόνος ανώτατος
άρχοντας θα ήταν ο Θεός. Ο Ιησούς ενδιαφέρεται αποκλειστικά και
μόνο για τους Εβραίους, ακόμα και για εκείνους που για διάφορους
δογματικούς λόγους, έχουν απομακρυνθεί από τον κύριο όγκο του
εβραϊκού λαού:
«Ιερουσαλήμ η άποκτείνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα
τους απεσταλμένους προς αυτήν, ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τα
τέκνα σου ον τρόπον επισυνάγει όρνις τα νοσσία εαυτής υπό τας
πτέρυγας και ουκ ηθελήσατε...» (Ματθαίος ΚΓ', 37)
Έτσι δικαιολογούνται οι σχέσεις του Ιησού με τους κάτοικους της
Σαμάρειας, που τόσο σκανδάλιζαν τους φαρισσαίους. Το σχέδιό του
απέβλεπε στη συμφιλίωση των βασιλείων του Ιούδα και της

Σαμάρειας, στη συμμαχία τους και στο διώξιμο των Ρωμαίων οριστικά
από το χώρο της Παλαιστίνης.

Εκτός όμως από τα προσωπικά του σχέδια και την δράση του
κινήματός του, ο Ιησούς έχει κι ένα σύμμαχο, που αγνοεί την
ύπαρξή του. Πρόκειται για τον ί δ ι ο τ ο ν Α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α
Τιβέριο.
Πράγματι, ένα κοπτικό απόκρυφο, που ο Ωριγένης το θεωρούσε σαν
ένα από τ’ αρχαιότερα, το Ευαγγέλιο των Δώδεκα Αποστόλων, που
πιθανολογείται πως συντάκτης του ήταν ο ευαγγελιστής Λουκάς, μας
κάνει μια καταπληκτική αποκάλυψη.
Ο Ηρώδης - Αντίπας είχε καταγγείλει τον αδελφό του τον Ηρώδη Φίλιππο, σύζυγο της Ηρωδιάδας και πατέρα της Σαλώμης, στον
Αυτοκράτορα Τιβέριο, με την κατηγορία πως συνωμοτούσε εναντίον
του. Ο Τιβέριος διέταξε να κατασχεθεί ολόκληρη η περιουσία του
Ηρώδη - Φίλιππου και να τον καθαιρέσουν από τα’ αξίωμά του,
χαρίζοντας μόνο τη ζωή του, τη ζωή της γυναίκας του και τη ζωή της
κόρης του. Ωστόσο η
ενέργεια του Τιβέριου δεν σήμαινε
ταυτόχρονα πως έδινε την τετραρχία του φίλιππου στον Αντίπα, γιατί
δεν είχε κανένα συμφέρον, να μεγαλώσει τη δύναμη του τελευταίου
και να του αποδώσει την εξουσία του πατέρα του τού Ηρώδη του
Μεγάλου.
Έτσι, για να πετύχει μια ισορροπία δυνάμεων και να εφαρμόσει γι’
άλλη
μια φορά την τακτική του «διαίρει και, βασίλευε», ο
πανούργος Τιβέριος σκέφτηκε να δώσει την τετραρχία του ΗρώδηΦίλιππου στον Ιησού, απόγονο της βασιλικής οικογένειας του Δαυίδ,
γνωστού ήδη για την ανατρεπτική δράση του.
Αλλά ο Ηρώδης Αντίπας, βλέποντας τον κίνδυνο να πλησιάζει,
δωροδόκησε τον απεσταλμένο του Τιβέριου, Κάριο, κι ο τελευταίος
ενώ είχε αποστολή ν’ ανακηρύξει τον Ιησού Τετράρχη, έγραψε στον
Αυτοκράτορα μιαν αναφορά, στην οποία χαρακτήριζε τον Ιησού με
το χειρότερο τρόπο κι αποδείκνυε πως ήταν πρόσωπο τελείως
ακατάλληλο για να κυβερνήσει. Από το επεισόδιο αυτό γεννήθηκε
μια έχθρα ανάμεσα στον Ηρώδη - Αντίπα και στον Πόντιο Πιλάτο,
γιατί ο τελευταίος είχε υποστηρίξει το σχέδιο του Αυτοκράτορα. Η
έχθρα αυτή, έληξε τη μέρα που ο Πιλάτος παρουσίασε στον Αντίπα
τον Ιησού αλυσοδεμένο. Ο Λ ο υ κ ά ς (ΚΓ', 12) επιβεβαιώνει το
γεγονός της συμφιλίωσης. Ένα άλλο απόσπασμα του ίδιου κείμενου
Λ ο υ κ ά ς (ΙΓ', 31) αναφέρει πως διάφοροι Φαρισαίοι, φίλοι του
Ιησού, τον πληροφόρησαν πως ο Ηρώδης - Αντίπας σχεδίαζε να τον
δολοφονήσει. και το
γεγονός αποδεικνύει πως τον θεωρούσε

επικίνδυνο αντίπαλό του στην πρόθεσή του ν’ ανέβει στο θρόνο του
Ισραήλ. Ο πανούργος Τετράρχης δεν αγνοούσε πως ήταν πολλοί που
ήταν έτοιμοι ν’ αρπάξουν τον Ιησού και να τον ανακηρύξουν βασιλιά
του Ισραήλ ( Ι ω ά ν ν η ς Σ Τ , 15).
Το παραπάνω εδάφιο μας δίνει ακόμα την πληροφορία, πως ο
Ιησούς απέφυγε τους ανθρώπους που ήθελαν να τον ανακηρύξουν
βασιλιά κι ανέβηκε μόνος του στο βουνό. Η λεπτομέρεια αυτή
σημαίνει πως ο Ιησούς, ίσως να μην αρνήθηκε οριστικά την
πρόταση, αλλά ανέβηκε μόνος του στο βουνό, ακριβώς για να έχει
τη δυνατότητα να σκεφτεί.
Πάντως, όταν ο Τιβέριος πήρε την αρνητική αναφορά του Κάριου,
εγκατέλειψε το σχέδιό του για την ανακήρυξη του Ιησού σαν
Τετράρχη της Γωλανίτιδας.
Έτσι βρισκόμαστε εμπρός στους δυο σφετεριστές του θρόνου του
Ισραήλ: τον Ιησού, που αντιπροσωπεύει τη Δαυιδική δυναστεία και
τον Ηρώδη - Αντίπα που αντιπροσωπεύει την Ιδουμαϊκή.
Υπήρχε ακόμα και μια τρίτη δυναστεία, υποψήφια για το θρόνο του
Ισραήλ. Η δυναστεία των Ασμοναίων ή Μακκαβαίων. Η τελευταία
απόγονος της δυναστείας αυτής, ήταν η
Μαριάμνη, που
παντρεύτηκε τον Ηρώδη το Μεγάλο. Απόγονος της Μαριάμνης την
εποχή του Ιησού ήταν ο Ηρώδης, βασιλιάς της Χάλκης κι ο γιος του
Αριστόβουλος ο Γ΄, που παντρεύτηκε αργότερα με τη Σαλώμη τη Β'.
Ο Ηρώδης της Χάλκης όμως, δεν ενδιαφερόταν για το θρόνο του
Ισραήλ, κιέτσι έμεναν μόνο ο Ηρώδης - Αντίπας κι ο Ιησούς.
Και στο σημείο αυτό, θα ξαναγυρίσουμε στη Σαλώμη.
Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε πως θα έπρεπε να μισεί τον
Ηρώδη - Αντίπα. Ο τελευταίος άρπαξε την περιουσία του άνδρα της
που σε τελευταία ανάλυση ήταν δική της κληρονομιά, άρπαξε τη
μητέρα της την Ηρωδιάδα, και τέλος πάντρεψε, πιθανώτατα με τη
βία, την ίδια με τον ετεροθαλή αδελφό του, τον Ηρώδη - Φίλιππο
τον Β', που ήταν θείος της και είχαν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Όλα
αυτά δικαιολογούν απόλυτα το μίσος της.
Ακόμα η Σαλώμη θα έπρεπε να θυμάται το τραγικό τέλος του
ΑCΗΙΑΒ και των άλλων συγγενών της που εξεγέρθηκαν ενάντια στον
αδελφό του Ηρώδη - Αντίπα, τον Αρχέλαο, με την αρχηγία του
Ιούδα από τα Γάμαλα, πατέρα του Ιησού κι απόγονου της Δαυϊδικής
οικογένειας.
Όλα αυτά δικαιολογούν και την προτίμηση της προς τον Ιησού.
Γνωρίζει ακόμα το μίσος του εβραϊκού λαού προς την Ιδουμαϊκή

δυναστεία, καθώς και το μίσος του προς τη δυναστεία των
Μακκαβαίων. Έτσι, όπως όλος ο Ιουδαϊκός λαός, στρέφεται κι αυτή
προς τον Ιησού, γιατί ο τελευταίος, εκτός από τα’ αξίωμα που του
δίνει η καταγωγή του, συνδυάζει και τα χαρίσματα του μάγου και
του θαυματουργού.
Γνώριζε λοιπόν η Σαλώμη τον Ιησού;
Μετά την καταστροφή της πατρικής της στέγης και την απαγωγή
της μητέρας της από τον Ηρώδη - Αντίπα, υποχρεώθηκε να ζήσει
στην Τιβεριάδα, πρωτεύουσα της Τετραρχίας της Γαλιλαίας, που
ονομάστηκε έτσι για να τιμηθεί ο Αυτοκράτορας Τιβέριος. Μετά το
γάμο της με το θείο της Ηρώδη-Φίλιππο τον Β', έζησε στα προσωπικά
ανάκτορα του τελευταίου, στην κοιλάδα της Γεννησαρέτ (έβρ.
GUINET — SAAR). Η περιοχή αυτή, βρίσκεται στις όχθες της λίμνης
κι ήταν προικισμένη από την φύση με μια πλούσια βλάστηση, έτσι
που να μοιάζει πραγματικά μ’ έναν επίγειο παράδεισο.
Ο σύζυγος και θείος της, την άφησε χήρα πολύ νέα και χωρίς παιδιά,
μ’ άλλα λόγια τελείως ελεύθερη κι ανεξάρτητη. Ο μισητός εχθρός
της, Ηρώδης Αντίπας, μαζί με τη μητέρα της την Ηρωδιάδα, μετά από
λίγο, πήραν το δρόμο της φρικτής εξορίας στη μακρυνή Γαλατία, και
πέθαναν σύντομα μέσα στη φτώχια και τη στέρηση. Έτσι, όπως η
πεθερά της η
Κλεοπάτρα της Ιερουσαλήμ, άρχισε κι αυτή να
δημιουργεί σχέσεις με τη Δαυϊδική οικογένεια.
Ποιος λοιπόν έφερε το Χριστιανισμό στους αριστοκρατικούς
κύκλους της Ρώμης; Ποιος άλλος εκτός από τη Σαλώμη;
Η παραπάνω ερώτηση είναι πολύ σημαντική κι απαιτεί μια ευθεία
απάντηση.
Είναι σχεδόν βέβαιο, πως η Σαλώμη, μετά το δεύτερο γάμο της,
διάλεξε τους οπαδούς του μεσσιανικού κινήματος των Ζηλωτών, που
δούλευαν σπίτι της, για να την ακολουθήσουν στη Ρώμη. Κι οι
άνθρωποι αυτοί, δούλευαν και στ’ ανάκτορο της Τιβεριάδας και στο
παλάτι της Ιουδαίας. Είχε κληρονομήσει και στα δυο αυτά μέρη
πολυτελέστατες κατοικίες, μετά το θάνατο του πρώτου της άντρα. Οι
άνθρωποι που ακολούθησαν τη Σαλώμη στη Ρώμη, συμμερίζονταν
τις ιδέες της κυρίας τους, και διέδοσαν το κήρυγμα του Ιησού στην
πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας.
Όταν ο Παύλος φθάνει στη Ρώμη κι αρχίζει τις πρώτες επαφές του
με τους Ιουδαίους της πόλης, οι τελευταίοι τον πληροφορούν πως
αγνοούν τα πάντα για την αίρεση που προκαλεί σκάνδαλα στις άλλες
συναγωγές της Αυτοκρατορίας

«ημείς ούτε γράμματα περί σου εδεξάμεθα από της Ιουδαίαν ούτε
παραγενόμενός τις των αδελφών απήγγειλεν ή ελάλησε τι περί σου
πονηρόν. αξιούμεν δε παρά σου ακούσαι α φρονείς, περί με ν γάρ
της αιρέσεως ταύτης γνωστόν εστίν ημίν ότι πανταχού αντιλέγεται..»
( Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΗ', 21 - 22).
Ωστόσο, παρά την άγνοια της Ιουδαϊκής κοινότητας, υπάρχουν
χριστιανοί στην Ρώμη, στο σπίτι του Αριστόβουλου και του
Νάρκισσου. Κι είναι εύκολο να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο.
Στα παλιά χρόνια στη Γαλλία, όπως οι κύριοί τους, έτσι κι οι
υπηρέτες συσχετίζονταν μόνο με τους όμοιους τους. Αποτελούσαν
μια ξεχωριοτή τάξη, ντυμένοι με τα χαρακτηριστικά ρούχα της
απασχόλησής τους, και περιφρονούσαν τους κατώτερούς τους
ιεραρχικά. Ακόμα οι γάμοι μεταξύ τους ήταν κλειστοί. Ο
θαλαμηπόλος παντρευόταν την καμαριέρα κι ο αμαξάς την πλύστρα.
Ποτέ μια υπηρέτρια δεν καταδεχόταν να παντρευτεί μ’ ένα χωριάτη.
Ολόκληρη η τάξη των υπηρετών μιμόταν στα φερσίματα και στους
τρόπους τ’ αφεντικά της και περιφρονούσαν κι εκείνοι, το φτωχό
λαό.
Το ίδιο συνέβαινε και στην αρχαία Ρώμη. Οι μετακινήσεις των
πλούσιων κι αριστοκρατικών οικογενειών, έδιναν την ευκαιρία στο
προσωπικό τους ν’ αναπτύξουν σχέσεις με τους όμοιυς τους σε άλλες
περιοχές, ν’ ανταλλάσσουν ιδέες και να δημιουργούν συνοικέσια.
Ακόμα κηρύσσουν νέες ιδεολογίες, όπως παρατήρησε κι ο Κέλσιος:
«Μπαίνουν μέσα στις οικογένειες.... Συσχετίζονται με τα παιδιά και
τις γυναίκες, που δεν έχουν περισσότερη μόρφωση από τη δική
τους, και τους διηγούνται ένα σωρό φανταστικές κι απίθανες
ιστορίες...» (Κέλσιος: Αληθής Λόγος, 37)
Η Σαλώμη έχει μια καθαρά Ιδουμαϊκή κληρονομικότητα, μ’ άλλα
λόγια, είναι μια γυναίκα της Αραβίας. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική
λεπτομέρεια. Γιατί οι γυναίκες της Αραβίας ακόμα μέχρι τις μέρες
μας, είναι πολύ ευαίσθητες στις υπερφυσικές και θαυματουργές
καταστάσεις. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητες μαρτυρίες, πάνω στο θέμα
αυτό:
«Το μεγαλύτερο κακό που καταδυναστεύει το μαροκινό λαό είναι
η άγνοια. Κι η άγνοια αυτή καλλιεργείται και διατηρείται από τους
TALEBS,
δηλαδή
τους
μάγους.
Αυτοί
κυριαρχουν
και
καταδυναστεύουν ολόκληρο τον πληθυσμό. Tους χαρακτηρίζει μια
ακατάσχετη φλυαρία, και ισχυρίζονται πως γνωρίζουν όλα τα
μυστικά της γης και του ουρανού. Αντιμετωπίζουν με περιφρονητικό
τρόπο τους δυστυχισμένους που πάνε να ζητήσουν τη συμβουλή και
τη βοήθειά τους. Η δουλοπρέπεια του κόσμου αυξάνει συνεχώς τον

κομπασμό τους. Ο TALEΒ είναι ο μάγος, ο βασιλιάς...» (HENRIETTE
WILLETTE: Αραβικές Δοξασίες και Μαγγανείες - έκδ. FASQUEL-LE,
Παρίσι 1931).
Οι γυναίκες για να επιβληθούν και ν’ ασκήσουν μια κάποια
επιρροή, χρησιμοποιούν τη μαγεία. Η επίκληση αυτή δε σημαίνει
πως είναι απαλλαγμένες από τους κινδύνους της. Κακά πνεύματα,
κατάρες, δαίμονες μπορούν να πέσουν πάνω στο σπίτι τους. Έτσι,
για ν’ αποκτήσουν την τρομακτική συμμαχία του ουρανού,
απευθύνονται στη μάγισσα. Εκεί μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το
φεγγαρόνερο και ν’ αποκτούν έτσι, τ’αντικείμενα της επιθυμίας τους.
Τη νύχτα της Αχούρα, της γιορτής των νεκρών, οι μελαχροινές
ερωμένες βάζουν σ’ ένα πήλινο πιάτο νερό, και τ’ ακουμπούν πάνω
σ’ ένα φρέσκο τάφο... Περιμένοντας το φεγγάρι ν’ αντικαθρεφτιστεί
στο
νερό
του
πιάτου,
μουρμουρίζουν
την
παρακάτω
επίκληση:...(Maurice Privat: Η Αφροδίτη στο Μαρόκο - Παρίσι
1934).
«Τότε εκείνη ξεθάβει το φρέσκο πτώμα που δεν έχει ακόμα
τελείως αποσυντεθεί, το καθίζει ανάμεσα στα πόδια της, παίρνει τα
χέρια του νεκρού μέσα στα δικά της και πλάθει με τα δάκτυλα της
και τα δάκτυλα του νεκρού, μπάλλες από συμιγδάλι που τις έχει
μουσκέψει στο φεγγαρόνερο. Αν ένας άστατος εραστής φάει από το
φίλτρο αυτό, θα πρέπει να μείνει πιστός στην ερωμένη του, γιατί
διαφορετικά, αν πάει με άλλη γυναίκα, θα πεθάνει. Το φίλτρο έχει κι
άλλες εφαρμογές. Αν το φάει ένας κακός και δύστροπος σύζυγος, θα
μείνει βουβός σα νεκρός. Ένας ζηλιάρης σύζυγος θα τυφλωθεί και
δεν θα βλέπει πια τις απιστίες της γυναίκας του...» (Δρ. Yvonne
Legey:Δοκίμιο πάνω στη Μαροκινή Λαογραφία.
Έτσι, η προϊσλαμική Αραβία είχε δημιουργήσει όλες τις
προϋποθέσεις για τον ερχομό του Μωάμεθ και του «Αλ -Κοράν». Η
προϊσλαμική Αραβία πίστευε σ’ έναν και μόνο Θεό, τον Αλλάχ, που
χρησιμοποιούσε τη δύναμή του στις περιπτώσεις μεγάλου κινδύνου,
ενώ για καθημερινές ανάγκες χρησιμοποιούσε τους «υφισταμένους»
του, δηλαδή διάφορουςάλλους κατώτερους θεούς και δαιμόνους,
ντόπιους ή ξένους, που τα είδωλα τους στόλιζαν τη Μέκκκα... Τα
έθιμα ήταν χαλαρά, η μουσική, ο χορός και τα παρασκευάσματα από
οινόπνευμα ή όπιο, αποτελούσαν τις κύριες ασχολίες του λαού και
των κυβερνητών του. Η μαγεία κυριαρχούσε...» (Rene Pottier: Η
καταγωγή της ιατρικής και της μαγείας στο Ισλάμ. - Παρίσι 1939).
Πράγμα που σημαίνει πως τον 1ο μ.Χ. αιώνα, τα μαγικά θαύματα
κι οι θεραπείες, βασισμένες στις γνώσεις της πρωτόγονης Ιατρικής,
όπως τις πραγματοποίησε ο Ιησούς στη ζωή του, δεν αποτελούσαν
καταπληκτικά γεγονότα για τη Σαλώμη τη Β'. Ήταν συνηθισμένα

θεάματα της περιοχής, και τόσο οι Εβραίοι, όσο κι οι Άραβες
αντιδρούσαν με παρόμοιο τρόπο σ’ αυτά.
Ακόμα, η Σαλώμη θα πρέπει να πίστεψε στην αληθοφάνεια της
ψευδανάστασης. Περίμενε κι αυτή την περίφημη επιστροφή του
Ιησού:
«ούτω και υμείς όταν ίδητε πάντα ταύτα, γιγνώσκετε ότι εγγύς
εστίν επί θύρας, αμήν λέγω υμίν, ου μή παρέλθη η γενεά αύτη, έως
αν πάντα ταύτα γένηται...» ( Μ α τ θ α ί ο ς ΚΔ', 33 -34).
Εκείνη η γενιά πέρασε και μετά από εκείνη πέρασαν ακόμα
ογδόντα, και δεν συνέβη τίποτα, ούτε θριαμβευτική επιστροφή ούτε
εγκαθίδρυση του βασίλειου του ουρανού. Κι όμως υπάρχουν ακόμα
πιστοί που πιστεύουν στην «επιστροφή». Πώς λοιπόν θα
μπορούσαμε να κατηγορήσουμε τη Σαλώμη για ευπιστία; Ήταν μια
γυναίκα της εποχής της, γεμάτη αφέλεια και θαυμασμό για τα
υπερφυσικά φαινόμενα, που αγάπησε για ένα διάστημα το μάγο που
εντυπωσίαζε τα πλήθη. Όλ’ αυτά είναι απόλυτα φυσιολογικά κι
εξηγούν θαυμάσια τη συμπεριφορά της. Οι υπηρέτες της διέδωσαν
την πίστη της. Κι έτσι, ενώ ο Σίμων - Πέτρος δεν πάτησε ποτέ το
πόδι του στη Ρώμη, γεγονός που το βεβαίωσε εμπιστευτικά κι ο
Πάπας Πίος ο ΙΑ', η Σαλώμη υπήρξε άθελα της ο πρώτος απόστολος
του Χριστιανισμού στη Ρώμη.
Υπάρχει μάλιστα η φήμη, πως η Σαλώμη πέθανε μέσα σ’ έναν
παγωμένο βάλτο, όπου ο πάγος έσφιξε σιγά-σιγά γύρω από το λαιμό
της, την έπνιξε και την αποκεφάλισε. Αλλά η αστεία αυτή ιστορία
είναι δημιούργημα του Έλληνα συγγραφέα του 14ου αιώνα
(συγκεκριμένα το 1325), Νικηφόρου Κάλλιστου, και κανείς σοβαρός
ερευνητής δεν την θεωρεί σήμερα αυθεντική.
Το σημείο που με νει ακόμα να διαφωτιστεί, είναι η δράση κι η
συμπεριφορά της Σαλώμης μετά την σύλληψη του Ιησού.
Από την περιουσία που κληρονόμησε από τον πρώτο της άντρα,
είχε στην κατοχή της μια πλούσια κατοικία στην Ιερουσαλήμ.
Γνωρίζουμε πως παραβρέθηκε στην εκτέλεση του Ιησού ( Μ ά ρ κ ο ς
ΙΕ', 40). Αλλά θα μπορούσαμε ν’ αποκλείσουμε την περίπτωση. Πώς
δεν χρησιμοποίησε την επιρροή της για να σώσει τον άντρα που
αγαπούσε; Φαίνεται πως πράγματι έκανε κάτι τέτοιο.
Βέβαια, μια προσπάθεια απελευθέρωσης του φυλακισμένου με μια
ομάδα από οπλισμένους πιστούς υπηρέτες, θα πρέπει ν’ αποκλειστεί,
γιατί δύσκολα παραβιαζόταν μια ρωμαϊκή φυλακή, κι επιπλέον, την
περίοδο του Πάσχα η ρωμαϊκή φρουρά ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη.

Γνωρίζουμε πως στο φρούριο Αντώνια της Ιερουσαλήμ, υπήρχε μια
ισχυρή δύναμη από εκατοντάδες έμπειρους πολεμιστές, που λίγες
μέρες, ίσως μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, είχε περικυκλώσει τον κήπο
των Ελαιών και συγκεκριμένα την κατοικία του IERAHMEEL, είχε
δώσει μάχη με τους ζηλωτές κι είχε καταφέρει να συλλάβει τον
Ιησού και τους δύο οπλαρχηγούς του. Πρέπει λοιπόν ν’ αποκλειστεί
τελείως η περίπτωση της ένοπλης απαγωγής. Ακόμα, αν η Σαλώμη
είχε ήδη σχηματίσει μια κακή εντύπωση στις ρωμαϊκές αρχές με τον
ερωτικό της σύνδεσμο, δε θα τη συνέφερε να επιβαρύνει τη θέση
της, με την οργάνωση μιας ένοπλης στάσης.
Ωστόσο, θα μπορούσε να κάνει μια αίτηση για την απαλλαγή του
Ιησού, και πιστεύουμε πως αυτό ήταν που πράγματι συνέβη. Το
επεισόδιο όμως αυτό, καλύφθηκε εκ των υστέρων, με πανούργο
τρόπο, σα μέρος από την προσπάθεια να εξαφανιστεί τελείως από
την Ιστορία το πρόσωπο της Σαλώμης. Γι’ αυτό αντικατάστησαν την
ενέργειά της με το δήθεν όνειρο της γυναίκας του Πιλάτου.
Πράγματι, διαβάζουμε στον Ματθαίο, τα εξής:
«Καθήμενου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η
γυνή αυτού λέγουσα: μηδέν σοι και τω δικαίω εκείνω. πολλά γάρ
έπαθον σήμερον κατ’ όναρ δι’ αυτόν...» ( Μ α τ θ α ί ο ς ΚΖ', 19).
Θα παρατηρήσουμε πρώτα, πως ο Μάρκος, ο Λουκάς κι ο Ιωάννης
αγνοούν τελείως την παρέμβαση της γυναίκας του Πιλάτου. Η
παράγραφος αυτή στο κείμενο του Ματθαίου, θα πρέπει να
χαρακτηριστεί σα μέρος από τις προσπάθειες που έγιναν τον 4ο
αιώνα, για την αγιοποίηση του Πιλάτου.
Η φρασεολογία που χρησιμοποιεί η γυναίκα του Πιλάτου, δεν θα
μπορούσε ν’ αποδοθεί σε μια Ρωμαία. Η λέξη «δίκαιος» είναι όρος
καθαρά εβραϊκός και σημαίνει «αφιερωμένος στο Θεό» . Πώς λοιπόν
η γυναίκα του Πιλάτου γνώριζε ότι ο Ιησούς ήταν ένας «δίκαιος»;
Λέξεις όπως «ληστής, φυλακισμένος, αιχμάλωτος, ή ακόμα και
άνθρωπος» θα έκαναν πιο φυσική την έκφραση της, αλλά
παρατηρήσαμε ήδη πολλές φορές πως οι κιβδηλοποιοί της Ιστορίας
του 4ου αιώνα, συνδύαζαν την χυδαιότητα με την ανοησία.
Ένα απόκρυφο κοπτικό κείμενο του 4ου αιώνα, οι Πράξεις του
Πιλάτου ή Ευαγγέλιο του Νικόδημου μας μεταδίδει ένα ανάλογο
επεισόδιο:
«Ο Πιλάτος κάλεσε όλους τους Εβραίους και τους είπε: Γνωρίζετε
πως η γυναίκα μου λατρεύει το Θεό και πως προσεύχεται μαζί με
σας τους Ιουδαίους στο Ναό; Κι αυτοί απάντησαν: το γνωρίζουμε.
Κι ο Πιλάτος είπε: να λοιπόν που η γυναίκα μου, μού απέστειλε
μήνυμα, λέγοντάς μου: Μή σχετιστείς με την καταστροφή του

δίκαιου αυτού άντρα. Υπέφερα πολύ εξ αιτίας του αυτήν τη νύχτα,
σε όνειρο. Κι οι Εβραίοι απάντησαν: στο είχαμε πει πως είναι μάγος.
Έστειλε ένα όνειρο στη γυναίκα σου...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς Π ι λ ά τ ο υ , I
).
Με την ευκαιρία, θα σημειώσουμε πως το παραπάνω κείμενο
διαδόθηκε την εποχή του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου (379-195), που
ήταν ένας φανατικός χριστιανός ηγεμόνας, και παρουσιάζει τον
Ιησού να πεθαίνει την εποχή της Βασιλείας του Αυτοκράτορα
Κλαύδιου (41-54) πράγμα που σημαίνει πως ήταν αδύνατο να
σταυρώθηκε την εποχή του Πιλάτου, εφόσον ο τελευταίος ήταν
στρατιωτικός διοικητής της Παλαιστίνης μόνο στο διάστημα 25 - 36!
Ο Πιλάτος παρουσιάζει τη γυναίκα του, σχεδόν προσήλυτη στον
Ιουδαϊσμό. Το γεγονός δε θα μπορούσε να φανεί απίθανο, γιατί
πολλές ήταν οι γυναίκες της ρωμαϊκής αριστοκρατίας, που δεν
μπορούσαν να ικανοποιήσουν το θρησκευτικό τους ένστικτο με την
ειδωλολατρεία και στρεφόντουσαν προς τον Ιουδαϊσμό.
Ωστόσο, θα πρέπει να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα. και πρώτα
πρώτα, ήταν παντρεμένος ο Πιλάτος; Δεν γνωρίζουμε τίποτα
σχετικά. Κι αν ήταν παντρεμένος, η γυναίκα του βρισκόταν μαζί του
στην Ιουδαία; Μάλλον απίθανο, γιατί ο νόμος LEX ΟΡΡΙΑ
απαγόρευσε στους ρωμαίους διοικητικούς υπαλλήλους να παίρνουν
τη γυναίκα τους στις επαρχίες που κυβερνούσαν. Ο νόμος αυτός είχε
ψηφιστεί έναν αιώνα πριν απ’ τον Πιλάτο, κι έχουμε πληροφορίες
πως εφαρμοζόταν με αυστηρότητα ακόμα στην εποχή του. Αν ακόμα
υποθέσουμε πως ο Πιλάτος είχε καταφέρει να πάρει μια ειδική άδεια
που του επέτρεπε να φέρει τη γυναίκα του στην Ιουδαία, τότε θα
πρέπει να βρούμε ποιά ήταν πράγματι η γυναίκα του.
Ο Ντανιέλ Ρόπς, στο βιβλίο του «Ο Ιησούς κι η εποχή του», μας
λέει, βασισμένος στο Ευαγγέλιο του Νικόδημου, πως η γυναίκα του
Πιλάτου, ονομαζόταν Κλαύδια Πρόκουλα. Από την προσωπική μας
έρευνα στο ίδιο κείμενο, δεν βρίκαμε πουθενά τ’ όνομα αυτό. Άλλοι
συγγραφείς, κι ανάμεσα σ’ αυτούς ο ROSADI, υποστηρίζουν πως η
Κλαύδια Πρόκουλα ήταν η νεώτερη κόρη της Ιουλίας, κόρης του
Αυτοκράτορα Αύγουστου, που ο πατέρας της την εξόρισε στο νησί
PENDATARIA, για να περιορίσει τη σεξουαλική ακολασία της. Ο
Αυρήλιος Μακρόβιος, λατίνος συγγραφέας του 5ου αιώνα, μας
πληροφορεί πως η Κλαύδια Πρόκουλα ήταν κόρη της Ιουλίας, και
πως η μητέρα της, μετά τον τρίτο της γάμο με τον Αυτοκράτορα
Τιβέριο, την έβαλε στη διάθεση του σύζυγού της. Ο Τιβέριος, αφού
έκανε χρήση του δώρου της γυναίκας του, σε συνέχεια την έδωσε
στον Πόντιο Πιλάτο, κι έτσι ο τελευταίος χάρις στην σχέση αυτήν,

κατάφερε τ’ αποκτήσει τον τίτλο του «φίλου του Καίσαρα» που ο
Ι ω ά ν ν η ς (ΙΘ', 12) του αποδίδει.
Όποια κι αν είναι η
αλήθεια, παραμένει πολύ αμφίβολο το
γεγονός του ονείρου της γυναίκας του Πιλάτου. Τ’ όνειρο αυτό, δεν
ήταν ούτε καν προφητικό και δεν προβλέπει καμιάν απειλή για τον
Πιλάτο, Στην περίπτωση που θα καταδίκαζε σύμφωνα με τους
ρωμαϊκούς νόμους, σε θάνατο τον Ιησού, για στάση εναντίον του
Καίσαρα. Όταν αργότερα εξορίστηκε στη Γαλατία, ο λόγος της
εξορίας του δεν ήταν η εκτέλεση του Ιησού, αλλά η σφαγή των
Σαμαρειτών, που κάποιος ζηλωτής τους παρέσυρε να πάρουν τα
όπλα και να επαναστατήσουν, αλλά όλα αυτά δεν είχαν καμμιά
σχέση με τη δίκη του Ιησού.
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, πως:
- Δεν είμαστε σίγουροι ότι ο Πιλάτος ήταν παντρεμένος, ούτε πως
αν ήταν, κατάφερε να παραβεί τον LEX ΟΡΡΙΑ και να φέρει τη
γυναίκα του στην Ιουδαία.
Στην περίπτωση της ύπαρξης αυτής της γυναίκας, τ' όνειρό της
δεν είναι ούτε απειλητικό ούτε προφητικό, ούτε θα μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α
έχει οποιαδήποτε ανασταλτική επίδραση στις αποφάσεις του Πιλάτου,
κι εξάλλου, τρεις στους τέσσερεις ευαγγελιστές το αγνοούν.
Θα πρέπει λοιπόν ν’ αποδώσουμε το γεγονός, σε μια ραδιουργία
της Σαλώμης, με σκοπό ν’ απελευθερώσει τον αγαπημένο της. Ο
ισχυρισμός μας βασίζεται πρώτα απ’ όλα στο λογικό συμπέρασμα πως
η Σαλώμη είχε λόγους να υπερασπίζεται τον Ιησού, ενώ η αμφίβολα
υπαρκτή Πρόκουλα δεν είχε κανέναν.
Από τη θέση της μέσα στην πριγκιπική οικογένεια, η Σαλώμη είχε
υποχρεωτικά σχέσεις με τους ανώτερους αξιωματούχους του
Ρωμαϊκού στρατού κατοχής και κατά συνέπεια μαζί με τον Πιλάτο.
Έτσι, ήταν εύκολο να μεσολαβήσει για την σωτηρία του Ιησού είτε
κατευθείαν προς τον Πιλάτο είτε χρησιμοποιώντας για διάμεσο τη
γυναίκα του με το απλούστατο ψέμα, ενός προφητικού ονείρου.
Οι Ρωμαίοι πίστευαν εύκολα τα όνειρα, που τα θεωρούσαν
μηνύματα των θεών. Είναι γνωστή η περίπτωση του Ιούλιου
Καίσαρα, που δεν έδωσε σημασία στο προφητικό για το τραγικό του
τέλος όνειρο της γυναίκας του της Καλπουρνίας, κι έπεσε έτσι πάνω
στα μαχαίρια των συνομωτών.
Ένα άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει την υπόθεση αυτή, είναι πως
ο Πιλάτος, κατά το διάστημα της ανάκρισης του Ιησού, επιμένει να
θεωρεί τον Ιησού σαν «βασιλιά των Ιουδαίων» κι όχι σαν ηγέτη μιας

απλής επαναστατικής ομάδας που εξεγέρθηκε ενατίον της Ρώμης.
Κάποιος λοιπόν, τον είχε πληροφορήσει για την καταγωγή του Ιησού
και για τους σκοπούς του κινήματός του. Όμως αυτός ο κάποιος δε
θα μπορούσε να είναι ούτε από την τάξη των Σαδδουκαίων, που
αντιπροσώπευαν την πλούσια μειονότητα του Ιουδαϊκού λαού και
κατά συνέπεια δε θα μπορούσαν ν’αναγνωρίσουν τον Ιησού σαν
βασιλιά, διακινδυνεύοντας έτσι την περιουσία τους, ούτε από την
τάξη των Φαρισαίων, που ένα μεγάλο μέρος της υποστήριζε τον
Ιησού μυστικά, και δεν είχαν κανένα λόγο να προδώσουν τις
λεπτομέρειες της ιδεολογίας τους. Ετσι, ξαναγυρίζουμε στη Σαλώμη.
Η περίπτωση του ονείρου, αν η Πρόκουλα υπήρξε κι αν ήταν
προσήλυτη στον Ιουδαϊσμό, θα πρέπει ν’ αποκλιστεί και για έναν
άλλο λόγο. Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, τα προφητικά
όνειρα ήταν πάντοτε χαρίσματα των εκλεχτών του Θεού, κι οι
εκλεχτοί του Θεού ήταν πάντοτε άντρες. Ο φανατισμός μιας
νεοφώτιστης, δεν θα επέτρεπε ποτέ να την κάνει να φανταστεί πως
είδε ένα όνειρο προφητικό. Και γι’ αυτό, πρέπει να θεωρήσουμε το
γεγονός είτε σαν ένα μεταγενέστερο κατασκεύασμα είτε σα μια
πονηριά της Σαλώμης.
Ακόμα δημιουργείται το πρόβλημα της ταυτότητας του προσώπου
που πληροφόρησε τον Αυτοκράτορα Τιβέριο για την ύπαρξη του
Ιησού, και τον έκανε ν’ αποφασίσει να του αναθέσει τη
διακυβέρνηση της Τετραρχίας του Ηρώδη - Φίλιππου, που χήρευε
μετά τη συκοφαντική ενέργεια του Ηρώδη - Αντίπα. Το πρόσωπο
αυτό, δεν ήταν βέβαια ο Πιλάτος. Ούτε κι ο Ηρώδης - Αντίπας που
απέβλεπε στην αρπαγή της Τετραρχίας του Φίλιππου. Καταλήγουμε
λοιπόν στη Σαλώμη, γιατί υπάρχει εδώ μια λογική εξήγηση. Ο
Τιβέριος δε θα μπορούσε ποτέ ν’ αναθέσει σε μια γυναίκα την
διακυβέρνηση της Γωλανίτιδας, έστω κι αν η περιοχή αυτή της
ανήκε κληρονομικά. Θα μπορούσε όμως να διορίσει Τετράρχη τον
εραστή της, που ήταν από βασιλική γενιά κι αντίπαλος των διεφθαρμένων Ιδουμαίων ηγεμονίσκων. Με τον τρόπο αυτόν η Σαλώμη
αποκτούσε πάλι την πατρική κληρονομιά της και θα έπαιρνε
εκδίκηση για την καταστροφή του πατέρα της - Όλα αυτά, φαίνονται
απόλυτα λογικά και παρουσιάζουν μια Σαλώμη πανεξυπνη και
ραδιούργα. Έτσι, το Ευαγγέλιο του Βαρθολομαίου, δεν πέφτει εξω,
όταν τη χαρακτηρίζει «Σαλώμη η επαναστάτρια».
Από το κεφάλαιο αυτό, ο αναγνώστης θα πρέπει να συγκρατήσει
το τελικό συμπέρασμα που έχει ιδιαίτερη σημασία για την
παρακολούθηση της όρασης του Παύλου. Το συμπέρασμα αυτό
αναλύεται σε τέσσερα σημεία:

α) Όταν ο Παύλος φτάνει για πρώτη φορά στη Ρώμη, η Ιουδαϊκή
κοινότητα αγνοεί την ύπαρξη χριστιανών στην πρωτεύουσα της
Αυτοκρατορίας.
β) Ωστόσο, υπάρχουν χριστιανοί στη Ρώμη, κι είναι οι υπηρέτες
του βασιλιά της Αρμενίας Αριστόβουλου του Γ΄ και της γυναίκας του
Σαλώμης της Β', που διαδίδουν τη νέα θρησκεία, στους κύκλους του
υπηρετικού προσωπικού των μεγάλων οικογενειών.
γ) Εκχριστιανισμένοι υπηρέτες υπάρχουν στο σπίτι του Νάρκισσου,
ευνοούμενου απελεύθερου του Αυτοκράτορα Κλαύδιου, και ακόμα
στα ίδια τ’ ανάκτορα του Αυτοκράτορα Νέρωνα. Ωστόσο, η έκταση
της
χριστιανικής
προπαγάνδας
περιορίζεται
στο υπηρετικό
προσωπικό του Αριστόβουλου, του Νάρκισσου και του Νέρωνα, ενώ
ο λαός της Ρώμης κι η Ιουδαϊκή κοινότητα αγνοούν τα πάντα για τη
νέα θρησκεία.
δ) Εφόσον αποδεδειγμένα, ούτε ο Πέτρος ούτε ο Ιωάννης ούτε
κανείς άλλος από τους αρχικούς απόστολους πάτησαν ποτέ το πόδι
τους στη Ρώμη, κι ειδικά πριν από την άφιξη του Παύλου εκεί,
είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεράνουμε πως το πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για τη δημιουργία των πρώτων χριστιανικών ομάδων στην
πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, είναι η βασίλισσα της Αρμενίας και
της Χάλκης Σαλώμη η Β', ακούσια απόστολος του Ιησού και πρώην
ερωμένη του.
Το γεγονός δεν θα πρέπει να μας κάνει μεγάλη εντύπωση. Στην
Ιστορία, υπάρχουν γεγονότα, ακόμα πιο καταπληκτικά...
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Η Παυλική Αυτοκρατορία
Το να είσαι βασιλιάς είναι ανοησία.
Αυτό που αξίζει είναι να δημιουργήσεις ένα βασίλειο...
Andre Malraux: Ο Δρόμος της Βασιλείας

Όπως είπαμε ήδη, η μελέτη της δράσης του Σαύλου-Παύλου, μας
οδηγεί στο συμπέρασμα, πως ο Απόστολος των εθνών αγωνίστηκε
για τη δημιουργία μιας «πνευματικής» αυτοκρατορίας, που
χρησιμοποιώντας για μέσο της το πρόσχημα μιας νέας θρησκείας, θα
εξουσίαζε ολόκληρη την έκταση της μεσογειακής λεκάνης. Η ιδέα
για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, θα πρέπει να του
ήρθε τον καιρό που σχετιζόταν με την κόρη του Αρχιερέα Γαμαλιήλ.
Θα πρέπει να τον εντυπωσίασε η εξουσία του COHEN - HA - GADOL,
που ξεπερνούσε τα τα όρια της Ιουδαίας κι απλωνόταν σε ολόκληρη
την έκταση του Ρωμαϊκού Κράτους και σε μερικές περιπτώσεις κι εξω
από αυτήν. Ο Ιουδαίος Αρχιερέας είχε το δικαίωμα, να εισπράττει
φόρους απ’ όλους τους Ιουδαίους της Διασποράς, κι ακόμα ν’ απαιτεί
την έκδοση των εγκληματιών για θρησκευτικές παραβάσεις. Η Ρώμη
σεβόταν κι αναγνώριζε επίσημα τ’ αρχιερατικά δικαιώματα, κι
επενέβαινε μόνο στις περιπτώσεις πολιτικής ή επαναστατικής δράσης
εναντίον της. Από το βιβλίο του Jean Juster, «Οι Εβραίοι μέσα στη
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία», παίρνουμε την πληροφορία, πως οι
Ιουδαίοι αρχιερείς διατηρούσαν ακόμα και το
δικαίωμα της
θανατικής εκτέλεσης για θρησκευτικά αδικήματα, τουλάχιστον μέχρι
την εποχή που έφτασε στην Παλαιστίνη ο πρώτος Ρωμαίος
στρατιωτικός διοικητής (αρχές του 1ου αιώνα), και πως διατήρησαν
όλα τ’ άλλα δικαιώματα, ακόμα και μετά την άλωση και την
καταστροφή της Ιερουσαλήμ (το 70 μ.Χ.), μέχρι και το 135, τη
χρονιά δηλαδή που έληξε κι η τελευταία Εβραϊκή επανάσταση.
Οι λεπτομέρειες είναι πολύ σημαντικές. Αποδεικνύουν πως το
έγκλημα του Ιησού (όπως άλλωστε το αποδείξαμε με αναλυτικό
τρόπο στο προηγούμενο βιβλίο μας) ήταν καθαρά μια παράβαση του
Ρωμαϊκού ποινικού κώδικα, κι η
βασική κατηγορία ήταν η
π ο λ ι τ ι κ ή ε ξ έ γ ε ρ σ η . Αν, όπως πολλοί θέλουν ακόμα να
ισχυρίζονται, το έγκλημα του ήταν θρησκευτικό, και συγκεκριμένα
βλασφημία τότε δε θα πέθαινε πάνω στο σταυρό (ρωμαϊκό όργανο
εκτέλεσης), αλλά θα τον λιθοβολούσαν (εβραϊκός τρόπος
εκτέλεσης). Κι αν το Σανχεντρίν δεν είχε το δικαίωμα της θανατικής
καταδίκης, δεν είχε παρά να ζητήσει την άδεια από τον Ρωμαίο
προκουράτορα. Στην περίπτωση αυτή, είτε δε θα την έπαιρνε
καθόλου, οπότε ο Ιησούς θ’ αφηνόταν ελεύθερος είτε θα την
έπαιρνε, κι οι Ρωμαίοι δεν είχαν τίποτα να χάσουν δίνοντας τη
συγκατάθεσή τους για την εκτέλεση μιας απόφασης που δεν τους
αφορούσε, κι ο Ιησούς θα πέθαινε και πάλι από λιθοβολισμό, όπως
πρόβλεπε ο Ιουδαϊκός Νόμος. Φανερή απόδειξη του ισχυρισμού μας,
αποτελεί η περίπτωση του λιθοβολισμού του αδελφού του Ιησού,
Ιακώβου, με διαταγή του Αρχιερέα Άνανου. Τόσο ο βασιλιάς
Αγρίππας, όσο κι ο προκουράτορας Αλβίνος, κατηγόρησαν τον
αρχιερέα για τη βιαστική αυτήν εκτέλεση, γιατί ο Ιάκωβος είχε

έγκληματίσει απέναντι στο Ρωμαϊκό Νόμο κι όχι απέναντι στον
Ιουδαϊκό. Φαίνεται πως ο Άνανος βιάστηκε να λιθοβολίσει, κατά την
διάρκεια της απουσίας του προκουράτορα, τον Ιάκωβο, για να τον
απαλλάξει από το μαρτύριο του σταυρού.
Κατά συνέπεια, μια τέτοια εξουσία «πνευματική» (που την
απόκτησαν κι οι Πάπες, μετά την εξαφάνιση των Ρωμαίων
Αυτοκρατόρων) ενθουσίασε τον Σαύλο-Παύλο, κι αφιέρωσε τη ζωή
του στον αγώνα για την απόκτηση της.
Εκτός όμως από τον αρχιερέα, υπήρχε κι ένας άλλος αξιωματούχος
στο Ισραήλ, που τον ονόμαζαν «Άρχοντα της Εξορίας» (έβρ. ROSH GALOUTA). Αυτός ήταν ο πολιτικός ηγέτης των Εβραίων, που
οδηγήθηκαν στη Βαβυλώνα το 598 π.Χ.:
«Εν τω τρίτω έτει της βασιλείας του Ιωακείμ, βασιλέως του Ιούδα,
ήλθε Ναβουχοδονόσορ (NABOYKADNETSAAR για την ακρίβεια), ο
βασιλεύς της Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ και επολιόρκησεν αυτήν,
και παρέδωκε Κύριος εις την χείρα αυτού τον Ιωακείμ, βασιλέα του
Ιούδα...» (Δανιήλ Α', 1 - 2).
Οι Εβραίοι εγκαταστάθηκαν στη Βαβυλώνα και σιγά-σιγά
απόκτησαν την εμπιστοσύνη των ηγεμόνων, σε σημείο που να τους
εμπιστευθούν διοικητικά αξιώματα. Τ’ αξιώματα αυτά διατήρησαν σε
όλη τη διάρκεια της δυναστείας των Αχαιμενιδών (6ος - 4ος π.Χ.
αιώνας), σε όλη τη διάρκεια της διακυβερνήσεως των Σελευκιδών
(321-250 π.Χ.), όλο το
διάστημα της εξουσίας των Πάρθων
Αρσανιδών (250 - 226 π.Χ.). Η εβραϊκή κοινότητα, υπεύθυνη για τη
διοικητική οργάνωση του Περσικού Κράτους έγινε σχεδόν απολύτως
ανεξάρτητη στην επόμενη περίοδο (ηγεμονία των Πάρθων
Σασσανιδών, από το 226 π.Χ. μέχρι το 650 μ.Χ.), και διατήρησε την
ανεξαρτησία της ολόκληρη την περίοδο της αραβικής κυριαρχίας,
(7ος - 11ος μ.Χ. αιώνας). Λένε πως ο τελευταίος ROSH - GALOUTA
έζησε γύρω στα 1040 κι ονομαζόταν Εζεκίας.
Ο άνθρωπος που κατείχε κάθε φορά το αξίωμα αυτό, είχε
πραγματικά βασιλικά δικαιώματα. Εισέπραττε φόρους, δασμούς,
δεκάτη, ο λαός τον τιμούσε, το
ιερατείο τον ευλογούσε.
Λεπτομέρειες για όλα αυτά, μας δίνει ο συγγραφέας Νάταν, της
βαβυλώνας, που έζησε τον 10ο αιώνα κι έγραψε την Ι σ τ ο ρ ί α
της Εξορίας.
Οι διάδοχοι του Ομάρ και του Χαλίφη Αλή, ξέθαψαν μια μέρα τους
νόμους εναντίον των Εβραίων που είχε συντάξει ο Ομάρ, χωρίς
ωστόσο ο ίδιος να τους εφαρμόσει κι άρχισαν τους διωγμούς. Την
εποχή της βασιλείας του Αλμουταβακίλ, εγγονού του Αλμαμούν, στα
856, το μεγάλο Σανχεντρίν έχασε τ η δύναμή του και ο ROSH -

GALOUTA την εξουσία και πολλά από τα δικαιώματά του. Στα τέλη
του 9ου αιώνα, τα συμβούλια της Σούρα και της Πομπαντίντα,
διαλύθηκαν.. (Βλ. Kalixt de Wolski: Η Εβραϊκή Ρωσία, Παρίσι 1887).

Τoν 18ο αιώνα κυκλοφορούσε μια φήμη στους μυστικιστικούς και
τεκτονικούς κύκλους (μιλάμε για τον αρχικό τεκτονισμό, του
Μαρκήσιου DECHEFDEBIEN κι όχι για τον τεκτονισμό του J. Β.
WILLERMOZ) για την ύπαρξη κάποιου «Βασιλιά των Ιουδαίων». Ο
άνθρωπος αυτός ήταν ένας από τους πιο έξειδικευμένους στα θέματα
της Καμπάλα, λεγόταν HAIN SAMOUEL IACOB, γεννημένος στην
Πολωνία, κι ήταν πιο γνωστός με τ’ όνομα FALK-SCHEK (17101782). Ήταν ηγέτης διάσημων Τεκτόνων, όπως ο TOUX DE
SALVERTE, ο GLEICHEN ο WALDENFELDS. Όταν ο SAVALETTE DE
LANGES κατέγραψε την ειδική σημειολογία για τον Μαρκήσιο
CHEFDEBIEN, που χρησιμοποιήθηκε στο περίφημο Συνέδριο του
WILHELMSBA.. (1782), το
σύνθημα «γν ω ρ ί ζ ω τ ο ν FALK,
ε ρ γ ά σ τ η κ α μ ε τ ο ν FALK, υ π ή ρ ξ α μ α θ η τ ή ς τ ο υ FALK»
σήμαινε για τον CHEFDEBIEN, πως ο άνθρωπος που παρουσιάστηκε
εμπρός του, ήταν ένας Τέκτονας με ανώτερη μύηση. Κατά συνέπεια,
ο μέγας Ραββίνος HAIN SAMUEL IACOB ή FALK - SCHEK, που τον
αποκαλούσαν «Βασιλιά των Ιουδαίων», ήταν ο ο ROSH - GALOUTA
της εποχής εκείνης. Και ο Μυστικιστικός Τεκτονισμός του οφείλει
πολλά, αν όχι τα πάντα. Κι αυτό γιατί στον ROSH - GALOUTA FALK SCHEK, οφείλει ο σύγχρονος Ελεύθερος Τεκτονισμός, τις
περισσότερες από τις λεπτομέρειε της τυπολογίας του, καθώς και την
εσωτερική έννοια των. Ιερών λέξεων και των συνθηματικών λέξεων.
Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους Τέκτονες, χρησιμοποιούν
όλους αυτούς τους όρους, με δογματική αυστηρότητα, χωρίς καν να
υποψιάζονται τη δύναμη της πρακτικής εφαρμογής τους. Κι όμως,
είναι έτσι. Αυτό που ονομάζουμε Μυστικιστικός Τεκτονισμός
αποτελείται από τους έξη βαθμούς του «Μαύρου Τεκτονισμού», που
ονομάζεται έτσι από το χρώμα των πένθιμων εμβλημάτων του. Ο
«Μαύρος Τεκτονισμός», μαζί με τους τρεις προπαρασκευαστικούς
βαθμούς του «Συμβολικού Τεκτονισμού» δημιουργεί έναν Τύπο από
εννέα βαθμούς, που στα πλαίσιά τους περικλείονται όλα τ’ αρχέτυπα
της Τεκτονικής μαγείας. Αναλυτικώτερα θα εξετάσουμε το θέμα
αυτό, σ’ ένα από τα επόμενα βιβλία μας.
Ο Σαύλος - Παύλος ονειρεύτηκε πριν από είκοσι αιώνες, να γίνει
κάτι ανάλογο με τον ROSH - GALOUTA, σκοπεύοντας βασικά στα
υλικά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα θέλησε να γίνει κι ένας Αρχιερέας».
Γιατί όχι; δυο χρηματοφόρες πηγές αξίζουν περισσότερο από μία.

Συνδιάζοντας τα δυο αξιώματα, θα μπορούσε να καθορίζει τα ποσά
των φόρων και την ημερομηνία της πληρωμής τους όπως είχε
δικαίωμα να κάνει ο COHEN - HA - GADOL:
«Ο Ραμπάν Γαμαλιήλ και οι Πρεσβύτες κάθονταν σε μια βαθμίδα
του όρους του Ναού και εμπρός τους, ήταν ο IOCHA-ΝΑΝ - HA COHEN, ο γραμματέας. Τον διάταξαν να γράψει τα παρακάτω: προς
τους αδελφούς μας, που κατοικούν στην Άνω και στην Κάτω
Γαλιλαία χαίρετε! Σας είδοποιούμε πως η μέρα της εισφοράς έφθασε.
Να μας αποστείλετε το λάδι της δεκάτης… Προς τους αδελφούς μας,
που κατοικούν στην Άνω και Κάτω DAROMA (Οι Νότιες περιοχές του
Ισραήλ), χαίρετε! Σας ειδοποιούμε πως έφθασε η μέρα της εισφοράς.
Να μας στείλετε τη δεκάτη του σταριού. Προς τους αδελφούς μας
που είναι εξόριστοι στην Μυδία, στη Βαβυλώνα, στην Ελλάδα και σε
άλλες χώρες, χαίρετε! Σας ειδοποιούμε πως οι αμνάδες είναι ακόμα
αδύνατες, τα κοτόπουλα νέα κι ο καιρός της συγκομιδής δεν έφτασε
ακόμα. Γι’ αυτό, οι αδελφοί μου κι έγώ, αποφασίσαμε να
προσθέσουμε φέτος έναν εμβόλιμο μήνα από τριάντα μέρες...»
(Ταλμούδ: Σ α ν χ ε ν τ ρ ί ν 1, 2 – Ελεύθερη απόδοση από τη
γαλλική μετάφραση - ο εμβόλιμος δέκατος τρίτος μήνας έμπαινε σε
ορισμένα χρονικά διαστήματα για να συγχρονιστεί το σεληνιακό
Ιουδαϊκό ημερολόγιο με το ηλιακό).

Ο FISCUS JUDAICUS (Ιουδαϊκός φόρος) αντιπροσώπευε ένα
τεράστιο ποσό. Ο κάθε εβραίος, τόσο στο Ισραήλ, όσο και στη
Διασπορά, πλήρωνε δυο δραχμές το
άτομο κάθε χρόνο. Αν
υπολογίσουμε τον Ιουδαϊκό πληθυσμό γύρω στα τέσσερα
εκατομμύρια, το συνολικό ποσόν ανέβαινε στα οκτώ εκατομμύρια
δραχμές το
χρόνο, ποσό που ισοδυναμεί μ’ ένα περίπου
εκατομμύρια γαλλικά φράγκα του 1926...
Να, λοιπόν, που αρχίζει να διαφαίνεται πιο καθαρά τ’ όνειρο του
Σαύλου-Παύλου. Όπως είπαμε ήδη, είχε αποκοπέι από την Ηρωδιακή
οικογένεια, εξ αίτίας της περιτομής του, είχε απομονωθεί από τους
Εβραίους, εξ αιτίας του παρελθόντος του, ήταν ύποπτος στα μάτια
των Ρωμαίων, εξ αίτίας της περιτομής του και της φαινομενικής
συμπάθειάς του προς τους ζηλωτές. Ακόμα, οι τελευταίοι ήταν
καχύποπτοι απέναντί του, γιατί, πριν από λίγο καιρό, ήταν ο
φανατικώτερος διώκτης τους και διέδιδε περίεργες ιδέες για το
πρόσωπο του νεκρού ηγέτη τους. Το μόνο, λοιπόν, που του έμενε,
ήταν να κηρύξει μία νέα θρησκεία, απόλυτα νόμιμη για τους
ρωμαϊκούς νόμους, ευκολονόητη από τους ειδωλολάτρες, με ιδεολογική συγγένειες προς τις διάφορες θρησκείες τους, και με τη
δυνατότητα δημιουργίας ενός είδους «πνευματικής» αυτοκρατορίας,
ανάλογης με την Ιουδαϊκή.

Γρήγορα, κατάφερε τ’ αποκτήσει επιρροή σε μια Ιουδαιοχριστιανική αίρεση, που λέγονταν Ναζωραίοι κι ήταν παρακλάδι μιας
αρχαιότερης θρησκευτικής ομάδας. Τα μέλη της αίρεσης αυτής, ήταν
αποκλειστικά Ιουδαίοι στην καταγωγή, τηρούσαν με αυστηρότητα
τον Ιουδαϊκό Νόμο, τιμούσαν τον Ιησού σαν ένα άνθρωπο δίκαιο κι
άγιο. Ένα μέρος απ’ αυτούς πίστευε πως ο Ιησούς γεννήθηκε από
κάποιον άγνωστο πατέρα (εκεί βασίστηκε κι η φήμη της παρέμβασης
του Άγιου Πνεύματος), κι οι υπόλοιποι πίστευαν πως Ιησούς
γεννήθηκε από δυο γονείς φυσιολογικούς κι ανθρώπινους. Το ότι ο
Παύλος κατάφερε να γίνει ηγέτης αυτής της αίρεσης, για ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα, αποδεικνύεται από το γεγονός πως το
βασικό τους κείμενο ήταν το Ευαγγέλιο των Δώδεκα Αποστόλων ή
Ευαγγέλιο των Εβραίων και αυτό εννοεί ο Παύλος, όταν μιλάει για το
«ευαγγέλιό του».
Μιά άλλη απόδειξη, πως ο Παύλος υπήρξε, για ένα ορισμένο
διάστημα ηγέτης της αίρεσης των Ναζωραίων, βρίσκουμε μέσα στο
κείμενο των Π ρ ά ξ ε ω ν .
«ευρόντες γαρ τον άνδρα τούτον λοιμόν και κινούντα στάσιν πάσι
τοις Ιουδαίοις τοις κατά την οίκουμένην, πρωτοστάτην τε της των
Ναζωραίων αιρέσεως...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΔ', 5)
Τα παραπάνω λόγια είναι μέρος από το κατηγορητήριο που
απαγγέλει εναντίον του Παύλου, ο Τερτύλλος, δικηγόρος
διορισμένος από το Σανχεντρίν, εμπρός στον προκουράτο Φέλιξ
στην Καισάρεια.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει ν’ ανοίξουμε μια παρένθεση, γιατί ένας
τίμιος ιστορικός δεν είναι ένας απλός διηγηματογράφος ή αφηγητής,
αλλά προπάντων, ένας ερευνητής. Για το λόγο αυτόν, θα πρέπει να
είναι περίεργος και καχύποπτος. Δημιουργείται, λοιπόν, το ερώτημα:
Γιατί ο Ιωάννης, που λεγόταν και Μάρκος ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΙΒ', 25),
εγκατέλειψε τον Σαούλ και το Βαρνάβα στην Πέργη της Παμφυλίας
( Π ρ ά ξ ε ι ς ΙΓ 13); Ίσως από φόβο, σύμφωνοι, αλλά αυτό δεν
αποκλείει και την ύπαρξη μιας αγεφύρωτης ιδεολογικής διάστασης. Ο
Ιωάννης ή Μάρκος, είναι ένας ζηλωτής, κι από τον συσχετισμό του
με τον Παύλο, θα κατάλαβε πως άλλοι ήταν οι σκοποί του τελευταίου
και δεν είχαν καμμιά σχέση με τους πιστούς του ιστορικού Ιησού. Η
άποψη αυτή, επιβεβαιώνεται από γεγονός, πως και ο Βαρνάβας
εγκατέλειψε, αργότερα, τον Σαύλο, (βλ. Προς Κ ο λ ο σ σ α ε ί ς Δ',
10).
Ωστόσο, ο Ιωάννης-Μάρκος ήταν ξάδελφος του Βαρνάβα, γιος
κάποιας Μαρίας, που στο σπίτι της, στην Ιερουσαλήμ, γινόντουσαν
συγκεντρώσεις των Ζηλωτών. Εκεί κρύφτηκε κι ο Σίμων-Πέτρος,

όταν διέφυγε από τη φυλακή του Ηρώδη-Αγρίππα (Πράξεις, IBM 2).
Από την άλλη μεριά, οι Καθολικοί και Διαμαρτυρόμενοι ερευνητές
υποστηρίζουν πως ο Μάρκος αυτός, είναι ο νεαρός, που τυλιγμένος
σ’ ένα σεντόνι ξεφεύγει μετά τη μάχη στο Όρος των Ελαιών, που
είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη του Ιησού. Και ο Καρδινάλιος
RICCIOTI προσθέτει πως: ίσως το σπίτι που έγινε ο μυστικός δείπνος
ή ο κήπος της Γεσθημανής, να ήταν ιδιοκτησία της οικογένειάς του».
Αν συσχετίσουμε τις παραπάνω πληροφορίες, με τις αποδείξεις που
εκθέσαμε στο προηγούμενο βιβλίο μας, πάνω στο θέμα,
καταλήγουμε στο συμπέρασμα, πως το πραγματικό όνομα αυτού του
προσώπου, ήταν IOCHANAN - BAR - IERA-ΗMΕEL. Όλα αυτά,
δείχνουν πως ο Ιωάννης ήταν ένας Ζηλωτής, όπως ο πατέρας του, ο
Ιεραχμιέλ, που πρόσφερε το σπίτι του σαν καταφύγιο και λημέρι
στις επαναστατικές μεσσιανικές ομάδες. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
κατάλαβε σύντομα, πως οι περιοδείες και τα λόγια του Παύλου
εξυπηρετούσαν σκοπούς ξένους προς τα συμφέροντα των Ζηλωτών,
και θα πρέπει να έγινε ακόμα πιο καχύποπτος, απέναντι στον Παύλο,
όταν διαπίστωσε πως ο τελευταίος διατηρούσε θαυμάσιες οχέσεις με
τη Ρωμαϊκή εξουσία.
Λίγα χρόνια νωρίτερα από τα επεισόδια αυτά, ο Παύλος φρόντισε
να μυηθεί στις λεπτομέρειες του μεσσιανισμού, και, ιδιαίτερα,
πληροφορήθηκε λεπτομέρειες για το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού,
ώστε ν’ αποφύγει τις ανοησίες και τις ασυνέπειες στα κηρύγματά
του:
«έπειτα δε μετά έτη τρία, ανήλθον εις Ιεροσόλυμα ιστορήσαι
Πέτρος, και επέμεινα προς αυτόν ημέρας δεκαπέντε, έτερον δε των
αποστόλων ουκ είδον, ει μη Ιάκωβον τον αδελφόν του Κυρίου...»
( Π ρ ο ς Γ α λ ά τ α ς Α', 18 - 19).
Η παραμονή του Παύλου στο σπίτι του Πέτρου στην Ιερουσαλήμ,
αποκαλύπτει ένα σημαντικό στοιχείο, δηλαδή, ο Σίμων-Πέτρος κι ο
Ιάκωβος ζούνε ήσυχοι στην Ιερουσαλήμ, οι Ιουδαίοι δεν τους
καταδιώκουν, κι ούτε τους παραδίδουν στις Ρωμαϊκές Αρχές.
Τελικά, για να δοκιμάσουν την καλή πίστη του Παύλου, που
προηγουμένως ήταν ένας από τους φανατικότερους διώκτες τους, οι
Ζηλωτές του αναθέτουν μία μικρή αποστολή. Τον στέλνουν στην
Κύπρο, μια χώρα που τόσο πολύ μισούσαν οι κάτοικοι του QUMRAM,
αν δώσουμε πίστη στα χειρόγραφα της Νεκρής θαλασσας. Πράγματι,
αναλαμβάνει αυτήν την αποστολή μαζί με δυο οδηγούς και κατά
κάποιο τρόπο, επιτηρητές. Ο ένας από αυτούς είναι από τους
θεωρητικούς της κοινότητας της Αντιόχειας και λέγεται Βαρνάβας,
ενώ τό πραγματικό του όνομα είναι Ιωσήφ ( Π ρ ά ξ ε ι ς Δ', 26).

Οι αλλαγές ονομάτων και στοιχείων ταυτότητας, είναι πολύ συχνό
φαινόμενο στις μυστικές εταιρίες και στα παράνομα πολιτικά
κινήματα. Με τον ίδιο τρόπο, ο Σαούλ έγινε Σαύλος και μετά Παύλος.
Οι τρείς απεσταλμένοι γνωρίζονται πολύ καλά. Πρίν από την
παραμονή του Παύλου στην Ιερουσαλήμ, στο σπίτι του ΣίμωναΠέτρου και του Ιάκωβου, είχαν συνεργαστεί στην Αντιόχεια,
κάνοντας εράνους για το κίνημα των Ζηλωτών. Ακόμα, ο Παύλος
γνώριζε πολύ καλά τον Μαναήν, σαν παιδικός του φίλος (Πράξεις ΙΓ,
1). Έτσι οι ηγέτες του μεσσιανικού κινήματος αναθέτουν τελικά μια
δοκιμαστική αποστολή στον Παύλο. Μετά θα βλέπανε...
Ο Σαύλος-Παύλος σκέφτεται το ίδιο ακριβώς. Θα εκτελούσε την
αποστολή, που του αναθέσανε και μετά θα έβλεπε...
Γρήγορα, αποφάσισε ν’ απαλλαγεί από του κύκλους των Ζηλωτών
όπου παρακινδύνευε κάθε στιγμή μια σύλληψη. Οι Ζηλωτές ξέρουν
πολύ καλά, πως ο Παύλος γνωρίζει καλύτερα απ’ τον καθένα το
σύστημα της Ρωμαϊκής καταδίωξης, εφόσον για ένα ορισμένο
διάστημα, το
υπηρέτησε πιστά μαζί με τον αδελφό του, τον
Κοστοβάρη. Κι η κατάσταση δεν είχε αλλάξει με την προσχώρηση
του Παύλου. Διαφορετικά, δεν εξηγούνται όλες αυτές οι επιφυλάξεις
και οι αλλαγές ονομάτων. Το μεσσιανικό κήρυγμα δεν επέβαλλε από
μόνο του αλλαγές στα στοιχεία ταυτότητας των οπαδών του.
Ο Βαρνάβας είναι ένα περίεργο πρόσωπο. Το πραγματικό του
όνομα είναι, όπως είπαμε, Ιωσήφ, και η προσωνυμία «Βαρνάβας»
σημαίνει στα εβραϊκά, «Γιος της Παρηγοριάς». Ζούσε οτην Αντιόχεια
μαζί με τον Μαναήν, και το όνομα του τελευταίου, έχει μια ανάλογη
σημασία, στα εβραϊκά: «Παρηγορητής, Παράκλητος». Άραγε ο
Βαρνάβας είναι γιος του Μαναήν; Δεν αποκλείεται. Κατά συνέπεια
όμως, θα ήταν κι αυτός «γιος Δαυίδ». Η ιδιότητα όμως αυτή, όπως
είδαμε, ήταν πολύ επικίνδυνη. Κι ακόμα, βλέπουμε παρακάτω, πως
αποκτά ένα τρίτο όνομα, λατινικού τύπου: Ιωσήφ τον καλούμενον
Βαραββάν, ος επεκλήθη Ιούστος...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς Α', 23).
Έτσι, ο Ιωσήφ ή Βαρνάβας ή Ιούστος, ήταν ένας από τους δυο
υποψήφιους για τη θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη, ανάμεσα στους
δώδεκα. Ο άλλος ήταν κάποιος Ματθίας. Τελικά, εξέλεξαν το
δεύτερο. Αλλά, για να συγκρατηθεί τ’ όνομά του, αυτό σημαίνει πως
ήταν πρόσωπο σημαντικό και «γιος Δαυίδ» ή τουλάχιστον, συγγενής
της μεγάλης οικογένειας. Ας μην ξεχνάμε πως προσπάθησαν να τον
δηλητηριάσουν:
«Ο Παπίας αναφέρει πως... άλλο ένα καταπληκτικό γεγονός
συνέβη στον Ιούστο, που τον έλεγαν και Βαρνάβα. Ήπιε ένα
θανατηφόρο δηλητήριο και σώθηκε χάρις στην χάρη του Κυρίου...»

(βλ. Ευσέβιος της Καισαρείας: Εκκλησιαστική Ιστορία,
9).

III, XXXIX,

Είναι γνωστό, πως κανείς λογικός άνθρωπος δεν καταναλώνει
θανατηφόρα δηλητήρια με τη θέληση του. Αυτοί που τον βάζουν να
τα πιεί έχουν συγκεκριμένους σκοπούς. Για να βρούμε λοιπόν, ποιος
προσπάθησε να δηλητηριάσει το Βαρνάβα, θα πρέπει ν’
ακολουθήσουμε το παραδοσιακό νομικό ρητό, που λέει: «Ψάξε να
βρείς αυτόν, που βγαίνει κερδισμένος από το έγκλημα». Ανάμεσα
στα μέλη της κοινότητας της Αντιόχειας, υπάρχει κάποιος που έχει
συμφέρον να βγει από τη μέση ο Βαρνάβας. Το πρόσωπο του
Σαύλου - Παύλου δεν θα πρέπει ν’ αποκλειστεί...
Ούτε oi Ρωμαίοι, ούτε οι Εβραίοι, έχουν λόγους να δηλητηριάσουν
το Βαρνάβα. Τόσο οι πρώτοι, όσο κι οι δεύτεροι, έχουν όλα τα
νόμιμα μέσα στη διάθεση τους για να συλλάβουν ένα στασιαστή και
συνωμότη. Κι αν οι δυο παραπάνω χαρακτηρισμοί ενοχλούν τον
αναγνώστη, του υπενθυμίζουμε πως οι συχνές αλλαγές ονομάτων
είναι ακριβώς, η
απόδειξη πως οι σεβάσμιοι απόστολοι ήταν
συνωμότες και στασιαστές. Τ ’ όνομα στο αρχαίο Ισραήλ, ήταν κάτι
το ιερό. Δεν επιτρεπόταν ν’ αλλάξει, παρά μόνο την περίπτωση που
το άτομο βρισκόταν σε κίνδυνο. Για την αντικατάσταση του
ονόματος υπήρχε μια καθορισμένη τυπολογία που δικαιολογούσε και
νομιμοποιούσε την αλλαγή. Αλλά καμία από τις
περιπτώσεις
αλλαγής ονομάτων στους κύκλους των μεσσιανικών στασιαστών, δεν
αναφέρεται σαν αποτέλεσμα μιας νόμιμης διαδικασίας. Κατά
συνέπεια, όλα αυτά τα παράνομα παρατσούκλια είχαν χρήση καθαρά
συνωμοτική. Ένας ακόμα λόγος, που επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό
μας, είναι το γεγονός πως την εποχή αυτή δεν έχει παρατηρηθεί
ακόμα κανένας θρησκευτικός διωγμός, κι αυτό, γιατί οι Ρωμαίοι
αγνοούν τελείως την ύπαρξη του μελλοντικού χριστιανισμού και
γνωρίζουν μόνο το επαναστατικό κίνημα των Ζηλωτών.
Aς μην ξεχνάμε τα λόγια του Αυτοκράτορα Ιουλιανού: «Πώς! οι
Ρωμαϊκές αρχές, αγνοούσαν ακόμα και τη λέξη ευαγγέλιο για μια
περίοδο δύο αιώνων ! ...» (Ιουλιανός Κατά Γαλιλαίων,
Συμπλήρωμα) .
Ας ξαναγυρίσουμε,
αποστολής.
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Ο Σαύλος - Πέτρος, ο Βαρνάβας κι ο Μάρκος - Ιωάννης πηγαίνουν
στη Σελεύκεια, που ήταν το
λιμάνι της Συριακή Αντιόχειας,
μπαίνουν σ’ ένα καράβι και φτάνουν στη Σαλαμίνα της Κύπρου.
Αφού διέσχισαν ολόκληρο το νησί, φθάνουν στην άλλη του άκρη,
στην Πάφο ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΙΓ, 6), Σύμφωνα με τις ρητές εντολές που
είχαν πάρει, δεν έρχονται σ’ επαφή με κανέναν μέχρι να φτάσουν

στην Πάφο. Φαίνεται λοιπόν, πως ο σκοπός του ταξιδιού τους ήταν
μια επίσκεψη στην πόλη αυτή, γιατί δε σταμάτησαν σε καμιάν άλλη
πόλη από αυτές που συνάντησαν στο δρόμο τους. Κι ας μελετήσουμε
τώρα τη δράση τους ,όπως την αναμεταδίδουν οι Π ρ ά ξ ε ι ς :
«διελθόντες δε την νήσον άχρι Πάφου εύρόν τινα μάγο
ψευδοπροφήτην Ιουδάιον ω το όνομα Βαριησούς (παρεφθαρμένη
ελληνική προφορά του εβραϊκού ονόματος BAR IESHUAH: γιος του
Ιησού»), ος ην συν τω ανθυπάτω Σεργίω Παύλω, ανδρίσυνετώ.
Ούτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβα και Σαύλον επεζήτησεν ακούσαι
τον λόγον του Θεού. ανθίστατο δε αυτοίς Ελύμας ο μάγος, ούτω γάρ
μεθερμηνεύεται το όνομα αυτού, ζητών διαστρέψαι τον ανθύπατον
από της πίστεως. Σαύλος δε, ο και Παύλος, πλησθείς πνεύματος
αγίου και ατενίσας εις αυτόν είπεν: ω πλήρης παντός δόλου και
πάσης ραδιουργίας, υιέ διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ου
παύση διαστρέφων τας οδούς Κυρίου τας ευθείας, και νυν ιδού χειρ
του Κυρίου επί σε, και έση τυφλός μη βλέπων τον ήλιον άχρι καιρού.
παραχρήμα δε έπεσεν επαυτόν αχλύς και σκότος, και περιάγων
εζήτει χειραγωγούς... (Πράξεις ΙΓ',6 11).
Θα παρατηρήσουμε πρώτα άπ'όλα, πως υπάρχει μια ανάλογη
μουσουλμανική παράδοση. Λέγεται πως, τον καιρό του Μωάμεθ,
υπήρχε στη Μέκκα, κάποιος μάγος που είχε τη δύναμη να σκοτώνει
με το βλέμμα του. Θέλησε, μάλιστα να θανατώσει με τον ίδιο τρόπο
και τον Προφήτη. Όμως ο άγγελος Γαβριήλ πληροφόρησε εγκαίρως
τον Μωάμεθ για την πρόθεση του μάγου και του δίδαξε τον
προφυλακτικό εξορκισμό, που αργότερα γράφτηκε μέσα στο Κοράνι
(αποσπάσματα 112 και 113). Όταν ο μάγος παρουσιάστηκε εμπρός
στον Προφήτη, ο τελευταίος απήγγειλε με δυνατή φωνή τον
εξορκισμό, κι αμέσως ο μάγος τ υ φ λ ώ θ η κ ε . (MELUSINE: IX,
224).
Κι ας θαυμάσουμε τώρα την «χριστιανική πραότητα» του ΣαύλουΠαύλου. Βλέποντας πως η προφορική επιχειρηματολογία του δεν
αρκούσε για να πείσει έναν άνθρωπο να πάψει να πιστεύει τη
θρησκεία των προγόνων του, υπογραμμίζει την αντίθεση του,
τυφλώνοντάς τον. Βέβαια, ο ανώνυμος συντάκτης φροντίζει να μας
πληροφορήσει πως είναι το Άγιο Πνεύμα που μιλάει με το στόμα
του Παύλου και πως είναι πάλι το Άγιο Πνεύμα όπως και στην
περίπτωση του φόνου του Ανανία και της Σαπφείρας στα πόδια του
Σίμωνα - Πέτρου στην Ιερουσαλήμ, που κάνει τα χρέη του δήμιου.
Η συνέχεια της αφήγησης είναι ακόμα πιο καταπληκτική:
«τότε ιδών ο ανθύπατος το γεγονός επίστευσεν, εκπλησσόμενος
επί τη διδαχή του Κυρίου...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΙΓ', 12).

Υπέροχη «διδαχή»! Θαυμάσιος πρόδρομος της Ιερής Εξέτασης!
Πάνω σε τέτοια παραδείγματα στηρίχτηκε ο Ιησουίτης ANCHIETA,
για να διακηρύξει αργότερα, πως «το σπαθί και το πυρωμένο σίδερο,
είναι τα καλύτερα μέσα για τη διάδοση της πίστης!...». Η βία ήταν
βέβαια ένα θαυμάσιο επιχείρημα για να πιστεί ένας μορφωμένος
ρωμαίος αξιωματούχος, φίλος της επιστήμης και της τέχνης,
μυημένος στην αρχαία φιλοσοφία και, προπάντων ανεκτικός κι
ανεξίθρησκος όπως όλοι οι σοφοί άνθρωποι του καιρού του!
Θα μπορούσαν άραγε να μας πείσουν, πως ο ανθύπατος Παύλος
Σέργιος αγνοούσε τους αυστηρούς ρωμαϊκούς νόμους εναντίον της
καταστροφικής μαγείας; Και βέβαια όχι! Αλλά ο ανώνυμος συντάκτης
του 4ου αιώνα, που λογοκρίνει και διαστρεβλώνει την Ιστορία, αυτός
είτε τους αγνοεί είτε τους παραμερίζει επίτηδες. Η
Ρωμαϊκή
Δ ω δ ε κ ά δ ε λ τ ο ς πρόβλεπε την ποινή του θανάτου για όποιο
πρόσωπο, με λόγια ή με μαγικές ενέργειες προκαλούσε βλάβες σε
ανθρώπους, ζώα ή φυτά, ακόμα κι αν το πρόσωπο αυτό, ήταν
Ρωμαίος πολίτης. Ο Αύγουστος, ο Τιβέριος κι ο Νέρων πρόσθεσαν
νέα ακόμη πιο αυστηρά διατάγματα ενάντια στη μαγεία.
Ωστόσο, εμπρός στον ανθύπατο Σέργιο Παύλο, ο Σαύλος-Παύλος
προφέρει λόγια και κάνει ενέργειες που έχουν σαν αποτέλεσμα την
τύφλωση του Ελύμα, κι ο ανθύπατος, όχι μόνο δεν αντιδρά,
εφαρμόζοντας τους νόμους που είναι υποχρεωμένος να επιβάλλει
από τα’ αξίωμά του, αλλά «πιστεύει».
Έτσι είναι! το ένα θαύμα μεγαλύτερο από τ’ άλλο!...
Η αλήθεια όμως, είναι πιο απλή και πιο βρώμικη. Ανάθεσαν στον
Σαύλο-Παύλο, ύποπτο ακόμα στα μάτια των Ζηλωτών, εξ αιτίας του
παρελθόντος του, μιαν αποστολή, που θ’ αποδείκνυε το κουράγιο
και την πίστη του στο μεσσιανικό κίνημα: να εξουδετερώσει έναν
αντίπαλο, που κατείχε μια σημαντική θέση στην αυλή ενός Ρωμαίου
ανθύπατου. Έτσι, από τη μια μεριά, θα γλύτωναν από την παρουσία
του Ελύμα, κι από την άλλη, θα κρατούσαν υποχείριο για την εγκληματική πράξη του, το Σαύλο. Η αποστολή του ήταν η δολοφονία
του Ελύμα - Μπαρ - Ιησού. Φαίνεται όμως πως η αποστολή δεν
πέτυχε απόλυτα, κι ίσως από κάποιο αδεξιο χτύπημα ο Ελύμας δε
σκοτώθηκε, αλλά έμεινε τυφλός. Στα ναζιστικά στρατόπεδα
συγκέντρωσης,
παρατηρήθηκαν
πολλές
φορές
παρόμοια
περιστατικά, όπου ένα χτύπημα στο κεφάλι, έφερνε σαν αποτέλεσμα
μια οπτική παραλυσία.
Η αποστολή λοιπόν, απέτυχε μερικά. Γι’ αυτόν το λόγο ο Μάρκος Ιωάννης, εγκαταλείπει τελικά τους δυο συντρόφους του. Αμέσως
μετά το επεισόδιο, η εγκληματική παρέα μπαίνει σένα πλοίο στο
λιμάνι της Πάφου, κι εγκαταλείπει το
νησί. Ούτε λόγος για

επιστροφή στη Σαλαμίνα κι επίσκεψη της πολυάριθμης Ιουδαϊκής
κοινότητας. Όσο για τον Ανθύπατο Σέργιο Παύλο, αυτός δεν
αναφέρεται πουθενά στις επίσημες ρωμαϊκές ιστορίες, κι αυτό μας
βάζει σε υποψίες, πως, είτε πρόκειται για ένα πρόσωπο τελείως
φανταστικό, είτε πρόκειται για κάποιον αξιωματούχο, που
συνεργάστηκε με τους τρεις συνωμότες για την εκτέλεση του Ελύμα
και πως, εξ αιτίας της ενοχής του, εξαφανίστηκε από τα επίσημα
ρωμαϊκά αρχεία. Από το
επεισόδιο αυτό, βγαίνει ακόμα το
συμπέρασμα, πως ο Σαύλος είχε καταφέρει τελικά ν’ αναλάβει την
αρχηγία της αποστολής, φαινομενικά τουλάχιστον, και πως από τότε
αποφάσισε ν’ αλλάξει όνομα, όπως οι άλλοι. Παρατηρούμε, πράγματι, πως μετά την αποστολή στην Πάφο, αρχίζει να χρησιμοποιεί τ’
όνομα Παύλος. Είναι πιθανό πως είχε στην κατοχή του κάποιο
έγγραφο ρωμαϊκό, γραμμένο σ’ ένα φύλλο από πάπυρο, που του
επέτρεπε να περνάει από τη μια ρωμαϊκή επαρχία στην άλλη. Δεν
ήταν λοιπόν δύσκολο να πλαστοποιήσει την επιγραφή SAVL και να
την
κάνει PAVLVS - Έτσι παρουσιάζεται στο εξής σα ρωμαίος
πολίτης με λατινικό όνομα, που μίλαγε ελληνικά κι είχε γεννηθεί
στην Ταρσό της Κιλικίας. Με τον τρόπο αυτό, δεν είχε πλέον σχέση
με τον SAVL, που καταδίωκε η ρωμαϊκή αστυνομία της Κύπρου.
Αργότερα, με την επιστροφή του στην Ιερουσαλήμ κάνει μια
καινούργια πλαστοπροσωπία και παρουσιάζεται σαν Εβραίος που πάει
να εξαγνιοτεί στο Ναό:
«κατηχήθησαν δε περί σου ότι αποστασίαν διδάσκεις από Μωϋσέως
τους κατά τα έθνη πάντας Ιουδαίους, λέγων μη περιτέμνειν αυτούς
τα τέκνα μηδέ τοις έθεσι περιπατείν. Τί ουν εστί; πάντως δει πλήθος
συνελθείν. ακούσονται γάρ ότι ελήλυθες. Τούτο ουν ποίησον ο σοι
λέγομεν. εισίν ημίν άνδρες τέσσαρες ευχήν έχοντες εφεαυτών,
τούτους παραλαβών αγνίσθητι συν αυτοίς και δαπάνησον επαυτοίς
ίνα ξυρίσωνται την κεφαλήν, και γνώσιν πάντες ότι ων κατήχηνται
περί σου ουδέν έστιν, αλλά στοιχείς και αυτός τον νόμον
φυλάσσων...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΑ, 21 - 24).
Είναι φανερό πως οι κατηγορίες εναντίον του Παύλου είναι
αληθινές, γιατί πράγματι αγωνίζεται εναντίον της περιτομής και των
Ιουδαϊκών παραδόσεων. Είναι ακόμα φανερό, πως οι συμβουλές που
του δίνουν οι απόστολοι της Ιερουσαλήμ έχουν σκοπό να
ξεγελάσουν το πλήθος που τον γνωρίζει και, με την ευκαιρία τον
κάνουν ν’ αλλάξει πρόσωπο, υποχρεώνοντάς τον να ξυρίσει το
κεφάλι του. Αργότερα, σ’ άλλες τοποθεσίες, για ν’ αλλοιώσει ακόμα
περισσότερο τα χαρακτηριστικά του, ξυρίζει τα γένια και τα
μουστάκια του.
Εξ άλλου οι τελετουργίες του NAZIRAT ήταν πολυδάπανες, κ ι
όποιος ενδιαφέρεται να μάθει τις λεπτομέρειες δεν έχει παρά ν’

ανοίξει την Πεντάτευχο στο εδάφιο Α ρ ι θ μ ο ί , ΣΤ, 13 -; 1. Αλλά
από πότε ο Παύλος έγινε NAZIR; Όλη αυτή η κατάσταση είναι μία
σκηνοθεσία, για να πειστεί ο κόσμος, πως δεν πρόκειται για το
πρόσωπο που κηρύσσει την απομάκρυνση από τις Ιουδαϊκές
παραδόσεις.
Στην πραγματικότητα, ένας NAZIR δεν έκοβε ποτέ τα μαλλιά του,
κατά τη διάρκεια του NAZIRAT. Τ’ άφηνε άστατα κι απεριποίητα
μέχρι τη μέρα του καθαρισμού του, και τότε μόνο ξύριζε τελείως
ολόκληρο το κεφάλι του. Αντίθετα, τόσο οι ΕΒραίοι, όσο κι οι
Ιδουμαϊοι, διατηρούσαν μακρυά μαλλιά μέχρι ένα ορισμένο μήκος,
και τα περιποιόντουσαν σύμφωνα με την ελληνική μόδα. Υπάρχουν
άφθονες εικονογραφίες πάνω σε αγγεία της εποχής, που το
επιβεβαιώνουν. Τα ίδια αγγεία μας πληροφορούν πως οι Ρωμαίοι
έκοβαν κοντά τα μαλλιά τους, κι αυτός ήταν ένας από τους λόγους
της δυσαρέσκειας που προκάλεσε στους υπηκόους του ο Νέρων, που
είναι ο πρώτος Αυτοκράτορας, που άφησε τα μαλλιά του να μακρύνουν μέχρι τους ώμους, σύμφωνα με την ελληνική μόδα. Ο
Παύλος, λοιπόν αρχικά, είχε τα μαλλιά του, όπως όλοι οι Ιδουμαίοι,
μακρυά μέχρι τους ώμους και περιποιημένα. Έ τ σ ι
τον
γ ν ώ ρ ι σ α ν σ τ η ν Κ ύ π ρ ο . Σ τ η ν Ιερουσαλήμ, τα ξυρίζει
τελείως και παρουσιάζεται σαν NAZIR, τη μέρα του καθαρισμού του.
Τέλος, ξυρίζει τα γένια και τα μουστάκια του, και διατηρεί τα μαλλιά
του πολύ κοντά, δηλαδή παρουσιάζει μια τυπικά ρ ω μ α ϊ κ ή
φ υ σ ι ο γ ν ω μ ί α , π ο υ έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τα
πιστοποιητικά της ρωμαϊκής του υπηκοότητας.
Ας ξαναγυρίσουμε, όμως, στο επεισόδιο της Κύπρου, και στο
σημείο, όπου οι τρεις σύντροφοι, μετά την εκτέλεση της αποστολής
τους, εγκαταλείπουν το νησί:
«αναχθέντες δε από της Πάφου οι περί τον Παύλον ήλθον εις
Πέργην Παμφυλίας. Ιωάννης δε αποχωρήσας απ’ αυτών, υπέστρεψεν
εις Ιεροσόλυμα...» ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΙΓ', 13).
Ο χωρισμός αυτός, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σαν ένα
προστατευτικό μέσο, με σκοπό να ξεγελάσουν τις αρχές, που
καταζητούσαν μια παρέα από τρεις. Ακόμα πιθανώτερη είναι η
υπόθεση, πως ο Μάρκος δε θέλησε ν’ αναμειχθή σ’ ένα καινούργιο
έγκλημα. Γι’ αυτό, άλλωστε, κι ο Παύλος θυμώνει με το Βαρνάβα,
που θέλει να ξαναπάρει το Μάρκο σε μια νέα εκστρατεία:
«μετά δε τινάς ημέρας είπε ο Παύλος προς Βαρνάβαν. επιστρέφοντες δή επισκεψώμεθα τους αδελφούς ημών κατά πάσαν
πόλιν εν αις κατηγγείλαμεν τον λόγον του Κυρίου, πως έχουσι.
Βαρνάβας δε έβουλεύετο συμπαραλαβείν τον Ιωάννην τον
καλούμενον Μάρκον. Παύλος δε ηξίου, τον αποστάντα απ’ αυτών

από Παμφυλίας και μη συνελθόντα αυτοίς το
έργον, μη
συμπαραλαβείν
τούτον.
εγένετο
δε
παροξυσμός,
ώστε
αποχωρισθήναι αυτούς απ’ αλλήλων, τον τε Βαρνάβα παραλαβόντα
τον Μάρκον εκπλεύσαι εις Κύπρον. Παύλος δε επιλεξάμενος Σίλαν
εξήλθε, παραδοθείς τη χάρητι του Θεού υπό των αδελφών...»
( Π ρ ά ξ ε ι ς ΙΕ', 36 - 40).
Στο σημείο αυτό, υπάρχει μια αντίφαση, γιατί λίγες παραγράφους
παραπάνω, το ίδιο κεφάλαιο μας δίνει την πληροφορία πως ο Σίλας
είχε φύγει για την Ιερουσαλήμ. Πώς μπορούσε
λοιπόν, ν’
ακολουθήσει στο ταξίδι του τον Παύλο; Ας παραλείψουμε όμως
αυτήν την αντίφαση, γιατί είναι ασήμαντη εμπρός στις τόσες άλλες,
που παρατηρούνται μέσα στο κείμενο των Π ρ ά ξ ε ω ν .
Αφού λοιπόν φτάσανε στο λιμάνι της Πέργης, πήγανε στην
Παμφυλία.Εκεί ο Ιωάννης - Μάρκος εγκατέλειψε την παρέα του. Οι
άλλοι δυο συνεχίζουν το ταξίδι προς το βορρά, δηλαδή με
κατεύθυνση προς τη Μικρά Ασία.
Άρχισαν λοιπόν μια δύσκολη πορεία, για να καταλήξουν, τελικά,
στην Αντιόχεια της Πισιδίας (που δεν πρέπει να συγχέεται με την
Άντιόχεια της Συρίας). Θα πρέπει να ταξίδεψαν πάνω από δυο
εβδομάδες για να φτάσουν από την Πέργη στην Αντιόχεια, γιατί η
απόσταση είναι πάνω από εκατόν ογδόντα χιλιόμετρα κι ο δρόμος
ανηφορικός, δύσκολος. Ακολουθούσαν υποχρεωτικά, τις κοιλάδες
που σχηματίζουν τα ποτάμια κι ανέβαιναν συνέχεια προς τα επάνω
για να φτάσουν τελικά στ’ οροπέδιο της Πισιδίας, που ξεπερνάει σε
ύψος τα χίλια μέτρα, κι είναι περικυκλωμένο από χιονισμένες βουνοκορφές. Ο δρόμος περνούσε από περιοχές άγριες κι ερημικές. Οι
κοιλάδες αυτές, δέρνονται ασταμάτητα από δυνατούς ανέμους και
καταιγίδες. Το
έδαφος είναι απόκρημνο και συχνά ο δρόμος
διακόπτεται από κατολισθήσεις του χιονιού και των βράχων.
Στις περιοχές αυτές δεν υπήρχαν χωριά και πόλεις. Οι μόνοι
κάτοικοι της περιοχής ήταν ληστές και φυγαδευμένοι σκλάβοι. Οι
τελευταίοι ιδιαίτερα, γνωρίζοντας πως στην περίπτωση που θα τους
έπιαναν τους περίμενε ο θανατος πάνω στο σταυρό, γινόντουσαν
τρομερά άγριοι κι αφιλόξενοι στους ταξιδιώτες που θα
παρακινδύνευαν να περάσουν από την περιοχή. Τη νύχτα,
κρυβόντουσαν μέσα σε σπηλιές, αλλά το ταξίδι τη νύχτα γινόταν
ακόμα πιο επικίνδυνο από τα κοπάδια των άγριων ζώων. Ύαινες και
λύκοι ήταν οι αυτόχθονες κάτοικοι της περιοχής, κι άλλοίμονο στα
θύματά τους.
Μ’ άλλα λόγια το ταξίδι από την Πέργη στην Αντιόχεια της Πισιδίας
ήταν τρομερά επικίνδυνο, κι ο ταξιδιώτης κινδύνευε κάθε στιγμή να
χάσει τη ζωή του. Όλα αυτά, φαίνεται πως τα «αγνοούσε ο αφελής

και σεβάσμιος ψευδαπόστολος που συνέταξε τον 4ο αιώνα τις
Π ρ ά ξ ε ι ς , γιατί δεν αναφέρει κανένα επεισόδιο που συνέβη στο
ταξίδι, ούτε καν το γεγονός, πως το ταξίδι ήταν δύσκολο. Αναφέρει
απλώς, πως ο Παύλος κι ο Βαρνάβας πήγαν από την Πέργη στη
Πισιδία, λες και πρόκειται για ένα μικρό περίπατο λίγων ωρών πάνω
σε μια καλοστρωμένη και καλοφυλαγμένη ρωμαϊκή λεωφόρο.
Άλλοι είναι οι λόγοι, που υποχρέωσαν τους δυο «αποστόλους» να
πάρουν ένα τέτοιο δρόμο. Κι οι λόγοι αυτοί, ήταν πως φοβόντουσαν
τη σύλληψή τους, από τις ρωμαϊκές αρχές που τους καταζητούσαν
για το έγκλημα, που έγινε στην Πάφο. Μόνο έτσι, θα μπορούσε να
δικαιολογηθεί μια τόσο επικίνδυνη πορεία. Διαφορετικά, είτε είχαν
χάσει τελείως τα λογικά τους, είτε αποφάσισαν να κηρύξουν το
«λόγο του Θεού» στις ύαινες και στους λύκους, δώδεκα αιώνες πριν
από τον Φραγκίσκο της Ασίζης.
Μετά την Αντιόχεια της Πισιδίας, οι δυο σύντροφοι διασχίζουν πάλι
μια έρημη κι επικίνδυνη περιοχή, για να φτάσουν στο Ικόνιο, μετά
από πορεία εκατόν πενήντα χιλιομέτρων. Στο Ικόνιο, δεν τους
υποδέχτηκαν καλά, κι έτσι μετά από μια σύντομη παραμονή,
φεύγουν και πηγαίνουν στις πόλεις της Λυκαονίας, τα Λύστρα και τη
Δέρβη. Στα Λύστρα, το πλήθος λιθοβόλησε τον Παύλο, εκείνος όμως
έκανε τον πεθαμένο, κι όταν ο κόσμος απομακρύνθηκε ο Βαρνάβας
τον συνέφερε κι έφυγαν μαζί για τη Δέρβη. Το περίεργο είναι, πως ο
παραδοσιακός Ιουδαϊκός λιθοβολισμός απαιτούσε την παρουσία ενός
ιερέα, που διαπίστωνε το θανατο του κατάδικου και διάταζε το
θάψιμό του. Τίποτα, όμως, από αυτά δε συνέβη στην περίπτωση που
αναφέραμε, κι αυτό μας κάνει ν' αμφιβάλλουμε αν πράγματι συνέβη
το γεγονός. Αν παραδεχτούμε πως, πράγματι, λιθοβόλησαν τον
Παύλο, θα πρέπει και να παραδεχτούμε πως ο λιθοβολισμός του δεν
έγινε από Ιουδαίους και δεν είχε καμιά σχέση με την κλασσική
Ιουδαϊκή παράδοση, αλλ’ απλούστατα, οι άνθρωποι της πόλης τον
οδήγησαν εξω από τα τείχη και τον έδιωξαν, πετώντας πίσω του
πέτρες.
Τελικά μετά τη Δέρβη, ο Παύλος κι ο Βαρνάβας γύρισαν πίσω και
ακολουθώντας ανάποδα το ίδιο όρομολόγιο (πολύ διακριτικά βέβαια,
κι αποφεύγοντας να κάνουν κήρυγμα) πέρασαν πάλι από το Ικόνιο,
την Αντιόχεια της Πισιδίας, την Πέργη κι έφτασαν στο λιμάνι της
Αττάλειας. Από κει, πήραν το πλοίο κι έφτασαν στην Αντιόχεια της
Συρίας. Θα παρατηρήσουμε πως στο ταξίδι του γυρισμού, απέφυγαν
να επισκεφθούν και πάλι την Κύπρο, παρόλο που υποτίθεται πως
εκεί βρισκόταν ο Ανθύπατος Σέργιος Παύλος, που είχε πιστέψει
πλέον και χρωστούσε στον Παύλο τη σωτηρία της ψυχής του. Τo
γεγονός πως απέφυγαν να ξαναπατήσουν το πόδι τους στην Κύπρο,
σημαίνει πολλά.

Φαίνεται μάλιστα, πως στο επεισόδιο της Κύπρου, τον κύριο ρόλο
τον έπαιξε ο Παύλος, κι αυτός ήταν ο βασικός υπεύθυνος. Αυτό
επιβεβαιώνεται από το γεγονός, πως ο ίδιος δε γύρισε ποτέ του στην
Κύπρο, ενώ, αντίθετα ο Βαρνάβας μαζί με τον Ιωάννη - Μάρκο,
ξαναγυρίζει διακριτικά στο νησί αργότερα, με σκοπό να πουλήσει την
περιουσία που είχε εκεί. Ο Παύλος, τη στιγμή που έφευγαν,
αρνήθηκε να τους ακολουθήσει. Προτίμησε να πάει στην Κιλικία,
διασχίζοντας τη Συρία κι αρχίζοντας και πάλι, ένα μακρύ και
κουραστικό ταξίδι ( Π ρ ά ξ ε ι ς IE, 36 - 38-41).
Ας σταματήσουμε εδώ, κι ας βγάλουμε το συμπέρασμα της
επεισόδιο της Πάφου, η εγκληματική ενέργεια
περιοδείας. Το
εναντίον του φίλου και προστατευόμενου ενός ρωμαίου Ανθύπατου,
του Ιουδαίου με τ’ όνομα Ελύμας - Μπαρ -Ιησούς, είναι ο πρώτος
φάκελλος που η ρωμαϊκή αστυνομία ανοίγει σε βάρος κάποιου
Εβραίου με τ’ όνομα Σαούλ, ή κάποιου προσήλυτου στον Ιουδαϊσμό,
Ιδουμαίου, με τ’ όνομα Σαύλος. Ο φάκελλος περιέχει μια βαρειά
κατηγορία, κι η ποινή είναι θάνατος, ακόμα και για ένα ρωμαίο
πολίτη.
Ένας δεύτερος φάκελλος ανοίγει αργότερα, με βάση μια μήνυση
του Σανχεντρίν και των Ιουδαίων της Ιερουσαλήμ εναντίον κάποιου
Παύλου. Περιέχει κατηγορίες, που άφορούν παραβάσεις των
Ιουδαϊκών νόμων, βλασφημίες και ιεροσυλίες, και μια πολιτική
κατηγορία: επαναστατική δράση, στα πλαίσια του κινήματος κάποιου
Ιησού - Μπαρ - Ιούδα, που σταυρώθηκε από τον προκουράτορα
Πόντιο Πιλάτο, για στάση εναντίον του Αυτοκράτορα, και που ο
Παύλος διαδίδει πως αναστήθηκε κι εξακολουθεί τη δράση του
ζωντανός. Η κατηγορία αυτή επιβεβαιώνεται από το διάταγμα του
Αυτοκράτορα Κλαύδιου, που έδιωξε όλους τους Εβραίους της Ρώμης,
γιατί επαναστατούν αδιάκοπα οτ’ όνομα αυτού του Ιησού, που τον
ονομάζουν και «Χριστό».
Ο δεύτερος αυτός φάκελλος, χάρις στις σημαντικές γνωριμίες του
Παύλου, μεταμορφώνεται σε μια ευνοϊκή αναφορά του χιλίαρχου
Κλαύδιου Λυσία και του προκουράτου Αντώνιου Φέλιξ. Δυστυχώς, η
αναφορά αυτή χάθηκε με το ναυάγιο του πλοίου, που μετέφερε τον
Παύλο από την Καισάρεια στη Ρώμη.
Σέ λίγα χρόνια, θ’ ανοίξει ένας τρίτος φάκελλος, με μια πολύ
βαρύτερη κατηγορία. Πρόκειται για τη συμμετοχή του Παύλου σε μια
συνομωσία εναντίον του Αυτοκράτορα Νέρωνα.; Αμέσως έπειτα θ’
ακολουθήσει ένας τέταρτος φάκελλος, που .θ’ αφορά τις ευθύνες
του Παύλου για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Ρώμη. Οι δυο
τελευταίοι φάκελλοι θα σημάνουν και το τέλος του απίθανου αυτού
τυχοδιώκτη, και το περιεχόμενο τους θα το εξετάσουμε αναλυτικά,
στα επόμενα κεφάλαια.
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Τα Πάθη του Σαύλου - Παύλου
Η δυστυχία, όπως και η ευλάβεια ευλάβεια μπορούν να
καταντήσουνε συνήθεια!...
Graham Greene: Η Δύναμη, κι η Δόξα.

Ένα από τα προβλήματα που πρέπει ακόμα να εξετάσουμε, είναι τα
διάφορα μαρτύρια που υποτίθεται πως υπέφερε ο Παύλος στη
διάρκεια των «αποστολικών» ταξιδιών του. Το μόνο που θα
μπορούσαμε να πούμε με την πρώτη ματιά, είναι πως δημιουργεί
έναν όμορφο ρόλο για τον εαυτό του, και πως η αλήθεια θα πρέπει
να είναι τελείως διαφορετική. Ας δούμε τί μας λέει, πάνω στο θέμα:
«εθηριομάχησα εν Εφέσω...» ( Α ΄ Π ρ ο ς
32).

Κορινθίους

ΙΕ΄

Αν ανοίξουμε τις Π ρ ά ξ ε ι ς σ τ ο σημείο όπου αφηγούνται την
παραμονή του Παύλου στην Έφεσο, θα δούμε πως τίποτα δεν
συνέβη. Απλούστατα, επειδή κήρυττε πως οι θεοί δεν πρέπει να
λατρεύωνται γιατί είναι φτιαγμένοι από χέρια ανθρώπων, οι τεχνίτες
που κέρδιζαν πολλά από την κατασκευή αγαλμάτων, ξεσήκωσαν τον
κόσμο εναντίον του. Χάρις όμως στη ρωμαϊκή του υπηκοότητα και
την ευνοϊκή παρέμβαση των Ασιαρχών της πόλης, σώθηκε από τα
χέρια τους χωρίς να χρειαστεί να «θηριομαχήσει». Οι Ασίαρχοι ήταν
άνθρωποι από τις πλούσιες τάξεις, που ρύθμιζαν τα θεάματα και τη
λατρεία της κάθε ασιατικής επαρχίας προς τη Ρώμη και τον Καίσαρα.
Εκλέγονταν για ένα χρόνο και ξόδευαν τεράστια ποσά για την
οργάνωση των δημοσίων θεαμάτων. Ανάλογα βέβαια, ήταν και

κέρδη τους. Θα ήταν τελείως παράλογο να νομίσουμε πως πλούσιοι
και μορφωμένοι άνθρωποι σ’ αυτούς, τηρητές των ρωμαϊκών
παραδόσεων, αποφάσισαν μια μέρα να ρίξουν στα θηρία μαζί με
κατάδικους της τελεταίας υποστάθμης, ένα ρωμαίο πολίτη. Ένα
τέτοιο γεγονός θα προκαλούσε σκάνδαλο, κι οι Ασίαρχοι, εκτός από
τη θέση τους, θα διακινδύνευαν και την περιουσία τους και τη ζωή
τους.

Ακόμα, η αποσπασματική φράση που αναφέραμε, υπονοεί πως ο
Παύλος, όχι μόνο πάλεψε με τα θηρία, αλλά και νίκησε! Οι άνθρωπο
που αντιμετώπιζαν τα θηρία ήταν δύο ειδών. Είτε απλοί
θανατοποινίτες που τους έρριχναν άοπλους στα θηρία και
κατασπαράζονταν από αυτά, διασκεδάζοντας με τον πανικό και την
αγωνία τους το πλήθος, είτε ήταν επαγγελματίες θηριομάχοι, που
ασκημένοι σε μια ιδιαίτερη τεχνική ανάλογα με το κάθε Ζώο,
πετύχαιναν να το
εξουδετερώσουν. Βέβαια και στη δεύτερη
περίπτωση, δεν έλλειπαν τ’ ατυχήματα κι αυτό διασκέδαζε το
πλήθος. Οι θηριομάχοι ήταν λίγοι και γνωστοί για την τέχνη τους.
Συνήθως ήταν κι αυτοί θανατοποινίτες που ζούσαν μόνο επειδή
πρόσφεραν ένα ενδιαφέρον θέαμα. Έπαιρναν μυθικά ονόματα, κι
όλος ο κόσμος τους γνώριζε όπως γνωρίζει σήμερα τα μεγάλα
ονόματα των ποδοσφαιριστών και των παλαιστών. Θα ήταν λοιπόν,
τελείως απίθανο να παραδεχτούμε πως ο Παύλος ήταν ένας
επάγγελματίας θηριομάχος.
Ωστόσο ο ίδιος δεν φαίνεται πως διστάζει να κολακέψει τον εαυτό
του, γιατί στην Β΄ Προς Τιμόθεον μας λέει: «και ερρύσθην εκ
στόματος λέοντος..» (Δ', 17). Όταν γράφει το παραπάνω κείμενο
στον Τιμόθεο, που βρίσκεται στην Έφεσο, ο ίδιος είναι φυλακισμένος
στη Ρώμη, περιμένοντας τη δεύτερη δίκη του, μετά τη σύλληψή του
στην Τροία. Έχει περάσει ήδη από τους ανώτατους αξιωματούχους,
που τον ανάκριναν με τρόπο ευγενικό. Σε καμιά περίπτωση δεν
αντιμετωπίζει τη θανάτωσή του στον ιππόδρομο από τα θηρία, γιατί
ποτέ στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία δε θανατώθηκε ρωμαίος πολίτης με
τον τρόπο αυτόν. Η μόνη θανατική εκτέλεση για ένα ρωμαίο πολίτη,
ήταν ο έντιμος κι ανώδυνος αποκεφαλισμός.
Ο ίδιος όμως ισχυρίζεται πως υπέφερε κι άλλα μαρτύρια: «υπό
Ιουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρά μίαν έλαβον, τρις
ερραβδίσθην, άπαξ ελιθάσθην...» ( Β ΄ Π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς ΙΑ',
24).
Η μαστίγωση, σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, γινόταν με απλό
δερμάτινο μαστίγιο, χωρίς να έχει στην άκρη του τις σιδερένιες
μπάλλες όπως τα ρωμαϊκά φραγγέλια. Ο δήμιος χτυπούσε στην

πλάτη τριάντα - εννιά φορές, κι ο κατάδικος δεν κινδύνευε ποτέ να
χάσει τη ζωή του από μια τέτοια ποινή. Ωστόσο, όσο κι αν ψάξουμε
να βρούμε τις πέντε αυτές μαστιγώσεις στις Π ρ ά ξ ε ι ς κ α ι τ ι ς
Ε π ι σ τ ο λ έ ς , ο κόπος θα είναι άδικος. Δεν α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι
π ο υ θ ε ν ά ! Ακόμα σ’ ένα άλλο σημείο των Π ρ ά ξ ε ω ν , ο
Παύλος θυμίζει στους διώκτες του πως είναι ρωμαίος πολίτης και
κατά συνέπεια δεν έχουν δικαίωμα να τον χτυπήσουν: « ει
άνθρωπον Ρωμαίον και άκατάκριτον έξεστιν υμίν μαστίζειν; »
( Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΒ', 25).
Πράγματι, από τους ρωμαϊκούς νόμους απαγορευόταν αύστηρά το
μαστίγωμα ή ο ραβδισμός ενός ρωμαίου πολίτη. Πώς λοιπόν θα
μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μια ποινή, που δεν είχε δικαίωμα
να επιβάλει ένας ρωμαίος χιλίαρχος και φρούραρχος μιας σημαντικής
πόλης, εκτελέστηκε με διαταγή ενός ασήμαντου αρχισυνάγωγου; Ο
Παύλος είχε αδιάκοπα μαζί του έγγραφα που πιστοποιούσαν τη
ρωμαϊκή του υπηκοότητα. Όπως μας πληροφορεί ο Δίων Κάσσιος
στη Ρ ω μ α ϊ κ ή Ι σ τ ο ρ ί α του, το δικαίωμα απόδοσης του τίτλου
του Ρωμαίου πολίτη το είχε αρχικά ο Ρωμαϊκός Δήμος, μετά η
Ρωμαϊκή Σύγκλητος, και τέλος ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Κάθε
νεογέννητο που είχε δικαίωμα ν’ αποκτήσει την ιδιότητα αυτήν,
δηλωνόταν μέσα σε τριάντα μέρες από τη γέννηση του, είτε στον
θησαυροφύλακα της Ρώμης είτε στους Δημόσιους Λειτουργούς των
επαρχιών. Αυτοί προμήθευαν τον ενδιαφερόμενο με τ’ απαραίτητα
έγγραφα, έτσι που για όλη του τη ζωή, μπορούσε ν' αποδεικνύει
στον οποιοδήποτε την ιδιότητά του. Είμαστε σίγουροι πως ο Παύλος
είχε στην κατοχή του τέτοια έγγραφα, γιατί δεν έφτανε απλώς ο
ισχυρισμός του πως ήταν Ρωμαίος πολίτης για να τον πιστέψουν.
Από την άλλη μεριά, αν το άτομο ήταν σκλάβος ή κατάδικος, είχε
χαραγμένο πάνω στο δέρμα του, με πυρωμένο σίδερο, το σημάδι
της σκλαβιάς και της καταδίκης του.
Τα σημάδια αυτά, ήταν διαφορετικά, ανάλογα με την περίπτωση. Ο
κοινός σκλάβος είχε ένα σημάδι γύρω από το Λαιμό του, σαν
χαλινάρι. Ο κατάδικος των ορυχείων είχε το ένα μάτι του βγαλμένο
και το γόνατο του τρυπημένο από πυρωμένο σίδερο. Ένα πλατύ
σημάδι από πυρωμένο σίδερο πάνω στο μέτωπο, ήταν το σύμβολο
του σκλάβου που είχε δραπετεύσει κι είχε συλληφθεί. Ένα δάχτυλο ή
ένα χέρι κομμένο, ήταν σημάδι για το σκλάβο που είχε κλέψει.
Στίγματα στη πλάτη από πυρωμένο σιδερένιο μαστίγιο, ήταν τα
σημάδι των κατάδικων που είχαν εγκληματίσει στον στρατό. Έvas
απελεύθερος είχε πάντα επάνω του το σημάδι του σκλάβου, δηλαδή
το χαλινάρι γύρω από το λαιμό. Για ν’ αποδείξει τη θέση του, είχε
πάντοτε μαζί του μια περγαμηνή που αποτελούσε αντίγραφο της
πράξης της απελευθέρωσής του.

Μάλλα λόγια, ήταν πολύ εύκολο ν’ αποδείξει ο Παύλος τη Ρωμαϊκή
του υπηκοότητα, και ν’ αποφύγει έτσι την οποιαδήποτε σωματική
ποινή. Σαν Ρωμαίος πολίτης, είχε την ελευθερία του λόγου και
δικαίωμα να διαδίδει οποιαδήποτε θεωρία, χωρίς να κινδυνεύει. Η
μόνη περίπτωση που θα προκαλούσε μια καταδικαστική απόφαση
εναντίον του, ήταν πράξεις που παρέβαιναν αποδεδειγμένα τους
ρωμαϊκούς νόμους.
Όσο για το δήθεν λιθοβολισμό του στη Λυκαονία, εξηγήσαμε ήδη
στο προηγούμενο κεφάλαιο, πως είτε η περίπτωση είναι καθαρά
φανταστική είτε πρόκειται για μια δημόσια αποπομπή. Είναι πολύ
απίθανος ο ισχυρισμός, πως μια ολιγάριθμη Ιουδαϊκή κοινότητα
κατεδίκασε σε θάνατο ένα Ρωμαίο πολίτη μέσα σε μια πόλη καθαρά
ελληνιστική, με ρωμαϊκή διακυβέρνηση.
Τα Λύστρα ήταν μία ασήμαντη πολιτεία, και στα ερείπια της που
σώζονται μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως
χτίστηκε ποτέ εκεί μία εβραϊκή συναγωγή. Κατά συνέπεια δεν είναι
δυνατόν η ρωμαϊκή φρουρά να επέτρεψε τη θανατική εκτέλεση ενός
ρωμαίου πολίτη από ασήμαντους και ξένους Ιουδαίους. Όλόκληρη
αυτή η Ιστορία, είναι ένα ακόμη νόθο κατασκεύασμα της φαντασίας
των ανώνυμων γραφέων του 4ου αιώνα.

Τ ΡΙΤ Ο Μ Ε ΡΟΣ

ΟΙ ΦΛ ΟΓΕ Σ Τ ΗΣ ΡΩΜ ΗΣ
Κι όταν θα σας αντικρύσουμε μέσα στις αιώνιες φλόγες, πώς θα
γελάμε...
Τι μεγάλη που θα είναι η χαρά μας!...»
Τερτυλλιανός De Ρaenitentia

18
Η Πόρνη της Αποκάλυψης
Όποιος τολμήσει να βλάψει τη Ρώμη, θα στιγματιστεί σα
μητροκτόνος στα μάτια του πολιτισμένου κόσμου και στην Αιώνια
Δικαιοσύνη του Θεού!..
Πίος ο ΙΒ΄
Δήλωση, στο Κολλέγιο των Καρδιναλίων,
στα 1944.
... και εν πυρί κατακαυθήσεται...
και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων...
Αποκάλυψη: ΙΗ', 8 και Ιθ', 3

Από το 1919 έως το 1932, ίσχυε στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής, ο νόμος της «Ποτοαπαγόρευσης». Άμεση συνέπεια του
νόμου, ήταν η εξαρση του γκαγκστερισμού. Οι ομάδες των
κακοποιών, που ασχολούνταν βασικά με το
λαθρεμπόριο των
ποτών, πριν να οπλιστούν με αυτόματα όπλα, χρησιμοποιούσαν ένα
φρικτό κατασκεύασμα που το ονόμαζαν: L A L U P A ή L U P A R A ,
μ’ άλλα λόγια «ή λύκαινα».
Η «λύκαινα» ήταν ένα κοινό κυνηγητικό ντουφέκι, είτε δίκαννο
είτε επαναληπτικό, που έρριχνε με χειροποίητα φυσίγγια, γεμισμένα
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του
με χοντρά μολυβένια σκάγια. Το
όπλου, ήταν πως του πριόνιζαν την κάννη και τη χειρολαβή, έτσι
που να μεταφέρεται εύκολα και να κρύβεται κάτω από τα ρούχα. Η

απλή κατοχή ενός τέτοιου όπλου, είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση
σύλληψη και φυλάκιση του κακοποιού.
Θα πρέπει να πούμε πως ο τύπος του όπλου αυτού, μπήκε στην
αμερικάνικη πραγματικότητα με τους φονιάδες της C O S A
N O S T R A , κι είναι ανάμνηση ενός καθαρά σικελικού όπλου, που
χρησιμοποιούσαν οι βοσκοί του Παλέρμου στις βεντέτες τους. Ενώ η
εύθυβολία του όπλου είναι ανύπαρκτη σε μεγάλη απόσταση, στα
λίγα μέτρα τ’ αποτελέσματά του είναι φρικτά. Το θύμα δέχεται μια
ξαφνική βολή από χοντρά σκάγια που το παραμορφώνουν
κυριολεκτικά σκοτώνοντάς το. Φαίνεται πως με την ίδια μέθοδο, οι
βοσκοί αντιμετώπιζαν τους λύκους περιμένοντας τους ακίνητοι μέχρι
να πλησιάσουν.
Αλλά, θαναρωτηθεί ο αναγνώστης, για ποιο λόγο αναφερθήκαμε
στ’ όπλο αυτό; Απλούστατα, από έναν ερωτικό συσχετισμό. Η
«λύκαινα» θεωρούνταν πάντοτε «πιστή συντρόφισσα» του μαφιόζου
κακοποιού η του βοσκού πρόγονού του. Και «LUPA», στα λατινικά δε
σημαίνει μόνο λύκαινα, αλλά και πόρνη του δρόμου, κι ο
χαρακτηρισμός αυτός προέρχεται από τη φιληδονία που χαρακτηρίζει
και τις δυό. Σ’ αυτή την ετυμολογία, στηρίζεται και τ’ όνομα της
γιορτής LUPERCALII (τα Λουπερκάλια).
Η γιορτή αυτή, γινόταν κάθε χρόνο στη Ρώμη, στις 15
Φεβρουαρίου, για να τιμηθεί ο θεός LUPERCUS, που αποτελεί τη
ρωμαϊκή μεταμόρφωση του Έλληνα θεού Πάνα. Θυσίαζαν δυο
κατσίκες κι ένα σκύλο και με τα δέρματα των ζώων έφτιαχναν
μαστίγια που μ’ αυτά οι οργανωτές της γιορτής, οι LUPERCI, έτρεχαν
μέσα στους δρόμους της πόλης και χτυπούσαν όλους τους
περαστικούς, άντρες και γυναίκες. Ο Θεός LUPERCUS ήταν
προστάτης των κοπαδιών, αλλά και Θεός της γυναικείας
γονιμότητας. Οι γυναίκες, μισόγυμνες στους δρόμους, δεχόντουσαν
μ’ ευχαρίστηση τα μαστιγώματα, γιατί πίστευαν πως μ’ αυτά οι
στείρες γινόντουσαν γόνιμες κι οι γόνιμες θα είχαν εύκολη γέννα.
Βέβαια, από πρακτική και γονιμοποιητική άποψη, το
απλό
μαστίγωμα δεν έφτανε, για τ’ αποκτήσουν οι γυναίκες παιδιά, κι έτσι
σιγά - σιγά, η γιορτή του LUPERCUS έγινε ένα δημόσιο όργιο, όπου
άντρες και γυναίκες ερεθισμένοι από το πρωταρχικό μαστίγωμα
εποδίδονταν σε όλων των ειδών τις σεξουαλικές παραλλαγές, για να
καταπολεμήσουν την πληγή της στειρότητας. Μόλις τον 4ο αιώνα, ο
Πάπας Γελάσιος ο Α', απαγόρεψε τα Λουπερκάλια.
Ξαναγυρίζοντας στη «λύκαινα», την συντρόφισσα των σικελών
βοσκών, παρατηρούμε πως τ’ όνομά της προέρχεται από μια
πανάρχαια λατινική παράδοση. Στην Αρχαία Ρώμη, ο βοσκός ήταν,
είτε ένας από τους γιους της οικογένειας, είτε κάποιος δούλος. Ζούσε
ατέλειωτους μήνες, τελείως απομονωμένος, με το κοπάδι και τους

σκύλους του, έχοντας για τροφή του ελιές, φρούτα, μέλι, γάλα, τυρί
και καθαρό νερό. Για να ικανοποιηθούν οι σεξουαλικές ανάγκες των
βοσκών, υπήρχαν οι πλανόδιες πόρνες. Για να τις πληρώσουν, οι
βοσκοί, που σπάνια είχαν χρήματα επάνω τους, είτε προσφεραν
μέρος από τα προϊόντα τους, είτε εξαργύρωναν ένα πρόβατο, στον
προστάτη της πόρνης.
Έτσι, τη μακρυνή εκείνη εποχή, οι πόρνες δεν «έτρωγαν» τις
περιουσίες των πλούσιων, όπως σήμερα, αλλά τα κοπάδια των
βοσκών. Γι’ αυτό και τους δόθηκε η προσωνυμία «λύκαινες», που
συμβόλιζε ακριβώς τον τρόπο της πληρωμής τους.
Κι η Ρώμη χρωστάει σε μια από τις «λύκαινες»αυτές, τη ζωή του
ιδρυτή της. . .
Ας θυμηθούμε εδώ το μύθο για την ίδρυση της Ρώμης.
Σύμφωνα με τα γραπτά του Βάρρωνα (VARRON η Ούάρρων, όπως
τον θέλει η παρεφθαρμένη ελληνική προφορά), που έζησε την
εποχή του Ιούλιου Καίσαρα, η Ρώμη ιδρύθηκε το 753 π.Χ. από τον
Ρωμύλο, που ήταν απόγονος του Ομηρικού ήρωα της Τροίας, Αινεία,
που εγκαταστάθηκε στις όχθες του Τίβερη μετά την καταστροφή της
πόλης του από τους Έλληνες. Ο Ρωμύλος είχε ένα δίδυμο αδελφό,
τον Ρώμο. και οι δυο ήταν γιοί της Ρέας Σίλβιας, κόρης του βασιλιά
Numitor. Η Ρέα Σίλβια απόκτησε τα δυο παιδιά από τον έρωτά της με
το θεό Mars (τον Άρη - τουλάχιστον αυτήν την εξήγηση έδωσε στον
πατέρα της.
Ο βασιλιάς Numitor όμως, έχασε το βασίλειό του από τον Amulius
κι ο τελευταίος εγκατέλειψε τα δυο παιδιά στις όχθες του Τίβερη.
Ωστόσο τα δυο παιδιά δεν πέθαναν. Τα βρήκε μια λύκαινα στους
πρόποδες του λόφου Παλατίνου και τα θήλασε κάτω από μια συκιά.
Τα παιδιά μεγάλωσαν στη συνέχεια, κάτω από την προστασία του
Βοσκού Fαustulus, κι όταν έγιναν πλέον άντρες, έσφαξαν τον
Amulius κι απόδωσαν πάλι τον θρόνο στον πάππο τους, τον Numitor.
Αργότερα αποφασίζουν να κτίσουν μια πόλη και διαλέγουν σαν
τοποθεσία, το λόφο του Παλατίνου, όπου τους θήλασε η λύκαινα.
Τραβώντας κλήρο, ο Ρωμύλος καθορίζεται σα βασιλιάς της
καινούργιας πολιτείας, κι αποφασίζει να την ονομάσει Ρώμη. Μάλιστα
χαράζει με τ’ άροτρό του τα όρια της πολιτείας. Ο Ρώμος, από ζήλεια
που δεν τον ευνόησε η τύχη να γίνει αυτός βασιλιάς, αποφασίζει να
καταστρέψει τα όρια που χάραξε ο αδελφός του, με τη δικαιολογία,
ότι όταν χαράχτηκαν η μέρα ήταν δυσοίωνη γι αυτήν την εργασία. Ο
Ρωμύλος, βλέποντας την πράξη του αδελφού του, τον σκοτώνει, κι
έτσι εκπληρώνει την πανάρχαια παράδοση της εξιλεωτικής θυσίας με
τη θεμελίωση του κάθε ανθρώπινου έργου.

Ο πρώτος βασιλιάς της Ρώμης μετάτρεψε την καινούργια πόλη σε
άσυλο των κακοποιών και των παρανόμων. Παρατηρήθηκε σύντομα
μια τρομερή έλλειψη γυναικών. Για να λύσουν το πρόβλημα αυτό
και να σταθεροποιήσουν τους κάτοικους στην πόλη, οι ρωμαίοι
άρπαξαν τις γυναίκες ενός γειτονικού λαού, των Σαββίνων.
Ακολούθησε ένας πόλεμος ανάμεσα στους δυο λαούς. Αλλά με τη
μεσολάβηση των γυναικών, που τελικά τους άρεσε η αρπαγή τους, οι
δυο λαοί συμφιλιώθηκαν κι οι πόλεις τους ενώθηκαν. Όσο για το
Ρωμύλο, η παράδοση αναφέρει πως χάθηκε με μυστηριώδη τρόπο,
από μια αστραπή, κατά τη διάρκεια μιας θρησκευτικής τελετής. Έτσι
θεοποιήθηκε με τ’ όνομα Quirinus. Τ’ όνομα αυτό, προέρχεται
μάλλον από τη λέξη «Quirites» που ήταν το αρχικό όνομα των
Σαβίνων, και που το οικειοποιήθηκαν οι Ρωμαίοι μετά την ανάμειξη
των δυο λαών, τον 8ο π.Χ. αιώνα. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τη
λέξη αυτήν, για να χαρακτηρίσουν τους πολίτες που είχαν απολυθεί
από τις τάξεις του στρατού.
Ας δούμε τώρα την
παραδοσιακή φήμη.

αλήθεια

που κρύβεται

πίσω από

την

Η λύκαινα που θήλασε κι ανάθρεψε τα δυο παιδιά, ήταν μια από τις
πλανόδιες πόρνες. Τα δίδυμα ίσως να ήταν δικά της παιδιά ή παιδιά
μιας συναδέλφου της άρρωστης ή πεθαμένης. Τα παιδιά μεγάλωσαν
στη στάνη ενός από τους συνηθισμένους της πελάτες, του βοσκού
Faustulus, και συχνά έμεναν μαζί του, στη διάρκεια των
επαγγελματικών περιοδειών της μητέρας τους. Τίποτα το περίεργο κι
αφύσικο στην περίπτωση αυτήν. Ακόμα είναι πολύ πιθανό, πως η
στάνη ή μάλλον το μαντρί, ήταν φτιαγμένο γύρω από μια μεγάλη
συκιά, πράγμα που χαράχτηκε μ’ εντυπωσιακό τρόπο, στη μνήμη
των παιδιών.
Αυτό που είναι απίθανο, είναι η έκδοση πως μια πραγματική
λύκαινα ανέλαβε να θρέψει και να μεγαλώσει τα δυο παιδιά. Βέβαια,
είναι γνωστές οι περιπτώσεις παιδιών, που μεγάλωσαν από μια
λύκαινα, ανάμεσα στα λυκόπουλα, αλλά είναι ακόμη πιο γνωστό,
πως τα παιδιά αυτά παρουσίασαν όλα τα χαρακτηριστικά του ζώου
που τ’ ανάθρεψε, κι έξω από την εξωτερική τους εμφάνιση δεν είχαν
τίποτα το κοινό με ανθρώπινα όντα. Περπατούσαν με τα τέσσερα,
ρούφαγαν το νερό με τη γλώσσα όπως τα σκυλιά, ξέσκιζαν κι
έτρωγαν ωμό κρέας, και ούρλιαζαν όπως ακριβώς οι λύκοι. Όσοι
δοκίμασαν να μορφώσουν τέτοια παιδιά, συνάντησαν τρομερές
δυσκολίες, και το τελικό αποτέλεσμα ήταν πως τα παιδιά αυτά πέθαιναν από κατάθλιψη και νοσταλγία για την ελεύθερη ζωή τους, πριν
να κλείσουν τα είκοσί τους χρόνια. Κατά συνέπεια, είναι αστήρικτη η
εκδοχή, πως δυο δίδυμα παιδιά, ανατράφηκαν σα ζώα από μια
λύκαινα και, στη συνέχεια, μορφώθηκαν από έναν αγράμματο

βοσκό, για να γίνουν τελικά εκδικητές του παππού τους και ιδρυτές
μιας πόλης. Βλέπουμε λοιπόν, πως έχει περισσότερη συνέπεια κι
αληθοφάνεια η
εκδοχή, πως η «λύκαινα» ήταν στην
πραγματικότητα μια πλανόδια πόρνη, που αναζητούσε τους πελάτες
της στα βοσκοτόπια του Τίβερη.
Έτσι, ένα από τα σύμβολα της Ρώμης ήταν η «λύκαινα».
Ένα άλλο σύμβολο είναι η «συκιά». Ο Τάκιτος αναφέρει σχετικά:
«Την ίδια χρονιά (πρόκειται για το 58 μ.Χ.), η συκιά Ruminal, που
κάτω από τον ίσκιο της πριν από οχτακόσια σαράντα χρόνια, είχαν
μεγαλώσει ο Ρώμος κι ο Ρωμύλος, έχασε τα κλαδιά της κι ο κορμός
της ξεράθηκε, γεγονός που ο κόσμος το θεώρησε σαν πολύ κακό
σημάδι...» (Τάκιτος: Χ ρ ο ν ι κ ά , XIII, 58).
Σύμφωνα με τον Βάρρωνα, η συκιά είχε πάρει τ’ όνομα Ruminal
από τη λατινική λέξη Rumis που σημαίνει θηλή μαστού. Κάτω από
τον ίσκιο της, τα δυο παιδιά θήλαζαν από τη λύκαινα.
Βλέπουμε λοιπόν, πως η συκιά αποτελούσε το σύμβολο της ζωής
και της δόξας της Ρώμης. Έτσι, δεν αποκλείεται, στη δίκη του Ιησού,
να κατατέθηκε εναντίον του το επεισόδιο όπου ο ηγέτης του
μεσσιανικού κινήματος καταράστηκε μια συκιά που δεν του έδωσε
καρπούς να φάει, παρ’ όλο που δεν ήταν η εποχή της, και ξεράθηκε.
Ο συμβολισμός του επεισοδίου θίγει άμεσα τη Ρώμη, κι η κατάρα της
συκιάς ήταν κατάρα που έπεφτε πάνω στην πρωτεύουσα της
Αυτοκρατορίας. Από μόνο του το επεισόδιο αυτό, προλόγιζε την
καταδίκη του:
«και την επαύριον εξελθόντων αυτών από Βηθανίας, επείνασε, και
ιδών συκήν από μακρόθεν έχουσαν φύλλα, ήλθεν ει άρα τι ευρήσει
εν αύτη. και ελθών επαυτήν ουδέν εύρεν ει μη φύλλα, ού γ ά ρ η ν
κ α ι ρ ό ς σ ύ κ ω ν , κ α ι αποκριθείς είπεν αυτή. Μηκέτι εκ σου εις
αιώνα μηδείς καρπόν φάγοι... και παραπορευόμενοι πρωί είδον την
συκήν έ ξ η ρ α μ έ ν η ν ε κ ρ ι ζ ώ ν , κ α ι α ναμνησθείς ο Πέτρος
λέγει αυτώ. Ραββί ίδε, η συκή ην κ α τ η ρ ά σ ω εξήρανται...» ( Μ ά
ρ κ ο ς : ΙΑ', 12-13 και 20-21).
Έτσι λοιπόν, η δυστυχισμένη συκιά έπρεπε να μαντέψει πως ο
Ιησούς πεινούσε κι έπρεπε να τα κανονίσει έτσι, ώστε μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα να του προσφέρει τα σύκα της, παρόλο που δεν ήταν
η εποχή της.
Με το παραπάνω επεισόδιο, αποκαλύπτεται γι’ άλλη μια φορά η
χαιρεκακία κι ο εκδικητικός χαρακτήρας του Ιησού, όπως τον
παρουσιάζουν και τα Ε υ α γ γ έ λ ι α τ η ς Π α ι δ ι κ ή ς Η λ ι κ ί α ς .

Ακόμα αποκαλύπτονται δυο άλλα πράγματα. Από τη μια μεριά η
περιορισμένη του δύναμη πάνω στη φύση, γιατί αν ήταν πράγματι
γιος του Θεού, θα μπορούσε να κάνει το δέντρο να βγάλει καρπούς
έστω κι εξω από την εποχή του, πράγμα που το ίδιο το φυτό δεν θα
μπορούσε να πετύχει με τις φυσιολογικές του δυνατότητες. Από την
άλλη μεριά πάλι επιβεβαιώνεται γι’ άλλη μια φορά το γεγονός πως ο
Ιησούς κατείχε αρκετές μαγικές γνώσεις για να προκαλέσει την
αποξήρανση του δέντρου. Οι Εβραίοι τον κατηγόρησαν συχνά για
την εφαρμογή της καταστροφικής μαγείας και ποτέ για την
παντοδυναμία του ενσαρκωμένου θεού.
Ας μην ξεχνάμε πως ο Ιησούς, με το επεισόδιο αυτό είχε ήδη
εξαφαλίσει την καταδίκη του. Η Ρωμαϊκή Δωδεκάδελτος απαγόρευε
αυστηρά την άσκηση καταστροφικής μαγείας, τόσο στους
ανθρώπους όσο και στα ζώα και τα φυτά. Επί πλέον, το γεγονός
πως το συγκεκριμένο θύμα ήταν μια συκιά κι όχι ένα οποιοδήποτε
άλλο δέντρο, θα μπορούσε να θεωρηθεί άσκηση ανακλαστικής
μαγείας σε βάρος ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που το
μαγικό της «ομοίωμα» ήταν η συκιά.
Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στη «λύκαινα», στη «συκιά» και στον
βοσκό Faustulus, στον λόφο του Παλατίνου.
Σύμφωνα με την παράδοση, η λύκαινα έζησε χρόνια ολόκληρα με
τα δυο παιδιά κάτω από τη συκιά, κι αυτό φαίνεται πολύ απίθανο,
πρώτ' απ’ όλα γιατί το ζώο αυτό είναι νομαδικό κι ακολουθεί ένα
δρομολόγιο σύμφωνα με τις μετακινήσεις της τροφής του, και
δεύτερον γιατί μια μόνιμα εγκατεστημένη λύκαινα, θα γινόταν πολύ
σύντομα θήραμα των βοσκών της περιοχής. Έτσι, ξαναγυρίζουμε
πάλι στη «λύκαινα», δηλαδή στην πλανόδια πόρνη. Το
καταπληκτικό σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι πως λίγα χρονιά μόλις
μετά τη διάδοση του μύθου της δημιουργίας της Ρώμης από τον
Βάρρωνα, οι Εβραίοι αρχίζουν να χαρακτηρίζουν τη Ρώμη, «Πόρνη».
Ο Βάρρων ήταν ένας λατίνος ποιητής και συγγραφέας, που
κατέγραψε σχεδόν όλες τις γνώσεις της εποχής του. Το
σημαντικότερο από τα έργα του που σώθηκαν, είναι το De Re
Rustica, ένα θαυμάσιο σύγγραμμα για τη γεωργία της εποχής του.
Έζησε ανάμεσα στα 116 και 27 π.Χ. και πέθανε αφήνοντας τη φήμη
ενός τρομερά μορφωμένου άνθρωπου, ενός είδους ζωντανής
εγκυκλοπαίδειας. Είναι αυτός που δημιούργησε το μύθο για την
ίδρυση της Ρώμης, και με βάση τα γραπτά του καθορίστηκε η αρχή
της ρωμαϊκής χρονολογικής μέτρησης, παρόλο που αργότερα έγιναν
πολλές διορθώσεις στο σύστημα αυτό. Όπως όλοι οι συγγραφείς του
καιρού του κολάκεψε με τη δημιουργία μύθων την πατρίδα του κι
είναι κατά κάποιο τρόπο ένας συγγραφέας «Ρωμαιοκεντρικός».

Όπως αποδείξαμε στο προηγούμενο Βιβλίο μας, η Αποκάλυψη δεν
είναι ένα κείμενο που γράφτηκε στα ελληνικά το 94, από τον Ιωάννη
τον Ευαγγελιστή, αλλ’ αντίθετα πρόκειται για ένα αραμαϊκό κείμενο,
πολιτιστικού και προπαγανδιστικού περιεχομένου, που απευθύνεται
στους καταπιεσμένους από το Ρωμαϊκό ζυγό Εβραίους, χρησιμοποιεί
θαυμάσια τα διαδεδομένα σύμβολα της εποχής και που ο
πιθανότερος συγγραφέας του είναι ο ίδιος ο Ιησούς, που το έγραψε
τη στιγμή που Βρισκόταν ακόμα εξόριστος στην Αίγυπτο, δηλαδή,
Αποκάλυψη
πριν από το 27 ή 29 μ.Χ. Μ ά λ λ α λ ό γ ι α , η
γράφτηκε,
μόλις
πενήντα
χρόνια
μετά
το
θανατο του Βάρρωνα και τ η
διάδοση της
αφήγησης που σχετίζεται με την ίόρυση της
Ρώμης.
Και είναι η πρώτη φορά, που αναφέρεται στον γραπτό λόγο ο
όρος «πόρνη» για να υποδείξει την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας:
«και ήλθεν εις έκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας φιάλας τας
έπτά, και ελάλησε μετ’ εμού λέγων, δεύρο δείξω οι το κρίμα της
πόρνης της μεγάλης της κ α θ ή μ ε ν η ς ε π ί υ δ ά τ ω ν π ο λ λ ώ ν
μεθ’ ης επόρνευσαν οι Βασιλείς της γης (Σ.Σ. Πρόκειται για τους
υποτελείς στη Ρώμη Βασιλιάδες κι ηγεμόνες της Ασίας, που εκτός
από την υποτέλειά τους, είχαν αποδεχτεί τη θεοποίηση της
αυτοκρατορικής εξουσίας, και συγκεκριμένα του Αυτοκράτορα,
πράγμα που αποτελούσε φρικτή βλασφημία για τους Μονοθεϊστές
Ιουδαίους), και εμεθύσθησαν οι κατοικούντες την γην εκ του οίνου
της πορνείας αυτής…» Α π ο κ ά λ υ ψ η ΙΖ', 1 -2).
«και τα κέρατα τα δέκα α είδες, δέκα βασιλείς είσιν, οίτινες
βασιλείαν ούπω έλαβον, αλλ’ εξουσίαν ώς βασιλείς μίαν ώραν
λαμβάνουσιν μετά του θηρίου... και τα κέρατα τα δέκα α είδες καιi το
θηρίον, ούτοι μισήσουσιν την πόρνην, και ηρημωμένην ποιήσουσιν
αυτήν και γυμνήν, και τας σάρκας αυτής φάγονται, και α υ τ ή ν
κ α τ α κ α ύ σ ω σ ι ν ε ν π υ ρ ί . . . κ α ι η γυνή ην είδες έστιν η
π ό λ ι ς η μ ε γ ά λ η η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της
γης...» ( Α π ο κ ά λ υ ψ η ΙΖ', 12-16-18).
«τα ύδατα α είδες, ου η πόρνη κάθηται, λαοί και όχλοι εισί και
έθνη και γλώσσαι...» ( Α π ο κ ά λ υ ψ η ΙΖ', 15).
«... Η σωτηρία και η δόξα και η δύναμις του Θεού ημών, ότι
αληθιναί και δίκαιαι αι κρίσεις αύτού (Σ.Σ. Η προηγούμενη φράση
αποτελεί άλλη μιαν απόδειξη πως το κείμενο της Αποκάλυψης
γράφτηκε στ’ αραμαϊκά κι απευθυνόταν μόνο σ’ Εβραίους, γιατί είναι
παράφραση της γνωστής προσευχής των Μεγάλων Εορτών
«HAADERETH VEHAEMUNAH LEHAY OLAMIN», που τα μεσαιωνικά

χειρόγραφα την χαρακτηρίζουν σαν «άσμα των αγγέλων») ότι έκρινε
την πόρνην την μεγάλην, η τις έφθειρε την γην εν τη πορνεία αυτής,
και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού εκ χειρός αυτής... και ο
καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων...»
( Α π ο κ ά λ υ ψ η ΙΘ', 1 - 3).
Ο όρος «πόρνη» περιέχει ταυτόχρονα μια μ ε τ α φ υ σ ι κ ή
έ κ π τ ω σ η , και στα μάτια των μορφωμένων και μυστικιστών
Ιουδαίων, λίγο ως πολύ μυημένων στ’ αρχέτυπα της κάμπαλα,
υπονοεί κι υπογραμμίζει την αηδία, που τους προκαλούσε ο θρίαμβος
της Ρώμης.
Με την έννοια της μ ε τ α φ υ σ ι κ ή ς κ α ι η θ ι κ ή ς π τ ώ σ η ς ,
ο όρος «πόρνη» θα μπορούσε να μεταφραστεί στα εβραϊκά, καθώς
και στα κοινά αραμαϊκά της εποχής εκείνης με τη λέξη Quliphah. Η
ολόκληρο
κόσμο,
ένα
λέξη
αυτή
υποδηλεί
έναν
κύκλωμα,
ένα π ε ρ ι κ ά λ υ μ μ α ,
μια
καταραμένη
β ι ό σ φ α ι ρ α , μ ι α δ ι ά σ τ α σ η , π ο υ ε κ ε ί μέσα τοποθετείται οτιδήποτε από τ η ζ ω ή αντιστέκεται κι αντιδρά στο θ ε ί ο
σ χ έ δ ι ο τ ο υ Α π ό λ υ τ ο υ , οτιδήποτε απορρίπτεται από αυτό
σα
μια
άχρηστη
φλούδα,
οτιδήποτε
είναι
αιώνια
καταδικασμένο σα μ ε τ α φ υ σ ι κ ό π ε ρ ί τ τ ω μ α . Μ’ άλλα λόγια,
Quliphah είναι ο καταραμένος κόσμος των δαιμόνων. Είναι ο
σιχαμερός χώρος που ρίχνονται τα περιττώματα του αόρατου
κόσμου. Χωρίζεται σε δέκα δευτερεύουσες σφαίρες, που στον
πληθυντικό, λέγονται Quliphoth. Οι Quliphoth αποτελούν τους δέκα
αντίποδες των Seriphoth. Από κει κι έπειτα αναπτύσσεται ένα
τεράστιο μεταφυσικό σύμπαν, περίπλοκο και δυσνόητο αλλά
τρομακτικά ενδιαφέρον για όποιον ασχοληθεί με τη μελέτη του. Ο
αναγνώστης που θέλει περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο θέμα,
δεν έχει παρά ν’ απευθυνθεί σε είδικά κείμενα για την Κάμπαλα (Σ.Σ.
Ένα από αυτά δημοσιεύσαμε το 1951, με τον τίτλο, «Πρακτική της
Κάμπαλα»).
Είναι πλέον εύκολο να καταλάβουμε το μίσος των Εβραίων και
συγκεκριμένα της μαχητικής μερίδας τους, των Ζηλωτών, ενάντια
στ’ οποιοδήποτε σύμβολο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της ίδιας
της Ρώμης.
Αν θυμίσουμε στον αναγνώστη τις χιλιάδες των Ιουδαίων
αγωνιστών που σκοτώθηκαν στη διάρκεια των ασταμάτητων
έξεγέρσεων, τις χιλιάδες των αιχμαλώτων που οδηγήθηκαν στη
Ρώμη και ρίχτηκαν στα θηρία, πολλά χρόνια πριν να ριχτούν σ’ αυτά
οι χριστιανοί, τις χιλιάδες των παιδιών που αρπάχτηκαν από τα σπίτια
τους κι οδηγήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Αυτοκρατορίας για να
καταλήξουν στα χέρια αδίστακτων εκμεταλλευτών και εκφυλισμένων
προαγωγών, θα μπορέσει τελικά να σχηματίσει μια μικρή ιδέα για το

μίσος που έτρεφε ο Ιησούς προς τη Ρώμη, όταν έγραψε στην Αίγυπτο το κείμενο της Αποκάλυψης και το έστειλε μ’ έναν αγγελιαφόρο
στον ξάδελφό του, τον Ιωάννη το Βαπτιστή.
Θ’ αναφέρουμε χαρακτηριστικά με ποιον τρόπο ο Τίτος, ο γιος του
Βεσπασιανού, γιόρτασε τα γενέθλια του νεαρού αδελφού του
Δομιτιανού:
«Ο ηγεμόνας τίμησε στην Καισαρεία, την ημέρα της γέννησης του
αδελφού του Δομιτιανού, με μεγάλα θεάματα και με τη θανάτωση
δυόμιση χιλιάδων Ιουδαίων αιχμαλώτων, που για την αντίσταση
τους, είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. Ένα μέρος από αυτούς κάηκαν
ζωντανοί, οι υπόλοιποι υποχρεώθηκαν να παλαίψουν με τα θηρία, ή
ο ένας εναντίον του άλλου σα μονομάχοι. Η απανθρωπιά των
Ρωμαίων εύρισκε διάφορους τρόπους για να θανατώσει τους
Ιουδαίους, που το έγκλημα τους, πως σήκωσαν τα όπλα εναντίον
του Αυτοκράτορα, τους φαινόταν πολύ μεγαλύτερο από την πιο
φρικτή θανατική εκτέλεση. Ο Τίτος, πήγε στη συνέχεια στη Βηρυτό
της Φοινίκης, που ήταν κι αυτή μια ρωμαϊκή επαρχία. Έμεινε εκεί
μέχρι την επέτειο των γενεθλίων του πατέρα του τού Αυτοκράτορα
Βεσπασιανού. Ανάμεσα στα διάφορα θεάματα που παρουσίασε στα
πλαίσια της γιορτής, ήταν και πάλι η θανάτωση αναρίθμητων
Ιουδαίων, με τους ίδιους τρόπους που αναφέραμε προηγουμένως...»
(Φλάβιος Ιωσήφ: Π ό λ ε μ ο ι τ η ς Ι ο υ δ α ί α ς VII, VIII).
Και στο βιβλίο του Roland Aucuet: Φ ρ ί κ η
τ ι σ μ ό ς , διαβάζουμε τα εξής:

και

Πολι-

«Τα θεάματα του ρωμαϊκού Ιππόδρομου ήταν κάτι το φρικιαστικό.
Αγώνες των μονομάχων μέχρι θανάτου, αγώνες των θηριομάχων
πάλι μέχρι θανάτου, η ρίξιμο άοπλων θυμάτων και των δύο φύλων,
σε πεινασμένα ζώα. Αλλά, χειρότερα απ’ όλα αυτά ήταν οι
μυθολογικές αναπαραστάσεις. Γυναίκες καταδικασμένες σε θάνατο,
παρουσιάζονταν στο κοινό με το πάνω μέρος του σώματός τους
κλεισμένο σ’ ένα ξύλινο ομοίωμα αγελάδας, κι ένας ερεθισμένος
ταύρος τους ξέσκιζε κυριολεκτικά τα γεννητικά τους όργανα. Όλο
αυτό το τρομερό θέαμα, δεν είχε άλλο σκοπό από το να παρουσιάσει
με ρεαλιστικό τρόπο το μύθο της Πασιφάης.
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Η Πυρπόληση της Ρώμης το 64 μ.Χ.
Δεν υπάρχει η Ώρα της Αλήθειας! Η Αλήθεια διατηρεί την αξία της
σε όλε τις ώρες κι όλες τις εποχές. Πρέπει να λέγεται πάντοτε,
προπάντων όταν δημιουργείται σκόπιμα η εντύπωση πως πρέπει να
καλυφθεί...»
Δρ. Albert Schweitzer

Είναι πολλές οι πυρκαγιές που κατάστρεψαν μερικά ή ολικά τη
Ρώμη, στο διάστημα της μακραίωνης ιστορίας της. Από την εποχή
του Αυτοκράτορα Αύγουστου, για ν’ αντιμετωπιστεί το κακό, είχαν
δημιουργηθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες, που λειτουργούσαν μέρανύχτα. Υπάρχουν μαρτυρίες γι’ αυτές τις πυρκαγιές:
«Στα χρόνια της βασιλείας του Τίτου, συνέβησαν πολλές
καταστροφές, που αποδόθηκαν στην τύχη: μια έκρηξη του
Βεζούβιου, μια πυρκαγιά που ρήμαξε τη Ρώμη για τρεις μέρες και
τρεις νύχτες και μια επιδημία πανούκλας, η χειρότερη απ’ όσες είχαν
γίνει μέχρι τότε...» (Σουετόνιος: Η Ζωή των Δώδεκα Καισάρων,
Τίτος, VIII).
Η πυρκαγιά που αναφέρει παραπάνω ο Σουετόνιος, ξέσπασε το 80
μ.Χ., και δεν θα μπορούσε να μας ενδιαφέρει τόσο, όσο μια άλλη
πυρκαγιά, που κατάστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά την πόλη, και
συνέβη δεκαέξη χρόνια νωρίτερα. Συναντάμε την περιγραφή της στο
βιβλίο XV, κεφ 38, από τα «Χρονικά» του Τάκιτου:
«...όλες αυτές οι δυστυχίες δεν είναι τίποτα εμπρός στην
καταστροφή που συνέβη μετά από λίγο στη Ρώμη... Μια τρομερή
πυρκαγιά κατάστρεψε την πολιτεία, που όμοια της δεν ξανάγινε
ποτέ...»
«...οι φλόγες φάνηκαν στην αρχή, κοντά στον Ιππόόρομο, στη
μεριά που γειτονεύει με το λόφο του Παλατίνου. Απλώθηκε γρήγορα
στα μαγαζιά των τροφίμων και χάρις στα λάδια και τα λίπη που
βρίσκονταν μέσα σ’ αυτά, φούντωσε ακόμα περισσότερο. Γρήγορα,
περικύκλωσε ολόκληρο τον Ιππόδρομο. Μετά άρπαξαν φωτιά τα
γύρω σπίτια, γιατί δεν προστατεύονταν ούτε από κήπους με νερά
ούτε με χοντρούς πέτρινους τοίχους όπως σήμερα. Τα σπίτια άρχισαν

να καταστρέφονται το ένα μετά το άλλο με μια φοβερή ταχύτητα. Η
Ρώμη εκείνης της εποχής ήταν γεμάτη από χαμόσπιτα, άστατα κι
ακανόνιστα κτισμένα κυριολεκτικά στην τύχη, κι ανάμεσα τους δεν
υπήρχαν δρόμοι, αλλά στενά σκιερά και βρώμικα σοκάκια. Έτσι η
φωτιά δεν απάντησε στο δρόμο της εμπόδια...»
«...Το κακό ξέσπασε τόσο ξαφνικά, που οι κάτοικοι πανικοβλήθηκαν. Οι γυναίκες στρίγγλιζαν από την απελπισία, τα παιδιά
έτρεχαν προς όλες τις διευθύνσεις. Πνιγμένοι από τον καπνό, άλλοι
έκαναν προσπάθειες να σώσουν τους πιο ανήμπορους, κι άλλοι μη
ξέροντας πως να σωθούν, πάγωναν από τον φόβο τους κι έμεναν
ακίνητοι μέσα στις φλόγες, περιμένοντας το μοιραίο...»
«...πολλές φορές, όπως κάποια ομάδα από εξαλλους ανθρώπους
έτρεχαν για να σωθούν από τις φλόγες, που τους είχαν πάρει στο
κατόπι, έπεφταν και χανόντουσαν σ’ άλλη φωτιά που ξεπρόβαλλε
εμπρός τους και τους έκλεινε το δρόμο... ήταν άνθρωποι, που
βλέποντας τα σπίτια τους να καίγονται, νόμιζαν πως θα βρουν άσυλο
σε μιαν άλλη συνοικία. Κι όταν έφταναν εκεί, έβλεπαν πως το πιθανό
τους καταφύγιο ήταν κι όλας ένας σωρός από στάχτες που κάπνιζε
απαίσια...»
«...τέλος, μη ξέροντας πιο δρόμο να διαλεξουν, και που να πάνε για
να βρουν κάποιο μέρος να σωθούν, ξάπλωναν απελπισμένοι πάνω
στους δρόμους και στ’ άχτιστα οικόπεδα, κλαίγοντας για τα σπίτια
τους, τα χρήματά τους, τους κόπους τους που χάθηκαν σε μια
στιγμή, τους συγγενείς και φίλους τους που έγιναν στάχτη και
κάρβουνα μέσα στις φλόγες. Όμως κανείς δεν τολμούσε να παλέψει
ενάντια στη φωτιά. Υπήρχανε πολλοί, που απαγόρευαν μια τέτοια
ενέργεια. Κι ακόμα άλλοι που φανερά έριχναν δαυλούς στα σπίτια
εκείνα που δεν είχαν αγγίξει οι φλόγες, κι έλεγαν πως είχαν εξουσία
να κάνουν κάτι τέτοιο και πρόσωπα υψηλά είχαν διατάξει την
καταστροφή...»
«Τη μέρα εκείνη, ο Νέρων ήταν στο Άντιουμ. Γύρισε αμέσως μόλις
πληροφορήθηκε για τη φωτιά κι έφτασε τη στιγμή που καίγοταν το
κτίριο που έκτισε ο ίδιος για να ενώσει το Παλατίνο με τους κήπους
του Μεκήνα. Διάταξε αμέσως να σβηστεί η πυρκαγιά. Το κακό όμως
είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις, που η φωτιά άρχισε κάπως να κοπάζει,
μόνο αφού κατέστρεψε το Παλατίνο κι όλες τις γύρω περιοχές...»
«...Ο Νέρων, για ν’ ανακουφίσει τον κόσμο που τριγύριζε άστεγος
και πεινασμένος στους δρόμους, άνοιξε αμέσως το Πεδίο του Άρεως,
τα Μνημεία του Αγρίππα και τους Αυτοκρατορικούς κήπους. Διέταξε
να χτιστούν γρήγορα, πρόχειρες κατοικίες και παράγκες για να
στεγαστούν οι πρόσφυγες. Τέλος, πρόσταξε να φέρουν τρόφιμα από

την Όστια και τις γειτονικές πολιτείες και να τις μοιράσουν στο λαό.
Κατέβασε την τιμή του σταριού στο χαμηλότερο επίπεδο...»
«...ωστόσο ο κόσμος δεν συμπάθησε τον ηγεμόνα, παρόλο που
εκείνος έκανε το παν για να τους ανακουφίσει. Μια φήμη περνούσε
από στόμα σε στόμα μέσα στο λαό, πως τη στιγμή που ξέσπασε η
πυρκαγιά, ο Νέρωνας τραγούδαγε στο θέατρο του Άντιουμ, ένα
τραγούδι για το χαμό της Τροίας, λες κι έκανε παρομοίωση μ’ εκείνη
την καταστροφή και τη σημερινή...»
Γιατί τραγούδι για την καταστροφή της Τροίας; Αν θυμηθούμε πως
ο Παύλος συνελήφθη στην Τροία (εκεί κατέφυγε μετά την φυγή του
από τη Ρώμη, που συνέβη τη στιγμή ακριβώς που άρχισε η
πυρκαγιά), θα μπορούσαμε ν’ αναρωτηθούμε, μήπως οι χριστιανοί εξ
αιτίας της συγγένειας των δύο εννοιών, ταύτισαν το ποίημα του
Νέρωνα για την καταστροφή της Τροίας, με την πυρπόληση της
Τροίας από τους Έλληνες του Αγαμέμνονα και την πυρπόληση της
Ρώμης. Ακόμα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως οι χριστιανοί που
διέδωσαν τη φήμη, ήταν αυτοί που δούλευαν στην υπηρεσία του
Αυτοκράτορα, και που την ύπαρξή τους την ομολογεί ο ίδιος ο
Παύλος στην προς Φ ι λ ι π π ι σ ί ο υ ς (Δ', 22). Σε περίπτωση που ο
συλλογισμός μας αληθεύει, και θα το εξετάσουμε αναλυτικά αυτό το
θέμα παρακάτω, ο Νέρων με τη γνωστή του ανέχεια και
συγκαταβατικότητα, δέχτηκε να τον υπηρετήσουν οπαδοί του
μεσσιανικού κινήματος. Μ’ άλλα λόγια εξ’ αιτίας της καλωσύνης του
ζέστανε οχιές μέσα στον κόρφο του! αλλά ας ξαναγυρίσουμε στη
διήγηση του Τάκιτου:
«...τέλος, η
φωτιά κόπασε την έκτη μέρα. Για να τη συγκρατήσουν κατάστρεψαν τα κτίρια μιας μεγάλης έκτασης, κι οι
φλόγες, μη βρίσκοντας τροφοδοσία, έσβησαν. Ωστόσο, μετά από
λίγο, ξέσπασε μια καινούργια πυρκαγιά σε άλλη συνοικία, που μέχρι
εκείνη τη στιγμή, δεν είχε προσβληθεί. Την καταπολέμησαν γρήγορα
κι αποτελεσματικά, έτσι που δε σημειώθηκαν ανθρώπινα θύματα.
Όμως, ναοί, ιερά, αψίδες, πύλες και κατοικίες καταστράφηκαν
τελείως...»
«...η δεύτερη αυτή φωτιά, έδωσε πάλι την ευκαιρία να
κυκλοφορήσουν φήμες σε βάρος του Αυτοκράτορα. Άρχισε από την
ιδιοκτησία του Tigellinus, στο προάστειο Emilia. Οι φήμες έλεγαν
πως ο Νέρων ονειρεύτηκε να δοξάσει τ’ όνομα του, χτίζοντας μια νέα
πόλη με κέντρο της το προάστειο αυτό.... Η Ρώμη είχε δεκατέσσερεις
περιοχές. από αυτές, μόνο τέσσερεις έμειναν απείραχτες. Τρεις
εξαφανίστηκαν τελείως, μέχρι το χώμα, κι άλλες εφτά ήταν ένα
απαίσιο συνοθήλευμα από καρβουνιασμένα ξύλα κι ερείπια, που πότε
- πότε ανάμεσα τους πρόβαλε κι ένα μισοκατεοτραμμένο κτίριο...»

«...είναι σχεδόν αδύνατο ν’ απαριθμήσουμε όλα τα κτίρια και τους
ναούς που καταστράφηκαν... κανείς δε θυμάται όλα όσα υπήρχαν
πριν από την πυρκαγιά.... ωστόσο, γνωρίζουμε πως ο Ναός της
Σελήνης που έχτισε ο Σέρβιος Τούλιος, το Θυσιαστήριο κι ο Ναός
του Ηρακλή, έργο του Αρκαδίου Ευανόρου, ο Ναός του Δία, που
θεμελιώθηκε από τον ίδιο το Ρωμύλο, το Ανάκτορο του Νουμά, το
Ιερό της VESTA, όλα αυτά τα υπέροχα κτίσματα χάθηκαν για
πάντα... κοντά σ’ αυτά, θα πρέπει να υπολογίσουμε τους αμύθητους
θησαυρούς, τις προσφορές των ηγεμόνων, τα λάφυρα από τις τόσες
εκστρατείες και τέλος τα υπέροχα ελληνικά αγάλματα, τα ωραιότερα
δημιουργήματα της τέχνης... Πολλά από τα μνημεία που
καταστράφηκαν δε θα μπορέσουνε ποτέ ν’ αντικατασταθούν...»
«...είναι πολλοί που λένε πως η πυρκαγιά ξέσπασε δεκατέσσερεις
μέρες πριν από την πρώτη μέρα του μήνα Sextilis. Πριν από πολλά
χρόνια, την πρώτη μέρα του Sextilis, οι Σέμνονες είχαν καταλάβει
την Ρώμη και την είχαν κάψει. Άλλοι πάλι, κάνοντας υπολογισμούς,
βρήκαν έναν αριθμό που αντιστοιχούσε ακριβώς στις μέρες ρες, τους
μήνες και τα χρόνια που μεσολάβησαν ανάμεσα στις δύο
καταστροφές...» (Σ.Σ. Δηλαδή, 418 χρόνια, 418 μήνες και 418
μέρεςς. Όμως, ο υπολογισμός είναι λανθασμένος, γιατί οδηγεί στον
Ιούλιο του 64, ενώ η Ρώμη κάηκε τον Μάρτιο του 64).
«...μετά την καταστροφή, ο Νέρων έδωσε διαταγή να ξαναχτιστεί
η πόλη. Ο ίδιος ανέλαβε να ξαναχτίσει τους ναούς και τα μεγάλα
κτίρια. Το βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του δεν ήταν ο
πλούτος κι ο χρυσός, γιατί αυτά ήταν συνηθισμένα. Έδωσε
περισσότερη προσοχή στους ανοιχτούς χώρους, στις πλατείες, στην
κυκλοφορία των νερών, στ’ άλση και στη διαμόρφωση της φύσης.
Τις εργασίες της ανοικοδόμησης, τις διεύθυναν ο Severus κι ο
Celerus. Η δημιουργική τους φαντασία απαιτούσε από την τέχνη, το
ξεπέρασμα των αδυναμιών της φύσης. Το σπουδαιότερο από τα
έργα που προσπάθησαν να κάνουν, χωρίς ωστόσο να πετύχουν,
ήταν μια πλωτή διώρυγα, ανάμεσα στη λίμνη AVERNA και στον
ποταμό ΤίΒερη. Η τροφοδοσία της διώρυγας με νερό, θα γίνονταν
από τα στάσιμα νερά του βάλτου Pontinum. Όμως η πραγματοποίηση του έργου αυτού στάθηκε αδύνατη γιατί σε πολλά μέρη θα
έπρεπε να κόψουν κυριολεκτικά βραχώδη υψώματα γύρω από τη
λίμνη Averna. Δεν κατόρθωσε όμως να πραγματοποιήσει το μεγάλο
του σχέδιο, και σημάδια από τις προσπάθειες του, υπάρχουν ακόμα
πάνω στους λόφους...»
«...τα νέα κτίρια της Ρώμης δεν έγιναν όπως πριν στην τύχη.
Ανοίχτηκαν φαρδιοί δρόμοι, κι ανάμεσα τους σχηματίστηκαν
ομοιόμορφα οικοδομικά τετράγωνα. Απαγορεύτηκε το υπερβολικό
ύψος στις οικοδομές, έτσι που ο κάθε διαβάτης να μπορεί ν’
αντικρύζει χωρίς δυσκολία την πρασινάδα από τους γύρω λόφους.

Σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο κτίστηκε και μια αψίδα. Ο Νέρων
ανέλαβε να πληρώσει ο ίδιος τα έξοδα για την κατασκευή τους.
Απόδωσε στους ιδιοκτήτες τα οικόπεδα που είχαν πριν από την
καταστροφή, έδωσε δάνεια για την ανακατασκευή κι όρισε το
χρονικό διάστημα που όλα τα έργα έπρεπε να είναι τελειωμένα.
Αποξήρανε τα έλη με τις ακαθαρσίες. Υποχρέωσε όλα τα πλοία που
ανέβαιναν τον Τίβερη μ’ εμπορεύματα, να κατεβαίνουν προς την
Όστια φορτωμένα με σκουπίδια και να τα πετούν στ’ ανοιχτά της
θάλασσας. Έτσι οι ακαθαρσίες της πόλης δεν βρώμιζαν, ούτε τα
περίχωρα, ούτε το ποτάμι. Καθόρισε με τρόπο ακριβή, τον τρόπο
κατασκευής των νέων κτιρίων. Οι εξωτερικοί τοίχοι κι οι χώροι όπου
οι κάτοικοι άναβαν φωτιά, έπρεπε να γίνουν με πέτρα για να μην
καίγονται. Μόνο οι βοηθητικοί χώροι όπου και τα εσωτερικά
διαμερίσματα κατασκευάζονταν από ξύλο. Απαγορεύτηκε η
μεσοτοιχία. Όλα τά σπίτια έπρεπε να είναι ανεξάρτητα και να
μεσολαβεί ανάμεσα τους αρκετός χώρος ώστε να εμποδίζεται η
διάδοση της φωτιάς. Ακόμα, πραγματοποιήθηκε ένα θαυμάσιο
σύστημα κυκλοφορίας των νερών. Τοποθετήθηκαν υδροροές σ’ όλα
τα σημεία της πόλης, έτσι που όλοι οι κάτοικοι να έχουν στην
διάθεση τους άφθονο και καθαρό νερό. Σε κάθε οικοδομικό
τετράγωνο, διορίστηκαν κυβερνητικοί υπάλληλοι, υπεύθυνοι για την
κυκλοφορία του νερού, την καθαριότητα του και την χρησιμοποίησή
του σε περίπτωση μιας νέας πυρκαγιάς... Όλα αυτά τα μέτρα έγιναν
δεκτά με προθυμία από τον πληθυσμό, γιατί ήταν χρήσιμα κι
ομόρφαιναν την πόλη... ωστόσο, δεν έλλειψαν τα παράπονα, και
μερικοί γέροι έλεγαν πως με το παλιό σχέδιο, η πόλη ήταν πιο
δροσερή γιατί στα στενά σοκάκια δεν πέρναγαν οι ακτίνες του ήλιου,
ενώ με τους νέους φαρδιούς δρόμους και τις ευρύχωρες κατασκευές,
η πόλη ψηνόταν το καλοκαίρι...»
«...αυτά τα μέτρα πήρε ο Αυτοκράτορας για ν’ ανακουφίσει τον
πληθυσμό της Ρώμης μετά από την καταστροφή και για ν’ αποκλείσει
την περίπτωση μιας νέας πυρκαγιάς. Μετά, διάταξε να γίνουν
δημόσιες γιορτές και θυσίες στους θεούς για να εξευμενιστεί η οργή
τους. Στις γιορτές αυτές, τιμήθηκε η Σίβυλλα, ο Ήφαιστος, ο Ιαννός
κι όλοι οι άλλοι θεοί-προστάτες της πόλης. Ακόμα, καθαρίστηκαν
όλοι οι ναοί που είχαν βρωμίσει από την κάπνα της πυρκαγιάς και
προσφέρθηκαν κι εκεί θυσίες... Ωστόσο, ούτε το κτίσιμο της νέας
πόλης ούτε οι ευνοϊκές συνθήκες για την ανακατασκευή ούτε οι
προσφορές κι οι θυσίες στους θεούς, δεν εμπόδισαν να κυκλοφορεί
η φήμη, πως ήταν ο Νέρων που διάταξε να καεί η πολιτεία...»
«...έτσι, για να παρθεί εκδίκηση για την καταστροφή, η ευθύνη
αποδόθηκε σε μια μισητή αίρεση, που οι οπαδοί της ονόμαζαν τους
εαυτούς τους Χριστιανούς. Τ’ όνομα αυτό, το είχαν από κάποιον
Χριστό, έναν Ιουδαίο που είχε σταυρωθεί τα χρόνια του
Αυτοκράτορα Τιβέριου, με διαταγή του Πόντιου Πιλάτου. Η αίρεση

αυτή, είχε εξαφανιστεί για λίγο καιρό μετά το θάνατο του αρχηγού
της, αλλά ξαναπαρουσιάστηκε με μια πιο έντονη μορφή, κι όχι μόνο
στην Ιουδαία, αλλά σ’ ολόκληρη την Αυτοκρατορία κι ακόμα στην
ίδια τη Ρώμη, όπου ότι βρωμερό και άθλιο υπάρχει στον κόσμο,
βρίσκει πάντοτε εκεί θερμούς υποστηρικτές...»
«...έπιασαν λοιπόν όλους τους φανερούς οπαδούς της αίρεσης
στις
υποδείξεις
τους,
αυτής, κι ύστερα, χ ά ρ ι ς
έπιασαν κι όλους εκείνους που τους χαρακτήριζε το μίσος τους για τους ανθρώπους και το
ανθρώπινο γένος, άσχετα αν είχαν πάρει μέρος
άμεσα στην πυρπόληση της Ρώμης...»
«...η τιμωρία τους δεν ήταν μόνο η απλή θανάτωση. Τους έντυναν
με δέρματα άγριων ζώων και τους ξέσκιζαν τα σκυλιά. Ακόμα τους
άλειφαν μ’ εύφλεκτα υλικά και τους έβαζαν φωτιά, να καίγωνται τη
νύχτα σα λαμπάδες. Οι αυτοκρατορικοί κήποι γέμισαν από το θέαμα
αυτό. Ο ίδιος ο Νέρων, άλλοτε παρακολουθούσε τις εκτελέσεις στον
Ιππόδρομο πάνω στ’ άρμα του, κι άλλοτε ντυμένος με απλά ρούχα,
ανακατευόταν μέσα στο πλήθος κι άκουγε τις κουβέντες του
λαού...»
«...ωστόσο, π α ρ ό λ ο π ο υ ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι α υ τ ο ί ή τ α ν
αποδεδειγμένα ένοχοι κι άξιοι για τη χειρότερη
τιμωρία,
πολλοί
από
το
πλήθος
τους
λυπόντουσαν, γιατί διαδόθηκε η φήμη, πως οι
χριστιανοί πέθαιναν για το δημόσιο συμφέρον,
και πως πλήρωναν αυτοί τα εγκλήματα ενός
και μόνο προσώπου...»
(Τάκιτος, Χ ρ ο ν ι κ ά , Βιβλίο XV, 38-44, Ελεύθερη απόδοση της
γαλλικής μετάφρασης του λατινικού κειμένου).
Ας σταματήσουμε εδώ.
Είναι πολύ περίεργο το γεγονός, πως η πυρκαγιά στη Ρώμη
ξεσπάει την ίδια στιγμή που εκδηλώνεται κι η εξέγερση του Μαναήν
στην Ιουδαία. Ο Μαναήν ήταν εγγονός του Ιούδα από τα Γάμαλα και
τ’ όνομά του στα εβραϊκά, σημαίνει «Παράκλητος».
Είναι επίσης παράξενο, πως ο Νέρων, που υποτίθεται πως έβαλε τη
φωτιά για να εμπνευστεί ένα ποίημα για την πυρπόληση της Τροίας,
πήγε στο Άντιουμ και δεν έμεινε στη Ρώμη ή κάπου εκεί κοντά, ας
πούμε στην Όστια, για ν’ απολαύσει το θέαμα.
Κι είναι ακόμα πιο παράξενο, το ότι ο τόσο δυσειδαίμονας Νέρων κι
οι Ρωμαίοι δούλοι του έκαναν μια τόσο μεγάλη προσβολή κι

ιεροσυλία προς τους θεούς-προστάτες της Ρώμης, καίγοντας τους
ναούς τους.
Ποιοί ήταν αυτοί που έμπόδιζαν το πλήθος να σβήσει τη φωτιά;
Ποιοί ήταν αυτοί που φανερά πετούσαν αναμένους δαυλούς στα
σπίτια; Ποιοί ήταν αυτοί που ισχυρίζονταν πως είχαν διαταγή να
κάψουν τη Ρώμη;
Ποιοί άλλοι θα μπορούσαν να είναι εξω από τους χριστιανούς που
υπηρετούσαν τ’ αυτοκρατορικά ανάκτορα;
Η ένοχη του ίδιου του Νέρωνα αποκλείεται από το γεγονός, πως τα
μέτρα που πήρε για ν’ ανακουφίσει τον πληθυσμό κι όλη η σοφή
ανοικοδόμηση της πόλης, αποδεικνύουν πως δεν ήταν τόσο τρελλός
όσο θέλουν να τον παρουσιάζουν.
Όσο για τη βαρειά κατηγορία που ρίχνει ο Τάκιτος στους
Χριστιανούς είναι δικαιολογημένη. Οι φράσεις του, όπως «άνθρωποι
που μισούν το ανθρώπινο γένος», «που είναι άξιοι για τη χειρότερη
τιμωρία», «που το δημόσιο συμφέρον απαιτεί την εξαφάνισή τους»,
αποδεικνύουν πως κατά την διάρκεια των ανακρίσεων, βρέθηκαν στα
χέρια των χριστιανών αντίγραφα της Α π ο κ ά λ υ ψ η ς .
Θ’ αποδείξουμε με τη σειρά μας το γεγονός.
Ισχυρίζονται πως το κείμενο αυτό, γράφτηκε από τον απόστολο
Ιωάννη το 98 ή το 94 μ.Χ. Η πυρκαγιά στη Ρώμη, συνέβη μόλις το
64 μ.Χ.
Στην Α π ο κ ά λ υ ψ η βρίσκουμε τη διήγηση της πυρπόλησης της
Ρώμης, που έγινε όπως είπαμε το 64, καθώς και την περιγραφή της
καταστροφής της Ιερουσαλήμ και του Ναού της, που έγινε το 70.
Κατά συνέπεια, η ο Ιωάννης κοροϊδεύει τους αναγνώστες του,
παρουσιάζοντας σαν προφητείες γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί
εδώ και τριάντα χρόνια, ή η Α π ο κ ά λ υ ψ η δ ε ν είναι δικό του
έργο. Στην πραγματικότητα, η Αποκάλυψη δεν είναι ούτε ιστορικό
ούτε προφητικό κείμενο, αλλά ένα σχέδιο δράσης, ανάλογο με τα
κείμενα επαναστατικής δράσης που βρέθηκαν στη Νεκρή θαλασσα
και που γράφτηκε πολλά χρόνια πριν να πάει ο Ιωάννης στην Πάτμο,
αν πράγματι πάτησε ποτέ το πόδι του εκεί.
Όλα τα επιχειρήματα που στηρίζουν την άποψη μας πως
συγγραφέας της Α π ο κ ά λ υ ψ η ς είναι ο ίδιος ο Ιησούς, ο
αναγνώστης θα τα βρει στο δεύτερο κεφάλαιο του προηγούμενου
Βιβλίου μας, με τίτλο «Ο Ιησούς ή το θανάσιμο μυστικό των
Ναϊτών».

Η Α π ο κ ά λ υ ψ η , σ τ ο κεφάλαιο ΙΑ' από 1 έως 13, αναφέρεται
στην εξέγερση του 44 και στη σταύρωση του Σίμωνα-Πέτρου και του
Ιάκωβου το 47 στην Ιερουσαλήμ.
Στο κεφάλαιο IΗ', μας περιγράφει την πυρπόληση της Ρώμης.
Βέβαια, πίσω από το ψευδώνυμο ΒαΒυλών, κρύβεται η Ρώμη. Η
Βαβυλώνα έχει ήδη καταστραφεί πολλούς αιώνες νωρίτερα, κι όλοι
οι ερευνητές που υποστηρίζουν πως πρόκειται για τη Ρώμη, έχουν
απόλυτα δίκιο. Γίνεται λόγος για κάποιους ναυτικούς, που από τη
θαλασσα βλέπουν την πυρκαγιά. Η Βαβυλώνα από τη γεωγραφική
της τοποθέτηση στο εσωτερικό της χώρας αποκλείει από μόνη της
μια τέτοια περίπτωση. Αντίθετα το λιμάνι της Ρώμης, η Όστια,
απέχει μόλις μερικά χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας, και τα πληρώματα των καραβιών που ήταν αραγμένα
εκεί, είχαν τη δυνατότητα, να δουν από μακρυά την πυρκαγιά και
τους φοβερούς καπνούς που υψώνονταν στον ουρανό. Ακόμα, η
Ρώμη είναι κτισμένη πάνω σε λόφους και από την παραλία της
θαλασσας φαίνεται πολύ καθαρά το τί συμβαίνει εκεί πέρα. Ας δούμε
λοιπόν το ίδιο το κείμενο της Α π ο κ ά λ υ ψ η ς :
«και πας κυβερνήτης και πας ο επί τόπον πλέων και ναύται και
όσοι την θάλασσαν εργάζονται, από μακρόθεν έστησαν και έκραζον
βλέποντες τον καπνόν της πυρώσεως αυτής, λέγοντες: τις ομοία τη
πόλει τη μεγάλη; και έβαλον χουν επί τας κεφαλάς αυτών και
έκραζον κλαίοντες και πενθούντες, λέγοντες: ουαί ουαί, η πόλις η
μεγάλη, εν η επλούτισαν πάντες οι έχοντες τα πλοία εν τη θαλάσση
εκ της τιμιότητας αυτής, ότι μια ώρα ηρημώθη...» ( Α π ο κ ά λ υ ψ η
ΙΗ', 17-19).
«μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν τω
ουρανω λεγόντων: αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η δύναμις
του Θεού ημών ότι αληθιναί και δίκαιαι και αι κρίσεις αυτού. Ότι
έκρινε την πόρνην την μεγάλην, ήτις έφθειρεν την γην εν τη
πορνεία αυτής, και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού εκ χειρός
αυτής. και δεύτερον είρηκαν: αλληλούια, και ο καπνός αυτής
αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων...» (Α π ο κ ά λ υ ψ η ΙΘ', 14)
Είναι φανερό, πως μόλις οι Ρωμαίοι συλλάβανε άτομα που
χρησιμοποιούσαν τέτοια κείμενα, κατάλαβαν αμέσως πως τα
καρβουνιασμένα πτώματα τόσων παιδιών και τόσων γυναικών, ήταν
έργο των φανατικών που σχεδίασαν και πραγματοποίησαν τη φρικτή
προφητεία. Τα γεγονότα που συνέβαιναν στην Ιουδαία ήταν γνωστά
στη Ρώμη. Κι η
καταστροφή κάθε υλικού και θρησκευτικού
συμβόλου της Ρώμης, ήταν ο έκδηλος πόθος όλων των
μεσσιανιστικών κινημάτων των Ιουδαίων. Επί πλέον, η Αποκάλυψη

αποτελούσε μια χειροπιαστή απόδειξη για τις προθέσεις τους και
δικαιολογούσε απόλυτα την αγανακτισμένη αντίδραση των Ρωμαίων.
Πώς θα μπορούσαν ν’ αμφιβάλουν για την ενοχή χριστιανών, όταν
θα διάβασαν φράσεις σαν τις παρακάτω:
«απόδοτε α υ τ ή ω ς κ α ι α υ τ ή α π έ δ ω κ ε , κ α ι διπλώσατε αυτή διπλά κατά τα έργα αυτής... δια τούτο εν μια ημέρα
ήξουσιν αι πληγαί αυτής, θάνατος και πένθος και λιμός, και εν π υ ρ ί
κατακαυθήσεται...»
Έτσι, μόλις έφτασαν τα νέα από την Ιουδαία πως ξέσπασε η
επανάσταση του Μαναήν στην Ιερουσαλήμ, φανατικοί εξτρεμιστές,
μεθυσμένοι από τον πόθο της εκδίκησης και ναρκωμένοι από τις
φρικτές προσταγές της Α π ο κ ά λ υ ψ η ς , προσταγές που έδωσε ο
ίδιος ο Ιησούς το 27, τριανταεφτά χρόνια νωρίτερα, έβαλαν φωτιά
στη Ρώμη ανταποδίδοντας τα δεινά του λαού τους, στην ίδια την
πρωτεύουσα του μισητού εχθρού τους.
Με το κείμενο της Α π ο κ ά λ υ ψ η ς γεμάτο από κατάρες, μίσος,
απειλές και πόθο για εκδίκηση ενάντια σε όλα τα έθνη κι ιδιαίτερα
ενάντια στη Ρώμη, βρισκόμαστε πολύ μακρυά από τα κλασσικά
παραγγέλματα του Χριστιανισμού: συγχώρεση των εχθρών, αγάπη
προς τους εχθρούς, την προσφορά του αριστερού μάγουλου μόλις
χτυπηθεί το δεξί κτλ...
Αν η Αποκάλυψη γράφτηκε μόλις το 94, όπως ισχυρίζεται η
Εκκλησία (πράγμα που αποτελεί άλλωστε μια φανερή αντίφαση προς
τη διδαχή της), τότε από πού ο Τάκιτος άντλησε τις πληροφορίες του
και χαρακτήρισε τους χριστιανούς σαν ανθρώπους «που μισούν το
ανθρώπινο γένος»; Μόνο η Α π ο κ ά λ υ ψ η δίνει την ευκαιρία να
δημιουργηθεί για τους χριστιανούς μια τέτοια εντύπωση.
Ο Τάκιτος έζησε από το 55 έως το 120. Πέθανε στα 65 του
χρόνια, κι έγραψε τα «Χρονικά» του το 95, σε ηλικία 40 χρονών. Av
λοιπόν η Αποκάλυψη γράφτηκε το 94, πώς ο Τάκιτος μπόρεσε να
πληροφορηθεί το περιεχόμενο των χριστιανικών κειμένων, χωρίς να
είναι ο ίδιος Χριστιανός; Τα κείμενα αυτά, ήταν απρόσιτα στους
αμύητους και δικαιολογημένα άλλωστε.
Αντίθετα, αν ο Ιησούς είναι ο συγγραφέας της Α π ο κ ά λ υ ψ η ς , κι αν την έγραψε το 27, λίγο πριν να γυρίσει στην Ιουδαία
και ν’ αναλάβει τη διάδοση του μεσσιανικού του κινήματος, υπάρχει
ένα διάστημα εξήντα χρόνων για τη διάδοσή της, κι ο Τάκιτος είχε
την ευκαιρία να τη γνωρίσει έστω κι αποσπασματικά, από τα κείμενα
που βρέθηκαν στα σπίτια των χριστιανών. Γνωρίζοντας τα
προστάγματα της Αποκάλυψης, ο λατίνος ιστορικός χαρακτήρισε

τους χριστιανούς σαν ανθρώπους που μ ι σ ο ύ ν τ ο α ν θ ρ ώ π ι ν ο
γένος.
Από την άλλη μεριά, είναι φανερό, πως ο Τάκιτος αγνοεί τα
ε υ α γ γ ε λ ι κ ά κ ε ί μ ε ν α , με τη σημερινή μορφή τους, κι
αγνοεί κατά συνέπεια κι όλη τη θεωρία περί πραότητας και
συγνώμης. Η άγνοιά του είναι απόλυτα δικαιολογημένη, γιατί τα
ευαγγελικά κείμενα γράφτηκαν μόλις τον 4ο αιώνα, την εποχή που οι
χριστιανοί κατέλαβαν την εξουσία με τον Κωνσταντίνο.
Μια από τις συμπληρωματικές αποδείξεις πως ο Ιωάννης δεν
«οραματίστηκε» ποτέ του την «Αποκάλυψη», βρίσκεται σε μια
μαρτυρία του Πρόχορου, που ήταν μαθητής του Ιωάννη και στις
Π ρ ά ξ ε ι ς , αναφέρεται σαν ένας από τους δ ι α κ ό ν ο υ ς . Ο
Πρόχορος έγραψε ένα έργο, με τον τίτλο τα τ α ξ ί δ ι α τ ο υ
/ωάννη (στο πρωτότυπο μάλιστα, τον αναφέρει με το πραγματικό
εβραϊκό του όνομα, δηλαδή IOCH-ΑΝΑΝ). Ο Tillemont, εξετάζοντας
το σημερινό χειρόγραφο του έργου, το τοποθέτησε χρονολογικά
στον 14ο αιώνα. Το ανακάλυψε ο V. GUERIN τον 19ο αιώνα, σ’ ένα
μοναστήρι της Πάτμου. Ο Πρόχορος λοιπόν, που υποτίθεται πως
έζησε δέκα χρόνια μαζί με τον Ιωάννη (από το 86 έως το 96),
πρώτα στην Πάτμο κι ύστερα στην Έφεσο, ομολογεί πως έγραψε με
το χέρι του το ευαγγέλιο που του υπαγόρευσε ο απόστολος κι ήταν
μαζί του τις τελευταίες στιγμές του. Μάλιστα, Βεβαιώνει πως τον είδε
ν’ ανεβαίνει στον ουρανό σαν τον Ιησού. Ο Πρόχορος λοιπόν,
αγνοεί
πως ο Ιωάννης
έγραψε στην
Πάτμο
τ η ν Α π ο κ ά λ υ ψ η . Ο Ιωάννης δεν του μίλησε ποτέ γι’ αυτήν την
ουράνια οπτασία! Ακόμη ο Πρόχορος αγνοεί το γεγονός πως ο
Ιωάννης ρίχτηκε μέσα σ’ένα καζάνι με βραστό λάδι στη Ρώμη!
Περίεργα πράγματα!
Αλλά γιατί; Απλούστατα, γιατί η Α π ο κ ά λ υ ψ η γράφτηκε πριν
από εξηνταοχτώ χρόνια από κάποιον Ιησού, που ο ίδιος ομολογεί
πως είναι συγγραφέας της στην α ρ χ ή τ ο υ κείμενου, κι ο ίδιος
κατά τα φαινόμενα είδε «την ουράνια οπτασία». Και ο Πρόχορος δεν
αγνοεί τον αληθινό συγγραφέα της Α π ο κ ά λ υ ψ η ς . Κι όσο για το
δήθεν μαρτύριο του Ιωάννη στη Ρώμη, ο Πρόχορος θα πρέπει να το
γνώριζε, αν ήταν αληθινό. Όμως από την εποχή του Κλαύδιου,
απαγορευόταν η είσοδος στη Ρώμη των ελεύθερων Ιουδαίων, κι ο
Πρόχορος φαίνεται πως γνώριζε πολύ καλά το γεγονός.
Ένα άλλο επιχείρημα που αποδεικνύει πως η Α π ο κ ά λ υ ψ η είναι
το αρχαιότερο χριστιανικό κείμενο, όπως σωστά το μάντεψε ο
Ντανιέλ Μασσαί, βρίσκουμε από τη σύγκρισή της με ορισμένα
αποσπάσματα από τις Πράξε ι ς :

«έδοξε γαρ τω Αγίω Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεσθαι
υμίν βάρος πλην των επανάγκες τούτων, απέχεσθαι ειδωλοθύτων και
αίματος και πνικτού και πορνείας, εξ ων διατηρούντες εαυτούς ευ
πράξετε, έρρωσθε..» ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΙΕ', 28-29)
Θα παρατηρήσουμε πως οι ηγέτες του χριστιανικού κινήματος
συνταυτίζονται εύκολα με το «Άγιο Πνεύμα», πράγμα που
αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για κάποιο «θεϊκό πρόσωπο», αλλά για
κάποιον «άνθρωπο» που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο αυτό. Ο Robert
Stahl, στο βιβλίο του «Οι Μανδαίοι κι οι Πηγές του Χριστιανισμού»
(Παρίσι 1930), μας απόδειξε πως ενώ στο κείμενο του Ιωάννη (ΙΓ,
31 και ΙΔ', 31) το «Άγιο Πνεύμα» παρουσιάζεται σαν ένα «θείκό
πρόσωπο», στο ίδιο πάλι κείμενο, αλλά σε άλλα αποσπάσματα (κεφ.
ΙΕ και ΙΖ') αφήνει να εννοηθεί πως πρόκειται για κάποιον
«άνθρωπο», με σάρκα και οστά. Κι αυτός ο άνθρωπος έχει
αναγγελθεί ήδη από τον Ιησού. Είναι ο Μαναήν (ΜΕΝΑΗΕΜ) που τ’
όνομα του στα εβραϊκά σημαίνει: «Παράκλητος». Αυτός θα είναι ο
νέος ηγέτης της επαναστατικής δράσης του μεσσιανικού κινήματος,
και φυσικά είναι απόγονος της Δαυϊδικής Δυναστείας κι εγγονός του
Ιούδα από τα Γάμαλα!
Η απόφαση που αναφέρει το παραπάνω κείμενο, πάρθηκε στην
περίφημη Σύνοδο της Ιερουσαλήμ, που έγινε το 47. Ας δούμε λοιπόν
τώρα, τι λέει η Α π ο κ ά λ υ ψ η :
«και τω αγγέλω της εν Περγάμω εκκλησίας γράψον: ...αλλ’ έχω
κατά σου ολίγα, ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάμ ος
εδίδασκε τον Βαλάκ βαλείν σκάνδαλον ενώπιον των υιών Ισραήλ και
φαγείν ειδωλόθυτα και πορνεύεσθαι...» ( Α π ο κ ά λ υ ψ η Β', 14)
«και τω αγγέλω της εν Θυατείροις εκκλησίας γράψον: ..αλλ’ έχω
κατά σου ολίγα, ότι αφείς την γυναίκα Ιεζάβελ. η λέγει εαυτήν
προφήτιν, και διδάσκει και πλανά τους εμούς δούλους πορνεύσαι και
φαγείν ειδωλόθυτα...» ( Α π ο κ ά λ υ ψ η Β', 20)
Είναι βέβαια τελείως παράλογη η υπόθεση πως ο Ιησούς στη
διάρκεια μιας ενόρασης που είδε το 94 ο Ιωάννης στην Πάτμο,
διδάσκει στο μαθητή του, αποφάσεις που έχουν παρθεί πριν από
πενήντα χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Αντίθετα, είναι φανερό, πως οι
ηγέτες του μεσσιανικού κινήματος που συγκεντρώθηκαν στην
Ιερουσαλήμ με σκοπό να πάρουν αποφάσεις για τη μελλοντική
δράση τους, κατάληξαν στην παραπάνω προσταγή, επειδή ήταν μια
προσταγή του ίδιου του Ιησού και την είχε εκφράσει το 27,
γράφοντας την Αποκάλυψη.
Αν στη συνέχεια, έκαναν προσθαφαιρέσεις στο αρχικό κείμενο της
Αποκάλυψης, για να δημιουργήσουν την εντύπωση πως γράφτηκε

στα τέλη του 1ου αιώνα, κι απευθυνόταν στους χριστιανούς του 2ου
αιώνα, αυτό δεν άλλάζει τίποτα στην υπόθεσή μας. Τα βασικά
στοιχεία, δηλαδή το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μέρος
της
Α π ο κ ά λ υ ψ η ς , είναι έργο του Ιησού, όπως άλλωστε τ’ ομολογεί
κι ο ίδιος στον πρόλογό της.
Υπάρχει, από κάποιο άλλο κείμενο, μια ασυνείδητη μαρτυρία για
την ευθύνη των Χριστιανών στην πυρκαγιά της Ρώμης του 64. Τη
βρίσκουμε σ’ ένα απόκρυφο, που ονομάζεται Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ
Π έ τ ρ ο υ . Το κείμενο αυτό, έχει μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στ’
άλλα απόκρυφα. Ο Αββάς Vouaux προλογίζοντας τη μετάφρασή του
σημειώνει πως: «οι διάφορες εκδόσεις του απόκρυφου αυτού,
συζητήθηκαν περισσότερο απ’ οποιοδήποτε άλλο ανάλογο κείμενο.
Υπάρχουν υποθέσεις πως πρόκειται αρχικά για κείμενο που
υποστηρίζει γνωστικιστικές θέσεις, αλλά αργότερα αναθεωρήθηκε.
Μια άλλη άποψη, κι ίσως κι η ορθότερη, είναι πως οι γνωστικιστικές
επιδράσεις είναι μεταγενέστερες, κι ότι το
κείμενο αυτό, στην
αρχική μορφή του, αντικαθρεφτίζει τους λαϊκούς χριστιανικούς
κύκλους των πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού. Παρόλες τις
επιφυλάξεις μας για την ορθοδοξία του κειμένου, αξίζει ωστόσο τον
κόπο η μελέτη του, γιατί παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον».
Στην παραπάνω ομολογία, θα προσθέσουμε και τη γνώμη του
Ντανιέλ Ροπς: «από μια περισσότερο άμεση άποψη, τα απόκρυφα
εμπεριέχουν ιστορικές λεπτομέρεις που δεν θα μπορούσαν ν’
αγνοηθούν».
Πράγματι, οι Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Π έ τ ρ ο υ μ α ς επιβεβαιώνουν
την υποψία που πάντοτε είχαμε για το πρόσωπο των πραγματικών
εμπρηστών της Ρώμης, το 64. Βέβαια, η Α π ο κ ά λ υ ψ η μας είχε
προειδοποιήσει μ’ έναν πολύ φανερό τρόπο, πως η πρωτεύουσα της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έπρεπε να καταστραφεί μια μέρα από μια
γιγάντια πυρκαγιά, για να παρθεί εκδίκηση για τους τόσους Εβραίους
μεσσιανιστές αγωνιστές, που σφαγιάστηκαν στον Ιππόδρομό της.
Δεν πρόκειται ακόμα για χριστιανούς, γιατί οι διωγμοί εναντίον τους
άρχισαν μ ε τ ά α π ό τ η ν π υ ρ π ό λ η σ η τ η ς Ρ ώ μ η ς τ ο υ
6 4 , επειδή ακριβώς οι Ρωμαϊκές Αρχές τους θεώρησαν υπεύθυνους
για την καταστροφή. Αντίθετα, από πολύ καιρό πριν, οι ζηλωτές
αιχμάλωτοι πλήρωναν με φρικτό τρόπο την κάθε εξέγερση στη
Γαλιλαία και την Ιουδαία: το σταύρωμα, τα θηρία, η φωτιά ήταν οι
συνηθισμένοι τρόποι της εκτέλεσής τους.
Ωστόσο, οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί δεν παραδέχτηκαν ποτέ τους
την κατηγορία ότι ήταν οι χριστιανοί που έβαλαν φωτιά στη Ρώμη το
64.

Οι Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Π έ τ ρ ο υ σώζονται σήμερα σε διάφορες
εκδόσεις. Από το
ελληνικό πρωτότυπο, υπάρχει μόνο ένα
απόσπασμα από το τέλος του κείμενου, σε δυο μεσαιωνικά
αντίγραφα του 9ου και του 11ου αιώνα. Η λατινική μετάφραση είναι
του 7ου αιώνα θεωρείται σαν άμεση απόδοση του ελληνικού
κείμενου, κι από αυτήν έγιναν οι κοπτικές εκδόσεις που
χρησιμοποιούσαν οι μονοφυσίτες της Αιγύπτου και της Συρίας.
Υπάρχουν επίσης εκδόσεις στ’ αρμένικα, στ’ αραβικά και στα
αίθιοπικά.
Η συριακή έκδοση μας αναμεταδίδει μια περίεργη απειλή, και εκεί
μέσα παρατηρούμε γι’ άλλη
μια φορά την α π ο σ τ ο λ ι κ ή
ε ξ ο υ σ ί α ν α υποτάσσει τις γυναίκες και να τις χρησιμοποιεί για
τους σκοπούς του μεσσιανικού κινήματος. Στο απόκρυφο αυτό, ο
Σίμων-Πέτρος παρουσιάζεται στη Ρώμη. Χάρις στην α π ο σ τ ο λ ι κ ή
τ ο υ ε ξ ο υ σ ί α προσηλυτίζει τις τέσσερεις ερωμένες του διοικητή
του πραιτώριου, που τον έλεγαν Αγρίππα (Σ.Σ. Βέβαια, δεν υπήρξε
ποτέ κάποιος διοικητής του πραιτώριου με τ’ όνομα αυτό. Πρόκειται
απλούστατα για το βασιλιά της Ιουδαίας, Ηρώδη-Αγρίππα τον Α',
που πράγματι, σύμφωνα με το κείμενο των Π ρ ά ξ ε ω ν τ ω ν
Α π ο σ τ ό λ ω ν συνέλαβε τον Σίμωνα-Πέτρο στην Ιερουσαλήμ κι
όχι στη Ρώμη! Αλλά ο συγγραφέας των Π ρ ά ξ ε ω ν
του
Π έ τ ρ ο υ , θέλησε να δικαιώσει την πυρπόληση της Ρώμης, με την
παρουσία του Πέτρου στην πόλη αυτήν. Κι εδώ ακριβώς βρίσκεται η
ασυνείδητη ομολογία! Ο διοικητής του Ρωμαϊκού πραιτωρίου,
θυμωμένος που έχασε τις τέσσερεις ερωμένες του εξ αιτίας του
Σίμωνα-Πέτρου διατάζει τη σύλληψη του τελευταίου και τη
σταύρωση του, μ’ αιτιολογικό την αθεΐα, κατηγορία συνηθισμένη
εναντίον των Χριστιανών. Τότε, όλοι οι Χριστιανοί της Ρώμης
συγκεντρώνονται και διαμαρτύρονται έντονα για τη σύλληψη του
Πέτρου:
«Τότε συγκεντρώθηκε όλο το πλήθος των αδελφών, πλούσιοι και
φτωχοί, ορφανά και χήρες, αδύνατοι και δυνατοί.
Απαιτούσαν να δουν τον Πέτρο και να τον ελευθερώσουν. Όλο το
πλήθος φώναζε με μια φωνή: με ποια κατηγορία φυλάκισες τον
Πέτρο, Αγρίππα; Τι κακό έκανε; Πες το σ’ εμας που είμαστε Ρωμαίοι!
Κάνεις αδικία εναντίον του Αγρίππα!
Εμείς που είμαστε Ρωμαίοι, δεν είδαμε τον Πέτρο να κάνει κανένα
κακό κι ούτε να παραβαίνει τους νόμους μας. Δεν έκανε τίποτα που
να πρέπει να τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου. Αν δεν τον
αφήσεις αμέσως ελεύθερο, θα κ ά ψ ο υ μ ε τ η
Ρώμη, για
εκδικηθούμε..» ( Π ρ ά ξ ε ι ς
του
Πέτρου,
συριακή
να
έκδοση, XXXVI, 432)

Να λοιπόν που το πράγμα ξεκαθαρίζει.
Από τότε, η πυρκαγιά καθιερώνεται σα μέσο της χριστιανικής
πολεμικής τακτικής. Η πυρπόληση της Ρώμης επαναλήφθηκε το 404,
στην Κωσταντινούπολη. Τη βραδυά, που με διάταγμα του
Αυτοκράτορα Αρκαδίου, κι ύστερα από υπόδειξη της Αυτοκράτειρας
Ευδοξίας, εξορίστηκε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος (είναι γνωστό πώς η
Ευδοξία κατέληξε σ’ αυτήν την απόφαση γιατί δεν ανεχόταν άλλο
την αυταρχικότητα και τη μισαλλοδοξία του), ξέσπασε μια τεράστια
πυρκαγιά που αποτέφρωσε το σημαντικότερο μέρος της πόλης.
Κάηκε η βασιλική της Αγίας Σοφίας, η Σύγκλητος, η πλούσια
βιβλιοθήκη, κ.ά. Η Ευδοξία πέθανε ένα χρόνο αργότερα, σε μια
γέννα...
Το 303, κάηκε από μια φοβερή πυρκαγιά το Αυτοκρατορικό
Ανάκτορο της Νικομήδειας. Οι Ρωμαϊκές Αρχές θεώρησαν και πάλι
υπεύθυνους τους Χριστιανούς. Άρχισε ένας διωγμός εναντίον τους
που ίσως και να μην ήταν αδικαιολόγητος.
Υπάρχουν προκλητικά χριστιανικά κείμενα, που δεν διστάζουν ν’
απειλήσουν άμεσα με τ’ όπλο της φωτιάς:
«είμαστε πολλοί, είμαστε παντού… μια μικρή ομάδα από μας, μια
μόνο νύχτα με λίγους δαυλούς, φτάνει..» (Τερτυλλιανός,
Απολογητικόν, XXXVI, 3 - στα 197).
Είναι πολύ περίεργο που οι χριστιανοί ισχυρίζονται πως η
θρησκεία τους απαιτεί από αυτούς ανέχεια και πραότητα.
Θ’ αναφέρουμε παρακάτω ένα άλλο παράδειγμα. Βέβαια, δεν
πρόκειται για μιαν άμεση κατηγορία, ούτε είμαστε σε θέση να
συγκρίνουμε και να κρίνουμε τα γεγονότα, ωστόσο, αυτό δεν μας
εμποδίζει να παρατηρήσουμε περίεργες συμπτώσεις: Στο φύλλο της,
της 25ης Ιουλίου του 1971, η εφημερίδα Provencal Du Dimanche,
έγραφε τα εξής:
«Για να εμποδίσει την αλλοίωση του χριστιανικού πνεύματος, από
την επίδραση του κύματος των τουριστών, η Εκκλησία της Ελλάδος
εζήτησε από τους μοναχούς της χώρας, ν’ απευθύνουν ειδικές
προσευχές για την περίπτωση. Με μια εγκύκλιό της που
κυκλοφόρησε στα μοναστήρια, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της
Έλλάδος υποδεικνύει τα κείμενα δυο «αντιτουριστικών» προσευχών,
που το περιεχόμενό τους είναι περίπου το παρακάτω: Καθαγιάστε
τις πόλεις, τα νησιά, τα χωριά και τα μοναστήρια της Ορθόδοξης
πατρίδας μας, που υποφέρουν από τη βλαβερή επίδραση του
τουριστικού ρεύματος. Υποδείξτε στους αδελφούς μας το δρόμο της
σωτηρίας από τη δρματική αυτή κατάσταση και προφυλάξτε τους από

την απειλή του μοντέρνου πνεύματος των συγχρόνων αυτών
δυτικών εισβολέων... ».
Ένα μήνα αργότερα, ένα ελληνικό πλοίο, φορτωμένο με χίλιους
«δυτικούς εισβολείς» κάηκε, κάτω από σκανδαλώδεις συνθήκες.
Πρόκειται για το φέρρυ-μπώτ Ε λ ε ά ν α , π ο υ το τραγικό του
ναυάγιο προκάλεσε την αγανάκτηση του δυτικού κόσμου. Υπήρχαν
πάνω από χίλιοι επιβάτες, οι περισσότεροι Ιταλοί, Γάλλοι, Γερμανοί κι
Έλβετοί. Η φωτιά άρχισε το πρωί από την κουζίνα και διαδόθηκε
γρήγορα σε ολόκληρη το σκάφος. Το σήμα κινδύνου δόθηκε από
άλλο πλοίο, γιατί ο ασύρματος του Ελεάνα δε λειτουργούσε. Πολλές
από τις ναυαγοσωστικές βάρκες δεν κατέβηκαν στη θαλασσα κι η
συνολική τους χωρητικότητα δεν ξεπέρναγε το μισό από το σύνολο
των επιβατών. Οι περισσότεροι από τους αυτόπτες μάρτυρες,
δήλωσαν έπειτα, πως το πλήρωμα αδιαφόρησε τελείως για την τύχη
των επιβατών..
Η περίπτωση του Ελεάνα ήταν μια τραγωδία που είχε φοβερό
αντίκτυπο στο τουριστικό ρεύμα προς την Έλλάδα. Θα μπορούσαμε
άραγε ν’ αποδώσουμε την ευθύνη μόνο στην εγκληματική αμέλεια
μιας ναυτιλιακής επιχείρησης ή και να προχωρήσουμε ακόμα
παραπέρα;... Μια βδομάδα μόνο μετά την τραγωδία της Ελεάνας, το
γαλλικό ραδιόφωνο μετέδωσε την είδηση, πως άλλες δυο πυρκαγιές
εκδηλώθηκαν σ’ ελληνικά επιβατηγά πλοία, φορτωμένα κι αυτά με
«σύγχρονους Δυτικούς εισβολείς». Ωστόσο ο ελληνικός τύπος
αποσιώπησε το γεγονός. Επαναλαμβάνουμε και πάλι πως δεν
απευθύνουμε άμεση κατηγορία, όμως μας κάνει εντύπωση το γεγονός, πως μόλις ένα μήνα μετά τις «αντιτουριστικές» προσευχές,
ολόκληρη η Ευρώπη έκλαψε δεκάδες θύματα ενός εγκληματικού
εμπρησμού που κάτω από άλλες συνθήκες, κι όπως άλλωστε το
ανέφερε η εφημερίδα Monde, θα μπορούσε να δώσει αφορμή για
την κήρυξη πολέμου εναντίον τηςΕλλάδος που οι θρησκευτικές
αρχές της πρόσβαλαν επίσημα τους επισκέπτες της...
Αλλ’ ας ξαναγυρίσουμε στη Ρώμη. Ο Τάκιτος μας λέει πως η
πυρκαγιά αυτή, άρχισε τη «δέκατη τέταρτη μέρα πριν από την πρώτη
του μήνα Sextilis, δηλαδή στις 20 Ιουλίου. Ωστόσο, γνωρίζοντας
πόσο υπέφεραν τα κείμενα του Τάκιτου, από τις λογοκρισίες των
καλόγερων του Μεσαίωνα και παρατηρώντας πως τ’ αρχαιότερα
αντίγραφα των έργων του λατίνου αυτού Ιστορικού είναι του 9ου και
11ου αιώνα, διστάζουμε πολύ για ν’ αποδεχτούμε σαν αληθινή την
πληροφορία του. Κι αυτό, γιατί υ π ά ρ χ ο υ ν ά λ λ α κ ε ί μ ε ν α
π ο υ αναφέρονται σ’ αυτό το γεγονός κι είναι α ρ χ α ι ό τ ε ρ α . Τα
ημερομηνία,
που
κείμενα αυτά, δίνουν μιαν ά λ λ η
πιθανότατα, είναι κι η αληθινή.

Μελετήσαμε σ’ ένα προηγούμενο κεφάλαιο την απόκρυφη
αλληλογραφία, ανάμεσα στον Παύλο και τον Σενέκα. Η δωδέκατη
από τις επιστολές αυτές, μας δίνει και τη λύση του προβλήματος που
μας απασχολεί. Βέβαια, πρόκειται για ένα απόκρυφο κείμενο, ωστόσο
γράφτηκε από κάποιον καλοπροαίρετο χριστιανό, που δεν
υποψιάστηκε πως με τα λόγια του θα κατέστρεφε το έργο της
λογοκρισίας του Μεσαίωνα. Να λοιπόν τί λέει η περίφημη αυτή
επιστολή:
«Ο Σενέκας προς τον Παύλο, Χαίρε. Σε χαιρετώ αγαπητέ μου φίλε,
Παύλε. Πίστεψέ με πως λυπάμαι και πενθώ για την αθωότητά σας
που υποφέρει τόσα πολλά τον τελευταίο καιρό. Πως υποφέρω
βλέποντας το λαό να σας θεωρεί αναίσθητους κι εγκληματίες και να
σας θεωρεί υπεύθυνους για τις δυστυχίες της πόλης. Αλλά ας έχουμε
κουράγιο, γιατί ζούμε σύμφωνα με τις επιθυμίες της Τύχης, μέχρι να
έρθει ο καιρός της ευτυχίας και να βάλει ένα τέρμα σε όλα αυτά.
Πάρε για παράδειγμα τους αρχαίους, που τόσο υπέφεραν από τον
Μακεδόνα το γιο του Φίλιππου, το Δαρείο, το Διονύσιο και το δικό
μας τον Καλιγούλα, ηγεμόνες που δεν είχαν άλλο οδηγό στη ζωή
τους έξω από τα καπρίτσια τους. Όσο για την ευθύνη της πυρκαγιάς
που κατάστρεψε τη Ρώμη, δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία. αλλά αν οι
σκοτεινοί άνθρωποι μπορούσαν να μιλήσουν
θ’ αποκάλυπταν
φανερά την αλήθεια. Χριστιανοί κι Ιουδαίοι, οδηγούνται καθημερινά
στο δρόμο του μαρτυρίου, με την κατηγορία του εμπρηστή. Είμαι
Βέβαιος, πως κάποια μέρα, ο πραγματικός εγκληματίας, που έχει
μέσα στο αίμα του την κακία και κρύβεται πίσω από το ψέμα, θα
τιμωρηθεί! Όπως οι καλύτεροι πρόσφεραν για εξιλέωση το αίμα τους
στο πλήθος, έτσι κι αυτός ο εγκληματίας θα πληρώσει μια μέρα για
όλους στη φωτιά που θα τον κάψει. Εκατόν τριάντα δυο σπίτια και
τέσσερεις συνοικίες κάηκαν μέσα σ’ έξη μέρες. Την έβδομη
σταμάτησε το κακό... 28 Μαρτίου, του χρόνου της υπατείας του
Frugi και του Basus..»
Με την ένδειξη των δυο ετήσιων υπάτων, έχουμε την απόδειξη
πως το γράμμα γράφτηκε το 64. Ωστόσο η ημερομηνία δεν είναι
20 Ιουλίου, αλλά 28 Μαρτίου. Κ ι α υ τ ό α π ο τ ε λ ε ί τ η ν
ομολογία που αποδεικνύει τον ισχυρισμό μας.
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Είναι γνωστό πως το παραπάνω κείμενο γράφτηκε τον 4ο αιώνα!
Η αλληλογραφία ανάμεσα στον Παύλο και τον Σενέκα, αναφέρεται
από τον Ιερώνυμο το 362 και τον Αυγουστίνο το 414. Και δε γίνεται
λόγος γι’ αυτήν σε κανένα από τα προγενέστερα κείμενα!
Έτσι, σε μιαν εποχή, που ούτε καν φανταζόντουσαν την ύπαρξη
της φιλελεύθερης κριτικής, που κανείς δεν είχε το δικαίωμα ν’
αμφιβάλλει, που κάθε ελεύθερο πνεύμα είχε σωπάσει κάτω από το

τεράστιο μαύρο σύννεφο της άγνοιας και του φόβου, οι χριστιανοί δε
διστάζουν να ομολογήσουν την πραγματική ημερομηνία της
πυρπόλησης της Ρώμης: « Μ ά ρ τ ι ο ς τ ο υ 6 4 » . Κι η ομολογία
τους βγαίνει από το γεγονός ότι μιλούν για την πυρκαγιά σε μια
επιστολή που της βάζουν ημερομηνία: 2 8 Μ α ρ τ ί ο υ τ ο υ 6 4 !
Γνωρίζουμε, τόσο από τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων, όσο
κι από τον Ντανιέλ Ροπς, που αναφέρεται στο θέμα αυτό στο βιβλίο
του «Ο Ιησούς κι η εποχή του», πως οι Ρωμαίοι στρατιωτικοί
διοικητές ήταν πολύ επιφυλακτικοί την εποχή του Πάσχα, με το
ανέβασμα χιλιάδων προσκυνητών στο χώρο της Ιερουσαλήμ. Ειδικά
για τις μέρες αυτές, μετακινούσαν στρατιωτικά τμήματα γύρω από
την πρωτεύουσα του Ισραήλ και τα διατηρούσαν σ’ επιφυλακή.
Η ρωμαϊκή αυτή επιφύλαξη ήταν απόλυτα δικαιολογημένη, γιατί οι
αρχές
δεν
αγνοούσαν πως όλες οι εβραϊκές εξεγέρσεις
ξεσπούσαν την εποχή του Πάσχα, με την πανσέληνο του μήνα Nisan,
κι υπάρχουν κείμενα, που διαβεβαίωναν το λαό του Ισραήλ, πως η
απελευθέρωσή του θ’ άρχιζε με την επέτειο της εξόδου από την
Αίγυπτο.
Έτσι, γνωρίζουμε πως κι η εξέγερση του Μενάχεμ (ή Μαναήν)
ξέσπασε ανάμεσα στο Μάρτιο και τον Απρίλιο του 64, τον ίδιο χρόνο
με την πυρκαγιά της Ρώμης. Ποιό από τα δυο γεγονότα προηγήθηκε;
Είναι πολύ δύσκολο να καθορίσουμε με ακρίβεια τις ημερομηνίες,
πάντως, είναι σίγουρο πως τα δυο γεγονότα έγιναν ακριβώς την ίδια
εποχή με μια διαφορά ίσως λίγων μόνο ημερών. Ο συγχρονισμός
τους ήταν απαραίτητος για να επιβεβαιωθούν οι προφητείες.
Αργότερα, λογοκρίνοντας τα κείμενα του ΦλαβίουΙωσήφ και του
Τάκιτου, δημιούργησαν και την πλαστή ημερομηνία στο έργο του
δεύτερου. Κι αυτό, γιατί ο χριστιανός αναγνώστης δεν έπρεπε να
«σκανδαλιστεί» από το συσχετισμό των δύο γεγονότων. Δεν έπρεπε
να φανταστεί πως με την πυρπόληση της Ρώμης και την ταυτόχρονη
εξέγερση
στην
Ιουδαία
έγινε
μια
προσπάθεια
για
την
πραγματοποίηση
των
προφητικών
προσταγμάτων
της
Αποκάλυψης.
Οι άνθρωποι που επαναστάτησαν μαζί με τον Μαναήν έπαιρναν
κουράγιο από την είδηση πως η Ρώμη καίγεται, κι έτσι θ’
αντιμετώπιζαν με περισσότερη δύναμη τη ρωμαϊκή αντεπίθεση,
πιστεύοντας πως το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι ζήτημα
λίγων ακόμα ημερών αγώνα.
Ο Φλάβιος Ιωσήφ γράφει σχετικά:

Είναι πολλοί αυτοί που έγραψαν την ιστορία του Νέρωνα. Άλλοι
από αυτούς κάλυψαν την αλήθεια για να τον ευχαριστήσουν, επειδή
είχαν καλοπεράσει κοντά του, κι άλλοι εξ αιτίας του μίσους και της
μισαλλοδοξίας τους εναντίον του, κάλυψαν το πρόσωπο του με
ξεδιάντροπα
και
κακόβουλα
ψέματα...»
(Ιουδαϊκές
Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς Χ Χ , VIII, 3)
Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που αποδεικνύουν το συγχρονισμό της
δράσης στη Ρώμη και την Ιουδαία. Α ς μην ξεχνάμε πως όλα τα
πολιτικά γεγονότα οργανώνονταν με βάση κάποιον προφητικό ή
ιερονομικό συμβολισμό. Τέτοιος συμβολισμός υπάρχει στην
περίπτωση του κινήματος των Ζηλωτών:
1. Το 64, συμπληρώθηκαν ακριβώς τριάντα τρία χρόνια από το
θάνατο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και σύμφωνα με την Ιουδαϊκή
παράδοση, τα τριάντα τρία χρόνια ήταν το όριο της ανταπόδοσης και
του καθαρισμού ( Λ ε υ ϊ τ ι κ ό ΙΒ', 4)
2. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής πιάστηκε στις 28 Μαϊου του 31 και
θανατώθηκε στο φρούριο του Μαχαιρούντα στις 29 Μαρτίου του 32.
Ο ανώνυμος συντάκτης της ψευτο-επιστολής του Σενέκα προς τον
Παύλο, αναφέρει σαν ημερομηνία της σύνταξής της, την 28η
Μαρτίου του 64. Κατά συνέπεια, δεν αγνοούσε τις συμβολικές
σχέσεις αυτής της ημερομηνίας, ανάμεσα στη θανάτωση του
Βαπτιστή και την πυρκαγιά της Ρώμης. Ασυνείδητα λοιπόν,
αποκαλύφθηκε.
Στη συνέχεια της επαναστατικής δράσης του, ο Μαναήν κατέλαβε
το φρούριο της Μασσάντα (που έπεσε τελικά, με ηρωικό τρόπο, το
73), και αναγνωρίστηκε σαν ηγέτης της νέας επανάστασης. Έσφαξε
τον αρχιερέα και τον αδελφό του, με τ’ όνομα Εζεκίας, και μετά από
τόσες επιτυχίες κατάντησε ένας αφόρητος τύραννος. Ο λαός τότε
επαναστάτησε εναντίον του, κι άρχισε ένας ανελέητος εμφύλιος
πόλεμος. Λεπτομέρειες για όλα αυτά, υπάρχουν στους Π ο λ έ μ ο υ ς
τ η ς Ι ο υ δ α ί α ς του Φλαβίου Ιωσήφ (βιβλίο II, κεφ. XX, XXXI,
XXXII).
Αλλά, θ’ αναρωτηθεί ο αναγνώστης, πώς μπορούμε να είμαστε
βέβαιοι, πως η επανάσταση του 66 άρχισε στην πραγματικότητα το
64, με τον Μαναήν και ταυτόχρονα με την πυρπόληση της Ρώμης;
Θ’ απαντήσουμε με τα παρακάτω επιχειρήματα:
1. Τον Μάρτιο του 64 είναι γνωστό πως ο Μαναήν ξεσηκώθηκε
εναντίον της Ρωμαϊκής κατοχής. Ωστόσο, δεν μας δ ί ν ο υ ν τ η ν
αφορμή της εξέγερσης...

2. Την ίδια ακριβώς εποχή, στην Καισάρεια, οι Εβραίοι και οι
Σύριοι διοικητικοί υπάλληλοι φιλονικούν για το ποιος έχει δικαίωμα
να κυβερνάει την πόλη. Οι Εβραίοι ισχυρίζονται πως το δικαίωμα
ανήκει σ’ αυτούς, γιατί την Καισάρεια την έχτισε ο Βασιλιάς τους ο
Ηρώδης. Αντίθετα, οι Σύριοι, που σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται
όλοι οι Έλληνες κάτοικοι της Παλαιστίνης, ισχυρίζονται πως η πόλη
τους ανήκει, γιατί χτίστηκε από τον Ηρώδη με καθαρά ειδωλολατρική
μορφή, κι αφιερώθηκε στη λατρεία των ελληνιστικών θεών. Και οι
δυο παρατάξεις έχουν απόλυτα δίκιο από τη μεριά της η κάθε μια, κι
ο μόνος που πραγματικά διασκεδάζει από την κατάσταση, είναι ο
πανούργος Ηρώδης μέσα από τον τάφο του. Ξεσπούν αιματηρές
συγκρούσεις ανάμεσα στα δυο στρατόπεδα. Τέλος, ο προκουράτορας
αποφασίζει να παρουσιαστεί το θέμα στη διαιτησία του Αυτοκράτορα.
Μια αποστολή φεύγει αμέσως για το σκοπό αυτό, προς τη Ρώμη.
Πόσον καιρό έκανε να φτάσει εκεί η αντιπροσωπεία; Ο Παύλος
κάνοντας το ίδιο ταξιδι χρειάστηκε ένα χρόνο για να πάει από την
Καισάρεια στη Ρώμη... και πόσος καιρός χρειάστηκε για ν’
αποφασίσει το «ατοκρατορικό συμβούλιο, να δώσει την έγκρισή του
ο Νέρων και να γυρίσει πίσω στην Παλαιστίνη η αντιπροσωπεία; και
πόσος ακόμα καιρός χρειάστηκε για ν’ ανακοινωθεί επίσημα σε όλες
τις αντίπαλες παρατάξεις η αυτοκρατορική απόφαση; Ο Φλάβιος
Ιωσήφ μας λέει πως η απόφαση του Νέρωνα έδινε τη διακυβέρνηση
της Καισαρείας, στους Έλληνες και τους Σύριους «... και τότε άρχισε
ο πόλεμος, τον 12ο χρόνο της βασιλείας του Νέρωνα και 17ο χρόνο
της βασιλείας του βασιλιά Ηρώδη-Αγρίππα του Β'». (βλ. Π ό λ ε μ ο ι
τ η ς Ι ο υ δ α ί α ς , σλαβικό χειρόγραφο, II, 6).
Ο Pierre Pascal που μετάφρασε το σλαβικό χειρόγραφο του
Φλαβίου Ιωσήφ, παρατηρεί πως «αν και οι μεγάλες μάχες του
πραγματικού πόλεμου άρχισαν το 66, η απόφαση του Νέρωνα να
εμπιστευθεί τη διακυβέρνηση της Καισαρείας στους Έλληνες και τους
Σύριους, θα πρέπει να είναι προγενέστερη..» (σελ. 155, Έκδοση Du
Rocher). Πράγμα που είναι αυτονόητο, αν λάβουμε υπόψη μας όλες
τις μακροχρόνιες αναμονές μέχρι την άφιξη της απόφασης. Αν
υπολογίσουμε σε δυο χρόνια τη διάρκεια του ταξιδιού στη Ρώμη και
της επιστροφής της αποστολής, ξαναβρισκόμαστε στα 64. Κι ίσως και
νωρίτερα, γιατί η πυρκαγιά στη Ρώμη θα ανέστειλε οπωσδήποτε για
ορισμένο
διάστημα
τις
λειτουργίες
του
Αυτοκρατορικού
συμβουλίου... αλλά τότε δημιουργείται το ερώτημα: Ο Μαναήν, που
είχε ανακατευτεί στη διεκδίκηση της διακυβέρνησης της Καισαρείας,
περίμενε πραγματικά δυο χρόνια για την απόφαση του Αυτοκράτορα;
Ή αντίθετα, άρχισε την επίθεση του, αμέσως μετά την αναχώρηση
της αντιπροσωπείας για την Ιταλία; Κάποιος που γνωρίζει λίγο το
πνεύμα των Ζηλωτών, δεν θα δίσταζε να δώσει απάντηση στην
ερώτηση αυτήν.

Ας κάνουμε τώρα έναν απολογισμό των προσώπων, που είχαν ένα
κάποιο συμφέρον από την πυρπόληση της Ρώμης, και ταυτόχρονα
διέθεταν μιαν άξιόλογη επιρροή, ώστε να επιστρατεύσουν, για το
σκοπό αυτόν τους υπηρέτες των αυτοκρατορικών ανακτόρων.
Ο κατάλογος δεν μπορεί παρά να περιλάβει εφτά ονόματα:
1.
Νέρων - Είδαμε όμως πως η περίπτωση του αποκλείεται. Δεν
βρισκόταν στη Ρώμη τη στιγμή της πυρκαγιάς, καιπληροφορήθηκε γι’
αυτήν, μόλις τέσσερεις μέρες αργότερα..Δεν είχε κανένα λόγο να
κάψει τους ναούς των θεών που προστάτευαν την κυριαρχία του, και
γνωρίζουμε πως ήτανδεισιδαίμονας.
2 . Π ο π π α ί α Σ α β ί ν α - Σύζυγος του Νέρωνα από το 62. Τί
κέρδος είχε από την πυρπόληση της Ρώμης; Κανένα! Επιπλέον,
βρισκόταν μαζί με τον Νέρωνα στο Άντιουμ εκείνη τη στιγμή.
3. Β ο ύ ρ ρ ο ς - Διοικητής του πραιτώριου. Τί κέρδος θα είχε
από την πυρπόληση; Άλλωστε είναι σχεδόν βέβαιο, ότι πέθανε δυο
χρόνια πριν.
4. TIGELLINUS - Άντικατέστησε τον προηγούμενο στη διοίκηση
του πραιτώριου. Θα μπορούσε βέβαια να οργανώσει την πυρπόληση
για να δυσφημήσει το Νέρωνα και να προετοιμάσει έτσι την πτώση
του. Ωστόσο κινδύνευε τρομερά με μια τέτοια πράΕη· Επί πλέον, δεν
διατήρησε ποτέ του φιλίες με το μεσσιανικό κίνημα. Ιουδαϊκό και
Χριστιανικό. Κι ακόμα, για ποιό λόγο θα έπρεπε να συγχρονιστεί με
την εξέγερση του Μαναήν στην Ιουδαία; Και πως θα γνώριζε την
επέτειο του θανάτου του Ιωάννη του Βαπτιστή, κι αν τη γνώριζε, τί
τον ενδιέφερε η εκδίκηση του αποκεφαλισμού του;
5. Σ ε ν έ κ α ς - Γνωρίζουμε πως πράγματι ήταν αντίπαλος του
Νέρωνα, γιατί κρατούσε μια συντηρητική στάση απέναντι στο
προοδευτικό πνεύμα και τους νεωτερισμούς του Αυτοκράτορα.
Ωστόσο, ο συντηρητισμός του δεν θα του επέτρεπε να συμμαχήσει
με τους μεσσιανιστές και να κάνει μια πράξη που τους εξυπηρετούσε.
Έπιπλέον διακινδύνευε τα πάντα, όπως κι οι προηγούμενοι. Ο
Σενέκας ήταν ένας στωικός αντιδραστικός, και δεν θα έπαιρνε
εύκολα επάνω του την ευθύνη για την καταστροφή των ναών της
Ρώμης.
6. Σ α ύ λ ο ς - Π α ύ λ ο ς - Είναι παιδικός φίλος του Μαναήν.
Πήρε μέρος μαζί του στο επαναστατικό συμβούλιο της Αντιοχείας
( Π ρ ά ξ ε ι ς ΙΓ', 1). Είναι φίλος του Σενέκα που ήταν ο σύνδεσμος
όλων των συνωμοτών εναντίον του Νέρωνα. Είναι μέ λος της
συνωμοτικής ομάδας του Πείσωνα, και μ υ σ τ ι κ ό ς υπαρχηγός και
διάδοχός του. Ο Σαύλος-Παύλος έχει οπαδούς μέσα στο παλάτι του

Νέρωνα ( Π ρ ό ς Φιλιππισίους Δ', 22). Στο επόμενο κεφάλαιο θα
εξετάσουμε αναλυτικά και τάλλα κίνητρα αυτού του προσώπου, που
τον ώθησαν να πραγματοποιήσει αυτό που ο Σενέκας κι ο Tigeliinus,
όσο κι αν η θελαν, δεν μπορούσαν εξ αίτίας της καταγωγής και της
θέσης τους να κάνουν. Επί πλέον, η χρονολογική σύμπτωση με την
επέτειο του θανάτου του Βαπτιστή, και την εξέγερση του παιδικού
του φίλου Μαναήν, δημιουργεί σε βάρος του μια περίεργη
συσχέτιση.
7. Έ ν α ς ά γ ν ω σ τ ο ς η γ έ τ η ς τ ω ν ζ η λ ω τ ώ ν -Όλα τα
στοιχεία που βαραίνουν στην περίπτωση του Σαύλου-Παύλου, θα
μπορούσαν να ισχύσουν και στην περίπτωση ενός ανώνυμου
εξτρεμιστή.Εκτός βέβαια, από τη συμμετοχή των υπηρετών του
Αυτοκράτορα στη δράση. Για να τολμήσουν όμως οι τελευταίοι να
βάλουν φωτιά και να ίσχυριστούν πως εκτελούσαν διαταγές, θα
πρέπει να ήταν είτε διοικητικά, είτε ι δ ε ο λ ο γ ι κ ά καλυμμένοι.
Στην περίπτωση του Παύλου, διέθεταν μια διπλή κάλυψη. Πρώτ’ απ’
όλα τη διοικητική από τον Σενέκα, κι ύστερα την ιδεολογική από τον
Παύλο, τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη του κινήματος.
Ωστόσο, μένει να εξετάσουμε το τεράστιο πρόβλημα της άμεσης
ευθύνης του Παύλου για την πυρπόληση της Ρώμης· Πρώτ’ απ’ όλα
θα πρέπει να καθορίσουμε ποιο κείμενο τελικά έχει δίκιο ως προς την
ακριβή ημερομηνία της πυρπόλησης. Το κείμενο που αποδίδεται
στον Σενέκα και που αναφέρεται από τον Ιερώνυμο και τον
Αυγουστίνο τον 4ο αιώνα, η το χιλιολογοκριμένο κείμενο του
Τάκιτου, που το αντίγραφο που έφτασε στα χέρια μας, είναι του 9ου
αιώνα;
Ο Σενέκας μας λέει πως η πυρπόληση έγινε τον Μάρτιο του 64 κι
ο Τάκιτος τον Ιούλιο του 64, αλλά ωστόσο μας πληροφορεί πως ο
Νέρων τη στιγμή εκείνη βρισκόταν στο Άντιουμ, την πόλη που
γεννήθηκε, πως ειδοποιήθηκε για την καταστροφή, μόλις την
τέταρτη μέρα, και πως πήρε όλα τα μέτρα για ν’ ανακουφίσει τα
θύματα παρόλο που ο λαός τον θεώρησε υπεύθυνο για την
πυρκαγιά.
Πρώτο συμπέρασμα:
Ο λογοκριμένος από τους μεσαιωνικούς καλόγερους, Τάκιτος, μας λέει πως τον Ιούλιο του 64, ο
Νέρων βρίσκεται στο Άντιουμ της Ιταλίας. Αλλ’ αυτό, είναι λάθος..
Γνωρίζουμε από τον Σουετόνιο (Η ζ ω ή τ ω ν Δ ώ δ ε κ α
Κ α ι σ ά ρ ω ν , Νέρων, XXII), πως ο Νέρων πήρε μέρος στους
Ολυμπιακούς αγώνες, στο άθλημα της Ιπποδρομίας με άρματα, κι
αυτό, πριν αρχίσει ν’ ασχολείται με το θέατρο. Μάλιστα, η πρώτη
του θεατρική εκδήλωση έγινε στη Νάπολη.

Θα παρατηρήσουμε πως οι Ολυμπιακοί αγώνες γινόντουσαν στην
Ολυμπία της Ελλάδας, π ά ν τ ο τ ε τ ο μ ή ν α Ι ο ύ λ ι ο . Οι
αγώνες αυτοί, ονομάζονταν Ολυμπιάδες, είναι ένας πανάρχαιος
ελληνικός θεσμός και γινόντουσαν κάθε τέσσερα χρόνια. Αν πάρουμε
το ημερολόγιο των Ολυμπιάδων, θα παρατηρήσουμε πως οι αγώνες
στη διάρκεια της Βασιλείας του Νέρωνα, έγιναν τον Ιούλιο του 60,
τον Ιούλιο του 64 καί τον Ιούλιο του 68.
Μπορούμε ήδη τ’ αποκλείσουμε την τελευταία χρονολογία, γιατί ο
Νέρων πέθανε στις 9 Ιουνίου του 68, με το Ιουλιανό ημερολόγιο και
στις 20 Ιουνίου του 68, με το Γρηγοριανό.
Μένουν λοιπόν οι άλλες δυό.
Θ’ αποκλείσουμε και τον Ιούλιο του 60, γιατί ο Νέρων πήγε για
πρώτη του φορά στην Ελλάδα λίγο πριν από τις θεατρικές έπιδείξεις
στη Νάπολη, που σύμφωνα με τον Σουετόνιο, συνέβησαν πάλι το
64. Κατά συνέπεια, είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεράνουμε πως ο
Νέρων πήρε μέρος στην Ολυμπιάδα του Ιουλίου του 64. Αυτή όμως
είναι η ημερομηνία που δίνει ο Τάκιτος για την πυρπόληση της
Ρώμης, προσθέτοντας την πληροφορία, πως ο Νέρων, τη στιγμή
εκείνη βρισκόταν στο Άντιουμ. Όμως, ο Αυτοκράτορας δεν μπορούσε
να βρίσκεται ταυτόχρονα και στην Ιταλία και στην Έλλάδα.
Το ταξίδι από τη μια χώρα στην άλλη με τα μέσα της εποχής,
κρατούσε περίπου δώδεκα εβδομάδες. Ακόμα και τ’ αυτοκρατορικά
καραβάνια δεν ξεπερνούσαν μια μέση ταχύτητα περισσότερη από 25
χιλιόμετρα την μέρα. Τα πλοία της εποχής, ακόμα κι οι περίφημες
τριήρεις, είναι ζήτημα αν ξεπερνούσαν τα 3,5 χ λιόμετρα την ώρα.
Έτσι αποκλείεται η περίπτωση να πήρε ο Νέρων μέρος στους
Ολυμπιακούς αγώνες και ταυτόχρονα στις 20 Ιουλίου να βρίσκεται
στη Ρώμη, τη μέρα δηλαδή που σύμφωνα με το
κείμενο του
Τάκιτου, ξέσπασε η πυρκαγιά. Το λάθος βέβαια, δεν είναι του
μεγάλου λατίνου ιστορικού, αλλά των κακόβουλων μοναχώναντιγραφέων του μεσαίωνα. Κατά συνέπεια, η αληθινή η μερομηνία
της πυρκαγιάς είναι αυτή που μας δίνει η ψευτοεπιοστολή του
Σενέκα, δηλαδή, Μ ά ρ τ ι ο ς τ ο υ 6 4 .
Βγαίνει λοιπόν το
συμπέρασμα, πως η
παραποίηση των
Χ ρ ο ν ι κ ώ ν τ ο υ Τ ά κ ι τ ο υ , κι η χρονολογική τοποθέτηση της
πυρκαγιάς τον Ιούλιο του 64, είχε σκοπό ν’ αποτρέψει την προσοχή
του αναγνώστη από το συσχετισμό της πυρπόλησης με την εξέγερση
του Μαναήν, που ήταν παιδικός φίλος του Σαύλου-Παύλου, και τη
δημιουργία μιας υποψίας σε βάρος του τελευταίου.

Δ ε ύ τ ε ρ ο σ υ μ π έ ρ α σ μ α : η παραποίηση του κείμενου του
Τάκιτου από τους μεσαιωνικούς καλόγερους, έγινε επειδή ακριβώς ο
συγγραφέας αυτός απέδιδε την ευθύνη ανοιχτά στον Παύλο. Κι
αυτό, γιατί αν η ευθύνη αποδιδόταν στους Εβραίους της Ρώμης και
στους Ιουδαίους Ζηλωτές, ελεύθερους ή
σκλάβους, τότε οι
αντισημίτες μοναχοί δε θα είχαν κανένα λόγο να τους καλύψουν.
Αντίθετα μάλιστα, θα υπογράμμιζαν το γεγονός.
Κι ακριβώς επειδή η ευθύνη έπεφτε στον Παύλο, οι καλόγεροι
παραποίησαν τον Τάκιτο και τοποθέτησαν χρονολογικά την
πυρπόληση, τον Ιούλιο του 64.
Βέβαια, θα εξετάσουμε παρακάτω, αν ο Παύλος προώθησε το
σχέδιο για την πυρπόληση της Ρώμης με σκοπό την πραγματοποίηση
των προσταγμάτων της Α π ο κ ά λ υ ψ η ς ή αν έκανε την ενέργεια
αυτήν, σα μέρος από το γενικό σχέδιο της συνωμοσίας εναντίον
του Νέρωνα, που οργάνωσε ο Πείσωνας κι ο Σενέκας. Ωστόσο, μένει
η ενοχή του, στην υπόθεση αυτή, με την κινητοποίηση των οπαδών
του, που υπηρετούσαν στο ανάκτορο του Αυτοκράτορα.
Το δυστύχημα για τους κιβδηλοποιούς της Ιστορίας, είναι πως
αμέλησαν να παραποιήσουν την πληροφορία του Σουετόνιου που
αναφέρει πως ο Νέρων πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες,
ίσως γιατί νόμισαν πως η μνήμη τους εξαφανίστηκε οριστικά με την
κατάργηση τους από τα όργανα της Χριστιανικής εξουσίας, μερικούς
αιώνες αργότερα.
Όσο για τη συμμετοχή των υπηρετών του αυτοκρατορικού
ανάκτορου στην πυρκαγιά της Ρώμης, ο Σουετόνιος λέει σχετικά:
«πολλοί αξιωματούχοι συνέλαβαν στα σπίτια τους ανθρώπους που
κρατούσαν στα χέρια τους δαυλούς αλλά ωστόσο δεν τόλμησαν να
τους πειράξουν γιατί είδαν πως ήταν δούλοι του Αυτοκράτορα..» (Η
ζ ω ή τ ω ν Δ ώ δ ε κ α Κ α ι σ ά ρ ω ν , Ν έ ρ ω ν , XXXVIII).
Αυτοί λοιπόν είναι οι «άγιοι της του Καίσαρος οικίας» που
«ασπάζεται» ο Παύλος στην προς Φ ι λ ι π ι σ ί ο υ ς (Δ', 22), χωρίς
να ξεχνάμε τον Επαφρόδιτο, τον αξιωματούχο του Νέρωνα, που ο
Παύλος στην ίδια επιστολή, τον αναφέρει σαν απόστολο και
συνεργάτη του, με το ίδιο ακριβώς όνομα!
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Η Ψυχολογία των Εμπρηστών
... Η μεσαιωνική αντίληψη της θανατικής εκτέλεσης πάνω στη
φωτιά, θεωρούσε το θάνατο αυτόν, σαν τον λιγότερο μοναχικό.
Μαζί με τον στοχαστή, εξαφανιίόταν κι ολόκληρο το διανοητικό του
δημιούργημα. Ο θάνατος στηφωτιά, ήταν πραγματικά έvas κοσμικός
θάνατος... Η εκτέλεση αυτή, ήταν έvas σύντροφος της προόδου!...»
G. BACHELARO: Ψυχανάλυση της φωτιάς

Τυχαία γεγονότα, ή εγκλήματα; Οι φωτιές που κατάστρεψαν τόσα
δάση το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1970, πραγματοποιήθηκαν
με τόσο σκανδαλώδη τρόπο, ώστε να δικαιολογούν τις υποψίες για
την ύπαρξη εγκληματικής πρόθεσης. Γι’ αυτόν το
λόγο, ο
κοινωνιολόγος Roger Caillois, σ’ ένα άρθρο του, που δημοσιεύτηκε
στις 31 Αυγούστου στο περιοδικό EXPRESS, θυμήθηκε την
πυρπόληση της Ρώμης. Υπαίτιοι για τον εμπρησμό της, είχαν
θεωρηθεί τότε οι χριστιανοί, που σύμφωνα με τα ιερά τους κείμενα,
πιστεύουν στο κ α θ α ρ τ ή ρ ι ο π ύ ρ τ η ς ψυχής και γενικά στην
εξαναγκαστική επίδραση της φωτιάς, που τη θεωρούν σαν όπλο
επιβολής του Θεού τους. Πάνω στο θέμα αυτό, ο Roger Caillois
γράφει:
Οι πυρκαγιές που κατάστρεψαν αυτό το καλοκαίρι τη VAR και τις
παραθαλάσσιες Άλπεις, είναι προμελετημένα και σκόπιμα εγκλήματα.
Οι ύποπτοι, συνελήφθησαν. Από αυτούς άλλοι ομολόγησαν κι άλλοι
υ π ε ρ η φ α ν ε ύ τ η κ α ν π ώ ς έβαλαν τη φωτιά. Ήταν φανατικοί,
που ισχυρίζονταν ότι εκτελούσαν θεϊκή προσταγή. Με την τεράστια
πυρκαγιά, που κατάστρεψε χιλιάδες εκτάρια, πίστευαν πως εξάγνιζαν
από τις αμαρτίες της την περιοχή, και πως υπήρξαν όργανα της
Θείας Δίκης...».
Κι ο αρθρογράφος κάνει τον παραλληλισμό με τη φανατική δράση
των χριστιανών της Ρώμης:
Οι φλόγες που εκφράζουν τη θεϊκή θέληση και καταστρέφουν τη
μεγάλη Πόρνη, έδωσαν ακριβώς τις αποδείξεις για την ταυτότητα

των πραγματικών εμπρηστών... εξ άλλου, θα πρέπει να
παρατηρήσουμε πως οι περιοχές της Ρώμης που καταστράφηκαν,
ήταν ακριβώς αυτές που περιείχαν τα καλύτερα και σημαντικότερα
ειδωλολατρικά μνημεία. Ο Ιππόδρομος, το Παλατίνο, ο Ναός της
Σελήνης, του Ηρακλή, του Δία, της Βέστα. Όλα αυτά τα μνημεία,
ήταν ό,τι πιο ιερό υπήρχε στη Ρώμη και στη συνείδηση των κατοίκων
της. Ακόμα θα πρέπει ν’ αναζητήσουμε ένα συμβολισμό στο γεγονός
πως κάηκαν τα ιερά των θεών - προστατών της Ρώμης, χωρίς να
μπορούν να τα προστατέψουν. Ο συμβολισμός αυτός αποδείκνυε την
αδυναμία τους. Ο Τάκιτος αναφέρει όλα τα ιερά και τους Ναούς που
καταστράφηκαν...».
«Θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, τις αντιδράσεις του κράτους,
αν οι άκακοι χίππηδες ή οι αριστεροί, αποφάσιζαν μια μέρα να
κάψουν τις ωραιότερες εκκλησίες του Παρισιού;...».
Ωστόσο, η πυρπόληση αποτελεί ένα συνηθισμένο όπλο βίας κι
επιβολής του χριστιανικού κινήματος, στους πρώτους αιώνες της
ύπαρξής του. Ο Ευσέβιος της Καισαρείας αναφέρει περιπτώσεις
«υποψηφίων μαρτύρων», που τη στιγμή που κάποιος Ρωμαίος
αξιωματούχος πρόσφερε θυσία στους θεούς του, μέσα σ’ ένα Ναό,
αυτοί του άρπαζαν τα χέρια, τον κρατούσαν ακίνητο και ταυτόχρονα
αναποδογύριζαν το βωμό και σκόρπιζαν ολόγυρα τ’ αναμένα
κάρβουνα από την πυρά της θυσίας!
Ο Ρενάν, για να δικαιολογηθεί για τον «Ιησού» του, που φάνηκε
πολύ ανορθόδοξος στα μάτια της εποχής που δημοσιεύτηκε, κάνει το
παν για ν’ απαλλάξει τους χριστιανούς από την κατηγορία του
εμπρησμού της Ρώμης, στο επόμενο βιβλίο του, στον «Αντίχριστο».
Ωστόσο, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί, κι η δημόσια γνώμη
πάνω στο θέμα, όπως παρουσιάζεται από τους συγγραφείς της
εποχής, μπορούν εύκολα ν’ αντιστραφούν και να εξυπηρετήσουν την
ιστορική αλήθεια:
«Ισως τα λόγια των χριστιανών για την τελική κρίση, οι περίεργες
προφητείες τους, η εμμονή τους να επαναλαμβάνουν συνέχεια πως
έρχεται σύντομα το τέλος του κόσμου, κι ο ισχυρισμός τους πως ο
κόσμος θα καεί από τη φωτιά του Θεού, όλα αυτά ίσως να
παρεξηγήθηκαν και να κάνουν τον κόσμο να νομίζει πως είναι
εμπρηστές. Βέβαια πρέπει να παραδεχτούμε πως πολλοί χριστιανοί
συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι θέλησαν να βάλουν φωτιά για
να δώσουν μίαν απόδειξη της αληθοφάνειας των προφητειών που
πίστευαν». Και διαβεβαιώνει τους αναγνώστες του πως οι χριστιανοί
δεν άναψαν την πυρκαγιά στη Ρώμη, αλλά ωστόσο «χάρηκαν σίγουρα για το γεγονός, επειδή δεν έκρυβαν την επιθυμία τους να
δουν την κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς » .

Πρόκειται πάντοτε για τους ίδιους φανατικούς που πιστεύουν στον
εξαγνιστικό εμπρησμό και τον εφαρμόζουν. Ο Ρενάν θέλει να τους
παρουσιάσει σαν «κατά φαντασία εμπρηστές» που εκδήλωναν μόνο
τον πόθο τους να τιμωρηθούν και να εξαγνιστούν τα πάντα με τη
φωτιά. Εμείς θα λέγαμε πως πρόκειται μάλλον για «μανιακούς του
εμπρησμού», μάλλα λόγια για
π υ ρ ο μ α ν ε ί ς . Απόδειξη; Ας
ανοίξουμε τυχαία την Κ α ι ν ή Δ ι α θ ή κ η :
«... Παν ούν δέντρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και είς
π υ ρ β ά λ λ ε τ α ι . . . » ( Μ α τ θ α ί ο ς Γ", 10).
«... Το δε άχυρον κατακαύσει π υ ρ ί
θ α ί ο ς Γ, 12).

ασβέστω...

(Ματ-

«... ός δαν είπη μωρέ, ένοχος έσται είς την γ έ ε ν α ν
πυρός...» (Ματθαίος Ε', 22).

του

«... Πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το π υ ρ τ ο
α ι ώ ν ι ο ν το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις άγγέλοις αυτού...»
( Μ α τ θ α ί ο ς ΚΕ', 41).
«... ως Σόδομα και Γόμορα και αι περί αυτάς πόλεις τον όμοιον
τούτοις τρόπον κπορνεύσασαι και απελθούσαι οπίσω σαρκός ετέρας
πρόκεινται δείγμα π υ ρ ό ς α ι ω ν ί ο υ δ ί κ η ν υ π έ χ ο υ σ α ι . . »
( Ε π ι σ τ ο λ ή Ι ο ύ δ α , 7).
Να λοιπόν αυτοί οι δήθεν «φωτισμένοι από το Πνεύμα του Θεού»
άνθρωποι, που αγνοούν μέσα στον μισαλλόδοξο και τυφλό
φανατισμό τους, πως η ομοφυλοφυλία βρίσκεται σε άμεση σχέση με
τις ορμονικές εκκρίσεις και πως όλοι οι άνθρωποι (πράγμα που έχει
αποδειχτεί άπειρες φορές από επιστημονική άποψη), περνούν στη
ζωή τους από τα διάφορα στάδια της σεξουαλικής πόλωσης. Αγνοούν
πως οι άνθρωποι βασανίζονται ασταμάτητα από τις ορμές τους,
απωθημένες στα βάθη του ασυνειδήτου τους και πως ο πριαπισμός, η
νυμφομανία κι η ομοφυλοφυλία είναι προβλήματα που η λύση τους
άφορα την ιατρική επιστήμη κι όχι το
δήμιο. Όμως οι άγιοι
απόστολοι τ’ αγνοούν όλα αυτά, και συνεπείς στο πνεύμα τους, οι
σύγχρονοι διάδοχοί τους συνεχίζουν να καταδικάζουν τους από
ορμονική άποψη άρρωστους, ενώ ταυτόχρονα διαδίδουν πως
εργάζονται για την καλυτέρευση της κοινωνίας...
Αλλά ας συνεχίσουμε
πυρομανίας:

την

απάνθιση

των

αποδείξεων

της

«π α ς γ α ρ π υ ρ ί α λ ι σ θ ή σ ε τ α ι ! . . . ( Μ ά ρ κ ο ς Θ', 49).

«πυρ ήλθον βαλείν επί την γην!...» (Λουκάς
ΙΒ', 49).
«και εκάστου το έργον οποίον έστι, τ ο π ύ ρ δ ο κ ι μ ά σ ε ι . . . »
( Α ΄ Π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς Γ', 13).
«... γη
τίκτουσα
αδόκιμος
(Προς

γαρ η πίουσα τον επ’ αυτής πολλάκις ερχόμενον υετόν και
βοτάνην εύθεκτον, εκφέρουσα δε ακάνθας και τριβόλους,
και κατάρας εγγύς, ης το τέλος είς κ α ύ σ ι ν . . . »
Ε β ρ α ί ο υ ς Γ ' , 7).

Στο τελευταίο αυτό απόσπασμα του Παύλου, θα πρέπει να τον
δικαιολογήσουμε. Όντας πρίγκιπας και στη συνέχεια αστυνόμος, δεν
του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία ν’ ασχοληθεί με τα θέματα της
κηπουρικής κι αγνοεί τελείως τους νόμους της καλλιέργειας.
Φαίνεται πως ο Ιησούς δεν πρόλαβε να τον ενημερώσει για όλα τα
θέματα, κατά τη σύντομη επίσκεψη του στον παράδεισο (Β ' ,
Π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς , ΙΒ', 2).
«οι δε νυν ουρανοί και η γη τω αυτού λόγω τεθησαυρισμένοι εισί
π υ ρ ί τ η ρ ο ύ μ ε ν ο ι εις ημέραν κρίσεως και απωλείας των
ασεβών...» (Πέτρου, Β ΄ Ε π ι σ τ ο λ ή , Γ', 7).
«... και είληφεν ο άγγελος τον λιβανωτόν και εγέμισεν αυτόν εκ
του π υ ρ ό ς τ ο υ θυσιαστηρίου και έβαλεν είς την γήν. και
έγένοντο βρονταί και φωναί και άστραπαί και σεισμός...»
( Α π ο κ ά λ υ ψ η Η', 5).
«... και έγένετο χάλαζα, και πυρ μεμιγμένα εν αίματι, και εβλήθη
εις την γην. Και το τρίτον της γης κ α τ ε κ ά η , κ α ι το τρίτον των
δένδρων κ α τ ε κ ά η , κ α ι πας χόρτος χλωρός κατ ε κ ά η . . . »
('Αποκάλυψη Η',1).
«... και τους καθήμενους επ’ αυτών, έχοντας θώρακας
π ύ ρ ι ν ο υ ς κ α ι υ ακινθίνους και θειώδεις... και εκ των στομάτων
και
θείον...»
αυτών εκπορεύεται πυρ και κ α π ν ό ς
( Α π ο κ ά λ υ ψ η Θ', 17).
«... από των τριών πληγών τούτων απεκτάνθησαν το τρίτον των
ανθρώπων, εκ τ ο υ π υ ρ ό ς κ α ι τ ο υ κ α π ν ο ύ κ α ι τ ο υ
θ ε ί ο υ . . . » ( Α π ο κ ά λ υ ψ η Θ', 18).
«... Ζώντες εβλήθησαν οι δύο εις λ ί μ ν η ν τ ο υ
καιομένην εν θείω...» ( Α π ο κ ά λ υ ψ η ΙΘ', 21).

πυρός

την

«... και ο θάνατος και ο άδης εβλήθησαν εις την λ ί μ ν η ν τ ο υ
π υ ρ ό ς , ούτος ο θάνατος ο δεύτερος εστίν και ει τις ούχ ευρέθη

εν τη βίβλω της ζωής γεγραμμένος εβλήθη εις την λ ί μ ν η ν τ ο υ
π υ ρ ό ς . . . » ( Α π ο κ ά λ υ ψ η Κ', 14- 15).
«... Τοις δε δειλοίς και απίστοις και εβδελυγμένοις και φονεύσι και
πόρνοις και φαρμάκοις και ειδωλολάτραις και πάσι τοις ψεύδεσι το
μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη π υ ρ ί κ α ι θ ε ί ω . . . »
( Α π ο κ ά λ υ ψ η ΚΑ', 8).
«...και βασανισθήσεται εν π υ ρ ί
αγίων...» ( Α π ο κ ά λ υ ψ η ΙΔ', 10).

και

θείω

ενώπιον των

Υπέροχα δείγματα χριστιανικής αγάπης και πραότητας!
Η φωτιά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το θειάφι για πιο
οδυνηρά αποτελέσματα. Ολόκληρη αυτή η μέθοδος αποτελεί μια
έ μ μ ο ν η ί δ έ α σ τ ο ν ψυχισμό των χριστιανών. Μιλάνε γι’
αυτήν, την ονειρεύονται, την ποθούν, την εύχονται ατούς
αντίπαλους τους, την κάνουν χαρακτηριστικό της εποχής τους.
Στις 16 Φεβρουαρίου του 1970, οι εφημερίδες δημοσίευσαν την
είδηση του εμπρησμού ενός εμπορικού κέντρου στο PARLY. Ο
μανιακός εμπρηστής, μετά τη σιχαμερή πράξη του, τηλεφώνησε στις
αρχές για να εξηγήσει τις προθέσεις του: «Πρώτη προειδοποίηση!
Σεβαστείτε τον Κύριο!». Ελάχιστα ενδιαφέρει σε ποια εκκλησία ή
ποια αίρεση ανήκε...
Η χριστιανική ηθική προπαρασκευάζει μια ψυχική διάθεση για τους
και
εμπρηστές, μάλλα λόγια διαμορφώνει π υ ρ ο μ α ν ε ί ς ,
μάλιστα ε ν σ υ ν ε ί δ η τ ο υ ς π υ ρ ο μ α ν ε ί ς .
Αλλ’ ας αφήσουμε να μας μιλήσει πάνω σ’ αυτό το θέμα, ενας
ειδικός, ο Gaston Bachelard, συγγραφέας της Ψ υ χ α ν ά λ υ σ η ς
της Φωτιάς:
«... Η σύγχρονη ψυχιατρική έχει εμβαθύνει στην ψυχολογία του
εμπρηστή. Έχει αποδειχτεί ο σεξουαλικός χαρακτήρας των
προθέσεων του. Έχει αποδειχτεί το
ψυχικό τραύμα που
δημιουργείται από το θέαμα μιας πυρκαγιάς, μιας μεγάλης λάμψης
στο σκοτεινό φόντο της νύχτας η στον αχανή ο ρ ί ζοντα μιας
ανοιχτής έκτασης.
«... Σχεδόν πάντοτε, η πυρκαγιά στα χωράφια δημιουργεί ψυχικά
τραύματα στους νεαρούς βοσκούς. Σαν σε μια λαμπαδηδρομία οι
άνθρωποι της φτώχιας περνούν από τη μια γενιά στην άλλη τα
ψυχικά συμπτώματα και τα μοναχικά τους όνειρα. Το θέαμα μιας
πυρκαγιάς προκαθορίζει έναν εμπρηστή με τον ίδιο μοιραίο τρόπο
που ο εμπρηστής καθορίζει τον τόπο και το χρόνο της πυρκαγιάς

του. Η λάμψη της πυρκαγιάς εντυπωσιάζει πολύ περισσότερο το
μελλοντικό εμπρηστή παρά τα φρικτά της αποτελέσματα.
«... απ’ όλους τους ψυχασθενείς, ο πυρομανής ανακαλύπτεται
δυσκολώτερα. Στο ψυχιατρείο του Saint-Ylie, παρατηρήθηκε πως οι
πυρομανείς ήταν οι πιο καλόβουλοι κι οι πιο εξυπηρετικοί. Είναι
πάντοτε πρόθυμοι να προσφέρουν τη βοήθεια τους και να
συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους και στο προσωπικό. Το
μόνο πράγμα που τους χαρακτηρίζει, είναι πως ισχυρίζονται ότι δεν
ξέρουν ν’ ανάψουν μια θερμάστρα. Έξω από τον χώρο της
ψυχιατρικής, η κλασική ψυχανάλυση μελέτησε για πολλά χρόνια τις
ονειρικές καταστάσεις που το κύριο στοιχείο τους ήταν η φωτιά. Τα
όνειρα της φωτιάς είναι τα πιο φανερά, τα πιο διαυγή, κι
αποκαλύπτουν πολύ εύκολα το σεξουαλικό τους χαρακτήρα.
«... Ξαναγυρίζοντας στο πρόβλημα της φωτιάς, η ψυχιατρική
ανακάλυψε πως στις περιπτώσεις του αλκοολισμού, τα όνειρα της
φωτιάς επαναλαμβάνονται σ’ έναν πολύ συχνό χαρακτηριστικό
ρυθμό. Απόδειξε ακόμα πως μικρές δόσεις παραισθησιογόνων σε
συνδυασμό με το οινόπνευμα, επιταχύνουν τη συχνότητα των
ονείρων της φωτιάς...», (γιά περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε
Gaston Bachelard: η
Ψ υ χ α ν ά λ υ σ η τ η ς φ ω τ ι ά ς , I, το
σ ύ μ π λ ε γ μ α τ ο υ Π ρ ο μ η θ έ α , VI, Ο ι ν ό π ν ε υ μ α , τ ο
νερό που καίγεται).
Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν τα βαθύτερα αίτια του ψυχισμού
ενός π υ ρ ο μ α ν ή :
α) Σε ξ ο υ α λ ι κ ή κ α τ ά χ ρ η σ η : άσχετα αν έχει πραγματοποιηθεί με ετερόφυλο, ομόφυλο η αυνανιστικό τρόπο. Τη
διαδέχεται ένας αυστηρός πουριτανισμός και μια έντονη αίσθηση
ντροπής για τη γύμνια και το σεξ. Οδηγεί τελικά σ’ ένα είδος
ψυχοσωματικής δηλητηρίασης του άρρωστου και σε μιαν ακατάσχετη
σπερματική έκκριση. Είναι η κλασική περίπτωση των απομονωμένων
ανθρώπων (βοσκών, ασκητών κ.τ.λ.) ή των πουριτανών. Είναι
ακόμα η περίπτωση των χριστιανών των πρώτων αιώνων. Θα
παρατηρήσουμε ακόμα, πως η πυρομανία είναι βασικά αντρική
αρρώστεια. Πανάρχαιες παραδόσεις το βεβαιώνουν, συμβολίζοντας
τη γυναίκα με το Ν ε ρ ό . Ο άντρας αντίθετα, συμβολίζεται με το
στοιχείο της Φ ω τ ι ά ς κ α ι κατέχεται από αυτό. Ο Bachelard
αποκάλυψε τις λεπτομέρειες του μυστικού συμβολισμού.
β) Τ ο ψ υ χ ι κ ό τ ρ α ύ μ α : Δημιουργείται από την έντονη
εντύπωση του θεάματος μιας πυρκαγιάς. Είναι η κλασική περίπτωση
του πυρομανή πυροσβέστη. Είναι η
περίπτωση του Ζηλωτή
επαναστάτη που είδε το σπίτι του και το χωριό του να καίγεται από
τα ρωμαϊκά αντίποινα. Είναι ακόμα η περίπτωση του βοσκού, που

απομονωμένος σε μια γυμνή έκταση, αντικρύζει την ξαφνική
πυρκαγιά που ξέσπασε σ’ ένα δάσος από ένα κεραυνό. Είναι ακόμα η
περίπτωση καθυστερημένων ή αμόρφωτων ατόμων, που τα παιδικά
τους κατάλοιπα τους οδηγούν στο θαυμασμό της φλόγας. Ανάλογη
κι η
περίπτωση του χριστιανού των πρώτων αιώνων, που
εντυπωσιασμένος από τα πυρολατρικά κείμενα της Κ α ι ν ή ς Δ ι α θ ή κ η ς , καταντάει ένας συνειδητός πυρομανής, υποταγμένος στα
προστάγματά της.
γ) Η α λ κ ο ο λ ι κ ή κ α τ ά χ ρ η σ η : είναι η περίπτωση των
χριστιανών που έκαναν κατάχρηση οινοπνεύματος στις περίφημες
πρωτοχριστιανικές «αγάπες». Πάνω στο θέμα, διαθέτουμε μιαν
άμεση μαρτυρία του Παύλου: «συνερχομένων ουν υμών επί το αυτό
ουκ έστι Κυριακόν δείπνον φαγείν. έκαστος γάρ το ίδιον δείπνον
προλαμβάνει εν τω φαγείν, και ος μεν πεινά, ος δε μεθύει...» (Α΄
Π ρ ο ς Κ ο ρ ι ν θ ί ο υ ς ΙΑ,20-21). Κι ο Ιούδας, στη μοναδική του
Επιστολή, επαναλαμβάνει το γεγονός: «ούτοι είσιν εν ταις αγάπαις
υμών σπιλάδες, συνευχούμενοι αφόβως...» (Ι ο ύ δ α , 12).
Επειδή μερικοί αμφιβάλλουν για το γεγονός πως οι αγάπες στην
πραγματικότητα ήταν αλκοολικά όργια, θα τους παρουσιάσουμε την
ανακοίνωση της Πόλης του Βατικανού, με ημερομηνία 26 Όκτωβρίου
1970:
«Τη χρονιά αυτή, ανακαλύφτηκαν μερικές «σκανδαλώδεις»
τοιχογραφίες, στις κατακόμβες της Ρώμης. Παρουσιάζουν τους
πρωτοχριστιανούς, να πίνουν και να διασκεδάζουν με την ευκαιρία
μιας κηδείας. Τ’ όργανο του Βατικανού, Osservatore Romano,
αποκαλύπτοντας το περασμένο Σάββατο τις τοιχογραφίες αυτές,
υπογραμμίζει πως δεν έχουν τίποτα το κοινό με τις άλλες γνωστές
τοιχογραφίες που παρουσιάζουν τους χριστιανούς να γιορτάζουν
ευλαβικά στο κυριακάτικο δείπνο, συγκεντρωμένοι γύρω από ένα
τραπέζι. Αυτό που σκανδαλίζει πάνω απ όλα το εκκλησιαστικό
έντυπο, είναι η α φ θ ο ν ί α α π ό τ ι ς ά δ ε ι ε ς μ π ο τ ί λ ι ε ς
αναποδογυρισμένες
ή
όρθιες
πάνω
στο
τραπέζι».
Θα μας διασκέδαζε πολύ η δημοσίευση μερικών φωτογραφιών από
αυτές τις «σκανδαλώδεις» τοιχογραφίες.
Είναι γνωστό πως κι ο ίδιος ο Ιησούς δεν έχανε την ευκαιρία για να
δώσει πρώτος το παράδειγμα:
«ήλθε γαρ Ιωάννης μήτε εσθίων μήτε πίνων... Ήλθεν δε ο Υιός του
ανθρώπου εσθίων και πίνων και λέγουσιν. ιδού άνθρωπος φάγος και
οινοπότης, τελωνών φίλος και αμαρτωλών..» ( Μ α τ θ α ί ο ς ΙΑ',
18).

Ο Ιερώνυμος, μεταφράζοντας στα λατινικά τα ευαγγέλια, απόδωσε
τον όρο «οινοπότης» με τη λατινική λέξη «Ρotator», που πάει να πει
«μπεκρής». Κατά συνέπεια, είναι φανερό, πως ο Ιησούς αγαπούσε το
κρασί, άσχετο αν αυτοί που έγραψαν πάνω στο θέμα, διηγούνται
υπερβολές ή αντίθετα τον καλύπτουν. Αν οι «ευαγγελιστές» τον
χαρακτηρίζουν σαν «φάγο και οινοπότη», η ίδια φράση στο μυαλό
ενός «αντιχριστιανού» παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Δημιουργείται η
εντύπωση ενός άνθρωπου που έτρωγε κι έπινε υπερβολικά, πράγμα
που έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τον ασκητικό και συγκρατημένο
τρόπο ζωής που οι οπαδοί του μας προτείνουν ασταμάτητα εδώ και
είκοσι αιώνες.
Η χριστιανική πυρομανία έφτασε στο απόγειό της το Μεσαίωνα, με
την Ιερά Εξέταση:
«Σκοπός της Ιεράς 'Εξέτασης, είναι η
καταστροφή της
οποιασδήποτε αίρεσης. Αλλά η αίρεση δεν μπορεί να καταστραφεί αν
δεν καταστραφεί κι ο αιρετικός. Υπάρχουν δυο τρόποι εξαφάνισης
του αιρετικού: Ο πρώτος είναι ο βίαιος προσηλυτισμός του. Ο
δεύτερος είναι το κ ά ψ ι μ ο
του
σώματος
του!...»
(Practica Officii Inqisitionis Herectice Pravitatis, του Bernard Gui
1261 - 1331).
Συνεπής με το παραπάνω κείμενο, ο Πάπας Παύλος ο ΣΤ', σε μια
δημόσια συγκέντρωση προσκυνητών που έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου
του 1971, στο Castel Grandolfo, θύμισε στους πιστούς του, πως η
Ιερή Σύνοδος του Βατικανού αναγνώρισε κι επιβεβαίωσε το δόγμα
για την ύπαρξη της Κόλασης και της Αιώνιας Τιμωρίας στις φλόγες!
τα σχόλια πάνω στην ανακοίνωση αυτήν, περιτεύουν...
Στον 15ο αιώνα, στην Ισπανία, το α ν α μ ο ρ φ ω τ ι κ ό κ ι
έ ξ α γ ν ι σ τ ι κ ό κ ά ψ ι μ ο κατάντησε σχεδόν μέρος από την
παραδοσιακή εκκλησιαστική λειτουργία. Το κάψιμο των Αιρετικών,
των Εβραίων και των Μυστικιστών, χαρακτηρίστηκε σαν «Πράξη
Πίστης» (Auto - De - Fe). Οι εκτελέσεις αυτές γινόντουσαν ορισμένες
εποχές κάθε χρόνο. Οι προκαθορισμένες αυτές εκτελέσεις
ονομαζόντουσαν «Ειδικές Πράξεις Πίστης». Έτσι κάθε χρόνο, την
Παρασκευή, παραμονή της γιορτής του Λαζάρου, γινόταν μια τέτοια
ομαδική εκτέλεση, σαν εορταστική εκδήλωση. Δεν επρόκειτο στην
πραγματικότητα για μια νομική εκτέλεση, αλλά για μιαν
ανθρωποθυσία, ένα εξιλεωτικό ολοκαύτωμα!
Εκτός όμως από τις «Είδικές Πράξεις Πίστης», υπήρχαν κι οι
«Γενικές Πράξεις Πίστης» που γινόντουσαν ευκαιριακά, με την άνοδο
στο θρόνο ενός βασιλιά, με το γάμο του, με τη γέννηση ενός
πρίγκιπα κ.τ.λ. Εκδηλώσεις σαν κι αυτές, γινόντουσαν σε όλες τις

πόλεις της Ισπανίας και στοίχιζαν τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων.
Στη Σεβίλλια είχαν δημιουργήσει για το σκοπό αυτό έναν είδικό
φούρνο εξω από την πόλη που παρουσιαζόταν με τη μορφή
τεσσάρων πέτρινων αγαλμάτων. Τα τέσσερα αυτά αγάλματα,
παρουσίαζαν τους τέσσερεις ευαγγελιστές κι ήταν κούφια στο
εσωτερικό τους. Μέσα τους έκλειναν αλυσοδεμένους τους
κατάδικους κι απέξω άναβαν φωτιά μέχρι που η
πέτρα του
αγάλματος πύρωνε σιγά-σιγά και το θύμα πέθαινε με φρικτούς
πόνους.
Μόνο στην Ισπανία και για το διάστημα ανάμεσα στο 1480 και στο
1808, η Ιερά Εξέταση έκαψε 34.638 άτομα. Σ’ αυτόν τον αριθμό
πρέπει να προσθέσουμε άλλα 18.049 άτομα, που πέθαναν στη
φυλακή τους από τα βασανιστήρια (Βλ. J. Francais: Η ε κ κ λ η σ ί α
κι η Μαγεία).
Για την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι πολύ δύσκολο να καθορίσουμε
έναν ακριβή αριθμό. Από τον Barthelemy De Spins (In Ponzinibium
De Lamis Apologia - 1523) γνωρίζουμε πως μόνο στη Λομβαρδία
καιγόντουσαν κάθε χρόνο, χίλιες γυναίκες με την κατηγορία πως
ήταν μάγισσες, κι αυτό για ένα διάστημα είκοσι πέντε χρόνων...
Σύμφωνα με τα παραγγέλματα των Ιερών Κειμένων, το θειάφι
συνόδευε πάντοτε τη φωτιά στις θρησκευτικές αυτές εκδηλώσεις της
χριστιανικής αγάπης. Έντυναν τους κατάδικους μ’ ένα θειαφισμένο
ρούχο, τους φορούσαν ένα καπέλλο από περγαμηνή βουτηγμένη κι
αυτή στο θειάφι, και πασάλιβαν ολόκληρο το σώμα τους πριν από
την εκτέλεση με μια αλοιφή φτιαγμένη από θειάφι.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι εκκλησιαστικοί ιεροδικαστές εκτελούσαν
πιστά τα προστάγματα της Α π ο κ ά λ υ ψ η ς , π ο υ συγγραφέας
της είναι ο ίδιος ο Ιησούς:
«Αποκάλυψις Ιησού Χριστού ην έδωκεν αυτώ ο Θεός δείξαι τοις
δούλοις αυτού α δει γενέσθαι εν τάχει... Μακάριος ο αναγιγνώσκων
και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν
αύτη γεγραμμένα. Ο γάρ καιρός ε γ γ ύ ς . . . » ( Α π ο κ ά λ υ ψ η Α',
1 - 3).
Τα παραπάνω λόγια, οι ιεροεξεταστές τα φύλαγαν μ’ ευλάβεια στα
βάθη της καρδιάς τους. Γι’ αυτόν το λόγο, τα θύματα τους όχι μόνο
καίγονταν, άλλα και μέχρι να πεθάνουν υπέφεραν φρικτά από το
θειάφι που χυνόταν μέσα στις ανοιχτές πληγές τους.
Με τον τρόπο αυτόν δεν μπορούσε ν’ αμφιβάλλει κανείς για τα
λόγια της Αποκάλυψης. Στην επίγεια τουλάχιστον ζωή, όλες οι

προφητείες της, χάρις στις φροντίδες των σεβάσμιων πατέρων,
έβγαιναν αληθινές.
Απ’ όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, αποδεικνύεται πλέον καθαρά, πως
η
έμμονη ιδέα της φ ω τ ι ά ς και του θ ε ι α φ ι ο ύ , και τα
τερατώδη οράματα της καταστροφής του παλαιού κόσμου με μια
γιγάντια πυρκαγιά, προετοίμασαν μ’ εγκληματικό τρόπο τη
ψυχοπαθητική διάθεση μιας φανατικής μερίδας από τους οπαδούς
του μεσσιανικού χριστιανικού κινήματος, κι ήταν αυτοί που ένα
βράδυ άρπαξαν τους δαυλούς κι έκαψαν τη Ρώμη.
Άλλωστε, υπάρχουν έμμεσες ομολογίες, που διακρίνονται εύκολα
από κάποιον που έχει την ικανότητα και την πείρα να διεισδύει στα
υπονοούμενα ενός συγγραφέα.
Υπάρχει, για παράδειγμα, μια ασυνείδητη ομολογία του Σίμωνα Πέτρου, που υποτίθεται πως πέθανε στη Ρώμη το 64, ή μάλλον του
ανώνυμου εκείνου γραφέα, που χρησιμοποίησε τ’ όνομά του για να
συντάξει τις δήθεν Επιστολές του Πέτρου:
«αγαπητοί, μη ξενίζεσθε τη εν υμίν π υ ρ ώ σ ε ι π ρ ο ς πειρασμόν
υμίν γενομένη...» ( Α ΄ Π έ τ ρ ο υ Δ', 12).
Όλες οι εκδόσεις της Καινής Διαθήκης έχουν διατηρήσει αυτήν την
έκφραση, πράγμα που αποδεικνύει πως δεν είναι ο Σίμων - Πέτρος ο
συγγραφέας της Ε π ι σ τ ο λ ή ς . Γιατί, αν πέθανε, έστω και το 64
στη Ρώμη, αμέσως μετά την πυρπόλυση της πόλης και κατά τη
διάρκεια του πρώτου διωγμού, δεν θα είχε ποτέ του το χρόνο να
γράψει αυτό το κείμενο, που απευθύνεται σε πολλαπλά αντίγραφα
«τοις εκλεκτοίς παρεπιδήμοις διασποράς Πόντου, Γαλατίας,
Καππαδοκίας, Ασίας και Βιθυνίας...» (Α', 1). Η ρωμαϊκή αστυνομία
δεν θα μπορούσε ποτέ ν’ αφήσει έναν κατάδικο με την κατηγορία
του εμπρησμού, να στέλνει γράμματα στην άλλη άκρη της Αύτοκρατορίας, κι ιδιαίτερα αν τα γράμματα αυτά ήταν επαναστατικού
χαρακτήρα. Τέτοιες ελευθερίες δεν τις έχουν ούτε κι οι κατάδικοι
των πιο σύγχρονων φυλακών στα πιο πολιτισμένα κράτη της εποχής
μας.
Ακόμα δε θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη φράση αυτήν πριν
από την πυρπόληση της Ρώμης, γιατί έτσι θα έλλειπε το ιστορικό
γεγονός που δίνει την πραγματική σημασία στο επιχείρημά του. Μ’
άλλα λόγια, η δίωξη κι η τιμωρία των χριστιανών άρχισε μετά την
πυρπόλυση της Ρώμης, κι ε ξ α ι τ ί α ς τ η ς . Δεν μπορεί λοιπόν να
χρησιμοποιηθεί ένα λογοτεχνικό επιχείρημα βασισμένο σ’ ένα
ιστορικό γεγονός, α ν τ ο ι σ τ ο ρ ι κ ό α υ τ ό γ ε γ ο ν ό ς δ ε ν
έχει ήδη γίνει!

Στην πραγματικότητα, η Επιστολή του Πέτρου γράφτηκε μετά το
150. Την ίδια γνώμη υποστηρίζει κι ο Charles Guignebert, που
παρατηρεί πως το περιεχόμενο της Επιστολής είναι μία
απλουστευμένη επανάληψη των θεωριών του Παύλου, πράγμα που
σημαίνει πως γράφτηκε μετά από τη διάδοση τους.
Ακόμα το κείμενο, με το μαθηματικό τρόπο της εις άτοπο
απαγωγής, υποδεικνύει έμμεσα πως το πεδίο δράσης των χριστιανών είναι ο εμπρησμός:
«μη γαρ τις υμών ως φονεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως
αλλοτριοεπίσκοπος (η τελευταία λέξη παίρνει την έννοια του
μαστρωπού ή
διαφθορέα των γυναικών, που τόσο συχνά χαρακτήριζε τους χριστιανούς), ει δε ως χριστιανός, μη αισχυνέσθω,
δοξαζέτω δε τον Θεόν εν τω μέρει τούτω...» ( Α ΄ Π έ τ ρ ο υ , Δ', 16).
Παρατηρεί εύκολα κανείς, πως εφόσον όλοι οι άλλοι τρόποι
εγκληματικής δράσης έχουν παραχωρηθεί στους ειδωλολάτρες και
τους χαρακτηρίζουν, ο μόνος τρόπος που απομένει και που έχουν
οικειοποιηθεί οι χριστιανοί, είναι ο εμπρησμός.
Για πολλά χρόνια, ο χαρακτηρισμός του «εμπρηστή» θ’ αποτελείτο
συνώνυμο του «χριστιανού», στους ειδωλολατρικούς κύκλους, όπως
ομολογεί ο Τερτυλλιανός ( Α π ο λ ο γ η τ ι κ ό ν 50). Κι αυτό έρχεται
σε απόλυτη συνέπεια με την Επιστολή του Ψευτο-Πέτρου, που
αποκλείει όλες τις εγκληματικές δράσεις εκτός από την εμπρηστική.
Δε θα μπορούσε άλλωστε να κάνει κι αλλιώς, γιατί θα ερχόταν σε
αντίθεση με τα ευαγγελικά προστάγματα.
Ο Τερτυλλιανός είναι ακόμα πιο σαφής: Είμαστε παντού,... Είμαστε
πολλοί... Μια μικρή ομάδα από μας, με λίγους δαυλούς, μέσα σε μια
νύχτα, φτάνει...» ( Α π ο λ ο γ η τ ι κ ό ν , 37, 3).
Κι έμείς παραδεχόμαστε με τη σειρά μας πως η ομολογία του μας
φτάνει...
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Ο Νέρων
... Τ’ όραμα του Νέρωνα, να παίξει κιθάρα αντικρύζοντας τα
ερείπια της πόλης του, που ο ίδιος είχε διατάξει την καταστροφή της,
όράμα που δημιούργησαν τριάντα γενιές δραματουργών και
ποιητών, δε μ’ έπεισε ποτέ για την αληθοφάνειά του. Μου
προκαλούσε πάντοτε τη διάθεση για μια βαθύτερη μελέτη πάνω στο
θέμα…
C. Pichon: ο Άγιος Νέρων

Οι επίσημοι ιστορικοί μας παρουσιάζουν ένα Νέρωνα, που έδωσε
την ευκαιρία να πλουτίσουν οι φθηνοί μυθιστορηματογράφοι κι οι
παραγωγοί ρωμαντικών και θεαματικών ταινιών. Ο Ερνέστος Ρενάν,
για να δικαιολογηθεί στα μάτια του καθολικισμού μετά τη
δημοσίευση του κάπως ανορθόδοξου «Ιησού» του, μας παρουσιάζει
ένα Νέρωνα «Αντίχριστο», σαν μια αρνητική φωτογραφία του αφελή
και αθώου Ιησού. Όμως η αλήθεια είναι λιγότερο ρωμαντική και
περισσότερο μπερδεμένη και δημιουργείται το ερώτημα: Με ποιό
μυστηριώδη τρόπο, ο Λούκιος Δομίτιος Αχαινοβάρβος, ο Αυτοκράτορας με τ’ όνομα Καίσαρ Νέρων, ο σοφός, φιλειρηνικός και
καλοκάγαθος ηγεμόνας στην αρχή της βασιλείας του, μεταμορφώθηκε σ’ ένα τέρας αντιφάσεων στο τέλος της; Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση με τον πιο ευνόητο τρόπο, χωρίς
ωστόσο να παραστρατήσουμε ούτε στιγμή από την ιστορική αλήθεια.
«Ο Νέρων γεννήθηκε στο Άντιουμ, εννέα μήνες μετά το θάνατο
του Τιβέριου, δεκαοχτώ μέρες πριν από την πρώτη μέρα του
Ιανουαρίου, τη στιγμή ακριβώς που έβγαινε ο ήλιος, έτσι που οι
ακτίνες του, πρώτα φώτισαν τον νεογέννητο ηγεμόνα και μετά τη
γη.» (Σουετόνιος: Η Ζ ω ή τ ω ν Δ ώ δ ε κ α Κ α ι σ ά ρ ω ν ,
Νέρων, VI).
Η χρονιά που γεννήθηκε ο Νέρων, είναι το 37 μ.Χ.

Το Άντιουμ βρισκόταν στα νότια της Ρώμης, σε μιαν απόσταση
πενήντα χιλιομέτρων από αυτήν. Με το Ιουλιανό ημερολόγιο, οι
δεκαοχτώ μέρες πριν από την πρωτοχρονιά, μας οδηγούν στις 14
Δεκεμβρίου. Αν όμως προσθέσουμε τις έντεκα μέρες της διαφοράς,
ανάμεσα στο Ιουλιανό και το Γρηγοριανό, που χρησιμοποιούμε
σήμερα, φτάνουμε στις 25 Δεκεμβρίου, τη μέρα της μεγάλης ετήσιας
γιορτής του Μίθρα, του θεού-προστάτη των ρωμαϊκών λεγεωνών,
του «Sol Invictus», του «Άνίκητου Ήλιου».
Η ώρα της γέννησης του Νέρωνα, στο γεωγραφικό πλάτος του
Άντιουμ, ανταποκρίνεται με την τοπική ώρα, 7.30', το πρωί, με τον
ήλιο στην τέταρτη μοίρα του Αιγόκερω. Για τους φανατικούς λάτρες
της Αστρολογίας, σημειώνουμε παρακάτω, όλα τ’ αστρολογικά
στοιχεία της γέννησης του Αυτοκράτορα:
AS: 3° 46 Αιγόκερω - II: 14° Υδροχόες - III: 26° Ιχθείς - FC: 29°
Κριός-V:23°Ταύρος - VI: 14° Δίδυμοι - VII: 3°46 Καρκίνος VIII: 14° Λέων - IX: 26° Παρθένος - MC: 29° Ζυγός - XI: 23°
Σκορπιός - ΧΙΙ: 14° ΤοΕότης - Ήλιος: 3° 55' Αιγόκερω - Κρόνος:
10° Αιγόκερω - Άρης: 22° Υδροχόος - Ποσειδών: 9° Ιχθείς -Σελήνη
9° Λέων - Αφροδίτη: 5° Ζυγός - Ουρανός: 21° Ζυγός - Δίας: 17°
Σκορπιός - Ερμής: 19° Τοξότης - ARMC: 13 Η 46', T.S.: 18 Η 16 Γεωγραφικό πλάτος: 41° 54'.
Στο ένατο «σπίτι» του ουρανού, υπάρχει τ’ άστρο «Ζοsma», που
αστρονομικά ονομάζεται: «δέλτα του Λέοντος»., Σύμφωνα με την
κλασσική
παράδοση,
συμβολίζει:
«Εγωισμό,
ξεδιαντροπιά,
ανηθικότητα, κίνδυνο δηλητηρίου,εγκεφαλικές διαταραχές».
Και τώρα ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα του Σουετόνιου, που
αναφέρεται στον Καλιγούλα:
«...ωστόσο μερικές φορές, παρουσίαζε μιαν αδικαιολόγητη
αδυναμία, με δυσκολία κατάφερνε να σταθεί στα πόδια του και να
περπατήσει. Ακόμα αντιλαμβανόταν μερικές φορές κι ο ίδιος τη
διανοητική του κατάσταση και σχεδίαζε ν’ αποσυρθεί από τ’ αξίωμά
του για να ξεκουράσει το μυαλό του. Ο κόσμος πιστεύει πως μια
από τις γυναίκες του, η
Caesonia του έ δ ω σ ε ν α
φάει
κάποιο
δηλητήριο
που
τον
τρέλανε.
Υπόφερε πολύ από αϋπνία και δεν κατάφερνε να κοιμηθεί
περισσότερο από τρεις ώρες τη νύχτα. Κι ακόμα ο λιγοστός αυτός
ύπνος ήταν γεμάτος όνειρα βασανιστικά. Μια φορά ονειρεύτηκε πως
πάλευε μ’ ένα θαλάσσιο τέρας. Έτσι περνούσε τις νύχτες του,
τρομαγμένος πάνω στο κρεββάτι του, ή περιπλανιόταν μέσα
στανάκτορα παρακαλώντας να βγει ο ήλιος...» (Σουετόνιος: Η Ζ ω ή
τ ω ν Δ ώ δ ε κ α Κ α ι σ ά ρ ω ν , Κ α λ ι γ ο ύ λ α ς , IV, 50).

Την ίδια εποχή, ζούσε στη Ρώμη μια διάσημή δηλητηριάστρια, η
Λοκούστα. Θανατώθηκε το 68 με διαταγή του Αυτοκράτορα Γάλβα.
Κατά την ανάκριση και μετά από βασανιστήρια, ομολόγησε πως ήταν
αυτή που παρασκεύασε το δηλητήριο που σκότωσε τον Βρεττανικό.
Δεν υπάρχει όμως καμιά απόδειξη ότι ήταν η ίδια που προμήθευε
δηλητήρια στην Caesonia, κι αυτό, γιατί δεν της ζήτησαν να δώσει
πολλές λεπτομέρειες για τη δράση της.
Τα γνωστά δηλητήρια της εποχής, που κατασκευαζόντουσαν
βασικά, από διάφορα κοινά ηλιοχαρή φυτά, πριν να θανατώσουν το
θύμα τους, δημιουργούσαν φαινόμενα εγκεφαλικής διαταραχής. Τα
ίδια δηλητήρια, σε μικρές δόσεις δε θανάτωναν το θύμα, αλλά το
οδηγούσαν σύντομα σε μια κατάσταση μόνιμης διανοητικής
ανωμαλίας.
Από το
αστρολογικό σχήμα του Νέρωνα, παρατηρούμε πως
διατρέχει κίνδυνο να θ α ν α τ ω θ ε ί α π ό τ η μ η τ έ ρ α τ ο υ .
Τ ο συμπέρασμα αυτό, βγαίνει από την ύπαρξη της Σελήνης στο 8ο
σπίτι και την εντυπωσιακή αντίθεση του Άρη, στο αποκορύφωμα του
Ascendant. Μ’ άλλα λόγια, η φιλόδοξη αυτή γυναίκα δε θα δίσταζε
ούτε εμπρός στην καταστροφή του γιου της, για να πετύχει τους
σκοπούς της. Η γυναίκα αυτή, είχε ήδη περάσει από πολλά στάδια,
προκειμένου να πετύχει μια μέρα να κυριαρχήσει πάνω στον
αυτοκρατορικό θρόνο της Ρώμης. Είχε γίνει ερωμένη του Λέπιδου,
αργότερα του απελεύθερου Παλλάδα, που οργάνωσε τη δολοφονία
του Κλαύδιου κι αργότερα του Βρεττανικού. Απ’ τη στιγμή που ο
Νέρων της απαγόρευσε ν’ ανακατεύεται στις κρατικές υποθέσεις, η
γυναίκα αυτή άρχισε να μισεί το γιο της. Όλοι γνώριζαν πως η
Βασίλιισα - μητέρα ήταν άξια για οποιοδήποτε έγκλημα, κι οι δυο
παιδαγωγοί του Νέρωνα, ο Σενέκας κι ο Βούρρος, προειδοποίησαν
τον Αυτοκράτορα για τον κίνδυνο που διέτρεχε από μέρους της. Πριν
να βγει από τη μέση η Αγριππίνα, είχε κι όλας εφαρμόσει ένα μέρος
από τα σχέδιά της. Βέβαια, δε θα μπορούσαμε να βεβαιώσουμε τον
αναγνώστη πως η Αγριππίνα ποθούσε πράγματι το θάνατο του γιού
της, για τον απλούστατο λόγο πως αν εκείνος έβγαινε από τη μέση,
κανένας άλλος ηγεμόνας δε θ’ αναγνώριζε τα δικαιώματά της. Η
ιδανική λοιπόν λύση γι’ αυτήν, ήταν να βασειλεύει πίσω από την
πλάτη του Νέρωνα, κι αυτό θα μπορούσε να το πετύχει, μόνο αν ο
τελευταίος επακολουθώντας να βρίσκεται στο θρόνο, καταντούσε
ακίνδυνος με οποιοδήποτε τρόπο. Ένας μέθυσος και φιλήδονος
αυτοκράτορας θα της παραχωρούσε δικαιώματα, εξ αιτίας της αδιαφορίας του για τις υποθέσεις του κράτους. Όταν ούτε αυτό το
σχέδιο πέτυχε, μπήκε σεφαρμογή κάτι χειρότερο. Μια χρόνια κι αργή
δηλητηρίαση θα καταντούσε τον αυτοκράτορα διανοητικά ανώμαλο
και τελείως ακίνδυνο. Έτσι η εξουσία θα πέρναγε ολοκληρωτικά στα
χέρια της.

Το εγκληματικό αυτό σχέδιο πέτυχε μερικά, κι όταν ο Νέρων
αποφάσισε το θάνατο του τέρατος που είχε για μητέρα, ήταν ήδη
αργά. Ήδη η δηλητηρίαση του αίματός του, είχε αρχίσει.
Είναι γνωστό, πως κανείς δεν κατηγόρησε το Νέρωνα για τη
θανάτωση της Αγριππίνας. Αντίθετα, ο λαός ανακουφίστηκε με την
εξαφάνισή της κι η σύγκλητος τον τίμησε για την απόφαση αυτή.
Όλοι μισούσαν τη βασιλομήτορα. Υπήρχαν ανάλογα ιστορικά
προηγούμενα. Ο Αύγουστος εξόρισε την ακόλαστη κόρη του την
Ιουλία. Ο Τιβέριος θανάτωσε τον Σαβίνο και τον Γερμανικό,
κερδίζοντας έτσι τη συμπάθεια του λαού του. Ο Κλαύδιος θανάτωσε
τη Μεσσαλίνα, γνωστή για την ακολασία της στα ρωμαϊκά πορνεία
και για τις αίματηρές ίντριγκές της. Όλοι ανακουφίστηκαν από τη
θανάτωση του Γέμελου, που διέταξε ο Καλιγούλας. Έτσι η χαρά του
λαού και της συγκλήτου για τη θανάτωση της Αγριππίνας, ήταν απόλυτα δικαιολογημένη.
Η ζωή του Νέρωνα, χωρίζεται σε δυο άνισες κι αντιφατικές
περιόδους. Την περίοδο της σοφίας και την περίοδο της τρέλλας.
Μέσα στην πρώτη περίοδο, περιλαμβάνεται κι η θανάτωση του
Βρεταννικού. Ωστόσο από ένα διάλογο του Νέρωνα με τον Σενέκα,
γνωρίζουμε πως ποτέ του ο Αυτοκράτορας δεν αναμείχθηκε στη
θανάτωση του θετού αδελφού του. Ο Βρεταννικός ήταν γιος του
Κλαύδιου και της Μεσσαλίνας, ενώ ο Νέρων ήταν θετός γιος του
Κλαύδιου. Ο τελευταίος προτίμησε την υιοθέτηση του Νέρωνα από
τη νόθα πατρότητα του Βρεττανικού. Η ακολασία της Μεσσαλίνας,
δεν έδινε καμμιά εγγύηση για τη γνήσια καταγωγή του Βρεττανικού.
Έτσι, ο Νέρων κι ο Βρεττανικός δεν ήταν παρά μόνο από τυπική
άποψη αδέλφια. Ωστόσο ο Αυτοκράτορας δεν είχε κανένα λόγο να
επιθυμεί το θανατο του:
«Νέρων, έφτασες σ’ ένα σημείο τελειότητας, που κανείς ηγεμόνας
πριν από σένα δεν κατάφερε να φτάσει... κυβερνάς χωρίς να έχεις
κάνει ούτε μια δολοφονία!... Κι ο Νέρωνας είπε στον Σενέκα:...
Γιατί με κατηγορούν για τη θανάτωση του Βρεττανικού; αν τον είχα
υποψιαστεί, θα φοβόμουνα να τον δικάσω και να τον καταδικάσω
στο φως της μέρας;...»
Η δολοφονία του Βρεττανικού, πρέπει ν’ αποδοθεί στην Άγριππίνα.
Ο Τάκιτος κι ο Σουετόνιος μας πληροφορούν πως το δηλητήριο που
σκότωσε τον Βρεττανικό, ήταν παρασκεύασμα της Λοκούστας. Κι
αυτή η φοβερή γυναίκα, για να μπορεί να ζεί και να δρα ελεύθερα
στη Ρώμη, έπρεπε να διαθέτει ισχυρούς προστάτες. Με διαταγή της
Αγριππίνας, είχε κατασκευάσει και το δηλητήριο που σκότωσε τον
Κλαύδιο. Έτσι, έχουμε την απόδειξη πως ο προστάτης της
Λοκούστας ήταν η Αγριππίνα κι ότι αν εξακολουθούσε να ζεί

ελεύθερη αυτό το χρωστούσε στις εγκληματικές ανάγκες της
Αυτοκράτειρας.
Νομίζουμε λοιπόν, πως δεν υπάρχει καμμιά πλέον αμφιβολία, πως
ο Νέρων ήταν τελείως αθώος στην υπόθεση της δολοφονίας του
Βρεττανικού. Η
θανάτωση της Αγριππίνας έγινε φυσικά κατά
διαταγή του, αλλά ο Σενέκας κι ο Βούρος τον είχαν συμβουλεύσει γι’
αυτό, κι ακόμα η ανακούφιση του λαού κι η απόλυτη έγκριση της
συγκλήτου, αποτελούν αποδείξεις για την ορθότητα της απόφασής
του. Για το θέμα της πυρπόλησης της Ρώμης, τα πράγματα έχουν
επίσης ξεκαθαριστεί. Πρώτα απ’ όλα η καταστροφή έγινε στην πρώτη
περίοδο της ζωής του Αυτοκράτορα. Τη στιγμή εκείνη, ο Νέρων
βρισκόταν στο Άντιουμ κι αγνοούσε τα πάντα μέχρι την τέταρτη
μέρα. Η πυρκαγιά ήταν έργο των φανατικών χριστιανών. Η Ποπαία
πέθανε από μια κλωτσιά που της έδωσε ο Νέρων στο στομάχι, αλλά
το επεισόδιο συνέβη την εποχή της τρέλλας του, και δεν ήταν πλέον
υπεύθυνος για τις Πράξεις του.
Ο Νέρων ήταν ένας από τους ενδοξότερους και τους σοφότερους
αυτοκράτορες που βασίλεψαν στη Ρώμη. Αν δεν είχε για μητέρα του
ένα εγκληματικό κι απαίσιο γύναιο σαν την Αγριππίνα, θα ξεπέρναγε
ακόμα και τον Μάρκο Αυρήλιο, αν όχι στα συγγράμματα,
τουλάχιστον στα έργα.
Η μητέρα του έπαιξε έναν απαίσιο ρόλο στη ζωή του, κι ο νεαρός
αυτοκράτορας την αγάπησε ωστόσο τρυφερά. Τη μέρα που
ανακηρύχτηκε αυτοκράτορας, διέταξε τους πραιτοριανούς να
χρησιμοποιούν για σύνθημα τη φράση ΟΡΤΙ-ΜΑΕ MATRIS «Η
καλύτερη μητέρα». Κι ας μην ξεχνάμε πως ο Νέρων έγινε
αυτοκράτορας, τη στιγμή που η Αγριππίνα δολοφόνησε το θετό
πατέρα του, τον Κλαύδιο.
Η σοφή περίοδος της βασιλείας του Νέρωνα, αρχίζει από το 54 και
τελειώνει το 64. Ο J.C.Pichon μας λέει: «Την άνοιξη του 64, ο
Νέρων δεν είχε γίνει ακόμα το εγκληματικό και σαδιστικό τέρας, που
συνηθίζουν να παρουσιάζουν, όταν αναφέρονται στο πρόσωπο του.
Όταν έμαθε την αυτοκτονία του Τορκάτους, είπε: θα πρέπει να έκανε
κάποιο έγκλημα, και γι’ αυτό αυτοκτόνησε. Αν ήταν αθώος δεν θα
είχε λόγο να φοβάται την αυτοκρατορική δικαιοσύνη... Ο
αυτοκράτορας είχε τη συνήθεια να εκπλήττει με τη σοφή του κρίση
τους συμβούλους του. Η δικαιοσύνη του εντυπωσίαζε το λαό και
σκανδάλιζε τη διεφθαρμένη σύγκλητο.»
Στη λαμπρή αυτή δεκαετία, (54-64) δεν υπάρχει ούτε ίχνος από τ’
οργιαστικό πρόσωπο που μας παρουσιάζει ο κινηματογράφος. Βέβαια
ο χριστιανικός καιροσκοπισμός επιβάλλει την αποσιώπησή της. Ούτε
ο Σουετόνιος ούτε ο Τάκιτος αναφέρουν κάτι που να θίγει το

Νέρωνα, μέσα στην περίοδο αυτήν. Ο Αυτοκράτορας κυβερνούσε με
σοφία και δικαιοσύνη στη Ρώμη. Κάθε φορά που αισθανόταν
κουρασμένος από τα ηγεμονικά του καθήκοντα, πήγαινε στο
Άντιουμ, την πόλη που γεννήθηκε και τόσο αγαπούσε. Φρόντιζε
ασταμάτητα να τη στολίζει με πίνακες, αγάλματα, κτίρια, πάρκα,
συντριβάνια. Ο Νέρων ήταν πραγματικά μια καλλιτεχνική φύση.
Λάτρευε την ελληνική τέχνη κι ομορφιά. Ασχολείτο με την ποίηση
και τη λογοτεχνία, τον αθλητισμό και την ομορφιά της ζωής. Πολλές
φορές ονειρευόταν ν’ αποσυρθεί από τη διακυβέρνηση, για ν’
αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην τέχνη. Μάλιστα απείλησε μια φορά
την Αγριππίνα πως θα το κάνει, κατά τη διάρκεια μιας λογομαχίας
που είχε μαζί της, επειδή απομάκρυνε το σιχαμερό εκείνο
υποκείμενο, τον Παλλάδα, που ήταν εραστής της. Το μεγαλύτερο
όνειρό του ήταν να φύγει από τη βάρβαρη ατμόσφαιρα της Ιταλίας
και να πάει να κατοικήσει στην όμορφη Ελλάδα, που τη θαύμαζε για
την τέχνη και τη φιλοσοφία της.
Πώς θα μπορούσαν να εξηγηθούν οι φοβεροί διωγμοί των
χριστιανών, μετά την πυρπόληση της Ρώμης, αν πράγματι ο Νέρωνας
ήταν μια τόσο ευαίσθητη κι ειρηνόφιλη ύπαρξη;
Με δυο τρόπους. Ο πρώτος είναι, πως η επίσημη ανάκριση
οδήγησε στο συμπέρασμα, πως την απόλυτη ευθύνη για το έγλημα
την είχαν οι χριστιανοί. Έτσι ήταν υποχρεωμένος να διατάξει την
τιμωρία τους σύμφωνα με τους παραδοσιακούς ρωμαϊκούς νόμους
που πρόβλεπαν το κάψιμο του κάθε εμπρηστή. Κατά συνέπεια δεν
πρόκειται για ιδεολογικό διωγμό εναντίον των χριστιανών, αλλά για
απόδοση της Ρωμαϊκής δικαιοσύνης, που οι συνέπειες της βάρυναν
τους εμπρηστές, άσχετα από την ιδεολογική τους τοποθέτηση.
Αν η πρώτη αυτή περίπτωση αποκλείεται και δεν είμαστε εμείς
που θα δώσουμε τα επιχειρήματα γι’ αυτό, τότε φτάνουμε στο
δεύτερο τρόπο εξήγησης, δηλαδή στην παραδοχή του γεγονότος πως
δε γνωρίζουμε το παραμικρό στοιχείο αλήθειας για την υπόθεση
αυτήν. Η άγνοιά μας αυτή, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από την
καχυποψία μας απέναντι στα κείμενα των λατίνων συγγραφέων που
λογοκρίθηκαν και παραποιήθηκαν μέσα στα μεσαιωνικά μοναστήρια.
Η απόρριψη των κειμένων αυτών, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί
από το
γεγονός, πως ούτε ο Τερτυλλιανός ούτε ο Ωριγένης
αναφέρουν το παραμικρό για τα βασανιστήρια και τις μαρτυρικές
θανατώσεις των χριστιανών στη Ρώμη μετά την πυρκαγιά. Αντίθετα
από τα παραποιημένα λατινικά χειρόγραφα του Τάκιτου και του
Σουετόνιου, τα κείμενα των φανατικών αυτών εκκλησιαστικών
πατέρων δεν κάνουν λόγο για το κατασπάραγμα των χριστιανών από
τα πεινασμένα σκυλιά, το πασάλειμμά τους μ’ εύφλεκτες ουσίες και
το κάψιμό τους τα βράδυα μέσα στους αυτοκρατορικούς κήπους. Το

γεγονός δημιουργεί υποψίες σε βάρος των κιβδηλοποιών της
Ιστορίας, που παραποίησαν την ιστορική αλήθεια και το έργο των
Ρωμαίων συγγραφέων. Ακόμα, ο Ευσέβιος της Καισαρείας αναφέρει
το Νέρωνα, σαν τον πρώτο αυτοκράτορα που καταδίωξε τους
χριστιανούς, αλλά δεν τολμάει ν’ αναφέρει ούτε τους λόγους ούτε τις
λεπτομέρειες της αφορμής. Η αναφορά του είναι περιληπτική και
φτωχή σε έκφραση κι ιστορικά στοιχεία. Ο ΦλάΒιος Ιωσήφ, μιλώντας
για το Νέρωνα, αγνοεί κι αυτός την π υ ρ κ α γ ι ά !
Θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο διωγμός εναντίον των
χριστιανών μετά την πυρκαγιά, περιορίστηκε στους μεσσιανικούς
οπαδούς της Ρώμης κι άφησε άθικτους τους υπόλοιπους στις άλλες
πόλεις και στις επαρχίες! Όσο για την έκταση του διωγμού (είδαμε
βέβαια πως δεν πρόκειται για διωγμό αλλά γι’ απόδοση δικαιοσύνης),
ο ίδιος ο φανατικός χριστιανός συγγραφέας, ο Τερτυλλιανός,
αναφέρει πως «...Την εποχή του Νέρωνα θανατώθηκε ένας π ο λ ύ
μ ι κ ρ ό ς α ρ ι θ μ ό ς α π ό χριστιανούς με τ ο ξ ί φ ο ς ! . . . »
(Τερτυλλιανός: Α π ο λ ο γ η τ ι κ ό ν
V, 3 ) .
Να λοιπόν που
ερχόμαστε σε απόλυτη αντίθεση με την κινηματογραφική
προπαγανδιστική φαντασιοπληξία.
Η σιωπή του Τερτυλλιανού (που έγραψε το Α π ο λ ο γ η τ ι κ ό ν
του το 1 9 7 , δηλαδή 1 3 3 χρόνια μετά την πυρκαγιά), του
Ωριγένη (πέθανε το 2 5 4 ) και του Ευσέβιου της Καισαρείας (πέθανε
το 3 4 0 ) σ ε ό,τι άφορα ένα τόσο σημαντικό γεγονός, σαν την
πυρπόληση της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που
επίσημα αποδόθηκε στους χριστιανούς, δε θα μπορούσε να εξηγηθεί
παρά μ’ έναν μόνο τρόπο! Δηλαδή, και οι τ ρ ε ι ς
τους
μ ί λ η σ α ν γ ι α τ η ν π υ ρ κ α γ ι ά , ιδιαίτερα ο Τερτυλλιανός
(βρίσκεται πολύ κοντά της χρονολογικά, κι επί πλέον κάνει μια
έμμεση αναφορά με την περίφημη φράση του: «μερικοί από μας, μια
μόνο νύχτα, με λίγους δαυλούς..») αλλά ο τρόπος που μίλησαν,
φάνηκε
πολύ
ανορθόδοξος
στα
μάτια
των
α ν τ ι γ ρ α φ έ ω ν τ ο υ Μ ε σ α ί ω ν α . Κι έτσι, εξαφάνισαν τα
«σκανδαλώδη» εδάφια, όπως τα χαρακτήρισε ο Ιερώνυμος, που
ομολόγησε ξεδιάντροπα ότι λογόκρινε τον Ωριγένη.
Η αλήθεια λοιπόν είναι, πως από την μια λογόκριναν τα κείμενα
του Τερτυλλιανού, του Ωριγένη και του Ευσέβιου, κι από την άλλη
πρόσθεσαν κατασκευάσματα σκόπιμης φαντασίας, στα κείμενα του
Σουετόνιου και του Τάκιτου. Κι έτσι δημιουργήθηκε αυτό το τέρας
των αντιφάσεων που παρατηρούμε σήμερα ανάμεσα στα διάφορα
γραπτά μνημεία της εποχής. Την εποχή (τέλη του Μεσαίωνα) που
δημιουργείται το ενδιαφέρον για τους αρχαίους συγγραφείς, είτε
ειδωλολάτρες είτε χριστιανούς, η
χριστιανική εξουσία άλλάζει
τακτική. Δεν μπορεί πλέον να επιβληθεί με τη βία, όπως μέχρι τό τε,

ούτε ν’ αντιταχθεί στο ζωογόνο ρεύμα της Αναγέννησης του Πνεύματος και του Πολιτισμού, που για αιώνες ολόκληρους έθαψε με την
μισαλλόδοξη κι εγκληματική πολιτική της. Τώρα, αντιμετώπιζε πλέον
θέμα επιβίωσης, και τα προμηνύματα της γαλλικής επανάστασης
πλήθαιναν κι όλας στο πολιτιστικό στερέωμα. Η
επιβίωση της
εκκλησίας μέσα στα πλαίσια του δημιουργούμενου δυτικού
πολιτισμού, μπορούσε να πετύχει μόνο αν κατασκευαζόταν ένα
σύνολο από ηθικά πρότυπα, τελείως άσχετα βέβαια με την ιστορική
αλήθεια, αλλά απόλυτα εξυπηρετικά. Έτσι, δημιουργήθηκαν οι
προσωπογραφίες του χριστιανού με τα μακρυά μαλλιά και γένια, που
πετυχαίνει την ηθική του δικαίωση, χάρις στο ηθικό του κύρος, την
πραότητα και την καλωσύνη του και φυσικά με την άμεση ή έμμεση
συνδρομή της θεϊκής δύναμης στους ασταμάτητους αγώνες του,
εναντίον του παγανισμού και της άξεστης ειδωλολατρείας.
Όσο για τον φανατικό της ιστορικής πραγματικότητας είτε
πρόκειται για τον Ιουδαίο Ζηλωτή είτε πρόκειται για τον
εκστασιασμένο χριστιανό που πιστεύει στην «επιστροφή» του Ιησού,
σύμφωνα με τις προφητείες των ιερών κειμένων, γι’ αυτόν δεν
πρέπει να γίνεται λόγος. Το πρόσωπό του πρέπει να εξαφανιστεί από
την Ιστορία. Ο μόνος που πρέπει να επιζήσει, είναι ο καλοκάγαθος κι
αδικημένος μάρτυρας, που χαϊδεύει τρυφερά τη χαίτη του λιονταριού
που τον κατασπαράζει.
Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο Νέρωνα. Ο Σουετόνιος μας
πληροφορεί πως ο Τιβέριος είχε ξεστομίσει μια τρομερή φράση: Α ς
καεί η
Ρώμη!» (Σουετόνιος, Η
Ζωή
των
Δώδεκα
Κ α ι σ ά ρ ω ν , Ν έ ρ ω ν , 3 8 ) κ α ι η Ρώμη κάηκε από μια φοβερή πυρκαγιά. Ο Τάκιτος προσθέτει πως «ή καταστροφή έκανε τον
Τιβέριο να κερδίσει τη λατρεία του λαού, γιατί αποζημίωσε
πλουσιοπάροχα τα θύματα» (Τάκιτος: Χ ρ ο ν ι κ ά , VI, 4 5 ) .
Όμως δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην περίπτωση του Νέρωνα. Όχι
μόνο δεν αναφέρθηκε ποτέ του σε μια μελλοντική πυρκαγιά, όχι
μόνο ήταν τελείως α θ ώ ο ς για την πρόκληση της, όχι μόνο
αγνοούσε τα πάντα γι’ αυτήν και πληροφορήθηκε το γεγονός μόνο
την τετάρτη μέρα, αλλά επί πλέον έκανε το παν για ν’ ανακουφίσει
τα θύματα και πήρε όλα τα πολεοδομικά μέτρα, ώστε κάτι τέτοιο να
μην ξανασυμβεί. Όμως η πλούσια κι αριστοκρατική τάξη της Ρώμης,
που είχε θιγεί άμεσα από τους νεωτερισμούς του Νέρωνα,
εκμεταλλεύτηκε την πυρκαγιά για να πετύχει ένα διπλό σκοπό. Από
την μια προσπάθησε να πολεμήσει το νεωτεριστή ηγεμόνα που
μισούσε, κι από την άλλη προσπάθησε να εξαφανίσει μια αίρεση που
οι παραδόσεις της κι οι σκοποί της έπαιρναν έναν πολύ επικίνδυνο
χαρακτήρα.

Να λοιπόν, φίλε αναγνώστη, η
πραγματική εικόνα του
Αυτοκράτορα Νέρωνα, και δεν έχει καμμιά σχέση με τη σκόπιμη
κινηματογραφική καρικατούρα...
α ρ χ έ ς της βασιλείας του, η
Αγριππίνα
Μια μέρα, στις
καταφέρνει να πετύχει την έγκρισή του για μια θανατική καταδίκη.
Μπροστά σε όλο το
κατάπληκτο πλήθος των αυτοκρατορικών
αξιωματούχων, που παρακολούθησε τη σκηνή και την μαρτύρησε
αργότερα, υπογράφει την καταδίκη υποταγμένος στη μητρική
θέληση, και φωνάζει: «Αχ, γιατί μου μάθανε να γράφω;...»
(Σουετόνιος: Η Ζω ή τ ω ν Δ ώ δ ε κ α Κ α ι σ ά ρ ω ν , Ν έ ρ ω ν ,
10). Κι όμως ο κατάδικος ήταν στην πραγματικότητα ένας
εγκληματίας.
Η Σύγκλητος κι ο λαός μισούσαν τη μητέρα του την Αγριππίνα. Ο
Τάκιτος μας πληροφορεί πως για να εξασφαλίσει την προστασία της,
ο Νέρων της έδωσε μια γερμανική φρουρά, πιο πιστή από τους
Ρωμαίους πραιτωριανούς.
Ο Σύλλας, γαμπρός της Οκταβίας, της πρώτης γυναίκας του
Νέρωνα, οργάνωσε μια συνωμοσία, πιθανώτατα με την συνεργασία
της Αυτοκράτειρας, και σχεδίασε να τον δολοφονήσει. Η απόπειρα
έγινε ένα βράδυ. Ένοπλοι χτύπησαν την προσωπική φρουρά του
Νέρωνα, πάνω στο δρόμο που συνήθιζε να παίρνει για να γυρίσει στ’
ανάκτορα. Ευτυχώς απέτυχαν γιατί ο Νέρωνας συμπτωματικά, δεν
βρισκόταν εκεί. Τον πληροφόρησαν για το γεγονός λίγες ώρες
αργότερα, όσοι γλύτωσαν από την συμπλοκή. Ωστόσο ο Νέρων
αρνήθηκε να δικάσει το συγγενή του, και παραμερίζοντας τη
ρωμαϊκή δικαιοσύνη, το αυτοκρατορικό του καθήκον και το
προσωπικό του συμφέρον, εξόρισε τον Σύλλα στη Μασσαλία, όπου ο
συνωμότης ανενόχλητος και τελείως ελεύθερος συνέχισε τη δράση
του και μοιραία, έφτασε μια μέρα στο σκοπό του.
Όταν υποχρεώθηκε να διατάξει την εκτέλεση της μητέρας του,
ύστερα από τις ασταμάτητες συνωμοσίες που εκείνη οργάνωνε
εναντίον της ζωής του, αποσύρθηκε σ’ ένα μικρό χωριό να την
κλάψει και την έβλεπε συχνά στ’ όνειρό του να τον απειλεί μ’ ένα
μαστίγιο.
Μετά το πένθος του, γύρισε στη Ρώμη, το 59. Αποφάσισε να
καταργήσει τη δημοτικότητα των φρικτών θεαμάτων στον
Ιππόόρομο, και να τ’ αντικαταστήσει προοδευτικά με καλλιτεχνικούς
αγώνες ποίησης, μουσικής και δραματουργικής τέχνης, όπως στην
Ελλάδα. Έχτισε για το σκοπό αυτό ένα είδικό θέατρο στο Πεδίο του
Άρεως. Ο νεωτερισμός του προκάλεσε σκάνδαλο. Oι κερδοσκόποι
επιχειρηματίες, που εκμεταλλεύονταν τη φρίκη του Ιπποδρόμου, ενώ
ταυτόχρονα ήταν τα ισχυρότερα μέλη της Ρωμαϊκής αριστοκρατίας,

αντιτάχθηκαν στα σχέδια του, κι ισχυρίστηκαν πως τα αιματηρά
θεάματα διαμόρφωναν τη δύναμη και την ανδρεία των νέων της
Ρώμης. Έφτασαν μέχρι το σημείο να τον κατηγορούν για τα ερωτικά
όργια που έκαναν οι νέοι μετά την παρακολούθηση των
καλλιτεχνικών του παραστάσεων. Αυτοί αγωνίζονταν για το
ανέβασμα του πολιτιστικού επιπέδου. Ο αγώνας του, ήταν ο αγώνας
του πνεύματος ενάντια στη βαρβαρότητα.
Ο Πλάουτος, εγγονός του Δρούσου και δισέγγονος του Τιβέριου,
άνθρωπος τρομερά αντιδραστικός και σφετεριστής του θρόνου,
οργάνωνε τη μια συνωμοσία πίσω από την άλλη σχεδόν στα φανερά.
Ο Νέρων ειδοποιήθηκε για τη δράση του, έμαθε τις αδιάψευστες
αποδείξεις για την ένοχη του, κι ωστόσο, αρνήθηκε να τον δικάσει.
Αρκέστηκε να του συστήσει να πάψει να συμβουλεύεται κακοποιά
στοιχεία και τον εξόρισε στη Μικρά Ασία. Ο Πλάουτος συνέχισε για
άλλα τρία χρόνια τη συνωμοτική του δράση, αλληλογραφώντας με
άλλους συνωμότες κι οργανώνοντας μισθοφορικές μονάδες εναντίον
του Αυτοκράτορα. Τελικά ο Νέρων αναγκάστηκε να τον παραδώσει
στη Ρωμαϊκή Δικαιοσύνη, κι εκείνη παίρνοντας υπ’ όψη της όλα τα
επιβαρυντικά στοιχεία τον καταδίκασε σε θάνατο. Κι ο Τάκιτος
συμπληρώνει: «Κάθε φορά που δεν μπορούσε να εμποδίσει μια
θανατική καταδίκη, ο Νέρων έδινε μια τόσο μεγάλη αναβολή στην
εκτέλεση της απόφασης, ώστε ο κατάδικος είχε την άνεση να
πεθάνει από γηρατειά!...» (Τάκιτος Χ ρ ο ν ι κ ά , XIII, 33).
Το 62, ο Σύλλας, που είχε εξοριστεί στη Μασσαλία και που
σφετεριζόταν όπως κι ο Πλάουτος, τον Αυτοκρατορικό θρόνο,
συνωμότησε με τους χιλίαρχους των γαλατικών λεγεωνών. Για να
τους πάρει με το μέρος του, ξόδεψε ένα τεράστιο ποσό. Η ρωμαϊκή
δικαιοσύνη δεν μπορούσε πλέον να τον συλλάβει γιατί είχε γίνει
πανίσχυρος στην περιοχή. Τελικά, ο Νέρων αναγκάστηκε να δώσει
τη συγκατάθεσή του, για τη δολοφονία του Σύλλα, που έγινε από το
χέρι μερικών πιστών λεγεωνάριων.
Όταν οι έρευνες για τη συνωμοσία του Σύλλα, οδήγησαν στο
συμπέρασμα πως και η αυτοκράτειρα Οκταβία είχε πάρει μέρος σ’
αυτήν, ο Νέρων τη χώρισε και την απομάκρυνε από τ’ ανάκτορα.
Παντρεύτηκε στη θέση της την ε ρ ω μ έ ν η του, την Ποππαία.
Ωστόσο η Οκταβία εξακολούθησε να μένει στη Ρώμη, σε μια
πολυτελέστατη κατοικία με όλες της τις ανέσεις. Τη νύχτα που ο
Νέρων γιορτάζει τους γάμους του με την Ποππαία, η Οκταβία τον
καταριέται δημοσία από το μπαλκόνι του σπιτιού της, μπροστά σε
πλήθος κόσμου. Η πράξη της αυτή θα έπρεπε να τιμωρηθεί με
θανατο σύμφωνα με Ρωμαϊκή Δωδεκάδελτο. Η Ποππαία μόλις έμαθε
το γεγονός παραπονέθηκε αμέσως στο Νέρωνα. Η αντίδραση του
Νέρωνα ήταν ανάλογη με τις προηγούμενες. Εξόρισε την Οκταβία
στο νησί Pentataria και την εγκατέστησε και πάλι σε μια πλούσια

κατοικία, την ίδια που χρησιμοποιούσε η κόρη του Αυγούστου, η
ακόλαστη Ιουλία. Ο άνθρωπος που ανέλαβε να την μεταφέρει στην
εξορία της ήταν ο διοικητής του αυτοκρατορικού στόλου, ο
ναύαρχος Ανικέτους, που όταν γύρισε στη Ρώμη, έκανε μια φοβερή
αναφορά. Είπε δηλαδή, πως στην διάρκεια του ταξιδιού, η Οκταβία
τον μέθυσε, του δόθηκε και τη στιγμή της ηδονής του, τον
παρακίνησε να στασιάσει τον στόλο και να στραφεί εναντίον της
Ρώμης με σκοπό να σκοτώσει τον Αυτοκράτορα.
Τη φορά αυτήν, ο Νέρων δεν μπορούσε πλέον ν’ αποφύγει το
καθήκον του. Στις 9 Ιουνίου, έφτασε ένα μήνυμα στο νησί, που
προοταξε την Οκταβία, ν’ αυτοκτονήσει. Στην άρνησή της να
υπακούσει στη διαταγή, οι γιατροί την έδεσαν και της άνοιξαν τις
φλέβες. Σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής, έφεραν το κεφάλι της
στον Αυτοκράτορα που αρνήθηκε να το αντικρύσει. Μόνη της η
Ποππαία το κοίταζε για ώρες σιωπηλή...
Στον τομέα της εσωτερικής πολιτικής, η συμπεριφορά του Νέρωνα
ήταν εξαιρετική. Το 63, ένα χρόνο πριν από την πυρκαγιά, ο Νέρων
απόδωσε τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη σ’ αυτούς που κατοικούσαν
στις Παραθαλάσσιες Άλπεις. Πέταξε μια φορά στη θάλασσα ένα
τεράστιο φορτίο από νοθευμένο στάρι και απαγόρευσε ρητά το
ανέβασμα της τιμής των δημητριακών. Φορολόγησε αυστηρά όλους
τους ηγεμόνες της Αυτοκρατορίας που τα εξοδά τους ξεπέρναγαν τα
έσοδα. Με μια απόφαση του, ενίσχυε κάθε χρόνο, τα κρατικά ταμεία,
μ’ ένα ποσό από εξήντα εκκατομύρια χρυσά νομίσματα, που τ’
αφαιρούσε από το προσωπικό του ταμείο.
Παθιασμένος για την κοινωνική δικαιοσύνη κι ευαίσθητος στην
παιδική δυστυχία, ο Νέρων απαγόρευσε την πλαστή υιοθέτηση, που
χάρις σ’ αυτήν, πολλοί ανύπαντροι παρουσιαζόντουσαν σαν
οικογενειάρχες κι απαλλάσσονταν από πολλούς φόρους. Πάνω στο
θέμα αυτό είπε πως: «ο ευνοϊκός για τους οικογενειάρχες νόμος, δεν
έγινε για ν’ αποκτούν ένα μέσο πλουτισμού οι ασύδοτοι, αλλά για ν’
ανακουφίζεται η δυστυχία των φτωχών παιδιών και το άγχος του
πραγματικού πατέρα τους...»
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, η Απάμεια και η Μπολώνια
καταστράφηκαν από πυρκαγιές. Για να τις ανακουφίσει, διέταξε την
απαλλαγή της Απάμειας απ’ όλους τους φόρους για πέντε χρόνια, κι
έδωσε μια τεράστια χρηματική βοήθεια στην Μπολώνια από το
προσωπικό ταμείο του (Τάκιτος, Χ ρ ο ν ι κ ά , XII, 58). Το νησί της
Ρόδου ανεξαρτητοποιήθηκε σαν δείγμα του θαυμασμού του
Αυτοκράτορα για την τέχνη και το πολιτιστικό πνεύμα που
καλιεργούσαν οι Έλληνες κάτοικοι. (Σουετόνιος: Η ζωή των
Δ ώ δ ε κ α Καισάρων, Ν έ ρ ω ν , 7 ) .

Σέ μιαν άλλη περίπτωση ο Νέρων σκανδάλισε τις πλούσιες τάξεις
και έθιξε τα συμφέροντά τους, μ’ ένα διάταγμά του, που
εξουσιοδοτούσε το φρούραρχο της Ρώμης να δέχεται παράπονα και
μηνύσεις δούλων για την κακή συμπεριφορά των κυρίων τους.
Μάλλα λόγια, όποιος δούλος υπέφερε από κακή μεταχείρηση, είχε
και το δικαίωμα να μηνύσει επίσημα τον κύριό του. Απέναντι στο
ανθρωπιστικό αυτό μέτρο, θ' αντιτάξουμε την απόφαση της Συνόδου
της Reims, που το 625 μ.Χ., καθόριζε πως «οι σκλάβοι δεν είχαν το
δικαίωμα να μιλήσουν σαν κατήγοροι» (Αββάς Micne: Λ ε ξ ι κ ό
τ ω ν Ι ε ρ ώ ν Σ υ ν ό δ ω ν , Β' τόμος).
Ας μη μας πει κανείς πως η Σύνοδος της Reims δεν ήταν
σημαντική, γιατί θα του απαντήσουμε πως πέντε από τους 41
επισκόπους που πήραν μέρος σ’ αυτήν, αγιοποιήθηκαν από την
Εκκλησία. Θυμίζουμε μάλιστα και τα ονόματα τους: Saint Sindoulfe,
Saint Sulpice, Saint Modoat, Saint Cunibert, Saint Donat.
Θα πρέπει να θυμίσουμε ακόμα στον αναγνώστη, πως ο Πάπας
Λέων ο Γ΄, που είπε την περίφημη φράση για τον «μύθο» του Ιησού,
είχε δηλώσει πως η σκλαβιά των μαύρων ήταν νόμιμη γιατί δεν ήταν
χριστιανοί, κι ακόμα πως είχαν δημιουργηθεί από τη θεία πρόνοια για
να υπηρετούν τους λευκούς χριστιανούς. Πρόσθεσε πως η
αποκάλυψη του ευαγγελίου στους μαύρους, έπρεπε να έχει γι’
αντάλλαγμα
τη
στέρηση
της
φυσικής
ελευθερίας
τους.
Εφαρμόζοντας τις ανθρωπιστικές αυτές εντολές, οι ιεραπόστολοι της
Κόρδοβα στην Αργεντινή μεγάλωναν μέχρι το 1813, όμορφες
μιγάδες, που ύστερα από μια ειδική εκπαίδευση, τις πουλούσαν
στους πλούσιους Hacienderos...
Ο Νέρων θέλησε να καταργήσει όλους τους φόρους των
εμπορευμάτων, αλλά η σύγκλητος αρνήθηκε. Ωστόσο, διευκόλυνε
τους έμπορους, δίνοντας προθεσμία ενός χρόνου για την καταβολή
των φόρων. Επίσης κατέβασε σημαντικά τη φορολογία για τα
τρόφιμα που εισάγονταν στη Ρώμη (Τάκιτος: Χ ρ ο ν ι κ ά X I I I ,
50).
Γνωρίζουμε πως ο Νέρων μισούσε το αίμα. Απαγόρεψε στους
επαρχιακούς διοικητές να οργανώνουν αγώνες μονομάχων, κι ο
Σουετόνιος αναγνωρίζει πως ο Νέρων σ όλόκληρή τη ζωή του, πήγε
μόνο
μια
φορά
να
παρακολουθήσει
αγώνα
στον Ιππόδρομο, κι έδωσε εντολή να μην σκοτωθεί κανείς παρόλο
που επρόκειτο για κατάδικους του κοινού ποινικού δικαίου.
(Σουετόνιος: Η Ζ ω ή τ ω ν Δ ώ δ ε κ α Κ α ι σ ά ρ ω ν , Νέρων,
12). Ωστόσο, η πρόθεσή του, να σταματήσει τα αιματηρά θεάματα,
προκάλεσε εναντίον του, το μίσος του αμόρφωτου πλήθους, που
λάτρευε τις άγριες παραστάσεις του ιππόδρομου

Ο Νέρων ενδιαφερόταν πολύ για τις ξένες θρησκείες. Ζήτησε να
μάθει λεπτομέρειες για τη λατρεία των Δρυίδων και την αλεξανόρινή
φιλοσοφία. Ανεχόταν, όπως είδαμε τη διάδοση της νέας θρησκείας,
παρόλο που ερχόταν σε σύγκρουση με τους Ρωμαϊκούς νόμους κι
έκλεινε τα μάτια του στην προπαγανδιστική δράση των χριστιανών
ακόμα και στο ίδιο του τ’ ανάκτορο. Όταν ο Σενέκας αποφάσισε να
εγκαταλείψει την αυτοκρατορική αυλή φοβισμένος από το μίσος που
ο Νέρων προκαλούσε εναντίον του εαυτού του με τα νεωτεριστικά
μέτρα του, που έθιγαν τα συμφέροντα των πλούσιων τάξεων, ενώ
ταυτόχρονα προκαλούσαν και τη δυσφορία του αιμοβόρου λαού με
την
κατάργηση
των
μονομαχιών,
ο
Νέρων
δεν
τον άφησε να φύγει. Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία, να μείνει
κοντά του ο παιδαγωγός του, με λόγια που αποδεικνύουν μια σπάνια
μόρφωση και μιαν απόλυτα ηθική προσωπικότητα:
«Όλα όσα έπρεπε να κάνεις σαν τέλειος παιδαγωγός απέναντί μου τα
έχεις κάνει με τον τελειότερο τρόπο. Η κρίση σου, οι συμβουλές σου,
η σοφία σου είναι τα στολίδια της παιδικής μου ηλικίας, και χάρις σε
όλα
αυτά
έγινα
ότι
είμαι
σήμερα.
Ό,τι
καλό μου έμαθες σ’ αυτά τα χρόνια, θα με χαρακτηρίζει και θα με
κυβερνάει σε όλη μου τη ζωή. Ντρέπομαι για τους τόσους
απελεύθερους που η
περιουσία τους ξεπερνάει τη δική σου.
Κοκκινίζω από ντροπή όταν αναλογίζο πως εσύ που είσαι ο πρώτος
στα αίσθήματά μου, δεν είσαι κι ο πλουσιότερος απ’ όλους αυτούς...
Η γνώση κι η σοφία της ηλικίας σου είναι σταθερές, ενώ εγώ μόλις
που κάνω τα πρώτα δειλά βήματα στην αυτοκρατορική καρριέρα...
Αν παραστρατήσω κάπου από την ορμή της νιότης μου, γιατί να μην
είσαι δίπλα μου για να με συγκρατήσεις; Γιατί να μην ακολουθήσω
τις συμβουλές σου που μου φάνηκαν τόσο δίκαιες μέχρις εδώ; Γιατί
να μην εφαρμόσω τις διδασκαλίες σου, τώρα που μπορώ;... Όσο κι
αν η σοφία σου σε αφήνει αδιάφορο στις εγκόσμιες υποθέσεις, θα
μπορούσε να σε κάνει ν’ αδιαφορήσεις και για τη φιλία ενός ισχυρού
προσώπου, που θεωρεί υποχρέωσή του να σε τιμά σ’ ολόκληρη τη
ζωή του;...» (Τάκιτος: Χ ρ ο ν ι κ ά , X I V , X V I , 56).
Όταν κάηκε η
Ρώμη, οι πράξεις του είναι πράξεις ενός
πραγματικού ηγεμόνα. Βλέποντας το λαό να περιφέρεται άστεγος και
πεινασμένος μέσα στους δρόμους, διατάζει αμέσως ν’ ανοίξουν το
Πεδίο του Άρεως, τα μνημεία, τα πάρκα, τους αυτοκρατορικούς
κήπους. Διάταξε αμέσως να κτίσουν εκεί, πρόχειρα υπόστεγα για τη
στέγαση των θυμάτων, κι έφερε τρόφιμα από την Όστια και τις
άλλες γειτονικές πόλεις για να θρέψει τον πεινασμένο λαό. ( Β λ .
Τ ά κ ι τ ο ς , Χ ρ ο ν ι κ ά , X V , X X X , 39).
Η Σύγκλητος, από ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπό του, αποφασίζει
να του κατασκευάσει χρυσά αγάλματα. Ο Νέρων αρνείται.

Ωστόσο το μίσος που έτρεφαν εναντίον του οι αριστοκράτες και
προπάντων οι νεόπλουτοι άξεστοι μεγαλοεπιχειρηματίες, κάθε μέρα
μεγάλωνε και περισσότερο. Στις πλούσιες τάξεις δεν έγινε
κατανοητός γιατί έθιξε τα συμφέροντά τους, στις φτωχές τάξεις έγινε
μισητός γιατί έθιξε την βαρβαρότητά τους.
Η τσιγκουνιά και το
πάθος για πλούτη της ρωμαϊκής αριστοκρατίας, είχαν καταντήσει τα παροιμιακά της ελαττώματα. Εκτός
απ’ ορισμένα πνεύματα σαν τον Πετρώνιο, όλοι οι άλλοι ήταν
βυθισμένοι μέσα στο πάθος για πλουτισμό. Κι ο Πετρώνιος βρίσκει
άφθονα προσχήματα για να τους κοροϊδέψει: «Το σύμπαν ανήκει στα
χέρια των νικηφόρων Ρωμαίων. Κατέχουν ολόκληρη τη γη και το
μεγαλύτερο μέρος από τ’ άστρα, αλλά η δίψα τους για νέα πλούτη
δε σταματάει εκεί. Κάθε καινούργια αυτοκρατορία, κάθε καινούργιος
θησαυρός έχει σαν αποτέλεσμα κι ένα καινούργιο πόλεμο. Οι χαρές
έχουν χάσει πια τη χάρη τους, από την εκλαΐκευση, όλες οι ηδονές
εκπορνεύτηκαν από τη λαϊκή βαρβαρότητα, ένα μάρμαρο που
χαϊδεύεις έχει μαγαριστεί κι όλας από τα χοντρόχερα ενός απλού
έκατόνταρχου... Σε τι χρησιμεύουν τα πολύτιμα μαργαριτάρια, σε τι
χρησιμεύουν οι πολύτιμες ινδικές πέτρες;
Μήπως συχνά δε
βλέπουμε μια γυναίκα, μητέρα οικογένειας, να ξεσηκώνει
ξεδιάντροπα τα πόδια της και να προσφέρει τα πισινά της πάνω σε
μια πολύτιμη χρυσοκέντητη κουβέρτα της Ανατολής; Γιατί λοιπόν να
ποθείς τα πράσινα σμαράγδια και τις αστραφτερές σπάνιες πέτρες;
Μήπως δεν εξευτελίζονται όλα, από την ανθρώπινη χυδαιότητα, και
μήπως αυτή η χυδαιότητα δε σκεπάζει ακόμα και τη λάμψη των
διαμαντιών!... Μήπως δεν είναι παράλογο να ντύνεις τη γυναίκα σου
με πολύτιμα υφάσματα, όταν ξέρεις πως θα τη βρείς σε λίγο
ολόγυμνη κοντά στο χυδαίο εραστή της, πάνω σε μια τρύπια
βαμβακερή κουβέρτα;...» (Πετρώνιος: Σ α τ υ ρ ι κ ό ν , 55).
Έτσι, οι πλούσιες ρωμαϊκές τάξεις θεωρούν περιττά κι ανώφελα τα
έξοδα που κάνει ο Νέρων για ν’ ανακουφίσει τα θύματα της
πυρκαγιάς, και για να ξαναχτίσει την πόλη ωραιότερη και καλύτερη
από πριν. Οι Ρωμαίοι αριστοκράτες δεν του συγχωρούν αυτό το
παράλογο, κατά τη γνώμη τους, ενδιαφέρον για τον άξεστο λαό, που
δεν είναι σε θέση ούτε ν’ αναγνωρίσει τις προσπάθειές του. Κι έτσι η
αριστοκρατία συνωμοτεί αδιάκοπα εναντίον του. Τόσο για την
πολιτική του, όσο και για την α ν ο χ ή του. Οι πιο πιστοί του φίλοι
γίνονται οι χειρότεροι ε χ θ ρ ο ί . Μόνο μέσα σ’ ένα χρόνο, από το
φθινόπωρο του 65 έως το φθινόπωρο του 66, σημειώνουμε τη
συνωμοσία του Κάϊους Λογκίνους, πρώην διοικητή της Συρίας, του
Λούκιους Σιλάνους, απόγονου του Αύγουστου, του Αντίστιους
Βέστους, του Σκάπουλα, διοικητή των πραιτωριανών, του
Πούμπλιους Αντέϊους, πρώην εραστή της Αγριππίνας, και τέλος τη
δεύτερη συνωμοσία των ανθρώπων του Πείσωνα, που σ’ αυτήν πήρε

μέρος
κι ο Πετρώνιος. Ο τελευταίος καταγγέλθηκε από τους
δούλους του, κι από φόβο άνοιξε τις φλέβες του.
Η αδυναμία του Νέρωνα ν’ αντιμετωπίσει βίαια κι αποτελεσματικά
τους συνωμότες, οφείλεται στην ευαίσθητη και καλλιτεχνική
ιδιοσυγκρασία του: «...δεν διάταζε ποτέ ανακρίσεις για να βρεθούν
αυτοί που έγραφαν υβριστικά επιγράμματα εναντίον του, κι όταν η
Σύγκλητος συνελάμβανε κάποιον από αυτούς, ο Αυτοκράτορας
διάταζε να μην τιμωρηθεί αυστηρά...» (Σουετόνιος: Η Ζ ω ή τ ω ν
Δ ώ δ ε κ α Κ α ι σ ά ρ ω ν , Ν έ ρ ω ν , 39).
Στα τέλη της ζωής του, παίρνει πραγματικά την κλασσική μορφή
ενός αγίου, λες κι είχε μυηθεί στη χριστιανική πραότητα. Δεν
κουρεύεται πλέον κι ούτε ξυρίζεται όπως όλοι οι Ρωμαίοι. Αντίθετα,
σαν Εβραίος κυκλοφορεί με μακρυά γένια και μαλλιά, μ’ έναν απλό
χιτώνα, ξυπόλυτος και μ’ ένα μαντήλι δεμένο γύρω από το λαιμό
του. Συχνά εργάζεται μαζί με τους χτίστες και τους οδοποιούς,
φτυαρίζει και σκάβει, κι ύστερα φορτώνεται στην πλάτη τα καλάθια
με χώματα και πέτρες και τα μεταφέρει (Σουετόνιος: Η ζ ω ή τ ω ν
Δ ώ δ ε κ α Κ α ι σ ά ρ ω ν , Ν έ ρ ω ν , 23, 24, 51, 19).
Η συμπεριφορά αυτή, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το μίσος της
τεμπέλικης ρωμαϊκής αριστοκρατίας. Αυτό που πάνω απ’ όλα δεν
μπορούν ν’ ανεχθούν, είναι τα ευνοϊκά μέτρα που διατάζει για τους
σκλάβους. Πράγματι, αφαίρεσε από τους κατόχους των δούλων το
δικαίωμα ζωής και θανάτου που είχαν πάνω στα δύστυχα αυτά
πλάσματα, κι ακόμα απαγόρευσε ρητά την εγκατάλειψη ή το ρίξιμο
έξω από τα τείχη, των γέρων κι άρρωστων δούλων, που συνήθιζαν
να τους παρατάνε στην τύχη τους, μόλις δεν ήταν πλέον άξιοι να
δουλεύουν. Μια φρικτή ρωμαϊκή συνήθεια, που απαγόρευσε ο
Νέρωνας, ήταν η εγκατάλειψη των γέρων κι άρρωστων δούλων στο
νησί Τιβερίνα, του Τίβερη. Εκεί πέθαιναν σε λίγες μέρες από την
αρρώστια και την πείνα, κάτω από τ’αδιάφορα βλέμματα του
πληθυσμού.
Ο συναισθηματισμός του, η πραότητα του, η α π έ χ θ ε ι ά του για
τη βία και το αίμα, οδήγησαν σιγά-σιγά τον Νέρωνα σ’ έναν ψυχικό
μαζοχισμό. Όλα όσα σιχαινόταν η καλλιτεχνική κι ευαίσθητη φύση
του, αποτελούσαν τα σύμβολα του αντρισμού της εποχής του. Κατά
συνέπεια, γυναικοποιείται και περνάει στην ομοφυλοφιλία. Δεν θα
μπορούσαμε όμως να τον κατηγορήσουμε γι’ αυτό, επειδή ο
ομόφυλος έρωτας είναι κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων
Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, κι άλλωστε αποτελούσε την πιο
εκλεπτυσμένη πολιτιστική σχέση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος.
Το όραμα της ζωής του φτάνει αργά και βασανιστικά προς το
τραγικό τέλος του. Κανείς δεν τον συμπαθεί κανείς δεν αναγνωρίζει

το πνεύμα του. Οι πλούσιοι τον μισούν για την α γ ά π η π ρ ο ς τους
φτωχούς κι οι φτωχοί τον μισούν γιατί τους στέρησε τα βάρβαρα κι
αιματηρά
θεάματα.
Τελικά,
απελπισμένος
απομονωμένος,
ακατανόητος, αρχίζει να πίνει. Το πιοτό και τα όργια τον κάνουν να
ξεχνάει για λίγο τη θλίψη του, τον οδηγούν όμως πιο γρήγορα και
πιο σταθερά προς το τέλος.
Τρεις διαφορετικές προτομές του Νέρωνα, μας κάνουν να
καταλάβουμε καλύτερα τους δραματικούς σταθμούς της ζωής του. Η
πρώτη τον παρουσιάζει στα είκοσί του χρόνια, γεμάτον φαντασία κι
όνειρα, μ’ ένα νεανικό κι όμορφο πρόσωπο που το στολίζει μια
κυκλική περιποιημένη γενειάδα. Είναι κάπως ντροπαλός, σεμνός,
γεμάτος από την ηθική φλόγα, που άναψε μέσα του η διδασκαλία
του στωικού Σενέκα. Η δεύτερη προτομή τον παρουσιάζει μερικά
χρόνια αργότερα, πιο νέο επειδή έχει ξυρίσει τη γενειάδα του, πιο
όμορφο, γεμάτο αγάπη για τη ζωή και σίγουρο για την επιτυχία της
μεγάλης αναμορφωτικής και πολιτιστικής εκστρατείας που έχει
αναλάβει. Είναι ο άνθρωπος-ηγεμόνας που αγαπάει και φροντίζει
τους συνανθρώπους του. Τέλος, η τελευταία προτομή παρουσιάζει
ένα Νέρωνα κουρασμένο, αδιάφορο, με το βλέμμα του να κοιτάει
κάπου στον ουρανό, σα να του λέει πως ο ρόλος του πάνω στη γη
έχει τελειώσει.
Ο Σενέκας πέθανε το 66, αφού πήρε μέρος στη συνωμοσία του
Πείσωνα. Ο Βούρρος πέθανε κι αυτός το 62, τέσσερα χρόνια πριν,
μάλλον από δηλητήριο. Ήταν μετά το Σενέκα, ο πιο στενός φίλος
του Νέρωνα και πρώην παιδαγωγός του. Διοικούσε τη φρουρά των
πραιτωριανών κι ήταν ο αυτοκρατορικός δικαστής για όλους εκείνους
τους ρωμαίους πολίτες που έκαναν επίκληση στη δικαιοσύνη του
Καίσαρα. Σ’ αυτόν παρουσιάστηκε κι ο Σαύλος - Παύλος.
Τη θέση του δίκαιου Βούρρου, την πήρε μετά το θάνατό του, το
αισχρό εκείνο υποκείμενο, ο Οφόνιους Τιγκελλίνους. Στα νεανικά
του χρόνια ήταν σικελός ληστής. Την εποχή του Καλιγούλα έγινε
εραστής της Αγριππίνας, κι εξορίοτηκε γι’ αυτό. Όταν η Αγριππίνα
έγινε αυτοκράτειρα μαζί με τον Κλαύδιο, φρόντισε να φέρει στη
Ρώμη τον εραστή της. Χάρις στη μεσολάβηση της Αγριππίνας κερδίζει
τη συμπάθεια του Νέρωνα και παίρνει το μεγάλο αξίωμα του
Βούρρου μετά το θάνατό του. Είναι ο άνθρωπος που σκοτώνει με τις
συμβουλές του τη διδασκαλία του Σενέκα στην ψυχή του Νέρωνα.
Είναι ο σύμβουλος των οργίων, των ηδονών και του βίτσιου. Από
φόβο προς την αυτοκρατορική εξουσία εξ αιτίας της εξορίας του,
κολακεύει ασταμάτητα το Νέρωνα, του αποκαλύπτει τις ηδονές της
ομοφυλοφιλίας και του κρύβει συνεχώς το μίσος που καθημερινά
μεγαλώνει εναντίον του. Είναι αμφίβολο αν οι προθέσεις του ήταν
πράγματι κακές απέναντι στο Νέρωνα, είναι όμως βέβαιο πως η
επιρροή του είναι βλαβερή. Ο Νέρων θαργήσει πολύ για να

καταλάβει πως οι μόνοι φίλοι που του μείνανε είναι μερικοί δούλοι κι
απελεύθεροι που ο ίδιος με την καλωσύνη του τους έβγαλε από την
μιζέρια τους. Όσο πιστοί κι αν ήταν αυτοί οι φίλοι κι όση
ευγνωμοσύνη κι αν του δείχνουν, η μόρφωσή τους δεν είναι αυτή
που χρειάζεται ο αυτοκράτορας για ν’ ανταπεξέλθει στα προβλήματα
που αντιμετωπίζει καθημερινά, κι η περιορισμένη αντίληψή τους δεν
μπορεί να τον σώσει από τ’ αδιέξοδο και την απομόνωσή του. Οι
κόλακες ήταν πάντοτε κακοί σύμβουλοι.
Η καλοσύνη κι η πραότητα του Νέρωνα δεν αγκαλιάζει μόνο το
Ρωμαϊκό λαό, αλλά επεκτείνεται και στην Ελλάδα. Το 1888, βρέθηκε
στην Καρδίτσα μια πλάκα, που πάνω της είναι χαραγμένη μια Ομιλία
του Νέρωνα προς το λαό της Κορίνθου. Τα λόγια του επιβεβαιώνουν
γι’ άλλη μια φορά τη μεγάλη ηθική προσωπικότητα του:
«Όλοι εσείς οι Έλληνες που κατοικείτε στην Αχαϊα και στην τη γη
που ονομάζεται Πελοπόνησος, από τώρα και στο εξής θα είστε
απόλυτα ελεύθεροι. Οι ρωμαίοι χιλίαρχοι θα είναι ε γ γ υ η τ έ ς τ η ς
ελευθερίας σας, μιας ελευθερίας που σπάνια μέχρι τώρα γνωρίσατε
εσείς που μέχρι σήμερα είσασταν δούλοι είτε των ξένων είτε ο ένας
του άλλου. Αχ, μακάρι να μπορούσα να έχω το χρόνο για ν’
αποδείξω μ’ έργα την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου για
την Ελλάδα, και να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για τους ανθρώπους
της. Κάνω επίκληση στο Χρόνο, να μου
επιτρέψει να
πραγματοποιήσω όλα τα ευνοϊκά για τους Έλληνες όνειρά μου...
Παρακαλώ τους θεούς, που κάθε μέρα σε γη και θάλασσα, μου
δίνουν αποδείξεις της προστασίας τους, να μου
δώσουν την
ευκαιρία να πραγματοποιήσω τα σχέδιά μου... Η
πόλη σας
απελευθερώθηκε από άλλους ηγεμόνες. Εγώ ο Νέρων, διατάζω πως
από τώρα και στο εξής ολόκληρη η Πελοπόνησος, πόλεις και χωριά,
θα είναι απόλυτα ελεύθερη··.» ( β λ .
Maurice Holleaux: Η
Ομιλία του Νέρωνα στην Κόρινθο).
Ο Αυτοκράτορας ήρθε στην Ελλάδα, για δεύτερη φορά, το
Φεβρουάριο του 68. Μες στο μυαλό του έχει ένα υπέροχο σχέδιο. Για
την εφαρμογή του, διαλέγει για συνεργάτες του τους πιο
μορφωμένους δούλους της Ελλάδας και τους εξαγοράζει από τους
κυρίους τους. Έπειτα, διατάζει να φορολογηθούν όλοι οι ιδιοκτήτες
ακινήτων, μ’ ένα ποσό που ν’ αντιπροσωπεύει ένα ολόκληρο ετήσιο
εισόδημα. Με τον τρόπο αυτόν συγκεντρώνει ένα τεράστιο ποσό,
γύρω στα δυο δισεκατομύρια διακόσια εκκατομύρια χρυσά
νομίσματα. Με το ποσό αυτό, πληρώνει τους μισθούς των
λεγεωνάριων, τις συντάξεις στους απομάχους, αγοράζει ιδιοκτησίες
για τους απελεύθερους μορφωμένους δούλους και οργανώνει ένα
είδος αστυνομίας, που το
βασικό καθήκον της είναι η
απελευθέρωση των μορφωμένων δούλων, η επιτήρηση των κυρίων
που κακομεταχειρίζονται τους δούλους κι η επιβολή υποχρεωτικής

φορολογίας των πλούσιων για τα ιερά, τους ναούς, τα πνευματικά
κέντρα, τα στάδια.
Τ’ όνειρο που προσπαθεί να υλοποιήσει ο Νέρων είναι τεράστιο, και
τελείως αντίθετο με την αιμοβόρα και φιλοχρήματη εποχή του. Η
αντίδραση δεν αργεί να εκδηλωθεί. Στην Ιστορία, το φαινόμενο
αυτό έχει επαναληφθεί άπειρες φορές και συνεχίζει να
επαναλαμβάνεται. Η συντηρητική και αντιδραστική τάξη αναθέτει
στο στρατό, που η ίδια του η υπόσταση είναι βάρβαρη και βίαια, να
καταπνίξει την πρόοδο και να γυρίσει προς τα πίσω τον τροχό του
πολιτισμού. Τη φορά αυτή, βρήκε την έκφραση της στο πρόσωπο
του Κάϊου Ιουλίου Βίντεξ, κυβερνήτη της Γαλατίας. Η σύγκλητος
αποφασίζει να εκτελεστεί ο Νέρων. Σύμφωνα με μια παλιά ρωμαϊκή
παράδοση με το κεφάλι σφηνωμένο από ένα μοχλό και γυμνός θα
μαστιγωνόταν μέχρι θανάτου.
Ο Νέρων εγκατέλειψε τη Ρώμη για ν’ αποφύγει τη σύλληψή του
από τους στασιαστές, στις 9 Ιουνίου του 68. Αποφασίζει ν’
αυτοκτονήσει, αλλ’ ωστόσο δεν τολμάει να το κάνει. Τότε ο ο
Επαφρόδυτος, που ο Σαύλος-Παύλος τον αναφέρει σαν συνεργάτη
του στην Ε π ι σ τ ο λ ή π ρ ο ς Φ ι λ ι π π ι σ ί ο υ ς (Β', 25 και Δ',
18), ορμάει πάνω του και τον μαχαιρώνει στο λαιμό.
Την ίδια στιγμή, οι λεγεωνάριοι σπάνε την πόρτα και μπαίνουν στο
δωμάτιο που ο Νέρων ψυχομαχούσε. Ένας εκατόνταρχος τρέχει
αμέσως κοντά στον ετοιμοθάνατο ηγεμόνα και προσπαθεί να
σταματήσει το αίμα τη πληγής του με τον μανδύα του: «πολύ
αργά...» μουρμουρίζει ο Νέρων «...αυτόν τον τρόπο βρήκες, για ν’
αποδείξεις την αφοσίωσή σου;...»
Τον θάψανε με τιμές αντάξιες για έναν Αυτοκράτορα. Τύλιξαν το
πτώμα του με μια μάλλινη χρυσοκέντητη κουβέρτα, και με τις
φροντίδες δυο πιστών υπηρετριών και της ερωμένης του, της
Ακταίας (υπάρχουν πληροφορίες, πως ήταν χριστιανή και κατά
συνέπεια μια από τους οπαδούς των αυτοκρατορικών ανακτόρων
που αναφέρει ο Σαύλος - Παύλος) θάφτηκε στον οικογενειακό τάφο
των Domitii. Μέσα στον τάφο αυτόν, τον τοποθέτησαν σε μια
σαρκοφάγο από πορφύρα, ανεβασμένη πάνω σ’ ένα βωμό της
Σελήνης και με υποστηρίγματα από πέτρα της Θάσου.
Όταν πέθαναν οι εχθροί του, ο Ρωμαϊκός λαός απόδωσε τη
δικαιοσύνη και το σεβασμό που όφειλε στο πρόσωπό του.
Ο Όθων που τον διαδέχτηκε, τίμησε τη μνήμη του και θυμήθηκε
την πραότητα του. Κάποτε ο Νέρων του είχε εμπιστευθεί την
ερωμένη του την Ποππαία, κι εκείνος αρνήθηκε να του την
επιστρέψει όταν την ζήτησε. Ο Νέρων δεν τον τιμώρησε και

περιορίστηκε στο να τον απομακρύνει, ονομάζοντάς τον διοικητή της
Λουζιτάνιας (της Πορτογαλίας). Έτσι ο Όθων έστησε αγάλματα κι
εικόνες του Νέρωνα και διατήρησε στη θέση τους τους
ευνοούμενους απελεύθερούς του.
Ο Βιτέλλιος Γερμανικός πρόσφερε θυσίες στη μνήμη του και
διάταξε να ψάλουν ποιήματα του Αυτοκράτορα. Ο Δίων Κάσσιος στη
« Ρ ω μ α ϊ κ ή Ι σ τ ο ρ ί α » του, μας λέει πως «ή ζωή κι οι συνήθειες
του Νέρωνα αποτελούσαν ένα πρότυπο για όλους τους Ρωμαίους».
Τέλος, ο Δομιτιανός καταδίκασε σε θάνατο τον Επαφρόδυτο,
επειδή τόλμησε να σηκώσει το χέρι του και να χτυπήσει το Νέρωνα
με το μαχαίρι του, τη στιγμή που όλοι τον είχαν εγκαταλείψει...
Δυστυχώς, όλες οι εκπολιτιστικές προσπάθειες του Νέρωνα
υπήρξαν μάταιες και η ιστορία συνέχισε το δρόμο της βίας, της
βαρβαρότητας, της αποκτήνωσης και του αίματος. Οι χριστιανοί
γραφείς του μεσαίωνα φρόντισαν να παραποιήσουν όλα τα στοιχεία
για την πυρκαγιά της Ρώμης και ν’ αποδώσουν την ευθύνη της στο
Νέρωνα. Η ανθρωπότητα έπρεπε να περιμένει μέχρι τον 20ο αιώνα
για να πληροφορηθεί την αλήθεια για το πρόσωπο και το έργο του
Λ ο ύ κ ι ο υ Δ ο μ ί τ ι ο υ Α χ α ι ν ο β ά ρ β ο υ Ν έ ρ ω ν α και να
καταστρέψει την χυδαία και σκόπιμη φήμη που δημιουργήθηκε στα
σκοτεινά μοναστήρια του Μεσαίωνα. Με τα βιβλία του Arthur Weigal
και του J. C. Pichon, μάθαμε επιτέλους την αλήθεια για το όραμα του
υπέροχου αυτού αναμορφωτή, που πέθανε μόλις στα τ ρ ι ά ν τ α
έ ν α του χρόνια...
Όπως μας πληροφορεί ο Σουετόνιος, για πολλά χρόνια υπήρχαν
άνθρωποι αφοσιωμένοι στο Νέρωνα, που στόλιζαν τον τάφο του με
λουλούδια, κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. Μάλιστα κυκλοφορούσαν
και φήμες για την ανάστασή του και την ένδοξη συνέχιση του
πολιτιστικού του έργου. Υπάρχουν αποδείξεις, πως οι Πάρθοι
τιμούσαν για πολλά χρόνια τη μνήμη του. Ακόμα, πράγμα που
αποτελεί απόδειξη ότι η ανάμνησή του ήταν τιμητική, προσπαθώντας
να υλοποιήσουν την παράδοση για την ανάστασήτου, τρεις ψευτο Νέρωνες παρουσιάστηκαν το 70, το 80 και το 88 (Βλ. Σουετόνιος,
Η Ζ ω ή τ ω ν Δ ώ δ ε κ α K a ι σ ά ρ ω ν , Ν έ ρ ω ν , 57).
Είναι πολύ πιθανό, πως και οι χριστιανοί διάδιδαν κατά καιρούς στη
Ρώμη, τον μύθο της «επιστροφής» του Νέρωνα. Κι αυτό, για να
πείσουν τους απλοϊκούς οπαδούς τους, πως εφόσον ο Νέρων
μπορούσε ν’ αναστηθεί και να επιστρέψει, θα επέστρεφε κι ο Ιησούς
τους, και μαζί μ’ αυτόν θα ερχόταν το τέλος του κόσμου, κι η
καταστροφή του μ ε τ η φ ω τ ι ά !

Και ο Μεγάλος Αυτοκράτορας Τραϊανός, δήλωσε σαράντα χρόνια
αργότερα, πως η περίοδος της βασιλείας του Νέρωνα ήταν από τις
λαμπρότερες περιόδους της Ρωμαϊκής Ιστορίας.
Τί άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σ’ αυτό;
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Τ’ Όνειρο Τελειώνει...
... Είμαι σαν το άγριο ζαρκάδι,
που τρέμει από το φόβο του,
παραφυλώντας πάνω σ’ ένα βράχο,
και ξάφνου χάνεται τρέχοντας
ανάμεσα στα χόρτα, γιατί νοιώθει
κάποιο τόξο να τεντώνεται...
Το τόξο, που θα του στείλει
ίσια στην καρδιά του, ένα βέλος...
Leconte De Lisie: Βάρβαρα ποιήματα.

Συνηθίζουν να χωρίζουν τις διάφορες περιπλανήσεις του ΣαύλουΠαύλου, σε τρία μεγάλα «αποστολικά ταξίδια»:
- Πρώτο ταξίδι: Κύπρος, Αντιόχεια της Πισιδίας, Ικόνιο, Λύστρα,
Δέρβη, Αττάλεια, Αντιόχεια της Συρίας.
- Δεύτερο ταξίδι: Γαλατία (τhς Μικράς Aσίας), Τροία, Μακεδονία,
Θεσσαλονίκη, Aθήνα, Κόρινθος, Έφεσος, Καισάρεια της Παλαιστίνης,
Ιερουσαλήμ.
- Τρίτο ταξίδι: Αντιόχεια της Συρίας, Γαλατία, Τύανα, Σάσιμος,
Καισάρεια της Καππαδοκίας, Φρυγία, Λυδία, Έφεσος, Τροία,
Μακεδονία, Κόρινθος, Έφεσος, Τροία, Φίλιπποι, Κόρινθος, Ιλλυρία,
Ιερουσαλήμ.

Αυτά λοιπόν είναι τα δρομολόγια, που χαρακτηρίζονται επίσημα
σαν «αποστολικά ταξίδια», και που σύμφωνα με την εκκλησιαστική
άποψη ήταν μόνο τρία.
Υπάρχουν ωστόσο κι άλλα, που φροντίζουν να αποσιωπούν, γιατί
δίνουν τα κλειδιά για την αποκάλυψη των πραγματικών
δραστηριοτήτων του Σαύλου-Παύλου. Ο Καρδινάλιος Ricciotti
αναφέρεται περιληπτικά και σ’ αυτά, γιατί είναι πολύ δύσκολο να
σβηστούν τα ίχνη τους από τα ίδια τα επίσημα κείμενα.
Έτσι λοιπόν, σημειώνουμε:
- Τέταρτο
ταξίδι:
Ιερουσαλήμ, Καισάρεια,
Μύρα, Μάλτα, Συρακούσες, Ρέγκιουμ, Πουτεόλι, Ρώμη.

Σιδώνα,

- Π έ μ π τ ο τ α ξ ί δ ι : Από τη Ρώμη στην Ισπανία με πλοίο, όπου
φιλοξενήθηκε από το Γάλβα, κι επιστροφή στη Ρώμη. (Ο Κλήμης της
Ρώμης παρουσιάζει τον Παύλο να πεθαίνει στην Ισπανία: «αφού
κήρυξε το λόγο της δικαιοσύνης σε ολόκληρο τον κόσμο κι έφτασε
τέλος στην δυτική άκρη του, μαρτύρησε εκεί εμπρός στους
κυβερνήτες..» - βλ. Κλήμης της Ρώμης: Ε π ι σ τ ο λ ή π ρ ο ς τ ο υ ς
Κ ο ρ ί ν θ ι ο υ ς , V, 7. Είναι φανερή η πρόθεση του συγγραφέα,
να καλύψει το γεγονός της εκτέλεσης του Παύλου στη Ρώμη, και τα
πραγματικά της αίτια...).
- Έ κ τ ο τ α ξ ί δ ι : Φυγή από τη Ρώμη, μετά την πυρκαγιά του
64, και άφιξη στην Τροία. Σύλληψη στην πόλη αυτήν.
- Έ β δ ο μ ο τ α ξ ί δ ι : Από την Τροία στη Ρώμη. Άγνωστο
δρομολόγιο. Θα το εξετάσουμε παρακάτω.
Παρατηρούμε πως οι Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν , που
επίσημος συγγραφέας τους θεωρείται ο Λουκάς, τελειώνουν
απότομα, με την παρακάτω φράση, και μας αφήνουν στο σημείο που
ο Παύλος έχει πλέον εγκατασταθεί με την άνεση του στη Ρώμη, και
παρόλο που έχει για μόνιμη συνοδεία ένα στρατιώτη που τον
επιβλέπει (Custodia Militaris), έχει απόλυτη ελευθερία λόγου και
κινήσεων:
«... έμεινε δε ο Παύλος διετίαν όλην έν ιδίω μισθώματι και
απεδέχετο πάντας τους εισπορευομένους εις αυτόν, κηρύσσων την
βασιλείαν του Θεού και διδάσκων τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού,
μετά πάσης παρρησίας ακωλύτως» ( Π ρ ά ξ ε ι ς ΚΗ', 30-31).
Έτσι τελειώνουν οι περίφημες Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν

Ας πάρουμε τώρα τη δεύτερη επιστολή που έστειλε ο Παύλος προς
τον Τιμόθεο:
«... εγώ γαρ ήδη σπένδομαι, και ο καιρός της εμής αναλύσεως
εφέστηκε. Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα
την πίστην τετήρηκα. λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης
στέφανος, ον αποδώσει μοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος
κριτής, ου μόνον δε εμοί, αλλά και πάσιν τοις αγαπηκόσι την
επιφάνειαν αυτού. Σπούδασον ελθείν πρός με ταχέως. Δημάς γαρ με
εγκατέλειπεν αγαπήσας τον νυν αιώνα, και επορεύθη εις
Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εις Γαλατίαν, Τίτος εις Δαλματίαν. Λουκάς
εστί μόνος μετ’ εμού. Μάρκον αναλαβών άγε μετά σ’ εαυτού. έστι
γάρ μοι εύχρηστος εις διακονίαν. Τυχικόν δε απέστειλα εις Έφεσον.
Τον φ ε λ ό ν η ν , όν απ έ λ ι π ο ν έ ν Τ ρ ω ά δ ι π α ρ ά Κ ά ρ π ω
(δεν υπάρχει καμμιά πληροφορία, για τον μυστηριώδη αυτόν
οικοδεσπότη του Παύλου), ε ρ χ ό μ ε ν ο ς φ έ ρ ε , κ α ι τ α
βιβλία,
μάλιστα
τας
μεμβράνας.
Αλάξανδρος ο
χαλκεύς πολλά μοι κακά ενεδείξατο. Από αποδώη αυτώ ο Κύριος
κατά τα έργα αυτού. ον και συ φυλάσσου. λίαν γαρ ανθέστηκε τοις
ημετέροις λόγοις. εν τη πρώτη μου απολογία ουδείς μοι
συμπαρεγένετο, αλλά πάντες με εγκατέλιπον. Μη αυτοίς λογισθείη.
Ο δε Κύριος μοι παρέστη και ενεδυνάμωσέ με, ίνα δι’ εμού το
κήρυγμα πληροφορηθή και ακούση πάντα τα έθνη. και ερρύσθην εκ
στόματος λέοντος, και ρύσεταί με ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και σώσει εις την επουράνιον. ω η δόξα εις τους αιώνας των
αιώνων. αμήν. άσπασαι Πρίσκαν και Ακύλαν και τον Ονησιφόρου
οίκον. Έραστος έμεινεν εν Κορίνθω, Τρόφιμον δε απέλιπον εν
Μιλήτω
ασθενούντα.
Σπούδασον
προ
χειμώνος
ε λ θ ε ί ν . α σπάζεταί σε Εύβουλος και Πούδης και Αίνος και
Κλαυδία και οι αδελφοί πάντες, ο δε Κύριος Ιησούς Χριστός μετά του
πνεύματός σου. Η χάρις μεθ’ υμών. αμήν» ( Β ’
προς
Τ ι μ ό θ ε ο ν Δ', 6 - 22).
Από το κείμενο αυτό, βγαίνει το συμπέρασμα, πως ο Σαύλος Παύλος συνελήφθη στην Τροία, την πρωτεύουσα της Τρωάδας, που
βρίσκεται στην είσοδο των Δαρδανελλίων, απέναντι από την Τένεδο.
Την εποχή εκείνη την ονόμαζαν και Αλεξάνδρεια - Τρωάδας.
Πρόκειται για το Ί λ ι ο ν , την πόλη της Ο δ ύ σ σ ε ι α ς κ α ι της
Ι λ ι ά δ α ς . Ο Ιούλιος Καίσαρ την είχε τιμήσει ιδιαίτερα, γιατί
ισχυριζόταν πως η γενεαλογία του άρχιζε από τον Αίνεία. Μάλιστα,
σε μια εποχή, είχε ονειρευτεί να κάνει την Τροία πρωτεύουσα της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Υπήρχε μια παράξενη προφητεία, που
έλεγε πως η Τροία, που κάηκε από τους Έλληνες, θ ά
ξαναδοξαζότανε μια μέρα από έναν άνθρωπο
π ο υ θ α ε ρ χ ό τ α ν α π ό τ η Ρ ώ μ η . Μερικούς αιώνες
αργότερα - ίσως και γι’ αυτόν το λόγο - ο Κωνσταντίνος την

πραγματοποίησε,
περιοχή της.

δημιουργώντας

την

Κωνσταντινούπολη

στην

Αποδείξαμε ήδη, πως τ’ όνειρο του Παύλου ήταν να δημιουργήσει
μια πνευματική αυτοκρατορία, όπου ο ίδιος θα ήταν ταυτόχρονα
αρχιερέας και Βασιλιάς. Έτσι, σύμφωνα με τη βεδουίνικη παγανιστική
λογική του, θ’ αρκούσε να έλθει ο ίδιος από τη Ρ ώ μ η σ τ η ν Τροία,
για να μπουν σ’ εκίνηση οι μυστηριώδεις μηχανισμοί του
πεπρωμένου που θα πραγματοποιούσαν την προφητεία. Δυστυχώς
γι’ αυτόν, οι συνθήκες της αναχώρησής του, δεν επέτρεψαν την
υλοποίηση του σχεδίου του.
Ας ξαναγυρίσουμε στην παραμονή του στη Ρώμη. Μετά από δυο
χρόνια, που πέρασαν μέσα σε συνθήκες πολυτέλειας κι
ανεξαρτησίας,
παρουσιάστηκε
εμπρός
στο
αυτοκρατορικό
δικαστήριο, δηλαδή ε μ π ρ ό ς σ τ ο φρούραρχο Βούρρο, ή ίσως
α κ ό μ α κι ε μ π ρ ό ς σ τ ο ν ίδιο το
Νέρωνα, εξ αιτίας της
πριγκιπικής καταγωγής του. Και φυσικά αθωώθηκε αμέσως. Έπειτα
έφυγε για την Ισπανία, γεγονός που είναι σχεδόν βέβαιο, και πολλοί
καθολικοί ερευνητές το παραδέχονται. Πράγματι, ο Κλήμης της
Ρώμης, λέει: «... αφού δίδαξε το λόγο της δικαιοσύνης του Θεού σε
όλο τον κόσμο, και στην δυτική άκρη του, εμαρτύρησε...».
Επιπλέον, το
Α π ό σ π α σ μ α του Muratori, που γράφτηκε
γύρω στα 180, μιλάει φανερά για το ταξίδι στην Ισπανία. Το
γεγονός, το επιβεβαιώνουν οι Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Π έ τ ρ ο υ , οι
Π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Π α ύ λ ο υ κ α ι διάφοροι πατέρες της εκκλησίας,
όπως ο Α θ α ν ά σ ι ο ς , ο Ε π ι φ ά ν ε ι ο ς , ο Ι ω ά ν ν η ς ο
Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς , ο Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς κ α ι άλλοι..
Απόστολος
Παύλος,ο
Στο βιβλίο του, Ο Ά γ ι ο ς
Καρδινάλιος Ricciotti αναγνωρίζει πως το ταξίδι αυτό «έγινε ίσως από
το θαλάσσιο δρόμο, και δε χρειάστηκε πολύ καιρό. Μέσα σε μερικούς
μήνες ο Παύλος θα πρέπει να επέστρεψε κι όλας στη Ρώμη».
Αν λάβει κανείς υ’ όψη του, την ταχύτητα των καραβιών εκείνης
της εποχής, τις δυσκολίες που πρόβαλαν οι κακοκαιρίες κι οι
αντίθετοι άνεμοι, τότε θα πρέπει να συμπεράνει πως οι «λίγοι» αυτοί
μήνες εξυπακούουν μια πολύ σύντομη παραμονή του Παύλου στην
Ιβηρική χερσόνησο. Κατά συνέπεια δεν πρόκειται για μια
θρησκευτική προπαγανδιστική εκστρατεία, γιατί στην περίπτωση
αυτήν θα είχε διαθέσει περισσότερο χρόνο. Κι έτσι, ο Ricciotti
συνεχίζει: «Ο Παύλος έφυγε για την Ισπανία, λίγο μετά την
απελευθέρωσή του, στα μέσα του 63 και γύρισε στη Ρώμη στις
α ρ χ έ ς τ ο υ 64..» Ο υπολογισμός όμως αυτός, δεν είναι πλέον
«λίγοι μήνες» αλλά «σχεδόν» ένας χρόνος. Όταν λέμε «λίγοι μήνες»
στα γαλλικά τουλάχιστον, υπονοούμε πέντε ως έξη. Αντίθετα, όταν

πρόκειται για «σχεδόν» ένα χρόνο υπονοούμε οχτώ ως δέκα. Η
παραπάνω φράση του Καρδινάλιου Ricciotti, είναι μια λογοτεχνική
πονηριά. Θέλει να καλύψει το γεγονός της παρουσίας του Παύλου
την άνοιξη του 64, στη Ρ ώ μ η , άλλα ταυτόχρονα, το κύρος και η
μόρφωσή του τον εμποδίζουν να πει ψέματα. Όμως ο Παύλος ήταν
πράγματι στη Ρώμη το Μάρτιο του 64, δηλαδή την εποχή της
πυρκαγιάς, γιατί η επιστολή του Σενέκα που μιλάει για το γεγονός,
έχει ημερομηνία 28 Μ α ρ τ ί ο υ τ ο υ 64.
Αλλά τί δουλειά είχε ο Παύλος στην Ισπανία; Η ρωμαϊκή κυριαρχία
στην περιοχή ήταν σχετική και περιοριζόταν στη μεσογειακή α κ τ ή .
Αντιπρόσωπος της Ρώμης στην Ιβηρία ήταν ο Σέρβιος Σουλπίτιους
Γάλβας, που προηγουμένως, είχε υπηρετήσει σαν ανθύπατος στην
Αφρική. Δε θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως ο Παύλος πήγε να
κηρύξει το «ευαγγέλιό του» στους πρωτόγονους και άγριους
κάτοικους του εσωτερικού της χώρας, εφόσον οι πρώτες χριστιανικές
κοινότητες στην Ισπανία, παρουσιάζονται μόλις στα τέλη του 2ου
αιώνα, εκατόν πενήντα χρόνια μετά το θανατο του Παύλου.
Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπός μας πήγε στην Ισπανία για να
έλθει σ’ επαφή με τον Γάλβα, που ήταν φίλος του Σενέκα, στωικός,
αντιδραστικός και αντίπαλος του Νέρωνα, όπως κι εκείνος. Ο
Σενέκας, ενώ στην σρχή ήταν παιδαγωγός και σύμβουλος του
Νέρωνα, μετά φοβισμένος από τους νεωτερισμούς του, πέρασε στη
μερίδα των συντηρητικών και των αντιδραστικών στοιχείων, που
πολεμούσαν κρυφά το
έργο του, επειδή τους έθιγε άμεσα τα
συμφέροντά τους. Έφτασε μάλιστα να γράψει μια μέρα στο Νέρωνα:
«Δεν σε αναγνωρίζω πλέον, Καίσαρ...» (στην προς Ρ ω μ α ί ο υ ς
επιστολή του, ο Παύλος αναγγέλλει το ταξίδι του στην Ισπανία, όπου
κυβερνάει ο Γάλβας ο άνθρωπος που θ’ ανατρέψει το Νέρωνα:
«νυνί δε μηκέτι τόπον έχων εν τοις κλίμασι τούτοις, επιποθίαν δε
έχων του ελθείν προς υ μ ά ς α π ό πολλών ετών, ως εάν
πορεύωμαι εις την Σπανίαν, ελεύσομαι προς υ μ ά ς . . . » ΙΕ', 24 -.
Κατά συνέπεια, ο Παύλος, εξ αιτίας της φιλίας του με τον Γαλλίωνα,
τον Ανθύπατο της Αχαϊας και α δ ε λ φ ό τ ο υ Σενέκα, έχει ήδη
μυηθεί στη συνωμοσία του Πείσωνα, που πήραν μέρος και ο Γάλβας
και ο Ιούλιος Βίντεξ).
Κι ας μιλήσουμε τώρα, για την περίφημη αυτή συνωμοσία του
Πείσωνα, που προετοιμάστηκε από πολύ καιρό πριν. Ο Γάλβας είχε
δει οπτασίες, που τον είδοποιούσαν ότι είχε την πιθανότητα να γίνει
μια μέρα αυτοκράτορας. Για το
σκοπό αυτόν, δε δίστασε ν’
αποπειραθεί τη δολοφονία του Βεσπασιανού που πολεμούσε στην
Παλαιστίνη με τους επαναστάτες Ζηλωτές. Αλλά αυτό συνέβη το 66.
Το
63-64, ο Γάλβας δεν παρουσίαζε καμμιά φανερή δράση,
προετοιμάζοντας στα σκοτεινά τα σχέδιά του.

Ο Σενέκας, αν ήταν στωικός φιλόσοφος στα λόγια κι αν δίδασκε
ηθικές αρετές, αυτό το έκανε γιατί το θεωρούσε επάγγελμα. Στην
πραγματικότητα ήταν τσιγκούνης, φιλοχρήματος και φιλόδοξος.
Μάλιστα φαίνεται πως οι φιλοδοξίες του πήγαιναν πολύ μακρυά:
«... κυκλοφόρησε μια φήμη, πως ο Σούμπριους Φλάβους,
χιλίαρχος μιας σπείρας πραιτωριανών, σχεδίαζε μαζί με τους
εκατόνταρχούς του, και ο Σενέκας δεν αγνοούσε το γεγονός, πως
μόλις ο Καλπούρνιος Πείσων θα σκότωνε το Νέρωνα, αυτοί θα
σκότωναν τον Πείσωνα και θ’ ανέβαζαν στο θρόνο το Σενέκα, γιατί
το κύρος κι η μόρφωσή του ήταν μια ε γ γ ύ η σ η γ ι α τ η ν καλή
διακυβέρνηση της χώρας. Διάδιδαν μάλιστα μια φράση του
Σούμπριου Φλάβου: - καλύτερα να μας κυβερνάει ένας τραγωδός
παρά ένας κιθαρίστας!.. - Πράγματι ο Νέρων συνήθιζε να παίζει
κιθάρα κι ο Σενέκας τραγουδούσε ντυμένος σαν τραγωδός...»
(Τάκιτος: Χ ρ ο ν ι κ ά , XV, I, XV).
Είναι λογικό να παραδεχτούμε πως αν oι συνομώτες του Πείσωνα
προσπάθησαν να πάρουν με το μέρος τους, τον Κάϊους Ιουλίους
Βίντεξ, διοικητή της Γαλατίας, προσπάθησαν ταυτόχρονα, να
εξασφαλίσουν και τη συνεργασία του Γάλβα, κι απόδειξη γι’ αυτό
είναι πως ο Βίντεξ επαναστάτησε και πήρε με το μέρος του τον
Γάλβα, μόλις ο τελευταίος ανάτρεφε το Νέρωνα το
68...
Αναγνωρίζοντας όμως ότι ο Γάλβας πήρε μέρος στη συνωμοσία του
Πείσωνα, τη στιγμή που διοικούσε ακόμα την Ισπανία, είμαστε
υποχρεωμένοι να κάνουμε ένα συσχετισμό με την παρουσία του
Παύλου εκεί, όσο σύντομη κι αν ήταν. Μ’ άλλα λόγια αποκαλύπτεται
το πραγματικό πρόσωπο του Παύλου και η αληθινή φύση των
ασχολιών του.
Κι αρχίζει η
κατανομή των ευθυνών για τη συνωμοσία του
Πείσωνα. Η ανάκριση είχε αρχίσει διακριτικά ήδη από το 64 και
ολοκληρώθηκε φανερά το 65. Τον Απρίλιο της χρονιάς αυτής, ο
Πείσων κι ο Σενέκας ανοίγουν τις φλέβες τους, και μαζί τους αρκετοί
συγκλητικοί που είχαν πάρει μέρος στη συνωμοσία. Είναι λοιπόν
σίγουρο πως η φιλία του Σενέκα με τον Παύλο, το ταξίδι του
τελευταίου στην Ισπανία, ένα ταξίδι που δεν είχε καμιά δικαιολογία
στα μάτια των Ρωμαϊκών αρχών, σε μια περιοχή που κυβερνούσε ο
Γάλβας που πιθανότατα ήταν κι αυτός ύποπτος, όλα αυτά ανάγκασαν
τη ρωμάική αστυνομία ν’ ανοίξει ένα φάκελο στ’ όνομα του ΣαύλουΠαύλου. Υπάρχει κι άλλος φάκελος που είχε ανοιχτεί για την πιθανή
συμμετοχή του στην πυρκαγιά της Ρώμης και τρίτος φάκελος για την
υπόθεση της τύφλωσης του Μπαρ - Ιησού στην Πάφο της Κύπρου.
Υπάρχει και τέταρτος φάκελος, σε σχέση με τη μήνυση που έκανε
εναντίον του το Σανχεντρίν της Ιερουσαλήμ, για υποκίνηση κι
εξέγερση, σαν ηγετικό στέλεχος της αίρεσης των Ζηλωτών. Από τη
μελέτη των τεσσάρων αυτών υποθέσεων, έβγαινε το συμπέρασμα

πως πρόκειται πάντοτε για το ίδιο πρόσωπο με διαφορετικά κάθε
φορά ονόματα: Σαούλ, Σαύλος, Παύλος, Πάουλους. Το πρόσωπο
αυτό ήταν ένας αυθεντικός Ηρωδιακός πρίγκιπας, Ιδουμαίος που είχε
γίνει εβραίος με μια παράνομη περιτομή που δεν του την αναγνώριζε
το Σανχεντρίν, ρωμαίος πολίτης που εκμεταλλεύτηκε πολλές φορές
και σε διάφορους τόπους την υπηκοότητά του. Τον είχε προστατέψει
με ανεξήγητο τρόπο ο ανθύπατος Γαλλίων, α δ ε λ φ ό ς τ ο υ
Σενέκα, και τον είχε αθωώσει ο Βούρρος, συνεργάτης και φίλος του
Σενέκα.
άνθρωπος
αυτός,
αμέσως
μετά
Ο
πυρπόλυση της Ρώμης, εξαφανίστηκε!

την

Η ανεξήγητη αυτή φυγή, σε συσχετισμό με τα επιβαρυντικά
στοιχεία, υποχρέωσαν τη ρωμαϊκή αστυνομία να διατάξει την έρευνα
για την ανακάλυψη και σύλληψή του. Χρειάστηκαν δυο ολόκληρα
χρόνια για να τον βρουν, και τον οδήγησαν στη Ρώμη για να
δικαστεί. Ο μικρός διωγμός των χριστιανών της Ρώμης μετά την
πυρκαγιά περιορίστηκε στα όρια της και δεν επεκτάθηκε ούτε στις
γειτονικές πόλεις, ούτε στις επαρχίες. Κι άλλωστε ήταν πολύ
σύντομος. Αν λοιπόν ο Παύλος συνελλήφθη αργότερα και μακρυά
από τη Ρώμη, αυτό σημαίνει πως η εκτέλεσή του δεν ήταν μέρος
ενός διωγμού, αλλά απόφαση μιας προσωπικής δίκης. Ενοχλημένος
από τα ιστορικά στοιχεία που οδηγούν σ’ ένα τέτοιο συμπέρασμα, ο
καρδινάλιος Ricciotti σημειώνει:
«Ο Παύλος φαίνεται πως ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη, όταν
έγραψε την τελευταία επιστολή του, δηλαδή τη Β ΄ Π ρ ο ς
Τ ι μ ό θ ε ο ν . Οι συνθήκες της δεύτερης σύλληψης του Παύλου είναι
σχεδόν άγνωστες. Είναι πάντως βέβαιο, πως δ ε ν έ γ ι ν ε σ τ η
Ρώμη,
αλλά
σε κ ά π ο ι ο
μακρυνό
μέρος,
από
αυτοκρατορικούς αστυνομικούς, που τον έψαχναν μετά την εξαφάνισή του από τ η
Ρ ώ μ η ..
.»(βλ. G.Ricciotti: Ο Ά γ ι ο ς Α π ό σ τ ο λ ο ς Π α ύ λ ο ς , σελ 470).
Ο Καρδινάλιος Ricciotti υπονοεί την Τροία... Τουλάχιστον αυτή
είναι η εντύπωση που μας δίνει.
Ο Παύλος έφυγε κρυφά από κάποιο λιμάνι της Ιταλίας κι έφτασε
πάλι κρυφά στην Τροία, βρίσκοντας καταφύγιο στα σπίτια πιστών
οπαδών του, την ίδια στιγμή που σ’ ολόκληρη την Αυτοκρατορία
διαδίδεται η είδηση της πυρπόλησης της Ρώμης. Η πραγματοποίηση
της προφητείας έχει ήδη αρχίσει γι’ αυτόν. Αλλά η ρωμαϊκή
αστυνομία είναι υπομονετική κι έχει τον τρόπο ν’ αποσπά ομολογίες
εφαρμόζοντας φρικτά βασανιστήρια. Η συνήθεια αυτή διατηρήθηκε
επίσημα μέχρι την εποχή της Γαλλικής επανάστασης κι εφαρμόζεται
ακόμα και σήμερα στα δικτατορικά καθεστώτα. Είναι πολύ πιθανό,

πως ο Παύλος πιάστηκε από τους Ρωμαίους αστυνομικούς ξαφνικά
σε κάποιο δρόμο της Τροίας, κι αυτό, γιατί στη Β ΄ π ρ ο ς
Τ ι μ ό θ ε ο ν , παραγγέλνει στο μαθητή του να πάει στην κατοικία
του Κάρπου, όπου έμενε πριν από τη σύλληψή του, και να του φέρει
από εκεί το μανδύα του (φελόνην), τα βιβλία του και τις περγαμηνές
του. Ας θυμηθούμε πως στην πρώτη επιστολή του Π ρ ό ς
Τ ι μ ό θ ε ο ν , είχε καταραστεί τον Αλέξανδρο και πώς στη δεύτερη,
αναφέρει πως το ίδιο πρόσωπο τον κατηγόρησε επίσημα. Αυτό
σημαίνει πως υπάρχει εις βάρος του και μια πέμπτη κατηγορία, για
την άσκηση καταστροφικής μαγείας με κατάρα, πράγμα που
απαγορευόταν από τη ρωμαϊκή Δωδεκάδελτο.
Τα ίδια του τα λόγια, που χρησιμοποιεί σ’ αυτό το απόσπασμα από
τη Β ’ Π ρ ο ς Τ ι μ ό θ ε ο ν , που το παρουσιάσαμε ολόκληρο στην
αρχή του κεφαλαίου, θα μπορούσαν να βάλουν σευποψίες τους
ρωμαίους ανακριτές.
Πράγματι, ο Παύλος διατάζει τον Τιμόθεο να πάει στην Τροία και
να του φέρει πριν από το χειμώνα, τον μανδύα του, μαζί με τα βιβλία
και τις περγαμηνές. Τί πάει να πει αυτό; Αν κρυώνει στη Ρώμη,
σίγουρα είχε τον τρόπο να βρει ένα ζεστό μανδύα από τους
χριστιανούς της πόλης. Δεν υπάρχει λόγος, να υποχρεώσει τον
Τιμόθεο να πάει από την Έφεσο, όπου βρίσκεται, στην Τροία, κι από
εκεί στη Ρώμη. Ο Παύλος δεν έχει μείνει μόνος στη Ρώμη και δε
χάθηκαν εκεί όλοι οι χριστιανοί, μετά το σύντομο διωγμό του 64,
που ξέσπασε μετά την πυρπόληση της Ρώμης. Ο ίδιος άλλωστε
ομολογεί πως ο Λουκάς έχει μείνει μαζί του και πως όλοι οι άλλοι
αδελφοί στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον Τιμόθεο. Κατά
συνέπεια, όλοι οι άλλοι αδελφοί είναι ελεύθεροι. Το ρούχο όμως
αυτό, φαίνεται πως είχε κάτι το ιδιαίτερο. Δεν πρόκειται για έναν
απλό μανδύα, γιατί θα μπορούσε να βρει πολλούς στη ΡώμηΠρόκειται για κάποιο φόρεμα, ένα κάλυμα, ένα μανδύα που έχει
κάποια ιδιαίτερη αξία, κάποια μυστική δύναμη που θα μπορούσε να
τον π ρ ο σ τ α τ έ ψ ε ι , τη στιγμή που θα παρουσιαζόταν στο
ρωμαϊκό δικαστήριο. Σε όλες τις αρχαίες παραδόσεις, συναντάμε ένα
τέτοιο φόρεμα ή κάλυμμα ή μανδύα. Στον Ιουδαϊσμό, υπάρχει το
ειδικό κάλυμμα για την προσευχή. Σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις
των Ιπποτών του Μεσαίωνα, υπάρχει ο μανδύας του τάγματος, με
ειδικές ιδιότητες. Αλλά εκεί που ο μανδύας έχει τη σπουδαιότερη
αξία, είναι στις μαγικές παραδόσεις των Καμπαλιστών. Το S e p h e r
H a M a l b o u s c h , που βρίσκεται στο Βρεττανικό μουσείο, μας
περιγράφει με λεπτομέρειες τον τρόπο κατασκευής ενός μανδύα από
δέρμα, που πάνω του είναι ζωγραφισμένα με το είδικό μελάνι της
T H O R A , τα’ απόκρυφα ονόματα του Θεού. Το φόρεμα αυτό δίνει
στον άνθρωπο που το φοράει μια καταπληκτική κι ακαταμάχητη
δύναμη. Στην πρώτη δίκη του, ο Παύλος χρησιμοποίησε α υ τόν τον
μανδύα. και φαίνεται πως σκεφτόταν να τον χρησιμοποιήσει και στη

δεύτερη, πιστεύοντας πιθανώτατα, πως η αθώωσή του στην πρώτη
περίπτωση, πραγματοποιήθηκε βασικά από τη δύναμη που του έδινε
ο μανδύας. Σαν τιμούμενος κρατούμενος, μπορούσε να παρουσιαστεί
στο δικαστήριο μ’ ό,τι ρούχα η θελε, ενώ αν ήταν ένας κοινός
κατάδικος έπρεπε να φοράει τα κουρέλια της φυλακής κι η μόνη του
ελπίδα θα ήταν να προξενήσει τον οίκτο του δικαστηρίου.
Ο Παύλος όμως είναι ένας πρίγκιπας. Παρουσιάζεται στο
δικαστήριο με όλη την άνεση του προσώπου που έχει συνηθίσει να
τον τιμούν και διαλέγει αυτός τον τρόπο παρουσίασής του. Αυτή η
διαταγή, που δίνει στον Τιμόθεο για το μανδύα και τα χειρόγραφα,
είναι ακόμα μια απόδειξη πως γνώριζε και χρησιμοποιούσε τη μαγεία.
Αποδείξαμε ήδη τους λόγους της επιμονής του να του φέρουν από
την Τροία στη Ρώμη τον περίφημο μανδύα. ζητάει όμως και τα βιβλία
και τις περγαμηνές. Κι αυτά τα αντικείμενα δε θα πρέπει να ήταν
κοινά βιβλία και χειρόγραφα, γιατί και στη Ρώμη θα πρέπει να
υπήρχαν αντίγραφα του «ευαγγελίου». Πρέπει λοιπόν, να
υποθέσουμε πως τα βιβλία ήταν χειρόγραφα του δικού του
ευαγγελίου κι ότι οι περγαμηνές θα πρέπει να περιείχαν μαγικά
κείμενα που μόνο αυτός είχε τον τρόπο ν’ αποκρυπτογραφήσει και
να χρησιμοηοιήσει για λογαριασμό του. Έτσι ξανασυναντάμε εδώ το
πλαστό πρόσωπο του Σίμωνα του Μάγου, που δημιουργήθηκε τον
τέταρτο αιώνα για να πάρει επάνω του όλες τις ανορθόδοξες
ενέργειες του Παύλου. Δεν αποκλείεται, οι περγαμηνές αυτές με τα
μαγικά κείμενα να είχαν αρπαχτεί από τις διάφορες εκστρατείες που
έκανε ο Παύλος τον καιρό που ήταν ακόμα ηγέτης της παράλληλης
Ιδουμαϊκής αστυνομίας.
Θα μπορούσαμε άραγε να υποθέσουμε πως τη δεύτερη φορά, ο
Παύλος δεν είναι πλέον ένας τιμούμενος κρατούμενος, που έχει
απόλυτη ελευθερία κινήσεων και που το μόνο σημείο που προδίδει
την κατάστασή του είναι η συνοδεία ενός λεγεωνάριου; Θα
μπορούσαμε δηλαδή ν’ αναγνωρίσουμε πως αυτή τη φορά ο Παύλος
κλείστηκε μέσα στις φοβερές ρωμαϊκές φυλακές;
Είναι λίγο δύσκολο ν’ απαντήσουμε καταφατικά, γιατί η άνεση που
έχει ν’ αλληλογραφεί με τους οπαδούς του στην άλλη άκρη της
αυτοκρατορίας, αποδεικνύει πως δε βρισκόταν κάτω από αυστηρό
περιορισμό. Μόνο η
τελευταία παράγραφος του κείμενου που
έξετάσαμε, αν έπεφτε στα χέρια των ανακριτών του, θα ήταν αρκετή
για να του εξασφαλίσει την καταδίκη.
Κι ας δούμε πως ήταν κατασκευασμένη η περίφημη φυλακή της
Ρώμης, με τα’ όνομα Cancer Mamertinus. ήταν ένα κτίριο με τρία
πατώματα. Στο ισόγειο βρισκόταν η κοινή φυλακή, κι εκεί μέσα
έκλειναν για μικρά διαστήματα, ανθρώπους που ήταν ένοχοι για
μικρά παραπτώματα. Στο πρώτο υπόγειο ήταν η κυρίως φυλακή με

τους φρουρούς, τα κελιά των εγκληματιών και την όλη διοίκηση. Στη
μέση του πρώτου υπόγειου βρισκόταν μια τρύπα που επικοινωνούσε
με το δεύτερο υπόγειο. Εκεί μέσα έκλειναν τους θανατοποινίτες και
τους μεγάλους εγκληματίες. Όποιαδήποτε απόδραση αποκλειόταν
από την ίδια την κατασκευή της φυλακής, γιατί η μόνη της έξοδος
βρισκόταν ψηλά στο ταβάνι. Σ’ αυτό το
δεύτερο υπόγειο
φυλακίστηκαν κατά καιρούς οι φοβερώτεροι εχθροί της Ρώμης, πριν
να οδηγηθούν στον τόπο της εκτέλεσής τους. Ο Jugurtha, ο φοβερός
ηγέτης της Νουμιδίας, που πιάστηκε από τον Μάριο, αφέθηκε εκεί
μέσα μέχρι που πέθανε από την πείνα. Ο Vercingetorix έμεινε εκεί
μέσα έξη χρόνια πριν να τον στραγγαλίσουν για το θρίαμβο του
Μαυριτανίας, ο Αρσίνοος της
Ιούλιου Καίσαρα. Ο Juba της
Αλεξάνδρειας, ο Κατιλίνας, ο
Simon - Bar - Chiora,
μετά την
κατάληψη της Ιερουσαλήμ, όλοι αυτοί γνώρισαν την φρίκη του
Tullianum, όπως λεγόταν το φριχτό αυτό υπόγειο.
Θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυριστούμε πως ο Παύλος γνώρισε κι
αυτός το Tullianum; Οπωσδήποτε όχι! Η καταγωγή του, οι σχέσεις
του και προπάντων η καλοσύνη του Νέρωνα, τον απάλλαξαν από
ένα τέτοιο μαρτύριο. Στη δεύτερη επιστολή του Π ρ ο ς
Τ ι μ ό θ ε ο ν , τον βλέπουμε και πάλι ν’ αλληλογραφεί και να δέχεται
επισκέψεις, πράγματα τελείως αδιανόητα για κάποιον που ήταν
κλεισμένος στο Tullianum.
Βέβαια, αργότερα δημιουργήθηκε το παραμύθι, πως κι ο Σίμων Πέτρος, που στην πραγματικότητα σταυρώθηκε το 47 στην
Ιερουσαλήμ, γνώρισε κι αυτός το φοβερό ρωμαϊκό μπουντρούμι και
μάλιστα βρήκε την ευκαιρία εκεί μέσα να προσηλυτίσει δυο
κατάδικους. και το καταπληκτικότερο απ’ όλα είναι πως επειδή δεν
είχε νερό για να τους βαπτίσει, έκανε το θαύμα και ξεπήδησε μια
πηγή μέσα στο ίδιο οτ Tullianum!
Υπάρχει κι ένα άλλο πρόβλημα. Πώς συμβαίνει κι ο Παύλος διάταξε
την
πυρπόληση
της
Ρώμης,
δημιουργώντας
έτσι
έναν
αντιπερισπασμό που κάλυπτε την εξέγερση του Μαναήν στην
Ιουδαία, ενώ σε όλη του τη διδασκαλία, κηρύσσει την υποταγή στις
αρχές του κράτους;
Η απάντηση είναι εύκολη.
Θα θυμίσουμε στον αναγνώστη πως ο Μαναήν ήταν παιδικός φίλος
του Παύλου κι ότι τους συνέδεε μια φιλία και μια κοινή ιδεολογική
στάση. Επί πλέον, οι Ζηλωτές γνωρίζαν πολύ καλά την υπόθεση της
τύφλωσης του Ελύμα στην Κύπρο και με τον τρόπο αυτόν
μπορούσαν άνετα να εκβιάσουν τις ενέργειες του Παύλου. Στη Ρώμη
υπήρχαν Ζηλωτές ακόμα και στ’ ανάκτορο του Νέρωνα. Κατά
συνέπεια θα μπορούσαν άνετα να καταθέσουν τα επιβαρυντικά

στοιχεία εναντίον του Παύλου, στην περίπτωση που ο τελευταίος
αρνιόταν
να
υπακούσει στις
προσταγές
τους
και
στην
πραγματοποίηση της προφητείας της Α π ο κ ά λ υ ψ η ς .
Επί πλέον, υπάρχει η συνωμοσία του Πείσωνα, κι ο Παύλος ήταν
σίγουρα ανακατεμένος σ’ αυτήν εξ αίτιας της φιλίας του με το
Σενέκα. Το σύντομο και μυστηριώδες ταξίδι του στην Ισπανία είναι η
σπουδαιότερη απόδειξη. Η πυρκαγιά της Ρώμης οργανώθηκε κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε η όλη ευθύνη της να πέσει πάνω στο Νέρωνα, κι
έτσι ν’ απομονωθεί ο τελευταίος από τους φίλους που είχε
δημιουργήσει στις κατώτερες τάξεις εξ αιτίας της επαναστατικής
εσωτερικής πολιτικής του. Ο Παύλος είχε κάθε συμφέρον να
συνεργαστεί με τους αντιδραστικούς κι ιδιαίτερα με τον πιθανό
διάδοχο του Νέρωνα, δηλαδή τον Γάλβα. Γι’ αυτό πήγε και τον είδε
στην Ισπανία. Ο αυταρχικός και συντηρητικός χαρακτήρας του
Παύλου, δύσκολα θα μπορούσε ν’ ανεχτεί την προοδευτικότητα του
Νέρωνα, και σ’ αυτό έβρισκε απόλυτα σύμφωνο και το φίλο του το
Σενέκα.
Επί πλέον, ας μην ξεχνάμε πως περνούσε μια περίοδο κάμψης κι
απελπισίας, που μοιραία τον οδήγησε στην εγκληματική δράση. Η
προπαγανδιστική εκστρατεία του σε όλες σχεδόν τις επαρχίες της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δεν είχε αποδώσει παρά ελάχιστους
καρπούς, και Βρισκόταν ακόμα πολύ μακριά από την καθίδρυση μιας
πνευματικής εξουσίας σύμφωνα με το πρότυπο της εξουσίας του
Ιουδαίου Αρχιερέα. Έτσι, αναγκάστηκε να βοηθήσει στην
πραγματοποίηση της αποκαλυπτικής προφητείας, που έλεγε πως η
«επιστροφή» του Ιησού θα.γινόταν αμέσως μετά την καταστροφή
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την πυρπόληση της ίδιας της τής
πρωτεύουσας, δηλαδή της Ρώμης. Βέβαια, το διάβημά του απέτυχε,
κι έτσι η ίδια πίστη διατηρήθηκε και μετά από αυτόν, στους κύκλους
των οπαδών του. Ο Τερτυλλιανός μας το βεβαιώνει:
«Γνωρίζουμε πως το τέλος του κόσμου, με όλες τις δυστυχίες που
θα συμβούν στο ανθρώπινο γένος, θα έρθει με το τέλος της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ζητώντας από το Θεό ν’ αναβάλει όσο το
δυνατόν περισσότερο την καταστροφή αυτήν, του ζητάμε
ταυτόχρονα
να
συνεχιστεί
κι
η
εξουσία
της
Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας...» (βλ. Τερτυλλιανός: Α π ο λ ο γ η τ ι κ ό ν ) .
Κατά συνέπεια, βάζοντας φωτιά στη Ρώμη, ο πιστός της
Μεσσιανικής θεωρίας προκαλεί την επίσπευση της πραγματοποίησης
της επιστροφής του «Ιησού», την καταστροφή της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας και την εγκαθίόρυση του «Βασιλείου του Θεού».
Τόσο τα πραγματικά γεγονότα, όσο κι η πίστη σε ανάλογες δοξασίες,
τοποθετούν τον Παύλο στο κέντρο των αποφάσεων για τη
μελλοντική δράση των οπαδών του. Όλα αυτά θα συμβούν, εκτός

πια αν η προφητεία είναι ψεύτικη· Αλλά την περίπτωση αυτήν, ο
Παύλος ούτε που μπορεί να τη φανταστεί. Ο παραλογισμός, η
δυσειδαιμονία του, οι μαγικές του γνώσεις κι η κληρονομική του
σύφιλη, είναι στοιχεία που οδηγούν εύκολα ένα άτομο στην
καταστροφή.
Βέβαια, δε θα μπορούσαμε να πούμε πως όλα αυτά τα παθολογικά
στοιχεία επέδρασαν ταυτόχρονα στις διανοητικές του λειτουργίες.
Είναι.όμως σίγουρο, πως έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο και στο
σύνολο τους δικαιολογούν τη φοβερή απόφαση Η φυγή του από τη
Ρώμη, το κρυφό ταξίδι του στην Τροία, τα δυο χρόνια που κρύφτηκε
εκεί στο σπίτι του Καρπού, η τυχαία σύλληψή του, η μακρόχρονη
αναζήτησή του από τη ρωμαϊκή αστυνομία, το γεγονός πως δεν τον
δικάζουν στην Τροία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε κάνει κάτι το
εγκληματικό εκεί, αλλά τον οδηγούν στη Ρώμη για να δικαστεί στον
τόπο του πιθανού του εγκλήματος (γνωστή ρωμαϊκή συνήθεια), όλα
αυτά είναι αποδείξεις πως ο Παύλος είναι ο άμεσος υπεύθυνος για
την πυρκαγιά της Ρώμης, όπως άλλωστε το αποδείξαμε αναλυτικά
σεπροηγούμενα κεφάλαια.
Υπάρχει κι ένα άλλο θέμα, που πιθανώτατα, ν’ απασχολεί τον
αναγνώστη. Τί έγινε ο αδελφός του Παύλου, ο Κοστοβάρης ο Β΄ όλα
αυτά τα χρόνια; Μπορούμε ν’ απαντήσουμε χωρίς καμμιά επιφύλαξη,
πως ο Κοστοβάρης ήταν πιο σοφός και πιο προνοητικός από τον
αδελφό του και προτίμησε να κάνει την απλή ζωή του Ηρωδιακού
πρίγκηπα, άλλοτε προσφέροντας τις υπηρεσίες του στις Ρωμαϊκές
αρχές κι άλλοτε καταπιέζοντας και ληστεύοντας τους κάτοικους της
Παλαιστίνης, δικαίωμα που του αναγνωριζόταν επίσημα. Το 68,
συνάντησε το Νέρωνα στην Αχαία, σαν απεσταλμένος του διοικητή
της Συρίας. Δε γνωρίζουμε άλλες λεπτομέρειες γι’ αυτόν, επειδή οι
μεσαιωνικοί καλόγεροι φρόντισαν να εξαφανίσουν όλα τα στοιχεία
για το πρόσωπό του, για να μη δημιουργηθούν ποτέ υπόνοιες για
την ταυτότητα του πρωτότοκου αδελφού του. Ας ξαναγυρίσουμε
λοιπόν σ’ αυτόν.
Η συνέχεια της Ιστορίας είναι σχεδόν γνωστή. Ο Παύλος
καταδικάστηκε σε θάνατο, και χάρις και πάλι στη ρωμαϊκή του
υπηκοότητα, εκτελέστηκε με τον πιο ανώδυνο τρόπο. Σύμφωνα με
τους ρωμαϊκούς νόμους, θα μπορούσε να καεί ζωντανός, σαν
εμπρηστής και σα μάγος. Επειδή είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό, θα
μπορούσε να σταυρωθεί, και μάλιστα με το κεφάλι προς τα κάτω,
επειδή πήρε μέρος σε στάση εναντίον του Καίσαρα. Θα μπορούσε να
ριχτεί στα θηρία, σαν εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου.
Όμως, η πριγκιπική καταγωγή του, οι υπηρεσίες που είχε προσφέρει
η οικογέγειά του στη Ρώμη, η πιθανή παρέμβαση της Σαλώμης της
Β', του συζύγου της Αριστόβουλου του Γ΄, του απελεύθερου Επαφρόδυτου, που ήταν χριστιανός κι ευνοούμενος του Αυτοκράτορα,

και πάνω απ όλα η απέχθεια του Νέρωνα για τα βασανιστήρια και το
αίμα, είχαν σαν αποτέλεσμα τον απλό αποκεφαλισμό του.
Ωστόσο, η θανατική καταδίκη αφαιρούσε από τον κατάδικο την
ιδιότητα του ρωμαίου πολίτη κι αυτό σημαίνει πως θα μπορούσε να
μαστιγωθεί φρικτά πριν την εκτέλεσή του, είτε με τα Fracella, που
ήταν δερμάτινα μαστίγια με δεμένες στις άκρες τους μολυβένιες
μπάλλες είτε, ακόμη χειρότερα, με τα Flagra, που ήταν μαστίγια
φτιαγμένα από λεπτές αλυσίδες και στην άκρη τους ήταν δεμένες
χάλκινες μπάλλες που τις πύρωναν στη φωτιά πριν να τις
χρησιμοποιήσουν. Ο δεύτερος αυτός τρόπος μαστιγώματος ήταν
είδικός για την τιμωρία των εμπρηστών. Δε νομίζουμε όμως πως
συνέβη κάτι τέτοιο στον Παύλο.
Από τη φυλακή του, τον οδήγησαν πάνω στο δρόμο της Ardea,
που βρισκόταν αριστερά από το δρόμο προς την Όστια, σε μιαν
απόσταση τριών ρωμαϊκών μιλίων, δηλαδή περίπου τεσσεράμυσι
χιλιόμετρα. Το ρωμαϊκό μίλι αντιστοιχούσε με 1472 μέτρα.
Η τοποθεσία αυτή, που ήταν ο αναγνωρισμένος τόπος εκτέλεσης
του Παύλου, ήδη από τον 2ο αιώνα ονομάζεται Aquas Salvias, γιατί
σύμφωνα με την παράδοση, όταν κόπηκε το κεφάλι του Παύλου
έκανε τρία αναπηδήματα πέφτοντας στη γη. Από τα τρία αυτά
αναπηδήματα ξεπήδησαν τρεις πηγές. Άλλοι πάλι λένε πως η πηγή
ξεπήδησε από τη χαρακιά που προκάλεσε στη γη το σπαθί του
δήμιου κι άλλοι λένε πως από το κορμί του Παύλου δεν ξεχύθηκε
αίμα, αλλά γάλα!
Μια άλλη ονομασία της τοποθεσίας, είναι Τ ρ ε ί ς Π η γ έ ς . Κι ο
Παύλος άρχισε τη δράση του στην Ιταλική χερσόνησο, σε μια
τοποθεσία που λεγόταν Τ ρ ε ί ς Τ α β έ ρ ν ε ς . Η σύμπτωση είναι
περίεργη κι οι σύγχρονοι ταβερνιάρηδες θα μπορούσαν να τον
αναγνωρίσουν σαν προστάτη τους.
Η εκτέλεση του Παύλου έγινε σίγουρα, ανάμεσα στον Απρίλιο του
67 και τον Ιούνιο του 68. Ο Ευσέβιος της Καισαρείας μας
πληροφορεί πως ο Παύλος πέθανε το δέκατο τέταρτο χρόνο της
βασιλείας του Νέρωνα, δηλαδή ανάμεσα στον Ιούνιο του 67 και τον
Ιούνιο του 68 (βλ. Ευσέβιος της Καισαρείας, Χ ρ ο ν ι κ ό ν , II
βιβλίο, 211 - Migne, Ε λ λ η ν ι κ ή Π α τ ρ ο λ ο γ ί α , XIX, 544). Ο
Ιερώνυμος επαναλαμβάνει την πληροφορία πως η εκτέλεση έγινε το
δέκατο τέταρτο χρόνο, και προσθέτει πως ο Παύλος πέθανε δυο
χρόνια μετά το Σενέκα. Ο τελευταίος πέθανε τον Απρίλιο του 65, κι
έτσι μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε πως η εκτέλεση του Παύλου
έγινε το 67, ανάμεσα στην άνοιξη και το καλοκαίρι (βλ. Ιερώνυμος,
De Viris Illustribus, V, XII).

Φυσικά, αποδεχόμαστε αυτήν τη χρονολογία με ορισμένες
έπιφυλάξεις, κι αυτό γιατί δεν αγνοούμε το γεγονός, πως πολλοί
φιλελεύθεροι ερευνητές υποστηρίζουν πως ο Παύλος εκτελέστηκε
αμέσως μετά την πυρπόληση της Ρώμης, δηλαδή το 64. Οι ερευνητές
αυτοί, πιστεύουν πως η Β ΄ Π ρ ο ς Τ ι μ ό θ ε ο ν Ε π ι σ τ ο λ ή δεν
είναι έργο του Παύλου, αλλά ένα μεταγενέστερο δημιούργημα που
εξυπηρετεί μια κάποια σκοπιμότητα. Στην περίπτωση αυτήν η φυγή
στην Τροία, το κρύφιμο κι η σύλληψη του εκεί, αναιρούνται.
Πιστεύουμε πως αν ο Παύλος συνελήφθη το 64, αμέσως μετά την
πυρπόληση της Ρώμης, τότε τα θύματα της καταστροφής,
εξοργισμένα εναντίον της φανατικής μειονότητας που την
προκάλεσε, δε θα μπορούσαν ν’ ανεχτούν την ανώδυνη εκτέλεση
του αρχηγού τους, κι ο τελευταίος δεν θα γλύτωνε από το
μαστίγωμα με τις πυρωμένες μπάλλες και τη θανάτωσή του στη
φωτιά. Το μίσος του λαού για την καταστροφή των σπιτιών και των
Ναών, που αποτελούσαν τα πιο ιερά του σύμβολα, δεν θα μπορούσε
εύκολα ν’ ανεχθεί μια ευνοϊκή απόφαση για έναν Ιδουμαίο, έστω κι
αν ήταν πρίγκιπας κι έστω κι αν ήταν ρωμαίος πολίτης.
Υπάρχει όμως και μια άλλη λεπτομέρεια που θα πρέπει να
εξετάσουμε. Ο Τάκιτος μας λέει τα εξής:
«Κατά διαταγή του Μούκιου, ο Καλπούρνιους Γαλεριάνους
περικυκλώθηκε από στρατιώτες, κι από φόβο πως η εκτέλεσή του, αν
συνέβαινε στη Ρώμη, θα προκαλούσε επεισόδια, διάταξε τη φρουρά
αυτήν να τον οδηγήσει σαράντα μίλια έξω από τη Ρώμη, πάνω στην
Αππία οδό, κι εκεί του άνοιξαν τις φλέβες και πέθανε χάνοντας το
αίμα του»...» (Τάκιτος, Ι σ τ ο ρ ί ε ς , IV, XI, 7).
Δηλαδή, δε μαστίγωσαν ούτε αποκεφάλισαν τον άνθρωπο αυτόν,
αλλά γιατροί του άνοιξαν τις φλέβες, δημιουργώντας το γεγονός
μιας φαινομενικής αυτοκτονίας. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τον
Παύλο. Απλούστατα γιατί δεν υπήρχε κανένας φόβος για αντιδράσεις
εναντίον της θανάτωσης του. Όλοι γνώριζαν την ένοχή του.
Αυτό λοιπόν ήταν το τέλος του καταπληκτικού τυχοδιώκτη, που εξ
αιτίας ενός άτυχου έρωτα, έγινε ένας από τους «στυλοβάτες» του
Χριστιανισμού. Άραγε, είδε πεθαίνοντας τ’ όραμα εκείνης που για
χάρη της έκανε ό,τι έκανε; Άραγε συγχώρησε τον Γαμαλιήλ και τους
σοφούς του Σανχεντρίν που του αρνήθηκαν την όμορφη Εβραία;
Άραγε θυμήθηκε, αν άκουσε ποτέ του, τους τρυφερούς ερωτικούς
στίχους της Σαπφώς;
Χαρά που μού 'δωσες παρθένα,
εσύ που βάσταγες τους δυο αμφορείς
που σ’ έχω στην καρδιά μου πιο ακριβή,

που σ’ έχω στα μάτια μου πιο όμορφη,
Κι από τη χαραυγή, κι από τα άστρα,
που τριγυρνάνε μες στον ουρανό...»
(Από τις Ω δ έ ς της Σαπφώς, ελεύθερη απόδοση από τη γαλλική
μετάφραση του Fernand Mazade, 1946, έκδοση Wittman).
Το βαρύ κάλυμμα των αiώνων έπεσε πάνω σ’ αυτή την Ιστορία. Η
Εκκλησία εξαφάνισε κάθε ίχνος από ανθρώπινο έρωτα στη ζωή του
αποστόλου της. Μόνο μες στα σκοτάδια των αιώνων, οι δυο σκιές,
του Σαούλ-Μπαρ-Αντίπατρος και της Μπατ - Γαμαλιήλ, κοιτούν
καμμιά φορά τις γραμμές του πεπρωμένου τους ν’ αγγίζουν. Κι όπως
λέει ένα παλιό ρητό: «από τα δάκρυα του θανάτου ποτίζονται
οι έρωτες της ζωής. . . » (Properce: Cynthia).
Οι σκιές του Παύλου και της κόρης του Γαμαλιήλ δε θα πρέπει να
γνώρισαν τον έντιμο ενταφιασμό, που εξασφαλίζει την ηρεμία και
την ανάπαυση μετά τη ζωή. Η κόρη θα πρέπει σίγουρα να γνώρισε
τη φρίκη των εβραϊκών πολέμων», ανάμεσα στα 66-70. Όσο για τον
Παύλο, αυτός δε γ ν ώ ρ ι σ ε τ η ν η ρ ε μ ί α τ ο υ τ ά φ ο υ :
Ένα πρόβλημα, που συνήθως αποφεύγουν να θίξουν οι επίσημοι
ιστορικοί, είναι το πρόβλημα της αυθεντικότητας των «λειψάνων»
και,
προπάντων,
το
πρόβλημα
της
του
Σαύλου-Παύλου
αληθοφάνειας σε ότι άφορα την παράδοση, που αναφέρεται στον
τόπο της εκτέλεσής του.
Διαβάζουμε στον Τάκιτο τα εξής:
Επειδή οι καταδικασμένοι σε θάνατο, εκτός από την κατάσχεση της
περιουσίας τους, δεν είχαν ούτε δ ι κ α ί ω μ α να ενταφιαστούνε,
αντίθετα μ’ αυτούς που αυτοκτονούσαν, που τους γινόταν μια
τιμητική κηδεία κι επιπλέον ήταν σίγουροι, πως η διαθήκη τους θα
γίνει σεβαστή μετά το θάνατό τους, γι’ αυτό ήταν πολλοί αυτοί που
προτίμησαν μόνοι τους ν’ ανοίξουν τις φλέβες τους...» (Τάκιτος,
Χρονικά, VI, XXXV).
Ο συγγραφέας μας λέει αυτήν τη λεπτομέρεια, με την ευκαιρία της
αυτοκτονίας του Πομπώνιου Λαμπαίωνα, πρώην κυβερνήτη της
Μυσίας, και της γυναίκας του, της Παξαίας. Αν δεν είχαν ανοίξει τις
φλέβες τους μόνοι τους, τότε δεν θα είχαν δικαίωμα να
ενταφιαστούνε και θα τους πέταγαν στη Fossa Infamia, τον
υποτιμητικό και χυδαίο βουρκόλακκο, που πετούσαν όλους τους
κατάδικους. Στη Ρώμη, ο βουρκόλακκος βρισκόταν στ’ ανατολικά της
πόλης, στο νεκροταφείο του Εσκιλίνου.

Ο Καρδινάλιος Ricciotti, στον Ά γ ι ο Α π ό σ τ ο λ ο Π α ύ λ ο τ ο υ ,
ερμηνεύοντας με κάποιο μεροληπτικό τρόπο τα κείμενα του Ευσέβιου
και των άλλων Πατέρων και βασισμένος στην παυλική παράδοση,
μας λέει τα εξής:
Αμέσως μετά το μαρτύριο, το
πτώμα μεταφέρθηκε σε μια
τοποθεσία, πιο κοντά στη Ρώμη, περίπου ένα ρωμαϊκό μίλι
απόσταση, κοντά στη Via Ostiensis κι ενταφιάστηκε σ’ ένα υπαίθριο
νεκροταφείο, πολύ πρόχειρα, που ανακαλύφθηκε τελευταία. Ο
τάφος αυτός» έγινε για τους χριστιανούς, ρωμαίους και ξένους, ένας
τόπος προσκυνήματος. Το
ίδιο συνέβη και για τον τάφο του
αποστόλου Πέτρου...»
«Μέχρι τον 4ο αιώνα, δεν υπήρχε κανένα μνημείο ή κάποιο σημάδι
που να καθορίζει φανερά τους δυο τάφους. Οι χριστιανοί τους
αναγνώριζαν με άλλο τρόπο. Δεν γνωρίζουμε με ποιον, αλλά είναι
σίγουρο πως επρόκειτο για κάποια σημάδια που μόνο οι μυημένοι
μπορούσαν ν’ αναγνωρίσουν...» (Σελ. 672).
Θα θέλαμε να υποβάλουμε μερικά ερωτήματα στο συγγραφέα:
1) Πώς γνωρίζουμε ότι ήταν ο Παύλος που ενταφιάστηκε σ’ αυτό
το υπαίθριο νεκροταφείο, που ανακαλύφτηκε τελευταία;
2) Πώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι για ένα διάστημα
τριών αιώνων, οι χριστιανοί αναγνώριζαν τον ανώνυμο αυτό τάφο,
που δεν είχε κανένα μνημείο, ή έστω και κάποιο απλό σημάδι για
την αναγνώριση του;
3) Πώς μπόρεσαν οι χριστιανοί μέσα στην αναστάτωση και το
διωγμό που ακολούθησε την πυρκαγιά της Ρώμης, να διατηρήσουν,
τρία ολόκληρα χρόνια, το πτώμα του Πέτρου (αν παραδεχτούμε
βέβαια πως πέθανε εκεί) και να το θάψουν ύστερα, δίπλα στο πτώμα
του Παύλου;
4) Με βάση ποια παραβίαση των ρωμαϊκών νόμων, ο Παύλος
εκτελέστηκε τέσσερα χιλιόμετρα έξω από τη Ρώμη, ενώ συνήθως οι
εκτελέσεις γινόντουσαν είτε μέσα στον Ιππόδρομο είτε στο
νεκροταφείο του Εσκιλίνου; Αν άνοιξαν τις φλέβες του Καλπούρνιου
Γαλεριάνου έξω από την Ρώμη, αυτό έγινε για ν’ αποφύγουν τις
βίαιες αντιδράσεις του λαού. Δε θα μπορούσαμε όμως να
υποθέσουμε μια βίαιη αντίδραση για την εκτέλεση του Παύλου...
Απ’ όλες αυτές τις αντιφάσεις και τις ασυναρτησίες, ένας σοβαρός
ιστορικός μπορεί να κάνει μόνο τρείς λογικές υποθέσεις: α) Αν ο
Σαύλος- Παύλος, εκτελέστηκε νόμιμα πάνω στο δρόμο της Όστιας κι
αν πράγματι ενταφιάστηκε, αυτό σημαίνει πως αυτοκτόνησε ο ίδιος

είτε ανοίγοντας τις φλέβες του είτε με άλλο τρόπο. Μόνο σ’ αυτήν
την περίπτωση θα είχε δικαίωμα να τοποθετηθεί σ’ έναν τάφο,
σύμφωνα με τις ρωμαϊκές συνήθειες.
β) Αν αντίθετα, ο ήρωάς μας αποκεφαλίστηκε από ένα δήμιο, τότε
και το κεφάλι του και το σώμα του ρίχτηκαν στη Fossa Infamia, στο
λόφο του Εσκιλίνου, κι αποκλείεται η περίπτωση της ύπαρξης ενός
τάφου, γιατί αυτό θα ήταν καθαρή παράβαση του ρωμαϊκού νόμου.
Στην περίπτωση αυτή εκτελέστηκε στο λόφο του Εσκιλίνου, γνωστό
τόπο εκτελέσεων.
γ) Αν ο Παύλος εκτελέστηκε δημόσια στον Ιππδρομο (πράγμα που
θα πρέπει να θεωρηθεί μάλλον απίθανο, γιατί ήταν ρωμαίος πολίτης)
τότε το πτώμα θα πρέπει να ρίχτηκε στα θηρία, όπως συνέβαινε με
όλους τους κατάδικους που πέθαιναν στον Ιππόδρομο.
Προσωπικά, καταλήγουμε μάλλον στη δεύτερη υπόθεση, γιατί μας
είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε έναν άνθρωπο, που σε τελική
ανάλυση, δεν ήταν παρά ένας Βεδουίνος και το θυμίζουμε στον
αναγνώστη για τελευταία φορά, ν’ αυτοκτονεί σύμφωνα με την
αριστοκρατική ρωμαϊκή συνήθεια.
Το περίεργο είναι, πως μόλις τριάντα τρία χρόνια μεσολαβούν
ανάμεσα στην εκτέλεση του Ιησού και στην εκτέλεση του Παύλου.
δυο πόλεις, οι σημαντικότερες του αρχαίου κόσμου, τους
χρησιμεύουν σαν πένθιμο φόντο της θανατικής τους καταδίκης:
Ιερουσαλήμ και Ρώμη, οι δυο αντίποδες ενός κόσμου που τέλειωνε.
Σαν ένα μήνυμα των θεών που τελείωνε η βασιλεία τους, σα μια
προφητική αναλαμπή της φιλοσοφικής λίθου, η φωτιά έκαψε τη
Ρώμη στις πρώτες μέρες μιας άνοιξης. Έξη χρόνια αργότερα, η
Ιερουσαλήμ καιγόταν στις πρώτες μέρες του φθινοπώρου.
Οι θεοί έστειλαν το μήνυμά τους, άλλα οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν
το μήνυμα των θεών...
15 Ιουνίου 1970 - 9 Σεπτεμβρίου 1971

Συμπληρώνοντας τη μετάφραση του δεύτερου βιβλίου της σειράς
«Ή καταγωγή του Χριστιανισμού», με τον τίτλο «Η Μυστική Ζωή του
Απόστολου Παύλου», θεώρησα υποχρέωσή μου να προσθέσω στο
τέλος της ένα μικρό λεξιλόγιο που θα βοηθήσει τον αναγνώστη να
κατανοήσει καλύτερα το νόημα του έργου του Robert Ambelain.
Μερικές από τις λέξεις αυτές, έχουν ήδη επαναληφθεί στον πρώτο
τόμο «Το Πραγματικό Ιστορικό Πρόσωπο Ιησούς ή το Θανάσιμο
Μυστικό των Ναϊτών». Άλλες, παρουσιάζονται για πρώτη φορά εδώ.
Ας έχει υπ’ όψη του ο αναγνώστης, πως με τους δυο αυτούς τόμους
δεν έκλεισε το θέμα της καταγωγής του Χριστιανισμού, παρ’ όλο που
εξετάστηκαν αναλυτικά από επιστημονική και ιστορική άποψη τα
πραγματικά ιστορικά πρόσωπα του Ιησού και του Παύλου. Μένουν
ακόμα πολλές λεπτομέρειες και ειδικά η εξέταση της ιστορικής
ταυτότητας δευτερευόντων προσώπων, που παίζουν ωστόσο ένα
σημαντικό ρόλο στη διάρθρωση του χριστιανικού μύθου. Πολύ
σύντομα, θ’ ακολουθήσει και τρίτος τόμος με τίτλο «Τα Βαρειά
Μυστικά του Γολγοθά». Το βιβλίο αυτό, χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο
πρώτο, ο R. Ambelain εξετάζει την προσωπικότητα και τη δράση των
ατόμων που περιστρέφονται γύρω από τον αρχικό «μεσσιανικό»
πυρήνα. Στο δεύτερο, παρουσιάζονται όλες οι κοινωνικές συνθήκες
του 1ου αιώνα, που μέσα στα πλαίσιά τους διαμορφώνεται κι
αναπτύσσεται το πρωτοχριστιανικό κίνημα. Θ’ ακολουθήσουν άλλοι
δυο τόμοι, που εκφράζουν την προσπάθεια του συγγραφέα να
ολοκληρώσει την έρευνά του πάνω στο τεράστιο θέμα της
καταγωγής του Χριστιανισμού.
Ο Μεταφραστής.

Ασμοναίοι:
Ιουδαϊκή οικογένεια, πιο γνωστή με τ’ όνομα Μακκαβαίοι. Ο πρώτος
Ασμοναίος ηγέτης ήταν ο Ματταθίας, που επαναστάτησε εναντίον
των Σελευκιδών. Ο γιος του, ο Ιούδας, κατάφερε να νικήσει σε μια
μάχη τους Έλληνες, και θεωρείται ακόμα μέχρι σήμερα, σαν ένας
από τους εθνικούς ήρωες των Εβραίων. Διάδο|χός του ήταν ο Σίμων,
που πέτυχε ν’ αναγνωριστεί από τη Ρώμη το αρχιερατικό αξίωμα της
|
οικογένειας του. Διάδοχος του Σίμωνα ήταν ο Υρκανός.
Βοανεργές:
Για τη λέξη αυτήν έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα από τους
μελετητές της Γραφής. Η λέξη παρουσιάζεται με τελείως φυσικό
τρόπο στα ευαγγέλια και δίνει ευκαιρία για τη δημιουργία
συγκρούσεων κι αντιδικιών. Ο Ambelain, στο πρώτο βιβλίο του,
έκανε το λάθος να ισχυριστεί πως πρόκειται για ελληνική λέξη.
Αργότερα μελέτησε το θέμα καλύτερα και παραδέχτηκε την
παρακάτω εξήγηση που είναι παρμένη από το έργο του John Μ.
Allegro: «Το Ιερό Μανιτάρι κι ο Σταυρός» (Παρίσι 1971 έκδ. Albin
Michel;. Βοανεργές λοιπόν, είναι μια αρχαία ακκαδική λέξη που
σημαίνει «παιδί της βροντής». Το όνομα αυτό, το έδωσαν σ’ ένα
μανιτάρι με παραισθησιογόνες ιδιότητες (Amanita Muscaria). Οι
Σουμέριοι κι οι Ακκάδες το χρησιμοποιούσαν για να προκαλέσουν
εκστάσεις κι ενοράσεις. Φαίνεται πως τόσο ο Ιησούς όσο κι ο
Ιάκωβος κι ο Ιωάννης γνώριζαν το φυτό αυτό και τις ιδιότητές του
(βλ. Μάρκος Γ, 17 και 21).
Γνώση:
Χριστιανοφιλοσοφική αίρεση που έδινε μεγαλύτερη αξία στην
Ελληνική φιλοσοφία, παρά στη χριστιανική παράδοση. Η Γνώση
είναι φανερά επηρεασμένη από τις Βαβυλωνιακές, Περσικές κι
Αιγυπτιακές θεωρίες. Δογματική της βάση ήταν η αιώνια πάλη
ανάμεσα στις δυνάμεις του Αγαθού και του Κακού. Έγινε μια
προσπάθεια να εφαρμοστεί η
θεωρία αυτή στη χριστιανική
κοσμοθεωρία. Από επίσημη άποψη απέτυχε κι οι περισσότεροι οπαδοί
της θανατώθηκαν από τους χριστιανούς. Όμως η επιρροή τους είναι
φανερή τόσο στην ύπαρξη της διαμάχης του Σατανά με τον Ιησού,
όσο και στις ποιητικότερες εκφράσεις της χριστιανικής λογοτεχνίας.
Η
τελευταία, στερημένη από τη φύση της απ’ οποιαδήποτε
φιλολογική και φιλοσοφική εκλέπτυνση, δανείστηκε άπειρα στοιχεία
από τους Γνωστικιστές.

Εβιωνίτες:
Ιουδαιο - χριστιανική αίρεση του 1ου αιώνα. Παρόλο που θεωρούσαν
τον εαυτό τους χριστιανό, τηρούσαν με αυστηρότητα τις Ιουδαϊκές
παραδόσεις. Βασικό χαρακτηριστικό της αίρεσής τους είναι η
απόρριψη του Παύλου.
Μανβαίοι:
Αίρεση της Νότιας Βαβυλωνίας, που επικράτησε για πολλούς αιώνες
στη χώρα αυτήν. Φαίνεται πως η καταγωγή είναι Ιουδαϊκή γιατί όλα
τα μανδαϊκά συγγράμματα είναι γραμμένα σε μια γλώσσα που μοιάζει
πολύ με τ’ αραμαϊκά. Η γλώσσα των Μανδαίων ήταν τ’ αραβικά. Η
θρησκεία τους είναι ένα μείγμα από περσικές, ινδουϊστικές, ιουδαϊκές
και χριαστιανικές θεωρίες.
Σανχεντρίν:
Το ανώτατο θρησκευτικό και νομικό συμβούλιο των Εβραίων την
εποχή της Ρωμαϊκής κατοχής. Οι εξουσίες του ήταν αναγνωρισμένες
και σεβαστές από τη Ρώμη. Κάθε φορά που τα ευαγγελικά κείμενα
αναφέρονται στους ιερείς, αρχιερείς κ.λ.π., υπονοούν το Σανχεντρίν.
Ταλμούδ:
Το σημαντικότερο έργο του Εβραϊκού πνεύματος μετά την Γραφή
(Tanach). Περιέχει όλες τις προφορικές επεξηγήσεις των Νόμων.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο λεξιλόγιο του «Ιησού ή το
Θανάσιμο Μυστικό των Ναϊτών».
Τορά:
Η εβραϊκή ονομασία
Ιουδαϊκής θρησκείας.
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