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Παύλου μνήμη... Μακεδονίας ένεκεν...

Η
δράση του αποστόλου Παύ-
λου στη Μακεδονία μάς είναι 
γνωστή από τα σχετικά στοι-
χεία που αναφέρουν αφενός 

μεν οι Πράξεις των Αποστόλων, αφε-
τέρου δε ορισμένες από τις επιστολές 
του ιδίου του Παύλου. Από τις πληρο-
φορίες των πηγών αυτών συνάγεται ότι 
ο Παύλος επισκέφτηκε για πρώτη φορά 
τη Μακεδονία κατά τη διάρκεια της δεύ-
τερης περιοδείας του (50/51 ΚΧ), ενώ 
θα επιστρέψει στην περιοχή για δεύτε-
ρη και τελευταία φορά κατά τη διάρκεια 
της τρίτης περιοδείας του (56/57 ΚΧ). 
Την πρώτη του επίσκεψη στην περιοχή 
της Μακεδονίας ο Παύλος δεν την είχε 
σχεδιάσει εκ των προτέρων. Τουναντί-
ον, στα σχέδιά του ήταν να κηρύξει το 
Ευαγγέλιο στην ευρύτερη περιοχή της 
Ασίας (όπως λεγόταν τότε η Ιωνία) και 
της Βιθυνίας. Σύμφωνα με τις Πράξεις 
ο σχεδιασμός του Παύλου ανατράπη-
κε λόγω θεϊκής παρέμβασης. Έτσι κα-
τευθύνθηκε τελικώς προς την Τρωάδα 
(όπως λεγόταν τότε η Τροία). Εκεί θα 
γίνει αποδέκτης μιας άλλης θεϊκής πα-
ρέμβασης, αυτή τη φορά πιο έντονης. 
Με όραμα ο Παύλος και η ομάδα του 
βεβαιώνονται ότι αυτή τη φορά η περι-
οδεία τους θα πρέπει να κηρύξει το Ευ-
αγγέλιο σε νέες περιοχές, σε μέρη όπου 
δεν ήταν ακόμα γνωστό. 
 Αυτό που ενδιαφέρει εν προ-
κειμένω είναι ότι ο ευαγγελισμός της 
Μακεδονίας παρουσιάζεται ως ιστορι-
κό αίτημα. Μπορεί το όραμα του Παύ-
λου από τη μια να συνιστά μία εξαιρε-
τική θρησκευτική εμπειρία, από την 
άλλη όμως αντανακλά αναμφίβολα τον 
ψυχικό και διανοητικό προβληματισμό 
του ιδίου σχετικά με τις δυνατότητες 
ευρύτερης αποδοχής του Ευαγγελίου 
από τους ανθρώπους της εποχής του. 
Ο προβληματισμός αυτός του Παύλου 
ήταν θετικός, πίστευε δηλαδή ο Παύλος 
ότι η εποχή του αποτελούσε το «πλήρω-
μα του χρόνου» υπό την έννοια ότι οι 
άνθρωποι βρίσκονταν ιστορικά σ’ ένα 
στάδιο κορεσμού και αναζήτησης νέων 
πνευματικών και θρησκευτικών διεξό-
δων. Με άλλα λόγια, ο «Μακεδόνας» 
του οράματος λειτούργησε ως συμβο-
λική συμπύκνωση των αιτημάτων μιας 
ολόκληρης εποχής. Αυτή είναι η απο-
κάλυψη που δέχεται ο Παύλος, που βρί-
σκει σύμφωνους τους συνεργάτες του 
και που εν τέλει θα δοκιμαστεί έντονα 
στην πράξη –δίχως να διαψευστεί– έτσι 
ώστε να εμπεδωθεί πιο ολοκληρωμένα 
στη συνείδηση των αποδεκτών της. 
 Ξεκινά, λοιπόν, η ομάδα από 
την Τρωάδα και με πλοίο φτάνει στη 
Σαμοθράκη, απ’ όπου μετά από άλλη 
μία μέρα φτάνει στη Νεάπολη (τη ση-
μερινή Καβάλα). Τόσο η Σαμοθράκη 

όσο και η Νεάπολη φαίνεται πως ήταν 
σταθμοί διανυκτέρευσης. Ο πρώτος 
πραγματικός σταθμός είναι η πόλη των 
Φιλίππων, η οποία τα χρόνια εκείνα 
ήταν αποικία ρωμαϊκή, που σημαίνει 
ότι τόσο οι άρχουσες τάξεις όσο και ένα 
σημαντικό μέρος του πληθυσμού ήταν 
Ρωμαίοι πολίτες. Το γεγονός αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία, αφού μέχρι τότε ο 
Παύλος δεν είχε ποτέ απευθυνθεί σ’ 
ένα ειδικώς ρωμαϊκό ακροατήριο. Επι-
πλέον, στην πράξη η πρώτη εμπειρία 
της Μακεδονίας σηματοδοτούσε για 
τον Παύλο ένα άνοιγμα του Ευαγγελίου 
προς τη Δύση, προς τους Ρωμαίους. Το 
άλμα ήταν τεράστιο: το Ευαγγέλιο, που 
είχε την κοιτίδα του στους Εβραίους, θα 
απευθυνόταν πια και στους Ρωμαίους, 
τους πιο μισητούς εχθρούς του Ισρα-
ήλ! Αναμφισβήτητα, αυτή θα πρέπει να 
ήταν η πρώτη δοκιμασία όσον αφορά 
τη θεϊκή αποκάλυψη που είχε δεχθεί ο 
Παύλος. Δεν θα καμφθεί, όμως. Με την 
ομάδα του θα συναναστραφεί κόσμο, 
θα προσπαθήσει να καταλάβει πού 
ακριβώς χτυπά η καρδιά του «πληρώ-
ματος του χρόνου», πού είναι το σημείο 
από το οποίο θα πρέπει να πιαστεί για 
να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Υπομονετικά 
και προσεκτικά θα αξιολογήσει κάποιες 
σημαντικές ενδείξεις: την ημέρα του 
Σαββάτου κάποιοι συγκεντρώνονταν 
έξω από τα τείχη της πόλεως σ’ έναν 
ειδικό χώρο προσευχής… 
 Η ομάδα του Παύλου πηγαίνει 
εκεί και βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα 
θρησκειακό φαινόμενο που είναι ιδιό-
τυπο: αποτελείται κυρίως, αν όχι απο-
κλειστικά, από γυναίκες και δεν έχει 
σχέση με τον κρατούντα παγανισμό. 
Οι γυναίκες αυτές ήταν «σεβόμενες τον 
θεόν», όπως λέγεται χαρακτηριστικά 
για μία εξ αυτών, τη Λυδία. Η έκφρα-
ση αυτή στις Πράξεις δηλώνει τους εξ 
Εθνών προσηλύτους στον Ιουδαϊσμό, 
αλλά δικαιούμαστε να διερωτηθούμε 
εάν εν προκειμένω αναφέρεται πραγ-
ματικά σε ανθρώπους που είχαν άμε-
ση γνώση του Ιουδαϊσμού. Ο θεός τον 
οποίο «σέβονται» ονομάζεται στο κείμε-
νο «ύψιστος» και γνωρίζουμε ότι κατά 
την πρωτοχριστιανική περίοδο ήταν 
ευρέως διαδεδομένο στη Μεσόγειο ένα 
θρησκευτικό ρεύμα γνωστό στη βιβλι-
ογραφία ως «υψιστιανοί». Επρόκειτο 
για μία θρησκευτική τάση με μονοθεϊ-
στικό προσανατολισμό, χωρίς αιματη-
ρές θυσίες και με έντονο ηθικό χρώμα, 
μία τάση που ενδέχεται ν’ αποτελούσε 
μετεξέλιξη αρχαιότερων διεργασιών 
στα θρησκειοφιλοσοφικά πράγματα του 
ελληνορωμαϊκού κόσμου και η οποία 
υπό το κράτος μιας όσμωσης με τον 
Ιουδαϊσμό διαμορφώθηκε σε ό,τι θα 
μπορούσαμε να ονομάσουμε το πλησι-
έστερο ιουδαϊκό παράλληλο του Εθνι-
κού κόσμου. Με άλλα λόγια, ενώ σα-

φώς υπήρχαν οι «σεβόμενοι των θεόν» 
ως προσήλυτοι του Ιουδαϊσμού, υπήρ-
χαν παράλληλα και οι «υψιστιανοί», οι 
οποίοι, αν και όχι τυπικά τέτοιοι προ-
σήλυτοι, από μία ορισμένη σκοπιά θε-
ώρησης της θρησκειακής ιστορίας του 
αρχαίου κόσμου μπορούσαν ουσιαστι-
κά να θεωρηθούν τέτοιοι. 
 Όπως και να έχουν τα πράγμα-
τα, στις πρώτες αναφορές περί της δρά-
σεως του Παύλου στους Φιλίππους κυ-
ρίαρχη και δυναμική είναι η παρουσία 
των γυναικών. Μάλιστα, η αναφορά 
των Πράξεων στους Φιλίππους ανοί-
γει και κλείνει με τη μνεία της Λυδίας. 
Απ’ ό,τι φαίνεται επρόκειτο για γυναίκα 
σχετικά εύπορη, ανεξάρτητη οικονομι-
κά και κοινωνικά, με έντονη προσωπι-
κότητα και πνεύμα ανήσυχο. Θα μπο-
ρούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η Λυδία 
είναι ό,τι πλησιέστερο είχε να επιδείξει 
η αρχαιότητα στη γυναικεία χειραφέ-
τηση. Φαίνεται δε ότι γύρω από αυτήν 
και τον οίκο της θα δημιουργηθεί σιγά-
σιγά ο πρώτος πυρήνας της Εκκλησί-
ας των Φιλίππων. Το αν η Λυδία είχε 
κάποια σημαίνουσα θέση στο πλαίσιο 
της λατρείας «του θεού του υψίστου» 
δεν είναι εύκολο να το πούμε, ενδέχε-
ται όμως η ίδια ως καταγόμενη από τα 
Θυάτειρα της Ασίας –όπου η παρουσία 
του Ιουδαϊσμού ήταν δεδομένη– να 
ήταν προσήλυτος στον Ιουδαϊσμό και 
ως τέτοια να είχε επιδράσει καταλυτι-
κά στη διαμόρφωση της τοπικής φυσι-
ογνωμίας της συγκεκριμένης λατρείας. 
Φαίνεται, πάντως, ότι η λατρεία αυτή 
δεν είχε αποκοπεί πλήρως από τον 
παγανισμό, μιας και στη διήγηση των 
Πράξεων αναφέρεται ότι για ικανό διά-
στημα ο Παύλος και οι συνεργάτες του 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία νεαρή 
δούλη η οποία είχε «πνεύμα πύθωνα» 
και ασκούσε τη μαντεία με το αζημίωτο 
βέβαια για τους κυρίους της. 
 Το ίδιο φαινόμενο, εντούτοις, 
που αποτέλεσε για τον Παύλο ευκαιρία 
πρώτης τάξεως για το κήρυγμα του Ευ-
αγγελίου, το ίδιο αποτέλεσε και οριακό 
εμπόδιο για τη δράση του. Ειδικότε-
ρα, ο Παύλος ναι μεν διείδε τις ιερα-
ποστολικές προοπτικές που πρόσφερε 
η συγκρητιστική λατρεία του ύψιστου 
θεού, αλλά ταυτόχρονα ήξερε πως αργά 
ή γρήγορα η λατρεία αυτή θα έπρεπε 
να αποκαθαρθεί έτσι ώστε να καταστεί 
συμβατή με την πίστη στον Ιησού. Αυτό 
τον οδήγησε να καταστείλει θαυματουρ-
γικά το φαινόμενο της μαντικής, γεγο-
νός που είχε αλυσιδωτές αντιδράσεις: 
οι κύριοι της νεαρής δούλης είδαν να 
χάνεται η επικερδής επιχείρησή τους, 
έσυραν τον Παύλο και τον Σιλά στην 
αγορά της πόλης με ψευδείς κατηγο-
ρίες, πέτυχαν την τιμωρία τους διά ρα-
βδισμού και, τελικά, τη φυλάκισή τους. 
Είναι ενδεικτική η κατηγορία εις βάρος 

των Αποστόλων· πρόκειται για κατη-
γορία κατ’ εξοχήν ρωμαϊκή, υπό την 
έννοια ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου 
εκλαμβάνεται ή έστω παρουσιάζεται ως 
αντι-ρωμαϊκή πράξη. Κατά τρόπο ειρω-
νικό, ο Παύλος θα συκοφαντηθεί αυτή 
τη φορά όχι από τους Ιουδαίους, αλλά 
ως Ιουδαίος! Όσον αφορά δε την ου-
σία της κατηγορίας φαίνεται πως αυτή 
είχε σχέση με την πολιτική διάσταση 
του παγανισμού, μιας και τα «έθη» που 
επιστρατεύονται εις βάρος των Αποστό-
λων, τουτέστιν, το Ευαγγέλιο που αυτοί 
κήρυσσαν, παρουσιάζεται ως ασυμ-
βίβαστο με την ιδιότητα του Ρωμαίου 
πολίτη και άρα σε αντιπαράθεση με τα 
«ειωθότα», την πολιτική θρησκεία της 
πόλεως. 
 Με θαυματουργικό τρόπο ο 
Παύλος και ο Σιλάς θα ελευθερωθούν 
από τα δεσμά τους μέσα στη φυλακή, 
γεγονός που θα οδηγήσει τον δεσμοφύ-
λακα υπηρεσίας να μείνει έκθαμβος και 
να πιστέψει «πανοικεί», όπως αναφέρε-
ται, στο Ευαγγέλιο. Αυτό που θα πρέπει 
εύλογα να εικάσουμε εν προκειμένω 
είναι ότι ο οίκος του δεσμοφύλακα των 
Φιλίππων αποτέλεσε τη δεύτερη ομά-
δα διεύρυνσης της αρχικής Εκκλησίας 
των Φιλίππων. Η εν λόγω ομάδα δι-
έφερε δημογραφικά και άρα κοινωνι-
κά και οικονομικά από την ομάδα της 
Λυδίας. Αν θα μπορούσαμε, με σχετι-
κό ασφαλώς τρόπο, να μιλήσουμε για 
μεσαίες τάξεις στην αρχαιότητα, θα 
μπορούσαμε να εντάξουμε την ομάδα 
της Λυδίας στην ανώτερη μεσαία τάξη 
και την ομάδα του δεσμοφύλακα στην 
κατώτερη μεσαία τάξη. Όπως καταλα-
βαίνετε, αυτή η διάκριση θα μπορούσε 
προϊόντος του χρόνου να αποδειχθεί 
το πλαίσιο για την εμφάνιση διαφο-
ρών ως προς την αντίληψη ορισμένων 
θεμάτων, εντάσεων ως προς τις προ-
τεραιότητες και, τέλος, συγκρούσεων 
ως προς την οργάνωση της Εκκλησίας 
των Φιλίππων. Για την Εκκλησία των 
Φιλίππων το πρόβλημα αυτό θα προ-
έκυπτε αργότερα· επί του παρόντος το 
άμεσο πρόβλημα ήταν η αναγκαστική 
αποχώρηση του Παύλου, με επόμενο 
προορισμό τη Θεσσαλονίκη και ενδι-
άμεσους σταθμούς την Αμφίπολη και 
την Απολλωνία της Χαλκιδικής… 
(το κείμενο αυτό αποτελείται από επε-
ξεργασμένα αποσπάσματα μιας διάλε-
ξης που έκανα στο πλαίσιο των Δημη-
τρίων 2012) 
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