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Χρονολογικά ζηοιχεία ηων Ευαγγελίων
ζχεηικά με ηη γέννηζη ηου ‘Ιηζού’

Ι. Ειζαγωγή
Το κεντρικό πρόςωπο τθσ επικρατοφςασ κρθςκείασ του Δυτικοφ Κόςμου, ο Λθςοφσ με το
προςωνφμιο ‘Χριςτόσ’ (δθλαδι ‘Κεχριςμζνοσ’), ιταν άραγε ιςτορικά υπαρκτόσ ι ζνασ μφκοσ
δθμιουργθμζνοσ από ζνα αρχικό κφκλο Λουδαίων ι Λουδαϊηόντων με κοινζσ ιδζεσ
αρκοφντωσ αιρετικζσ ϊςτε να διαφοροποιοφνται από το υπόλοιπο Λουδαϊκό ζκνοσ;
Στθν περίπτωςθ που είναι ιςτορικά υπαρκτόσ, που είναι και το πικανότερο, ποτζ δεν
μποροφμε γνωρίηουμε τον βακμό απόκλιςθσ ανάμεςα ςτθν περιγραφι των κειμζνων που
τον αφοροφν (ζγκυρων και απόκρυφων Ευαγγελίων και επιςτολϊν) και τθν
πραγματικότθτα. Το πικανότερο είναι να υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ, οπότε ο ‘Λθςοφσ’ τον
οποίο γνωρίηουμε είναι ζνα μυκικό πρόςωπο, μια προςωπικότθτα που ζχει διαμορφωκεί
ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ απόψεισ που θ πρϊτθ κοινότθτα και οι ςυγγραφείσ τθσ
ικελαν να περάςουν ωσ αλθκινζσ. Ακόμθ και ζτςι όμωσ παρουςιάηει ενδιαφζρον το κατά
πόςον θ εξζταςθ των διακζςιμων ςτοιχείων οδθγεί ςε μια ςυνεπι εκτίμθςθ τθσ
θμερομθνίασ ι ζςτω του ζτουσ γζννθςισ του, κακϊσ και τθσ θμερομθνία κανάτου του με
τθν οποία είναι ςυναρτθμζνα ςε μεγάλο βακμό τα ςτοιχεία τθσ γζννθςισ του. Ππου λοιπόν
αναφζρομαι παρακάτω ςτον Λθςοφ, αναφζρομαι ςτον Βιβλικό ‘Λθςοφ’.

ΙΙ. Διαθέζιμα δεδομένα
Δεδομζνο 1. Ο Ιηςοφσ γεννιζται επί βαςιλείασ Ηρώδου πριν την 13η Μαρτίου του 4 π.Χ.
Σφμφωνα με το Ευαγγζλιο του Ματκαίου, ο Λθςοφσ γεννικθκε «ἐν ἡμέραισ ῾Θρῴδου τοῦ
βαςιλέωσ» (2:1). Κατά τον Λϊςθπο, ο Θρϊδθσ ο Μζγασ πζκανε λίγο πριν το Ράςχα του ζτουσ
750 από κτίςεωσ ϊμθσ , δθλαδι το 4 π.Χ. Κατά το ζτοσ αυτό γνωρίηουμε ότι το Εβραϊκό
Ράςχα (15θ του Νιςάν) ζπεφτε τθν Ρζμπτθ, 12θ Απριλίου. Επίςθσ, κατά τον Λϊςθπο, ο
Θρϊδθσ πζκανε λίγο μετά από μια ζκλειψθ ςελινθσ, θ οποία τϊρα πλζον γνωρίηουμε από
τουσ αςτρονομικοφσ πίνακεσ , ότι ζγινε τθν 13θ Μαρτίου. Από αυτά ςυμπεραίνουμε ότι ο
Θρϊδθσ πζκανε μεταξφ 13θσ Μαρτίου και 12θσ Απριλίου του 4 π.Χ. Κεωρϊντασ λοιπόν ότι ο
Λθςοφσ γεννικθκε όςο ο Θρϊδθσ ιταν ακόμθ ηωντανόσ, τότε γεννικθκε πριν τθν 13θ
Μαρτίου του 4 π.Χ.
Ο Κωνςταντίνοσ Χαςάπθσ (1970) προτείνει τθ μεγάλθ ςφνοδο των πλανθτϊν και είναι
υπζρμαχοσ τθσ αςτρολογικισ ερμθνείασ με τθν πολλαπλι ςφνοδο των 7 τότε γνωςτϊν
πλανθτϊν (Ερμισ, Αφροδίτθ, Άρθσ, Κρόνοσ, Σελινθ, Ιλιοσ), που ιρκαν ςε ςφνοδο τον
Απρίλιο του 6 π.Χ. ςτουσ ηωδιακοφσ αςτεριςμοφσ των Λχκφων και του Κριοφ. Θ μεγάλθ
ςυγκζντρωςθ των 7 πλανθτϊν διιρκθςε από 3-6 χρόνια. Ο Κ. Χαςάπθσ αναφζρει:
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«Ρράγματι, τον Απρίλιο του 6 π.Χ. ςυνζβθ ζνα εντελϊσ ζκτακτο αςτρονομικό φαινόμενο,
που μπορεί να εξθγιςει πλιρωσ όλα όςα αφθγείται ο Ευαγγελιςτισ Ματκαίοσ, αναφορικά
με τον αςτζρα των Μάγων. Το φαινόμενο τοφτο ςυνίςτατο ςτθ ςυγκζντρωςθ των «επτά
πλανθτϊν» μζςα ςτον αςτεριςμό των Λχκφων και ςτθ ςυνζχεια, τθ διάβαςι τουσ από τθν
«ακμι των οίκων» Λχκφοσ και Κριοφ. Θ άρκρωςθ του φαινομζνου αυτοφ άρχιςε ςτισ 13
Οκτωβρίου του 9 π.Χ. Θ ακμι του ςθμειϊκθκε από τισ 13 ωσ τισ 19 Απριλίου του 6 π.Χ. και
το τζλοσ του φαινομζνου ςθμειϊκθκε ςτισ 19 Δεκεμβρίου του 5 π.Χ.
Θ μεγάλθ ςυγκζντρωςθ των πλανθτϊν του 6 π.Χ. ςτθν ακμι των οίκων Λχκφων και Κριοφ
είναι πολφ ςπάνιο φαινόμενο, που δεν ζχει το όμοιό του ςε όλθ τθν ζκταςθ των ιςτορικϊν
χρόνων. Είναι πράγματι, όταν το δοφμε αςτρολογικά, τελείωσ ζκτακτο και εξαιρετικό
φαινόμενο κι οι ςθμερινοί ακόμα αςτρολόγοι κεωροφν αυτοφ του είδουσ τισ ςυγκεντρϊςεισ
ότι δθλϊνουν τθν είςοδο τθσ ανκρωπότθτασ ςε μια Νζα Εποχι. Είναι χαρακτθριςτικό ότι το
1962, όταν κατά το Φεβρουάριο ζλαβε χϊρα ανάλογο φαινόμενο, όχι όμωσ ςτον οίκο των
Λχκφων, αλλά του Υδροχόου, οι αςτρολόγοι το κεϊρθςαν ωσ γεγονόσ που προμινυε τθν
είςοδο και πάλι τθσ ανκρωπότθτασ ςε μια Νζα Εποχι. Ειδικά, όμωσ, θ ςυγκζντρωςθ των
πλανθτϊν του 6 π.Χ., επειδι ζγινε ςτον αςτεριςμό των Λχκφων και επειδι επιπλζον όλοι οι
πλανιτεσ μζςα ςε λίγεσ μζρεσ πζραςαν ο ζνασ μετά τον άλλον από τθν καλουμζνθ «εαρινι
ακμι», ζπρεπε να ςθμαίνει για τουσ αςτρολόγουσ των χρόνων εκείνων, τθν είςοδο τθσ
ανκρωπότθτασ ςτθν «Εποχι τθσ Αγάπθσ». Και επειδι ο αςτεριςμόσ των Λχκφων ςυνδεόταν
άρρθκτα με τθ χϊρα των Λουδαίων, κα ζπρεπε από τθν Λουδαία να εξαρτθκεί θ είςοδοσ ςτθ
Νζα Εποχι. Ειδικότερα, επειδι ο «θγετικόσ» πλανιτθσ τθσ ςυνόδου εκείνθσ, ο Κρόνοσ,
ςυμβόλιηε το λόγο του Κεοφ και επειδι οι τρεισ επιμζρουσ ςυνοδοί του μαηί με τον
πλανιτθ Δία, που ςυμβόλιηε το βαςιλιά, ςιμαιναν τθ Γζννθςθ του Βαςιλιά, που ζχει κεία
προζλευςθ, εξθγείται γιατί οι Μάγοι προζγνωςαν τθ Γζννθςθ «του Μεγάλου Βαςιλιά» ςτθν
Λουδαία. Επιπλζον, ο πλανιτθσ Κρόνοσ κεωρείτο ωσ ο αςτζρασ προςτάτθσ των Λουδαίων.
Θ ζξοδοσ του πλανιτθ Δία (του βαςιλιά) από τον τόπο τθσ ςυνόδου των πλανθτϊν, τθν 6θ
Μαρτίου του 5 π.Χ., αςτρολογικά ςιμαινε τθν ενςάρκωςθ του Βαςιλιά, δθλαδι τθ ςφλλθψι
Του από τθν Ραρκζνο Μαρία, όπωσ λζμε ςιμερα, και προςδιόριηε τθν μετά 9 μινεσ, τθν 6θ
Δεκεμβρίου του 5 π.Χ., ςαν θμζρα τθσ Γζννθςθσ του Βαςιλιά.
Εξθγείται λοιπόν, πϊσ οι Μάγοι ζφταςαν ςτθν Λερουςαλιμ αμζςωσ μετά τθ Γζννθςθ και
πϊσ πρόφταςαν ζτςι τον Λθςοφ ςτθ Βθκλεζμ. Επειδι, 40 μζρεσ μετά τθ Γζννθςθ, όπωσ μασ
πλθροφορεί ο Ευαγγελιςτισ Λουκάσ (2:39), θ οικογζνεια του Λωςιφ εγκατζλειψε τθ
Βθκλεζμ και τθν Λερουςαλιμ. Επομζνωσ, οι Μάγοι αναχϊρθςαν από τθν πατρίδα τουσ λίγο
χρονικό διάςτθμα πριν από τθ Γζννθςθ, κατευκυνόμενοι «από ανατολάσ», όπωσ μασ
πλθροφορεί ο Ματκαίοσ (2:1), ςτθν Λουδαία, που βρίςκεται προσ δυςμάσ. Αλλά, από τισ 2
Αυγοφςτου του 5 π.Χ. και ο «θγετικόσ» πλανιτθσ του φαινομζνου τθσ μεγάλθσ ςυνόδου
κινιόταν κι αυτόσ από ανατολι προσ δφςθ. Εξθγείται, λοιπόν, γιατί λζγεται από το Ματκαίο
ότι «το αςτζρι προπορευόταν από αυτοφσ» (2:9). Το καταπλθκτικό είναι ότι πράγματι ςτισ
19 Δεκεμβρίου του 5 π.Χ., δθλαδι 13 μζρεσ μετά τθ Γζννθςθ που προζβλεψαν οι Μάγοι, ο
πλανιτθσ Κρόνοσ «ςτάκθκε», όπωσ λζει και ο Ματκαίοσ (2:9). «Στάκθκε», όταν οι Μάγοι
ζφταςαν ςτθ Βθκλεζμ «όπου ιταν το παιδί» (2:9).
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Θ ςτάςθ αυτι του Κρόνου, που ςιμαινε τθ λιξθ του μεγάλου φαινομζνου τθσ ςυνόδου των
πλανθτϊν, κακορίηει ςαν θμερομθνία τθσ προςκφνθςθσ των μάγων τθ 19θ Δεκεμβρίου του
5 π.Χ. Είναι δε χαρακτθριςτικό ότι και ο Ακθνϊν Μελζτιοσ, χωρίσ να οδθγείται από τα
αςτρονομικά αυτά δεδομζνα, κακόριςε ότι θ προςκφνθςθ ζλαβε χϊρα 13 μζρεσ μετά τθ
Γζννθςθ».
Θ ακμι του αςτρονομικοφ φαινομζνου τον Απρίλιο του 6 π.Χ. είναι ςε απόλυτθ ςυνζπεια με
τα λεγόμενα ςτο κατά Ματκαίον ευαγγζλιο:
Ματκ. 2: 7 Τότε ῾Θρῴδθσ λάκρα καλέςασ τοὺσ μάγουσ ἠκρίβωςε παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ
φαινομένου ἀςτέροσ… 16 Τότε ῾Θρῴδθσ ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχκθ ὑπὸ τῶν μάγων, ἐκυμώκθ λίαν,
καὶ ἀποςτείλασ ἀνεῖλε πάντασ τοὺσ παῖδασ τοὺσ ἐν Βθκλεὲμ καὶ ἐν πᾶςι τοῖσ ὁρίοισ αὐτῆσ
ἀπὸ διετοῦσ καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωςε παρὰ τῶν μάγων.
Ο Θρϊδθσ πλθροφορικθκε από τουσ Μάγουσ τον ακριβι χρόνο κορφφωςθσ του
αςτρονομικοφ φαινομζνου που ζδειχνε τθ γζννθςθ ενόσ νζου βαςιλιά και υπονοείται ότι
ζλαβε χϊρα 2 χρόνια πριν, εφόςον ζδωςε μετά εντολι να ςκοτωκοφν όλα τα παιδιά μζχρι 2
ετϊν. Αν θ ςυνάντθςθ του με τουσ Μάγουσ ζγινε ςτισ αρχζσ του 4 π.Χ. τότε το φαινόμενο
είχε κορυφωκεί το 6 π.Χ., όπωσ δείχνει και θ μελζτθ του Χαςάπθ.
Θ εξαιρετικι αυτι ςφμπραξθ αςτρονομικϊν παρατθριςεων που ιταν ςίγουρα ςε κζςθ να
κάνουν οι ζμπειροι αςτρονόμοι ‘Μάγοι’ από τθ Βαβυλωνία ςε ςυνδυαςμό με τισ
αςτρολογικζσ ςυμβολικζσ αναφορζσ τουσ, τισ οποίεσ πολφ πικανόν να ςυμμερίηονταν,
κακιςτά τθ κεωρία του Χαςάπθ για τθν θμερομθνία γζννθςθσ του Λθςοφ εξαιρετικά
εμπνευςμζνθ και κατά τθ γνϊμθ μου πολφ πικανι. Μόνο ζνασ λόγιοσ που να είναι
ταυτόχρονα επιςτιμονασ αλλά και γνϊςτθσ τθσ ιςτορίασ τθσ αςτρολογίασ ςαν τον Χαςάπθ
κα μποροφςε να ‘μπει ςτο μυαλό’ των Μάγων τθσ μακρινισ εκείνθσ εποχισ, που
αποφάςιςαν να κάνουν μια τόςο χρονοβόρα και παρακινδυνευμζνθ επιχείρθςθ.
Δεδομζνο 2. Ο Ιωςήφ με την ζγκυο Μαρία οδεφουν προσ τη Βηθλζεμ, όπου θα γεννηθεί ο
Ιηςοφσ, κατά την απογραφή του Κυρηνίου (Quirinius)
Σφμφωνα με τον Λουκά, ο Λωςιφ με τθν ζγκυο Μαρία αναγκάηονται να μετακινθκοφν ςτθ
Βθκλζεμ λόγω μιασ αυτοκρατορικισ απογραφισ, επί κυβερνιτθ Κυρθνίου τθσ Συρίασ και
ςτο πλαίςιο αυτό γεννιζται ο Λθςοφσ
Σχετικό χωρίο:
Λουκ. 2:1 Ἐγζνετο δὲ ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἐξῆλκε δόγμα παρὰ Καίςαροσ Αὐγούςτου
ἀπογράφεςκαι πᾶςαν τὴν οἰκουμένθν. 2 αὕτθ ἡ ἀπογραφὴ πρώτθ ἐγένετο ἡγεμονεύοντοσ
τῆσ Συρίασ Κυρθνίου. 3 καὶ ἐπορεύοντο πάντεσ ἀπογράφεςκαι, ἕκαςτοσ εἰσ τὴν ἰδίαν πόλιν.
4 ἀνέβθ δὲ καὶ ᾿Λωςὴφ ἀπὸ τῆσ Γαλιλαίασ ἐκ πόλεωσ Ναηαρὲτ εἰσ τὴν ᾿Λουδαίαν εἰσ πόλιν
Δαυΐδ, ἥτισ καλεῖται Βθκλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶσ Δαυΐδ, 5
ἀπογράψαςκαι ςὺν Μαριὰμ τῇ μεμνθςτευμένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔςῃ ἐγκύῳ.
Αυτό είναι το πιο αδφναμο χωρίο των χρονολογικϊν ςτοιχείων που αφοροφν τον Λθςοφ, που
καταγράφονται ςτα ευαγγζλια. Είναι βεβαιότατα λανκαςμζνο για τουσ εξισ λόγουσ:
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(α) Δεν υπάρχει πουκενά καταγραμμζνθ μια τζτοια απογραφι. Επίςθσ δεν υπάρχει καμία
οργανωμζνθ από τον Αφγουςτο απογραφι κλίμακασ τθσ Αυτοκρατορίασ.
(β) Κατά τθν περίοδο τθσ βαςιλείασ του Θρϊδθ του Μεγάλου, που αποτελεί ιςχυρότατο
δεδομζνο για τθ γζννθςθ του Λθςοφ δεν είναι ο Quirinius κυβερνιτθσ τθσ Συρίασ αλλά ο
Varus. Ο Quirinius γίνεται κυβερνιτθσ τθσ Συρίασ 10 χρόνια μετά το κάνατο του Θρϊδθ.
(γ) Καμία ωμαϊκι απογραφι δεν κα ανάγκαηε τον Λωςιφ να πολιτογραφθκεί ςτθ
υποτικζμενθ πόλθ των προγόνων του Βθκλεζμ, αλλά ςε κάποια πόλθ τθσ Γαλιλαίασ ςτθν
οποία κα υπάγετο φορολογικά.
(δ) Οι ωμαϊκζσ απογραφζσ δεν διεξάγονταν ςτα τοπικά βαςίλεια, όπωσ του Θρϊδθ
Ακόμθ και όςοι επιχειροφν να περιςϊςουν τθν αλικεια αυτοφ του ςτοιχείου, λζγοντασ ότι ο
Quirinius είχε κάποια άλλθ δικαιοδοςία τότε ςτθ Συρία και όχι αυτι του κυβερνιτθ και ότι
όντωσ προκιρυξε τθν απογραφι κατ’ εντολι του Αυγοφςτου, τοποκετοφν το γεγονόσ ςτα
χρόνια του Θρϊδθ, άρα δεν προςκζτουν κάποια ακόμθ χριςιμθ ανεξάρτθτθ πλθροφορία,
πζραν του Δεδομζνου 1. Αυτό το δεδομζνο λοιπόν δεν κα το λάβουμε κακόλου υπόψθ.
Δεδομζνο 3. Ο Ιηςοφσ είναι περίπου 30 ετών κατά την Βάπτιςή του που ςυμπίπτει με το 15ο
ζτοσ τησ ηγεμονίασ του Τιβζριου
Ο Λουκάσ δίνει ζνα πολφτιμο χρονολογικό ςτοιχείο τθσ ηωισ του Λθςοφ, ςχετικά με τθ
Βάπτιςι του, θ οποία, όπωσ λζει, ςυμβαίνει κατά το 15ο ζτοσ τθσ θγεμονίασ του Τιβζριου,
ενϊ ο Λθςοφσ είναι περίπου 30 ετϊν
Στο ςθμείο αυτό ζχουν πολλά ειπωκεί για τθν ταυτοποίθςθ του 15 ου ζτουσ τθσ θγεμονίασ
του Τιβζριου που ςφμφωνα με αυτό το χωρίο ςυμπίπτει με το 30ο περίπου ζτοσ τθσ θλικίασ
του Λθςοφ. Τα πράγματα δεν είναι τόςο απλά όςο φαίνονται.
Σχετικό χωρίο:
Λουκ. 3:1 Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆσ ἡγεμονίασ Τιβερίου Καίςαροσ, ἡγεμονεύοντοσ
Ροντίου Ριλάτου τῆσ ᾿Λουδαίασ, καὶ τετραρχοῦντοσ τῆσ Γαλιλαίασ ῾Θρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ
ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντοσ τῆσ ᾿Λτουραίασ καὶ Τραχωνίτιδοσ χώρασ, καὶ Λυςανίου τῆσ
᾿Αβιλθνῆσ τετραρχοῦντοσ, 2 ἐπ᾿ ἀρχιερέωσ ῎Αννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ρῆμα Κεοῦ ἐπὶ
᾿Λωάννθν τὸν Ηαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, 3 καὶ ἦλκεν εἰσ πᾶςαν τὴν περίχωρον τοῦ
᾿Λορδάνου κθρύςςων βάπτιςμα μετανοίασ εἰσ ἄφεςιν ἁμαρτιῶν.
Λουκ. 3:21 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτιςκῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ ᾿Λθςοῦ βαπτιςκέντοσ καὶ
προςευχομένου ἀνεῳχκῆναι τὸν οὐρανὸν … 23 Καὶ αὐτὸσ ἦν ὁ ᾿Λθςοῦσ ὡςεὶ ἐτῶν τριάκοντα
ἀρχόμενοσ
Παραδοχή 3.1. Το 15ο ζτοσ τησ ηγεμονίασ του Τιβζριου μετράται από τον θάνατο του
Αυγοφςτου, ςυνεπώσ είναι το 28-29 μ.Χ.
Θ Σφγκλθτοσ επικυρϊνει τθν 18θ Σεπτεμβρίου του ζτουσ 14 μ.Χ τθν θγεμονία του Τιβζριου
ωσ princeps (πρϊτου πολίτθ) μετά τον κάνατο του αυτοκράτορα Αυγοφςτου. Αυτό είναι το
τυπικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ απόλυτθσ θγεμονίασ του Τιβζριου.
4

Μάρκοσ Ν. Δενδρινόσ, M.Sc. in History & Philosophy of Science
Σε μια τζτοια περίπτωςθ το 15ο ζτοσ τθσ βαςιλείασ του, ςυμπεριλαμβανομζνου του 14 μ.Χ.
εκτείνεται ςτθ διετία 28-29 μ.Χ. Κάτι τζτοιο όμωσ ζχει ωσ ςυνζπεια τθ γζννθςθ του Λθςοφ
κατά τθ διετία 2-1 π.Χ., που ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με το κατ’ εξοχιν βάςιμο Δεδομζνο 1.
Ξεκινά όμωσ ουςιαςτικά θ θγεμονία του με τον κάνατο του Αυγοφςτου; Θ απάντθςθ είναι
μάλλον αρνθτικι.
Παραδοχή 3.2. Το 15ο ζτοσ τησ ηγεμονίασ του Τιβζριου μετράται από την ανακήρυξη του
Τιβζριου από τον Αφγουςτο ωσ co-princeps, ςυνεπώσ είναι το 27 μ.Χ.
Θ περιγραφι του Λουκά που ζχει ςαν ςθμείο αναφοράσ τθν ζναρξθ τθσ θγεμονίασ του
Τιβζριου μπορεί κάλλιςτα να είναι περιςςότερο πραγματιςτικι παρά τυπικά ακριβισ.
Μπορεί να μθν κεωροφςε ωσ ζναρξθ τθν τυπικι του αναγνϊριςθ από τθν Σφγκλθτο αλλά
τθν παραχϊρθςθ όλων των εξουςιϊν από τον πατζρα του ςε εκείνον τον κετό γιο του, μετά
τθν επιςτροφι του ςτθ ϊμθ και τον κρίαμβό του τον Οκτϊβριο του 12 μ.Χ. Ζχουμε όντωσ
τθ μαρτυρία ότι ο Τιβζριοσ ζγινε ‘co-princeps’, με ίςεσ εξουςίεσ με αυτζσ του Αυγοφςτου,
εφ’ όλων των ωμαϊκϊν επαρχιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Λουδαίασ, πριν τον
κάνατο του Αυγοφςτου (Princeps civitatis / Ρρϊτοσ Ρολίτθσ ιταν ο επίςθμοσ τίτλοσ των
ωμαίων Αυτοκρατόρων).
Ο ιςτορικόσ Σουθτόνιοσ (Suetonius) γράφει ςχετικά:
«Δυο χρόνια μετά επζςτρεψε (ο Τιβζριοσ) από τθ Γερμανία και γιόρταςε τον κρίαμβό του
(για τισ νίκεσ του ςτθ Γερμανία και τθν Ραννονία)… Αφοφ οι φπατοι ςυνζταξαν ζνα νόμο για
να ψθφιςτεί αμζςωσ μετά, ςφμφωνα με τον οποίο κα κυβερνοφςε εισ το εξισ τισ επαρχίεσ
μαηί με τον Αφγουςτο και κα οργάνωνε τισ απογραφζσ, ζφυγε για το Λλλυρικόν πάνω ςτθν
ολοκλιρωςθ των ‘λαμπρϊν τελετϊν’. Επανεκλικθ όμωσ αμζςωσ ςτθ ϊμθ και βρικε τον
Αφγουςτο βαριά άρρωςτο αλλά ακόμθ ηϊντα, και πζραςε μια ολόκλθρθ μζρα μαηί του
ιδιωτικά»
(Augustus
97:1;
Tiberius
20–21),
online
at
https://sourcebooks.fordham.edu/ancient/suet-tiberius-rolfe.asp).
Ραρόμοια, ςφμφωνα με τον Velleius Paterculus (2.121.1–2), ζνα ςτρατιϊτθ που υπθρζτθςε
υπό τον Τιβζριο:
«Αφότου κατζςτειλε τισ εχκρικζσ δυνάμεισ με τισ εκςτρατείεσ του ςε ξθρά και κάλαςςα,
αφοφ ολοκλιρωςε το δφςκολο ζργο του ςτθ Γαλατία και αφοφ τακτοποίθςε μάλλον μζςω
περιοριςμϊν παρά τιμωρϊντασ τισ διαφωνίεσ που είχαν προκφψει μεταξφ των Βιεννζηων,
μετά από απαίτθςθ του πατζρα του (του Αυγοφςτου) αποφαςίςτθκε από τθ Σφγκλθτο και
τον ωμαϊκό λαό να ζχει ςε όλεσ τισ επαρχίεσ και τουσ ςτρατοφσ εξουςία ίςθ με τθ δικι του.
Διότι κα ιταν ανακόλουκο να μθν ζχει δικαιοδοςία ςτισ επαρχίεσ τισ οποίεσ είχε
υπεραςπιςτεί και αυτόσ που κατεξοχιν πρόςφερε βοικεια να μθν είναι ίςοσ ςτισ τιμζσ
μεταξφ των νικθτϊν. Με τθν επιςτροφι του ςτθν πόλθ γιόρταςε τον κρίαμβό του επί των
Ρανοννίων και των Δαλματϊν, κακυςτερθμζνα, λόγω τθσ διαδοχισ των ςυνεχϊν πολζμων».
Ενϊ και τα δυο κείμενα ςυμφωνοφν ότι ο Τιβζριοσ απζκτθςε όντωσ ίςθ εξουςία με τον
Αφγουςτο ςτισ επαρχίεσ πριν από τον κάνατο του Αυγοφςτου, είναι αςαφζσ πότε ςυνζβθ
αυτό. Κατά τον Paterculus, φαίνεται, εκ πρϊτθσ όψεωσ ότι απζκτθςε τθν εξουςία του coprinceps κατά διαταγι του Αυγοφςτου, ο κρίαμβόσ του όμωσ ζλαβε χϊρα αργότερα, κακϊσ
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ςφμφωνα με τθν επιγραφι Fasti Praenestini (http://www.attalus.org/docs/cil/add_8.html),
«ο Τιβζριοσ ανζβθκε ςτο άρμα του κριάμβου από το Λλλυρικόν», τθν 23θ Οκτωβρίου του 12
μ.Χ. Συνεπϊσ ζλαβε τθν εξουςία του co-princeps το 12 μ.Χ. Από τθν άλλθ, κα μποροφςε να
είναι ο τρόποσ γραφισ του Paterculus τζτοιοσ, ϊςτε να παρουςιάηει πρϊτα τθν μεγάλθ
εικόνα και φςτερα να παρουςιάηει ωσ προςκικθ τθν παρατιρθςθ ότι «μετά τθν επιςτροφι
του ςτθν πόλθ μετά από τισ πολεμικζσ του εκςτρατείεσ γιόρταςε τον κρίαμβό του». Σε μια
τζτοια περίπτωςθ θ απόδοςθ ςε αυτόν τθσ εξουςίασ του co-princeps κα ακολοφκθςε λίγο
αργότερα, όντασ ςε ςυμφωνία με τον Σουθτϊνιο. Άλλωςτε μια τζτοια τιμι απεριόριςτθσ
εξουςίασ πάνω ςτθν Αυτοκρατορία είναι πιο εφλογο να μθν του αποδόκθκε απουςία του,
παρά μόνο παρουςία του, με επευφθμίεσ του λαοφ και τθσ Συγκλιτου, μετά τθν επιςτροφι
του ςτθ ϊμθ.
Συνολικά οι περιςςότεροι λοιπόν μελετθτζσ ακολουκοφν τθ χρονικι γραμμι του
Σουθτϊνιου, τοποκετϊντασ τον κρίαμβο του Τιβζριου τον Οκτϊβριο του 12 μ.Χ., τθν
απόδοςθ τθσ εξουςίασ του co-princeps ςτο πρϊτο μιςό του13 μ.Χ. και τθν διεξαγωγι των
‘λαμπρϊν τελετϊν’ το δεφτερο μιςό του 13 μ.Χ. Τότε ςτθν αρχι του 14 μ.Χ. ζκανε τελικά το
ταξίδι ςτο Λλλυρικόν, ακολουκοφμενο από τθν επανάκλθςι του λόγω τθσ τελικισ αςκζνειασ
του Αυγοφςτου. Ο κακολικά αποδεκτόσ λόγιοσ Theodor Mommsen, όπωσ αναφζρεται ςτθν
«A
History
of
Rome
under
the
Emperors»
(online
at
https://web.archive.org/web/20110930110717/https://www.scribd.com/doc/42999229/AHistory-of-Rome-Under-the-Emperors), υποςτθρίηει ότι «κάποιουσ μινεσ πριν τον κάνατο
του Αυγοφςτου, οι ίδιεσ εξουςίεσ που ανικαν ςτον Αυτοκράτορα αποδόκθκαν και ςε αυτόν
ςε όλεσ τισ επαρχίεσ». Βζβαια θ ζκφραςθ «κάποιουσ μινεσ» υποδθλϊνει μια περίοδο
μικρότερθ του ζτουσ, κακιςτϊντασ κάκε θμερομθνία εντόσ του 12 μ.Χ. πολφ πρϊιμθ.
Λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ και τον πραγματιςμό του Λουκά, κα μποροφςαμε τελικά να
κεωριςουμε ωσ κατά Λουκά ‘πρϊτο ζτοσ’ του Τιβζριου τισ αρχζσ του 13 μ.Χ. ακόμθ και αν
δεν είχε ακόμθ παραχωρθκεί τυπικά θ εξουςία co-princeps από τον Αφγουςτο. Με αυτι τθ
λογικι, με περιεκτικι ερμθνεία τθσ ζκφραςθσ ‘15ο ζτοσ’, αυτό είναι το 27 μ.Χ., το ζτοσ κατά
το οποίο ο Λωάννθσ ο Βαπτιςτισ τελεί τισ τελετζσ βάπτιςθσ ςτον Λορδάνθ, όπου τον ςυναντά
ο Λθςοφσ, όντασ περίπου 30ετισ.
Από αυτά τα δυο ςτοιχεία μποροφμε πλζον να εκτιμιςουμε τόςο το ζτοσ τθσ γζννθςθσ όςο
και το ζτοσ κανάτου του Λθςοφ.
Πντασ περίπου 30 ετϊν κατά το 27 μ.Χ. και λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ του
ελλείποντοσ ζτουσ 0, ο Λθςοφσ γεννιζται το 4 π.Χ. και ςυνεκτιμϊντασ τα όςα είπαμε περί τθσ
Βαςιλείασ του Θρϊδθ πριν τθν 13θ Μαρτίου του 4 π.Χ. Αυτό μάλιςτα το ‘περίπου’ μασ
επιτρζπει να κεωριςουμε ότι θ γζννθςθ κα μποροφςε να ςυμβεί περί το τζλοσ του 5 π.Χ με
αρχζσ του 4 π.Χ., οπότε θ πικανι θμερομθνία ζρχεται ςε ςυμφωνία και με τθν εκτίμθςθ του
Χαςάπθ, που είδαμε αναλυτικά ςτθν ανάπτυξθ του Δεδομζνου 1, ωσ πικανότερθ
θμερομθνία γεννιςεωσ τθν ‘6θ Δεκεμβρίου του 5 π.Χ.’
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