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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Α'

Ή σημασία τής Μικρός ’Ασίας για τήν ιστορία τής έξάπλωσης καί τής 
έδραίωσης τού χριστιανισμού είναι δύσκολο νά υποτιμηθεί. Ξεκινώντας 
άπό τήν 'Ιερουσαλήμ, τά πρώτα χριστιανικά κηρύγματα οδηγήθηκαν προς 
βόρειες κατευθύνσεις, όπου όλες οί ενδείξεις μάς οδηγούν στο συμπέρα
σμα ότι σημειώθηκε χαρακτηριστική επιτυχία. Τα ονόματα τού Παύλου, 
τού Πέτρου, τού ’Ιωάννη, τού Φίλιππου, είναι μέ κάποιο ιστορικό ή μυ
θολογικό τρόπο συνδεδεμένα μέ πολυάριθμες μικρασιατικές πόλεις. Οί 
Πράξεις τών άποστόλων, κανονικές καί άπόκρυφες, καθώς καί οί επιστο
λές τής Καινής Διαθήκης, διασώζουν διάφορες σκόρπιες πληροφορίες καί 
δίνουν στοιχεία γιά τό χαρακτήρα τών πρώτων χριστιανικών όμάδων τών 
πόλεων αυτών. Τήν εικόνα έπιβεβαιώνουν καί συμπληρώνουν βάσιμες μή 
χριστιανικές πηγές, γεγονός άξιοσημείωτο όταν άναφερόμαστε στα πρώτα 
χρόνια τού δεύτερου αιώνα. ’Επίσης, ενα δίκτυο επιστολών, άπό τίς 
όποιες διασώζονται κάποια σημαντικά δείγματα, μαρτυρεί τή σύνδεση τού 
χριστιανισμού τών μικρασιατικών πόλεων μέ τά χριστιανικά κέντρα τών 
δυτικότερων περιοχών. Άπό τό μικρασιατικό χώρο είναι γνωστό ότι έκ- 
πήγασαν μερικά άπό τά σημαντικότερα δογματικά ρεύματα πού σταδιακά 
έξελίχτηκαν σε βασικές συνιστώσες τής ορθοδοξίας καί τών αιρέσεων. 
Στον ί'διο χώρο σημειώθηκαν καί τά πρώτα αποφασιστικά βήματα στήν 
ανάπτυξη τής χριστιανικής ιεραρχίας καί οργάνωσης. Τίς παραμονές τής 
αναγνώρισης καί ύποστήριξης τού χριστιανισμού άπό ενα Ρωμαίο αύτο- 
κράτορα, ή Μ. ’Ασία μαζί μέ τήν ’Ανατολική Θράκη ήταν οί μόνες περι
οχές τής αύτοκρατορΐας όπου ή νέα θρησκεία είχε καταφέρει νά προσ
ηλυτίσει σημαντικό μέρος τού πληθυσμού. Καί όταν συγκλήθηκε ή 
πρώτη μεγάλη καί καθοριστική έκκλησιαστική σύνοδος, μιά μικρασι-

Εύχαριστώ τούς Ν. Μανωλόπουλο, Π. Κιτρομηλίδη, Γ.Π. Κουρνοΰτο καί Ε. 
Μπαλτά γιά τίς χρήσιμες υποδείξεις τους.
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ατική πάλι πόλη διαλέχτηκε, ή Νίκαια τής Βιθυνίας, για νά γίνουν οί 
εργασίες της, ώστε καί ό αύτοκράτορας άλλα καί ή μεγάλη μάζα των 
έπισκόπων νά μπορούν νά μεταβοΰν σ’ αυτήν εύκολα.

Μέ τέτοια δεδομένα ή μελέτη του πρώιμου χριστιανισμού θά ήταν άδια- 
νόητη χωρίς τήν άναλυτική καί συστηματική διερεύνηση του μικρασιατι
κού χώρου πού υποδέχτηκε καί στήριξε αποφασιστικά τή νέα θρησκεία. 
Ποιοι λοιπόν ήταν οί ρυθμοί αυτής τής έπιτυχίας καί τί είδους ήταν αύ- 
τός ό χριστιανισμός; Τί άνθρωποι ήταν αύτοί πού πρώτοι τόν άσπάστη- 
καν, τί περίμεναν άπ’ αυτόν, καί τί του έδωσαν; Παραδοσιακά ή εκκλησι
αστική ιστορία θεωρούσε τίς άπαντήσεις στά έρωτήματα αυτά σχετικά 
αυτονόητες. 'Ωστόσο, οί ύπάρχουσες ενδείξεις όδηγοϋν στό συμπέρασμα 
ότι είναι λάθος νά γενικεύει κανείς κρίνοντας άπό τήν πορεία τού χριστι
ανισμού στά μεγάλα κέντρα τής αυτοκρατορίας, Ρώμη, ’Αλεξάνδρεια, 
’Αντιόχεια.

Ό έκχριστιανισμός τής Μ. ’Ασίας δέν παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο 
γιά τήν ιστορία τού χριστιανισμού. Ή θρησκευτική μεταβολή πού 
έπήλθε στήν αυτοκρατορία τόν τέταρτο αιώνα, έπηρέασε σημαντικά τή 
γενική ιστορία τού δυτικού κόσμου. Στά κίνητρα τού Μ. Κωνσταντίνου, 
όταν άναγνώρισε τό χριστιανισμό ώς έπίσημη θρησκεία τού κράτους, οί 
ιστορικοί βλέπουν τή μεγάλη άπήχηση τής νέας θρησκείας στήν ’Ανατο
λή, καί ιδιαίτερα στή Μ. ’Ασία. Στά ίδια κίνητρα άλλωστε άποδίδεται 
συχνά καί ή γεωγραφική έπιλογή γιά τήν έγκατάσταση τής νέας πρωτεύ
ουσας. Καί όμως ή θρησκευτική συνείδηση τών μικρασιατικών λαών δέν 
εχει γίνει άντικείμενο μελέτης ώστε νά άναφανει τό είδικό της βάρος στις 
άποφάσεις τού Μ. Κωνσταντίνου. Σέ μεγάλο βαθμό οί ιστορικές μελέτες 
γιά τή Μ. ’Ασία άσχολοΰνται κυρίως μέ πολιτικά γεγονότα καί τίς διαδο
χικές κατακτήσεις της άπό Πέρσες, Έλληνες, Ρωμαίους καί Τούρκους. 
Χρειάζεται νά μπούμε σ’ αύτή τήν τελευταία περίοδο γιά νά άρχίσει ή 
συστηματική διερεύνηση τού θρησκευτικού στοιχείου1.

1. Οί πρόσφατες μελέτες πάνω σέ θρησκευτικά ζητήματα τών κατοίκων τής 
περιοχής τοΰ Πόντου άφθονοϋν, άλλα άσχολοΰνται κυρίως μέ μεταγενέστερες 
εποχές. ’Ενδεικτικά βλ. A. Bryer, «The Crypto-Christians of the Pontos and 
Consul William Gifford Paigrave of Trebizond», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών, τ. 4, ’Αθήνα 1983, καί S. Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism 
in Asia Minor and the Process of lslamization from the Eleventh through the Fift
eenth Century, Μπέρκλεϋ - Λός "Αντζελες - Λονδίνο 1971. Γιά τήν περίοδο πού 
εξετάζουμε ύπάρχει ή παλαιότερη άλλά αναντικατάστατη εργασία τοΰ W. Μ.
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’Αλλά καί οί ίδιοι οί λαοί τής Μ. ’Ασίας δεν έχουν τύχει τής κατάλλη
λης προσοχής. Το ένδιαφέρον των μελετητών φτάνει συνήθως ώς τά διοι
κητικά ζητήματα των πόλεων τής ’Ανατολής καί τά φορολογικά συστή
ματα πού επέβαλαν οί κατά περιόδους κατακτητές. Αυτό είναι ώς ένα βα
θμό φυσικό γιατί ό πολιτισμός τών Περσών, καί κυρίως τών Ελλήνων 
καί τών Ρωμαίων, ήταν πολιτισμός πόλεων. Κάθε κατακτητής έγκαθι- 
στοΰσε στις μεγάλες πόλεις τήν άριστοκρατΐα του, τό διοικητικό του μη
χανισμό καί τό στρατό του, άποβλέποντας στή διατήρηση τής κυριαρχίας 
του καί στή συγκέντρωση τών φόρων, πού προέρχονταν κυρίως άπό τήν 
αγροτική παραγωγή. Μέσα στις πόλεις, γύρω άπό τήν άριστοκρατΐα καί 
τούς διοικητικούς έκπροσώπους, συγκεντρώνονταν έμποροι καί τεχνίτες, 
πού παρακολουθούσαν τίς άνάγκες καί τίς πολιτιστικές συνήθειες τών 
έκάστοτε κατακτητών. Στίς πόλεις αύτές ζοϋσε άκόμα ενα σημαντικό μέ
ρος τού αγροτικού πληθυσμού, έξασφαλίζοντας έτσι κάποια προστασία 
άπό πάσης φύσεως άπειλές2.

Γιά τόν κόσμο τών πόλεων κάτι ξέρουμε, άποσπασματικό καί συχνά 
άβέβαιο, άλλά κατατοπιστικό. Στίς κοινωνίες όμως αύτές, δέκα περίπου 
άνθρωποι καλλιεργούσαν τή γή, γιά νά μπορεί νά τραφεί ένας άνθρωπος 
στήν πόλη. Τόσο πλεόνασμα έπέτρεπαν νά παραχτεΐ οί δυνατότητες τής 
έποχής. Καί άπ’ αυτούς τούς καλλιεργητές, έλεύθερους, ήμιελεύθερους 
καί δούλους, τό μεγαλύτερο μέρος ζοΰσε σε κωμοπόλεις καί χωριά γιά τά 
όποια δέν ξέρουμε (άλλά καί δέν ένδιαφερθήκαμε να μάθουμε) σχεδόν τί
ποτα. Σχετικά πρόσφατα, όρισμένοι ιστορικοί έχουν άρχίσει νά άναρω- 
τιοΰνται γιά τή γλώσσα, τίς ιδεολογίες, τίς νοοτροπίες, τίς θρησκευτικές 
πεποιθήσεις τών λαών τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας-1. ’Αρχίζει λοιπόν νά

Ramsay, Cities and Bishoprics of Phrygia, 2 τόμοι, ’Οξφόρδη 1895-1897, πού 
περιορίζεται στή Φρυγία. Χρήσιμες πληροφορίες ύπάρχουν καί στή μελέτη τού 
Άρχ. Χρύσανθου, Ή Εκκλησία Τραπεζοΰντος, ’Αρχείο Πόντου, τ. 4 καί 5, ’Αθήνα 
1933.

2. Γιά φορολογικά καί διοικητικά ζητήματα ύπάρχουν οί μελέτες τού Α. Η. Μ. 
Jones, συγκεντρωμένες στον τόμο The Roman Economy, ’Οξφόρδη 1974, καί τό 
παλαιότερο βιβλίο τού ίδιου, The Greek City, from Alexander to Justinian, ’Οξ
φόρδη 1940. Γιά τίς σχέσεις πόλης-ύπαίθρου στή Ρωμαϊκή αύτοκρατορία βλ. Μ. 
I. Finley, The Ancient Economy, Chatto and Windus, Λονδίνο 1973' R. Mac- 
Mullen, Roman Social Relations, Yale University Press, New Haven 1974· και G. 
E. M. de Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World, Duckworth, 
Λονδίνο 1981.

3. 'Μελέτες σέ ζητήματα τοπικών γλωσσών ύπάρχουν άρκετές- όρισμένες παρα
τηρήσεις γίνονται στό άρθρο τού Jones «The Greeks under the Roman Empire»,
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αναφαίνεται πόσο οί γενικές κατηγορίες του έξελληνισμοΰ, του έκχριστι- 
ανισμοΰ, του έξισλαμισμοΰ δέν επαρκούν -δέν αληθεύουν ή δέν λένε σχε
δόν τίποτα- όταν άναφερόμαστε στις τεράστιες άγροτικές εκτάσεις πού 
άρχιζαν λίγα χιλιόμετρα έξω άπό τά κέντρα τών μεγάλων πόλεων. Δυστυ
χώς οί άρχαϊες πηγές δέν έχουν καταγράψει παρά λιγοστά σκόρπια άνέκ- 
δοτα καί οί σύγχρονοι ιστορικοί, άντί νά τά μελετήσουν όσο γίνεται πιό 
προσεκτικά, άρκούνται συνήθως στό νά τά έπαναλαμβάνουν.

Τέτοια λοιπόν στοιχεία, άνεκδοτολογικά καί οπωσδήποτε έντελώς άπο- 
σπασματικά, μάς παρέχουν άρκετά οί χριστιανικές πηγές τής εποχής. 
’Επιφορτισμένοι μέ τήν ίερή αποστολή νά κερδίσουν τόν κόσμο όλο στό 
όνομα τού ’Ιησού, οί χριστιανοί άπό πολύ νωρίς κατέγραφαν τά άποτελέ- 
σματα τών προσπαθειών τους -ιδίως τών επιτυχημένων. Οί ιστορικοί του 
χριστιανισμού έχουν βέβαια συγκεντρώσει καί επεξεργαστεί τις πληρο
φορίες αυτές, άλλά καθώς τό ενδιαφέρον τους περιορίζεται κυρίως στά 
«γεγονότα», έκεΐνο πού έχουμε σήμερα στή διάθεσή μας είναι βασικά 
κατάλογοι έπισκόπων καί πόλεων όπου ό χριστιανισμός εξαπλώθηκε νω
ρίτερα ή άργότερα. "Αν θέλουμε άπό τις πρωτοχριστιανικές πηγές νά άν- 
τλήσουμε πληροφορίες γιά τήν καθημερινή ζωή, τις θρησκευτικές συν
ήθειες, τις έλπίδες καί τις άπελπισίες τών μικρασιατικών λαών, θά πρέπει 
νά σκύψουμε πάλι προσεκτικά πάνω τους καί νά τούς θέσουμε τά νέα 
έρωτήματα. Στις σελίδες πού άκολουθοΰν θά περιοριστούμε σ’ ενα-δύο 
μόνο ζητήματα σχετικά μέ τήν ιστορία τού έκχριστιανισμοΰ τού Πόντου, 
τά όποια εικονογραφούν τό γενικότερο πρόβλημα.

Κατ’ αρχήν ή διοικητική έπαρχία τού Πόντου (πού δύσκολα μπορούμε 
νά τήν ξεχωρίσουμε στις πηγές άπό τή γειτονική της Βιθυνία) ήταν από
μακρη καί κάπως άπομονωμένη άπό τά μεγάλα αστικά κέντρα τού έλλη- 
νισμοΰ καί τού χριστιανισμού τού δεύτερου καί τού τρίτου αιώνα. Ή 
πρόσβαση, παρά τήν ύπαρξη οδικού δικτύου, φαίνεται ότι γινόταν συν- 
ηθέστερα άπό τή θάλασσα. Έτσι, οί πόλεις τού Πόντου δέν άποτελοΰσαν

στον τόμο The Roman Economy. Σέ σχέση μέ τό χριστιανισμό βλ. G. Bardy, Les 
Questions des Langues dans l’Eglise Ancienne, Παρίσι 1948. Για τις φυλές πού 
κατοικούσαν στή βυζαντινή Μ. ’Ασία βλ. P. Charanis, «On the ethnic composi
tion of Byzantine Asia Minor», στό Προσφορά εις Σ. Π. Κυριακίδην, Ελληνικά, 
Θεσσαλονίκη 1953. Καλό δείγμα τού πρόσφατου ένδιαφέροντος για τούς λαούς 
τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας είναι ή μελέτη τού F. Millar, «Local Cultures in the 
Roman Empire» στο Journal of Roman Studies, 58, 1968.
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άναπόφευκτο πέρασμα, όπως άλλες μικρασιατικές πόλεις, άπ’ όπου θέλον
τας καί μή διάβαιναν έμποροι καί πάσης φύσεως ταξιδιώτες. ’Από τήν 
άλλη, ή άπομόνωση αυτή δέν ήταν απόλυτη. Ή μετακίνηση ήταν δύσκο
λη, άλλα όχι άδύνατη. Επιστολές πήγαιναν καί έρχονταν. Ενδεικτική 
(όπως θά δούμε παρακάτω) είναι μία έπιστολή πού στάλθηκε τό δεύτερο 
αιώνα άπό τόν επίσκοπο τής Κόρινθου στους «αδελφούς» τού Πόντου με 
παραινετικές συμβουλές, πού βεβαιώνει ότι μία τέτοια άνταλλαγή ήταν 
μάλλον συνηθισμένη. Έχουμε ακόμα πληροφορίες γιά προσωπικές μετα
κινήσεις άπό τόν Πόντο στήν Αίγυπτο καί τήν Παλαιστίνη γιά σπουδές 
καί θρησκευτικές άναζητήσεις (πρόκειται γιά τήν περίπτωση του Γρηγό- 
ριου τού έπονομαζόμενου Θαυματουργού, στον όποιο θά άναφερθοΰμε 
παρακάτω).

Ή περιοχή τού Πόντου συγκεντρώνει λοιπόν δύο πολύ ένδιαφέροντα 
χαρακτηριστικά. Πρώτον, είχε άρκετή επαφή μέ τόν κόσμο, ώστε νά 
μπορεί νά παρακολουθεί τις σημαντικότερες έξελίξεις στό δογματικό καί 
οργανωτικό τομέα τής εκκλησιαστικής ζωής, καί δεύτερον, ήταν άρκετά 
άπομονωμένη, ώστε νά μάς έπιτρέπει νά παρακολουθήσουμε καί τις «αυ
θόρμητες» έκφράσεις τού χριστιανισμού πού πήγαζαν άπό τις τοπικές 
συνθήκες καί τήν ιδιοσυγκρασία τών κατοίκων.

Β

Τό σημείο αναφοράς γιά κάθε μελέτη σχετική μέ τόν έκχριστιανισμό 
τής αυτοκρατορίας, είναι οί βασικές πληροφορίες πού έχει καταγράψει ό 
ιστορικός A. Harnack4. Συμπληρώνοντας τό υλικό πού έχει συγκεντρώσει 
ό μεγάλος αύτός μελετητής τού χριστιανισμού, μπορεί κανείς νά συνθέσει 
έναν κατατοπιστικό χάρτη τής έξάπλωσης τής νέας θρησκείας. Ή πρώτη 
άναφορά γιά ύπαρξη χριστιανών στή Βιθυνία καί τόν Πόντο βρίσκεται 
στήν έπιστολή ενός χριστιανού. Πρόκειται γιά τή λεγάμενη πρώτη έπι
στολή τού Πέτρου, τής Καινής Διαθήκης. Ή χρονολογία γραφής καί ό 
άποστολέας αμφισβητούνται. Εσωτερικές ένδείξεις οδηγούν στό συμπέ
ρασμα ότι ή έπιστολή γράφτηκε στά πρώτα χρόνια τής αυτοκρατορίας 
τού Δομιτιανοΰ, γεγονός πού όδηγεΐ στό δεύτερο συμπέρασμα ότι συγ

4. Στό παρόν άρθρο έχουμε συμβουλευτεί τήν άγγλική μετάφραση πού βασίζε
ται στή δεύτερη γερμανική έκδοση τού 1905, A. Harnack, The Mission and Ex
pansion of Christianity in the First Three Centuries, Williams and Norgate, Λον
δίνο - Νέα Ύόρκη 1908, 2 τόμοι.
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γραφέας της δέν ήταν ό όμώνυμος άπόστολος (στο θέμα όμως αυτό θά 
έπανέλθουμε). Παραλήπτες τής επιστολής αυτής ήταν οί χριστιανοί πέντε 
διαφορετικών περιοχών τής Μ. ’Ασίας, άνάμεσα στις όποιες ή Βιθυνία 
καί ό Πόντος5. "Εχουμε έτσι μία σίγουρη μαρτυρία ότι είκοσι περίπου 
χρόνια πριν τό τέλος τοϋ πρώτου αίώνα υπήρχαν χριστιανοί στις απόμα
κρες αυτές περιοχές, πού είχαν ανάγκη άπό ήθική καθοδήγηση καί συμ
παράσταση σέ συνθήκες διώξεων. Στό βασικό ερώτημα πώς βρέθηκαν 
έκεΐ δέν είναι καθόλου εύκολο νά άπαντήσουμε. Οί ιστορικές μαρτυρίες 
δέν μάς παρέχουν καμιά πληροφορία. Μπορούμε νά κάνουμε κάποιες 
υποθέσεις βασιζόμενοι κυρίως σέ μύθους πού έπλασαν οί μνήμες άλλά καί 
ή εύσέβεια τών πρώτων χριστιανών6.

Ή παράδοση λέει ότι όταν οί άπόστολοι καί οί μαθητές μοίρασαν 
μεταξύ τους τόν κόσμο γιά νά κηρύξουν τό ευαγγέλιο, ό Πέτρος, πριν 
καταλήξει στή Ρώμη, δίδαξε στούς ’Ιουδαίους τής διασποράς τού Πόντου, 
τής Βιθυνίας καί τών άλλων μικρασιατικών περιοχών πού άναφέρονται 
καί στήν ομώνυμη έπιστολή. Τήν παράδοση αύτή τήν πληροφορούμαστε 
άπό τόν 'Ιππόλυτο Ρώμης, άλλά είναι δύσκολο νά τήν άξιολογήσουμε7. 
Ή άπόλυτη σύμπτωση μεταξύ τών πέντε περιοχών πού κατονομάζει ή 
έπιστολή καί πού διασώζει ή παράδοση, καθιστά άπίθανη τήν άνεξάρτητη 
προέλευση τής μαρτυρίας. Φαίνεται πιό λογικό ό 'Ιππόλυτος (ή ή πηγή 
του), βασιζόμενος στήν έπιστολή, πού σίγουρα γνώριζε, νά έκανε τήν 
ύπόθεση ότι γιά νά άπευθύνεται ή έπιστολή στις περιοχές αυτές, ό συντά

5. «Πέτρος άπόστολος ’Ιησού Χριστού έκλεκτοίς παρεπιδήμοις διασποράς 
Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, ’Ασίας καί Βιθυνίας...» (A' Πέτρου, 1:1). Δέν 
άναφέρονται περιοχές όπως Λυκία, Παμφυλία, Κιλικία, Φρυγία. Ή επιλογή τών 
περιοχών έπιδέχεται πολλές ερμηνείες' ενδεικτικά βλ. τις ενδιαφέρουσες άπόψεις 
τού W. Bauer, Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, Fortress Press, 
Φιλαδέλφεια 1971 (άπό τή γερμανική έκδοση τού 1934), σ. 81-2. Μπορούμε νά 
σημειώσουμε, βέβαια, ότι κατά τις Πράξεις τών ’Αποστόλων (2:10) μεταξύ τών 
πρώτων ’Ιουδαίων πού ακόυσαν τό κήρυγμα τής 'Ιερουσαλήμ ήταν καί κάτοικοι 
τού Πόντου, πού ένδεχομένως μετέφεραν τό χριστιανισμό στήν περιοχή τους.

6. Ή ύπόθεση πού άκολουθεΐ άνήκει στόν J. Daniélou- βλ. J. Daniélou - Η. 
Marrou, The Christian Centuries, The First Six Hundred Years, Darton, Longman 
and Todd, Λονδίνο 1964, σ. 40, 50.

7. 'Ιππόλυτος, Περί τών IB' Αποστόλων, Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων, τ. 6, 
σελ. 296: «Πέτρος μέν έν Πόντω καί Γαλατία, καί Καππαδοκίςι, καί Βητανίμ [εν
νοεί Βιθυνία] καί ’Ιταλία, καί ’Ασία, κηρύξας τό Εύαγγέλιον...», στούς ’Ιουδαίους 
τής διασποράς, συμπληρώνει ό Ευσέβιος, The Ecclesiastical History, Loeb, 2 τό
μοι, 1926, 1932, III. 1.1-3, τόμος I, σ. 190.
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κτης τους ήταν καί ό πρώτος κατηχητής τους. Σήμερα βέβαια ή πιο θεμε
λιωμένη άποψη των μελετητών δέν δέχεται ώς συντάκτη τής επιστολής 
τόν άπόστολο8. "Αλλωστε μέ παραλήπτες τούς χριστιανούς όλης σχεδόν 
τής Μ. ’Ασίας, ή επιστολή χάνει τό χαρακτήρα της καί πρέπει νά θεωρη
θεί μάλλον θεολογικό δοκίμιο ή, όπως λέγεται, έπιστολιμαία διατριβή.

Ή μυθολογική παράδοση άπό τήν άλλη, όπως τή διασώζουν κυρίως τά 
άπόκρυφα τής Καινής Διαθήκης, όδηγεΐ στο συμπέρασμα ότι κάποιες πε
ριοχές συνδέονται μέ άρκετή συνέπεια μέ τό όνομα ενός προσώπου. Μά
λιστα, οΐ περιοχές αυτές βρίσκονται κατά κανόνα σέ γεωγραφική γειτνί- 
αση. Ξεκινώντας λοιπόν άπό τήν Παλαιστίνη μέ κατεύθυνση προς βορ- 
ράν, άν δέν θέλει κανείς νά κατευθυνθεϊ προς τά δυτικά παράλια τής Μ. 
’Ασίας (μιά περιοχή πού συνδέεται κυρίως μέ τόν ’Ιωάννη καί τόν Φίλιπ
πο), περνάει άπό τις περιοχές πού κατονομάζει ή επιστολή γιά νά κατα- 
λήξει στον Πόντο καί τή Βιθυνία. Βέβαια μιλάμε γιά τεράστιες περιοχές, 
όπως Καππαδοκία καί Γαλατία, άλλά κάνουμε μιά ύπόθεση. Άπό τή Βι
θυνία, άν ήθελε κάποιος νά συνεχίσει τό ταξίδι του, ή πιό λογική κατεύ
θυνση, εκείνη τήν έποχή, θά ήταν νά περάσει άπέναντι στό Βυζάντιο 
μέσφ Νίκαιας καί Νικομήδειας, καί διασχίζοντας τή Θράκη καί τή Μα
κεδονία νά φθάσει στήν Κόρινθο. Αυτό τό δεύτερο ταξίδι, πού άποτελεΐ 
εναν άλλον, καί ίσως συνηθέστερο, τρόπο πρόσβασης στον Πόντο, τό 
«πραγματοποίησε» ό Άνδρέας, σύμφωνα μέ τις άπόκρυφες Πράξεις του9.

8. Ό Harnack, πού είναι γενικά πολύ συντηρητικός στή χρονολόγηση των κει
μένων τής Κ.Δ., πιστεύει ότι ή επιστολή αύτή ανήκει στα πρώτα χρόνια τού Δομι- 
τιανοΰ, The Mission, τ. 2, σ. 186. Οί περισσότεροι 'Έλληνες θεολόγοι εξακολου
θούν ώστόσο νά θεωρούν τήν επιστολή γνήσια· βλ. Κ. Μπόνης, Εισαγωγή εις τήν 
Άρχαίαν Χριστιανικήν Γραμματείαν, ’Αθήνα 1974, σ. 154, καί Β. Στογιάννος, Πρώτη 
’Επιστολή Πέτρου, Θεσσαλονίκη 1980, όπου στις σ. 56 κέ. δίνονται συνοπτικά οί 
κύριοι λόγοι πού συνηγορούν γιά τή μή γνησιότητα τής επιστολής.

9. Γιά τίς Πράξεις Άνδρέου βλ. Ε. Hennecke (έκδ.), New Testament Apocrypha, 
SCM Press, τ. 2, 1974, σ. 397 κέ. ’Αγγλική μετάφραση τών σωζόμενων αποσπα
σμάτων στό Μ. R. James, The Apocryphal New Testament, ’Οξφόρδη 1953, σ. 
337-63. Βιβλιογραφία σχετική μέ τήν υποθετική δράση τού Άνδρέα στήν περιοχή 
αύτή συγκεντρώνει ό Άρχ. Χρύσανθος, Ή ’Εκκλησία Τραπεζοΰντος, σ. 112 σημ. 2. 
Γιά τή διά θαλάσσης έπικοινωνία τού Πόντου μέ τήν ’Αθήνα τό δεύτερο αίώνα 
μ.Χ. βλ. τή μαρτυρία τού Φιλόστρατου πού άναφέρεται στήν προμήθεια σιταριού, 
Philostratus and Eunapius, Lives of the Sophists, Loeb, 1921, 1.23, σ. 100. Είναι 
γνωστό βέβαια ότι ή κλασική ’Αθήνα προμηθευόταν σιτάρι άπό τόν Πόντο σέ 
τακτική βάση.
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"Ας αφήσουμε κατά μέρος τήν Ιστορική σχέση τών αποστόλων των Εύ- 
αγγελίων μέ τά πρόσωπα τής μετέπειτα παράδοσης καί των άπόκρυφων 
γραφών πού φέρουν τά όνόματά τους. Φαίνεται πιθανό νά έχουμε κάποιες 
σφαίρες έπιρροής μέ τις όποιες συνδέονται διάφορα πρόσωπα μέσω κυ
ρίως τών μαθητών τους (φυσικά δέν μιλάμε έδώ γιά τήν περίπτωση τού 
Παύλου, πού οί κινήσεις του είναι ιστορικά άρκετά σαφείς, άλλά ούτε καί 
γιά τόν ’Ιωάννη, πού έχει κι αύτός κάποια ιστορική υπόσταση έκτος 
Γραφών). Εκείνο πού πρέπει νά συγκρατήσουμε είναι ότι ή έπικοινωνία 
του Πόντου μέ τά άλλα κέντρα τού πρώιμου χριστιανισμού ήταν δυνατόν 
νά γίνει είτε διά ξηράς μέ τήν Παλαιστίνη, είτε διά θαλάσσης μέ τήν 
κυρίως Ελλάδα καί κυρίως τήν Κόρινθο10. Ή ύπαρξη τών χριστιανών 
στόν Πόντο, τουλάχιστον άπό τή δεκαετία τού έβδομήντα, όδηγεΐ στό 
συμπέρασμα ότι ή πρώτη έπαφή έγινε διά ξηράς άπό τό Νότο, καί κατά 
πάσαν πιθανότητα βρήκε πρόσφορο έδαφος στούς ’Ιουδαίους τής διασπο- 
ράς. Τό όνομα τού Πέτρου συνδέεται μ’ αύτήν τή διαδρομή11. Στή συ
νέχεια, όταν ό παλαιστινιακός χριστιανισμός έχασε τό βάρος του, λόγω 
τής καταστροφής τής 'Ιερουσαλήμ άπό τούς Ρωμαίους, σημαντικότερη 
έγινε ή διά θαλάσσης έπικοινωνία τών χριστιανών τού Πόντου μέ τήν 
Κόρινθο -γεγονός πού όπως θά δούμε στή συνέχεια είχε μεγάλη σημασία. 
Μ’ αύτή τή δεύτερη διαδρομή συνδέεται τό όνομα τού Άνδρέα.

Ή δεύτερη ιστορική αναφορά στούς χριστιανούς τού Πόντου βρίσκεται 
στήν έπιστολή ένός έθνικοΰ, τού Ρωμαίου Πλίνιου τού Νεώτερου. 'Ο 
Πλίνιος ολοκλήρωσε μιά έπιτυχημένη σταδιοδρομία δικηγόρου πηγαί
νοντας, ώς ειδικός άπεσταλμένος τού αυτοκράτορα Τραϊανού, στή Βιθυνία 
καί τόν Πόντο. Άπό κεΐ, ένημέρωνε τακτικά τόν αυτοκράτορα γιά τήν

10. Γιά τήν έπαφή τών χριστιανών τής περιοχής του Πόντου μέ τήν Κόρινθο 
έχουμε τίς άκόλουθες ένδείξεις: α) τό υποθετικό ταξίδι τοΰ Άνδρέα μέσω Πόντου 
καί Βιθυνίας στήν Κόρινθο' β) τή μαρτυρία ότι οί συνεργάτες τού Παύλου Άκύ- 
λας καί Πρίσκιλλα πού είχαν εγκατασταθεί στήν Κόρινθο ήταν άπό τόν Πόντο 
(Πράξεις, 18:1)· γ) ή ύπαρξη γυναικών διακόνων (διακονισσών) μαρτυρείται μόνο 
στόν Πόντο καί τήν Κόρινθο (βλ. σημ. 18)· δ) τήν έπιστολή τού έπισκόπου τής 
Κορίνθου Διονύσιου σέ άδελφούς τοΰ Πόντου (βλ. σημ. 23).

11. Στίς Πράξεις Πέτρου άναφέρεται ή ύπαρξη στή Ρώμη δύο γυναικών άπό τή 
Βιθυνία πού περίμεναν τήν άφιξη τοΰ Πέτρου· βλ. James, The Apocryphal New 
Testament, σ. 307. Ό πρώτος χριστιανός άπό τόν Πόντο, πού μνημονεύεται στίς 
Πράξεις, 18:1, ήταν ό Ιουδαίος Άκύλας.
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πρόοδο τών έργασιών του δι’ άλληλογραφίας, καί λίγο πριν πεθάνει, τό 
113, έγραψε καί τήν περίφημη επιστολή του, πού άναφέρεται στούς 
διωγμούς των χριστιανών τής περιοχής12. ’Από τήν επιστολή αύτή πλη
ροφορούμαστε αρκετά ένδιαφέροντα στοιχεία. Κατ’ αρχήν, ορισμένοι κα
τηγορούμενοι, προσπαθώντας να άποφύγουν τήν καταδίκη, δήλωσαν ότι 
είχαν πάψει να είναι χριστιανοί άπό είκοσι χρόνια. Αύτό σημαίνει ότι 
υπήρξαν χριστιανοί πρίν τό ενενήντα, δηλαδή μέσα στήν ίδια δεκαετία 
πού γράφτηκε, όπως πιστεύεται, ή έπιστολή τού Πέτρου13. Οί διωγμοί, 
για τούς όποιους μάς μιλούσε ήδη ή έπιστολή τού Πέτρου, είχαν άποτρέ- 
ψει πολλούς άπό τή συμμετοχή τους στις χριστιανικές κοινότητες. Οί 
περισσότεροι όμως φαίνεται ότι δέν έγκατέλειψαν τή νέα τους θρησκεία, 
καί κοντά σ’ αύτούς είχαν προστεθεί καί πολλοί καινούριοι. Ή έπιστολή 
του Πέτρου άπευθυνόταν χαρακτηριστικά σέ δούλους καί γυναίκες14. Ή 
επιστολή τού Πλίνιου άναφερόταν σέ χριστιανούς όλων τών ήλικιών καί 
όλων τών κοινωνικών τάξεων, σέ γυναίκες καί άντρες, όρισμένοι μάλιστα 
άπό τούς όποιους ήταν Ρωμαίοι πολίτες (πού, όπως άλλοτε ό Παύλος, 
έπρεπε νά δικαστούν στήν Ρώμη).

Ούτε ή μιά ούτε ή άλλη έπιστολή δέν κατονόμαζαν συγκεκριμένες πό
λεις, άλλά ή πρώτη φαίνεται νά άπευθυνόταν αποκλειστικά σέ έλληνόφω- 
νους χριστιανούς, πού στήν περίπτωση τού Πόντου θά πρέπει νά κατοι
κούσαν σέ μιά-δυό μεγάλες παραλιακές πόλεις. ’Αντίθετα, ή έπιστολή τού 
Πλίνιου δήλωνε ρητά ότι χριστιανοί υπήρχαν όχι μόνο στις πόλεις άλλά 
καί στά χωριά. Ή πληροφορία αύτή, άν καί δέν μάς διαφωτίζει στό θέμα

12. Πλίνιος, Epist., Χ.96. Γιά τό νομικό καθεστώς τών διωγμών, όπως άπορρέει 
από τήν έπιστολή τού Πλίνιου καί τήν άπάντηση τού Τραϊανού, βλ. G. Ε. Μ. de 
Ste. Croix, «Why were the early Christians persecuted?», ξαναδημοσιευμένο στό 
Μ. I. Finley (έκδ.), Studies in Ancient Society, R.K.P., Λονδίνο 1974. Ή έπι
στολή έχει σχολιαστεί άπό πάρα πολλούς μελετητές· ένδεικτικά βλ. G. Bardy, 
The Church at the End of the First Century, Λονδίνο 1938, σ. 39-44, καί πρόσ
φατα R. L. Wilken, The Christians as the Romans Saw Them, Yale University 
Press, New Haven - Λονδίνο 1984, σ. 1-30 (ελληνική μετάφραση τής έπιστολής 
άπό Χρ. Παπαδόπουλο, «'Η Ρωμαϊκή πολιτεία καί ό Χριστιανισμός», στή Θεολο
γία, 1, 1923, σ. 261 κέ. καί 2, 1924, σ. 5 κέ.).

13. Ή ήθική διδασκαλία τών χριστιανών τού Πλίνιου είναι συμβιβάσιμη μέ τά 
διδάγματα τής έπιστολής τού Πέτρου. Τά στοιχεία μας ώστόσο είναι λίγα γιά νά 
συνάγουμε άμεση έπίδραση τής έπιστολής.

14. Ή έμφαση τής έπιστολής δείχνει ότι ήταν δύσκολο στούς δούλους νά συμ
βιβαστούν μέ τό ρόλο τους στά πλαίσια τής νέας θρησκείας. Οί πρώτες χριστι
ανικές κοινότητες είχαν ελάχιστους δούλους, κι αύτούς κατ’ έξαίρεση.
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τής γλώσσας, είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί στις αρχές του δεύτερου 
αίώνα ό χριστιανισμός δέν είχε σημειώσει πρόοδο στήν ύπαιθρο καί τούς 
άγρότες άλλων περιοχών. ’Ακόμα, τόν Πλίνιο άνησυχοΰσε ό μεγάλος 
αριθμός τών χριστιανών καί ή πεποίθησή του ότι ή ίστορία αύτή τών 
διωγμών δέν θά είχε σταματημό.

Ό Πλίνιος, ολιγόλογος καί άκριβολόγος, έδινε μέ τήν έπιστολή του 
αναφορά καί γιά τις λατρευτικές συνήθειες τών χριστιανών τής Βιθυνίας 
καί τού Πόντου, όπως τίς είχε έξακριβώσει άπό τούς ίδιους. Συναντιόν
ταν, έγραφε, τακτικά, πρίν χαράξει, σέ καθορισμένες μέρες, γιά νά ψάλ
λουν ύμνους ό ένας μετά τόν άλλο προς τιμήν τού Χριστού ώς Θεού. 
’Ακόμα, αύτοδεσμεύονταν μέ όρκο, όχι γιά κακοποιό σκοπό, άλλά γιά νά 
άπόσχουν άπό κλοπές, ληστείες καί μοιχεία, νά μήν αθετήσουν ποτέ τό 
λόγο τους καί νά έπιστρέφουν τίς καταθέσεις όταν τούς ζητούνται πίσω. 
Μετά άπ’ αύτή τήν τελετή συνήθιζαν νά ξανασυγκεντρώνονται αργότερα 
γιά νά φάνε κοινές καί άκίνδυνες τροφές. Ό Πλίνιος είχε συλλάβει καί 
δύο δούλες, πού οί χριστιανοί τίς άποκαλοΰσαν διακόνισσες. Γιά νά 
απαλλάξει τούς κατηγορούμενους ό Πλίνιος τούς ζητούσε νά έπαναλά- 
βουν μιά διατύπωση έπίκλησης στούς Θεούς, νά κάνουν προσφορές μέ 
κρασί καί λιβάνι στό άγαλμα τού αύτοκράτορα καί νά βλασφημήσουν τό 
όνομα τού Χριστού. Κανένας γνήσιος χριστιανός, κατά τις πληροφορίες 
τού Πλίνιου, δέν μπορούσε νά πειστεί νά τά κάνει αύτά. Μένει μία τελευ
ταία πληροφορία. Ό Πλίνιος δέν έψαχνε νά βρει χριστιανούς. ’Αναγκά
στηκε νά άσχοληθεΐ μαζί τους μετά άπό άναφορές καί καταγγελίες πού 
τού έγιναν. Όσο περισσότερο άσχολιόταν, τόσο αΰξαιναν καί οί καταγ
γελίες. Μάλιστα κυκλοφορούσε καί ένα άνώνυμο φυλλάδιο, μέ ονόματα 
διαφόρων πού κατηγοροΰνταν ώς χριστιανοί.

Πριν προχωρήσουμε περισσότερο, άς προσέξουμε καλύτερα μιά-δυό 
άπό τίς πληροφορίες πού έχουμε γιά τούς χριστιανούς τού Πόντου μέχρι 
τις αρχές τού δεύτερου αίώνα. Τά όσα μάς λέει ό Πλίνιος, δέν έχουμε 
λόγο νά τά άμφισβητήσουμε καθώς ήταν άνακριτής καί διώκτης τών χρι
στιανών. Έτσι, δέν είχε λόγο, γιά παράδειγμα, νά ύπερβάλει σχετικά μέ 
τούς άριθμούς τών χριστιανών. Μέσα άπό τό πρίσμα τού Ρωμαίου νομο
μαθούς, οί χριστιανοί έμφανίζονται φιλήσυχοι, ήθικοί καί μέ πνεύμα συν
τροφικότητας. Τό ρωμαϊκό κράτος δέν έχει κίνητρο γιά νά τούς διώξει. 
Μέχρι τήν έποχή εκείνη, όπως σαφώς βεβαιώνει ό Πλίνιος στήν έπι
στολή του, καί όπως είμαστε σέ θέση νά ξέρουμε καί άπό άλλες πηγές, ή 
πίεση γιά τή δίωξη τών χριστιανών προερχόταν άπό τά κάτω, άπό τούς 
άπλούς πολίτες. Βρισκόμαστε άκόμα πολύ μακριά άπό τήν έποχή πού θά 
άντιστραφοΰν οί όροι καί ή εντολή γιά τούς διωγμούς δίνεται έκ τών άνω,
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ένώ ό άπλός κόσμος άρχίζει νά αντιμετωπίζει μέ συμπάθεια τούς χριστια
νούς. Στις αρχές τού δεύτερου αιώνα, οί μεγαλύτεροι διώκτες των χριστια
νών ήταν άκόμα οί συμπολίτες τους, έθνικοί καί ’Ιουδαίοι. Τά κίνητρα 
αυτής τής έχθρας δέν κατονομάζονται στήν επιστολή πού μάς άπασχολεΐ, 
άλλες όμως πηγές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ή διαμάχη ήταν κυρίως 
θρησκευτική καί όχι οικονομική, πολιτική ταξική, έθνική ή άλλη. Οί μή 
χριστιανοί, όλων τών θρησκειών, άντιδροΰσαν στήν περιφρόνηση καί τήν 
προσβολή τών θρησκευτικών τους αισθημάτων άπό τούς χριστιανούς. Ή 
ρωμαϊκή διοίκηση άνταποκρινόταν πολλές φορές εντελώς απρόθυμα στήν 
πίεση τής λαϊκής αγανάκτησης15. Μάλιστα ό Τραϊανός, στήν άπάντησή 
του στήν επιστολή τού Πλίνιου, όριζε ότι τά άνώνυμα φυλλάδια δέν θά 
έπρεπε νά λαμβάνονται καθόλου υπόψη. «Δημιουργούν τό χειρότερο είδος 
προηγούμενου», έγραφε, «καί είναι έντελώς άνάρμοστα στό πνεύμα τής 
εποχής μας»16. Αύτό σήμαινε ότι γιά νά διωχτεί ένας χριστιανός έπρεπε 
νά τόν καταγγείλει κάποιος επώνυμα, υποβαλλόμενος ό ίδιος σέ όλους 
τούς κόπους άλλά καί τούς κινδύνους μιας τέτοιας δικαστικής διαδικα
σίας -έξ οδ καί οί ανώνυμες καταγγελίες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί τά όσα μαθαίνουμε γιά τήν κοινωνική 
σύνθεση των χριστιανών στις άρχές τού δεύτερου αίώνα. "Αν όλοι ή οί 
περισσότεροι χριστιανοί άνήκαν στά κατώτερα στρώματα, καί άν άνά- 
μεσά τους ύπήρχαν ιδιαίτερα πολλοί δούλοι, ό Πλίνιος θά είχε κάθε λόγο 
νά τό άναφέρει. Καί όμως, δήλωνε ρητά ότι οί χριστιανοί προέρχονταν 
άπ’ όλες τίς κοινωνικές τάξεις, όλες τις ήλικίες καί τών δύο φύλων. 'Ορι
σμένοι μάλιστα ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Δυστυχώς δέν μαθαίνουμε λεπτο
μέρειες, έκτος άπό τό ότι άνάμεσα στούς άνακρινόμενους ύπήρχαν δύο 
δούλες, καί ότι στον όρκο τών χριστιανών γινόταν αναφορά σέ χρημα
τικά δάνεια καί καταθέσεις. "Ας προσέξουμε αυτές τίς δύο λεπτομέρειες. 
Άπό άλλες πηγές, όπως οί Πράξεις τών αποστόλων, είμαστε σέ θέση νά 
ξέρουμε ότι πολύ συχνά γινόταν έκχριστιανισμός μιας ολόκληρης οικο
γένειας. Κάτω άπ’ αύτές τίς συνθήκες ήταν δυνατόν νά έκχριστιανιστοΰν 
καί ορισμένοι άπό τούς οικιακούς δούλους. ('Ο έκχριστιανισμός 
δούλων μέ κυρίους έθνικούς ήταν σπάνιος καί πρακτικά πολύ δύσκο
λος17). Οί οικιακοί δούλοι, πού συνέχιζαν νά έκτελοΰν κανονικά τά κα

ί 5. Ή γνωστή στάση του Πόντιου Πιλάτου άποτελεϊ κατά κάποιο τρόπο πρό
τυπο συμπεριφοράς τών Ρωμαίων διοικητών μέχρι τόν τρίτο περίπου αίώνα' βλ. 
G. Ε. Μ. de Ste. Croix, «Why were the early Christians persecuted?», σ. 225.

16. Πλίνιος, Epist., X.97.
17. Μέ τίς σχέσεις χριστιανισμού καί δούλων εχω άσχοληθεϊ στή διδακτορική
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θήκοντά τους καί μετά τον έκχριστιανισμό τής οικογένειας, πρόσφεραν 
καί πρόσθετες υπηρεσίες στα πλαίσια τών νέων θρησκευτικών τελετών. 
Μ’ αυτή τήν έννοια τής παροχής υπηρεσιών, οί δούλες πού είχε συλλάβει 
ό Πλίνιος άποκαλοΰνταν διακόνισσες (ministrae). Είναι έντελώς άπίθανο 
ό όρος διακόνισσα νά είχε τό βάρος εκκλησιαστικού τίτλου στήν περί
πτωση αύτή. Ό όρος διάκονος δέν είχε πάρει έκείνη τήν εποχή άποκλει- 
στικά τή σημασία ένός ίεραρχικοΰ τίτλου. ’’Αλλωστε, ή μοναδική άλλη 
φορά πού μιά γυναίκα άποκαλεϊται διάκονος είναι στήν προς Ρωμαίους 
επιστολή τού Παύλου. Τό όνομα τής γυναίκας αύτής, Φοίβη, είναι χαρα
κτηριστικό όνομα δούλης ή άπελεύθερης18.

Μιά δεύτερη λεπτομέρεια πού περιέχεται στήν επιστολή τού Πλίνιου 
σχετικά με τήν κοινωνική σύνθεση τών χριστιανικών κοινοτήτων μάς 
παραπέμπει σε κάποιου είδους χρηματιστικές δραστηριότητες. Βέβαια, ή 
διατύπωση είναι γενική καί άσαφής (θυμίζει τό «άποδότε πάσι τάς όφει- 
λάς» τής προς Ρωμαίους έπιστολής). Θά μπορούσε νά άναφέρεται σ’ ένα 
γενικό κώδικα ήθικής συμπεριφοράς χωρίς νά έχει ιδιαίτερο βάρος. (Ή 
έκφραση «γίνεσθε δόκιμοι τραπεζΐται», πού άνήκει στά 'Άγραφα, δηλαδή 
λόγια τού ’Ιησού πού δέν άπαντοΰν στον κανόνα, είναι συνήθης στούς 
εκκλησιαστικούς πατέρες.) Τυχαίνει όμως νά ξέρουμε ότι τό έπάγγελμα 
τού τραπεζίτη ήταν πολύ διαδεδομένο άνάμεσα στούς πρώτους χριστι
ανούς19. Ήταν ενα έπάγγελμα πού τό άσκοΰσαν συνήθως δούλοι ή άπε- 
λεύθεροι γιά λογαριασμό τών κυρίων τους ή τών πατρώνων τους. Φαίνε
ται πιθανό νά έχουμε λοιπόν εδώ μιά άκόμα ένδειξη τής διάδοσης τού 
επαγγέλματος αύτοΰ στις χριστιανικές κοινότητες20.

’Άς τελειώσουμε τό σχολιασμό αύτής τής έπιστολής μέ μιά έπιφύλαξη. 
Ό Πλίνιος ήταν άντικειμενικός καί άκριβολόγος παρατηρητής, άλλα δέν 
μπορούμε νά πούμε ότι άπό τήν οπτική του έλειπε κάθε προκατάληψη.

μου διατριβή Social Status and Conversion, Ph. D. Thesis, Brunei University, 
Αονδίνο 1983, σ. 32-117 (ύπό έκδοση).

18. Ρωμ., 16.1. Ή Φοίβη άποκαλεϊται διάκονος τής έκκλησίας τής έν Κεγχρε- 
αϊς, πού ήταν τό άνατολικό λιμάνι τής Κορίνθου· βλ. Daniélou - Marrou, The 
Christian Centuries, σ. 50-5. Γιά ζητήματα έκκλησιαστικής οργάνωσης καί ειδι
κότερα γιά τούς διακόνους βλ. Μ. Goguel, The Primitive Church, Λονδίνο 1964, 
σ. 116-63, καί A. Harnack, The Constitution and Law of the Church in the First 
Two Centuries, Λονδίνο 1910, σ. 53 κέ., 112 κέ.

19. D. Kyrtatas, Social Status and Conversion, σ. 151-3.
20. Ενδιαφέρουσα είναι ή περιγραφή στήν παραβολή τών ταλάντων Ματθ. 

25:14-30 καί Λουκ. 19:12-27.
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'Ως εκπρόσωπος του αύτοκράτορα, άλλά καί ώς νομικός, ένδιαφερόταν 
κυρίως να ελέγξει τις παραβάσεις τοΰ νόμου. Ή ουσία του θρησκευτικού 
ζητήματος τόν άφηνε άδιάφορο. 'Η ρωμαϊκή άριστοκρατία καί διοίκηση 
ήταν πολύ άνεκτική άπέναντι στις θρησκείες των κατοίκων τής αύτοκρα- 
τορίας. Βέβαια, για πολλές άπ’ αυτές τις θρησκείες δέν αισθανόταν παρά 
περιφρόνηση, άλλά δέν παρεμπόδιζε τούς οπαδούς τους στήν άσκηση των 
λατρευτικών τους συνηθειών. Εκείνο πού τούς ένοχλοΰσε μέ τούς χρι
στιανούς ήταν ή άρνησή τους παράλληλα μέ τή δική τους θρησκεία νά 
τιμούν καί τούς θεούς τής Ρώμης καθώς καί τόν αύτοκράτορα. “Ετσι λοι
πόν καί ό Πλίνιος δέν αισθανόταν καμιά υποχρέωση, άλλά δέν είχε καί 
κανένα ένδιαφέρον, νά έμβαθύνει περισσότερο στήν ουσία τοΰ θρησκευ
τικού ζητήματος. Ή μοναδική του κρίση, χωρίς νά τήν τεκμηριώνει, 
ήταν ότι έρευνώντας δέν είχε άνακαλύψει τίποτα άλλο άπό μιά έκφυλι- 
σμένη μορφή λατρείας (μίασμα δειδιδαιμονίας) πού οί πιστοί τήν έφθαναν 
σέ παράλογα όρια21. Αυτή ή διατύπωση στό στόμα ένός Ρωμαίου άριστο- 
κράτη θά μπορούσε νά σημαίνει σχεδόν ό,τιδήποτε, άλλά κάποιες μεταγε
νέστερες πληροφορίες ϊσως μάς φωτίζουν περισσότερο.

Οί έπόμενες πληροφορίες μας γιά τό χριστιανισμό τοΰ Πόντου έρχον
ται άπό τήν έποχή τοΰ αύτοκράτορα Μάρκου Αύρήλιου. Καί πάλι ή εύ
νοια τής τύχης μάς διασταυρώνει τις παρατηρήσεις ένός έθνικοΰ καί ένός 
χριστιανού. 'Ο σατιρικός συγγραφέας Λουκιανός, σ’ ένα άπό τά τελευταία 
του έργα, τόν ’Αλέξανδρο, έγραφε γιά τήν περιοχή τοΰ Πόντου ότι ήταν 
γεμάτη άπό άθεους καί χριστιανούς. (Γιά τούς έθνικούς τής έποχής οί δύο 
αύτοί όροι ήταν συχνά συνώνυμοι.) 'Ο κατηγορηματικός τόνος τής διατύ
πωσης αύτής, άπό τή γραφίδα ένός έχθροΰ τοΰ χριστιανισμού, άποτελεΐ 
άκριβή δείκτη τής άνάπτυξης τής νέας θρησκείας γύρω στά 170. Δυό γε
νιές περίπου μετά τό θάνατό του, οί φόβοι τοΰ Πλίνιου μοιάζει νά έπιβε- 
βαιώνονται. Ό Λουκιανός μάλιστα, άναφερόμενος σέ ολόκληρη τήν 
περιοχή, καθιστά άρκετά σαφές ότι δέν έχει μόνο τίς βασικές πόλεις κατά 
νοΰ, άλλά καί τήν ύπαιθρο. Κατά τήν περιγραφή, οί χριστιανοί είχαν 
άποθρασυνθεΐ καί βλαστημούσαν άχρεία έναν προφήτη τών έθνικών. Καί 
ό προφήτης καλοΰσε τούς πιστούς του νά πετροβολούν τούς χριστιανούς, 
άν ήθελαν νά έχουν τήν εύνοια τοΰ Θεού22.

21. Γιά τό σκοπό αυτό ό Πλίνιος άνέκρινε τίς δύο δούλες, πού κατά τή ρωμαϊκή 
νομοθεσία περί δούλων έπρεπε νά βασανιστούν πρώτα, γιά νά θεωρείται ή μαρτυ
ρία τους έγκυρη- Πλίνιος, Epist., Χ.96.

22. Λουκιανού, ’Αλέξανδρος, 25, Βιβλιοθήκη «Παπύρου», τ. 11, σ. 943 (μετ. Ν.
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Ή δεύτερη πηγή μας χρονολογείται άκριβως τήν ίδια περίοδο. Πρόκει
ται για επιστολές τοΰ έπισκόπου τής Κορίνθου Διονύσιου. Καί μόνο τό 
γεγονός ότι, γύρω στα 180, ό επίσκοπος τής Κορίνθου άλληλογραφοδσε 
μέ τούς χριστιανούς τοΰ Πόντου είναι αξιοσημείωτο. Του Διονύσιου μνη
μονεύονται άπό τόν έκκλησιαστικό ιστορικό Ευσέβιο οκτώ έπιστολές: 
μία προς τούς Λακεδαιμονίους, μία προς τούς ’Αθηναίους, δύο προς τήν 
Κρήτη (Γόρτυνα καί Κνωσό), μία προς τούς Ρωμαίους, μία προσωπική σέ 
μία γυναίκα καί τέλος άπό μία προς τή Νικομήδεια καί τήν ’Άμαστριν2-1. 
Ή Νικομήδεια ήταν πόλη τής Βιθυνίας καί ή ’Άμαστρις τοΰ Πόντου. 
Έχουμε έτσι μία είκόνα τής δικτύωσης καί των έπαφών τής έκκλησίας 
τής Κορίνθου. Ή έπικοινωνία μέ τήν ’Αθήνα, τή Σπάρτη, άλλά καί τήν 
Κρήτη δέν προκαλεΐ μεγάλο ένδιαφέρον. Ή έπικοινωνία Ρώμης-Κο- 
ρίνθου χρονολογείται άπό τούς άποστολικούς χρόνους καί τούς χρόνους 
των άποστολικών πατέρων τοΰ τέλους τοΰ πρώτου αιώνα. Ρώμη καί Κό
ρινθος τήν έποχή έκείνη ήταν σέ στενή συνεργασία, βασικά κέντρα τής 
υπό διαμόρφωση ορθοδοξίας. ’Αλλά ή έπικοινωνία Κορίνθου-Πόντου δέν 
είναι τόσο αυτονόητη - άν καί ή άνάμνηση μιας τέτοιας έπικοινωνίας 
διασώζεται στό ύποτιθέμενο ταξίδι τοΰ άπόστολου Άνδρέα γιά τό όποιο 
έγινε λόγος πιό πάνω. Μιά τέτοια έπαφή θά δικαιολογοΰσε τό ένδιαφέρον 
τής μιας έκκλησίας γιά τήν άλλη (βλ. σημ. 10). Ή έπιστολή όμως τοΰ 
Διονύσιου πρός τήν "Αμαστριν παρουσιάζει καί ενα άλλο ένδιαφέρον. 
Όπως παρατηρεί ό μελετητής τοΰ χριστιανισμού W. Bauer, ή έπιστολή 
δέν άπευθυνόταν, όπως συνηθιζόταν, στον έπίσκοπο τής ποντιακής πό
λης24. Όλως περιέργως άπευθυνόταν σέ δύο πρόσωπα (τούς Βακχυλίδη 
καί Έλπιστο) πού, όπως πληροφορούμαστε, είχαν προτρέψει τόν Διονύ
σιο νά τούς γράψει. Τό περιεχόμενο τής έπιστολής, όπως μάς τό συνοψί
ζει ό Ευσέβιος, άναφερόταν σέ θέματα έρμηνείας των Γραφών, σέ ζητή
ματα ήθικής (γάμος καί άγνεία) καί σέ ζητήματα έκκλησιαστικής πολιτι
κής, συγκεκριμένα στό ζήτημα τής έπιστροφής στήν έκκλησία όσων εί
χαν άπομακρυνθεΐ είτε άπό «πλημμέλεια» είτε άπό «αιρετική πλάνη»25.

Αύτό τό τελευταίο ζήτημα οδηγεί τή συζήτησή μας σ’ ενα πεδίο γιά τό 
όποιο μέχρι στιγμής δέν είπαμε τίποτα. Τί είδους ήταν ό χριστιανισμός

Σφυρόερα). "Αλλη μια ένδειξη ότι τούς διωγμούς τών χριστιανών τούς προκαλού- 
σαν οί συμπολίτες τους εθνικοί άντιδρώντας στίς προκλήσεις τών πρώτων.

23. Εύσέβιος, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, IV.23.
24. W. Bauer, ßrtbodoxy and Heresy, σ. 90-1, 106, 125.
25. Εύσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία, IV.23.
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του Πόντου; Ή επιστολή του Πέτρου μάς άφήνει νά έννοήσουμε ότι οί 
παραλήπτες της κινούνταν σέ γενικές γραμμές στά πλαίσια τής τότε «ορ
θοδοξίας» -χωρίς όμως νά είναι σαφές αν αυτό ϊσχυε γιά τήν πλειοψηφία 
τών χριστιανών τού Πόντου ή γιά μία μόνο ομάδα. 'Ο Πλίνιος καί ό 
Λουκιανός δέν ένδιαφέρονταν γιά τό πρόβλημα, καί κατά πάσα πιθανό
τητα τό άγνοοΰσαν. Ό Διονύσιος τής Κορίνθου, όμως, καθιστούσε σαφές 
ότι στά τέλη τού δεύτερου αιώνα υπήρχαν στον Πόντο αιρετικοί, ορισμέ
νοι άπό τούς όποιους ήθελαν νά γίνουν δεκτοί άπό τούς ορθόδοξους κύ
κλους. Μάλιστα, τό γεγονός ότι ό επίσκοπος τής Κορίνθου δέν άπηύθυνε 
τήν έπιστολή του στον επίσκοπο τής ποντιακής κοινότητας (αν καί ή 
έπιστολή μνημόνευε τό όνομά του, άγνωστο γιά ποιο λόγο), όπως ήταν ό 
κανόνας, άλλά σέ δύο άπλούς χριστιανούς, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. 
Μήπως ή κυρίαρχη τάση τού χριστιανισμού στον Πόντο δέν ήταν τής 
άρεσκείας τών ορθόδοξων κέντρων, καί μήπως είναι αυτός ό λόγος πού, 
αν καί τόσο πολυάνθρωπη ή χριστιανική κοινότητα τού Πόντου, άκοΰμε 
γι’ αυτήν τόσο λίγα (σχεδόν τίποτα) άπό τούς εκκλησιαστικούς πατέρες 
καί ιστορικούς; Είναι δύσκολο νά άπαντήσουμε μέ σιγουριά στά ερωτή
ματα αύτά. Εκείνο πού φαίνεται βέβαιο είναι ότι ό Διονύσιος έπιχει- 
ροΰσε νά διευρύνει τή «ρωμαιοκορινθιακή» σφαίρα έκκλησιαστικής επιρ
ροής καί έγραφε όπου μπορούσε. Μέ τή Βιθυνία καί τόν Πόντο είχε κά
ποιες επαφές καί προσπάθησε νά τις άξιοποιήσει. Είκοσι χρόνια άργό- 
τερα οί επίσκοποι τού Πόντου, μέ έπικεφαλής τόν Πάλμα (τού όποιου τό 
όνομα πληροφορούμαστε ότι ό Διονύσιος είχε μνημονεύσει στήν έπι
στολή του), τάχθηκαν σέ κοινή τους σύνοδο μέ τό μέρος τής έκκλησίας 
τής Ρώμης, έναντίον τών άλλων ασιατικών έκκλησιών, στό θέμα τού έορ- 
τασμού τού Πάσχα26. Αύτό άποτελεϊ ένδειξη ότι στό τέλος τού δεύτερου 
αιώνα ή έπιρροή τής Ρώμης στον Πόντο, μέσω Κορίνθου, είχε διευρυνθεΐ 
τουλάχιστον ώς προς ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.

Ότι υπήρχαν αιρετικοί στήν περιοχή πού μάς ένδιαφέρει είναι σίγουρο. 
Πόσοι ήταν αυτοί σέ σχέση μέ τούς ορθόδοξους, είναι ένα ζήτημα πού 
πρέπει νά παραμείνει άνοιχτό. ”Ας προσπαθήσουμε τώρα νά προσδιορί
σουμε τό είδος τής αίρεσης ή τών αιρέσεων πού κυριαρχούσαν στον Πόν
το. Διάφορες ένδείξεις οδηγούν στό συμπέρασμα ότι έχουμε νά κάνουμε 
μέ μαρκιωνιστές, δηλαδή οπαδούς τού Μαρκίωνα. Ό ίδιος ό Μαρκίων 
ήταν κάτοικος τής Σινώπης, παραλιακής πόλης τού Πόντου, όπου ό πατέ
ρας του ήταν τοπικός έπίσκοπος. Άπό τή Σινώπη ό Μαρκίων έφυγε γιά 
τή Ρώμη γύρω στό 140, πού σημαίνει ότι υπήρχαν όπαδοί του στήν περι

26. "Ο.π., V.23.3.
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οχή του Πόντου πριν άπ’ αύτή τή χρονολογία27. Ή έπιστολή τοΰ Διονύ
σιου στούς χριστιανούς τής Νικομήδειας ήταν πολεμική κατά τοΰ Μαρ- 
κίωνα, ένώ στήν έπιστολή του στούς φίλους του άπό τήν Άμαστριν ζη
τούσε να γίνονται εύκολα δεκτοί στούς κόλπους τής έκκλησίας οί έξ αι
ρετικών χριστιανοί. 'Υπάρχουν κι άλλα στοιχεία πού οδηγούν στό συμ
πέρασμα ότι οί οπαδοί τοΰ Μαρκίωνα ήταν πολυάριθμοι στον Πόντο. 
Δυστυχώς όμως, πέραν τών μαρκιωνιστών δέν είναι εύκολο νά προσδιορί
σουμε ποιες άλλες αιρέσεις είχαν έπιτυχία στον Πόντο. Τό σίγουρο είναι 
ότι δέν πρέπει νά παίρνουμε ώς δεδομένο ότι οί χριστιανοί τής περιοχής 
ή ή πλειοψηφία τους ήταν ορθόδοξοι, δηλαδή σύμφωνοι μέ τό δόγμα πού 
κυριαρχούσε τότε στή Ρώμη καί ορισμένες άλλες πόλεις. Οί ένδείξεις μας 
μάλιστα οδηγούν στό άντίθετο συμπέρασμα.

Αύτή περίπου ήταν ή κατάσταση τοΰ χριστιανισμού στον Πόντο στό 
τέλος τοΰ δεύτερου αίώνα. Τά στοιχεία μας είναι έξαιρετικά άποσπασμα- 
τικά καί σέ κάποιο βαθμό αντιφατικά. Αυτό είναι κατανοητό δεδομένου 
ότι οί πηγές μας προέρχονται σχεδόν άποκλειστικά άπό τούς όρθόδοξους 
κύκλους καί τούς έθνικούς. ’Έχουμε ώστόσο κάποια εικόνα μιας γοργής 
άνάπτυξης τοΰ χριστιανισμού, σέ κάποιο βαθμό αύτόνομης, σέ κάποιο 
έλεγχόμενης άπό τά μεγάλα κέντρα. Έχουμε έπίσης μία βέβαιη πληρο
φορία σχετικά μέ τήν κοινωνική σύνθεση τών χριστιανικών κοινοτήτων, 
ότι δηλαδή σ’ αύτές άνήκαν άνθρωποι όλων τών κοινωνικών τάξεων, κά
τοικοι τών πόλεων καί τής ύπαίθρου. Τέλος, έχουμε τήν ύποψία γιά κάτι 
τό άκραΐο καί ύπερβολικό στις δοξασίες τών χριστιανών αύτών, καθώς 
καί τις πληροφορίες μας γιά τή διάδοση αιρετικών τάσεων.

Γ

Στά τελευταία χρόνια τοΰ δεύτερου αιώνα ή στις άρχές τοΰ τρίτου, συν
έβη στον Πόντο ένα περιστατικό, πού μάς διέσωσε ή άνεκδοτολογική 
διάθεση τών έκκλησιαστικών πατέρων. Τό περιστατικό τό άναφέρει ό 
'Ιππόλυτος, ένας άπό τούς σημαντικότερους παράγοντες τής έκκλησίας

27. Ό Μαρκίων γύρω στά 144 άποσχίστηκε οριστικά άπό τήν εκκλησία τής 
Ρώμης καί οργάνωσε δική του εκκλησία πού σύντομα εξαπλώθηκε σέ πολλές 
περιοχές τής αυτοκρατορίας. Είναι γνωστό ότι άπέρριπτε έξ όλοκλήρου τήν Π. 
Διαθήκη καί άναγνώριζε ώς Γραφές μόνο τις έΐιιστολές τού Παύλου καί τό Εύαγ-
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τής Ρώμης του τρίτου αιώνα. ’Αξίζει να παραθέσουμε ολόκληρη τήν 
περικοπή:

Έτερος δέ τις ομοίως έν τφ Πόντω, καί αύτός προεστώς εκκλησίας, εύλα- 
βής μέν άνήρ καί ταπεινόφρων, μή προσέχων δέ άσφαλώς ταΐς γραφαΐς, 
αλλά τοίς όράμασιν οίς αύτός έώρα μάλλον έπίστευεν. ’Επιτυχών γάρ έφ’ 
ένί καί δευτέρφ καί τρίτω ένυπνΐω, ήρξατο λοιπόν προλέγειν τοίς άδελφοΐς 
ώς προφήτης· τόδε είδον καί τόδε μέλλει γίνεσθαι. Καί δή ποτέ πλανηθείς 
είπεν- γινώσκετε, άδελφοί, ότι μετά ενιαυτόν ή κρίσις μέλλει γίνεσθαι. Οί 
δέ άκούσαντες αύτοΰ προλέγοντος, ώς ότι «ένέστηκεν ή ήμέρα τού κυρίου», 
μετά κλαυθμών καί όδυρμών έδέοντο τού κυρίου νυκτός καί ήμέρας προ 
οφθαλμών εχοντες τήν έπερχομένην τής κρίσεως ήμέραν. Καί εις τοσοϋτον 
ήγαγεν φόβον καί δειλίαν τούς άδελφούς, ώστε έάσαι αύτών τάς χώρας καί 
τούς άγρούς ερήμους τά τε κτήματα αύτών οί πλείους κατεπώλησαν. Ό δέ 
εφη αύτοϊς· έάν μή γένηται καθώς είπον, μηκέτι μηδέ ταΐς γραφαΐς πιστεύ- 
σητε, άλλα ποιείτω έκαστος ύμών δ βούλεται. Τών δέ προσδοκώντων μέν τό 
άποβησόμενον καί τού ένιαυτοΰ πληρωθέντος, μηδενός δέ ών έκεΐνος ελε- 
γεν συμβάντος, αύτός μέν κατησχύνθη ώς ψευσάμενος, αί δέ γραφαί έφάνη- 
σαν άληθεύουσαι, οί δέ άδελφοί εύρέθησαν σκανδαλιζόμενοι, ώστε λοιπόν 
τάς παρθένους αύτών γήμαι καί τούς άνδρας επί τήν γεωργίαν χωρήσαι· οί 
δέ είκή τά έαυτών κτήματα πωλήσαντες εύρέθησαν ύστερον έπαιτοΰντες28.

Σέ ποιά ακριβώς περιοχή του Πόντου συνέβησαν αύτά δεν μαθαίνουμε, 
οϋτε καί ποιος ήταν αύτός ό «προεστώς εκκλησίας» - άν καί ό όρος 
παραπέμπει σέ κάποιον έπίσκοπο. Πληροφορούμαστε όμως σαφώς ότι 
πολλοί άπό τούς χριστιανούς τής έκκλησίας αύτής (αν όχι όλοι) ήταν 
γεωργοί καί άγρότες, καί μάλιστα ιδιοκτήτες τής γής τους. Είναι ακόμα 
φανερό ότι καί έδώ, όπως συνέβαινε πολύ συχνά, ολόκληρες οί οικογέ
νειες ήταν έκχριστιανισμένες καί ένδεχομένως ολόκληρο τό χωριό - άν 
πρόκειται περί χωριού.

Σέ τί είδους χριστιανισμό μάς παραπέμπει αυτή ή περιγραφή; ’Εκκλη
σιαστικοί ήγέτες μέ προφητικά χαρίσματα ή προφητικές διαθέσεις ήταν 
πιά αρκετά σπάνιοι στα τέλη τού δεύτερου αιώνα - τουλάχιστον στήν

γέλιο τού Λουκά. Ή πληροφορία ότι ό Μαρκίων είχε οπαδούς ήδη άπό τήν 
έποχή πού ήταν στόν Πόντο, προέρχεται άπό έναν πρόλογο τού δεύτερου αιώνα 
στο Κατά Ίωάννην Ευαγγέλιο- βλ. R. Μ. Grant, Second Century Christianity, Λον
δίνο 1946, σ. 93. Ή βασική μελέτη γιά τόν Μαρκίωνα είναι τού A. Harnack, 
Marcion, Λειψία 1924.

28. 'Ιππόλυτος, Εις Δανιήλ Λόγος, 4.19, Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων, τ. 6, σ. 
85-6.
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τάση τοϋ χριστιανισμού γιά τήν όποια μάς πληροφορούν οί έκκλησιαστι- 
κοί ιστορικοί. ’Εδώ μάλιστα εχουμε τό πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο τής 
πίστης ολόκληρης τής κοινότητας στις προφητικές ιδιότητες του έπικε- 
φαλής της. Ή συγκεκριμένη προφητεία σχετιζόταν μέ τή συντέλεια τοϋ 
κόσμου. Καί πάλι τό θέμα αυτό είχε πάψει νά συγκινεϊ τόσο έντονα τούς 
ορθόδοξους χριστιανούς τού δεύτερου αίώνα. Όταν παρήλθαν δύο-τρεΐς 
γενιές καί ή μεγάλη κρίση δέν είχε συντελεσθεΐ, δόθηκε άλλη έρμηνεία 
στις γραφές, πού έξακολουθούσαν νά λένε «έρχομαι ταχύ» καί «πάντων δέ 
τό τέλος ήγγικεν» (οί δύο έκφράσεις ανήκουν στήν ’Αποκάλυψη τοϋ 
’Ιωάννη 22:20 καί στήν Α' έπιστολή Πέτρου 4:7, δύο κείμενα δημοφιλή 
στή Μ. ’Ασία).

"Αν όμως ή περιγραφή αυτή δέν μάς παραπέμπει στον έπίσημο χριστι
ανισμό τοϋ δεύτερου καί τοϋ τρίτου αίώνα, μάς παραπέμπει σίγουρα στό 
ακριβώς αντίστοιχο κίνημα των μοντανιστών πού σημείωνε τήν ίδια 
έποχή μεγάλη έπιτυχία στήν γειτονική Φρυγία29. Φαίνεται ότι εχουμε νά 
κάνουμε μέ παράλληλα προφητικά καί άποκαλυπτικά κινήματα γιά τά 
όποια υπάρχουν στοιχεία καί ένδείξεις άπό όλη σχεδόν τή Μ. ’Ασία. 
Κοινό χαρακτηριστικό των κινημάτων αυτών ήταν οί άσκητικές τους τά
σεις, ή αντιπάθεια καί ή άντιπαράθεση προς τήν κοσμική έξέλιξη τοϋ 
έπίσημου χριστιανισμού καί ή πολεμική τους προς τή χαλαρότητα τών 
ήθών. Άπό τήν περιγραφή τοϋ 'Ιππόλυτου βλέπουμε ότι τόση ήταν ή 
πίστη τών χριστιανών αυτής τής ποντιακής κοινότητας στήν προφητεία, 
ώστε σταμάτησαν νά παντρεύονται (γνώριμο καί σημαντικό βήμα στήν 
άναμονή τής κρίσης) καί πολλοί πούλησαν τά κτήματά τους. Πέρασαν 
ένα χρόνο προσευχόμενοι καί περιμένοντας. Όταν είδαν ότι τό τέλος τοϋ 
κόσμου δέν έρχόταν, έπέστρεψαν στά σπίτια τους καί πάντρεψαν τις κό
ρες τους. ’Αλλά όσοι είχαν πουλήσει τά κτήματά τους βρέθηκαν στήν 
ανάγκη νά ζητιανεύουν. Τό νά ποϋμε ότι τέτοιου είδους ήταν ό χριστι
ανισμός στον Πόντο αποτελεί ισχυρισμό πού δέν τόν στηρίζουν οί πηγές 
μας. ’Εκείνο όμως πού έπιβάλλεται νά ποϋμε είναι ότι εχουμε νά κάνουμε 
μέ ενα πολύ σύνθετο φαινόμενο. Ή έννοια τοϋ έκχριστιανισμοΰ, πού 
κατά κανόνα χρησιμοποιείται άπό τούς ιστορικούς, είναι έντελώς άνε- 
παρκής καί δίνει λάθος είκόνα τής κατάστασης δεδομένου ότι παραπέμπει 
σ’ έναν όμοιογενή καί ορθόδοξο χριστιανισμό.

29. Γιά τόν Μοντανό καί τό κίνημα τών μοντανιστών, βλ. Ευσέβιος, ’Εκκλησι
αστική Ιστορία, V.15 κέ. Τό κίνημα αύτό είχε έντονες άσκητικές καί προφητικές 
τάσεις καί στήν πρώτη του φάση, στά τέλη τοϋ δεύτερου αίώνα, τράφηκε μέ τήν 
προσδοκία τής έπικείμενης έλευσης τοϋ Παράκλητου. Γιά τό μοντανισμό, βασική 
παραμένει ή μελέτη τοϋ P. de Labriolle. La Crise niontaniste, Παρίσι 1913.

62



Ο ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

“Εχουμε πιά φθάσει στά μέσα περίπου του τρίτου αίώνα. Γύρω στο 240, 
ό Γρηγόριος, ό έπονομαζόμενος Θαυματουργός, έπέστρεψε στήν γενέ
τειρά του, τήν Νεοκαισάρεια του Πόντου, έχοντας προσηλυτιστεί άπό τόν 
Ωριγένη στήν Παλαιστίνη. 'Ο επίσκοπος Άμάσειας τόν χειροτόνησε 
έπίσκοπο στή γειτονική Νεοκαισάρεια, όπότε άρχισε μία σταδιοδρομία 
τριάντα χρόνων άπό τίς πιό λαμπρές στήν ιστορία τής διάδοσης τού χρι
στιανισμού. Μέ τόν Γρηγόριο μπαίνουμε σέ ενα νέο κεφάλαιο τής ιστο
ρίας τού «έκχριστιανισμοΰ» τού Πόντου, τό όποιο χρειάζεται ειδική, ξε
χωριστή μελέτη. Μπορούμε ώστόσο έδώ νά χρησιμοποιήσουμε δύο πλη
ροφορίες πού μάς παρέχονται γιά νά συμπληρώσουμε κάπως τήν εικόνα 
πού έχουμε συνθέσει. Κατά τόν Γρηγόριο Νύσσης, βιογράφο τού Γρηγό- 
ριου τού Θαυματουργού, ό έπίσκοπος Νεοκαισάρειας ισχυρίστηκε λίγο 
πριν πεθάνει ότι δέν υπήρχαν πιά στήν περιοχή του περισσότεροι άπό 17 
είδωλολάτρες, όσους άκριβώς χριστιανούς είχε βρει όταν άρχισε τή στα
διοδρομία του10. Παρά τή δόση υπερβολής πού υπάρχει στή διατύπω
ση, δέν έχουμε λόγο νά άμφιβάλλουμε γιά τό μέγεθος τής έπιτυχίας τού 
Γρηγόριου. Οί θρύλοι πού πλάστηκαν γύρω άπ’ τό όνομά του καί τίς θαυ- 
ματουργικές του δυνάμεις, μαρτυρούν καί τό άποτέλεσμα των προσπα
θειών του. Εκείνο όμως πού φαίνεται πολύ περίεργο, είναι τό ότι βρήκε 30

30. Migne, P.G. 46, 893 κέ. Για τή δράση τού Γρηγόριου βλ. Χρύσανθος, Ή 
’Εκκλησία Τραπεζοΰντος, σ. 114 κέ.· Β. Τατάκης, Ή Συμβολή τής Καππαδοκίας στή 
Χριστιανική Σκέψη, ’Αθήνα 1960, σ. 52 κέ., καθώς καί τήν πιό πρόσφατη μελέτη 
του Κ. Μ. Φούσκα, Γρηγόριος ό Νεοκαισαρείας Έπίσκοπος ό θαυματουργός, ’Αθήνα 
1969. Τό κεφάλαιο τού έκχριστιανισμοΰ τού Πόντου πού άνοίγει μέ τόν Γρηγόριο 
είναι άνεξάντλητο καί παρά τά όσα έχουν γραφεί χρειάζεται ακόμα πολλή μελέτη. 
Στό φάκελο «Νεοκαισάρεια» του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών έχει κατα
γράφει ή ακόλουθη περιγραφή πού βεβαιώνει τήν επιβίωση τού θρύλου τού Θαυ
ματουργού μέχρι τίς μέρες μας: «ό Αγιος Γρηγόριος ό θαυματουργός ήτανε ντόπιος, 
δικός μας. Γεννήθηκε στό Νίκσαρ τότε ακόμη πού οί άνθρωποι πιστεύανε τ’ Αγάλματα 
κι αυτός έγινε χριστιανός καί κατόρθωσε καί τούς απίστους στό Νικσάρ νά τούς κάνει 
νά πιστέψουνε τού Χριστού τή θρησκεία. Είχε μάθει πολλά γράμματα, σπούδασε καί 
θεολογία καί ό Χριστός τού έβαλε μέσα του μεγάλη δύναμη κι έκανε πολλά θαύματα γι ’ 
αυτό τόν ονόμασε ή εκκλησία θαυματουργό. Λέγανε πώς Ανθρώπους άνάστησε, ξέρανε 
λίμνες, τό νερό των ποταμών γύρισε». Γιά τά προβλήματα πού παρουσιάζει ή με
λέτη τού Βίου τού Γρηγορίου τού θαυματουργού καί τήν προτεραιότητα πού έχει ή 
συριακή μετάφραση ώς πρός τήν διασωζόμενη έλληνική, βλ. R. MacMullen, Ch
ristianizing the Roman Empire, Yale University Press, New Haven - Λονδίνο 
1984, σ. 145 σημ. 1. Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις γίνονται άκόμα στό άρθρο τού 
ίδιου συγγραφέα «Two Types of Conversion» στό Vigiliae Christianae, 37, 1983, 
σ. 186 κέ.
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στήν περιοχή του (όχι μόνο στήν πόλη του) 17 χριστιανούς όταν πρωτο- 
επέστρεψε. Άπ’ όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, θά περιμέναμε πολύ περισ
σότερους σέ μία πόλη όπως ή Νεοκαισάρεια. Ή μόνη λογική εξήγηση 
είναι ότι (πάντα μέ δόση υπερβολής) στήν περιοχή τού Γρηγόριου δέν 
υπήρχαν παρά ελάχιστοι χριστιανοί τής άρεσκείας του, δηλαδή ορθόδοξοι. 
"Αν έτσι έχουν τά πράγματα, αυτό δέν θά έπρεπε νά μάς προξενήσει με
γάλη έντύπωση, υστέρα άπ’ όσα εχουμε άναφέρει μέχρι τώρα31.

Ή δεύτερη σημαντική πληροφορία άπό τή δράση τού Γρηγόριου, στήν 
όποια θά άρκεστοΰμε έπί τού παρόντος, προέρχεται άπό μια έπιστολή τού 
ίδιου πού ονομάζεται «κανονική»32. Ή έπιστολή άναφέρεται σέ γεγονότα 
πού είχαν συμβεί τό 255, όταν οί Γότθοι εισέβαλαν στον Πόντο. Μαθαί
νουμε, λοιπόν, ότι κατά τήν έπιδρομή αυτή πολλοί, αν καί «Ποντικοί καί 
Χριστιανοί», συνεργάστηκαν μέ τούς «βαρβάρους». ’Όχι μόνο συνεργά
στηκαν, όχι μόνο αιχμαλώτισαν καί σκότωσαν συμπατριώτες τους, άλλα 
υπέδειξαν στούς Γότθους ποιά σπίτια άνήκαν σέ πλούσιους καί είχαν 
περιουσίες γιά νά αρπαχτούν. Τό φαινόμενο τής συνεργασίας τοπικών 
πληθυσμών μέ τούς είσβολείς δέν ήταν σπάνιο33. Εκείνο όμως πού πα
ρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον είναι ή σαφής ταξική διάσταση στή συμ
περιφορά ορισμένων χριστιανών τού Πόντου. ’Άραγε τό γεγονός ότι ήταν 
χριστιανοί μέ έντονα άσκητικά αισθήματα νά έπηρέασε τή στάση τους 
άπέναντι στούς πλούσιους συμπολίτες τους;

Στις αρχές τού τέταρτου αιώνα, όταν έγιναν γιά τελευταία φορά διωγμοί 
χριστιανών, ό Μαξιμΐνος καί λίγο μετά ό Λικίννιος έστρεψαν τήν προ
σοχή τους στή Βιθυνία καί τόν Πόντο, γεγονός πού βεβαιώνει τή μεγάλη 
διάδοση τού χριστιανισμού στις περιοχές αυτές. Διαμένοντας στή Νικο
μήδεια (πού στήν εποχή έκείνη είχε νά έπιδείξει έναν όνομαστό επίσκοπο 
μάρτυρα) ό Μαξιμΐνος παραδέχτηκε ότι στήν περιοχή έκείνη ζοΰσαν 
«πλειστοι τής αυτής θρησκείας» (δηλαδή χριστιανοί)34. Έπί Λικίννιου,

31. Ό Κ. Φούσκας καί πολλοί μελετητές θεωρούν ότι οί χριστιανοί τής Νε- 
οκαισάρειας ήταν ελάχιστοι πρίν τόν Γρηγόριο. Βασίζονται όμως στήν μαρτυρία 
τού Γρηγόριου Νύσσης καί τού άδελφοΰ του Μ. Βασιλείου καί έτσι δέν άνατρέ- 
πουν τόν ίσχυρισμό πού διατυπώνεται έδώ.

32. Ή έπιστολή άποτελείται άπό σύνολο κανόνων. Βλ. A. Harnack, Mission 
and Expansion, τ. 2, σ. 205 κέ. καί Κ. Φούσκα, Γρηγορίου Θαυματουργού. Ή Κανο
νική Έπιστολή, ’Αθήνα 1978.

33. Βλ. G. Ε. Μ. de Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World, 
σ. 474 κέ.

34. Εύσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία, Vili. 13 καί IX.9.
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στην Άμάσεια καί σε άλλες πόλεις τοϋ Πόντου, δόθηκε διαταγή άλλες 
έκκλησίες να γκρεμιστούν καί άλλες να άποκλειστοϋν. Πάλι έγινε δι
ωγμός έπισκόπων καί μάλιστα των πιό επιφανών, ώστε, όπως γράφει ό 
Ευσέβιος, πολλοί νά άναγκαστοϋν νά καταφύγουν στούς αγρούς καί τις 
ερήμους35. Ό χριστιανισμός τού Πόντου ήταν πιά μιά πραγματικότητα 
πού γρήγορα ξεπερνούσε τούς σύντομους διωγμούς, ξαναέκτιζε τις πολυ
άριθμες έκκλησίες του καί άποκαθιστοϋσε τούς διωγμένους έπισκόπους 
του. Παρ’ όλα αυτά, ούτε γιά τίς αρχές τοϋ τέταρτου αίώνα δεν μάς δια
σώζει ή έκκλησιαστική ιστορία περισσότερες πληροφορίες.

Δ'

Αυτές περίπου είναι όλες κι όλες οί πληροφορίες μας γιά τό χριστιανι
σμό τοϋ Πόντου μέχρι τίς άρχές τοϋ τέταρτου αίώνα - μέ έξαίρεση τή 
δραστηριότητα τοϋ Γρηγόριου τοϋ Θαυματουργοϋ, πού, όπως είπαμε, 
άπαιτει ειδική μελέτη. "Ας έπιχειρήσουμε λοιπόν δυό-τρεϊς γενικές παρα
τηρήσεις. Πρώτα άπ’ όλα είναι φανερό ότι ύπάρχει άντίφαση άνάμεσα 
στήν έξάπλωση τοϋ χριστιανισμού στήν περιοχή τοϋ Πόντου καί στις 
πληροφορίες πού μάς παρέχουν οί έκκλησιαστικοί ιστορικοί. "Ας ύπεν- 
θυμίσουμε ότι ό Ευσέβιος δέν μάς διέσωσε παρά έλάχιστα στοιχεία. 
’Αντίθετα ό Πλίνιος, ό Λουκιανός, οί έπιστολές τοϋ Διονύσιου τής Κό
ρινθου καί τό ανέκδοτο τοϋ 'Ιππόλυτου τής Ρώμης, βεβαιώνουν ότι οί 
χριστιανοί τοϋ Πόντου ήταν πολυάριθμοι καί ευσεβείς μέχρι φανατισμού. 
Πώς πρέπει νά έξηγήσουμε αύτήν τήν άντίφαση; Οί μαρτυρίες μάς οδη
γούν στό συμπέρασμα ότι στήν περιοχή τοϋ Πόντου ύπήρχαν αιρετικές 
κοινότητες. Τό λογικό συμπέρασμα είναι ότι αύτές έδιναν τό κυρίαρχο 
χρώμα στό χριστιανισμό τής περιοχής καί ότι γι’ αύτό ή ορθόδοξη έκ- 
κλησιαστική ιστορία δέν ένδιαφέρθηκε νά διασώσει περισσότερες πλη
ροφορίες. Άλλωστε, άπό τόν Ευσέβιο μαθαίνουμε μόνο γιά τήν άπόπειρα 
παρέμβασης τής ορθόδοξης Κορίνθου καί γιά τή συμμετοχή ενός Πόν
τιου έπισκόπου σε σύνοδο πού πήρε τό μέρος τής ορθόδοξης Ρώμης. Μό
νον αύτές τίς λεπτομέρειες θεώρησε άξιες νά μνημονεύσει ό ορθόδοξος 
ιστορικός.

Μέ τή φυσιογνωμία αυτή τοϋ ποντιακοΰ χριστιανισμού σχετίζεται καί 
ή γοργή του διάδοση στήν ύπαιθρο. Τό γεγονός αύτό, πού τό βεβαιώνουν 
ό Πλίνιος, ό Λουκιανός καί ό 'Ιππόλυτος, γίνεται άκόμα πιό άξιοσημεί-

35. "Ο.η., X.8.15-18.
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ωτο αν προσθέσουμε ότι στις αρχές τοϋ τέταρτου αίώνα μια τοπική σύν
οδος καθιέρωσε τό θεσμό των χωρεπισκόπων (πού ήταν γνωστοί καί ώς 
επίσκοποι των άγρών) γιά νά άνταποκριθεΐ ή έκκλησία στις ανάγκες τής 
υπαίθρου16. Τά στοιχεία μας είναι βέβαια λίγα, άλλα οφείλουμε κατ’ άρ- 
χήν νά έπισημάνουμε ότι δέν ύπάρχει ή παραμικρή ένδειξη γιά διάδοση 
τοϋ χριστιανισμού σέ άλλη γλώσσα άπό τήν έλληνική. Καί ώστόσο φαί
νεται ότι, άκόμα καί τήν περίοδο πού μάς ενδιαφέρει, οί κάτοικοι τοϋ 
Πόντου, έξω άπ’ τά άστικά κέντρα, δέν είχαν ολοκληρωτικά έξελληνι- 
στει. Γράφοντας τό δεύτερο αίώνα, ό Φιλόστρατος βεβαιώνει ότι, ένώ γιά 
παράδειγμα στήν Ηράκλεια τοϋ Πόντου οί κάτοικοι θαύμαζαν τον έλλη- 
νικό πολιτισμό, οί Πόντιοι γενικά ήταν έθνος βαρβαρικό. ’Απέδιδε μάλι
στα στή μαζική είσοδο των Ποντίων στήν ’Αθήνα φαινόμενα φθοράς τής 
άττικής γλώσσας17.

Ή έλλειψη πληροφοριών γιά τήν τοπική γλώσσα τοϋ Πόντου δέν είναι 
περίεργη. Τό ότι στήν Ίσαυρία καί τή Λυκαονία διασώζονταν άκόμα καί 
τόν έκτο αίώνα παραδοσιακές γλώσσες, τό μαθαίνουμε έντελώς περιστα- 
σιακά άπό άγιογραφικά άνέκδοτα. Άπό τόν Μ. Βασίλειο μαθαίνουμε ότι 
τό ίδιο συνέβαινε στήν Καππαδοκία, καί άπό τόν 'Ιερώνυμο ότι στή Γα
λατία οί κάτοικοι μιλούσαν κάποια κελτική γλώσσα18. Ή άπουσία μαρ
τυριών γιά τή διάδοση τοϋ χριστιανισμοΰ σέ τοπική διάλεκτο τοϋ Πόντου 
έρχεται έτσι σέ άντίθεση μέ τήν περίπτωση τής Συρίας, όπου άπό πολύ 
νωρίς τά χριστιανικά κείμενα χρειάστηκαν μετάφραση. Βέβαια οί τοπικές 
γλώσσες τοϋ Πόντου δέν διέθεταν άλφάβητο, άλλά οϋτε στή γειτονική 
’Αρμενία ύπήρχε άλφάβητο, οϋτε οί γραφές τής Αίγύπτου προσφέρονταν 
γιά χρήση άπό τούς χριστιανούς. Καί στήν Αίγυπτο ώστόσο μέ τά κοπτι- 
κά, καί στήν ’Αρμενία άργότερα, μέ ώθηση πού έδωσε ό χριστιανισμός, 
δημιουργήθηκαν γραφές γιά τίς τοπικές γλώσσες, βασισμένες μάλιστα 
στό ελληνικό άλφάβητο19. ”Ας προσπεράσουμε λοιπόν τό πρόβλημα αυτό 36 37 38 39

36. Σύνοδος Νεοκαισαρείας, Κανόνας 14· πβ. σύνοδος Άγκύρας, Κανόνας 13 
(C. J. Hefele, A History of the Christian Councils, Εδιμβούργο 1871, σ. 96, 100).

37. Philostratus and Eunapius, Lives of the Sophists, 1.25, II.1, σ. 116, 154.
38. Βλ. A. Η. M. Jones, The Greek City, σ. 41-2, καί the Decline of the Ancient 

World, Longman, Λονδίνο 1966, σ. 347.
39. Γιά τίς μεταφράσεις τής Κ.Α. βλ. Β. Metzger, The Early Versions of the 

New Testament, ’Οξφόρδη 1977. Σχετικά μέ τή γλώσσα τών χριστιανών τοϋ Πόν
του, μπορούμε άκόμα νά σημειώσουμε ότι, όπως παρατηρεί ô Harnack, τά περισ
σότερα ονόματα έπισκόπων πού διασώζονται είναι ελληνικά' βλ. Mission and Ex
pansion, τ. 2, σ. 203, 212. Αυτό όμως δέν μάς λέει πολλά γιά τούς άπλούς καί 
κυρίως τούς άγρότες χριστιανούς.
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μέ τήν ύπόθεση ότι εϊτε τά τοπικά ιδιώματα του Πόντου ήταν άσθενέ- 
στερα άπ’ αύτά άλλων περιοχών (καί κατά συνέπεια ό έξελληνισμός τοϋ 
Πόντου πιό όλοκληρωμένος) εϊτε ό χριστιανισμός ήταν λιγότερο προσ
ιτός στό μή έξελληνισμένο πληθυσμό τοϋ Πόντου άπ’ ό,τι άλλου.

Στή γοργή έξάπλωση τοϋ χριστιανισμοϋ στήν ποντιακή ύπαιθρο θά 
πρέπει νά άναζητήσουμε ορισμένα άπ’ τά χαρακτηριστικά του. Γιατί αν 
στις πόλεις ό χριστιανισμός είχε ώς άντιπάλους κυρίως τόν ’Ιουδαϊσμό 
καί τις έλληνορωμαϊκές θεότητες, στήν ύπαιθρο είχε νά άντιπαλέψει μέ 
θρησκευτικές λατρείες καθαρά είδωλολατρικές. Δέν είναι περίεργο λοιπόν 
πού ή διδασκαλία τοϋ όρθόδοξου Γρηγόριου τοϋ Θαυματουργοϋ ήταν σέ 
μεγάλο βαθμό ένας έκχριστιανισμένος παγανισμός, όπου τή λατρεία των 
ειδώλων άντικατέστησε ή λατρεία των οστών τών μαρτύρων, τις παγανι- 
στικές τελετές οί έορτές τών άγιων καί τις μαγικές δυνάμεις τών τοπικών 
ιερέων τά θαύματα τοϋ ίδιου τοϋ Γρηγόριου. Ήταν λοιπόν ό χριστιανι
σμός τοϋ Πόντου αύτό πού ονομάζουν συχνά οί ιστορικοί ένας θρησκευ
τικός συγκρητισμός; Συγκρητισμός έπικρατοΰσε στις πόλεις τών εθνικών 
εκείνη τήν εποχή καί, αν χρησιμοποιήσουμε τόν όρο κάπως χαλαρά, 
συγκρητισμός ήταν ώς ένα βαθμό ό χριστιανισμός τοϋ Γρηγόριου. ’Αλλά 
πρέπει νά είμαστε προσεκτικοί. Οί ύπερβολές πού διαπίστωσε ό Πλίνιος, 
ό μαρκιωνισμός, ό προφητικός χριστιανισμός πού περιέγραψε ό 'Ιππόλυ
τος καί ό «ταξικός» χριστιανισμός πού καταδίκασε ό Γρηγόριος, δέν 
μποροΰν νά χαρακτηρισθοΰν συγκρητισμός. 'Ο συγκρητισμός είναι 
προσπάθεια άρμονικής σύνθεσης παραδοσιακών θρησκευτικών πρακτικών 
καί δοξασιών μέσα σ’ ένα θρησκευτικό σύστημα40. 'Ο χριστιανισμός πού 
συναντήσαμε στον Πόντο ήταν άκριβώς τό άντίθετο. Ήταν άκραϊος καί 
διέφερε άπό τήν ορθοδοξία τών μεγάλων εκκλησιαστικών κέντρων έπειδή 
ήταν άπόλυτος. Ό μαρκιωνισμός καί ό μοντανισμός πού ξεσήκωσε τις 
άγροτικές μάζες στή Φρυγία ήταν ή άρνηση τοϋ παραδοσιακού. Συγ- 
κρούστηκαν μέ τήν εκκλησία τών μεγάλων χριστιανικών κέντρων όχι 
έπειδή ήθελαν νά διασώσουν εϊδωλολατρικά στοιχεία, άλλά επειδή θε
ωρούσαν ότι ή έκκλησία τών κέντρων αύτών είχε γίνει πολύ κοσμική.

Όλες οί «αιρετικές» τάσεις πού διαπιστώσαμε στον ποντιακό χριστια
νισμό είχαν λοιπόν τούτο τό κοινό χαρακτηριστικό: ήταν άδιάλλακτα 
άσυμβίβαστες μέ τις παραδοσιακές θρησκείες καί ήθελαν ενα χριστιανι
σμό άπόλυτο καί άκραΐο. Τό συμβιβαστικό πνεΰμα τό εφερε ό κατ’ έξ- 
οχήν ορθόδοξος Γρηγόριος, ό όποιος καταδίκασε τις άκρότητες, πού πριν

40. J. D. Υ. Peel, «Syncretism and Religious Change», Comparative Studies in 
Society and History, 10, 1968.
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χρόνια είχαν ειρωνευτεί ό Πλίνιος καί ό 'Ιππόλυτος. Γιατί, αν αυτός ό 
άδιάλλακτος χριστιανισμός μπορούσε νά έπιζήσει σέ σχετικά μικρές κοι
νότητες μαρτύρων, σίγουρα δέν μπορούσε ποτέ νά γίνει ή καθολική θρη
σκεία όλων των κατοίκων τής περιοχής (ή τής αυτοκρατορίας). Μέ τά 
υπάρχοντα στοιχεία διατυπώνουμε άπλά μία υπόθεση, άλλα ή μεταγενέ
στερη τροπή των πραγμάτων τείνει νά επιβεβαιώσει τήν υπόθεση αύτή. Σέ 
σύνοδο πού συγκλήθηκε σέ μία ποντιακή πόλη γύρω στό 325, ή έπίσημη 
εκκλησία καταδίκασε ρητά τόν άσκητικό χριστιανισμό πού δέν ήθελε νά 
δεχτεί τίς εξελιγμένες σέ γλέντια αγάπες καί πού άποστρεφόταν τή λα
τρεία τών μαρτύρων. Ή σύνοδος αύτή, πού στρεφόταν κατά των λεγάμε
νων εύσταθιανών, δήλωνε ότι θαύμαζε τήν παρθενία άλλά τιμούσε τό γά
μο, ότι δέν καταδίκαζε τόν πλούτο πού είχε άποκτηθει τίμια καί ότι 
ακόμα ευλογούσε τήν υπερβολική φιλανθρωπία προς τούς φτωχούς. Είναι 
χαρακτηριστικό μάλιστα ότι τό άνάθεμα τής συνόδου τό έπέσυρε ιδιαί
τερα ή προτροπή τών εύσταθιανών προς τούς δούλους νά έγκαταλείψουν 
τούς κυρίους τους μέ σκοπό τήν αφοσίωση στή θρησκευτική λατρεία41.

’Επιγραμματικά μπορούμε νά πούμε ότι ή πρώτη εμφάνιση τού χριστι
ανισμού στον Πόντο είχε όλα τά χαρακτηριστικά μιας αυθόρμητης διά
δοσης μέ ιδιαίτερη τάση προς τόν άσκητικό καί προφητικό χριστιανισμό. 
Τά χαρακτηριστικά αύτά τά διατήρησε ως ένα βαθμό καί μέχρι τόν τέ
ταρτο αιώνα. ’Από τό δεύτερο όμως αιώνα έχουμε μία παράλληλη προσ
πάθεια διαρκών επεμβάσεων καί- έπιβολής έκ τών άνω τού ορθόδοξου 
δόγματος καί τής καθολικής έκκλησίας. Ένας πρώτος τύπος επέμβασης 
ήταν αυτός πού μαρτυρεί ή έπιστολή τού Διονύσιου τής Κορίνθου. Ένας 
δεύτερος, αύτός πού μαρτυρεί ή ιεραποστολική δραστηριότητα τού Γρη- 
γόριου τής Νεοκαισάρειας. Καί ένας τρίτος, αύτός τής σχεδόν βίαιης δί
ωξης τών αιρετικών, πού έφαρμόστηκε άπό τούς ορθόδοξους επισκόπους 
μετά τή σύνοδο τής Νίκαιας42. 'Ο έκκλησιαστικός ιστορικός Σωζόμενος 
άναφέρει ότι, όταν στά μέσα τού τέταρτου αίώνα ό Μ. Βασίλειος εγκατα
στάθηκε στον Πόντο, ίδρυσε μοναστήρια καί μέ τή διδαχή του μετέ

41. «The Council of Gangra», A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fa
thers, 14, σ. 91-101.

42. Βλ. χαρακτηριστικά τή μεταστροφή ολόκληρων χωριών μαρκιωνιστών, εύ- 
νομιανών, άρειανών στήν ορθοδοξία άπό τόν επίσκοπο Θεοδώριτο, ’Επιστολή, 81. 
Τό 451, ή σύνοδος τής Χαλκηδόνος, Κανόνας 28, έπισημοποίησε τόν εκκλησι
αστικό έλεγχο τού Πόντου άπό τόν άρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως.
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στρεψε τον κόσμο προς τις δικές του άπόψεις, πού σημαίνει ότι άκόμα 
δέν κυριαρχούσε στήν περιοχή ή ορθοδοξία τής Νίκαιας43.

Με τα δεδομένα αυτά καθίσταται φανερό ότι δέν μπορούμε νά μιλάμε 
γιά έναν απλό έκχριστιανισμό τού Πόντου. Άκόμα λιγότερο δέν μπο
ρούμε νά μιλάμε γιά τό χριστιανισμό τού Πόντου ώς θρησκεία ομοι
όμορφη καί ένιαία. Ή ιστορική παράδοση πού βλέπει στήν πρωτοβουλία 
τού Μ. Κωνσταντίνου τήν έπίδραση τής μαζικής έξάπλωσης τού χριστι
ανισμού στήν Ανατολή καί κυρίως στή Μ. Άσία εχει άντιστρέψει τα 
δεδομένα. Ή θρησκευτική μεταβολή πού έπέβαλαν ό Μ. Κωνσταντίνος 
καί οί διάδοχοί του ελαβε κυρίως υπόψη της τίς κυρίαρχες τάσεις πού 
έπικρατοΰσαν στά ορθόδοξα κέντρα, όχι τό χριστιανισμό των πληθυσμών 
τής αύτοκρατορίας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΤΑΤΑΣ

43. Σωζόμενος, ’Εκκλησιαστική Ιστορία, VI. 16. Δέν είμαστε ώστόσο σέ θέση νά 
ξέρουμε άν οί χριστιανοί πού μεταστράφηκαν άπό τόν Μ. Βασίλειο ήταν οπαδοί 
παλαιότερων αιρέσεων ή τοϋ άρειανισμοΰ. Μία σύνοδος στή Βιθυνία, όχι πολλά 
χρόνια πρίν, είχε ταχθεί ύπέρ τού Άρειου· βλ. Hefele, A History of the Christian 
Councils, σ. 258. Είναι γνωστό ώστόσο ότι άκόμα καί στά μέσα τοϋ πέμπτου αι
ώνα ό Πόντος ήταν φημισμένος γιά τίς κοινότητες τών άναχωρητών χριστιανών 
πού ζοϋσαν εκεί' βλ. τό Βίο τοΰ Λανιήλ τοϋ Στυλίτη, 10.
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