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τη ς παραπάνω εκδοσης. ΓιιΧ το παράρτημα χρη

σιμοποιήθηκε ύλικο καΙ άπο τήν εκδοση
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συνεργάστηκε καΙ

δ ΛεωνΙδας Παπαδάκης.

'Ακολουθήσαμε το χωρισμο σε κεφάλαια καΙ
την τιτλοφόρη ση που προτεΙνουν οΙ έκδόσεις

guin .
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άριθμηση, οΙ παραπομπες στιΧ άντΙστοιχα κεφά
λαια καΙ τΙς παραγράφους της φιλολογικη ς εκ
δοσης του πρωτοτύπου .
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Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟκοΠΙΟΥ εΙναι ε1 1 α πα
ράξενο συμπλήρωμα τών Ίστοριων και τού Περt κτισμOC
των τού ί'διου συγγραφέα. 'Η έξιστόρηση τών τριών πολέ
μων -έναντίον τών Περσών, τών Βανδάλων και τών Γότ

θων- εΙχε σχεδον όλοκληρωθεί δταν ό συγγραφέας, φανερα
άηδιασμένος, άποφάσισε να χαρίσει έκ τού άσφαλούς σε κά
ποιες άπομακρυσμένες μέλλουσες γενεες το κουτσομπολιο
τών παρασκηνίων που ήταν τού συρμού ένόσω ό Ί ουστινια

νος και ή Θεοδώρα επαιζαν τους αυτοκρατορίκούς τους ρό
λους και ό Βελισάριος όδηγούσε τα ρωμαίκα δπλα άπο θρίαμ 
βο σε θρίαμβο. Προφανώς αυτο δεν μπορούσε να γίνει άνοι

χτά, έπειδή ό Προκόπιος, παρ' δλη τήν πικρία του, δεν εΙχε
με καμια έννοια φτάσει σε κατάσταση τέτοιας άπογοήτευσης,
ωστε ν' άδιαφορεί για τις συνέπειες, και εΤχε τήν πρόθεση

fj ίσως και το ζήλο να συνεχίσει τή συγγραφή στον κολακευ
τικο τόνο που άπαιτούσαν οί περιστάσεις, φυλάγοντας κρυμ

μένη για τις μέλλουσες γενεες τήν καταγραφή τού κακόβου
λου, άπεχθούς και ρυπαρού κουτσομπολιού που θα πρέπει να
ήταν διαδεδομένο στΟν καιρό του. Κατα τή δική του όμολο

γία, σκοπος τής συγγραφής τού βιβλίου, που ό ί'διος προφα9
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να πει απροκα υπτα την πα σα

άλήθεια πού δέν εΙχε κρίνει φρόνιμο να καταγράψει στα έφτα

βιβλία τών 'Ιστοριών- αύτα εΙχαν ήδη δημοσιευτεί και δια
δοθεί άπ' άκρη σ' άκρη της αύτοκρατορίας. l ΕΙχε πράγματι
κάμει κάποιες νύξεις δτι ή διακυβέρνηση του κράτους άπο

τον Ίουστινιανο δέν ήταν αύτή του Τέλειου Πρίγκιπα, θα
φαινόταν μάλιστα άπο τις πρώτες λέξεις της 'ΑπόκρυφΥις
ΙστορΙοις δτι άρχισε τή συγγραφή της ώς ένα εΙδος συνέχισης
τών 'Ιστοριών. Ο{Jτως ή άλλως οί άρχικές προτάσεις δέν συ

νιστoVΝ τήν κατάλληλη είσαγωγή σέ δ, τι άκολουθεί· περιέρ
γως μάλιστα, οί προτάσεις αύτές επανεμφανίζονται, ελάχι

στα παραλλαγμένες, ώς είσαγωγή στο γγδοο βιβλίο τών 'Ι
στοριών. Αύτό καθ' έαυτό τό γεγονός εΙναι ένδειξη της άναγ

καστικα μυστικης διαδικασίας πού άκολουθήθηκε στή συγ
γραφή της' ΑπόκρυφΥις Ιστορίιχς. Πρόκειται για μια άδεξιό
τητα, μια άτέλεια, πού ό συνήθως προσεκτικός συγγραφέας
δέν βρηκε τήν εύκαιρία να διορθώσει. 2
Το Ιργο πράγματι ύπόσχεται να παράσχει ένα συμπλή
ρωμα στα ήδη δημοσιευμένα βιβλία, άλλα ό δηλωμένος αύτός
σκοπος γρήγορα ξεχνιέται. ΕΙναι μάλλον μια συνειδητή άπό

πειρα να δυσφημίσει τό αύτοκρατορικό ζεϋγος και τόν άρχι
στράτηγό τους και να _τούς καταδείξει ώς ούσιαστικα τόσο
άχόρταγους και χυδαίους

-

τόσο πραγματικα χυδαίους , ω

στε να φαίνονται στόν Προκόπιο ούτε λίγο ούτε πολύ ώς προ-

1.
2.

Βιβλ. νπι.

i. 1.

Ή Άπ6κρυφη ίστορlα δεν δ7Jμοσιεύτηκε μαζ! με τά &λλ.α ι!ρ

γα τοϋ ΠροκοπΙου κα! μν7Jμονεύεται γιά πρώτη φορά &.πο τον ΣουΙδα
τον Ι' αΙώνα

: « 'Έγραψε

κα! ι!τερον βιβλΙον, τά καλούμενα Άνέκδοτα,

των αυτων πράξεων, ώς εΤναι άμφότερα βιβλΙα θ'.

-

ι'ιτι ΤΟ βιβλΙον

ΠροκοπΙου το καλούμενον 'Ανέκδοτα ψόγους κα! κωμφδΙΙΧν Ίουστι
νιάνου βασιλέως περιέχοι κα! της αυτοϋ ΓUναικoς Θεοδώρας, άλλά μΎϊν

καΙ αυτοϋ ΒελισαρΙου καΙ της γαμετης αυτοϋ

».
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σωποποίηση τού διαβόλου. ΤΟ ενδιαφέρον τού Προκοπίου
μετατοπίζεται ξαψιιικα απο τα γεγονότα στα πρόσωπα και
μόνος του σκοπος αποβαίνει να θέσει ύπο άμφισβήτηση τα

κίνητρα τού Ίουστινιανού και τού αξιου Βελισαρίου και να
περιλούσει με τις πιο πρόστυχες συκοφαντίες την Α-ότοκρά
τειρα Θεοδώρα και την

' Αντωνίνα,

τη σύζυγο τού Βελισα

ρίου. Α-ότό, προφανώς, εΙναι το κεντρικό θέμα τής' Απόκρυ
ΙΡYjζ LσΤΟΡLOCζ και ό συγγραφέας συγκεντρώνει 8λες του τις δυ
νάμεις στην προσπάθεια να αποδείξει την πλήρη διαφθορα τού
Ίουστινιανού και τής Θεοδώρας, την άσημαντότητα τού Βε
λισαρίου και την άδιαντροπια τής' Αντωνίνας.
Ή μέθοδος επιθέσεως εΙναι ή άπλη τής άφήγησης άνεκ
δότων και α-ότος άκριβώς εΙναι ό λόγος που τόσο συχνα απο
δίδεται στο βιβλίο ό τίτλος

, Αντωνίνα

Chroniques scandaleuses. 1

εΙναι ό πρώτος στόχος τής

Ή

επιθέσεως' και ή τα

πεινή της καταγωγη εξιστορείται και οί επονείδιστες σχέ
σεις της με τον θετο γιό της Θεοδόσιο εκτίθενται με άνερυ
θρίαστη εΙλικρίνεια. Στην ύπόθεση α-ότη ό Βελισάριος εμφα

νίζεται ώς θλιβερη φιγούρα και με τον γδιο τρόπο άπεικονί
ζεται στο έπόμενο ύβρεολόγιο για τη συμπεριφορά του στο

πεδίο τής μάχης. Κατηγορείται δτι εΙναι άδύναμος και κερ
δοσκόπος στην τακτική του εναντίον τών εχθρικών στρατευ

μάτων, καθώς εΙναι κυριαρχημένος απο τα δαιμονικα μάγια
τής δυναμικής γυναίκας του.

Παρόμοια τακτικη άκολουθείται και προκειμένου για το
α-ότοκρατορικο ζεiJγoς. Ή Θεοδώρα πρώτα δυσφημίζεται
με τις πιο χυδαίες συκοφαντίες που θίγουν την Ιδιωτική της
ζωη πριν απο το γάμο της με τον Ί ουστινιανο και την ανοδό
τους στο θρόνο.

' Απο

την εΙκόνα τού ήθικού ξεπεσμού της

δέν παραλείπεται ουτε μία λεπτομέρεια εξαχρείωσης, την ό-

1.

Σκαvδαλώδη xeoνικά, γαλλικά.
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ποία ή φαντασία μπορεί να συλλάβει ώς πιθανη για την πιο
άναίσχυντη τών γυναικών, και ό συγγραφέας κατορθώνει μό
νο να μειώσει τα κύρος τής ίδιας του τής μαρτυρίας, που κα 
ταρρίπτεται άκριβώς έξαιτίας τής ύπερβολής της.
ΤΟ έπόμενο βήμα εΙναι ή έπίθεση έναντίον τού 'Ι ουστι 

νιανού. Και έδώ, όπως στην περίπτωση του Βελισαρίου, δεν
ερχεται στα φώς κανένα σκάνδαλο που να θίγει την Ιδιωτικη

ζωή του -ξεκάθαρη ενδειξη ότι κάτι τέτοιο δεν ύπήρχε-,
άλλα πολλα λέγονται για ύποτιθέμενη κακη διαχείριση, σπα
τάλη κρατικών πόρων και μάταιη χρονοτριβη σε

(( άνόητες )

διαφωνίες μεταξυ τών Χριστιανών . Κατα τον Προκόπιο, ό
λες οί ένδείξεις όδηγούν στα συμπέρασμα δτι ό 'Ιουστινιανος

όχι μόνο έπηρεαζόταν άπα κακους δαίμονες, άλλα ήταν πραγ
ματικα ό Κύριος τών Δαιμόνων που τού εΙχε για {να διάστη

μα έπιτραπεί να βασανίζει το άνθρώπινο γένος. Οί κατηγο
ρίες κατα τού 'Ιουστινιανου εΙναι ώς έπι το πλείστον παιδα
ριώδεις και κινούνται άπα τον παράλογο ζήλο τού συγγραφέα
και άπα την πλήρη άδυναμία του να κατανοήσει τους γοργα

άναπτυσσόμενους παράγοντες που μετέτρεπαν τον κατατε
μαχισμένο άρχαίο κόσμο στο συγκεχυμένο σχήμα τής με

σαιωνικής έποχής, το όποίο θα προετοίμαζε τις άνακατατά
ξεις και τους διευρυμένους όρίζοντες του σύγχρονου κόσμου .

•Η

άλλαγη αύτη δεν ήταν δυνατο να γίνει ευκολα κατανοητη

ή άποδεκτη άπο τον έπιφυλακτικο ίστορικο που εβρισκε το
Ιδανικό του στΙς συμπαγείς πολιτείες τής άρχαίας Έλλάδας
ή στις πρώιμες φάσεις τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας και
όχι στην έκτεταμένη και έτερογενη Ρωμαϊκη Αύτοκρατο

ρία τών ήμερών του με τα μωσαϊκο τών έθνοτήτων της και
τα έτοιμόρροπα σύνορα.

"Εχουμε λοιπον στην' Απ6κρυψ'Υ) ίστορΙιχ την καταγραφη
ένος άντιδραστικού που δεν μπορούσε να έκτιμήσει στην
πραγματική τους άξία τις έξελίξεις τής tδιας του τής έποχής

13
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ουτε καν να μαντέψει προς ποιά κατεύθυνση έτεινε ό κόσμος,
ένος ίστορικού που αΙσθανόταν καθαρα μόνο την κατάρρευση
τής παλιας τάξης πραγμάτων. Ή καταγραφη εΙναι πολύτιμη

ώς εΙλικρινης μαρτυρία παρ' δλον τον άξιοθρήνητα λανθα
σμένο χρωματισμό της

αν κάποιος μπορούσε να βρεί τον

μέσο δρο άνάμεσα σ' αύτην και την καταφανώς άνειλικρινη
και άηδιαστικη κολακεία, στην όποία ένδίδει συνεχώς το

ΊσΤΟΡ[OCL και το μεταγενέστερο nEpt ΚΤLσμocτων, θα μπορού
σε να καταλήξει σε μια δίκαιη έκτίμηση μιας άπο τις πιο
άξιοσημείωτες βασιλείες της μακρας περιόδου που έκτείνε
ται άπο τον Μέγα Κωνσταντίνο

(323

μ.Χ.) ως τον ήρωικο

θάνατο τού Κωνσταντίνου ΙΓ' Παλαιολόγου το

1453,

στην

πύλη της Κωνσταντινουπόλεως.

τα σημεία έπαφης με το ΊσΤΟΡ[OCL εΙναι πολυ λιγότερα
άπ' δσα ό πρόλογος μας προδιαθέτει να περιμένουμε, μολο
νότι ύπάρχουν κάπου εrκοσι αμεσες άναφορες στα πρωιμότερα

'
β ι βλ ια

\

και

\

στο

,

μεταγενεστερο

Π

EpL\

,

ΚΤLσμocτων.

Δ

\

υο

παραδείγματα μπορεί να παρατεθούν για να καταδειχθεί ή
έχθρικη προδιάθεση της' Απ6κρυψης [στορ[ocς. Ό γάμος της

κόρης τού Γερμανού με τον 'Ιωάννη άναφέρεται στο 'Ιστο
P[OCL 1 χωρις σχόλια, μολονότι άφήνεται να εννοηθεί δτι αύτος
εΙχε 'ίσως εμποδίσει τον 'Ιωάννη να έπιτύχει το σκοπο της

άποστολης που τού εΙχε άναθέσει ό Βελισάριος. Στην' Απ6κρυψη ίστορ[oc εξάλλου ό

γάμος αύτος περιγράφεται

2 ώς

τελευταία λύση άπελπισίας τού Γερμανού για να σώσει την
κόρη του 'Ι ουστίνα -ήταν ήδη δεκαοχτω χρόνων- άπο την

κοινωνικη ύποτίμηση που ήταν συνυφασμένη με το να μείνει
άνύπαντρη. Με παρόμοιο τρόπο άναφέρεται ό Προκόπιος στο

1.
2.

Βιβλ νπ.
Βλ σελ

xii. 11.
52.
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θάνατο της Άμαλασούνθας: Στο ΊστορΙα.L 1 ό θάνατος πα

ρουσιάζεται ώς έργο τού Θεοδάτου που ηθελε άπλώς να τη
βγάλει απο τη μέση για να έξομαλύνει το δρόμο προς τη δική
του διαδοχη στη βασιλεΕα τών Γότθων. Στην έκδοχη της Ά
πόκρuψ-ης ΙστορΙα.ς 2 ή 'Αμαλασούνθα θανατώθηκε μεν &πο

τον Θεοδάτο, αλλα καθ' ύπόδειξιν τού Πέτρου, ένος πρέσβη

απο το Βυζάντιο, που έπαιρνε όδηγΕες ουτε λΕγο ούτε πολυ

, \

\

aπo τ ,.),"δ
,Ιν ι ια τη

Θ
Η εο δ'
ωρα.

Μπορεί έπΕσης να αναφερθεί ενα γεγονος που μνημονεύε
ται τόσο στην' Απόκρuψ'Yj ΙστορΙα. σσο και στο ΠερΙ ΚΤLσμιί
των

-

ή ίδρυση ένος οίκου στον Βόσπορο για παραστρατη

μένες γυναίκες.3 Στην πρώτη περίπτωση ή ίδρυση τού οίκου

αύτού περιγράφεται ώς τυραννικη και άσκοπη πράξη της
Θεοδώρας, ένώ στο ΠερΙ ΚΤLσμιίτων έγκωμιάζεται ώς συνε
τη πράξη ένος ήγεμόνα που δεν έχει άλλο στο νού του παρα
μόνο το καλο τών ύπηκόων του.

Θα μπορούσε να παρατεθοϋν και άλλα είδικα παραδεΕγ
ματα για να αναδειχθεί το γεγονος που γΕνεται αμέσως προ

φανες στον αναγνώστη της 'ΑπόΚΡUΨ'Yjς ΙστορΙα.ς, στι ό τό
νος τού βιβλΕου αύτού διαφέρει ριζικα απο τον τόνο τών Ί

σΤΟΡLων και τού ΠερΙ ΚΤLσμιίτων, πράγμα που έχει όδηγήσει
πολλους στο συμπέρασμα στι έχουμε να κάμουμε με έργο άλ
λου συγγραφέα. ΤΟ ζήτημα συζητήθηκε με ζέση και ένθου
σιασμο και θα μπορούσε να παραθέσει κανεις έναν κατάλογο
αξιόλογων ύποστηρικτών και τών δύο απόψεων.

τα κυριότερα έπιχειρήματα που στήριζαν την άποψη στι
συγγραφέας της Άπόκρuψ-ης ΙστορΙα.ς ήταν ό Προκόπιος
απο την Καισάρεια και που πρέπει να θεωρηθεί στι όδηγοϋν

1.
2.
3.

Βιβλ.

V. Iv. κ.Ι
107.
ΥΙΙ. χίί. 11.

Βλ. σελ.
Βιβλ.
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σέ λογικα συμπεράσματα μπορεί να συνOψιστoVΝ ώς έξής:
ι. •Η

χρονολογία συγγραφής δίνεται σαφώς τέσσερις

φορές στό κείμενο' εΙναι τό τριακοστό δεύτερο έτος του 'Ιου
στινιανου.:Ι Θα περίμενε κανείς δτι αυτα τα χρόνια ύπολογί
ζονται άπό την άνάρρηση του 'Ι ουστινιανου στό θρόνο τό

527'

ώστόσο ή διακυβέρνησή του στην πραγματικότητα συμ

περιελάμβανε τό διάστημα τής βασιλείας του 'Ι ουστίνου

(518-527),

εξ

015 καί

ό Hαury 2, σωστα πιθανώς, συμπεραίνει

δτι ή 'ΑπόκρυψlJ ΙστορΙιχ γράφτηκε το
μετράει άπό τό
2.

550.

Ό Compαretti

527.

Ύπάρχουν συχνές άναφορές στό ΊστορΙιχι, τών ό

ποίων ή πατρότητα έχει άπολύτως πιστοποιηθεί.

3. Δέν ύπάρχουν αμεσες άντιφάσεις, ώς πρός τις μαρτυ
ρίες τις άναφερόμενες σέ γεγονότα μεταξυ τής 'ΑπόκρυΨlJς
ΙστορΙιχς κα~ τών έργων που φέρουν την ύπογραφη του Προ
κοπίου. Οί άνακολουθίες, που άναμφίβολα ύπάρχουν, πρέπει
να εξηγηθoVΝ άπό τίς περιστάσεις ύπό τις όποίες γράφτηκε
τό έργο, καί άπό την άλλαγη του σκοπου του συγγραφέα ώς
πρός τη συγγραφή.

4. Ή γλώσσα και τό ϋφος εΙναι καταφανώς του Προκο
πίου και ή γενικη όπτικη εΙναι πράγματι προκοπιανή, δπως

έχει επαρκώς άποδειχθεί άπό τόν

Felix

Dαhn s, και χρειά

ζεται μόνο να προσθέσουμε την παρατήρηση δτι ή χρήση του
τονικου ρυθμου ή

cursus,

που ήταν του συρμου στους συγ

γραφείς τής εποχής, στηρίζει άπόλυτα την αποψη δτι πράγ
ματι ό lδιος ό Προκόπιος έγραψε την 'Απόκρυψη ΙστορΙιχ.

'Όχι μόνο τό έργο έχει γενικα τΟν ίδιο ρυθμό μέ εκείνα τών
όποίων ή γνησιότητα δέν μπορεί να άμφισβητηθεί, άλλα πα-

1. Βλ . σσ. 122, 136, 151.
2. Procopiana, 1890.
3. Procopius "on Ciίsαrea,

Berlίn

1865.
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ρουσιάζει και άντιστοιχίες στις λεπτομέρειες, αν και λιγό
τερο άκριβεϊς άπ' όσο ένας πονηρος μιμητης θα μπορούσε να
τις κάμει. Ι

,Εκτος

άπο το ζήτημα τής πατρότητας τής 'Απόχρυψης

ίστορίας, ύπάρχει- και το πρόβλημα τής έγκυρότητας τών

μαρτυριών της, που εΙναι δυνατο να έλεγχθεί ως ένα βαθμο
άπο τις μαρτυρίες αλλων συγγραφέων. Κατ' άρχην πρέπει να
παραδεχθούμε ότι το βιβλίο χαρακτηρίζεται συχνα άπο κα
κόβουλη ύπερβολη καθως έπίσης και άπο σκόπιμη διαστρέ
βλωση και παραποίηση τών γεγονότων, όπως κατ' έξοχην

συμβαίνει στην περιγραφη τής νεανικής ήλικίας της Θεοδώ
ρας. Προκειμένου για τον 'Ιουστινιανό, ό Προκόπιος δια
στρεβλώνει τα γεγονότα άποδίδοντάς του συνήθως καταχρή

σεις που έγιναν άπο τους προκατόχους του.

Πάντως, μολονότι έχει γίνει δεκτο ότι ό Προκόπιος

ήταν

συχνα αδικος στην παρουσίασή του, έχει καταδειχθεί, όπως
άπο τον Hαury στα

((

Προλεγόμενα» 2, ότι ό Προκόπιος έ

χει συχνα την ύποστήριξη τής μαρτυρίας αλλων συγγραφέων
της έποχής του. 'Αποσπάσματα άπο δύο συγγραφείς μπορεί

να παρατεθούν έδώ για να ύποστηριχθεί τόσο ή γενικη θέση
τού Προκοπίου όσο και οί έπιμέρους μαρτυρΙες που έχει κα
ταθέσει.

·0

Εύάγριος, σύγχρονος τού Προκοπίου και τού 'Ιου

στινιανού και. νεότερός τους

(536-594),
:

στην Έκχλ'ησLαση

χ~ ιστορία του 3 γράφει τα έξής

'λλλσ. καΙ κιiτι t1.λλο ύπέβοσκε στο χαρ:lικτήρ:lι του 'Ιουστινιοι-

1. Πρβλ. Dewing: The ΑccenιuαΙ Rhy ιhm, Proceedings οΙ
the Conn. Academy 1909 .
2. Άπ6κρυφη ίστορία, ~κδ . Haury, Teubner 1906, σελ . xxiiixxxi.
3. 'Έκδ. J. Bidez-L. Parmentier, τόμ. τέταρτος, 32, ΛονδΙνο
1898.
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νου, ποο ξεπερνοϋσε κάθε θ'ljριω8Ισι: ποο μπορεί να: βάλει δ νους,
κσι:Ι 8εν μπορω να: πω

civ

tjτσι:ν λάθος της φόσης .η γέννημ!Χ 8ειλΙΟΙ:ς

κσι:Ι φόβων ποο πρωτοεκ8'1jλώθ'ljκε μετα: τη λσι:tκ1j στάση του ΝΙ
κσι:. Φσι:ινότσι:ν πάντως δτl ευνοουσε έξσι:φετικα: τΎι μΙ!Χ ά.πο τ~ς 8όο
φσι:τρ(ες, για: την ά.κρΙβεισι: τοος Βένετους, σε τέτοιο β!Χθμό, &στε
ά.κόμσι: κσι:Ι να: 80λοφονουν μπορουσσι:ν σι:ύτοΙ

έν ψυχρω μέρ!Χ με

σημέρι τους ά.νοππάλους τους μέσσι: στο κέντρο της πόλ'ljς κι οχι
μόνο να: μΎιν Ί:χ.ουν κσι:νένσι: φόβο τlμωρΙσι:ς, άλλα: κσι:Ι να: θεωρουντσι:ι
&ξιοl έπιβρσι:βεόσεως, με ά.ποτέλεσμσι: να: πλ'ljθσι:Ινουν για: το λόγο

σι:ύτον οΙ 80λοφόνοι. Τοος έπιτρεπότσι:ν μάλιστσι: ά.κόμ!Χ κ!ΧΙ στα:
σπΙτισι: να: εΙσβιiλλoυν κσι:Ι να: λ'ljστεόουν δσσι: κειμήλισι: lβρισκσιν κσι:Ι
να: ύποχρεώνουν τοος ά.νθρώπους να: πλ'ljρώνουν για: να: σώσουν τη

ζωή τους. ~ Αν κάποιος ά.ξιωμσι:τουχος 80κΙμσι:ζε να: τοος έμπ08Ισει,
κιν8όνεuε να: χάσει δ Τ810ς τη ζωή του. 'Έτσι, για: πσιρά8ειγμσι:, κά
ποιος ά.ξιωμσι:τουχος της 'Ανσι:τολ1jς, έπει8Ύι τιμώΡ'ljσε με μσιστΙ

γωση κάποιους τσιρσι:ξΙες, μσι:στlγώθ'!jκε δ Τ8ιος κσι:Ι 81σι:πομπεό
θ'!jκε μες στην κσι:ρ8ια: της πόλ'ljς. Ό 8ε Κσι:λλΙνικος, δ &ρχοντσι:ς

της ΚιλικΙΟΙ:ς, έπει8Ύι έπέβσι:λε τις νόμιμες ποινες σε 8ύο 80λοφό
νους ά.πο την ΚιλlκΙΟΙ: ----τον Πσι:υλο κσι:Ι τον Φσι:υστΙνο- ποο του
έπιτέθ'!jκσιν με σκοπο να: τον σκοτώσουν, ά.νσισκολοπΙστηκε, πλ'lj

ρώνοντσι:ς l'L"σl το τΙμ'ljμσι: για: τη σωστή του κρΙση κσι:Ι την έφσφμο

y1j

των νόμων. ι Για: τοος λόγους σι:ύτοος δσοl ά.τηκσι:ν στην &λλ'lj

πσιριχτσι:ξ'lj, 8ιωγμένοl ά.πο τα: μέρ'lj τους κσι:Ι μΎι βρΙσκοντσι:ς που
θεvα: φιλοξενΙΟΙ: κσιΙ μάλιστσι: κυV'l}Ύ'Ι}μένοι ά.πο πσι:ντου σα:ν να: tjτσιν
μιάσμσι:τσι:, πσι:ρσι:φόλσι:γσιν τοος τσιξl8\ωτες κσι:Ι 8Iέπρσι:ττσι:ν λ1jστείες

κσι:Ι φόνους, με ά.ποτέλεσμσι: να: γεμΙσεl δ κόσμος βΙσι:ιους θσι:νιχτους
κσιΙ λε1jλσισ(ες κσι:Ι κιχθε εΤ80υς ά.τοπήμσι:τσι:. Μερικες φορl:ς ώστόσο

δ 'Ιουστινισι:νος αισι:ζε στιχση κσιΙ θσι:νάτωνε τοος Τ8ιους τοος Βέ
νετους έπlτρέποντσι:ς να: 8ισιπράττοντσι:1 σ' δλες τις πόλεις, έν δνό

μσιτl των νόμων ποο δ Τ8ιος εΤχε ά.φήσει να: ά.τονήσουν, ά.νοσιουρ
γήμσι:τσι: Τ8ισι: με των βσι:ρβιiρων. Ο(\τε δ λόγος ο(\τε δ χρόνος θα:
έπσι:ρκουσε για: να: μιλήσει κσι:νεΙς γι' σιύτα: με κάθε λεπτομέρεισι:'

φτάνουν δμως δσσι έκτέθ'!jκσι:ν για: να: τεκμ'ljριωθουν κσιΙ τα: ύπό
λοιπσι:.%

1. Πρβλ. 'Απόκρυφη ίστορΙα, σελ. 112.
2. Ή μετάφρσι:ση του πσι:ρσιθέμ!Χτος lytVE ά.πΟ
ruπο. (Σ.τ.μ.)

τΟ ~λλ1jνικο πρωτό-

18

Η.Β.

DEWING

Οί γενικες αυτες κατηγορίες επιβεβαιώνονται με το πα
ραπάνω άπο τον ίστορικο Άγαθία (530-582), έκδ.
252. 2-255. 1 : 284. 13-285. 20' 305. 13-306. 9.

Βόννης,

Για την περίπτωση του Ί ωάννη του Καππαδόκη 1, που
παρουσιάζεται άπο τον Προκόπιο σαν ένα σκέτο κάθαρμα, ό
Ί ωάννης ό Λυδδς 2

(490-565)

γράφε ι τα ακόλουθα:

Ό &.χρεϊος ΚαππαδόΚ1jς, μόλις ιχνέλαβε το ιχξΙωμιΧ το\), Ι:γινε
α(τιος κοινων σuμφoρωψ πρωτ' ιχπ' ολοι εΤχε έκτεθειμένες &λ\)σΙ-

8ες καΙ πε8ούκλισι καΙ ξύλινα 8εσμα για τα πό8ια καΙ σι8ερέν ια

ΙΙργανα βασανιστηρΙων 3 καΙ εΤχε 8ιαμορφώσει ΙVα χωρο σκοτεινο
στο βιΧθος της αύλ1jς του πραιτωρΙο\) σε Ι8ιαΙτεΡ1j φ\)λακΙ) για τους
ύποτελείς το\) σαν &ναν8ρος ΦιΧλ αρις 4 πο.,) παρο\)σιαζόταν ώς Ισχ\)
ρότατος μόνο μέσω των 80ύλων το\). 'Εκεί: μέσα φ\)λάκιζε αύτου ς

που ~θελε να &.νακρΙνει, χωρΙς να έξαιρεϊ: κανέναν ιχπο δποιο\)8-ή
ποτε ε(80\)ς άτΙμωσ1j,

βασανΙζοντας &.νεξέταστα καΙ με μεγciλ1j

εύκολΙΟΙ ιχνθρώπο\)ς μόνο καΙ μόνο έπει8Τ) εΤχαν σuκoφαντηθεϊ: πώς
εΤχαν χρ-ήματα καΙ &.ιΡ-ήνοντιΧς το\)ς ε(τε ιχπογuμνωμέ'Jο\)ς EtTE νε
κρούς. Mάρτuρας γι' αύτα εΤναι δ λαος δλος, ιχλλα έγώ τα εΤ8α με
τα μιΧτια μο\) καΙ παραστciθ1jκα δ (8ιος στα έγκλ-ήματα

πράττονταν. Θα πω λοιπον τουτο

:

κάποιος ΆντΙοχος,

που 8ια

'ήλικιω

μένος &νθρωπος, καταγγέλθ'ljκε στον ΚαππαδόΚ1j δτι είχε στην
κατοχή το\) ΙVα ποσο ΧΡ1jμάτωv- κι αύτός, &.φου

τον

σ\)νέλαβε ,

τον κρέμασε 8εμένον &.π' τα χέρια μ~ γερα σχο ινιιΧ, ι:)σπο\) έξαρ
θρώθ1jκαν οΙ ώμοι το\) καΙ, νεκρος πιά, δ γέρος έλε\)θερώθ'ljκε ιΧπο

τα 8εσμιΧ το\). Το μιαρο αύτο lγκλ1jμα έγώ το ΈΤ8α με τα μιXτι~
μο\) γιατΙ ~ξεpα καλα τον ΆντΙοχο .
'Ωστόσο,

1)

πρciξ1j αύτη του ΚαππαδόΚ1j 1jTOΙV Τι μετριοπαθέ

στεΡ1j &.π' δλες. ΜακιΧρι μιΧλιστα να ένεργοϋσε μόνος στΙς άκατιΧ-

1.
2.

Βλ. πΙνακα προσώπων σελ.

219

του παρόντος βιβλΙο\) .

Πει;ιΙ άρχων τής ΡωμαΕων πολιτεΕας, βιβλ. ΠΙ,

57 κ.έ.,
1837.
3. « Δεσμα καΙ πέ8ας καΙ πο80κιΧκας καΙ σΙ81jρα ».
4.. Τύραννος τοϋ ΆκριΧγαντα (580-554. π.Χ . ) που σκότωνε

lκ8.

ΒόW1jς

τους

κατα8Ικο\)ς ρΙχνοντιΧς το\)ς μέσα σ' ~ναν χΧλκινο ταϋρο κοιΙ πupoικτώ
νοντοις το χοιλκό. (Σ.τ.μ.)
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ποιυστες &:3ικΙες του Ι

'Α:λλα. δπως δ Βρι&ρεως, κοιτα. τα. λεγόμενοι

των ποι"l)των, εΤχε μόριοι χέριοι, lτσι

.•. έκείνος δ έκ3ικ"l)τικος

3οιΙμονοις, lχoντoις άπειρους συνεργους στΙς &:νομΙες του, 3εν πε
ριόριζε τη 3ροιστηριότητ& του στη Βοισιλεόουσοι, &:λλα. ~στελνε

τους δμοιοός του σε κ&θε τόπο, σε κάθε χώροι, στροιγγΙζοντοις &:πο
ποιντου σα.ν ρoυψ~χτρoι τον τελευτοιίο όβολΟ που εΤχε μεΙνει &ς
τότε κρυμμένος .

•Ακολουθεί

[να συγκεκριμένο παράδειγμα της αχρει6-

τητας των πρακτ6ρων τού Ί ωάννη και ό ίστορικός συνε
χίζει 1 :
ΚΙΧΙ μοικ&ρι να. ~τoιν μόνο οιύτος κοιΙ μοικ&ρι να. εΤχε ρ"l)μ&ξε ι
μόνο οιύτην την έποιρχΙοι κοιΙ να. μ-ην 'ιjτοιν &:λ~θειoι δτι &:πο κ&θε πό
λ"l) κοιΙ &:πο κ&θε χώροι πέροισοιν άλλοι σαν οιύτον κοιΙ &.κόμοι χειρό

τεροι ρουψ6>ντοις κοιΙ τον τελευτοιίο όβολο δσο βοιθια. κι &ν 'ιjτοιν
κρυμμένος, σέρνοντοις πΙσω τους δλόκλ"l)ρο στροιτο &.πο έκ3ικ"l)τι

χους 3οιΙμονες κοιΙ στΙψ"l) &:πο Kφ:ππ~3όκες.2

Ό Εύάγριος χαρακτηρίζει ώς

έξης κάποιον Αίθέριο,

[ναν από τους αξιωματούχους της έμπιστοσύνης τού Ίου
στινιανού:
Ό

31: ΑΙθέριος που μετοιχειΡιζότοιν κ&θε Et30UC; συκοψοιντΙοι

κοιΙ κoιτoιλ~στευε τΙς περιουσΙες ζωντοινων κοιΙ νεκρων εν όνόμοιτι

του Αύτοκροιτορικου

orxou, του όποΙου, έπΙ 'Ιουστινιοινου, εΤχε
...

ιΧνοιλ&βει την έπιστοισΙοι

Το ζήτημα τού μοναχικού βίου τού Φωτίου 3 έκτίθεται
ώς έξης στο συριακο κείμενο τού Εφέσου Ιωάννη 4 :

1. 'Ιω&νv"l)ς δ Λυ3ός, δπ. π., 61.

2.

τα. ποιροιθέμοιτοι lχoυν μετοιψροιστεί &:πο το πρωτότυπο έλλ"l)

νικο κεΙμενο. (Σ.τ.μ.)

3.

''Ο.π . , τόμος πέμπτος,

4.

Έκκλησιαστικη ίστορlα, σελ.

3.
31 (γερμ. μετ&ψρ.).
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Αυτος δ Φώτιος , που εΤχε lρθει στην πρωτεόοuσιχ άπο την
ll!ΧλlχιστΙν"l), ~τlXν γιος της ΆντωνΙνlχς, της ΓUνlXΙκlXς του Βελισιχ

ρΙοu' υΠ"l)ρετoυσε στο στριχτο κlχΙ εΤχε πάει στον πόλεμο μlχζΙ με

τον Βελισάριο, άλλά, γιά κάποιο λόγο, άποχώρ"l)σε , lκοψε τά μlΧλ
λιά

TOU

κlχΙ περιεβλ"ήθ"l) το σχ'ijμιχ του μονιχχου. Δεν μπορουσε

8-

μως νά σuμβιβιχστε'i με τον μονιχστικο τρόπο ζω'ijς κlχΙ lφερε το

σχ'ijμιχ μόνο κιχτ' δνομιχ . 'Ύστερ' άπο λΙγο, μη μπορώντιχς νά έξ"l)
μερώσει την αγρια φόσ"l)

Tou

μέσω της θρ"l)σκεΙας, lσπεuσε στον

Αυτοκράτορα. 'Έτσι, αότος δ ανθρωπος, ένω φαινομενικά ~ταν
ντuμένoς στά ράσα, στάλθηκε στην έπlχρχΙα της ΣuρΙας έξlχιτΙας

μια.ς έξέγεΡσ"l)ς των Σαμαρειτων. Έπειδη λοιπον έπιθuμουσε νά
γΙνει άρεστος στους άνθρώποuς lστω καΙ προκαλώντας πόνο στο
Θεό, τον δ"l)μιοuργό

Tou,

καΙ έπεδΙωκε το ανομο κέρδος με (διά

φορες) προφάσεις, άφοσιώθ"l)κε

στη λε"l)λασΙα, στη λ"l)στεΙα καΙ

στους έκβιασμοός, με άποτέλεσμα την καταστροφ-η καΙ τον άφανι
σμο του κόσμοu, σάν νά εΤχαν εΙσβάλει βάρβαροι λ"l)στες σ' lΙλες

τΙς έπαρχlες της Άνατολ'ijς, άπο τΙς μικρότερες &ς τΙς μεγαλό
τερες. 'Ακόμα καΙ οΙ έπΙσκοποι καΙ οΙ κλ"l)ρικοΙ 8λων των πόλεων
lφεuγαν σάν ΚUV"l)Υημένοι lΙταν αότος παροuσιαζότιχν .

'Έπεφτε

πάνω σε κάθε ανθρωπο, δποιος κι ιiν ~ταν, εtτε στην πόλ"l) εtτε
στην ϋπαιθρο, άν άνακάλuπτε πως εΤχε στην κατοχ"ή

Tou

ψωμΙ γιά

μΙα μόνο μέρα, καΙ τέτοιοu εΤδοuς άνθρώποuς καταλ"ήστεuε, φuλά
κιζε, άπαγχόνιζε καΙ υπέβαλλε σε βασανιστηρια . Άπαιτουσε άπ'
αυτους fνα χρuσο νόμισμα γιά το μερΙδιό

Tou,

εΤτε εΤχαν !!να τέ

τοιο ποσον τά έν λόγω πρόσωπα εΤτε δχι, καΙ άκολοuθουσε αυτη
την τακτικη άκόμα κι άν το δόστuχo θόμα θά ~τlXν υποχρεωμένο
νά ποuλ"ήσει τον έαuτό
ματά

TOU -

Tou,

τά παιδιιχ.

Tou,

το σπΙτι

Tou,

τά κτη

άκόμα καΙ σε τέτοιες περιπτώσεις ~ταν των &δuνάτων

άδόνατο νά &λλιχ.ξει lστω καΙ μΙα λέξ"l) ιΧπο την &ρχικ"ή
γ-ί). ΤΟ μερΙδιό

Tou

το Ι!παιρνε πάντα λέγοντας

Tou προστα
« δωσε πoΛU xpu-

σιχ.φι· δ Αυτοκράτορας χρειάζεται χρ"ήματα γιά τους πολέμοuς

TOU».

Με τέτοια μέσα μάζεuε τά τάλαντα κιχ, τά lστελνε πέρα

με σκοπο νά διατηρεί την πλ"ήρ"l) άσuδoσΙα

Tou.

« Δωσε πoΛU χρuσάφι», φώναζε σuνεχως δ Φώτιος, αότος
που ζουσε aτά χρόνια του 'IoucrTLVLoιvoG καΙ του 'ΙοuστΙνοu . « Ό
Αότοκράτορας χρειιχ.ζεται χρ"ήματα γιά νά κάνει πόλεμο» . ΚαΙ

δλοι οΙ &ξιωματουχοι του 'ΙΟ'Jστινιανου πρόβαλλαν &διάκοπα ' τΙς
(διες &ξ~ώσεις στους ΡωμαΙοuς πολΙτες, καΙ γιά το ζ"ήτημα αυ-
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το δ Προκόπιος κάνε ι ΙδιιχΙτεροι ποιράπονοι στην 'Απόκρυφη ίστο
ρ[α . Προφιχνως , &.φου δ Ίoυστινιoινbς δ~εξηγε πολ,) περισσότερους

πολέμους &.πο τοuς &λλους Αύτοκράτορες, εΤνοιι &.πόλυτοι φυσ ικο
οτι χρειοιζότοιν περισσότεροι χp~μιxτιx. Για. να. μπορέσει να. κ&:μει
~νoιν πόλεμο ένοιντΙον των ΒοινδιΧλων έξοιργύρωσε την εΙp~VΗ έκ
μέρους των Περσων για. Ινδεκοι χιλιάδες χρυσα. νομΙσμιχτιχ. l

Στο ζήτημα τών απογόνων τής Θεοδώρας τόσο οί "Ελ
ληνες δσο και οί Λατίνοι συγγραφείς σιωπούν, έκτος απο τον
Προκόπιο που άναφέρει τον έγγονό της Άναστάσιο. 2 Ή άνα

φορα αύτή έπιβεβαιώνεται απο τή συριακή ΈκκλησLα.στLχ~

ΙστορΙα. τού •Εφέσου Ίωάννη 3: (('0 μακ&.ριος Ί ωάννης,
που καταγόταν απο τήν οίκογένεια τού αυτοκράτορα •Ανα
στασίου και ήταν έπίσης γιος τής κόρης τής Θεοδώρας)).

•Επίσης, στή σελ. 196 τού ίδιου Ιργου γίνεται άναφορα στον
(( •Αθανάσιο, γιο τής κόρης τής Αύτοκράτειρας Θεοδώρας )j.
Άλλα και σέ μια γερμανική απόδοση τού Έφέσου Ί ωάν
νη, σελ.

S choenfelder σημειώνει: (( Ό Άθανάσιος
Bar. Hebraeus ώς μεσολαβητής άνάμε
σα στον Asconagh και τον Φιλόπονο: λέει: " Τήν έποχή
έκείνη ή Αύτοκράτειρα Θεοδώρα εΙχε εναν έγγο'JιΟ ονόματι.
•Αθανάσιο . .... )). Πρβλ. έπίσης Μιχαήλ Σύρο, σελ. 197 :
(( Ό Άθανάσιος, έγγονος τής Αύτοκράτειρας Θεοδώρας)).
269,

ό

παρουσιάζεται στο

Στο θέμα τής στενής συνεργασίας τού Ίουστινιανού και
τής Θεοδώρας στήν CJ.σκηση τής έξουσίας', μπορεί να έπι
σημανθούν τα λόγια τού

ίδιου τού

ΥΠ!,

συλλογίστηκα δλα αύτα τα ζη

Κεφ.

1): (( >Αφού

Ίουστινιανού (Νεαρα

τήματα μόνος και άφού ϋστερα συμβουλεύτηκα τήν εύσε-

ώς

1. Πρβλ. Περσικοl πόλεμοι, 1. xxii. 3, δπου το
110 « κεντηνάριοι Ι).
2. Βλ. σελ. 49.
3. Γερμ. μετ., σελ. 55.
4. Βλ. σελ. 80.

ποσον &.νοιφέρετοιι
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βέστατη σύντροφο πού μου έχει δώσει ό Θε6ς

.. , ))

Ή μέθοδος τής Θεοδώρας στον χειρισμο άπείθαρχων ύπη
κ6ων άπεικονίζεται καθαρά σ' ενα άπ6σπασμα άπο τη

Vita

Silverii.1
Ή αύτοκράτειρα λο ιπόν , πικραμέVI) γιOC την τύχη του Πατριάρ
χη 'ΑνθεμΙου, έπειδ~ τΟν είχε έκθρονΙσει ώς α!ρετικο ό Πανιερό
τατος Πάπας ΆγαΠlJΤOς καΙ είχε διορΙσει στη θέσ1J του τον δουλο
του θεου

M7Jvii

κι ,")στερα δ Αύτοκράτορας, άφου συσκέφθ7Jκε με

τον διάκονο ΒιγΙλιο, lΥραψε στον Πάπα Σιλβέριο στη Ρώμ7J πα
ρακαλώντας καΙ έκλιπσιρώντας τον

: «

Μ ~ν άρΥήσεις νOC ~ρθε ις σε

μiiς -η δπωσδ~πoτε νOC άνακαλέσεις τον Άνθέμιο στη θέσ7J που
του άτηκει

11'

καΙ οταν το διάβσισε δ μακαριότατος Σιλβέριος,

άναστέναξε καΙ είπε:

« ΓνωρΙζω

πoΛU καλOC δτι

f,

ύπόθεσ7J αύτη

~ει έπιφέρει το τέλος της ζω'ijς μου.1) ΆλλOC δ μακαριότατος
Σιλβέριος, ~ovτας πΙστη στο Θεο καΙ στον μακάριο 'Απόστολο
Πέτρο, άπάντησε με γράμμα στην Αύτοκράτειρα:

«

Σεβαστη

Δέσποινα, δεν θOC συναινέσω ποτε σε κάτι τόσο κακο δσο 'ή άποκα
τάστασ1J ~νoς άνθρώπου που είναι α!ρετικος καΙ

~χει

καταδι

καστεί γιOC την {δια του την κακΙα . Ι)

Όργισμέν7J τότε ~ Αύτοκράτειρα lστειλε διαταy7J στον πατρΙ
κιο Βιι;λισάριο μέσω του διακόνου ΒιγιλΙου με τΙς έξ'ijς δδ7JγΙες

:

(ι Ψάξε νOC βρείς κάποιες α!τlες παραπόνων ΈVαντΙoν του Πάπα

Σι.λβερΙου καΙ καθαΙρεσέ τον άπο το άξΙωμα του ιXPX7JYOG της 'Εκ
κλ7JσΙας .η τουλιΧχιστον στείλε τον άμέσως σε μiiς. 'Έχεις έκεί τον

άρχιδιάκονο ΒιγΙλιο, τον ΠOλυαγαΠIJμένO μας άπεσταλμένο, που
μiiς ύποσχέθ"Ι)κε νOC άποκαταστησει τον πατριάΡΧ7J Άνθέμιο

.»

Τότε λοιπον δ πατρΙκιος Βελισάριος άνέλαβε την άποστολη λέ
γοντας:

« 'Εγω

θOC άκoλoυ~σω έπακριβως τΙς δδ7JγΙες" άλλOC

αύτος δ &νθρω πος που θOC άποκομΙσει κέρδος άπο το φόνο του
ΣιλβερΙου δφεΙλει νOC λογοδοτησει δ {διος στον Κύριο 'ήμων
σου Χριστό

.1)

'I7J-

Τότε, με έπεΙγουσες διαταγες παρουσιάστηκαν όρι

σμένοι ψευδομάρτυρες καΙ κατέθεσαν lJτι είχαν άνακαλύψει πως
δ Πάπας Σιλβέριος lστελνε μ"ΙJVύματα στο

βασιλιOC των Γότθων.

Άκούγοντάς το δ πατρΙκιος Βελισάριος άρν~θ"I)κε νOC το πιστέψει,
έπειδ~ γνώριζε δτι αύτες

ο! διαδόσεις

1. Gesta Pontificum Romanorum,

είχαν κυκλoφoρ~σει άπο

Ι. 1lι6 (lκδ .

Mommsen).
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ψθόνο. Έπει8η 8μως πολλοΙ έπέμενσιν στΙς ΚΟΙΤ1jγορΙες οιυτές , τον
κοιτέλοιβε ψόβος .

Τότε, άνάγκοισε τον μακάριο lΙάποι Σιλβέριο νά τον έπισκε
ψθεί στο ποιλάτι καΙ ποιρέτσιξε 8λον τον κληρο στην πρώτ'l) κοιΙ
στη 8εύτεΡ1j εrσο80.
μπηκοιν μόνοι στη

''Οτοιν
μεγάλ1j

λοιπον δ
σάλοι,

ξοιπλωμέν1j σ' If.voι άνάκλιντρο κοιΙ

7)

Σιλβέριος κοιΙ
ποιτρικΙοι

δ ποιτρΙκιος

: «

ητοιν

Βελισάριος κοι

θότσιν πλάι στα: πό8ιοι της. Μόλις εΤ8ε τον Σιλβέριο
ΆντωνΙνσι, του εΤπε

δ ΒιγΙλιος

ΆντωνΙνοι

7) ποιτρικΙοι

Πές μου, Δέσποτοι Σιλβέριε Πάποι, τΙ σου

lχουμε κάμει έμείς κοιΙ οΙ Ρωμοιίοι κοιΙ θέλεις να: μας ποιροι8ώσεις
στα: χέριοι των Γότθων; 11. ΚοιΙ πρΙν άκόμοι τελειώσει οιυτα: τα:
λόγιοι, μπηκε μέσοι δ Ίωάνν1jς, δ τοπικος υπο8ιάκονος του πρώ
του 8ισιμερΙσμοιτος , του τράβ1jξε το κολάρο άπο το λοιψό του κοιΙ
τον δ8'ήΎ1Jσε σε μια: oιrθoυσoι' έκεί του lβγοιλε το 8ιοικριτικο ~ν8υ
μοι, του ψόρεσε το ράσο του μονοιχου κοιΙ τον !!8ιωξε μοικριά. Τό
τε δ Ξύστος
κληρο δη
νοιχός

,,.

[ ... ] βγηκε άπο την oιrθoυσoι κοιΙ άν'ήγγειλε στον
« Ό Κύριος 7)μων δ Πάπσις κοιθοιιρέθ1jκε κοιΙ lytvt μο

"Τστερσι τον άνέλοιβε

δ

ΒιγΙλιος, ύπο

την προσωπα'ή

του προστοισΙοι σα:ν να: λέμε, κοιΙ τον έξόρισε στον Πόντο κοιι τον
σuντηpoυσε με το ψωμΙ της θλΙΨ1jς κοιΙ

.0

νερο της άνάγΚ1jς . Κι

οιυτος ά8υνάτισε κοιΙ πέθοινε κι !!γινε μάρτupoις της Έκκλ1jσΙοις.

Ή άνατριχιαστική αύτή ίστορία εξηγεί τή

φρίκη με

τήν όποία άναφέρεται στο θέμα ό Προκ6πιος στις σελίδες
και

•Η

32

34 .

'ΑπόκρυΨ1j ίστορίΙΧ εχει μεταφραστεί σε σύγχρονες γλώσ

σες άπο άρκετους επώνυμους και κάποτε άνώνυμους μετα

φραστες και με τον δηλωμένο σκοπο να εκμεταλλευθούν τον
σκαμπρ6ζικο τ6νο μερικών εδαφίων. Οί μ6νες σοβαρες προσ
πάθειες να άποδοθεί το έργο με άκαδημαϊκα τρ6πο στα πρ6σ
φατα χρ6νια εΙναι τής 'Αθηναϊκής Έταιρείας, 'Αθήνα

(άνωνύμου) και τού

Domenico

1896

Compαretti, που συμπερι

λαμβάνεται στή μεταθανάτια έκδοση τού έργου του.
Σημαντικες εκδ6σεις εΙναι οί άκ6λουθες

:
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Procopii Caesariensis, Υ. Ι, Arcan a
Historia, qui est liber nonus Historiarum (Editio
princeps).
1838. Dindorf, στο Corpus Scriptorum HistOl'iae ΒΥ
zantinae.
1899. Krαseninniko v, Procopii Caesariensis Anecdota
quae dicuntur.
1906. Hαury, Procopii Caesariensis Opera Omnia, Υοι.

1623.

Alemαnnus,

ΠΙ.

1928.

Compαretti,

Le Inedite, Libro Νοnο delle Istorie,
di Procopio di Caesarea j edizione postuma dα
Domenico Bαssi.

Ή λατινική μετάφραση του Alemαnnus, που παρου
σιάστηκε στήν (Ελαφρά λογοκριμένη) έκδοση του
ναλήφθηκε μέ μικρές άλλαγές Μο τον

1623, έπα
Dindorf. •Η έκδοση

του Compαretti περιλαμβάνει, δπως σημειώθηκε, μιά ίτα
λική μετάφραση.
Η . Β. D EWI NG

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ
"
rι

ΑΠΟΚΡΥΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ τσΥ' ΒΙΒΛΙΟΥ

α' .

'Όλα οσα σuνέ6ησαν G>ς τΙς μέρες μας στο γένος τών

Ρωμαίων κατ~ τη διάρκεια τών πολέμων τ~ έχω διηγηθεί
συνδέοντάς τα πάντα , οσο μου ήταν δυνατό, με το χρόνο
καΙ τον τόπο στον δποίο διαδραματίστηκαν· ιΧπο δώ καΙ πέ
ρα ομως δεν θ~ συνθέσω την εξιστόρηση με τον ίδιο τρόπο.

Έδώ θ~ καταγραψουν με κάθε λεπτομέρεια ολα οσα έτυχε
ν~ συμ6ουν σε κάθε σημείο τής Ρωμαϊκής ΈπικράΤΕιας. Ό
λόγος εΤναι οτι ήταν ιΧOUνατο ν~ καταγραψουν οί πράξεις με
τον πρέποντα τρόπο οσο οί αότουργοί τους ήταν ιΧκόμα στη
ζωή, γιατΙ, αν με ιΧνακάλυπταν, δεν θ~ μπορουσα ν~ γλι
τώσω ιΧπο τον πιο 01κτρο θάνατο καΙ δεν μπορουσα ν~ εΤμαι
σίγουρο ς οδτ ε κα.ν για. την ιΧσψάλεια

YEvG>v.

"tG>v

πιο στενών μου συγ

Άλλα. κα.Ι σε πολλες περιπτώσεις ιΧναγκάστηκα. να.

ιΧποκρύψω τΙς αΙτίες τών γεγονότων ποιι έχω ιΧναψέρει στα.

προηγούμενα 6ι6λία μου. 1 θ~ χρειαστεί λοιπόν, στο σημείο
αότο τής ίστορίας μου, ν~ ιΧπoκαΛUψω l5χι μόνο οσα έχω
προηγουμένως πα.ρcxσιωπΎjσει, ιΧλλα. καΙ τΙς αΙτίες τών γεγο

νότων ποιι ήδη ιΧνέψερα.
'Ωστόσο, καθώς τώρα πρόκειται να. ιΧποδυθώ σ' εναν δια-

1.

ΈφτιΧ βιβλΙοι των '1στοριων τοϋ ΠροκοπΙου ~χoυν l>1)μ οσ ιευ

θεί πρΙν ~πo οιυτό. Βλ. ΕΙσοιγωyf), σελ.
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ψορετικο ά.γώνιχ, OUσκολο κιχι ψo6ερ~ α.νισο, κιχθως εχει ν ~

κά.μει με τ~ εργιχ κΙΧί τις ~μέρες τοσ 'Ιουστινιιχνοσ κΙΧί τής

θεοδώριχς , ιχΙσθά.νομιχι ν~ τρέμω ά.πο το ψό60 μου κιχΙ ν~
κά.νω οσο μπορω πιο πΙσω, οσο ά.νΙΧλογΙζομιχι ενιχ πρά.γμιχ:

οτι τώριχ πι~ πρόκει:tΙΧι ν~ γρά.ψω τέτοιιχ συμ6ά.ντιχ πού ουτε
πιστευτ~ θ~ ψιχνοσν οδτε ψυσικ~ στις έπόμενες γενιέ ς- επει

δ~, μά.λιστιχ, οτιχν μσ.ς μιλσ.νε γι~ κά.τι πού

auvl6"fj

πρΙν ά.πο

πολύν κιχιρό, τ' ά.κοσμε λΙγο σ~ν πιχριχμόθι, ψο6σ.μιχι μ~πως
με περά.σουν γι~ μυθοπλά.στ"fj κιχί με κιχτιχτά.ξουν στούς τριχ
γικούς ΠΟΙ"fjτές. Δεν πρόκειτιχι δμως ν~ δειλιά.σω μπρoστ~ στο
6ιχρύ ιχυτο εργο ~πειδ~ όπά.ρχει κά.τι ποό μοσ δίνει θά.ρρος:

ά.πο τ~ν κιχτιχγγελΙΙΧ μου δεν λεΙπουν οΕ μά.ρτυρες. ΟΕ σύγχρο
νοΙ μου, πού εΙνιχι ά.πολύτως ~ν~μερoι γι~ τ~ γεγονότιχ, θ~
μετΙΧ6ι6ά.σουν με ά.διιxμψισ6~τψo τρόπο στις έπόμενες γενιές
τ~ν πεποΙθ"fjO"fj οτι τ~ γεγονότιχ εχουν ά.ποδοθεΤ πιστά..

'Υπήρχε δμως ΚΙΧι κά.τι &λλο πού συχν~ ά.νιχχιχΙτιζε γι~
πολύ μεγά.λο διά.στ"fjμιχ τ~ σψoδρ~ ~πιθυμΙιx μου να. &.νΙΧλά.-

6ω τ~ν ~ξιστόρYjO"fj ιxυτ~. 'Έκιχνιχ δ'Yjλιxδ~ τ~

axlIji"fj

δτι ιχυ

τ~ &.κρι6ως ~ ~ξιστόρ"fjO"fj δεν συνέψερε τις μέλλουσες γε
νεές, ~πειδ~ συμψέρει πολύ περισσότερο ν~ μένουν &γνωστιχ
στ~ κιxτoπιν~ χρόνιιχ τ~ πιο πoτιxπ~ εργιχ πιxρ~ ν~ τ~ μιχ
θΙΧίνουν οΕ τόριχννοι κιχΙ ν~ τ~ μψοσντιχι. Κι ιχυτο ~πειδ~ οί
περισσότεροι &.πΟ τούς κριχτοσντες, ~ξιxιτίιxς τής ά.πειρΙιχς τους,

6ρίσκουν πά.ντιχ ευκολότερο ν~ μψοσντιχι τ~ κιxκ~ των προ
κιχτόχων τους κιχί συνεχως στρέψοντιχι πιο ευκολιχ κιχί πιο

&κοπιχ στ~ λά.θYj των πΙΧλιχιότερων. "rστεριχ ομως με πιχριχ

κίν"fjσε στ~ν ~ξιστόρ"fjO"fj των εργων ιχυτων ~ έξής oκlIji"fj: οτι
σΙγουριχ ~κεΤνoι πού θα. κυ6ερν~σoυν στό μέλλον θα. κιχτιχλά.60υν πολύ κιxθιxρ~ οτι δεν εΤνιχι κΙΧθόλου ά.πΙθιχνο ν~ πλYj
ρώσουν &.κρι6α. γι~ τ~ λά.θYj τους, οπως &.κρι6ως κιχί οΕ α.ν
θρωποι τής [στορΙιχς ιχυτής . θ~ κιχτΙΧλά.60υν ~ΠΙO"fjς δτι ο[

πρά.ξεις κιχΙ δ χιxριxκτ~ριxς τους θα. μεΙνουν &.ποτυπωμένιχ
στον ιχιώνιχ τόν δ.πιχντιχ κιχί ίσως, γι' ιχυτό τό λόγο, θ~ δι
στά.σουν κά.πως περισσότερο ν~ πιxριxνoμ~σoυν.

Π ρά.γμιχτι ,

ποιός &.πό τούς μετιχγενέστερους θ~ γνώριζε τ~ν &.κόλιχστ"fj

[1.9-10]
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ζωη τη ς Σεμίριχμης Τι την πιχριχψρoΣUνη τοϋ Σιχροιχνάπιχλοι)

κιχι τοϋ Νέρωνιχ , ~ν οεν εΙχιχν οιιχσώσει την ανάμνησή τοuς

οΙ σuγγριχψείς Ικείνοι) τοϋ κιχφοϋ j "Αλλωστε κι ιχότοι πού,
~ν τό ψέρει -ίι τύχη, θιΧ πάθοuν τα. ϊδιιχ από τους τuράννοu ς,
κάποιο κέρδος θιΧ

Exouv.

Ο Ο σοι πέψτοuν σε βάσιχνιχ πιχρηγο

ριοϋντιχι σuνήθω ς οτιχν ξέροuν πώς τό κιχκό οεν χτύπησε
μόνο ιχυτούς . Γι' ιχότους λοιπόν τους λόγοuς ερχομιχι πρωτιχ
νιΧ εξιστορήσω τις βοελuρες πράξεις τοϋ Βελισιχρίοu · υστεριχ
θ ' αποκιχλύψω κιχι οσιχ βοελuριΧ διέπριχξιχν ό Ίοuστινιιχνός

κιχι ή θεοΟώριχ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΝΑ

Ό Βελισάριος είχε πα:ντρεuτεί μιά. γuνα:ίκα: ποίι τήν εχω ά.να:
ψέρει στά. ΠΡΟYjγοuμενα: 6ι6λία: · δ πα:πποίις κι δ πα:τέρα:ς ΤYjς
ήτα:ν ήνίοχοι, ποίι είχα:ν δώσει δείγμα:τα: της δεξιοτεχν(α:ς

τοuς τόσο στο Βuζάντιο οσο κα:Ι στή θεσσα:λονίκYj, κι ή μάνα:
ΤYjς ήτα:ν κάποια: πόρνYj ά.π' α:ύτες ποίι &.πα:σχο(.ουντα:ι στο

θέα:τροΙ . Ύι γuνα:ίκα: α:ύτή είχε ζήσει στά. πρώτ~ ΤYjς νιάτα:
πολίι &.κόλα:στYj ζωή κα:Ι είχε δια:μορψώσει ενα:ν έκρYjΚΤΙΚΟ
χα:ρα:κτήρα:· ouνα:να:στρεψόμενYj πολίι στενά. τοίις μά-γοuς ποίι
περιστοΙχιζα:ν τοίις γονείς ΤYjς, εμα:θε οσα: της χρειά-ζοντα:ν
ά.πα τά. μuστικά. της τέχνYjς τοuς κι υστερα: εγινε νόμιμYj σύ

ζuγος του Βελισα:ρ(οu, ά.ψου είχε

πα:ιδιών. Άμέσως λοιπον

eEiliPYjOE

ijGYj

-γίνει μYjτέρα: πολλών

κα:λο ν' &.ρχΙσει τις &.πι

στίες, &.λλά. είχε το νου ΤYjς νά. ouγκα:λύπτει τις πρά-ξεις ΤYjς
οχι έπειδή ντρεπότα:ν γιά. τά. κα:μώμα:τσ. ΤYjς ουτε έπειδή εί

χε κα:νένα: ψό60 ά.πΟ το σuζuγό ΤYjς (για:τί ποτέ δέν ενιωσε
ντροπή γιά. δποια:δήποτε πρά.ξYj ΤYjς, κι οσο γιά. τον &ντρα:
ΤYjς, τον είχε κά-μει του χεριου ΤYjς μέ τις μα:γγα:νετες ΤYjς)

1.

,

Στο πρωτότυπο « •• • μ1jτρος δέ τινος των έν θυμέλη πεπορ-

νευμένων 11. Στην έποχη το\) ΠροκοπΙου « ΈV θυμέλη)) σ1jμαινε « στην
6ρχήστρα)). ΑύτοΙ που παρουσιάζονταν έκεί: ηταν κατώτερ1jς κλάσ1jς

άπο τους καλλιτέχνες της σΚ1jν~ς (χορευτές, ζογκλέρ, άκροβάτες κ.ι!ί . ).
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&.λλα. έπειδ-η ψο6ότιχν τήν τφ,ωρίΙΧ που μποροσσε να. της έπι6άλει ~ ΙΧότοκράτειριχ , Γιιχτί ~ θεοδώριχ Υιτιχν έξιχγριωμένη
μιχζΙ της κΙΧί της είχε τρίξει τα. δόντιιχ. 'Ότ(Χ.ν ομως κι ΙΧότ-η
τ-ην ~ψεpε στα. νερά της προσψέροντάς της δπηρεσΙες σε κρΙ
σφ,ες στιγμές, πρωτιχ κιχκομετιχχειρΙστηκε τον Σιλ6έριο με

τον τρόπο που θα. περιγράψω στ-η ΣUνέχεΙΙX 1 της &.ψ~γησης,
υστεριχ δδ~γησε στ-ην κιχτιχστροψ-η τον Ίωάννη τον Κιχππιχ
δόκη, οπως &.νέψεριχ στα. προηγοόμενιχ 6ι6λΙιχ2 , κιχι τότε 6έ6ιχιιχ θεώρησε πως μπορεί &.δΙστιχκτιχ να. κάνει τα. πάντιχ πιο
&ψο6ΙΧ κιχι χωρίς πια. να. κρό6ετιχι.

Στο σπΙτι τοσ ΒελισιχρΙου δπηρετοσσε κάποιος νειχρος

&.-

πο τ-η θράκη, θεοδόσιος το ονομιχ, που οΙ πρόγονοΙ του &.νη
κιχν στ-ην ΙΧΊρεση των λεγόj..ιενων Ευνομιιχνων. 3 σΟ τιχν λοιπον

δ Βελισάριος έπρόκειτο να. ψόγει για. τ-η Λι6όη, ~λoυσε τον
νειχρο στο Ιερο λουτρο ΚΙΧΙ, σηκώνοντάς τον &.πΟ έκεί με τα.
ίδιιχ του τα. χέριιχ τον δνόμιχσε θετο γιο δικό του κιχί της
γυνιχΙκιχς του, κιχτα. το χριστιιχνικο ~θιμo της υΙοθεσίιχς, κι

&.πΟ τότε ~ Άντωνίνιχ &.γιχποσσε τον θεοδόσιο, οπως Υιτιχν ψυ
σικο &.ψοσ είχε γίνει γιός της με τον Ιερο λόγο, κιχι τον

ψρόντιζε πως κΙΧί πως κιχι τον είχε σuνεχως κοντά της . Πο
λυ γp~γopιx, στο διάστημιχ τοσ ίδιου ΙΧότοσ τΙΧξιδιοσ, τον έρω
τεότηκε πιχράψοριχ κιχ!, κυριευμένη &.πΟ &.χόρτιχγο πάθος, ~6ΙΧλε κιχτα. μέρος κάθε σε6ιχσμο κιχι κάθε ντροπ-η κΙΧί για. τα,.

θείΙΧ κΙΧί για. τα. &.νθρώπινιχ κιχι πλάγιιχσε μΙΧζ! του, κρυψα.
στήν &.pχ~, &.λλα. στο τέλος το ~κιxνε &.κόμιχ κΙΧί μπροστα.
στους δοόλους κιχί στΙς δοσλες. Κιχθως δ πόθος ΙΧότος τ-ην είχε
πια. κιχτιχκυριέψει κιχι προψιχνως Υιτιχν πιχράψοριχ έρωτευμέ

νη, δεν ~6λεπε πλέον κιχνένιχ έμπόδιο στ-ην πράξη ΙXόΤ~, Κά
ποτε λοιπον στήν Κιχρχηδόνιχ δ Βελισάριος τους ~πιιxσε έπ'

1.

Πουθενα: στη συνέχεια 8ΈV &ναφέρεται τΙποτε σχετικό. Γ~α: την

ταπείνωση καΙ την καθαΙρεση το\) Πάπα ΣιλβερΙου, βλ. ΕΙσαγωγή, σ.

2.
3.

ΒιβλΙο Ι ,

xxv. 13

22.

κ.έ.

Ό Ευνόμιος , 'ΕπΙσκοπος ΚυζΙκου, κi)ρυσσε α!ρετικες &πόψεις

σχετικα: με τΟ &8ιαΙρετο της 'ΛγΙας Tριιi8ας.

[1. 18-2t.J
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cιυτoψώρω , αλλα. a.CPΎjaE τη ΓUνlXίκCΙ του να. τον ςεγελιiσε~ ,
με τη θέλΎjσ~ του 6έ6cι~cι. Ένω cιότoς ε!χε γίνει εςCΙλλoς που
τους επ~cισε μcιζΙ σ' ενιχ ίιπόγε~o 8ωμά,τ~0, cιόΤ~, χωρΙς ουτε

να. τα. Xιiσε~ οuτε να. νΤΡCΙπεί γ~α. την πρά,ςΎj ΤΎjς, «rιρθcι ε
δω » , είπε, «για. να. κρύψω , μcιζΙ με τον νεcιρό, τα. π~o πο
λύτψ.cι λά,ψυρcι ώστε να. μην τα. πά,ρε~ είδΎjOΎj ό cιότoκρά.τo

ρcις » . τα. ε!πε 6έ61X~cι cιότα. γ~α. να. δ~ΚCΙΙOλOγΎjθεί, εκείνος

0-

μως ψά,νΎjκε ίΚCΙνOΠO~ΎjμένOς κcιΙ δεν εδωσε ΣUνέXε~lX , κ~ άς

ε6λεπε λυμένΎj τη ζώνΎj που σuγκρcιτoίίσε το πcιντελόν~ πά.νω
στα. απόκρυψcι μέΡΎj τοίί θεοδοσίου. Τόσος rιτcιν ό ερωτιiς του
για. τη γυνcιίκcι του, ώστε &,νcιγκcιστ~κα. δεν ~θελε να. π~
στέΨε~ cιόΤo που ε6λεπε με τα. ίδ~1X του τα. μά,τ~lX.

K~ ενω -ή ακoλcισΙcι προχωροίίσε σε ολο κcιΙ π~o ανομο
λόγΎjτες πρά,ςε~ς, oλo~ οι a.Ho~ σώπcι~νcιν 6λέπoντcις cιότα. που

γΙνοντlχν, αλλα. κά,πo~1X σκλιi6cι όνόμcιτ~ Mcικεδoνίcι πηγε κlχΙ
6ρηκε τον Bελ~σά.ρ~o μετ α. την &λωOΎj της ΣικελΙlχς κcιί, α
ψοίί τον ε6cιλε να. δρκιστεί με τους π~o ψρ~xτoυς ορκους oτ~
δεν θα. την πρoδώσε~ ποτε στην κυρΙcι ΤΎjΙΙ, τοίί ε!πε OλΎj την
ΙστoρΙcι, πcιρoυσίά.ζoντcις γ~α. μά,ρτυρες δόο νεcιρoυς δούλους
που δoυλε~ά, τους rιτcιν να. ψροντίζουν τον κo~τώνcι. Mόλ~ς εμιχ
θε cιότα. τα. πρά,γμιχτιχ δ Bελ~σά,ριoς, εδωσε δ~CΙτlXγη σ' ενcιν
ακόλουθό του να. σκoτώσε~ τον θεοδόσιο. Ό θεoδόσ~oς ομως

το πλΎjΡOΨOρ~θΎjκε εγκcιΙρως κ~ εψυγε γ~α. την 'Έψεσο . ΓιcιτΙ
οΙ περ~σσότερo~ απο τους ακολούθους τοίί Bελισcιρίoυ, κ~νΎjμέ
νo~ απο την αστά,θε~cι των δ~cιθέσεών του , ψρόντ~ζcιν μα.λλον
να. ε!νlX~ αρεστοΙ στη σύζυγο πcιρα. να. δείχνουν αψoσΙωOΎj
στό σύζυγο' cιόΤoΙ ακρ~6ως πρόδωσcιν κcιΙ τη διcιτcιγη που

τους εΙχε δώσε~ τότε δ Bελ~σά,ρ~oς σχετ~κα. με τόν θεoδόσ~o .
Ό KωνστcιντΙνoςl εξά,λλου, 6λέπoντcις τήν όΔUνΎj στην δ
πoΙcι ε!χε πέσει δ Bελ~σά,ριoς εςCΙιτίlXς οσων σuνέ6Ύjσcιν, επιχ

σχε μcιζΙ του κcιΙ μά,λ~στcι πρόσθεσε κcιΙ τοίίτο, oτ~ «άν ~
μουν στη θέOΎj σου , θα. ε!xcι σκoτώσε~ τη γυνcι(κcι μα.λλον αντΙ

1.

Στρσιτηγος στο στρσιτο του ΒελισσιρΙου.
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γιά. τον νεα.ρό ». Τά. λόγια. του α.υτά. τά. ~μα.θε ή Άντωνίνα.
κι ήτα.ν όργισμένrι μα.ζί του κρυψά., περψ,ένοντα.ς τήν εόκα.ι

ρία. νά. kκδrιλώσει το μίσος τrις γ~():τι ήτα.ν πα.μπόνrιρrι σά.ν
σκορπιος κι εκρυείε στο σκοτά.δι τήν όργή τrις. Λίγο άργό
τερα. λοιπόν, με μα.γγα.νείες η με χά,δια., πείθει τον &ντρα.
τrις πως ήτα.ν ψειίτικrι ή κα.τrιγoρία. της γuνα.ίκα.ς kκείνrις

κι α.ότΟς εστειλε πα.ρευθυς νά. κα.λέσουν πίσω τ"ν θεοΟόσιο
κα.ι δέχτrικε νά. πα.ρα.δώσει στή γυνα.ίκα. ΤΟι) τή Μα.κεδονία.
κα.ι τά. πα.ιδιά, τ:ης. Τότε α.ότή, καθως λένε, τους εκοψε πρω
τα δλωνων τή γλώσσα. κι δστερα. τους εκα.με μικρά. μικρά.
κομμα.τά,κια., εεία.λε τά. κομμά,τια. μέσα. σε σά,κους κα.ί, χωρις
κα.νένα διστα.γμό, τους έριξε στή θά,λα.σσα.· σ' α.ότή τήν άνό

σια. πρά,ξrι τή είoήθrισε κά,ποιος ίιπrιρέτrις, Εόγένιος το ονο
μα., αυτος άκριείως που είχε συνεργήσει στο μια.ρΟ εργο έ

να.ντίον του Σιλείερίου. Κα.ί, πριν περά,σει πολυς καιρός, δ Βε
λισά,ριος πείστrικε άπο τή γυνα.ίκα. ΤΟι) νά. σκοτώσει άκόμα.

κα.ι τον Κωνστα.ντίνο. Τότε άκριείως συνέπεσε νά. συμείουν
τά. σχετικά. με τον Π ραισίδιο κα.ι τά. σπαθά,κια. που εχω kξι

στορήσει στά. πρorιγoιίμενα. είιείλία.. Ι Μολονότι δrιλαδή δ Κων
στα.ντίνος kπρόκειτο νά. πα.ρα.ιτrιθεί, ή Άντωνίνα δεν εείΡΙ:iκε
ήσυχία. πρΙν του ξεπλrιρώσει τά. λόγια. που άνέψερα λίγο πρίνο
Αυτος ήτα.ν δ λόγος που δ α.ότοκρά,τορας κι δλοι οί kπιψα.νείς
Ρωμαίοι μισουσα.ν θα.νά,σιμα. τον Βελισά.ριο.

Έκεί λοιπον κα.τέλrιξε αότή ή ψ~ση της ίστορίας . Ό
θεοδ6σιος δμως δήλωσε δτι δεν μπορουσε νά. πά,ει στήν Ί τα
λία., δπου, δπως είδα.με, έμενα.ν τότε δ Βελισά,ριος κι ή Άντω

νίνα., ~ν δεν εείγα.ινε άπο τή μέσrι δ Φώτιος.2 ΙΙρά,γματι, δ
Φώτιος είχε

k"

ψιίσεως το Ιδίω.μα. νά. πειρά,ζεται ~ν κά,ποιος

άποκτουσε μεγαλιίτερrι kπιρροή άπ' α.ότΟν πά,νω σε δποιο

δήποτε πρόσωπο' στήν περίπτωση δμως τοίί θεοδο.σΙου κα.ι
των ψιλων του, μ' δλο του το δίκιο χολοσκουσε που αότον δεν
τον λογά.ριαζα.ν κα.θόλοu, κι σ.ς ήταν γιος της Άντωνίνσ.ς,

1. ΒιβλΙο VI.
2. Γιός της ΆντωνΙνας &πό li.λλον li.v8pcx.
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ένω δ &λλος κιχί OUνιχμη είχε μεγάλη κιχί πλούτη πολλά.
" Qς έκιχτο κεντηνάριιχ Ι λένε πως είχε κιχτιχχριχστεί &.πΟ τά.
δυο πιχλάτιιχ , της Κιχρχηδόνιχς κιχί της Ριχσέννιχς, &.ψοίί μάλι 
στιχ είχε την είιχέρειιχ νά. διιχχειρΙζετιχι μόνος του τά. χρήμιχ

τά τους δπως -ηθελε. Ή ΆντωνΙνιχ έξάλλου, &.πΟ τη στιγμη
που εμιχθε την &πόψιχση τοίί θεοδοσΙου, δεν στιχμάτησε νά.
στήνει πιχγΙδες στο γιό της κιχί νά. κιχτιχστρώνει δολοψονικά.

σχέδιιχ ένιχντΙον του, ώσπου τά. κσ.τάψερε νά. ψύγει δ Φώτιος
&πο κεί κιχί νά. τριχσήξει γιά. το Βυζάντιο μΎιν μπορώντιχς νά.
υποψέρει &λλο τΙς μηχιχνορριχψΙες της , κι δ θεοδ6σιος νά.

ερθει χοντά της στην ΊτιχλΙιχ. Άψοίί λοιπον &.πόλιχυσε εκεί
την είιχάριστη συντροψιά. τοίί έριχστη της κιχί μιχζί την σ.
πλοϊκότητιχ τοίί συζύγου τη ς, ήρθε &.ργότεριχ κιχί με τους δυό

τους στο Βυζάντιο. Τότε &κρισως δ θεοδ6σιος &ρχισε νά. κυ
ριεύετιχι &.πΟ ψόσους επειδ'ή συνειδητοποΙησε την ενοχή του
κι δ νοίίς του δεν εσρισκε ήσυχΙιχ. Κιχτιχλάσιχινε πως δεν

u-

πηρχε κιχμιά. έλπΙδιχ νά. μ'ήν τον &γιχκιχλύψουν, &ψοίί εσλεπε
δτι ή γυνιχΙκιχ δεν μΠΟΡΟίίσε πιά. νά. κρύψει το πάθος της οδτε

το &ψηνε νά. ξεσπάει μυστικά, &λλά. δεν την ενοιιχζε κιχθό
λου οχι μόνο νά. είνιχι, &λλά. κιχί νά. όνομάζετιχι μοιχιχλΙδιχ.

Γι' ιχίιτο λοιπον πηγε πάλι στην 'Έφεσο κιχΙ, &ψοίί εκοψε
κιχτά. τη συνήθειιχ τά. μσ.λλιά του, κιχτιχτάχτηκε στου ς μονιχ

χούς, δπως τους όνομάζουν. Τότε δμως έκεΙνη τρελάθηκε δ
λωσδιόλου: &λλιχξε τά. φορέμιχτά της κιχί τον τρόπο της ζωης
της κιχί σάλθηκε νά. πενθεί' περιψερότιχν στο σπΙτι θρηνώντιχ ς
&στιχμάτητιχ κιχί μοιρολογΟίίσε με λυγμο\.ις &κόμιχ κιχί μπροστά.

στον &ντριχ της: τΙ θησιχυρος της εΙχε φύγει, τΙ πιστος που
τής Υιτιχν, τΙ χιχριτωμένος, τΙ δρσ.στήριος, πόσο την &.γιχποίί
σε. Στο τέλος εσιχλε κιχί τον &ντριχ της νά. συμμετέχει σ' σ.ίι-

1 . Noμ\σματικ~ μονάδα (λατ. centenarium) πού χρησιμοποιεί
YLoc μεγάλα χρηματικoc ποσά . Κατoc τον σ . Α. W ίI 
lίamson, το κεντηνάριο -ητοιν μιoc ποσότητα χρυσοϋ πού ζύγιζε 100 λΙμ
πρες ~πo 12 ούγγιες 1] κοιθεμιά , καΙ σήμερα θoc ocντιστοιχοϋσε σε 15.000

ται δταν πρόκειται

λ Ιρες ΆγγλΙα~ .
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[1.39 - 2. 6]

τιΧ τιΧ μοιρολόγια.. 'Έκλα.ιγε τό λριπόν δ τα.λα.Ιπωρος κα.Ι φώ

να.ζε τό Ονομα. του πολυπόθητου θεοδοσΙου. Κι Οστερα. πηγε
στόν α.ύτoκpιiτopα. κα.Ι ~πεισε με ΙκεσΙες κι α.ύτόν κα.Ι τ'ήν

α.ύτoκpιiτειρα. νιΧ κα.λέσουν πίσω τόν θεοδόσιο για.τΙ, κα.θως
ηεγε, « ε!να.ι κα.Ι θιΧ ε[να.ι » σ.πα.ρα.ΙΤητος στό σπίτι του . Άλ

λιΧ δ θεοδόσιος δεν δέχτηκε με κα.νένα.ν τρόπο νιΧ φύγει σ.πCι
τό μονα.στήρι, Ισχυριζόμενος δτι Υίτα.ν σ.ποφα.σισμένος νιΧ σ.φιε

ρωθεί δσο μπορουσε πιο στα.θεριΧ στον μονα.στικΟ 6Ιο. ΟΙ Ισχυ
ρισμοΙ δμως α.ύτοΙ Υίτα.ν πέρα. "(ί& πέρα. ψεύτικοι γιιΧ νιΧ μπο

ρέσει δ θεοδόσιος, σ.μέσως μόλις θιΧ ~φευγε δ Bελισιipιoς ιΧπο
το Bυζιiντιo, νιΧ πάει κρυφιΧ νιΧ 6ρεί τ'ήν ΆντωνΙνα.. Κι α.ύ
τό σ.κρι6ώς ~γινε.

β'. Σε λίγο δ Βελισάριος ~φευγε μα.ζΙ με τον Φώτιο γιιΧ νιΧ
πολεμήσει ένα.ντΙον του Χοσρόη κι ή ΆντωνΙνα. ~μεινε στό
Βυζά.ντιο, πpιiγμα. που δεν Υίτα.ν &λλοτε μέσα. στΙς συνήθειές
της. Π pιiγμα.τι, φρόντιζε πιiντα. νά, τον συνοδεύει σ' δλα. του
τιΧ τα.ξίδια. γιιΧ νιΧ μ'ήν μπορεί δ &νθρωπος, μένοντα.ς μόνος,

νιΧ ~pθει στιΧ συγκα.λιi του κα.ί, περιφρονώντα.ς τΙς μα.γγα.
νείες της , νιΧ σκεφτεί δπως ~πpέπε γι' α.ύτήν. ΓιιΧ νιΧ μπο
ρεί μιiλιστα. νιΧ μ,πα.ιν06γα.Ινει έλεύθερα. στο σπΙτι δ θεοδόσιος,

ή ΆντωνΙνα. ~κα.νε το πάν γιιΧ νιΧ 6γιiλει σ.πό τ'ή μέση τόν
Φώτιο. Πείθει λοιπόν μερικους σ.πό τους σ.νθρώπους του Βε
λισα.ρίου νιΧ τόν πειρά.ζουν κα.Ι νιΧ τόν προπηλα.κίζουν σ.στα.
μάτητα. χωρΙς νιΧ χά.νουν εύκα.ιρΙα.· κι ή ίδια., στέλνοντα.ς

γράμμα.τα. σχεδόν κάθε μέρα., συκοφα.ντουσε ιΧΦιάκο;tα. το γιό

της κα.Ι κινουσε γην κα.Ι ούρα.νΟν ένα.ντίον του. Ά~α.γκα.σμέ
νος σ.π' α.ύτιΧ δ νέος, σ.ποφάσισε νιΧ κα.τηγορήσει κι α.ύτός κρυ

φιΧ τ'ή μητέρα. του κα.Ι, δτα.ν ~φτα.σε κιiπoιoς ιΧπο το Βυζά.ν
τιο με τ'ήν είδηση δτι δ θεοδόσιος ~μειιε μυστικιΧ μα.ζΙ με τ'ήν
Άντωνίνα., τον δδήγησε πα.ρευθυς στον Bελισιipιo πpoστιi
ζoντιiς τον νιΧ πεί δλη τ'ήν ΙστορΙα.. Μόλις &κουσε τιΧ νέα. δ
Bελισιipιoς, ~γινε ~ξω φρενών κα.Ι, πέφτοντα.ς στιΧ πόδια. το υ

ΦωτΙου, τον Ικέτευε νιΧ πιipει έκδΙκηση γιιΧ τιΧ σ.νόσια. ~pγα.

[2.6-12]
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ποu εκσ.νσ.ν είς 6ά-ρος του έκετνοt ποu λιγότερο &π' δλους
επρεπε ν~ τ~ κά-νουν, λέγοντσ.ς «γιέ μου γλυκύτσ.τε, τον πσ.

τέρσ. σου, δποΙος κσ.Ι νά- 'τσ.ν, δεν τον γνωρΙζεις κσ.θόλου γισ.τί
τέλειωσε τή ζωή του &ψήνοντά-ς σε μωρο της ιiγκσ.λΙάς, κσ.ί
μά-λιστσ. ουτε ώψελήθηκες κσ.θόλου ιiπo τ~ &γσ.θά- του' γισ.τΙ

δεν στά-θηκε κσ.ι τόσο τυχερος στ~ περιoυσισ.κ~ ζ ητήμσ.τσ..
Έγω σε ιiνά-θpεψσ., κι α.ς ε!μσ.ι πσ.τριός σου, κι εχεtς ψτά-σει

πι~ σε τέτοισ. ~λικΙσ. ωστε εΤνσ.ι δικ-6 σου κσ."θηκον ν& με υ
περσ.σπΙσεις μ' δλες σου τις δυνά-μεις ιiπo το ά.δικο· κσ.Ι στο
&ξΙωμσ. του υπά-του εχεις ψτά-σεt κσ.ι μεγά-λσ. πλούτη εχεις
στΎjν κσ.τοχή σου, ωστε έγω 6έ6σ.ισ. δΙκσ.ισ. μπορω ν~ ιiνσ.

γOΡΕUθω κσ.ι ν~ ε!μσ.ι πσ.τέρσ.ς γι~ σένσ., πσ.λικά-ρι μου, κσ.ι
μητέρσ. κσ.ι δλο σου το συγγενολόι. Γισ.τΙ οε ά.νθρωποι, δπως
ξέρε ις , στσ.θμΙζουν τΎj μετσ.ξύ τους στoργΎj σχι με τΎj συγγέ
νεισ. του σ.ίμσ.τος, ιiλλ~ με τ~ εργσ.. Είνσ.ι λοιπον ή στtγμή

ν~ μΎjν ιiδισ.ψoρήσεις γι~ μένσ. (ποu σχι μόνο εχει ρημά-ξει
το σπιτικό μου &λλ~ κσ.ι εχω στερηθεΤ τόσο μεγά-λσ. χρημσ.
τικ~ πoσ~) κσ.Ι γι~ τΎj μητέρσ. σου ποu στεψσ.νώνετσ.ι με σ.ί
σχος τόσο μεγά-λο ένώπιον δλων των ιiνθρώπων. Κσ.Ι λά-6ε
υπόψη σου ΟΤΙ τ~ &.μσ.ρτήμσ.τσ. των ΓUνσ.ικων δεν ιiτψά,ζoυν
μ.όνο τοuς συζύγους τους, ιiλλ~ προσ6ά,λλουν ιiκόμσ. περισσό
τερο τοuς γιούς τους, οε δποΤοι κσ.τ~ κσ.νόνσ. συμ6σ.ίνει ν~
κου6σ.λάνε κσ.Ι ενσ. είδος ψήμης ΟΤΙ τά,χσ. έκ ψύσεως μοιά,

ζουν στο χσ.ρσ.κτήρσ. με τή μητέρσ. τους. Γι~ μένσ. τουτο μό
νο ν~ σκέψτεσσ.ι, ΟΤΙ έγω τΎj γυνσ.Ικσ. μου τΎjν ά.γσ.πω πoΛU

κσ.Ι, α.ν 6ρεθεΤ τρόπος ν~ πά-ρω έκδΙκηση ένσ.ντίον έκεΙνου ποu
μου ρήμσ.ξε το σπΙτι, κσ.νένσ. κσ.κο δεν θ~ της κά,μω, δσο σ
μως ζεΤ δ θεοδόσιος δεν θ~ μπορουσσ. ν~ την ά.πσ.λλά,ξω &.πο τΎjν κσ.τηγορίσ.» .

Άκούγοντσ.ς σ.υτ~ δ Φώτιος, &,πά,ντησε δτι συμψωνεΤ ν~
60ηθήσει σε δλσ., ιiλλ~ ΟΤΙ ψ06άτσ.ι μήπως σ.υτο του 6γεΤ σε
κσ.κό, έπειδΎj δεν του ένέπνεσ.ν μεγά-λη έμπιστοσυνη οε ευμε
τά,6λητες δισ.θέσεις του Βελισσ.ρΙου στ~ θέμσ.τσ. ποu ά.ψορου
σσ.ν τΎj γυνσ.Ικσ. του' έκτος ιiπo ά.λλσ. πολλά-, τον ε6σ.ζε σε
σκέψεις κσ.ί το πά,θημσ. της Μσ.κεδονΙσ.ς. Γι' σ.υτο λοιπον δρ-
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κίστηκα.ν κι οΙ διιό τοιις α.ντα.λλιiσσoντα.ς δσοιις δρκοιις εχοιιν
οΙ Χριστια.νοί, κα.ι μιiλιστα. α.ύτούς πού χα.ρα.κτηρίζοντα.ι ώς
πιο φριχτοί, δτι δεν θα προδώσοιιν ποτε δ ενα.ς τον α.λλον,
α.κόμα. κι σ.,ν 6ρεθοον μπροστα στον εσχα.το κίνδιινο. Τούς φιi
νηκε ώστόσο δτι Ύjτα.ν α.σUμφορο να έπιχεψi)σοιιν το εργο

εύθuς α.μέσως κα.ι δτι, δτα.ν θα έρχότα.ν ή Άντωνίνα. α.πο το
Bιιζιiντιo κι δ θεοδόσιος θα πήγα.ινε στην 'Έφεσο, τότε θα
ήτα.ν ή κα.τιiλληλη στιγμ'ή να πιiει δ Φώτιος στ'ήν 'Έφεσο

κα.ι να 6ιiλει στο χέρι χωρις κα.μια διισκολΙα. κα.Ι τον θεο
δόσιο κα.ι τα χρήμα.τα. . Τότε λοιπον α.ύτοΙ εΙσέ6α.λα.ν με δλο
το στρα.τΟ στή χώρα. των Περσων κα.Ι σιιγχρόνως σιινέ6ησα.ν
στο Bιιζιiντιo δσα. εχω α.να.φέρει στο προηγοuμενο μέρος τij ς
Ιστορία.ς μοιι για τον 'Iωιiννη τον Κα.ππα.δόκη.1 Στο σημείο
α.ύτΟ εχω α.πο φό60 πα.ρα.σιωπήσει τοΟτο μόνο, 8τι ή Άντω
νίνα. δεν είχε 6έ6α.ια. έξα.πα.τήσει τον 'Iωιiννη κα.ι τήν κόρη
τοιι α.προσχεδΙα.στα., α.λλ' α.φοο τούς δια.6ε6α.ίωσε με πλijθος

8ρκοιις -κα.Ι φα.Ινετα.ι 8τι δεν υπιiΡXει τίποτε φο6ερότερο για
τούς Χριστια.νούς- ότι κα.μια δολερ'ή σκέψη δεν εκα.νε γι'
α.ύτοUς. Κι α.φοο πέτιιχε το σκοπό της κα.Ι 6ε6α.ιώθηκε α.κόμα.
περισσότερο για τα φιλικα α.Ισθήμα.τα. τijς α.ύτoκριiτειρα.ς ,

στέλνει τον θεοδόσιο στήν 'Έφεσο κι ή ϊδια., χωρις να 6ιi
ζει με το νοΟ της κα.νένα. έμπόδιο, φεuγει για τήν Άνα.το
λή . Ό Bελισιiριoς μόλις ε!χε κιιριεuσει το

cppouptO

των Σι

σoωριiνων ότα.ν κιiπoιoς τον πληροφόρησε 8τι ή γιινα.ίκα. τοιι
fιτα.ν κα.θ' δδόν. Τότε α.ύτός, α.δια.φορώντα.ς έντελως για δλα.
τα α.λλα., δδήγησε το στρα.τό τοιι προς τα πίσω. Σιινέπεσα.ν

6έ6α.ια. ,

δπως

εχω

α.να.φέρει

προηγοιιμένως2,

κα.ι

μερικα

&λλα. γεγονότα. στο στρα.τόπεδο πού τόν κινοΟσα.ν να υποχωρή
σει. Ή εϊδηση δμως α.ύτή τόν δδήγησε να το α.ποφα.σίσει πο
λύ γρηγορότερα. . Άλλιi, (\πως είπα. κα.ι στήν α.ρχή τοΟ 6ι-

1 . Ή ΆντωνΙνοι:, με τα: τεχν&σμοι:τ& τη ς, είχε ποι:ροι:συρει τον '1ω&ννΎ) να: έκτεθεί, με συνέπειοι: να: &πομοι:κρυνθεί &πο το &ξΙωμοι: του
&ρχοντος των Προι:ιτώρων κοι:Ι να: πέσει σε δυσμένειοι: .

2.

Βιβλ. Π,

xlx. 26.

[2.21-26]
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βλίοu α.υτου, έκείνYj τήν έποχή μου ψά.νYjκε πολu έπικίνοuνο
νιΧ έκθέσω δλες τις α.Ιτίες των γεγονότων. 'Εξα.ιτία.ς τΎις πρά.

ξYjς

tou

α.υτΎις δλοι οε Ρωμα.ίΟΙ κα.ΤYjγόΡYjσα.ν τον Βελισά.

ριο δτι εβα.λε σε άνώτερYj μοίρα. τιΧ οΙκογενεια.κά.

tou

άπο

τιΧ πιο κα.ίρια. ζ Yjτήμα.τα. του κρά.τοuς . Κuρια.ΡΧYjμένος oYjλα.

οή δλωσοιόλοu άπο το πά.θος

γιιΧ τή γuνα.ίκα.

tou

tou,

οεν

-ηθελε με κα.νένα.ν τρόπο γιΧ βρεθεί πολu μα.κριιΧ άπο τή χώρα.
των Ρωμα.ίων, ώστε νιΧ εΤνα.ι σε

etO"fj

νιΧ γuρlσει στή στιγμή

γιιΧ νιΧ τήν πιά.σει καί νιΧ τήν τιμωρήσει άμέσως μόλις θιΧ

μά.θαινε πως εΤχε ψτά.σει &.πΟ το Βuζά.ντιο. Γι' αυτο λοιπον
εοωσε Οια.ταγή στον Άρέθα νιΧ περά.σει με το στρα.τό

TlypYj

ποταμό' κι

χωρίς νιΧ

EXouv

αυτοί

tou

τον

βέβαια γύρισαν στιΧ σπίτια τοuς

κατορθώσει τίποτε άξιο λόγοu, ενω α.υτΟς

ψρόντιζε νιΧ μήν &.πομακρύνεται

outE

μιιiς μέρα.ς ορόμο &.πό

τιΧ ρωμαϊκιΧ σUνoρα. Πρά.γματι, ~o ψρούριο των Σισαυρά.νων,
α.ν πά.ει κανεις περνώντας μέσα. άπό τήν πόλYj NlotoYj, ι1πέ
χει &.πΟ τιΧ ρωμαϊκιΧ ΣUνoρα παραπά.νω &.πΟ μιιiς μέρας ορόμο
με το βά.Οισμα. ένος ξεψόρτωτοu άνορα, &.λλά., &.πΟ εναν άλλο

ορόμο, εΤνα.ι μόνο ή μισή1 &.πόσταO"fj. Πά.ντως α.ν ήταν έξαρ
ΧΎις Οια.τεθεψ,ένος νιΧ περά.σει τον

TlypYj

με δλο το στρα

τό, πιστεύω δτι θιΧ εΤχε λεYjλα.τήσει δλα τιΧ μέρYj τΎις Άσσu
ρίας κα.ί θιΧ εΙχε ψτά.σει άκόμα. κι &ς τήν Κ ΤYjσιψώντα., χω
ρις νιΧ σuνα.ντήσει τήν παρα.μικρή

ciYtlotaO"fj,

κα.ι θιΧ είχε σώ

σει καί έπαναψέρει στήν πα.τρΙΟα τόσο τοuς αΙχμαλώτοuς

άπο τήν Άντιόχεια2 δσο κα.ι δλοuς τοuς άλλοuς Ρωμα.ίοuς
ποu

tuxov

θιΧ βρίσκοντα.ν έκεί. 'Επιπλέον α.ότΟς κuρίως είνα.ι

ύπαίτιος ποu δ ΧοσρόYjς έπέστρεψε στήν πατρΙοα

tou

άπο

τήν ΚολχίΟα. χωρίς μεγά.λYj Οuσκολlα. κα.ι θιΧ έξYjγήσω άμέ
σως τον τρόπο με τον δποίο σuvioYj αυτό.
'Όταν δ ΧοσρόYjς, δ γιός του Κα.βά.ΟYj, εΙσέβαλε στήν Κολ-

1.
17)

ώς

Ή άπόστιχση ιχύτη δρΙζετιχι άπο τον Προκόπιο (Βιβλ. ΠΙ, ί .

210

στά:διιχ ~ άπόστσιση άπο την 'Αθήνα. στιΧ ΜέγΙΧρσι.

2. ΑΙχμσιλωτΙστηκιχν δτιχν δ Χοσρόης λε'!Jλά:τησε την 'Αντιόχειοι
το 5lιO π.Χ.

ΠΡ Ο ΚΟΠΙΟΣ

[2.26-31 J

χίδα. κα.ί , έκτο ς &πο τα. &λλα. κα.τορθώμα.τά. του ποι, εχω

διηγηθεί προηγουμένως1, κυρίεψε κα.Ι την Πέτριι, συνέ6η
να. σκοτωθουν πολλο!. &πο το στριιτο των Μή δων είτε στη
μά.χη είτε κιιθως περνουσιιν &πο διά.ψορες κιικοτοπιές , επειδη

Ύι Λα.ζική, δπως -ηδη &νέψεριι 2 , ε!νιΧι ouσ6ιιτη κιιΙ γεμά.τη
γκρεμοός. 'Έτυχε μά.λιστιι να. πέσει κιιΙ πιινοόκλιι κι &π '
ιιύτην χά.θηκε το μεγιιλότερο μέρος του στριιτεόμιιτος κι

&-

κόμιι πέθιινιιν πολλοί &πο την πείνιι. 'Εκείνο τον κιιιρο εψτα.
σιιν κιι!. κά.ποιοι &πο τη χώριι των Περσων με την είδηση
δτι δ Βελισά.ριος νίκησε τον Νιι6έδη σε μια. μά.χη κοντα. στη
Νίσι6η , ύστεριι κινήθηκε προς τα. εμπρός, κυρίεψε με πολιορ
κίιι το ψροόριο των Σισιιυρά.νων, ιιΙχμιιλώτισε τον Βλησχά.
μη κιιΙ δχτιικόσιους Π έρσες Ιππείς κιιί λογά.ριιιζε ν α. στεί

λει &λλο ρωμιιϊκο στρά.τευμιι με &ρχηγο τον Άρέθιι , τον
&ρχοντιι των Σιιριικηνων, με σκοπο να. περά.σει τον Τ ίγρη
κιι!. να. λεηλιιτήσει δλιι τα. μέρη έκείνης της χώριις ποι, δεν
ε!χιιν λεηλα.τηθεί προηγουμένως. Συνέπεσε επίσης να. εχει

στείλει δ Χοσρόης ενιι σωμιι στριιτου &πο Ούννου ς ενιιντίον
των 'Αρμενίων ποι, Ύjτιιν ίιπήκοοι των Ρωμιιίων , με σκοπ ο
να. &πιισχολήσει (.Ι.' ιιuτοuς τοuς Ρωμιιίους, ώστε να. μη ν &ντι

ληψθουν κιιθόλου τί σuνέ6ιιινε στη Λιιζική . Για. τοuς 6ιιρ6ά.ρους ιιuτοuς &λλοι ελεγιιν δτι, δτιιν έμψιινίστηκε μπ ροστά.

τους δ Βιιλεριιινος με τοuς Ρωμιιίους κιι!. &νιιγκά.σΤ1jκιιν ν α.
δώσουν μά.Χ1j, &ποδείχτηκιιν πολι, κιιτώτεροι κιιΙ σκοτώθη 
κιιν οΙ περισσότεροι. ''Οτιιν τ' &κουσιιν οΙ Πέρσες , τιιλιιιπω
ρημένοι δπως Ύjτιιν &πο τίς κιικουχίες ποι, ε!χιιν ίιπ οψέρει

στη Λιιζικη κιι!. με το ψό60 δτι, α,ν σuνιιντoυσιιν στο γυρ ι σμο
έχθρικο στριιτό, ετσι κιιθως θα. ήτιιν διιισκορπισμένοι &νά.με 
σιι σε γκρεμοuς κιιί πuκνοuς θά.μνους , θα. σκοτώνοντιιν ώ ς τον
τελευΤΙΙίΟ, κυριευμένοι ιΧπο τρόμο για. τα. πιιιδια. κα.Ι τΙς γυ 
να.Τκες κιιΙ την πιιτρίδιι τους, κιικολογουσιιν -ο Ι πι ο ε ντι 

μοι &πο ιιuτοuς- τον Χοσρόη κιιτηγορώντιις τον δτι ε!χε

1.
2.

Βιβλ. Π,

Βιβλ., ΠΙ

x! v.
xxl x. 24, 25.
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πα.ρα.βεί κα.!. τούς δρκους κα.Ι το πα.να.νθρώπινο δίκα.ιο είσ6ά.λ
λοντα.ς σε καιρο ειρ~ν'Yjς στή χώρα. των Ρωμα.ίων χωρις να.
εχει κα.νένα. δικα.ίωμα. κα.!. στι &.δικοσσε ενα. κρ&τος &.ρχα.ίο

καΙ. πολύ πιο ΤΨ'Yjμένο &.π' σλα. τ' &λλ~, &.πΟ το δποίο δεν
θiX μποροσσε να. δπερτερ~σει με πόλεμο' 1jτα.ν μ&λιστα ετοι

μοι νiX στα.σι&σουν. Κα.τα.τα.ρα.γμένος &.π' δλ' αυτiX δ Χοσρό'Yjς,
βρηκε τήν έξης θερα.πεία. τοσ κα.κοσ: τούς δι&βα.σε ενα. γρ&μ
μα. πού κα.τiX τύχ'Yj ε!χε στείλει πρΙν &.πΟ λΙγο κα.ιρΟ ή α.υ

τοκρ&τειρα. στον ZΙXOEpy&ν'Yj. Κα.Ι ν& τΙ ελεγε το γρ&μμα.:
«Ξέρεις βέβα.ια, ZΙXOEpy&ν'Yj, &.ψοσ πολύ πρόσψα.τα 1jρθες σε
μα.ς με διπλωμα.τική &.πoστoλ~, πόO'Yj έκτΙμ'Yjσ'Yj τρέψω για
σένα. κα.ι στι σε θεωρω &.ψοσιωμένο στiX δικ& μα.ς συμψέροντα..

θiX ένεργοσσες συνεπως σύμψωνα. με τή γνώμ'Yj πού εχω

ax'Yj-

μα.τίσει γιiX σένα. α.ν επειθες τον Χοσρό'Yj νiX πολιτεύετα.ι εΙ
p'YjνtxiX προς το δικό μα.ς κρ&τος. ΓιiX τήν δΠ'Yjρεσία. σου αυ
τή σοσ δπόσχομαι στι θiX εχεις μεγ&λες ευεργεσίες &.πΟ τον
&νδρα μου, δ δποίος δεν θiX εκα.νε τίποτε χωρΙς ν' &.κούσει

τή γνώμ'Yj μου. » ΜετiX τήν &.ν&yνwa'Yj τοσ γρ&μμα.τος, δ Χοσ
ρό'Yjς &ρχισε νiX μέμψετα.ι τούς Πέρσες &.ξιωμα.τούχους ρω
τώντα.ς τους α.ν νομίζουν πως δπ&ρχει κρ&τος σ' ενα.ν τόπο
πού διοικεΤτα.ι &.πΟ μιiX γυναίκα., κι ετσι κατόρθωσε νiX &.να

κόψει τις στασιαστικες τ&σεις των &.νδρων. <Ωστόσο, &.κόμα.
κα.ί μετiX &π' αυτά, εψευγε &πο κεΤ με μεγάλο ψόβο νομί
ζοντας πως οϊ δυνάμεις τοσ Βελισα.ρίου θiX τοσ εκλειναν το
δρόμο. Καθως σμως κα.νεΙς έχθρος δεν έμψανίστ'Yjκε μπροστ&
του, εψτασε κατευχαρισΤ'Yjμένος στή χώρα του.

'Όταν εψτασε δ Βελισάριος στο ρωμαϊκο εδαψος, opijXE
τή γυναίκα του πού ε!χε ψτάσει &πο το Βυζάντιο. Τήν κρα
τοσσε βέβαια δπο περιορισμον ώς &τιμασμέν'Yj καΙ πολλες ψο
ρες έπιχεΙΡ'Yjσε νiX τή σκοτώσει, &λλiX ή καρδιά του μαλά.
κωνε γιατι τον νικοσσε, μοσ ψαίνεται, ενα ε!δος ψλογεροσ
ερωτα. Μερικοl. λένε, ώστόσο, στι ή γυναίκα του τοσ εκανε

"(.

μάγια με &ποτέλεσμα νiX παραλύει στή στιγμή. Στο μεταξύ
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[3.2-9]

δ Φώτιος ξεκίνησε 6ιαστικα για τ~ν 'Έψεσο παίρνοντας δέ
σμιο μαζί του εν αν ευνούχο όνόματι Καλλίγονο ποu εκανε
το μεσίτη στΙς 6ρομοδουλειες τΎίς κυρίας του' στή διά.ρκεια
τού ταξιδΙΟύ, τον όπέ6αλε σε 6ασανιστ~ρια κι αύτος 6έ6αια

ξέρασε δλα τα μυστικά.. Ό θεοδόσιος ώστόσο εΙδoπoι~θηκε
καΙ κατέψυγε στο Ιερο τού Ίωά.ννου τού Άποστόλου, ποu εκεί
θεωρείται πανσέ6αστο καΙ το εχουν σε μεγά.λη όπόληψη .

Άλλα δ Άνδρέας, δ &.ρχιεπίσκοπος τΎίς 'Εψέσου, δωρoδoκ~
θηκε &.πΟ τον Φώτιο καΙ τού παρέδωσε τον &νθρωπο . 'Εν τω

μεταξu ή θεοδώρα , &.νησυχώντας για την Άντων(νιχ (επει
δη ε!χε &.κοόσει δσα τΎίς συνέ6ησιχν) , στέλνει &.νθρώπους να
κΙΧλέσουν στο Βυζά.ντιο τον Βελισά.ριο κιχΙ μιχζΙ την 'Αντω
νΙνιχ. Μόλις &κουσε τα νέΙΧ δ Φώτιος, στέλνει τον θεοδόσιο
στην ΚιλικΙα, δπου ξεχειμώνιιχζιχν τότε οΙ σωμιχτοψόλιχκες
κιχΙ οΙ όπαοπιστές του, πιχριχγγέλλοντιχς στοuς ψρουροuς ποu
θα τον μετέψεριχν να τιχξιδέψουν με κά.θε μυστικότητα κι δ

ταν θα εψταναν στην ΚιλικΙα, να τον κρατ~σoυν καλα κρυμ
μένο στη ψυλακη ώστε κανείς να μην μπορεί να μά.θει σε
ποιό μέρος τού κόσμου 6ρισκόταν . Ό ίδιος, μαζΙ με τον Καλ
λΙγονο καΙ τα xρ~ματιx τού θεοδοσΙου, ποu &.νέρχονταν σ'
ενα πολu σε6ιχστο ποσόν, ήρθε στο Βυζά.ντιο. 'Εκεί ή αύτο
κρά.τειρα είχε κά.μει μια επΙδειξη ενώπιον δλων των &'ν

θρώπων δτι ~ξερε να &.νταμεΙ6ει τοuς &.νθρώπους για τΙς ψο
νικές τους χά.ρες με &.κόμα μεγαλότεριχ καΙ μιιχρότερα δωρα.

Ή Άντω~Ινα ε!χε πρόσψατα στ~σει παγΙδα σ' εναν εχθρο
τΎίς θεοδώρας, τον Κιχππαδόκη, καΙ τον ε!χε προδώσει σ'
αύτην κι αύτη ή ίδια παρέδωσε στην ΆντωνΙνα πλΎίθος &'ν
θρώπων ποu δδηγ~θηκαν στο θάνατο χωρΙς να διατυπωθεί
καμια κιχτηγορΙα εναντΙον τους. Μερικοuς &.πο τοuς ψίλους
τού ΒελισαρΙου καΙ τού ΦωτΙου τοuς όπέ6αλε σε 6ασανιστή
ρια με μόνη κιχτηγορ(α δτι ε!χιχν ψιλικα ιxΙσθ~ματιx &.πέναντι
στοuς δυο ιχuτοuς &νδρες καΙ τοuς εψερε σε τέτοιιχ κιχτάστιχ
ση , ώστε ως τώριχ &.κόμιχ δεν ξέρουμε πως τέλειωσιχν τα 6ά.
σανά τους ' &λλους τοuς καταδΙκασε σε εξορΙιχ μ. ε την ίδια

πάντα πρόψαση . Ένος δμως &.π' αuτοuς ποu &.κολοόθησαν τον

[3.9-17]
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Φώτιο στην 'Έψεσο , θεοδόσιος το 5νομ& τοu , α,ν καΙ εΙχε ψτ&-'"
σει στο ά.ξΙωμα του σuγκλ-ητικoυ, του πήρε την περιοuσία ΤΟι)
κι ά.ψου τον εριξε μέσα σ' ενα θεοσκότεινο υπόγειο δωμ&τιο ,
του πέρασε στο λαιμ.Ο ενα 6ρόχο ποΙΙ εΙχε κρεμά.σει ά.πΟ την
οροψη με ενα σχοινΙ τόσο κοντο ώστε του εσψιγγε σuνεχω ς
το λαιμ.Ο καΙ δεν χαλ&ρωνε οϋτε στιγμ1j . Πά.νω σ' αυτην

την ά.γχόν-η στεκόταν πρά.γματι τεντωμένος δ δύσμοιρος, ε
κεί ετρωγε , εκεί κοιμόταν , εκεί εκανε όλες τΙς ψuσικές ΤΟι)

χρείες καΙ δεν του έλειπε παρα. μόνο το γκά.ρισμα για. να.
μοι&ζει με γά.ιδαρο. Σ ' αυτη την κατά.στασ'η εζ-ησε δ α.νθρω
πος π&νω &πο τέσσερι ς μηνες, ώσποι) τον επιασε Ύι &ρρώστια
της μελαγχολΙας και τρελ&θψε δλωσδιόλοι) κι ετσι τον ε-

6γαλαν &π' αυτη τη ψuλακη κι υστερα πέθανε. 'Όσο για.
τον Βελισάριο, τον ά.νάγκασε Ύι Θεοδώρα να. σuμψιλιωθεί θέ

λοντας και μη με τη yuvιxlxιx ΤΟι) την ΆντωνΙνα . Τον Φώτιο
όμως τον 6ασάνισε σα.ν δουλο , προστά.ζοντας ά.κόμα και να.

τον μαστιγώσοuν &ΛUπψα στη ρ&χ-η και στοΙΙς ιi>μοuς, καλών
τας τον να. μαρτuρ1jσει σε ποιό μέρος του κόσμοι) 6ρΙσκονταν

δ θεοδόσιος και δ ευνουχος. Αυτος όμως, παρ' δλα τα. μαρ
τύρια ποΙΙ υπέψερε, ψ&ν-ηκε ά.ποψασισμένος να. τ-ηρ1jσει τοΙΙς
8ρκοuς τοu, μολονότι 1ιταν α.νθρωπος ψιλ&σθενος κι εΙχε ζ 'ή 
σει προ-ηΥοu\.ιένως εκλuτ-η ζω1j, ψροντΙζοντας ΥΙα. την καλο
πέρασ1j τοu , κι 1ιταν &μάθ-ητος στΙς προσ60λες και στις κα

κοuχΙε ς . Ό Φώτιο ς λοιπον δεν μαρτύρ-ησε κανένα &πο τα. μu
στικα. του Βελισαρίοu. ''Τ στερα 8μως 1ιρθαν στο ψω ς 8λα 8σα

είχαν μείνει ω ς τότε μuστικά . Άκόμα καΙ τον ΚαλλίΥονο
6ρήκε Εκεί Ύι θεοδώρα και τον παρέδωσε στην Άντωνίνα
κι · υστερα &νακάλεσε τον θεοδόσιο στο Βuζ&ντιο κι &μέσως
τον εκρuφε στο παλάτι καΙ, την έπομέν-η, κά.λεσε την Άντω
νΙνα και τής εΙπε : " ΠολuαΥαπ-ημέν-η μοι) πατρικία, ενα μαρ

Υιχριτάρι επεσε χθες στα. χέριιχ μοι) πιο 5μορψο &π' 8σιχ ε

χει δεί &νθρώποι) μάτι. "Αν το επιθuμείς, δεν θα. σου στερ1j
σω &πο ζ1jλια το θέαμα , &λλα. θα. σ' το δεΙξω .» Ή Άντωνίνα ,
μην κιχτΙΧλα6ιχΙνοντιχς τΙ cruvl6ιxtVE , την Εκλιπά.ρ-ησε με θέρμ-η

να. τής δεΙξει το μαργαριτάρι . Τότε αυτη ε6γιχλε τον θεο-

[3. 18-25]
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οοσιο &πο κάποιο δωμάτιο των euvouXWV και της τον εδει
ξε. Τόσο μεγάλΎj Ύίταν Ύι εύχαρΙστηΟ'Υ) που δοκίμασε Ύι Άντω

νίνα , ωστε στ~ν &ΡX~ της κόπηκε Ύι λαλιά. &'πο τ~ χαρά
της κι δστερα α.ρχισε νά. εύχαριστεί τ~ θεοδώρα γιά. τι ς
μεγιiλες χάρες που της είχε κάνει και νά. τ~ν &'ποκαλεί προ
στάτισσά της και εύεργέτισσα και πραγματικ~ δέσποινα. uO_
σο γιά. τον θεοδ6σιο, Ύι αύτοκράτειρα τον κράτησε στο πα
λάτι καΙ τοίί πρόσφερε μιά. ζωΎj γεμάΤΎj πολυτέλεια και κά
θε λογης &'πολαuσεις και τοίί εταξε δτι πoΛU σuντομα θά. τον
εκανε στρατηγο των ΡωμαΙων. T~ν πρόλα,6ε δμως κάποια,
θεία, δΙκη κα,Ι τον &φά.νισε &πο τον κόσμο με μιά. προσ60λη
ΟυσεντερΙα,ς.

Ή θεοδώρα, είχε κά.ποια, κρυφά. δωμάτια, που κα,νεΙς δεν

τά. ήξερε, σκοτεινά. κα,Ι &πομονωμένα"

οπου δεν δια,φέρει Ύι

μέρα, &'πο τΎj vuXtιx. Έκεί, γιά. μεγά.λο διάσΤΎjμα" κρατοίίσε
έγκάθειρκτο τον Φώτιο. 'Όχι μιά. μόνο, &'λλά. δυο φορες 6ρηκε
α,ύτος τ~ν εύκα,ιρΙα, νά. σωθεί δρα,πετεuοντα,ς &πο ΚΕΙ. TΎjν

πρώτη φορά. κα,τέφυγε στον ναο της θεοτόκου l που οί Βυ

ζα,ντινοι. 5χι μόνο τον θεωΡΟίίν &'λλά. κα,Ι τον όνομάζουν Ά
γιότα,το, κα,Ι κάθησε ώς ίκέΤΎjς κοντά. στ~ν &.γΙα, τράπεζα,.

Άκόμα, κι &πο κεΤ τον σήκωσε με τον πιο 6Ια,ιο τρόπο έ
κείνη κα,Ι τον ξα,νιiκλε~σε στΎj φυλακή. TΎj δεuτερη φορά. ε
φτα.σε στο ίερο της ΣοφΙα,ς κα,Ι, πρΙν μπορέσει κα,νεις νά. τον

στα,ματήσει, κά.θησε στ~ν ίδ ια, τ~ν ίερΎj δεξα,μεν~2 που οΙ
Χριστια,νοΙ συνΎjθΙζoυν νά. σέ60ντα,ι περισσότερο &πο κα,θετι.
Άλλ& κι &πο κεΤ &κόμα, στιiθηκε ίκα,νΎj νά. τον &Πόσπά.σει
Ύι γυναΙκα, α,ύτή. ποτε κα,νένα,ς Ιερος χωρος δεν στά.θηκε

1. Ό νιχος θιΧ μποροϋσε νιΧ τιχuτιστεί με την έκκλησΙιχ της Θεοτό
xou που -1jTιxv άκριβως ~ξω άπο το δuτικο τείχος, στο Χρuσοuν Κέριχς,
έκε! /)ποu χτΙστηκε &ργότεριχ iι σuνοικΙιχ των Βλιχχερνων. ' ΑλλιΧ δ νιχος
έκείνος -1jTιxv μιχκριιΧ άπο το πιχλάτι κιχ! μάλλον iι τΙΧύ"ΙσΊ) πρέπε ι νιΧ γΙ
νει με την έκκλησΙιχ που ύπijpχε (σως τότε στη θέσΊ) της με .. έπειτα:
llιxvιxxpιiVTou . 'Η θέσΊ) ιχύτη είνιχι πoΛU πιο κοντα: στο πιχλάτι κιχΙ στην
ΆγΙιχ Σοι:ΡΙΙΧ, δποu κιχτέι:Ρuγε στη δεύτερ'1 δριχπέτεuσή

2 . Το Βιχπτιστηριον.

Tou δ Φώτιος .

[3.25 - 4.1]
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α.οατος γι' α,ύτ~ν καΙ δέν τό 'χε σέ τΙποτε νιΧ πιχρΙΧ6ιά-ζει
δλα τιΧ ίεριΧ κα,Ι τιΧ δσιιχ. 'Όχι μόνο οε &πλοΙ πολΙτες, &λλιΧ

καΙ οε εερείς των Χριστια,νων, &.ποσ60λωμένοι &.πο το φό60,
παρα,μέριζα,ν καΙ της επέτρεπα,ν τιΧ πά-ντα,. Aύτ~ τ~ ζω~ έκα
νε λοιπον επι τρΙα χρόνια δ Φώτιος κι σστερα λένε δτι πιχρου
σιά.στηκε στ' ονειρό του δ προφ1jτης ΖαχαρΙα,ς καΙ τον εξόρ 
κισε νιΧ δριχπετεύσει υποσχόμενος δτι θιΧ τον 60ηθ1jσει στο

εγχεΙρημά. του. Ό Φώτιος πεΙστηκε &.πο το δρα,μιχ καΙ, φεύ
γοντας &πο κεί, έφτιχσε κρυφιΧ στιΧ Ίεροσόλυμιχ κιχΙ, μολο
νότι χιλιά.δες ~νθρωπoι τον κιχτα,ζηΤΟίίσαν, κα,νένας δεν έ-

6λεπε τον νέο, &κόμιχ κι άν τον σuνιxντoίίσε μπροστά- του. 'Ε
κεί λοιπον έκοψε τιΧ μιχλλιά. του κα,Ι περιε6λ1jθη το σχημα
των δνομαζόμενων μοναχων κι έτσι κα,τόρθωσε νιΧ ξεφύγει
&πο τήν τιμωρίιχ της θεοδώριχς.

Ό Βελισά.ριος εξά.λλου &ψ1jφησε τους δρκους καΙ προτΙ
μησε νιΧ μ~ 60ηθ1jσει κα,θόλου τον Φώτιο τ~ στιγμ~ που υπέ
φερε, όπως είπα" &.νόσια μεταχείριση. Δεν ε!να,ι λοιπον &.πο
ρίιχς ~ξιo δτι 6ρηκε τσ. θείιχ ενά.ντιιχ σε δλα τσ. μετέπειτα
έργα ~oυ' &.μέσως σ.μέσως, δταν &νέλα,6ε τον πόλεμο ενα,ντΙον
των Μ1jδων κα,Ι του Χοσρόη που ε!χα,ν εΙσ6ά.λει γιιΧ τρίτη

φοριΧ στ~ χώρα των Ρωμαίων , έδωσε σ.φoρμ~ νιΧ τον θεω
ρήσουν άνανδρο . Κι δμως, τιΧ πρά.γματα έδειχνα,ν πώς ε!χέ
καταφέρει κά.τι σ.ξιόλογο &παλλά.σσοντα,ς τ~ν περιox~ εκεΙ

νη σ.πο τον πόλεμο. 'Όταν δμως δ Χοσρόης πέρα,σε τον Εύ
φρά.τη κα,Ι κυρΙεψε το ΚΙΧλλίνικον -μιιΧ πυκνοκα,τοικημένη
πόλη- χωρΙς νσ. σuναντήσει τήν παρα,μικρή &ντίσταση κα,ί

εξανδρα,πόδισε πολλές μυριά.δες Ρωμαίους ενω δ Βελισά.ριος
δεν νοιά-στηκε οΟτε κιΧν νιΧ καταδιώξει τον εχθρό, δημιουργή
θηκε ~ εντύπωση δτι ενα σ.πο τιΧ δύο σuνέ6η

:

Τι σ.πο θελη

ματικ~ πα,ρα,μέληση του καθήκοντος παρέμεινε στ~ θέt5η του

Τι σ.πο &νανδρία .

δΌ T~ν ίδια περΙπου επox~ ετυχε νιΧ πά-θει σ.κόμα ε'.\α κα
κό: Ή επιδημία, που σ.νέφερα, στο προηγούμενο μέρος της
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Ιστoρί~ς μου θέριζε τούς &'νθρώπους στο Βυζάντιο. Συνέ6η
μάλιστ~ να. &'ρρωστ~σει 6~ρια. κι δ ~υτoκράτoρ~ς 'Ιουστι
νι~νός, τόσο πού δι~δ6θηκε πώς ε!χε πεθάνει. Ή ψ~μη ~υ
τη κυκλοψόρησε &'πο στόμ~ σε στόμ~ κι εψτασε ως το στρ~
τόπεδο των Pωμ~ίων. Έκεί: μερικοΙ &,ξιωμ~τoσχoι α,ρχισ~ν
να. λένε ότι a,v οΙ Pωμ~ί:oι τούς έπέ6~λλ~ν κάποιον α,λλον
ώς ~υτoκράτoρ~, δεν έπρόκειτο σε κ~μια. περίπτωση να. το

&'νεχθοσν. Σε λίγο ομως ~ρθ~ν ετσι τα. πράγμ~τ~ ώστε εγι
νε κ~λα. δ ~υτoκράτoρ~ς κ~Ι οΙ &,ξιωμ~τoσχoι τοσ ρωμ~ϊκoσ
στρ~τoσ α,ρχισ~ν να. σuκoψ~ντoσν δ εν~ς τον α,λλον. Ό Πέ

τρος δηλ~δ~, δ στρ~τηγός, κ~Ι δ 'Ιωάννης, δ έπoνoμ~ζόμε
νος Φ~γάς, ΙσχυρΙζoντ~ν πώς εIχ~ν ά.κoιJσει τον Βελισά-ριο

κ~Ι το Βούζη να. λένε ~υτα. πού ά.νέψερ~ προ όλίγου . Αυτα.
&'κρι6ως Τι ~υτoκρά-τειρ~ θεoi3ώρ~ τα. έξέλ~6ε ώς κ~τηγoρΙες
ένα.ντίον της κα.Ι ά.γα.νάχτησε πά-ρα. πολύ . Τούς &'να.κιiλεσε
λοιπον ολους στο Βυζάντιο κ~ί, έρευνώντα.ς για. την προέ
λευση των λόγων α.υτων, εστειλε ξα.ψνικα. να. κα.λέσουν τον
Βούζη στο γυνα.ικωνίτη για. να. τοσ &'να.κοινώσει τιiχ~ κά-τι

πολύ σπουδα.ί:ο. Στο πα.λάτι όΠήρχε εν~ όπόγειο oΙκημ~ ά.
διέξοδο σα.ν λα.Μρινθος, πού εμοια.ζε με τα. Tιiρτα.ρ~, κι έκεί:

Τι θεoδώρ~ σuν~θιζε να. κρα.τάει έγκιiθειρκτoυς οσους επεψτα.ν
στη δυσμένειά της. ~Eριξε λοιπον κ~Ι τον Βούζη στο 6ιiρα.

θρο α.υτο κι έκεί: έκεί:νος -ενα.ς α,νδρα.ς πού κα.τα.γότα.ν ά.πΟ

υπιiτoυς- εμεινε για. κα.ιρΟ με χα.μένη έντελως την ~Ισθηση
τοσ χρόνου, &'ψοσ ουτε δ ίδιος, μες στο σκoτιiδι, δεν μποροσσε

να. ξεχωρίσει τη μέρ~ &'πο τη νύχτα. , ουτε με α,λλον κα.νένα.ν

μποροσσε να. έπικoινών~σει. Άκόμ~ κι δ α,νθρωπος πού τοσ
εριχνε κά-θε μέρα. την τροψή του π~γα.ινε α,ψωνος σ' ενα.ν
α,ψωνο, σα.ν θηρίο σε α,λλο θηρίο . Τότε ολοι νόμισα.ν πώς τον
είχα.ν σκοτώσει &'μέσως, κα.νεΙς ομως δεν τολμοσσε να. πεί:

λέξη γι' α.δτΟν η να. μνημονεύσει τ' όνoμιi του. 'Ί στερα. ομως
&'πο δυο χpόνι~ κα.Ι τέσσερις μήνες α.δτη τον λυπήθηκε κα.Ι

τον έλευθέρωσε κι ολοι τον είδ~ν σα.ν νεκρα.να.στημένο. Άπο
~. Βιβλ. ΙΙ . ΧΧίί , ΧΧίίί.

[4.12-20]
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τότε δ α.νθρωπος εχεt πσ-ντ~ ά.ΔUν~ΤΎj δρ~σΎj

xt

δλόκλΎjρO το

σωμ~ τοu e!Y~t ψtλσ-σθενο.

ytil.

'Έτσt λοtπον εγtν~ν τα. πρσ-γμ~τ~ με τον BoόζΎj. 'Όσο
τον BeltaocptO, ΙΧν κ~ι κ~νεΙς ά.πΟ τοΙΙς Κ~ΤΎjγοροUμ.ενοuς

δεν τον είχε κ~τ~δώσεt, δ ~ύτoκρσ-τoρ~ς, με τΎjν Eπψ.oνΎj της
σ.ύτοκράτεφσ.ς, τον κσ.θσ.ίρεσε ά.πΟ το ά.ξΙωμσ. ποΙΙ εΙχε

otO-

ρΙζοντσ.ς στΎj θέOΎj τοu, ώς στΡ~ΤΎjγO των Άνσ.τολtκwν, τον

M~ρτίνo κσ.Ι πρόστ~ξε τον Βελtσάρtο να. μοφά.σεt τοΙΙς πtο
OΎjμ~ντtκοuς ά.πΟ τοΙΙς σωμ~ΤOΨόλ~κες κ~Ι τοΙΙς uπ~σπtστες
κσ.ι τοΙΙς όΠΎjρέτες τοu σε μερtκOυς ά.ξtωμσ.τοUχοuς κσ.Ι ευνοό

χοuς του πσ.λ~τtου. ']i~κείνΟt ε6σ.λσ.ν κληρο

yt'

σ.υτους κ~ι

τους μOφάστΎjκ~ν δλοuς, μσ.ζΙ .με τα. σπλ~ τοuς , σπως ησ.χε

του κσ.θενός. Άπσ.γόρεuσε EπίOΎjς σε πολλους ά.πΟ τοΙΙς ψί
λοuς τοu, κσ.Ι σ' σ.ύτοΙΙς ποΙΙ με δποιοδήποτε τρόπο τον ε!χσ.ν

ΠΡΟΎjγοuμένως uπηρετήσεt, να. Επtσκέπτοντσ.t στο έξης τον Βε

λtσάριο. Ό Βελισάριος λοιπον -θέ~μ~ πtκpO κσ.ι ά.π(στεu
ΤΎj OψΎj- περtψερότ~ν δλoμόν~χoς ώς άπλος ΙδιώΤΎjς στο

Bu-

ζά.ντιο, πάντ~ σuλλογισμ.ένος κσ.ι σκuθρωπος κσ.ί με το ψό-

60 μια.ς δολοψονtκης ενέδρσ.ς. Έπtπλέον ~ cXύτοκρά.τεφσ., σ
τσ.ν εμ~θε στt εΙχε πολλα. χρήμσ.τσ. στΎjν Άν~τoλή, εστει
λε εν~ν ά.πΟ τους εuνοuχοuς του π~λ~τιoυ κ~Ι της τα. εψε
ρε σλσ.. 'Qστόσο ή Άντων(νσ. 6ρισκότσ.ν 6έ6σ.tσ., οπως εΙπσ.,
σε δtένεξΎj με τον α.νδρ~ ΤΎjς, ά.λλα. 1ιτ~ν Ιδt~(τερσ. ά.γ~ΠΎjτΎj
κ~ι χρήσιμΎj στΎjν ~ύτoκρocτεφ~ ΕπεtδΎj πρόσψ~τ~ είχε δδΎj
γήσεt στΎjν κ~τσ.στρoψΎj τον K~ππ~OόΚΎj.

rt'

~ύΤO λοιπον ~

σ.ύτοκράτεφσ., ά.πoψσ.σισμένΎj να. ψσ.νεί ευχσ-ριστΎj στΎjν Άν

τωνίν~, εκσ.νε τα. πocντ~

ytil.

να. δοθεί ~ ενΤόπωOΎj οτt δ Βε

λtσσ.ριος είχε γλιτώσεt ά.πΟ τόσο μεγOCλες συμψορες ΧOCΡΎj
στΎj μεσιτεΙσ. της γuν~ίκ~ς τοu

xt

ετσt οχι μόνο να. Επιτεu

χθεί ή πλήΡΎjς συμ.ψtλΙωOΎj της Άντωνίνσ.ς με τον τσ.λ~(πω
ρο τον α.νδρ~ ΤΎjς, ά.λλα. κ~Ι να. ψ~νεί κσ.θ~ρα. στt σ' σ.υτΎjν

οψεtλε τΎj σωΤΎjΡΙσ. τοu σα.ν να. τον είχε έλεuθερώαεt ά.πΟ
~Ιχμ~λωσίσ.. K~Ι τα. πρOCγμσ.τσ. εγtνσ.ν ώς έξης: κάποτε δ
ΒελισOCριος πηγε κσ.τα. τΎj συνήθειOC τοu νωρΙς το πρωί στο

πσ.λOCτι με μια. ά.ξιoθρήνΎjΤΎj μtκρΎj ά.κολοuθί~ . ΈπεtδΎj ομως

48

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

[4. 21-29]

~νιωσε δτι δ ~δτoκρά.τoρ~ς κ~Ι Ύι ~δτoκρά.τειρ~ δεν ~τ~ν
εΟνοϊκά. δι~τεθειμένoι άπέν~ντί του κ~Ι έπιπλέον δέΧΤΎjκε
προσ60λες άπο άνθρώπους &θλιους κ~Ι π~ρ~κ~τι~νoύς, 0Ύj

κώθΎjκε νά. ψίιγει πρΙν 6ρlΧδιά.σει κ~Ι, ένω ~ψευγε, στρεψότιχν
δλοένlχ κ~Ι κοίτlΧζε π~ντoυ γύρω νά. ίδεΤ άπο που &ρ~γε θά.

τον πλΎjσίlXζlXν οε δολοψόνοι. ~Eτσι τρoμOΚΡ~ΤΎjμένoς άνέ6Ύjκε
στήν κά.μιχρά. του κ~Ι κά.θΎjσε στο στρωμιχ μονιχχος χωρΙς ΚΙΧ

μιά. γενν~Ι~ σκέψΎj στο μυ~λό του, χωρΙς κά.ν νά. θuμaτιχι
δτι είχε γεννΎjθεΤ &νδρ~ς, κlχτlΧϊδρωμένος κlχΙ μέσ~ σ' ενιχν
άδιά.κοπο ίλιγγο, τρέμοντlχς δλόκλΎjρoς κlχl μήν ξέρoντ~ς τΙ
νά. κά.μει, ένω άνΎjσuχΙες κlχΙ ψό60Ι χιχμερπείς, μικρόψυχοι

κlχl &νιχνδροι, 6~σά.νιζ~ν τήν ψυχή του. 'Όσο γιά. τήν Άντω
νΙνlχ, σά.ν νά. μήν ~ξερε κlΧθόλου τΙ σuνέ6IXινε οuτε τΙ έπρόκει
το νά. σuμ6εί, περπ~τoυσε άδιά.κοπιχ πά.νω-κά.τω στο δωμά.τιο

κά.νoντ~ς τά.χ~ πως τήν είχε πιά.σει κοιλόπονος' άνά.μεσά. τους
έξιχκολουθουσε νά. όπά.ρχει δυσπιστίιχ. Στο μετlΧξύ, δτιχν είχε
~δΎj 6ιχσιλέψει δ ήλιος, ~ψτασε ενιχς &νθρωπος άπο το ΠΙΧ
λά.τι, όνόμιχτι ΚουIχΟρά.τος, κι άψου πέρlχσε τήν lXόλόπoρτ~,

π~ρoυσιά.στΎjκε ξ~ψνικά. στήν πόρτιχ του άνδρώνιχ λέγοντlχς

πως τον είχε στείλει έκεί Ύι ~ότoκρά.τειρlX. Μόλις το &κου·
σε δ Βελισά.ριος, μά.ζεΨε τά. χέρι~ κ~Ι τά. πόδιιχ του πά.νω
στο στρωμ~ κι ~μεινε ξ~πλωμένoς άνάσκελlΧ, π~νέτoιμoς νά.
δεχτετ το θά.νιχτο · τόσο τον εΙχε εγκlXτ~λεΙψει δλος δ άνδρι

σμός του. Ό Κουιχοράτος ώστόσο, πρΙν μπεί κιχλά. κ~λά. στο
δωμάτιο, του ~δειξε εν~ γράμμιχ τrις ~ότoκράτειρlXς. K~Ι νά.
τί Ελεγε το γράμμιχ: «Γνωρίζεις 6έ6IXι~, εόγενέστlχτε, το ΚΙΧ

κο που μaς ~κlXμες. Έγω δμως, έπειδή πολλά. όψείλω στή
σύζυγό σου, ~χω άποψιχσίσει νά. σε άπlΧλλάξω άπο δλες

lXu-

τες τΙς ΚIXΤΎjγoρΙες χ~ρΙζoντlXς σε κείν'Υ)ν τή ζωή σου. Άπο
~ότή λοιπον τή στιγμή μπορείς Υά. ~ΙάθάνεσlXι σίγουρος κlχΙ
γιά. τή ζωή σου κlχl γιά. τήν περιoυσί~ σου' δσο γιά. τή δική
σου στάOΎj άπένlχντΙ ΤΎjς, θά. τή μά.θουμε άπο τή μελλοντική
σuμπεριψoρά. σου.» Μόλις δ Βελισά.ριος διά6ιχσε τά. λόγιιχ
~ότά, τρελΟς άπο τή χ~ρά του κlχl θέλoντ~ς ΣUνάμlX νά. κά.

ιιει, τήν ίδι~ έκείν'Υ) στιγμή , μιά. !πίδειξ'Υ) των κιχλων ~Ισθ'Y)-

[4.29-38]
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μιiτων του, σηκώθrικε 4μέσως

xt

~πεσε στιΧ πόοtΙΧ τijς γυ

νΙΧίκιχς του. ΚιχΙ ά.γΚΙΧλt6Jζοντιχς με τιΧ ουό του xtptΙX τΙς

xvij-

μες τrις, φtλοuσε ενιχ ενιχ'). τιΧ πέλμιχτιχ τijς γυνΙΧίκιχς του κιχΙ
τijς !λεγε πως του είχε σώσεt τη ζωη κιχΙ όποσχότιχν οτt

θιΧ ε!νΙΧt στο μέλλον οουλος πtστος

yt'

γος. 'Όσο ytιX την περtοuσ(ιχ του,

ιxύτoκριiτεφιx ~oωσε ά.π'

Yj

ιχύτην κιχΙ

oxt

σόζυ

ΙΧύτην τρtιiντιχ χρυσιΧ κενΤYjYιiρtιχ στον ιxύτoκριiτoριx κιχΙ τιΧ

άλλιχ τιΧ επέστρεψε στον Βελtσιiρtο.

'Έτσt λοtπον Υίρθιχν τιΧ πριiγμιxτιx στον Βελtσιiρtο , ΤΟ
στριxτrιγo που μόλtς λίγον κιχφο πρΙν τον είχε ά.ξtώσεt

Yj

τό

χrι νιΧ σuλλά6εt ιχΙχμΙΧλώτους τον ΓελΙμερο κιχΙ τον Ούίτ

τtγrι. Άπδ πιχλtιΧ ομως δ πλοστος τοσ ά.νθρώπου ΙΧύτοσ οεν

άφrινε σε YισuχΙιx ουτε τον Ίοuστtνtιχνο ουτε τη θεοδώριχ, ε
πεtοη ήτιχν όπέρογκος κιχΙ ά.ντιiξtος 6ιχσtλαijς ΙΧύλijς. 'Έλε

γιχν οτt τιiχιx δ Βελtσάρtος είχε κιχτιχφέρεt νιΧ &'ποκρόψεt το
μεγιχλότερο μέρος τijς κριχτtκijς περtοuσίιχς που προερχότιχν

&.πδ τον ΓελΙμερο κιχΙ τον ΟύΙττtγrι κιχΙ οτt ~oωσε στον ΙΧύ
τοκράτοριχ μόνο ενιχ μtκρο κιχΙ τελείως &.σ1ιμιχντο μέρος τrις.

Έπεtοη ομως &.νΙΧλογίζοντιχν τους κόπους κιχΙ τους κtνouνοuς
του &.νθρώπου κιχΙ τΙς κιχκολογίες του κόσμου, κιχΙ συνάμιχ

επεtοη οεν τους είχε οοθεί κιχμtιΧ ά.ξtόπtστrι &.φορμη ytιX νιΧ
στριχψοσν ενιχντ(ον του, οεν ~κιxνιxν κιχνένιχ Οtά.6rιμιχ. Τότε

μως, 6ρίσκοντάς τον

Yj

ΙΧύτοκρά.τεφιχ τρoμoκριxτrιμένoν κιχΙ

0&.-

πoθιxρρrιμένoν, κιχτόρθωσε με μΙιχ μόνο πρά.ξrι νιΧ τοσ πά.ρεt
δλόκλrιρrι την περtοuσΙιχ του. MtιX σuγγένεtιχ εξ &'γχtστείιχς
οrιμtοuργήθrικε μετιχξό τους οτιχν

Yj

Ίωιχννίνιχ,

Yj

μoνιxχoκόρrι

τοσ Βελtσιχρίοu, &'ρριχ6ωνtιiστrικε με τον Άνιχστιiσtο, τον εγ
γονο τijς ΙΧύτοκριiτεtριχς.2 ΤΗτιχν Yj εποχη που δ Βελtσιiρtος

πρό6ΙΧλλε την &.ξΙωση νιΧ οtορtστεί στριxτrιγoς των Άνιχτολt1.

Στο σ7JμεΤO ιχύτο ύπ&ρχει χ&σμιχ στον κώδικιχ . 'Εδώ μετιχφρά

ζετιχι το κεΙμεvo συμπλ"1)ρωμΈVO κιχτα: τη\! πρόΤΙXσ7J

Herwerden : .. .

την δεν γλιίισσαν σει [έκ θατέρου εΙς θάτερον] τών ταρσώl) τής γυναι
κός μεταβιβάζων

2.

. ..

Ή Θεοδώριχ ητιχν τότε σιχρ&ντιχ χρόνων.
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χων, &'νΙΧλιχμ6ιΧνοντιχς το &,ξΙωμιΧ

tQu,

xιxt να. δδ1jγήσει πιΧλι

το στριχτο των ΡωμιχΙων ένιχντΙον του Χοσρό1j κΙΧί των Μή

δων, &,λλα. ~ ΆντωνΙνιχ δέν τον &ψψε μέ χιχνένιχν τρόπο' Ισχυ
ριζότιχν δτι σέ κείνιχ τα. μέΡ1j είχε όποστεί ψο6ερές προσ60λές &'π' ΙΧότον κιχΙ δέν ijθελε να. τα. ξιχνΙΧδεί στα. μιΧτιιχ Τ1jς .

Γι' ΙΧότο λοιπον δ ΒελισιΧριος

OLOplat1jxE &ρχων
otuttp1j ψορα.

σιλικων Ιπποχόμων κιχΙ στιΧλθ1jκε για.

των 6ΙΧ

στην Ί

τΙΧλίΙΧ, &'ψου uποσχέθ1jκε, χιχθως λένε, στον ιχότοκριΧτοριχ να.

μην του ζψήσει ποτέ χρήμιχτιχ στη διιΧρκειιχ του πολέμου
ΙΧότου, &,λλα. να. &'ντιμετωπίσει μέ δικιΧ του ~ξoδιx δλες τΙς

πολεμικές &'νιΧγκες. 'Όλοι τότε υπέθετιχν δτι δ ΒελισιΧριος
είχε χειριστεί ετσι το ζήΤ1jμιχ τής γυνιχΙκιχς του κΙΧί είχε
κλεΙσει μέ τον ΙΧότοκριΧτοριχ τη ΣUμψωνΙιx που προιχνέψεριχ
για. τΙς διχπιΧνες του πολέμου, έπειδη έπιθυμουσε διιχκιχως να.
&'πΙΧλλιχγεί &.πο την uποχρέωσ1j τΎίς πιχριχμονής στο ΒυζιΧν
τιο κΙΧί δτι, μόλις ~6γιxινε ~ξω &.πο τα.

tElX1j

τής πόλ1jς, θα.

&'νελιΧμ6ιχνε πιχρευθυς τα. δπλιχ κΙΧί θα. σχεψτότιχν να. κιΧ με ι
κιΧτι γεννιχίο κιχι &.ντιΧξιο ένος &νδριχ ένιχντ{ον τής γυνιχΙκιχς

του κιχΙ ένιχντΙον ΙΧότων που τον είχιχν τιχπεινώσει . Ό ίδιος
δμως, &.διιχψορώντιχς για. δλιχ δσιχ auvt61jaιxv, ξεχνώντιχς έν
τελως κιχΙ &'Ψ1jψώντιχς τους δρκους του προς τον Φώτιο κιχί
προς τους &λλους ψίλους του, &.κολοUθ1jσε τη γυνιχΙκιχ του,

ΚUΡΙΙΧΡΧ1jμένος &.πο τον πιχριΧδοξο ~ρωτιΧ του γι' ιχυτήν, κιχΙ
μιΧλιστιχ δτιχν έκεΙν1j -ητιχν ijQ1j έξήντ~ χρόνων. 1 'Ωστόσο, δ
τιχν ~ψτιxσε στην ΊτΙΧλΙΙΧ, κιχθ1jμερινιΧ τα. πρά.γμιχτιχ του ~ρ
χοντιχν &.νιΧποδιχ έπειδη τα. θείΙΧ -ητιχν δριστικα. ένά.ντιιχ προς

ιχυτόν. Στην &.ρχη 6έ6ιχιιχ τα. σχέδιιΧ του σ' έκείνες τΙς πε

ριστιΧσεις ένιχντΙον του θεοδιΧτου κιχΙ του

OulttLy1j

είχιχν ώς

έπΙ το πλείστον ιχΤσιο τέλος, μολονότι ψιχίνοντιχν &.κιχτιΧλλ1j
λιχ για. την έκπλήρω~ των σκοπων του' υστεριχ δμως, κέρδισε
6έ6ιχιιχ τη ψήμ1j δτι είχε κιχτιχστρώσει κιxλUτεριx σχέδιιχ έξΙΧι
τΙιχς τΎίς πεΙριχς που είχε &.ποκτήσει για. τα. πολεμικα. πριΧγ

μιχτιχ, &.λλα. ~ κιχκοτυχΙιχ του στην τελικij ~κ6ιx~ των περισ-

1.

Ό Βελισάριος ήταν τότε τριάντα ένν •. ιΧ έτων.
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σότερων έπιχειρήσεων α.ποδόθηκε στ~ δικά του α.στόχαστα
σχέδια . 'Έτσι λοιπον α.πο τή δύναμη τοσ θεοσ πρυτανεύονται
τ' α.νθρώπινα κι οχι α.π' τις 60υλε~ των α.νθρώπων κι αότο
οΙ άνθρωποι το α.ποκαλοσν σuνήθως τύχη, έπειδή δεν ξέρουν
για ποιό λόγο ~ρχoνται τ~ πράγματα ετσι l5πως τους φανε
ρώνονται. Τύχη όνομάζεται δηλαδή δτιδήποτε φαίνεται στους
α.νθρώπους l5τι συμ6αίνει α.ναίτια. Άλλα γι' αότα άς εχει
δ καθένας l5ποια γνώμη τοσ α.ρέσει .

ε'.

Άπο τή δεύτερη έκστρατεία του στήν Ίταλ{α δ Βελι

σάριος έπέστρεψε κατησχυμένος' μέσα σε πέντε δλόκληρα
χρόνια δεν κατόρθωσε να κατακτήσει οuτε ενα μέρος της χώ
ρας, δπως α.νέφερα στο προηγούμενο μέρος της Ιστορίας μου!,

έκτος μόνο άν όπηρχε έκεί κάποιο όχυρό, και σ' l5λο αότο
το διάστημα περιερχόταν με τα πλοία του τα παραθαλάσσια

μέρη. Ό Τουτίλας έπεδίωκε με μανία να τον σuναντήσει έ
ξω α.πο περιτειχισμένη πόλη, α.λλα δεν τον σuνάντησε έπει

δή οχι μόνο τον Βελισσάριο, α.λλ~ κι δλόκληρο τον ρωμαϊ
κο στρατο τους είχε κυριέψει φό60ς καΙ τρόμος. Λότος α.
κρι6ως -ηταν δ λόγος που τίποτε δεν α.νέκτησε δ Βελισάριος
α.π' l5σα είχαν χαθεί και έπιπλέον ~χασε α.κόμα καΙ τή Ρώ
μη, μ' ενα λόγο, έχασε τ~ πάντα . 'Επιπλέον εγινε καΙ δ
πιο φιλοχρήματος άνθρωπος τοσ κόσμου έκείνον τον καιρο
και κυνηγοσσε με πάθος το αισχρο κέρδος, με το πρόσχημα

l5τι δεν είχε πάρει τίποτε α.πο τον αότοκράτορα. UΟλοuς σχε
δον τους Ίταλοuς που -ηταν έγκατεστημένοι στή Ρα6έννα και
στή Σικελία και δποιονδήποτε άλλον έτυχε ν~ πέσει στ~ χέ
ρια του, τους καταλήστεψε άπρεπα καΙ χωρις δισταγμο με
τήν πρόφαση l5τι τους &νταπέδιδε δσα είχαν κάμει. 'Έτσι

λοιπον καταδίωκε και τον Ήρωδιανο ζητώντας του χρή

ματα καΙ τρομάζοντας τον άνθρωπο με ψ06ερες α.πειλές. Ά-
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γα,νοι:χτισμένος έκείνος &.πΟ τΙς &.πειλες α,ότές, &.πoσπιXστΎjκε

&.πΟ τον ρωμσιϊκο στρα,το κα,Ι πρoσχώΡΎjσε εόθύς, μσιζΙ με τους
&.κολούθους του κσιι τον ΣπολΙτιο, στον Τουτ{λα, κσιι στους

Γότθους. 'Όσο για. το πώς σ1Jνέ6Ύj να. ψιλονικήσουν σιότος κσιΙ
δ Ίωά.ννΎjς , δ &.νεψιΟς τοσ Βιτα,λισινοσ, θα. το έξΎjγήσω εό
θυς &.μέσως.

Ή σιότοκρά.τειρσι εΤχε ψτιΧσει σε τέτοιο σ'Υ)μείο μίσους
ένα,ντίον τοσ Γερμσινοσ -κι &.πΟ κα,νένσιν δεν εκρυ6ε το μί
σος ΤΎjς α,ότ6-, ωστε κσινεΙς δεν τολμοσσε να. σ1Jγγενέψει μσι

ζΙ του κι ιΧς -ητσιν &.νεψιΟς τοσ σιότοκρά.τορσι, κι οΕ γιοί του

εμεινσιν &.νύπσιντροι ωσπου εψτσισσιν στrιν ωριμΎj ~λικίσι. 'Όσο
για. τrιν κόρΎj του, τrιν Ίουστίνσι, μολονότι εΤχε ψτά.σει να. γί
νει δεκσιοχτω χρόνων, -ητσιν &.κόμσι &.νύπσινΤPΎj. Για. το λό
γο σιότόν, l5τσιν δ Ίωά.ννΎjς εψτσισε στο Βυζά.ντιο στσιλμένος
&.πΟ τον Βελισά,ριο, δ Γερμσινος &.νσιγκά.σΤΎjκε να. τοσ προξενέ

ψει τrιν κόpΎj του κσιΙ μά,λιστσι πσιρ~ το γεγονος l5τι δ ΊωιΧν
νΎjς &.νηκε σε πολί.ι κσιτώτερΎj κoινω.νικrι τά.ξΎj. Κι έπειδrι το
πριΧγμσι &ρεσε κσιι στους δυό, &.ποψά.σισσιν να. δεσμεύσουν δ ε 

νσις τον &λλον ~ε τους πιο ψ06ερους l5ρκους l5τι θα. &.γωνιστοσν
με l5λες τους τις δυνά.μεις για. τrιν πρσιγμσιτoπoίΎjσ'Y) τοσ γά.
μου σιότοσ, μια.ς κσιΙ κσινένσις &.πΟ τους δύο δεν εΤχε τrιν πσι
ρσιμικρrι έμπιστoσόνΎj στον &λλονι δ μεν Γερμσινος έπειδrι

εΙχε έπίγνωσ'Υ) l5τι δ ΊωιXννΎjς δρεγότσιν τrιν κoινωνικrι (Χνο
δο, κι δ ΊωιXννΎjς έπειδrι ~ξερε l5τι δεν μποροσσε δ Γερμσι
Υος να. 6ρεί (Χλλον γσιμπρό. Ή σιότοκρά.τειρσι δμως εγινε ε
ξσιλλΎj κσιΙ, 6ά.ζοντσις την ντρoπrι στrιν (XΚρΎj, (Χρχισε να. πιέζει

~ότε τον ενσιν κσιι πότε τον (Χλλον, ΧΡΎjσιμoπoιώντα,ς κά,θε μέ
σο κσιι κά.θε τέχνσισμσι, με σκοπο να. χσιλά.σει το προξενιό. Έ
πειδrι ώστόσο, l5σο μεγά.λες ψ06έρε~ κι ιΧν μετα,χειρίστΎjκε,
δεν κσιτά.ψερε να. μετσιπεΙσει κσινένσιν &.π· τους δυό, &.πειλΎjσε

κσιθσιρα. τον Ίωά.ννΎj l5τι θα. τον σκότωνε. Γι' α,ότό, l5τσιν έπέ
στρεψε δ Ίωά,ννΎjς στrιν Ίτσιλίσι, δεν τολμοσσε να. σ1Jνσιντή
σει πουθενα. τον ΒελισιΧριο ψ060ύμενος τα. έπΙ60υλσι σχέ.οισι

της ΆντωνΙνσις, ώσότου ~ ΆντωνΙνιχ εψυγε για. το Βυζά.ν
τιο. Ό κσιθένσις στή θέ~ του ευλογιχ θα. υποπτευότιχν l5τι

[5. 14-20]
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Ύι ιxυτoκριiτειριx ε!χε σ.νΙΧθέσει σ' ΙXότ~ν τό ψόνο του. Στιχθμί
ζοντιχι;; λοιπόν τ~ γενικότερ'η συμπεριψορα. τής Άντωνίνιχς
XΙXL γνωρΙζοντιχς δτι δ Βελισά.ριος συν'ήθιζε να. ένδΙδει στL ς
ξ. ττ: ιθυμίες Τής γυνΙΧίκιχς του , δ '1ωά.νν'ης κυριεύΤ'ηκε ιiπό ψό-

60

μεγά.λο κι εχιχσε τόν έιχυτό του. Αυτό λοιπόν κιχτΙΧ6ΙΧρά.

θρωσε τ~ν τύχ'η τοσ ρωμιχϊκοσ στριχτοσ πού, ετσι κι σ.λλιως,
σ.κόμιχ XΙXL πρΙν γίνουν ΙΧδτά. , κρεμότιχν ιiπό μια. κλωστ'ή.

Νά. λοιπόν πως ΥΊρθα.ν τα. πρά.γμιχτιχ για. τόν Βελισά.
ριο στόν πόλεμο ένιχντίον των Γότθων: ιiπελπισμένoς, πιχριχ

κιχλοσσε τόν ΙΧότοκρά.τοριχ να. τοσ έπιτρέΦει να. ψύγει το συντο

μότερο ιiπo τ~ν '1τιχλίιχ . Κι δτιχν εμΙΧθε δτι δ ιχυΤοκρά.τορα.ς
ένέδιδε στις πα.ριχκλ'ήσεις του, σ.νιχχώΡ'ησε σ.μέσως ιiπoχιxι
ρετώντιχς κα.τα.χιχρούμενος τον ρωμιχϊκο στριχτό κιχι τούς

'1-

τΙΧλούς κα.ι ιiψ'ήνoντιxς τό μεγΙΧλύτερο μέρος τής χώριχς στα.
χέριιχ τοσ έχθροσ XΙXL τ~ν Περυσ{ιχ να. πιέζετιχι τόσο σκλ'ηΡα.
ιiπo τ~ν πολιορκΙιχ, ώστε, ένω ιiκόμιx ιχυτος τιχξίδευε, κυριεύ

Τ'ηκε κιχτα. κρά.τος κιχι δεν υπήρξε συμψορα. ποο να. μ~ν τ~
οοκ ιμά.σε ι , δπως εχω δΙ'ηγ'ηθεί ΠΡΟ'ηγουμένως .l Άλλα. κα.ι
το ίδιο το σπΙτι τοσ Βελισιχρίου χτύΠ'ησε Ύι κιχτοτυχίΙΧ ώς
έξής:

Ή ιχυτοκρά.τειριχ θεοδώρα. , πού 6ιιχζότιχν να. κά.μει τούς
ιiρριx6ωνες τής κόρ'ης τοσ Βελισιχρίου με τον έγγονό ΤΎ)ς , πιχ

ρενοχλοσσε συχνα. τούς γονείς τής κοπέλιχς με γρά.μμιxτιx~
ΑυΤΟL δμως , θέλοντιχς να. ιiπoψύγoυν τό συνοικέσιο , &.νέ6ΙΧλα.ν
τό γά.μο για. τη στιγμ~ πού θα. μποροσσιχν να. πιχρευρεθοσν
κιχι ο[ Τδιοι. 'Ότα.ν Ύι ιχυτοκρά.τειριχ τούς κιχλοσσε στό Βυζά.ν
τιο, προψιχσίζοντιχν δτι οΕ περιστά.σεις δεν τούς έπέτρεπιχν να.

ψύγουν ιiπό τ~ν '1τΙΧλΙΙΧ. Τότε ιχυτ'ή , &.πό τόν πόθο Τ'ης να.
6ά.λει στό χέρι δ έγγονός Τ'ης τόν πλοστο τοσ ΒελισιχρΙου

-γtΙΧΤL ~ξερε δτι Ύι κοπέλΙΧ ΥΊτιχν Ύι μoνιxδικ~ κλΎ)ρονόμο ς, ιi
ψοσ δ Βελισά.ριος δεν ε!χε άλλο πιχιδι- κι έπειδη οεν ε!χε
τ~ν πιxριxμικρ~ έμπιστοσύνΎ) στούς σκοπούς τής Άντωνίνιχς
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και φο6όταν δτι , <Χν πέθαινε εκείνη , ~ Άντωνίνα δεν θα.
εμενε πιστη στην ο Ικογένειά. της και θα. χάλαγε το γάμο , κι
<Χς τής είχε αυτη φερθεί τόσο φιλάνθρωπα στις πιο δύσκο
λες στιγμές της, διέπραξε το έξής &.νόσιο εργο : παρα6α ί
νοντας κάθε νόμο , ε6αλε την κοπελίτσα να. μείνει μαζι με το
αγόρι. Λένε μάλιστα δτι την εξανάγκασε με μuστικοuς τρό
ποuς να. πλαγιά.σει μαζί

tou

παρα. τη θέλησή της κι ετσι τα.

κανόνισε να. παντρέψει ξεπαρθενεμένη την κοπέλα για. ν α.
μην μπορεί δ αυτοκρά.τορας να. εμποδίσει την πράξη τη ς . ' Q-

στόσο , δταν ~ θεοδώρα εκαμε δ ,τι εκαμε , δ Άναστάσιος καΙ
~ κόρη ερωτεύτηκαν με πά.θος δ εν ας τον &λλο κι εζ ησαν

ετσι μαζι τοuλά.χιστον 6χτώ μ:ηνες. 'Όταν δμως πέθανε ~ αυ

τοκρά.τειρα, ~ Άντωνίνα ήρθε στο Βuζά.ντιο καί , ξεχνώντας
επίτηδες 8σα εκείνη τόσο πρόσφατα τής είχε προσφέρει , και

χωρις να. λογαριά.σει καθόλοu πώς, <Χν πά.ντρεuε την κοπέλα
με κά.ποιον &λλον, θα. τη θεωροσσαν ώς πρώην πόρνη , διέλu

σε το σuμπεθεριo με τον εγγονο τής Θεοδώρας κι &.νάγκασε
την κόρη της να. χωρίσει θέλοντας και μη &.πο τον σ..γα
πημένο της. Έξαιτίας τής πρά.ξΎίς της αυτής δλος δ κόσμος

κατηγοροσσε την Άντωνίνα για. μεγά.λη &.χαριστία. Σα.ν να.
μ,ην εφταναν αυτά., δταν ήρθε στο Βuζά.ντιο δ &νδρας της, τον
επεισε χωρΙς καμια. δuσκολία να. μοιραστεί μαζί της το &γος
αυτό. 'Έτσι αποκαλύφθηκε τότε καθαρα. δ χαρακτήρας τοσ
σ..νθρώποu. Πράγματι, πριν γίνει αυτό, 8λος δ κόσμος τον

σuγχωροuσε κι <Χς είχε καταπατήσει τοuς 8ρκοuς ποu είχε

δώσει στον Φώτιο καΙ σε μερικοuς &λλοuς φίλοuς

tou.

Έπι

κρατοσσε ~ σκέψη πώς αΙτία τής &.πιστίας tou δεν 'ηταν ~
ύποδούλωση στη γuναίκα tou , &.λλα. δ φό60ς της αυτοκρά.
τειρας. 'Όταν 8μως , &.κόμα και μετα. το θά.νατο της θεοδώ
ρας ποu εχω Ύjδη &.ναφέρει1, εξακολοuθοuσε να. μην ενδια
φέρετα ι ουτε για. τον Φώτιο ουτε για. κανέναν &λλο φίλο tou ,
και ήταν φανερΩ 8τι κuρά. tou ήταν ~ γuναίκα tou κι αφ έν
της tou δ προαγωγός της δ Καλλίγονος , τότε πια. δλοι τον
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α.ΠOκήρυζlΧν κιχ!. α.ΡXισlΧν να. τον χλευάζουν κιχ!. να. τον λοι
δορουν μέ τήν 1δέιχ δτι είχε ζεμωρlΧθεί. Κάπως ετσι λοιπον
εγινlΧν -αν θέλει κlΧνε!.ς να. τα. έκθέσει &.πρoκάλυπτlΧ- -:α.

σψάλμlΧτlΧ του BελισlΧρΙoυ.
a ο σο για. τα. σψάλμlΧτlΧ που διέΠΡlΧζε στή Λι6όη δ Σέρ
γιος , δ γιος του Βάκχου, τα. εχω έκθέσει α.νlΧλυτικα. στα. σχε

τικα. μέ lΧότα. κεψάλlΧιlΧ τ'ijς ΙστOρίlΧς μου. 1 αΟ πως ε!νlΧι γνω
στό , lΧότος στάθηκε δ κυριότερος ύπlΧΙτιoς που νlΧυάγησlΧν έ
κεί οΙ πολεμικές έπιχειρήσεις των PωμlΧίων μέ το να. ΠIΧΡIΧ6εί τους δρκους, που μέ το χέρι στο εόlΧγγέλιO είχε δώσει
στους Λε6ιiθες , κιχ!. μέ το να. θlΧνlΧτώσει δλωσδιόλου &'νlΧΙτιlΧ
τους δγδόντlΧ πρέσ6εις. Στο σημείο lΧότο θα. xρειlΧστεί να. προσ

θέσω στή διήγηση έκεΙνη τουτο μόνο , δτι οδτε οΙ α.νθρωποι

lΧότο!. ε!XlΧν ερθει στον Σέργιο μέ δόλιους σκοπους οδτε δ Σέρ
γιος είχε κlΧνένlΧ λόγο να. του ς ύπoψιιiζετlΧι, &.λλα. κιiλεσε
τους &.νθρώπους για. τρlΧπέζι κIΧΙ, μολονότι ήτlΧν δεσμευμένος

μέ δρκο, τους σκότωσε με τον πιο εΙδεχθή τρόπο . Λυτος ε!
νlΧι δ λόγος που δδηγήθηκlΧν στήν κlΧτlΧσΤΡOψή κιχ!. δ Σολό

μων κlΧΙ δ ρωμlΧϊΚOς στρlΧτoς κιχ!. ολοι οΙ ΛΙ6υοι. ΈζlΧιτΙlΧς
του ΣεργΙου, 1δΙως μετ α. το θιiνlΧτO του Σολόμωνος που ε

χω -ηδη &.νlΧψέρει 2 , κlΧνένlΧς , οδτε &.ζιωμlΧτικOς οδτε στρlΧτιώ
της, δέν εστεργε να. έκτεθεί στους κινOUνους του πολέμου. ΚΙΧ!.
το χειρότερο &.π· δλlΧ , δ 'Iωιiννης , δ γιος του Σισινιόλου, &.πΟ
το μίσος του προς τον Σέργιο &.ρνιότlΧν να. πάρει μέρος σέ
μάχη πρ!.ν ψτιiσει στή Λι6όη δ Άερό6ινδο ς κι lΧότο έπειδή
ό Σέργιος ήτlΧν μlΧλθlΧΚOς κιχ!. &.πόλεμος κσ.Ι έντελως &.νώρι
μος τόσο στο XlΧρlΧκτήρσ. δσο κlΧΙ στήν ΎιλικΙIχ , ψlΧντσ.σμένo ς

υπερ60λικα. κlΧΙ ζ ηλόψθονος με ολον τον κόσμο κσ.Ι ψουσκω
μένος σα.ν διιiνoς. Έπειδή δμως ήτlΧν &.ρρlΧ6ωνιlΧσμένoς μέ τήν

έγγονή τ'ijς ΆντωνίνlΧς , τ'ijς γυνlΧΙκσ.ς του Βελισσ.ρΙου, Ύι IΧU
τoκράτειρlΧ δέν -ηθελε μέ κlΧνένσ.ν τρόπο ν~ τον &'ΠOμIΧΚΡό

νει fι να. τον κσ.θσ.ιρέσει , κι ας ε6λεπε l5τι Ύι Λι6όη κσ.τσ.-
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στρεψότα.ν σuστΎjμα.τικιχ: ά.κόμα. κα.t τόν Σολόμωνα. , τόν ιΧ
δελψό του ΣεργΙου , τόσο α.υτή 8σο κα.t δ α.ύτοκριχτορα.ς τόν

ιXπιiλλα.ςα.ν ά.πό τήν κα.ΤΎjγoρία.

ytoc

τό ψόνο του Π Ύjγα.σίoυ .

Πoιιi εΙνα.ι α.ύτή Ύι [στορΙα., θoc έςΎjγ~σω ιΧμέσως πα.ρα.κάτω.
'Ότα.ν δ Π ΎjγιχσΙOς έςα.γόρα.σε τόν Σολόμωνα. ά.πό τοuς
Λε6ιχθ ες Ι κα.!. ο[ 6ιiρ6α.ρoι εψυγα.ν γι& τoc μέρΎj τους, δ Σολό
μων, μα.ζt μ.ε τόν ΠΎjyιiσιo

(πο,) τόν εΙχε εςα.γoριiσει)

ΜΙ.

λίγους στρα.τιώτ!ς, κα.τευθόνθΎjκε πρός τήν Kα.PΧΎjδόνα.. Στό
διιiστΎjμα. του τα.ςιδιου δ Π ΎjγιχσΙOς, κιχθε

τόν Σολόμωνα.

yOC

<pOpOC

πο,) επια.νε

κιΧνει δπoιoδ~πoτε λιχθος, του ελεγε 8τι δεν

επρεπε ουτε στιγμή

yOC

ςεχνιiει πώς μόλις πρtν δ θεός τόν

εΙχε γλιτώσει &πό τοuς έχθροός του. Κι α.υτός τό θεώΡΎjσε
προσ60λή

yoc

του λένε πώς πιιiστΎjκε α.lχμιiλωτος κα.ί , ιΧγα.

να.κτισμένος, σκότωσε πα.ρευθUς τόν Π Ύjγιiσιo κι ετσι πλ~ρω
. σε στόν &νθρωπο τoc σώστρα.. 'Ότα.ν 8μως δ Σολόμων πηγε
στό Βυζάντιο , δ α.ύτoκριiτoρα.ς τόν ιXπιiλλα.ςε &πό τήν κα.ΤΎj
γορΙα. του ψόνου με τό πρόOΧΎjμα. 8τι εΙχε θα.να.τώσει ενα.ν
πρoδόΤΎj της ρωμα.ϊκης έςουσΙα.ς . Του εδωσε μιiλιστα. κα.t
γριiμμα. πο,) τόν δια.σψάλιζε ιΧπό τήν κα.ΤΎjγoρία. α.ύτ~. 'Όσο

ytoc

τόν Σολόμωνα., &ψου γλίτωσε ετσι την τιμωρία. , τρά6Ύjςε

κα.τευχα.ριστΎjμένoς ytoc τήν Άνα.τολή ytoc voc δε! την πα.τρί
δα. του κα.t την ο lΚΟΥένειιi του . Άλλoc Ύι εκ θεου τιμωρία. τόν
iρόλα.6ε σ' α.υτό τό τα.ςΙδι κα.t τόν &ψιiνισε &πό τοuς ιΧνθρώ
πους. 'Έτσι λοιπόν εγινα.ν τoc πριχγμα.τα. με τόν Σολόμωνα.
κα.t τόν Π Ύjyιiσιo.

1.

Βιβλ.

IV.

χχll .

14

χ.έ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΤΕΡΟ

ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ
ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ

ςΌ KClt tilipCl ερχομClt ν~ πω τΙ λoγΎjς &νθρωποt fjtClV δ 'IouστινΙClνός XClt Ύι θεοοώρCl XClt με ποιόν τρόπο δ(1)γησClν στην

AUtOXPCltOptCl. OO tClv στο Bυζιiν
VEClpOL γεωργοί ίλλυ
ραΎjς ΚClΤClγωγΎjς , δ ΖΙμClρχος, δ Δtτuοιστος XClt δ 'ΙουστΙ
νος &.πό τη BEoEptιivCl, που στην ΠClτρΙοCl τους fjtClV ίιποχρεω
μένοt ν~ μιiχοντClΙ &.σΤClμιiτητCl με τη <ptiliXEtCl XClt τ~ ΠClρε
πόμενιi της, επιθuμώνΤClς ν~ ά;ΠClλλClγοον ά;π' ClUt~ τ~ XClκιi, ECfiUYClV yt~ ν~ XCltCltClxtOOv στό σΤΡClτό. αΟλο τό ορόμο

XCltClatpOCfiYι τη ΡωμClϊκη
τιο CluτοκριiΤΟΡClς

fjtClV

δ Λέων, τρείς

ως τό Bυζιiντιo τόν εΚClμClν με τ~ πόοιCl ΚΟUΟClλώνΤClς στου ς
ώμους τους κιiτι σιiκoυς ά;πο πρooιιi. 'ΌΤClν

XClV

ECfitClOClY ,

οεν εί

μέσCl στους σιiκoυς τους ΠClρ~ μόνο μερικ~ ΠClξψ.ιiΟιCl

που ElxClV πιiρεt &.πό τ~ oπittCl τους . ΓριiψτηΚClν στους OΤPCl
τιωτικους ΚClΤClλόγοuς xt δ CluτοκριiΤΟΡClς τους Επέλεξε γι~
την Ά VClxtOptxYj Φρoυριi, επεtοη ElxClV ολοι ώραιότClΤΟ ΠCl
ριiστημCl. ΆργότερCl ξέσπασε πόλεμος &.νιiμεσCl στόν Άνα 
στιiσιo, που είχε OtClOEXOE! τον Λέοντα στό θρόνο, και τους
'IσCluροuς, που είχαν σηκώσει ενα.ντΙον του τ~ Οπλιχ. Ό ClUτοκριiΤΟΡClς εστειλε

EVClvttov

τους σημClντικη σΤΡClτιωτικη δύ

νClμη με ά;ρχηγό τόν 'Iωιiννη, τόν έπονομ.Clζόμενο Κυρτό. Ό

'Iωιiννης Cluτός είχε κλείσει στη ψuλClκη τόν 'Ιουστίνο εξClΙ
ΤΙClς κιΧποιου σψιΧλμ.Clτός του

XClt

θ~ τόν είχε OClVIΧtiliOEt την

έπομένη, ίΧν οεν τον Εμπόοιζε Ενιχ ~νειρo που είοε στο μετιχ

ξυ. Είπε οηλClοη δ στΡClτηγός ΟΤΙ τοϋ ΠClροuσιιiστηκε στ' ~νει 57
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(6.6-1 5)

ρό του ενιχ πλά;σμιχ με γιγιχντιΙΧίο σώμιχ που εμοιιχζε νιΧ εχει
ύπερά;νθρωπη δύνιχμη κιχι του πιχρά;γγειλε ν' &.ψήσει έλεύ
θερο τόν ιΧνθρωπο που ετυχε νιΧ ψυλιχκίσει εκείνη την Ύιμέριχ.
'Εκείνος, οτιχν ξύπνησε, δεν εδωσε κιχμιιΧ σημιχσίΙΧ σ' ΙΧύτό που

είχε δεί στ' όνειρό του. ΆλλιΧ ~ιιxι την έπόμενη νόχτιχ του ψιχι
νότιχν πως ξιχνιχκούει στ' όνειρό του τιΧ λόγιιχ που είχε &.κού
σει κιχι την προηγούμενη , οϋτε τότε ομως δεν είχε θελήσει
νιΧ εκτελέσει την προστιχγή. Κιχι γιιΧ τρίτη ψοριΧ του πιχρου

σιά;στηκε "ή μορψη εκεΙνου του όνεΙρου κιχι τόν &.πείλησε με
&.νεπιχνόρθωτιχ κιχκιΧ α.ν δεν εκτελουσε την εντολή της κιχι
πρόσθεσε οτι δ ίδιος δ 'Ιωάννης, σε στιγμη όργης, θιΧ 6ρισκό
τιχν, κάποτε στό μέλλον, στην &.νάγκη του &.νθρώπου ΙΧύτου
κιχι της οΙκογένειάς του.

Τότε λοιπόν ετσι εγινιχν τιΧ πράγμιχτιχ κα.ι σώθηκε δ
'Ιουστίνος &.πό τό θάνα.το κα.ί , με την πάροδο του χρόνου ,

δ ίδιος α.ύτός 'Ιουστίνος &.πόχτησε μεγάλη δύνιχμη . Ό α.ύτο
κράτορα.ς Άνα.στάσιος τόν διόρισε &.ρχηγό της Άνα.κτορι
κης Φρoυριiς κι οτιχν δ α.ύτοκράτορα.ς χάθηκε &.πό τη ζωή,
δ 'Ιουστίνος , με τη δόνα.μη του &.ξιώμα.τός του, &.νέ6ηκε στό
θρόνο, ενώ 1jδη είχε ψτιΧσει στό χείλος του τάψου κιχι δεν

1jξερε κα.θόλου γράμμιχτιχ κα.ι ~τιxν ΙΧύτό που λένε &.να.λψά6η
τος, πράγμα. που δεν είχε σuμ6εί ποτε προηγουμένως, τουλά

χιστον στους Ρωμα.ίους. Κι ενώ ~τα.ν συνήθεια. νιΧ όπογράψει
δ α.ύτοκράτορα.ς με τό ίδιο του τό χέρι τιΧ εγγρα.ψα. που εκ
δίδοντιχν κιχτιΧ δια.τα.γή του, α.ύτός οδτε νιΧ εκδώσει δια.τα.γες
Ύjτα.ν Ικα.νός , &.λλιΧ οδτε κιΧν νιΧ ενημερώνετα.ι γιιΧ τό περιε
χόμενό τους. ~Oλα. τιΧ διεκπερα.ίωνε κα.τιΧ την κρίση του ενα.ς
ιΧνθρωπος που του έλα.χε δ κληρος νιΧ είνα.ι πα.ρα.κιχθήμενός
του , κάποιος Π ρόκλος όνόμα.τι, που κα.τείχε τό &.ξίωμα. του
κοια.ίστωρος.l ΓιιΧ νιΧ εχουν ομως την επικύρωση &.πό τό χέ
ρι του ΙΧύτοκράτοριχ, οΙ επιψορτισμένοι με τό εργο α.ύτό επι

νόησα.ν τιΧ έξης: σ' ενα. μικρό κομμάτι κα.τεργιχσμένο ξύλο

σκάλισα.ν εκτυπο τό σχημα. τεσσάρων γρα.μμάτων που στιΧ λα.-

1.
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τινικα. σημlΧΙνOυν « ιXνlΧγνωνlΧι » 1 κι εOlΧζlΧν στό χέρι τοίί ΙΧΟ
τοκρciτοριχ μια. πένσ. ποι, την είχσ.ν €/oυτήξει σε μελciνι τοίί
XρώμlΧΤOς με τό δποίο εγρσ.ψlΧν συνήθως οΙ IΧΟτοκρciτορες. Το
ποθετοίίσσ.ν σστερlΧ τό ξόλο ποι, ιXνέψερlΧ πciνω στό εγγρlΧψO ,
επισ.νσ.ν τό χέρι τοίί ιχοτοκρciτοριχ κlχι τό κlΧτηόθυνlΧν να. πlχ
ΡIΧΚOλOυθεί , μlΧζι με την πένlΧ , τό περΙγρlΧμμσ. · των τεσσciρων
γριχμμciτων κIΧΙ, ιΧψοίί τό περιέψερlΧν σε δλσ. τα. σημείlΧ τοίί
σκlΧλισμένOυ ξόλου, ιXΠOχωΡOίίσlΧν συνlΧΠOΚOμΙζOντlΧς ιχοτό τό
είδος της IΧOΤOΚΡIΧΤOρικης υΠOγρlΧψfjς.
Με τόν 'ΙουστΙνο λοιπόν ετσι είχlΧν τα. πρά.γμlΧτlΧ για.
τοuς PωμlΧίOυς. Είχε μά.λιστlΧ ιχοτός κlΧι μια. γυνlΧΙκlΧ Ονόμσ.
τι Λουππικίνη , μια. πρώην σκλci€/σ. €/σ.ρ€/σ.ρικης κlΧτlΧγωγης,
ποι, είχε γίνει έρωμένη τοίί ιΧνθρώπου ποι, την είχε προηγου
μένως ιΧγορciσει. Κι lΧότη συμ€/σ.σίλευσε με τόν 'ΙουστΙνο στη
ouση τοίί €/ίoυ της.

Ό 'Ιουστίνος λοιπόν δεν ήτσ.ν ΙκlΧνός ουτε κlΧλό ουτε ΚIΧ
κό να. κά.μει στοuς υπηκόους του . THτIΧν πολι, ά.πλοϊκός, στε

ρημένος δλωσδιόλου ιΧπό εογλωττΙIΧ κσ.ι ιΧξεστος στό επlΧκρO .

UΟλη τη διlΧχείριση της έξουσΙlχς την είχε, ιΧπό τα. νειχνικci

του ιΧκόμσ. χρόνιlΧ, δ ιΧνεψιός του δ 'IoυστινιlΧνός , κι ιχοτός εΙ
νlΧι δ υΠlΧίΤΙOς ποι, επlΧθσ.ν οΙ Ρωμσ.ίοι τέτοιες κα.ι τόσες συμ
ψορες ποι, δμοιές τους δεν ξα.νά.κουσε κlΧνεις στόν α.Ιώνσ. τόν

&'πlΧντlΧ. Ό ιΧδΙΚΟζ ψόνος κlΧι ~ ά.ρπlΧγη ξένων χρημά.των ή
τlΧν πρά.ξεις ποι, εκα.νε με πoΛU έλlΧψρη κα.ρδια. κlχι δεν τό 'χε
για. τΙποτε ν ' &'ψlΧνΙζOντα.ι &.πό τη ζωη πολλες μυριά.δες ιΧν

θρωποι ποι, δεν τοίί είχlΧν ψτlΧΙξει σε τΙποτε . 'Επιπλέον ΚIΧ

θόλου δεν εστεργε να. τηρεί τα. κlΧθιερωμένlΧ, &.λλα. ~θελε
πciντιχ να. νεωτερΙζει σε δλlΧ κIΧΙ, μ' ενα. λόγο , lΧότός "ιτlΧν δ
μεγlΧλότεΡOς δολιοψθορέα.ς της εννομης τciξης. Κι &.λήθειlΧ:
&.πό την πlΧνOόκλlΧ ποό, δπως είπα. 2 , ένέσκηψε σ' δλη τη χώ
ρα. πολλοι ετυχε να. πεθciνοuν, &.λλα. ιΧλλοι τόσοι γλΙτωσlΧν

1. Legi

στΟι λοιτινικά. ΓιΟι τον λόγο οιίιτον δ

« &νέγνων » άντΙ « άνοιγνωνοιι ».
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είτε επειδή δεν τούς χτύπησε κ~θόλoυ 11 ασθένει~ είτε επει
δή τούς χτύπησε μεν 'ή αρρώστι~, &.λλά. είχ~ν τήν τυχη νά.
γίνουν κ~λά; από τόν &νθρωπο ~υτόν δμως κ~νείς στόν κό
σμο , Pωμ~ίoς τουλάχιστον, δεν είχε τΎjν τυχη νά. γλιτώσει ,
αλλά. σά.ν κάπoι~ ,&λλη μά.στιγ~ εξ oυρ~νoυ έπεσε πάνω σε
δλο τό γένος, κ~ί δεν &ψησε κ~νέν~ν δλωσδιόλου &.πεΙρ~χτo:
α.λλους σκότωσε εντελως αδικ~ιoλόγητ~, κι &λλους, αψήνον
τάς τους νά. 60λοδέρνουν ~.LEa~ στή ψτώχει~, τούς έκ~με πιό

αξιoλUπητoυς κι &.πό τούς σκοτωμένους, τόσο πού π~ρ~κ~
λoυσ~ν τό θεό νά. τούς έλευθερώσει &.πό τά. δεινά τους δίνον

τάς τους σπλ~χνικότ~τo θά.ν~τo. Άπό μερικούς δμως, μ~ζί
με τήν περιoυσΙ~, πΎιρε κ~ί τή ζωή . ΈπειδΎj εξά.λλου δεν ή

τ~ν τίποτε γι' ~υτόν νά. κ~τ~στρέΨει μόνο τό κράτος των
Pωμ~ίων, κ~τόρθωσε νά. επικρ~τήσει κ~ί στή Λι6υη κ~ί στήν
'Iτ~λΙ~ με μoν~δικό σκοπό νά. αψ~νΙσει , εκτός &.π' δσους εί
χε ως τότε στήν εξoυσί~ του , κ~l τούς κ~τoίκoυς των χωρων

~υτων. Δεν είχε ακόμ~ κλείσει δέκ~ χρόνι~ στήν εξoυσί~
δτ~ν σκότωσε εντελως αν~ίτι~ τόν Άμάντιο , τόν &ρχoντ~
των ευνουχων του π~λ~τιoυ, μ~ζί με μερικούς &λλου ς , χω
ρΙς νά. του προσάψει κ~μιά. &λλη κ~τηγoρί~ π~ρά. μόνο δτι

μίλησε με ~υθάδει~ στόν 'Ιωάννη, τόν &.ρχιερέ~

tij; πόλης .

Μετά. &.πό ~υτό δλος δ κόσμος τόν έτρεμε . Άμέσως υστερ~
έστειλε νά. κ~λέσoυν κ~l τόν τυρ~ννo Bιτ~λι~νό , αψου προη
γουμένως εγγυήθηκε γιά. τήν ασψιiλειά του κoινωνώντ~ς μ~

ζί του κ~τά. τά. μυστήρι~ των Xριστι~νων. Άλλά. σε λίγο , δ
τ~ν δ Bιτ~λι~νός επεσε στή δυσμένειά του εξ~ιτί~ς κιiπoι~ς

ύπoΨΙ~ς, τόν θ~νά.τωσε μέσ~ στο π~λιiτι χωρΙς κ~μιά. δικ~ιo
λoγί~ κι ~υτoν κ~Ι τούς &.νθρώπους του, &.δι~ψoρώντ~ς εντε
λως γιά. τήν τήρηση των δρκων με τούς όποίους είχε εγγυη
θεί τήν ασψάλειά του, δσο ψο6εροί κι α,ν fιτ~ν.

ζ'. Ό δijμος έξάλλου fιτ~ν από π~λιά. χωρισμένος σε δύο ψ~
τρίες, δπως έχω ά.ν~ψέpει στο ΠΡΟ'YjΎοuμενο μέρος τής [στο-

[7.1-12]
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ρΙα.ς μου . 1 Ό 'Ιουστινια.νός, άφοα προσετα.ιρΙστ"fjκε τή μία.,
τούς Βένετους, τούς δποΙους κα.Ι ΠΡΟ"fjγουμένως υποστήριζε
με πάθος , τα. κα.τάφερε να. σκορπΙσει πα.ντοα τή ΣUyxuO"fj κα.Ι
τήν τα.ρα.χη , με άποτέλεσμα. να. δδ"fjγησει τό ρωμα.ϊκό κράτος

στον εσχα.το &ξευτελισμό. Άλλα. ούτε κα.ν οΙ Βένετοι οεν δέ
ΧΤ"fjΚα.ν ολοι να. σuμμoρφωθoαν με τή θέλ"fjO"fj τσα άνθρώπου
α.ότοα, πα.ρα. μόνον έκείνοι πού ε!χα.ν άνα.τρεπτικες δια.θέσεις.

<Ωστόσο, άκόμα. κι α.ότοί, Οτα.ν πια. προχώΡ"fjσε τό κα.κό, ά
ποδεΙΧΤ"fjκα.ν οε πιο σuνετoΙ σ.νθρωποι τοα κόσμου. τα. κα.κα.
πού εκα.να.ν ~τα.ν μικρότερα. άπό τήν έξουσία. πού τούς είχε

δοθεί. Ούτε ομως κα.Ι Ύι στα.σια.στική μερίδα. των Πράσινων
εμεινε ~σuX"fj, άλλα. έγκλΎjμα.τoασα.ν κι α.ότοΙ σuνεχως οσο τούς
έπέτρεπε Ύι μικρή τους ouνα.μΎj, κι σ.ς τούς τψ.ωροασα.ν σu
στΎjμα.τικα. ενα.ν ενα.ν. Αότό μιΧλλον τούς εκα.νε να. άποθρα.
ΣUνoντα.ι ολο κα.Ι περισσότερο, για.τΙ τό σ.δικο δδΎjγεί σuνη,θως

τόν σ.νθρωπο σε άπόγνωO"fj. Τότε λοιπόν, ένω α.ότός σuνέχι
ζε να. ρΙχνει λciδι στή φωτια. κα.Ι να. έρεθΙζει άΠΡοκciλυπτα.
τούς Βένετους, δλόκλΎjpΎj Ύι Ρωμα.ϊκή Αότοκρα.τορΙα. σuντα.
pάχθ"fjΚε άπ' σ.κpΎj σ' σ.κpΎj σα.ν να. τήν ε!χε πληξει σεισμός η
κα.τα.κλυσμός κα.Ι σα.ν να. ε!χα.ν πέσει ολες ο[ πόλεις ΤΎjς στα.

χέρια. των έχθρων . Σ' Ολα. τα. μέΡΎj κλoνίσΤ"fjΚα.ν τα. πάντα. κα.Ι
τίποτα. πια. δεν εμεινε όρθιο κα.Ι Ύι

auyxuO"fj

δδηγΎjσε σε πλ η

pΎj άνα.τροπή τοα νόμου κα.ι της τάξΎjς.
Π ρωτ' άπ ' Ολα. οΙ στα.σια.στες ε!χα.ν άλλciξει τή μόδα.

των μα.λλιων τους μ' ενα.ν άσuνήθιστo τρόπο. Κουρεύοντα.ν δΎj

λα.δή έντελως δια.φορετικα. άπό τούς σ.λλους Ρωμα.ίους. Δεν
πείρα.ζα.ν κα.θόλου τό μουστάκι κα.Ι τα. γένια. τους άλλα. ήθε

λα.ν να. τα. εχουν πάντα. πολύ μα.κρια. οπως οΙ Πέρσες. 'Όσο
για. τα. μα.λλιά τους, εκ06α.ν τα. μπροστινα. κοντα. ως τούς κρο
τάφους κα.Ι -έντελως πα.ράλογα.- σ.φΎjYα.ν τα. πίσω πολύ μα.

κρια. να. κρέμοντα.ι, οπως οΙ Μα.σσα.γέτες. Γι; α.ότό άκρι6ως
τή μόδα. α.ότή τήν όνόμα.σα.ν Οόννική.

uO ao
1.

για. τή μόδα. των ρούχων, θεωροασα.ν ΟΤΙ επρεπε

Βιβλ. Ι. χχίν .
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να είναι ολοι λαμπροστολισμένοι καΙ ντύνονταν πιό επιδεικτι 
κα άπ' δσο ταίριαζε στ~ σειρα τοσ καθενός. Κά-τι τέτοια στο
λίδια είχαν σέσαια τ~ δuνατόΤ'Yjτα να τ' άποκτοσν με α.νομους
τρόπους. Τό μέρος τοσ χιτώνα που σκέπαζε τα χέρια τό εί
χαν πολυ σψιχτό γύρω άπό τους καρπούς , ενώ άπο τό O'Yjμ είο
αυτό ως τους ώμους το α.Ψ'Yjναν ν' &.πλώνεται σε άπερίγραπτο
πλά-τος. Κά-θε ψορα που &.νέμιζαν τα χέρια τους καθώς , κατα
τ~ ouνήθειά- τους, επεUΨ'Yjμοuσαν ΎΊ ενεθά-ρρυναν τους &.θλ 'Yjτες στα θέατρα καΙ στα Επποδρόμια, τό μέρος αυτό τοσ χιτώ
να τους O'Yjκωνόταν πολυ Φ'Yjλα κι ~κανε αυτους τους &.νό'Yj

τους να πιστεύουν οτι το σώμα τους ~ταν τόσο ώραίΟ καΙ στι

σαρό, ωστε τους ~πρεπε να ντύνονται με τέτοια ροσχα χωρΙς
να καταλασαίνουν οτι μέσα άπό τό &.ραχνοόψαντο ύψασμα και
&.πό τα &.νοίγματα τοσ ψορέματος θα &.ναδεικνυόταν πολυ πε
ρισσότερο ή &.δυναμία τοσ κορμιοσ τους. Άλλα και τα Ιμά-τια
και τα παντελόνια και οΕ περισσότεροι τύποι παπουτσιών τους

~ταν «ουννικα» 'ltIXt ώς πρός τ~ μόδα καΙ κατ' Ονομα.

'Όλοι σχεδόν δπλοψοροσσαν ψανερά-, στ~ν &.ΡX~ μόνο τ~

ν ~xτα, ενώ τ~ν ήμέρα είχαν κρεμασμένα πλά-ι στό μ'Yjρό
τους δίκοπα μικρα σπαθια κρυμμένα κά-τω &.πό τό Εμά.τιο καί,
μόλις σκοτείνιαζε, σχ'Yjμά-τrζαν ouμμορίες καΙ λήστευαν τους
πλουσιότερους, καΙ στ~ν &.γορα και στα στενοσόκακα, &'ρπά-
ζοντας &.πο τα θύματά- τους καΙ ροσχα καΙ ζώνες καΙ πόρπες

χρυσες κι ο ,ΤΙ α.λλο είχαν &.πά.νω τους. Μερικους μά-λιστα οχι
μόνο τους λήστευαν, &.λλα θεωροσσαν καλό και να τους σκο

τώσουν για να μ~ν καταγγείλουν αυτα που τους είχαν συμσεί.
Με τΙς πρά.ξεις αυτες ολοι σέσαια ~ταy στό ~πακρo &.γανακτι

σμένοι, &.κόμα καΙ οΕ Βένετοι που δεν &.νήκαν στ~ μερίδα τών

στασιαστών, επειδ~ κι αυτοι πά-θαιναν τα ϊδια. Γι' αυτόν
τό λόγο οΕ περισσότεροι α.ρχισαν να

qJopiiVE

μπρούντζινες

ζώνες καΙ πόρπες καΙ ροσχα πολυ κατώτερα &.π' δ,τι τα ί ρια

ζε στ~ σειρά- τους, για να μ~ χά-σουν σέσαια &.πο κοκεταρία

τ~ ζωή τους , κι ~τρεχαν να κρυψτοσν στα σπίτια τους πρΙν
&.κόμα σασιλέΦει δ fjλιος. aο σο το κακο τρασοσσε σε μά.κρος
κι οΕ &.ρχες τής πόλ'Yjς δεν επέσαλλαν στους εγκλ'Yjματίες κα-
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μιιΧ ποινΎι, α.ότοΙ &.ποθρα.συνοντα.ν δλοένα. κα.Ι περισσότερο .

ΤΟ σψά.λμα., δτα.ν τοσ πα.ρέχετα.ι &.σuδoσΙα., ~xει το Ιδίωμα. νιΧ
πολλα.πλα.σιά.ζετα.ι έπ' &πειΡον, &.ψοσ μά.λιστα., &.κόμα. κι δ
τα.ν τψωροσντα.ι τιΧ έγκλήμα.τα., ~xoυν την 'tάoO'Yj νιΧ μη στα.
μα.τοσν έντtλως . ΕΙνα.ι μέσα. στη ιpuO'Yj των περισσότερων &.ν
θρώπων 'ή ροπη προς τrιν ά.μα.ρτία..

'Έτσι λοιπον έξελίσσοντα.ν τιΧ πρά.γμα.τα. με τοΙΙς Βένετους.
υ ο σο γιιΧ τοΙΙς &.ντιπά.λους τους, &λλοι &.π' α.ότοΙΙς πρoσχώΡΎj
σα.ν στrι δική τους πα.ρά.τα.ξΎj &.πΟ την έπιθυμΙα. νιΧ έγκλΎjμα.
τοσν μα.ζί τους έντελως &.τψώΡΎjΤα. κι &λλοι ζοσσα.ν κρυμμέ
νοι σε κά.ποιες ξένες χωρες δπου εΙχα.ν κα.τα.ψυγει· πολλοΙΙς
σμως &.κόμα. κι έκεί τοΙΙς ~πια.να.ν κα.Ι είτε τοΙΙς σκότωνα.ν οΙ
&.ντίπα.λοί τους είτε τοΙΙς κα.τα.δίκα.ζα.ν σε θά.να.το οΙ &.ρχές. Συ
νέρρεα.ν σμως στrιν

bpyocvwO'Yj

κι &λλοι πολλοι νεα.ροΙ ποΙΙ

ποτε πριν δεν εΙχα.ν δείξει ένδια.ψέρον γιιΧ τέτοιου είδους
πρά.γμα.τα.· τοΙΙς πα.ρέσυρε δμ.ως έκεί "ή &.σuδoσία. της δι)να.μΎjς

κα.Ι της α.υθά.δεια.ς, για.τΙ δεν όπά.ρχει στον κόσμο ~ργo &.π'
α.ότιΧ ποΙΙ οΙ &νθρωποι όνομά.ζουν μιά.σμα.τα. ποΙΙ δεν δια.πρά.

XθΎjΚε έκείνΎj την έπoXrι κι ~μεινε &.τψώΡΎjΤO. Στην &.ρχη
σκότωνα.ν τοΙΙς στα.σια.στες της &.ντίπα.λΎjς ψα.τΡία.ς, &.λλιΧ προ

xώΡΎjσα.ν κι ως το O'Yjμείο νιΧ σκοτώνουν κι α.ότοΙΙς ποΙΙ δεν
τοΙΙς εΙχα.ν ψτα.ίξει σε τίποτε. < fπηρχα.ν κα.Ι πολλοι ποΙΙ τοΙΙς

δωροδοκοσσα.ν κι υστερα. τοΙΙς όπεδείκνυα.ν τούς προσωπικοΙΙς
έχθρους τους κι έκείνοι τοΙΙς σκότωνα.ν ευθΙΙς &.ποδΙδοντά.ς

τους το l5νομα. των Π ρα.σι νων κι α.ς τοΙΙς 'ήτα.ν έντελως &γνω
στοι. Κα.Ι μά.λιστα. α.ότιΧ δεν γίνοντα.ν έν κρυπτψ κα.ι πα.ρα.6υστιΡ, &.λλιΧ σε κά.θε ώρα. της "ήμέρα.ς, σε κά.θε μέρος της

πόλΎjς, μπροστιΧ στιΧ μά.τια. των πιο δια.κεκριμένων προσώπων

γίνοντα.ν οΙ πρά.ξεις α.υτές, α.ν τό 'ψερνε 'ή περΙστα.σΎj. Κα.μιιΧ
&.νά.γΚΎj δεν ε!χα.ν νιΧ σuγκα.ΛUπτoυν τιΧ έγκλΎιμα.τα., μισ.ς πού

κα.μιιΧ τψ.ωρΙα. δεν ε!χα.ν νιΧ ψ06Ύjθoσν. ΤΟ θεωροσσα.ν μά.λιστα.
σιΧν ενα. ε!δος κα.τόρθωμα. κι ~κα.να.ν έπΙδειξΎj δι)να.μΎjς κα.Ι

&.νδρισμοσ κα.μα.ρώνοντα.ς ποΙΙ σκότωνα.ν μ' ενα. μόνο xτUπΎjμα.
δποιον &νθρωπο 6ρισκότα.ν &οπλος στο δρόμο τους. Κα.νεΙς
πιιΧ δεν nπιζε στι θιΧ έπιζΎισει &.πΟ τοΙΙς κινδύνους μ.ισ.ς τέ-

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

[7.29-37]

τοιιχ.ς ζωής . Τρομοκριχ.τημένοι οπως ~τιx.ν, ολοι νόμιζιχ.ν ΟΤΙ
έπίκειτιχ.ι δ θάνιχ.τός τους κιχ.ι πΙστευιχ.νΟτι σε κιχ.νένιχ.ν . τόπο,

σε κιχ.μιιΧ χρονική στιγμή δεν μποροσσιχ.ν νιΧ ε!νιχ.ι σίγουροι
γιιΧ τή ζωή τους, &φοσ α.νθρωποι σκοτώνοντιχ.ν χωρΙς κιχ.νένιχ.
λόγο, &.κόμιχ. κιχ.ι μέσιχ. στιΧ πιχ.νσέ6ιχ.στιχ. ίεριΧ κιχ.ι στις μεγάλες

γιορτές, κιχ.Ι δεν είχε &.πομείνει ίχνος έμπιστοσύνης ουτε κιΧν
προς τους φ1λους κιχ.ι τους συγγενείς, &.φοσ πολλοι σκοτώνον
τιχ.ν &πο έπί60υλιχ. σχέδιιχ. των πιο κοντινων τους προσώπων.

llιx.p' ολ' ιχ.ότά, κιχ.μιιΧ lpauvιx. δεν διεξιχ.γότιχ.ν γιιΧ τιΧ
έγκλήμιχ.τιχ. που ε!χιχ.ν γίνει. ΤιΧ χτυπήμιχ.τιχ. lπεφτιχ.ν &'προσδό
κητιχ. πάνω σε ολους κιχ.ι κιχ.νένιχ.ς δεν 6ρισκότιχ.ν νιΧ όπεριχ.σπί

σει τιΧ θύμιχ.τιχ.. Κιχ.μιιΧ OUνιχ.μη δεν είχε &'πομείνει, ουτε νόμο'J
ουτε συμ6ολιχ.ίου, γιιΧ νιΧ διιχ.σφιχ.λίσει τήν τάξη κιχ.Ι Ολιχ. συν
τιχ.ράχτηκιχ.ν &'πο τήν δλοένιχ. ιχ.υξιχ.νόμενη κυριιχ.ρχίιχ. της 6ίιχ.ς

κιχ.Ι το πολίτευμιχ. lμοιιχ.ζε πιο πολυ με τυριχ.ννίδιχ., που δεν εί
χε δμως τουλάχιστον έγκιχ.θιΟρυθεί, &'λλιΧ κάθε μέριχ. α.λλιχ.ζε

μορφή κιχ.Ι 6ρισκότιχ.ν πάντιχ. στήν &'ρχή της. Άκόμιχ. κι οί
&.ποφάσεις των &'ξιωμιχ.τούχων lμοιιχ.ζιχ.ν νιΧ λιχ.μ6άνοντιχ.ι ίιπο

το κράτος τοσ τρόμου &πδ &'νθρώπους που το φρόνημά τους
είχε κιχ.τιχ.ντήσει δουλικο &'πο το φό60 !νος &'νδρός. Οί δικιχ.
στες έξάλλου, δτιχ.ν ~τιx.ν νιΧ &'ποφιχ.σίσουν γιιΧ κάποιιχ. διένε
ξη, δεν l6γιχ.ζιχ.ν &.πόφιχ.ση κιχ.τιΧ τήν κρίση τους γιιΧ το δί
κιο κιχ.Ι το νόμιμο, &'λλιΧ ιΧνάλογιχ. με τις κιχ.λες fι τις κιχ.κες
σχέσεις που είχε ό κιχ.θένιχ.ς ιΧπο τους ιΧντιδίκους με τους στιχ.

σιιχ.στές. Ό δικιχ.στής που τυχον θιΧ πιχ.ρέ6λεπε τΙς δικές τους
έντολες i1ξερε οτι τον περίμενε iι ποινή τοσ θιχ.νάτου.

Πολλοι διχ.νειστες έκ6ιάστηκιχ.ν σκληριΧ νιΧ δώσουν πίσω
τιΧ γριχ.μμάτιιχ. στους πιστωτές τους χωρις νιΧ πάρουν πίσω
τίποτε &.πο τιΧ χρήμιχ.τιχ. που ε!χιχ.ν διχ.νείσει, κι α.λλοι πολλοί,
πιχ.ριΧ τή θέλησή τους, α.φησιχ.ν έλεύθερους τους δούλους τους.

Λένε μάλιστιχ. ΟΤΙ κιχ.ί πολλες ΓUνιx.ίκες ιΧνιχ.γκάστηκιχ.ν &'πο

τους δούλους τους νιΧ προ60σν σε πολλες πράξεις που ιΧπε
χθάνοντιχ.ν. Άκόμιχ. κιχ.ί γιοΙ έπιφιχ.νέστιχ.των προσώπων ~τιx.ν
ιΧνιχ.κιχ.τεμένοι μ' ιχ.ότους τους νειχ.ρούς, κι ιΧνάγκιχ.ζιχ.ν τους

πιχ.τέρες τους νιΧ κάνουν πολλιΧ πιχ.ριΧ τή θέλησή τους κιχ.Ι νιΧ
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δίνουν σ' α,υτους τα. χρ~μα,τιi τους. Πολλα. πα,ιδια. μιiλιστα, ά
να,γκιiOΤ'Y)κα,ν άκόμα, κa:ι να. πέσουν στα άνόσιο κρε6ιiτι των
στα,σια,στων έν γνώσει των πα,τέρων τους. Άλλα. κιχι πιχντρε
μένες γυναίκες σuνέ6'Y) να. πιiθoυν τα. Τδια άκρι6ως. Λένε στι
μια. γυναίκα" πoΛU πλούσια, στολισμέν'Υ), διέσχιζε ταν Βόσπορο

μα,ζΙ με τόν άνδρα, Τ'Υ)ς για. να. πιiει σε κιiπoιo άπα τα. πρoιi
στια, τής άντικρινής στερΙάς' στό διιiσΤ'Y)μα, του διά,πλου τους

σuνιiνΤ'Y)σα,ν οΙ στιχσιαστές, τ~ν άπέσπα,σα,ν με άπειλες άπα τον

άνδρα, Τ'Υ)ς και τ~ν ε6α,λαν στ~ δικ'ή τους 6ιiρκα,. Έκείν'Υ) μπή
κε στ~ 6ά,ρκα με τους νεαρούς, άφου ΠΡΟ'Υ)γουμένως είχε πα,
ρα,γγείλει στον άνδρα, Τ'Υ)ς μυστικα. να. εχει θά,ρρος κιχι τίποτε

κα,κό να. μ~ φο6άται γι' α,υτ~ν γιατΙ δεν πρόκειται, είπε, να.
υποστεί τό σωμιχ Τ'Υ)ς καμια. προσ60λ'ή. Κι ένω άκόμα, δ άνδρας
Τ'Υ)ς τ~ν κοίτα,ζε περίλυπος, ρίΧΤ'Υ)κε στ~ θιiλιxσσιx κα,Ι χιiθ'Y)

κε άπό τ~ ζω'ή.
Τέτοια λοιπόν ήταν τα. θριxΣUτατα, εργα ποu είχα,ν τότε
διαπρά,ξει στό Βυζά,ντιο οΙ στα,σιαστές. Κι σμως α,υτα. στενο
χωρουσα,ν λιγότερο τα. θύματά, τους άπό το άδικο που εκα,με
δ 'Ιουστινιανος στ~ν Πολιτεία"

έπειδ~ το μεγα,λύτερο μέρος

τή ς πικρίιχς που προξενεί ή δια,τά,ρα,ξ'1j τής τιiξ'Yjς σ' α,υτους

που πα,θα,ίνουν άπα τους κακούργους τα. πια ά6ά.στα,χτα, κα,κιi,
τό άφιχιρεί πιiντιx ή προσδοκία, στι οΙ κα,κουργοι θα. τιμωρ'1j

θουν άπό τους νόμους κα,ι τις άρχές. Με τήν έλπίδα στι το
μέλλον θα. είναι κα,λύτερο, πιό εδκολα, κιχΙ πιο άνώδυνιχ υπο
μένει δ άνθρωπος τα. κιχκα. του παρόντος' l5τιχν _l5μως άσκουν
βία, ένα,ντίον του οΙ άρχες του κριiτoυς, ή (jΔUy'1j του για. τις

συμφορές του είνιχι, φυσικιi, μεγα,ΛUτερ'1j κα,ι δδεύει στα,θε
ρα. πρός τ~ν άπόγνωσΎj έπειδ~ δεν προσδΟΚά τ~ν τιμωρία, των

ένόχων. ΤΟ φταΙξιμο του 'Ιουστινιανου ήΤQι.ν στι δχι μόνο δεν
~θελε με κα,νένιχν τρόπο να. σuμπιxρασταθεί στα. θύματα των
έγκλ'1jμά.των, άλλα. l5τι δεν δΙσταζε καθόλου να. προστατεύει
φανερα. τους στασιιχστές . ΚιχΙ χρ~μιxτιx πολλα. πιχρείχε στους
νεαρους αυτους καΙ πολλους τους επιχιρνε κοντά. του , καΙ μά.

λιστιχ θεωρουσε πρέπον να. άναθέτει σε μερικους άπ' αυτους
δΙΟΙΚ'1jτικες έξουσΙες καΙ . άλλα άξιώμιχτιχ.
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Aότ~ λοιπόΥ δια.δρα.μα.τΙζΟΥτα.Υ κα.Ι στό Βuζά.ΥΤΙΟ κα.Ι σε

δλες τΙς &λλες πόλεις. 'Όπως &κρι6ως κα.Ι κά.θε &λλΎj &ρρώ
στια., ~τσι κι α.ότό τό κα.κό, ξεΚΙΥώΥτα.ς &πό δω, έyέσκΎjψε

πσ.Υτου στΥι Ρωμα.ϊΚΥι Αότοκρσ.τορΙσ.. Ό σ.ότοκρά.τορσ.ς δμως
δεΥ ~δΙYε κσ.μι~ προσοχΥι σε Οσσ. ΣUyέ6σ.ιyα.y &ψου δεν ~πσ.ιρ
Υε χσ.μπά.ρι δ &νθρωπος,

(iy

κσ.Ι Σuxy~ -ητσ.Υ σ.ότόΠΤΎjς μά.ρ

τuρσ.ς τωΥ γεγΟΥότωΥ στ~ Ιπποδρόμισ.. Γισ.τΙ -ητσ.Υ δλωσδιό

λοΙ) ~λίθιoς κι ~μoισ.ζε ίιπερ60λικ~ με ΧΟΥτροκέψσ.λο γσ.ϊδου
ρι, ετοιμο Υ' &κολοuθ1jσει, ΚΟUΥώΥτσ.ς δλοέΥα. τ' σ.ότιά.

'tou,

σ.ότόΥ ποu του τρσ.60υσε τό χσ.λΙΥά.ρι. Ό Ίοuστινισ.Υός 15χι μό
ΥΟ προξεΥουσε τ~ κσ.κ~ ποu περιέγρσ.Ψσ. &λλ~ κσ.Ι δΎjμιοuργου
σε εΥσ.Υ γεΥικό κuκεώΥσ.: &μέσως μόλις πijρε στ~ χέρισ. τοι)

τΥιΥ έξοuσΙσ. του θεΙοΙ)

'tou,

&ρχισε τΥιΥ &λόγιστΎj σπσ.τιΧλΎj του

δΎjμόσΙOI} χρήμσ.τος, μιιiς κσ.Ι τό είχε στΥι διιΧθεσΥι

'tou.

ΚιΧ

θε ψoρ~ ποu τόΥ έπισκεπτότσ.Υ κά.ποιος &πό τοuς &ΡΧΎjγοuς

των ΟδΥΥωΥ του πρόσψερε μεγά.λσ. ποσιΧ γιιΧ τΙς κσ.λές τοι)
υΠΎjρεσΙες. Γι' σ.ότό κσ.Ι fι χώρσ. τωΥ Ρωμσ.ΙωΥ -ητσ.Υ έκτεθει
μέYΎj σε &λλεπιΧλλΎjλες εΙσ60λές. ΟΙ 6ιΧρ6σ.ροι σ.ότοΙ, μόλις
γεύΤΎjκσ.ν τόΥ πλουτο τωΥ Ρωμσ.ΙωΥ, δεν &Υτεχσ.Υ πιιΧ Υ' ά.
πα.ρνΎjθOυν τό δρόμο ποu δδΎjγOυσε στό Βuζά.ΥΤΙΟ.

θεωρουσε μά.λιστσ. σωστό ΥιΧ δια.θέτει μεγά.λσ. XΡΎjμσ.τι
κιΧ ποσιΧ γιιΧ κά.ποιες θσ.λιΧσσιες οΙκοδομες προσπσ.θώντσ.ς νιΧ

θέσει υπό τόΥ nεγχό τοι) τόΥ &ένσ.ο ρόχθο τωΥ κuμά.τωΥ. ΙΙρο
χωρουσε πέρσ. &πό τΥιΥ ά.κτΥι ΡΙΧΥΟΥτσ.ς πέτρες στό νερό, προ
σπσ.θώΥτσ.ς ΥιΧ ΥικΥισει τΙς δpμΎjτικες εΙσ60λΕς του πόΥΤΟU,

σά.μπως ΥιΧ ά.ντσ.γωνιζότσ.ν ΤΥΙ ouνσ.μΎj τijς θά.λσ.σσσ.ς με τό
δικσ.ίωμσ. ποu του έδΙΥε δ πλουτος. Έπιπλέον oΙκειoπoιYιθΎjκε

τΥιΥ ΙδιωτικΥι πεΡιοuσΙσ. κά.θε Ρωμσ.ίοΙ) σ' δλΎj ΤΥΙ χώρσ., πότε
έπικσ.λουμενος τό ενα. fι τό &λλο έγκλΎjμσ. ποu οΙ &νθρωποι
δεν είχσ.Υ δισ.πρά.ξει κσ.Ι πότε δισ.στρέψοντσ.ς κσ.Ι ΤΥΙ γνώμΎj
τοuς με τόΥ lσχUΡισμό δτι τά.χσ. του τΥιΥ είχα.Υ χσ.ρίσει . Πολ
λοί έξά.λλοu, ποu είχσ.Υ ΣUλλΎjψθετ γι~ ψόνο fι &λλα. πσ.ρό

μοισ. έγκλΥιμσ.τσ., του πσ.ρσ.χώΡΎjσσ.y ίίστερσ. δλόκλΎjΡΎj τΥιΥ πε

ριοuσΙσ. τοuς κσ.Ι γλΙτωσσ.ν την τιμωρίσ. γι~ τ~ έγκλYιI.ισ.τcΚ.
τοuς. "Αλλοι πά.λι , ποu οΙ περιστά.σεις τό 'ψερσ.ν νιΧ διεκ-
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δικουΥ πιχρά,Υομα. κά,ποια. ~κτα.ση γΎις ι1πο το γείΤΟΥά. τούς,
επειδή δεΥ ίιπΎιρχε κα.ΥέΥα.ς τρόπος y~ δικα.ιωθουΥ ι1πο τή δια.ι
ΤΎ)σία. μι~ κα.Ι εΤχα.Υ το Υόμο εΥα.ΥτίΟΥ τους, δώριζα.Υ σ' α.υτΟΥ
α.υτες ι1ΚΡΙΟώς τις δια.ψιλΟΥικοόμεΥες εκτά.σεις, κερδίζΟΥτα.ς
~τσι, με μι~ ι1ΥέξοδΎ) προσψορά., το y~ γίΥουΥ γΥώριμοι του
ι1Υθρώπου α.υτου, ι1λλ~ κα.Ι κα.τορθώΥΟΥτα.ς y~ ίιπερισχόσουΥ
ι1πο τούς ι1Υτιδίκους τους με τον πιο πα.ρά,Υομο τρόπο.
Νομίζω τώρα. ΟΤΙ δεΥ εΤΥα.ι ι1νεπίκα.ιρο ν~ περιγρά.ψω
κα.Ι τήν εμψά.ΥισΎ) τotί εν λόγω &'Υθρώπου. Στο σώμα. δεΥ Υιτα.ν
οϋτε ψΎ)λbς οϋτε πολύ ΚΟΥτός, ι1λλ~ μέτριος, δεΥ Υιτα.Υ ΙσχΥός,
άλλ~ λίγο πα.χόσα.ρκος, με πρόσωπο στρογγυλο κα.Ι οχ ι &σχΎ)
μο, για.τΙ Υιτα.Υ ροδοκόΚΚΙΥος ι1κόμα. κα.Ι μετ~ ι1πο δυο μέρες

ΥΎ)στεία.. Μ' εΥα. λόγο -γι~ y~ περιγρά.ψω τή ΣUYOλ,κ~ του
έμψά.Υιση- ~μoια.ζε με τον ΔομΙΤΙΙΧΥό, το γιο του Βεσπα.σια.
νου, πού τόσιχ άπόλα.υσα.ν οΙ Ρωμα.ίοι άπο τήν κα.κo~θειά. του,
ώστε οϋτε κι δτα.Υ ΤΟΥ κα.τα.κρεοόργΎ)σα.Υ δεΥ ξεθύμα.Υε Ύι όρ
γ~ τους ενα.ΥτίΟΥ του, άλλ~ εκδόθΎ)κε κα.Ι άπόψα.ση τΎις συΥ

κλ~τoυ1 y~ μήν άΥα.γρά.ψετα.ι οδτε το ΟΥομα. του α.υτοκρά.το
ρα. α.υτου στ~ ~γγρα.ψα. κα.Ι ν~ μή δια.σωθεί δπoια.δ~πoτε εΙκό
Υα. του. Το Ονομα. α.υτο λοιπόΥ, πα.Υτου οπου ~τυxε y~ εΤΥα.ι
γρα.μμένο, είτε σε επιγρα.ςΡες τΎιζ ΡώμΎ)ς είτε δπoυδ~πoτε άλ
λου, μπορείς y~ το δείς σΟΎ)σμέΥΟ, μόΥΟ α.υτο άνά.μ.εσα. σ' δλα.
τ' &λλα., κα.Ι κα.μι~ εΙκόνα. του δεΥ ςΡα.ίνετα.ι ν~ ύπά,ρχει που

θεy~ στή Ρωμα.'ίκή Αυτοκρα.τορία., εκτος άπο μι~ χά.λκινΎ)

πρoτoμ~ του 2 πού σώθΎ)κε ι1Ις έξΎις: δ Δομιτια.ΥΟς Υιτα.Υ πα.Υ1, Ή ά.πόφιxσ'l) έν μέρει μόνο πέτυχε το σκοπό της' τιΧ χιχριχκτη
ριστικιΧ του Δομιτιιχνου είνιχι γνωσ,ιΧ ά.πο νομίσμιχτιχ κιχΙ ά.πο ~ιxν πε
ριορ.,σμένο ά.ριθμΟ ά.νδριάντων ,

2, Είνιχι γεγονος 8τι μόνο μιιΧ btιypιxcp~ ά.πΟ ~ βιχσιλεΙσι του
Δομιτιιχνου lχει φτάσει &ς έμΟΟ; ά.πΟ ~ν πόλ7J της Ρώμ'ης (C ,J,L.VI.

392), ά.λλιΧ στΙς έπιχρχΙες lχoυν βρεθεί πολλές, Ό Gibbon (47) Itxa.
Bury, Τόμ, IV, σ . 430, {ιπoσ'l) με Ιωσ'l)) χιχριχκτηρΙζει ocνό7Jτη ~ν πε
πο(67)σ'Ι) του ΠροκοπΙου 8τι μόνο μΙ" πρoτoμ~ του ΙΧύτοκρά,τοριχ σιύτου
είχε διιχσωθεί τον 60ν ιχΙώνιχ,
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τρ'εμένος με μι~ γUΥαΙκα Ι ευγενικη και κόσμια καί οδτε 'fι
ίδια εκαμε πότε κακο σε άνθρωπο οδτε ένέκρινε καμι~ άπο
τΙς πρσ.ξεις του σuζόγoI) τ-ης. Γι' αότο οί σuγκλ-ητικol -έπει
δη δλος ό κόσμος την άγαπουσε- εστειλαν τότε ν~ τΎιν καλέ
σουν καί την πρόσταξαν ν~ ζ-ητ~σει ότιδ~πoτε έπιθυμουσε .

Κι αότη τους ίκέτεψε γι~ ενα μόνο πρσ.γμα , ν~ πσ.ρει το

σώμα του Δομιτιανου καί ν~ το θσ.ψει καί ν~ άψιερώσει στη
μν~μ-η tlJU εν αν χσ.λκινο άνορισ.ντα δπου αότη -ηθελε. Ή
σόγκλ-ητος τής παραχώρ-ησε το δικαίωμα αότο και 'fι yuνιxl
κα, θέλοντας ν' άψ~σει στίς έπόμενες γενεες ένθόμιο τής ά
πανθρωπιΙΧς έκε(νων που κατακρεοόργ-ησαν τον άνδρα τ-ης,

έπινό-ησε τ~ έξής: μσ.ζεψε τ~ κομμσ.τια άπο τΙς σσ.ρκες του

Δομιτιανου, τ~ σuνέθεσε με άκρί6εια και τ~ ταίριαξε τό 'να
με τ' άλλο, εραψε τέλεια όλ6κλ-ηρο το σώμα κι υστερα το
εδειξε στους γλόπτες και τους πρόσταξε ν~ άποτuπώσοuν στο
χαλκο το πσ.θ-ημα του άνδρός τ-ης . Οί καλλιτέχνες λoιπCιν
εψτιαξαν άμέσως τον άνδρισ.ντα κι 'fι γυναίκα τον πήρε καί
τον εστ-ησε στον άν-ηψορικο δρόμο που όδ-ηγεί προς το Κα
πιτώλιο , στ~ oεξι~ π-ηγαίνοντας έκεί άπο την άγορσ., κι ως

σ~μεpα αότος ψανερώνει καί τη μο?ψη του Δομιτιανου καί
τη μοίρα του . 2 θ~ νόμιζε κανείς δτι στον άνδρισ.ντα αυτCιν
εχει άποτυπωθεί δλοζώντανο το σώμα του 'Ιουστινιανου καί ι

διαίτερα 'fι εκψρασ-η καί δλα τ~ χαpακτ-ηριστικ~ του προσώ
ποΙ)

tou.

1. τ-η Δoμ~τ (α ΛΟΥγ(να, πρώ1JV σΙΙζυγο το;:; Α1λ(ου ΛαμΙα .
2. Τέτοιο &γαλμα δεν !!χει βρεθεί. Κατα μΙα '&ΠΟψ1J (Η.Β . Dewing, The Loeb C!assica! Library, σ . 96, .jΠΟσ1)μεΙωσ1J), οΙ ιΧρχικες μα~
τυρΙες για ο;-η βασιλεΙα το;:; Δoμιτ~ανo;:; φαΙν!ται 8τι ~δωσαν ιΧφορμ-η να
γεVV1Jθεί μια σειΡα άπο ΙστορΙες φρΙκψ;. ΚατιΧ μΙαν &λλ1J

son, PengHin Classics,

(G .A .

νVίlιίam

σ . 79, ύποσ1JμεΙωσ1J), ~ παράξεν1J αύτη ΙστορΙα

έπινοήθ1Jι<ε για να έξ1JY1Jθεί Τι έξαφάνισ1J το;:; ιΧγάλματος που κομματιά
σΤ1Jκε (αύτο κι Ι)χ', το σώμα το;:; Δομιτ~ανοu), μο:ζΙ με &λλα, μετα τ-η δια
ταγ-η της συγκλήτου. 'Όσο για τ-η ΔομιτΙα. φαΙνεται πως είχε παΙξει

κάποιο ρόλο στο φόνο το;:; συζΙΙγου της (βλ . Παράρτημα, σ .

202).
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Στήν εμψά.νισ'Υ) λοιπον ετσι ~τσ.ν δ Ίουστινια.νός- το χσ.
ρσ.κτήρσ. του δμως δεν μπορω νιΧ τον περιγράψω με ά.κρί6εισ.. ΤΗτσ.ν, σιΧν νιΧ ποσμε, τόσο κσ.κοσργος δσο κσ.Ι μωροπί

στευτος, δ τόπος τοα ά.νθρώπου ποΙΙ λέγετσ.ι κουτοπόν'Υ)ρος . Ό
'ίδιος δεν ~τσ.ν ποτ ε εΙλικρινής με τοΙΙς γόρω του κσ.Ι δλσ. τιΧ
λόγισ. κσ.Ι τιΧ ~ργσ. του ~κρυ6σ.ν πάντσ. δόλιες σκέψεις . 'Ωστό

σο ευκολσ. επεψτε θόμσ. σ.υτων ποΙΙ ~θελσ.ν ν~ τον εξσ.πσ.τή
σουν. Μέσσ. του υπηρχε εκ ψόσεως ενσ. ά.συνήθιστο μείγμσ.
6λσ.κείσ.ς κσ.Ι κσ.κοήθεισ.ς . 'Ίσως μά.λιστσ. σ.υτο ά.κρι6ως εν

νοοασε ενσ.ς ψιλόσοψος της περιπσ.Τ'Υ)τικης σχολ ης ποΙΙ ε!χε
πεΙ τον πσ.λιΟ κσ.ιρΟ δτι τ~ πιο ά.ντ ί θετσ. μετσ.ξό τους στοι
χείσ. 6ρΙσκοντσ.ι μέσσ. στή ψόOΎj τοα ά.νθρώπου, 8πως ά.κρι6ως

στή μείξ'Υ) των χρωμά.των. Γράψω δμως γιιΧ πράγμσ.τσ. στ~
όποίσ. δεν ~xω κσ.τσ.ψέρει ν~ γΙνω εΙδήμων. Έκείνο ποΙΙ ξέ
ρω ε!να.ι δτι δ σ.υτοκράτορσ.ς σ.υτΟς ~τσ.ν ύπουλος, δόλιος, υ
ποκριτής, κρυψ~ μν'Υ)σΙκσ.κος , διπρόσωπος, α.νθρωπος πσ.μ.πό

ν'Υ)ρος, ά.συνσ.γώνιστος σε κρυψΙνοισ., Ικσ.νΟς ν~ χόνει δά.κρυσ.

οχι ά.πΟ χσ.ριΧ fι ά.πΟ λόπ'Υ) ά.λλ~ τεχν'Υ)Τά., κσ.τ~ τήν περί
στσ.σ'Υ) κσ.Ι ά.νά.λογσ. με τΙς ά.νάγκες της στιγμ ης, ΨεόΤ'Υ)ς κσ.

τ~ σόσΤ'Υ)μσ. οχι ομω ς εκ τοα προχείρου, ά.λλ~ 6ά.ζοντα.ς κσ.Ι
τήν υπογρσ.ψή του κσ.Ι επικυρώνοντσ.ς με ψ06ερότσ.τους ορ
κους τΙς συμψωνίες ποΙΙ ~κσ.νε κσ.Ι μάλιστσ. με τους δικοός
του υΠ'Υ)κόους. ΤΙ ς συμψωνίες κσ.Ι τοΙΙς δρκους του τοΙΙς ά.θε
τοασε ά.μέσως , 8πως οΙ πιο α.θλιοι σκλά60Ι ποΙΙ ά.νσ.γκά.ζοντσ.ι

ν~ δμολογήσουν -κι άς ητσ.ν δρκισμένοι νιΧ μήν το κά.μουν
ά.πΟ ψό60 γιιΧ τιΧ 6σ.σσ.νιστήρισ. ποΙΙ πρόκειτσ.ι νιΧ υποστοαν .
Φ(λος α.πιστος, εχθρος χωρΙς μπέσσ., π·σ.θισ.σμένος γιιΧ το χρη
μσ. κσ.Ι το ψονικό, εριστικος κσ.Ι χωρΙς κα.νένσ.ν σε6σ.σμΟ στα
κσ.θιερωμένσ., ετοφος νιΧ πσ.ρσ.συρθεί ευκολσ. στο κσ.κό , &λ
λιΧ με τ' σ.υτιά του κλεισμένσ. σε κάθε κσ.λή συμ60υλή, Ικσ.

νότσ.τος στο νιΧ επινοεί το κσ.κΟ ά.λλιΧ νιώθοντσ.ς ά.πoστρoψ~
ά.κόμσ. κσ.Ι στο α.κουσμσ. τοα κσ.λοα. Πως νιΧ 6ρεί κσ.νεΙς τα
λόγισ. γιιΧ νιΧ περιγράψει δπως πρέπει το χσ.ρσ.κτήρα. τοίί
Ίουστινισ.νοα; Ό α.νθρωπος σ.υτΟς συγκέντρωνε δλοψάνεριχ

δλ' σ.ίιτιΧ τιΧ κσ.κιΧ κι α.λλσ. ά.κόμ'Υ) μεγσ.λότερσ. σ' ενσ. 6σ.θμΟ
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πού είναι πάνω σ.πο τ' σ.νθρώπινα μέτρα, θαρρείς κι Ύι ψόση
είχε πάρει δλΎj τ~ν κακo~θεια σ.π' δλο τον &λλο κόσμο και

τ~ν ε6αλε στ~ν ιIιUx~ αότοίί τοίί σ.νθΡώποu . Σά.ν νά. μ~ν εψτα
ναν τά. &λλα, Ύjταν καΙ υπερ60λικά. πρόθuμος νά. πιστεόει τούς

ΣUΚOψάντες καΙ γp~γopoς στ~ν έπι60λ~ της τιμωρίας . ποτε
δεν εκανε τ~ν παpαμικp~ ερεuνα πριν σ.ποψασίσει , σ.λλά, μό
λις &κοuγε τ~ ΣUΚOψαντίι):, ε6γαζε κρίση εόθός . Χωρις κα
νέναν δισταγμο έξέδιδε διαταΥες πού ΣUνεπάγOνταν τ~ν α.

λωση όχuρωμένων θέσεων, τον έμπpΎjσμO πόλεων και τ~ν

u·

ποδοόλωση δλόκλΎjpων έθνων χωρΙς κανένα λόγο. ΟQστε, άν
κανεΙς ε6αζε στο ενα μέρος της πλάστιγγας σλα τά. κακά. πού

EXOUV

πάθει οε Ρωμαίοι σ.πο τά. παμπάλαια χρόνια και στο

&λλο ώς σ.ντί6αρο δσα επαθαν σ.πο τον '!οuστινιανό, νομίζω
δτι θά. ε6ρισκε πως ΧόθΎjκε περισσότερο αίμα έξαιτίας τοίί
σ.νθΡώποu αότοίί σ.π' δσο τuχον ΧόθΎjκε σε δλοuς μαζι τούς

ΠΡΟΎjγοuμενοuς αιωνες. ΟΟσο γιά. τά. χp~ματα των &λλων ,
Ύjταν προθuμότατος νά. τά. οΙκειοποιείται ~ΣUχα κι ώραία' ε6αζε χέρι στΙς ξένες περιοuσίες σ.παξιώντας νά. πρ06άλει δ
πoιαδ~πoτε δικαιολογία ώς παραπέτασμα γιά. νά. κρόψει το
&δικο' σταν σμως τά. xp~ματα γίνονταν δικά τοu, Ύjταν πανέ
τοιμος νά. δείξει, με τ~ν σ.στόχαστΎj γενναιοδωρία τοu , τ~ν
πεpιψpόνΎjσ~ τοu σ' αότά. και νά. τά. σκορπίζει στούς 6αρ6ά

ροuς έντελως &σκοπα. Μ' ενα λόγο, οδτε δ ίδιος είχε χp~
ματ α οδτε &ψψε κανέναν &λλο στον κόσμο νά. εχει, λες καΙ
δεν τον νικοίίσε Ύι ψιλαργuρία, σ.λλά. τον κuριαρχοίίσε δ ψθό
νος προς έκείνοuς που τά. είχαν . 'Εξορίζοντας λοιπον τον

πλοίίτο σ.πο τ~ χώρα των Ρωμαίων, εγινε πρόξενος ψτώχειας
γιά. δλοuς.

θ'. Αυτά. Ύjταν λοιπόν, καθως νομίζω, τά. σχετικά. με το χα
pακτ~pα τοίί 'Iοuστινιανοίί, σσα τοuλάχιστον έγω μπορω νά.
πω . ΟΟσο γιά. τ~ γuναίκα πού παντpεόΤΎjκε, θά. έξΎjγ~σω τώ
ρα πως γεννήθΎjκε και σ.νατpάψΎjκε καΙ πως, σ.ψοίί ΣUνδέθΎjκε
με τον &νθρωπο αυτόν, σ.ψάνισε πέρα γιά. πέρα τ~ Pωμαϊκ~

[9.2-10]
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ΑυτοκρσιτορΙσι . Τπηρχε στο Βυζάντιο ενσις κάποιος Άκάκιος,
ψυλσικσις των

e"ljpiwv

στο τσΙρκο, όπσιδος των Πράσινων, ε

νσις σ.νθρωπος aπ, σιύτοΙΙς ποΙΙ όνομάζουν &ρκουδιάΡ"ljδες .

Au-

τος δ σ.νθρωπος πέθσινε &πο &ρριbστισι στ~ χρόνισι ποΙΙ ~τσιν
σιότοκράτορα.ς δ Άνσιστάσιος κι σ.Ψ"ljσε τρεις κόρες, την Κο

μιτώ, τη θεοδώρσι κσιι την ΆνσιστσισΙσι, &πο τΙς δποιες Ύj με
γσιλUτερ"lj δεν ~τσιν &κόμα. έψτ~ χρόνων . Ή γυνσιΙκσι του ξέ
πεσε κσιι 6ρηκε σ.λλον σ.νδρα. με την έλπΙδσι δτι θ~ &νελάμ6σινε τη ψροντΙδσι του σπιτιου δπως έΠΙO"Ijς κσιι τη δoυλει~

στο τσΙρκο. Άλλ~ δ πρωτος χορευτης των Πράσινων, Άστέ
ριος το ονομσι, πλ"ljρώθ"ljκε &πο κάποιον σ.λλον γι~ ν~ τοΙΙς
διώξει &πο τη θέO"Ij σιότη κσιί την ~δωσε, χωρις κσιμι~ δυ
σκολΙσι, στον άνθρωπο ποΙΙ του είχε δώσει τ~ χρήμσιτσι. ΟΙ
χορευτές, 6λέπετε , μπορουσσιν ν~ κσινονΙζουν δπως -ηθελα.ν
κάτι τέτοιες ίιποθέσεις. Ή γυνσιΙκσι δμως, δτσιν 6ε6σιιώθ"ljκε
πώς δλος δ κόσμος εΤχε μσιζευτει στο τσΙρκο, ψόρεσε στεψά
νισι στο κεψάλι κσιι στ~ χέρια. των κοριτσιων Τ"ljς κσιΙ τις ε-

6σιλε ν~ κσιθήσουν ώς Ικέτισσες. ΟΙ Πράσινοι 6έ6σιισι &pvYιe"lj
κσιν κσιΤ"ljγΟΡ"ljμσιτικ~ ν~ δεχθουν την ΙκεσΙα., οΙ Βένετοι δ
μως τοΙΙς εδωσσιν μι~ &νάλογ"lj θέO"Ij, έπειδη κσιΙ δ δικός τους

ψροντιστης των

e"ljplwv

είχε πεθάνει πρόσψα.τσι. 'Ότα.ν λοι

πον τ~ πσιιδι~ σιόΤ~ μεγάλωσσιν, Ύj μψέρσι τους τ~ ~6γα.λε

&-

μέσως στη σκ"Ι)Υη του τσΙρκου γισιτΙ ~τσιν ομορψσι κορΙτσισι .
Δεν τΙς ε6γσιλε δμως συγχρόνως κσιι τΙς τρεις, &λλ~ τη στιγμη
ποΙΙ κσιθεμιά τους ψάν"ljκε ν~ ώριμάζει . Ή πρώτ"lj λοιπόν, ~

Κομιτώ, είχε -ηδ"lj κσιτσικτήσει δισικεκριμέν"lj θέO"Ij &νάμεσσι
στις έτσιιρες του κσιιρου Τ"ljς" Ύj δεuτερ"lj, Ύj θεοδώρσι, ψορώντσις
ενσιν κοντο χιτώνσι με μσικρι~ μσινΙκισι σ~ν σιότοΙΙς ποΙΙ ψο
ράνε οΙ μικρες σκλά6ες, την &κολουθουσε UΠ"ljρετώντσις Τ'Υ)
σε κσιθετΙ κσιΙ κου6σιλώντα.ς στοΙΙς ώμους Τ"ljς το σκσιμνΙ, πά·
νω στο δποιο έκεΙν"lj συνήθιζε ν~ κάθετα.ι στΙς δημόσιες συγ

κεντρώσεις. ΈκεΙν"lj την έποχη Ύj θεοδώρσι δεν είχε &κόμa
ώριμάσει κι ετσι δεν ~τσιν κσιθόλου σε θέO"Ij ν~ πέσει σε κρε·
6άτι μ' ενσιν σ.νδρσι κσιί ν~ συνευρεθεί μ' α.ότΟν σ~ν γυνσιΙκσι ,
γι' σιότο κσιΙ έπιδιδότσιν σ' ενσι είδος &σέλγεισις &.νδρικου τυ-
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που μέ κιΧτι πα.νιΧθλιους τύπους κα.ι μιΧλιστα. δούλους που

&.-

κολουθοΟσα.ν τους &.ψέντες τους στο θέα.τρο κι ε6ρισκα.ν πε

ριστα.σια.κα. τ~ν είικα.ιρΙα. να. κιΧνουν τ~ν όλέθρια. α.ίιτ~ πριχ
ξτ( &.λλα. κα.ι στο μπορντέλο κα.τα.γινότα.ν &.ρκετές ώρες μ'

α.ίιτ~ τ~ν πα.ρα. ψύσιν σωμα.τικ~ εργα.σία.. ''Οτα.ν 8μως έγινε
γυνα.ίκα. κα.ι ώρίμα.σε επιτέλους, άρχισε ν' &.πα.σχολεϊτα.ι στο

θέα.τρο κι &.μέσως έγινε το είδος τijς πόρνης που οΙ πα.λιοΙ

τις έλεγα.ν πα.ρα.κα.τια.νές.Ι Οuτε" α.ίιλΟ έπα.ιζε οuτε τρα.γου
δοΟσε οuτε κα.ν έκα.νε τ~ χορεύτρια., &.λλα. μόνο πρόσψερε
τα. τρυψεριΧ της νιά:τα. στον πρώτο τυχόντα. &.σκώντα.ς το ε

πιΧγγελμα. μ' 8λο της το σώμα.. 2 Άργότερα. άρχισε ν' &.να.κα.
τεύετα.ι σ' 8λες τΙς δουλειές τοΟ θεά:τρου μα.ζΙ μέ τους κω
μικους ήθοποιους Κι επα.ιρνε μέρος μα.ζΙ τους στις πα.ρα.στιΧ
σεις που δΙνοντα.ν έκεϊ, 60ηθώντα.ς τους γελωτοποιους μέ διιΧ

ψορες α.Ισχρολογίες. ΤΗτα.ν πρώτη στα. &.στεία. κα.Ι στα. πει
ριΧγμα.τα. κα.ί, γι' α.ίιτά: της τα. κα.μώμα.τα., γρήγορα. έγινε πε

ριζήτητη. Ή γυνα.ίκα. α.ίιτ~ ~τα.ν τελείως ξετσίπωτη κα.Ι κα.
νεις δέν τ~ν είδε ποτέ να. κοκκινίζει, σ.λλα. προσέψερε &.να.ί
σχυντες όπηρεσίες χωρΙς τον πα.ρα.μικρΟ Οιστα.γμ.Ο κα.Ι ~τα.ν
τέτοιος τύπος πού, 8τα.ν έτρωγε χα.στούκια. κα.Ι κα.τα.κεψα.λιές,

χα.ριεντιζότα.ν κι έσκα.ζε στα. γέλια. κα.ί, 6γά:ζοντα.ς τα. ροοχα.
της, τα. έδειχνε 8λα. θεόγυμνα. στον πρώτο τυχόντα. κι &.πΟ
μπρος κι σ.πΟ πίσω, ενώ το σωστο είνα.ι α.ίιτα. τα. πρά:γμα.τα.
να. μένουν κρυμμένα. σ.πΟ τα. μά:τια. τών σ.νδρών.

τους έρα.στές της τους 6α.ριότα.ν κα.Ι τους κορόιδευε κα.Ι
τα. κα.τά:ψερνε πά:ντα. να. κερδίζει τις σ.κόλα.στες ψυχές τους

δείχνοντιΧς τους μέ κα.μά:ρι 8λο κα.Ι πιο σ.σuνήθιστα. κόλπα.
στο κρε6ά:τι. Σε κα.νένα.ν σ.π' α.ίιτους που σuνα.να.σtρεψότα.ν δεν

1.

Ή λέξ1J στο πρωτότυπο εΤνιχι

της, σ1)μιχΙνει

'":0

((

πεζΎjν» κιχ Ι , στην κυριολεξίΙΧ

στριχτιώτη του πεζικου που εΤχε την τιχπεινότεΡ1J θέ

σ1J στον ρωμιχ"Κο στριχτό.

2. ((

Οίικ έκ πιχντός

Μσεως. Ή μετά,φρΙΧσ1)

ιΧπΙΧλεΙφει το

(( οίικ ».

... του
t8ii> κιχτιΧ

σώμιχτος» στο πρωτότυπο της έκ
τΎjν πρόΤΙΧσ1) του

Reiske,

δ δποίος

[9.15-21]
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κα.τα.δεχότα.ν ν' &.φ~σει την πρωτ060uλία.· &.ντίθετα., εκ ε ίνη
τους ερέθιζε ολοuς, &.κόμα. κα.Ι τ' &.μούστα.κα. πα.ιδιά., λέγον
τα.ς πρόστuχα. &.στεία. κα.Ι κοuνώντα.ς ξεδιά.ντρόΠα. τον πισι

νό τη ς . Ποuθενα. στον κόσμο δεν γενν~θηκε κα.νεΙς τόσο πα.
ρα.δομένος σε κά.θε είδοuς Ύ;δονη οσο α.ότ~. Σuχνα. π~γα.ινε
σε συμπόσια. μα.ζΙ με δέκα. ~ κα.Ι περισσότεροuς νεα.ρούς, ολοuς
εξα.ιρετικα. γεροδεμένοuς, που εΤχα.ν κά.μει δοuλειά. τοuς τη

λα.γνεία., κα.Ι επιδιδότα.ν σε δλονύχτια. Οργια. με ολοuς μα.ζΙ
τους συνδα.ιτuμόνες.

uY στερα.,

Οτα.ν δεν εμενε πια. πνοη σε κα.

νένα.ν &.π' α.ότούς, εκείνη π~γα.ινε κι ε6ρισκε τους όπηρέτες
τοuς, πολλες φορες κα.μια. τρια.ντα.ριά. , κα.Ι ζεuγά.ρωνε με ενα.ν

ενα.ν &.π' α.ότούς· &.λλα. οΟτε κι ετσι μποροοσε να. χορτά.σει τη
λα.γνεΙα. της.
Μια. φορα. που είχε πά.ει στο σπίτι ένος Οια.κεκριμένοu

προσώποu, κι ενώ ολοι οΙ συνΟα.ιτuμόνες την κοίτα.ζα.ν πιω
μένοι, κα.θως λένε , &.νέ6ηκε στην άκρη τοο &.νά.κλιντροu πλά.ι
στα. πόδια. τοuς κα.Ι , σηκώνοντα.ς με τον πιο &.ηδια.στικΟ τρόπο
τα. ςpouatιXYtcx. της, θεώρησε κα.λΟ να. τους κά.μει επιτόποu μια.

επίδειξη λα.γνεΙα.ς. Κι ενώ δούλεuε κα.Ι με τΙς τρείς τρύπε ς

μα.ζί, κα.τηγοροοσε τη φύση, πα.ρα.πονούμενη που οέν τη ς εί
χε κά.μει πιο φα.ρδιές κα.Ι τΙς τρύπες τών μα.στών της ώστε

να. μπορεί να. σκα.ρφΙζετα.ι κι &λλα. κόλπα. συνοuσια.ζόμενη κι

&.πΟ κεί. Σuχνα. 6έ6α.ια. εμενε εγκuος, &.λλά., μετα.χειριζόμενη
διά.φορα. κόλπα., τα. κα.τιΧφερνε &.μέσως να. &.π06ά.λλει.
Πολλές φορές μά.λιστα. γοu.νότα.ν &.κόμα. κα.Ι στο θέατρο,
μπροστα. στα. μά.τια. ολοu τοο κόσμοu χα.Ι στεκόταν &.νά.μεσιχ
στους θεα.τές γuμν~, φορώντα.ς μόνο μια. ποδΙτσιχ γύρω &.πο
τους 60u6ώνες καΙ τα. α.Ιδοία, οχι ομως επειοη ντρεπότα.ν να.

οείξει &.κόμα. κι αότα. στον κόσμο, &.λλα. επειδη δεν επιτρέπε
ται σε κα.νένα.ν να. πα.ροuσιά.ζεται δλωσοιόλοu ΓUμνoς στό θέα.

τρο' πρέπει να. φορά.ει τοuλά.χιστον ενα. Οιά.ζωμα γύρω &.πό

τους 60u6ώνες κα.Ι τα. αΙδοία. Μ' α.ότΟ λοιπον το ντύσιμο ξά.
πλωνε κατά.χαμα. καΙ κειτόταν &.νά.σκελα.. ΜερικοΙ θήτες, που
επαιζαν κατα. κα.νόνα. το

ρόλο

αότόν, της

εριχναν

πά.νω

στο αΙδοίο της κριθά.ρι, που το επιανιχν oπupt σπuρΙ καΙ το
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ετρωγα.ν χηνες γυμνα.σμένες έπΙ τούτψ. Έκε(νΎj

OXL

μόνο

OΎjκωνότα.ν χωρΙς να. ΚΟΚΚLν(ζεL, άλλα. κα.Ι φα.Lνότα.ν νσ. πε

ΡΎjφα.νεUετα.L

YL'

ιχδτη την πιxρά.στιxOΎj. Δεν Ύιτιχν μόνο ξε

δLά.νΤΡΟΠΎj, άλλσ. κιχΙ τα. κιχτά.φερνε κιχλυτερα. άπο τον κα.

θένα. να. 'ItΙXpΙXOUpEL τους ocλλοuς στην άδLΙΧνΤΡΟΠLά.. Συχνσ.
γδυνότιχν κιχΙ στεκότα.ν πά.νω στη σκΎjYη άνά.μεσιχ στους μ(
μους, πότε γέρνοντιχς το κορμί ΤΎjς προς τα. πίσω κιχΙ πόΤΕ

τουρλώνοντιχς τον

'ItLOLYtS

ΤΎjς κιχΙ προς ιχυτους που την ε!χιχν

χιχρεί κα.Ι προς τους ocλλοuς που δεν την ε!χα.ν άκόμιχ πλΎj
OLάoaEL, tΠLδεLκνuοντιχς με κα.μά.ΡL τσ. ouνΎjθLσμένιχ ΤΎjς γυ
μνά.σμιχτιχ. Με τόOΎj λιχγνεΙιχ κιχμά.ρωνε γLσ. το κορμί ΤΎjς,

ώστε φΙΧLνότιχν ΟΤL δεν

EXEL

το ιχΙδοίο ΤΎjς στη φuσLκή του θέOΎj

l5πως οΙ ocλλες ΓUνιxίκες, άλλσ. ΟΤL τό

'XEL

στο κουτελο. Άλ

λα. ΚL tκείνΟL που την πλΎjσίΙXζΙXν άμέσως άποκιχλυπτοντιχν
I5ΤL δεν το ouνήθLζιχν να. ouνοuσLά.ζονΤΙΧL κα.τα. τους νόμους
της φύOΎjς"

YL'

ΙΧδτο κιχΙ τα. άξLοσέ6ΙΧστα. πρόσωπιχ, οτιχν τη

ouνιχντοσσιχν στην άγορά., ocλλΙΧζιχν δρόμο

'XL

εφευγιχν 6LιχσΤLΚα.

άπο φό60 μήπως άγγίξουν κά.ΠΡLΟ άπο τα. φορέμιχτιχ ιχυτης της

γυνΙΧίκιχς κιχΙ νομLστεί ΟΤL κόλλ ΎjσΙXν το μΙιχσμιχ. ''Ο σο L την
ε6λεπα.ν, lδLιχίτεριχ νωρΙς το πρωί, τό 'χιχν γLα. γροuσοuζLά..

ΟΟσο γLα. τη σχέOΎj ΤΎjς με τΙς ocλλες γυνα.ίκες τοσ θεά.τρου
ouνήθLζε νσ. τους tΠLτίθετα.L OλΎj την ώριχ με φ06ερη

cXYpLtS-

τψιχ σα.ν σκΟΡΠLός, γLΙΧΤΙ την 'XUPLΙXPXOUaE μεγά.λος φθόνος.

Άργότεριχ εφυγε μιχζΙ με τον ΈΚΎj6όλo, ενιχν OCvOpιx. ά
πο την τυρο που ε!χε άνΙΧλά.6εL τη GLOlXΎjOΎj της Π εντιχπό
λ εωςΙ, γLα. να. τοσ 'ItpOacpiPEL τΙς 'ItLO ιχΙσχρες δΠΎjρεσίες, άλ
λα. κά.ΤL τοσ εκιχμε τοσ άνθρώπου κα.Ι την εδLωξε
άπο έκεί'

'XL

YL'

ocpov ocpov

ΙΧδτο λΟLπον 6ρέθΎjΚε χωρΙς κιχνένιχν πόρο ζωης

άπο τότε τά. '6γα.ζε πέριχ με τον ouνΎjθLσμένο ΤΎjς τρόπο,

πουλώντιχς ocνομιχ το κορμί ΤΎjς. ΆΡΧLΚα. λΟLπον πηγε στην

Άλεξά.νδρεLΙΧ. ''ΕπεLΤΙΧ, άφοσ

YUpLaE

l5λΎj την Άνιχτολή, ξε

κ(νΎjσε να. tΠLστρέΨεL στο Βuζά.νΤLΟ άσκώντιχς σε κά.θε πόλΎj
το έπά.γγελμά. ΤΎjς, που &.ν ocνθρωπος το κιχτον όμιχζ ε , ποτέ,

1.

Περιοχ-η μέ πέντε πόλεις στη Άιβύ'lj.

[9.28-36]
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νομίζω, δεν θά. τον συγχωρουσε δ θεός' σά.ν νά. μήν α.ντεχιχν
οΙ ουράνιες δυνάμεις νά. με1νει τόπος κιχνεΙς που νά. μ ή γνω
ρίσει τήν ά.κολιχσ1ιχ της θεοδώριχς.

'Έτσι λοιπον γεννήθηκε κι ά.νιχτράψηκε ~ γυνιχ(κιχ ιχυτή
κι ετσι εγινε περιβόητη ά.νάμεσιχ σε πολλες δημόσιες γυνιχί
κες κιχι σε δλους τους ά.νθρώπους, Άλλά. μόλις εψτιχσε πάλι

στο Βυζάντιο, τήν &ρωτεότηκε δ Ίουστινιιχνος με πιχράψορο
ερωτιχ, Στήν ά.ρχή τή συνιχνιχστρεψότιχν ώς &ρωμένη, μολο
νότι τήν είχε ά.νυΦώσει στο ά.ξ1ωμιχ της πιχτρικ1ιχς , Ή θεοΟώ

ριχ λοιπον τά. κιχτάψερε ά.μέσως νά. ά.ποκτήσει όπέρμετρη
νιχμη κιχι τεράστιιχ πλοότη γιιχτΙ γιά. τον α.νθρωπο ιχυτον

ou-

-0-

πως συνήθως συμβΙΧ1νει με τους τρελά. &ρωτευμένους- το πιο
γλυκο πράγμιχ στον κόσμο rιτιxν νά. κάνει δλιχ τά. χιχτ1ριιχ
της ά.γιχπημένης του κιχι νά. της προσψέρει δλιχ τά. πλοότη

του κόσμου, 'Όσο γιά. το κράτος, κιχιγότιχν σά.ν προσάνιχμμιχ
ΥΙά. χάρη ιχυτου του ερωτιχ, Με τή βοήθειιχ της θεοδώριχς

&-

κείνος προξενουσε ά.κόμιχ μεγιχλότερες κιχτιχστροψες στο λΙΧό,

οχι μόνο στο Βυζάντιο, ά.λλά. κιχι σ' δλιχ τά. μέρη της Ρω
μιχϊΚijς Αυτοκριχτορ1ιχς , Κιχθως κι οΙ δυό τους ά.νηκιχν άπο
πιχλιά. στήν πιχράτΙΧξη των Βένετων , εδωσιχν δλο το ηεόθερο
στά. μέλη ιχυτης της ψιχτρ1ιχς νά. χειρ1ζοντιχι τΙς κριχτικες όπο

θέσεις,

''r στεριχ

δμως άπο πολυν κιχιρο το κιχκο ιχυτο κιχτευ

νάστηκε στο μεγιχλότερο μέρος του με τον έξης τρόπο:

:Έτυχε δ Ίουστι νιιχνος νά. πέσει α.ρρωστος γιά. πολλες
μέρες κιχι στήν ά.ρρώστιιχ ιχυτή εψτιχσε σε τέτοιο κ1νδυνο , ώ
στε κυκλοψόρησε άκόμιχ κι ~ ψήμ.η πως πέθιχνε' οΙ στιχσιιχ
στες &ν τω μετιχξυ &ξιχκολουθουσιχν νά. διιχπρά.ττουν τά. Εγ
κλήμιχτιχ που άνιχψέρθηκιχν κιχΙ μά.λιστιχ σκότωσιχν μέριχ με

σημέρι, μέσιχ στο Ιερο της Σοψ1ιχς, κά.ποιον Ύπάτιο, ενιχ πρό
σωπο οχι άσήμΙΧΥΤΟ , αΟ τιχν λοιπον διιχπράχθηκε το εγκλη
μιχ, δ θόρυβος που προκλήθηκε άπο τήν πράξη τους εψτιχσε
στ' ιχυτιά. του ιχυτοκράτοριχ κιχΙ κΙΧθένιχς ά.πΟ τους ιχυλικοός,

πιχίΡΥοντιχς θάρρος άπο το γεΥονος δτι δ Ίουστινιιχνος άπου
σ1ΙΧζε ά.πΟ το χωρο του &γκλήμιχτος, εσπευδε να. διεκτριχγωοεί
το α.τοπο της πράξης ά.πιχριθμώντιχς ενιχ ενιχ δλιχ οσιχ εΤΧΙΧΥ
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σuμ6εί. Τελικα. δ α.ότοκρά.τορα.ς πρόστα.ξε τον επα.ρχο της
πόλΎj ς να. επι 6ά.λει ποινες για. Ολα. τα. εγκλήμα.τα. πού είχα.ν

δ ια.πρα.χθεί. Ό άνθρωπος α.ότΟς όνομα.ζότα.ν θεόδοτος κα. ι
τον ψώνα.ζα.ν με το πα.ρα.τσούκλι Κολοκύθα.. Ό θεόδοτος λο ι
πόν , α.ψoίi εκα.με ΣUσΤΎjμα.τική ερευνα. , κα.τόρθωσε να. σuλλά.6ει κα.ι να. εκτελέσει κα.τα. το νόμο πολλούς α.πο τούς κα.κούρ 

γους, ενώ πολλοί άλλοι κρύΨΤΎjκα.ν κι ετσι σώθΎjκα.ν. Τ Ητα.ν

α.υτοί α.κρι6ώς πού Ύι μοΙρα. είχε δρΙσει να. επιπλεύσουν σε λΙ
γο στα. πρά.γμα.τα. τών Ρωμα.Ιων. Ι 'Όσο για. τον α.ότοκρά.το
ρα. , σώθΎjκε ώς εκ θα.ύμα.τος κι εγινε κα.λα. κι α.μέσως 6ά.λθΎj

κε να. θα.να.τώσει τον θεόδοτο ώς ψα.ρμα.κΟ κα.ι μά.γο. Έ
πειδή ομως δεν .ηξερε ποιό πρόσχΎjμα. να. μετα.χειριστεί για.

να. κα.τα.στρέφει τον άνθρωπο, α.νά.γκα.σε με σκλΎjρότα.τα. 6α.

σα.νιστήρια. μερικούς α.πο τούς ψ(λους τoίi θεοδότου να. κα.
τα.θέσουν ενα.ντΙον "ου μα.ρτυρίες εντελώς α.να.λΎjθείς. Κι ενώ ο
λοι στέκοντα.ν πα.ρά.μερα. κα.ί θΡΎjνoίiσα.ν σιωΠΎjλOΙ για. τα. επί-

60υλα. σχέδια. ενα.ντΙον τoίi θεοδότου, μόνο δ Πρόκλος, πού
είχε το α.ξΙωμα. το λεγόμενο τoίi κοια.Ιστωρος, α.πoψά.νθΎjκε

0-

τι δ άνθρωπος δεν είχε κα.μια. σχέσΎj με το εγκλΎjμα. κα.ί με

κα.νένα.ν τρόπο δεν ήτα.ν άξιος θα.νά.του. Γι' α.ότΟ λοιπον δ θεό
δοτος εΚΤOπΙστΎjκε με α.ότοκρα.τορική α.πόψα.σΎj στα. Ίεροσό
λυμα.. Έπειδή ομως εμα.θε οτι κι εκεί θα. πήγα.ινα.ν κά.ποιοι

για. να. τον σκοτώσουν, εμενε σuνεχώς κρυμμένος μέσα. στο
Ιερο κι ετσι εζΎjσε ως το θά.να.τό του.

Αυτή λοιπον ήτα.ν Ύι ΙστορΙα. τoίi θεοδότου. οε στα.σια.
στες όμως εγινα.ν α.πο τότε οΙ πιο ψρόνιμοι άνθρωποι τoίi κό

σμου. Δεν δια.κινOUνευα.ν πια. να. δια.πρά.ττουν τέτοια. έγκλή
μα.τα., κι &.ς τούς έπιτρεπότα.ν τώρα. να. σuμπεριψέρoντα.ι πα.
ρά.νομα. πιο άψ06α. πα.ρα. ποτέ. Κα.ί ιδού Ύι α.πόδειξΎj: Οτα.ν
I..LEpΙXOl λίγοι, α.κόμα. κα.Ι μετα. τα. γεγονότα. α.υτά. , εΙχα.ν το

1. Στο πρωτό-ruπο της έκ86σεως Loeb « μετιχζι.. Υα.ρ έπιποΜσιχ ι
: ΤΟ ιΧπόσπασμ,χ είνα ι κιχτε

αuτοuς τοις πριΧΥμασι ΡωμαΙων ~/)ει))

στραμμένο και' /)έν ε!νσιι /)UVOΙTO νιΧ ιΧποκσιτσιστιχθε"ί με βεβαιότη τα . Τ Ο
νό7JμιΧ τοΙ) παριχμένει σκοτεινό.

[9.45-51]
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θρά,σος να. κά,μουν τα. ίοιιχ, κιχμια. ποινή δεν τούς επι6λήθηκε.
ΟΙ έκά,στοτε ά.ρμόδιοι για. τfjν επι6ολfj των ποινων εδινιχν το
έλεόθερο στούς όπlχΙτιους των εγκλημιiτων να. τή γλιτώνουν

κρυμμένοι , ενθα.ρρόνοντά,ς τους με τfj

συγκα.τά,θεση

α.ότfj

στfjν πα.ρά,6α.ση των νόμων.

UΟ σο λοιπόν ζουσε &κόμα. ~ α.ότοκρά,τειρα., δ 'Ιουστινια.
νός με κα.μια. δόνα.μη δεν μπορουσε να. πα.ντρευτετ νόμιμα. τfj

θεοδώρα. . Για.τΙ μόνο σ' α.ΙΙτό τό θέμα. του &ντιτά,χθηκε ~ α.ΙΙ
τοκρά,τειρα., μολονότι στα. α.λλα. ποτ ε δεν εψερνε &ντιρρήσεις.

ουτε ίχνος κα.κΙα.ς δεν εΤχε ~ γυνα.Ικα. κα.Ι Υιτα.ν δλωσδιόλου
α.ξεστη κα.ι &πό 6α.ρ6α.ρικfj γενιά"

οπως εχω &να.ψέρει. Δεν

τα. κα.τά,ψερε κα.θόλου ν' &σκήσει δποια.δήποτε εξουσία. κα.Ι δεν

εΤχε ποτε τfjν πα.ρα.μικρfj Ιδέα. για. τις κυ6ερνητικες όποθέσεΙς"
ουτε κα.ν τό ίδιο της τό Ονομα. δεν κρά,τησε δτα.ν ήρθε στό
πα.λά,τι με τfjν Ιδέα. οτι θα. το κορόιδευα.ν ολοι κα.Ι όνoμιiστη

κε Ευψημία.. Άλλα. λίγο &ργότερα. ήρθε ~ ώρα. κι ~ α.ότο
κριiτειρα. πέθα.νε . 'Όσο για. τόν α.υτοκρά,τορα. 1 , πού εΤχε ξε
μωρα.θετ δλωσδιόλου κα.ι ήτα.ν γέρος πια. στα. τελευτα.Έα. του,

οΙ όπήκοοΙ του τόν περιγελουσα.ν. Κα.νεΙς δεν του εδινε τfjν
πα.ρα.μικρfj σημα.σία. κα.Ι τόν περιψρονουσα.ν ολοι, μιιiς κα.Ι δεν

ήξερε τΙ του γινότα.ν. Τόν 'Ιουστινια.νό, &ντίθετα., τόν κα.λό
πια.να.ν &πο τον μεγά,λο τους ψό60 επειδfj εσπερνε πα.ντου

τfj συγχυση κα.Ι τfjν τα.ρα.χή, Οημιουργώντα.ς ενα.ν &διά,κοπο

κυκεώΥα.. Τότε λοιπόν 6ιiλθηκε να. κά,μει τοΙΙς &ρρα.6ωνες του

με τfj θεοΟώρα.. Έπειδfj ομως ενα.ς α.νΟρα.ς πού εΤχε ψτιi
σει ως το &ξΙωμα. του συγκλητικου Υιτα.ν &δόνα.το να. πα.ν
τρευτεΈ μια. έτα.ίρα., πριiγμα. ποΙΙ &πα.γορευότα.ν &πό

τοΙΙς

πα.μπά,λα.ιους νόμους της πρώιμης εποχης, &'νά,γκα.σε τόν α.υ
τοκρά,τορα. να. &'κυρώσει τούς νόμους α.ΙΙτούς με νέο νόμο κι

&'πό τότε ζουσε μα.ζΙ με τfj θεοδώρα. ώς νόμιμη σόζυγό του
κι εοωσε κα.Ι στοΙΙς α.λλους τfjν εόχέρειιΧ να. πα.ντρευοντα.ι έ
τα.Έρες. 'Τ στερα. κα.τα.χρά,στηκε πρα.ξικοπημα.τικα. τfjν α.ότο-

1. Τόν 'ΙουστΙνο, μΙ: τόν όποίο ό 'Ιουστινισινός συμβσισΙλtυσε για
τέσσερις μ'ίjνες πρΙν :Χπό την &νιχρρησ'ή του στό θρόνο.
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[9.51 - 10. 5]

κρα.τορικη έξουσία. κα.τα.σκευιiζοντα.ς μια. πλα.στη Οικα.ιολο
γίr:ι. για. να. ΣUγκr:ι.ΛUψει την πr:ι.ρr:ι.6ίr:ι.crη των θεσμων: τον &.νr:ι.γόρευσr:ι.ν r:ι.υτoκρliτoρr:ι. των Pωμr:ι.Eων μr:ι.ζΙ με τον θείο του

οΙ πιο τρα.νοΙ &.ξιωμr:ι.τoσχoι, δΟ'Yjγ'Yjμένοι στην &.πόψr:ι.σ'Yj r:ι.υ
τη &.πο ύπερ60λικο ψό60. 'Έτσι, λοιπόν, δ 'Ioυστινιr:ι.νoς κr:ι.Ι Ύι

θεoOώρr:ι. στέψθ'Yjκr:ι.ν r:ι.ότoκρά.τoρες τρείς μέρες πρΙν ά.πο την
έορτη τοσ Πliσχr:ι., τότε &.κρι6ως που οεν έπιτρέπετr:ι.ι ουτε
να. &'σπα.στείς κr:ι.νένr:ι.ν ουτε να. χα.ιρετ~σεις λέγoντr:ι.ς «είρ~

y'Yj

ύμίν». Λίγες μέρες δστερr:ι. δ 'Ιουστίνος πέθr:ι.νε ά.πο ά.ρρώ

στιr:ι., μετα. &.πο 6r:ι.σιλεία. έννέr:ι. έτων, κr:ι.l μόνος r:ι.ότoκpliτo
ρα.ς ήτr:ι.ν πια. δ 'Ιουστινια.νΟς με τη θεoOώρr:ι..

,'ο

'Έτσι λοιπόν, 8πως ε!πr:ι., γενν~θ'Yjκε ή θεOOώρr:ι. κι ά.νr:ι.

τρά.Ψ'Yjκε κr:ι.Ι μορψώθ'Yjκε κr:ι.ί, χωρΙς να. συνr:ι.ντ~σει κr:ι.νένr:ι.
έμπόοιο, ~ψτr:ι.σε στο &'ξίωμr:ι. της r:ι.ότoκρliτειρr:ι.ς. Γιr:ι.τΙ &.πΟ
το νοσ τοσ &.νθρώπου που την πα.ντρεόΤ'Yjκε οεν πέρr:ι.σε ποτ ε

ή πα.ρr:ι.μ,ικρη σκέψ'Yj δτι δ γά.μος α.υτΟς Ύιτr:ι.ν μια. πρά.ξ'Yj

u-

6ρεως, τη στιγμη που ε!χε την ευχέρειr:ι. να. Oιr:ι.λέξει 6>ς νό

IlttJ,'Yj

σόζυγό του ά.πΟ δλόκλ'YjΡ'Yj τη Pωμr:ι.ϊκη Aότoκρα.τoρίr:ι.

έκεΙνψ ποό, ά,π' 8λες τΙς γυνr:ι.ίκες τοσ κόσμου, θα. ε!χε την
πιο &.ριστoκρr:ι.τικη κα.τα.γωγη κr:ι.Ι την πιο τέλειr:ι. &.νr:ι.τρoψη
κr:ι.l θα. ε!χε OιOr:ι.χθεί κr:ι.λα. την r:ι.lO'YjIlocrUy'Yj κr:ι.Ι θα. Ύιτr:ι.ν

προικισμέν'Yj με ψρoνιμlior:ι. κα.ί, έκτος &.πΟ την ~κπα.γλ'Yj δ
μορψιά. Τ'Yjς, θα. Ύιτr:ι.ν κr:ι.Ι πr:ι.ρθένr:ι. κr:ι.Ι, 8πως λέγετr:ι.ι κοινως,

δρθό6υζ'Yj. Άλλ' α.ίιτΟς θεώρ'Yjσε κr:ι.λo να. crηκώσει δ Ιοιος το
κοινο &γος 8λου τοσ κόσμου χωρΙς να. ντρέπετr:ι.ι για. τίποτε

ά.π' δσr:ι. εχω &.νr:ι.ψέρει ΠΡΟ'Yjγουμένως κr:ι.Ι να. πλα.γιιiζει με
μια. γυνr:ι.Ικr:ι. μολυσμέν'Yj με πλ ηθος &λλr:ι. μιά.σμα.τr:ι. κr:ι.Ι έπι
πλέον με πολλες πr:ι.ιooκτoνίες έξr:ι.ιτίr:ι.ς θελ'Yjμα.τικων ά,μ6λώ

σεων . Μετα. ά,π' r:ι.ίιτo πιστεόω δτι οέν μοσ χρειά.ζετr:ι.ι νά μν'Yj

μονεόσω &.πoΛUτως τίποτε &λλο για. το ήθος τοσ έν λόγω ά,ν
θρώπου. Ό γιiμος του κα.Ι μόνο μπορεί με &.πόλυτ'Yj έπά.ρκειr:ι.
να. ψr:ι.νερώσει δλ'Yj τη oιr:ι.στΡOψη της ψυχης του ΧΡ'Yjσιμεόον
τα.ς ώς έ ρμ'Yjνευτης κr:ι.Ι μιiρτυρα.ς τοσ χα.ρα.κτ~ ρr:ι. του κα.Ι

[10.5-11]
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ώς 6ιογρά.ψος του &κόμ:η. 'Επειδή δποιος δεν λογιχριά.ζει το
ΙΧίσχος που τοΟ προσά.πτουν τ~ lpyιx του κιχι δεν διστά.ζει ν~
ψιχΙνετιχι 6δελυρος σ' ΙΧότους που τον συνιχνιχστρέψοντιχι, γι'
ΙΧότον κιχνένιχ &πο τ~ μονοπά.τιιχ τijς πιχριχνομίιχς δεν ε!νιχι
&6ιχτο.

II ρ06ά.λλοντιχς

πά.ντιχ στο μέτωπό του τήν &νΙΧΙδειιχ,

πρ06ιχΙνει εόκολότιχτιχ κιχΙ χωρις κιχνένιχ διστιχγμο στΙς πρά.

ξεις τΙς πιο μιιχρές. Κι ομως οϋτε ενιχς &πο τους συγκλψι
κους δεν τόλμ:ησε, τή στιγμή που l6λεπε τήν ΠολιτεΙιχ ν~
στεψιχνώνετιχι μ' ΙΧότο το ΙΧίσχος, ν~ δεΙξει τή δυσψορΙιχ του

κιχι ν~ &πιχγορεόσει την πρά.ξη, μολονότι εμελλε στο έξijς

ν~ προσκυνοον ολοι τους τή θεοδώριχ σ~ν θεά.. Οϋτε ομως κιχΙ
κιχνένιχς Ιερέιχς πιχριχπονέθηκε ψιxνερ~ κι α.ς έπρόκειτο κι

ΙΧότοι έπίσης ν~ τήν προσψωνοΟν δέσποινιχ. KιxL δ δijμος, ποΙ>
προηγουμένως ε6λεπε τις έπιδεΙξεις της στο θέΙΧτρο, έντελως
&πρεπιχ τώριχ, θεώρησε κιχλο ν~ υΨώσει στή στιγμή τ~ χέ

ριιχ Ιικετεόοντά.ς τη ν~ τόν κά.μει δοΟλο της στ~ λόγιιχ κιχι

στήν πρά.ξη. Οϋτε κιχνεις στριχτιώτης &γιχνά.κτησε που έ
πρόκειτο ν~ υψιστιχτιχι τοuς κινOUνους των στριχτοπέδων γι~

τ~ συμψέροντιχ τijς θεοδώριχς οϋτε &λλος κιχνένιχς στον κό
σμο 6ρέθηκε ν~ τijς

&ντιτιχχθεί, ιXλλ~ ολοι, ψιχντά.ζομιχι,

γονιχτισμένοι &πο τή σκέΨη οτι ετσι τους -ητιχν Ύριχψτό, έπέ
τρεΨιχν ν~ συντελεστεί το μΙιχσμιχ ΙΧύτό, σ~ν ν~ είχε κά.μει
έπΙδειξη τijς δόνιχμ'ής της ή τόχη, ποό, κιχθως ξέρουμε, διιχ
ψεντεόει ολιχ τ' &νθρώπινιχ κιχι δεν τή νοιά.ζει κΙΧθόλου α.ν
είνιχι ψυσικ~ οσιχ γΙνοντιχι οϋτε α.ν νοι.ιΙζουν οΙ &νθρωποι οτι

ιxύτ~ συντελουντιχι σόμψωνιχ με τη λογικ'ή. ΠΙΧίρνει λοιπον
τόν &νθρωπο που εχει έμπλιχκεί σε πολλες μιχζΙ ιΧντιξοό1;η
τες κΙΧί, ξιχψνικά., ιΧσκώντιχς κά.ποιιχ πιχρά.λογη έξουσΙιχ, τον
σηκώνει σε ϋψος μεγά.λο κιχΙ δεν έπιτρέπει σε τΙποτε σ~όν
κόσμο ν~ τοΟ ιΧντιστΙΧθεί, &λλ~ δ &νθρωπος δδηγείτΙΧι με

15-

λους τοuς τρόπους έκεί οπου ιχύτή εχει δρΙσει, ένω δλοι πιχ

ριχμερΙζουν κιχΙ όποχωροον ένόσω ή τόχη προχωρεί. Άλλ'
α.ς είνιχι ΙΧύτα. ετσι, οπως θέλει δ θεός, κι lτσι α.ς τ~ μετρ6.ει
δ κα.θένιχς.

~Oσo για. τή θεοδώριχ, είχε 5μορψο πρόσωπο κιχΙ -ητιχν
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γενLΚά. ΧΙΧΡLτωμέν1j , κοντη όμως κιχΙ χωρΙς κόΚΚLνιχ μιχγουλΙΧ,

0XL

6i6ιxLΙX δλωσΟLόλου XLtPLYLιXpΙX, &λλά. μ~λλoν χλομη κιχΙ

είχε πιχντιχ Ινιχ 6λέμμιχ εντονο κιχΙ ΟLιχπεριχσΤLκό . Δεν θά. ε

ψτιχνε 6i6ιxLΙX δλ6κλ1jΡ1j ~ ιχιωνLότ'YjΤΙΧ YLιX γσ. &Ψ'Yjγ'Yjθεί κιχ

νεΙς τσ. πεΡL~σ6τεριχ &π' δσιχ ιχυτη εχεL ζησεL στο θέΙΧτρο,
&λλιi, με μεΡLΚά. λίγιχ ποι.. &πιχρίθμ'Yjσιχ στην ΠΡΟ'Yjγούμεν'Yj

&ψήγ'Yjσή μου, ίσως κιχτόρθωσιχ νά. δώσω μLσ. πλήρ'Yj εικόνιχ
τοο χιχριχκτήριχ ιχυτης της γυνΙΧίκιχς.

''H0'Yj

εχεL ψτιiσεL ~

ωριχ νσ. ψιχνερώσω με λίγιχ λόγLΙΧ τΙς πριχξεLς ποι.. εκιχμε

μΙΧζΙ με το σύζυγό Τ'Yjς

-

έπεLδη τίποτιχ στη ζωή τους

οεν εκιχμιχν οΙ ουό τους χωΡLστά. δ ενιχς &πο τον &λλον. ΓLσ.
μεγιχλο ΟLιiστ'Yjμιχ, είν' &λήθειιχ, δλοι νόμιζιχν

OtL

ιχυτοι οΙ

ουο ~τιxν &ντίθεΤΟL μετΙΧξύ τους κιχΙ στΙς γνώμες κιχ]. στσ.
εργιχ, υστεριχ όμως &ΠΟΚΙΧλUψθ'Yjκε ότι οΙ ίοιοι &.πΟ κοινοΟ

είχιχν κιχλλιεργήσεL έξεπίΤ'Yjοες την έντύπωση ιχυτη γισ. νσ.
μην δμονοήσουν οΙ ύπήκοοl τους ΚΙΧI' επιχνιχστιχτήσουν ενιχντίον

τους, &λλσ. νσ. εlνΙΧL ΟLχιχσμένες οΙ γνώμες δλων γι' ιχυτούς .

Π ρώτιχ λοιπον ε6ΙΧλιχν τοuς Χριστιιχνοuς νσ. μιχχοντιχι δ
ενιχς τον &λλον κΙΧί, με το πρ6ΟΧ'Yjμιχ

otL

&κολουθοΟν &ντί

θετους δρόμους, στσ. &ντιλεγόμενιχ τουλιχχιστον

ζ'Yjτήμιχτιχ,

εσπεφιχν &νιχμεσιχ τους τη διχόνοιιχ με τον τρόπο ποι.. θσ. έκ

θέσω σε λίγο . 'Έπειτιχ δίχιxaιxν τοuς στιχσιιχστές . Ή μεν Θεο
οώριχ κιχμωνότιχν δτι υποστήριζε με δλες τΙς oυνιiμεις Τ'Yjς

τοuς Βένετους κιχΙ, πιχρέχοντιχς τους πλήρ'Yj έλευθερίΙΧ οριχσεως
ένιχντίον τών &νΤLπιiλων τους, τοuς έοωσε έντελώς &πρεπιχ

το ΟΙΚΙΧίωιJ.ΙΧ νά. έγκλ'Yjμιχτοuν κιχΙ νιi ΧΡ'Yjσιμοποιοuν 6ίΙΧ προ
ξενώντιχς &θεριχπευτιχ κιχκιχ. Ό Ίουστινιιχνος έξιiλλoυ εκιχνε
τιiχιx πως &γιχνιχκτοοσε ΚΙΧI' όργιζότιχν μυστικιi, ιχλλιi οεν

~τιxν σε θέση ν' ιχνΤLσΤΙΧθεί ευθέως στη γυνΙΧίκιχ του. Συχνσ.
οΙ ουό τους ιχκολουθοΟσιχν ιχντίθετους ορόμους, οΙνοντιχς την

εντύπωση πως κυ6ερνιiεL πότε δ Ινιχς κιχΙ πότε δ άλλος. Ό
ενιχς Ο'Yjλιχοη πρ66ΙΧλλε την ιχξΙωση νσ. τιμωΡ'Yjθοuν οΙ Βένε

tOL

ώς έγκλ'YjμιχτΙες

XL

~

&H'Yj

χιχμωνότιχν πως ιχγιχνιχκτοΟσε

κιχΙ ουσψοροΟσε επειοη τιχχιχ, κιχθως έλεγε, είχε ίιποτιχχθεί
πιχρσ. - τη θέλ'Yjσή Τ'Yjς στη γνώμ'Yj τοΟ ιχνορ6ς Τ1jζ.

[10. 19-2f!]
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'Ωστόσο οΕ στασιαστες Βένετοι φά,νηκαν, όπως ~χω πει,
οΕ πια ouνετοΙ, κι αίιτα έπειδ~ δεν θεωροσσαν καθόλου δί
καιο να. ιiσκoσν έναντίον των γειτόνων τοuς δση βία τους έπι 
τρεπόταΥ' στΙς ιiντιπαραθέσεις που γίνονταν στΙς δίκες , Ύι κά
θε πλευρα. εκιχνε τάχα πως υπερασπΙζει ταν εναν ιiπα τους
&'ντιδίκους, κι α.ς

fjtlXV

&'νιχπόφευκτο να. κερδΙσει έκείΥος α.πο

τους δύο που ouνηγοροσσε για. τα ciδικο, κι ~τσι αίιτοΙ καρπώ
νονταν το μεγαλύτερο μέρος των χρημά,των που διεκδικοσσαν
οΕ ιiντίδικoι. Αίιτας λοιπον δ αίιτοκράτορας, ouγκαταλέγοντlχς
πολλους ιiπ' αίιτους α.νάμεσα στους δικούς του α.νθρώπους,
τους εδινε το δικαίωμιχ να. αίιθαιρετοσν κlχΙ να. διαπράττουν
οσα έγκλήματα fιθελαν εΙς βάρος τοσ κράτοuς. Μόλις ομως
γινότιχν γνωστα δτι εΙχlχν ouγκεντρώσει κάποια μεγάλlΧ χρη

μ.ατικα. ποσά, &'μέσως ερχονταν σε σύγκρουση με τ~ γυναί

κα του, έπειδ~ τάχιχ κάπως τ~ν εΙχαν θίξει. Στ~ν ιiρχ~ βέ
βαια lΧίιτας παροuσιαζόταν δλοπρόθvμος να. τους υποστηρΙξει,
&,λλα. υστερα, &.φήνοντας κατ α. μέρος τ~ν ευνοιά ΤΟι) πρός
τους &.νθρώποuς ΙΧίιτούς, γινότιχν ξαφνικα. δλωσδιόλου &.διά
φορος για. οσιχ ~κlXνε πρΙν με τόση προθuμΙα. Τότε ιxίιτ~ τους
κιχτέστρεφε ιiνεπανόρθωτα κι έκείνος, τάχα χωρΙς να. ιiντιλlXμ

βάνεται τΙ γινόταν, &.ρπlΧζε &.διά,ντροπα δλόκληρη τ~ν πε
ριουσία τους. Μ' όλιχ αίιτα. τα. τεχνά,σματιχ, πάντιχ δμονοώντιχς
μεταξύ τους, ιiλλα. προσποιούμενοι ένώπιον των ciλλων ΟΤι
διαφωνοσσιχν, κατόρθωσαν, διχάζοντιχς τους υπηκCιoυς τους,

να. ένισχύσουν καΙ να. διασφlΧλίσουν στό ~πιxκρo τ~ν tUPIXVνική τοuς έξοuσΙα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΚΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

ια'. ~Oταν λοιπον δ Ίουστινιανός εγινε αύτοκρά.τορας, τιΧ κα
τά.φερε &.μέσως νιΧ σπείρει παντου τη σύγχυση. ~Oσα δΎjλα
δη ~ταy ΠΡOΎjγOυμέyως &.παγορευμέΥα &.πό τό Υόμο, τιΧ κα
θιέρωσε αις νόμους του κρά.τους, καταργώΥτας παρά.λλΎjλα
τοuς θεσμοuς ποu προοπηρχαΥ και εΙχαΥ καθιερωθεί &.πΟ το
εθιμο, σιΧΥ νιΧ εΙχε έπι τούτψ λά.6ει ΤΟΥ τίτλο του αότοκρά.το

ρα, γιιΧ ΥιΧ &'Υατρέψει και νιΧ μεταμορφώσει τιΧ πά.Υτα. Κα
ταργουσε, γιιΧ παρά.δειγμα, τιΧ ύπά.ΡΧΟΥτα &'ξιώματα και κα
θιέρωΥε &λλα γιιΧ τη διεκπεραίωσΎj των κρατικων ύποθέσεων'
τό ίδιο &.κρι6ως εκαΥε και με τοuς νόμους και με τοuς στρα
τιωτικοuς καταλόγους, οχι έπειδη του το έπέ6αλλε το δίκαιο
οϋτε έπειδη στιΧ μέτρα αύτιΧ τον δδΎjγOυσε τό συμφέρον του
κρά.τους, &.λλιΧ μόνο και μόνο γιιΧ νιΧ &.νατρέψει τιΧ πά.ντα

και νιΧ τοuς δώσει τη σφραγίδα του ονόματός του. "Αν παρ'
δλ' αότιΧ ύπηρχε κά.ποιο πρά.γμα ποu του ~ταν &'OUνατο νιΧ
τ' &.λλά.ξει στη στιγμ~, &.κόμα και σ' αυτό ε6αλε τη σφρα
γίδα του ονόματός του.

'Όσο γιιΧ ιiρπαγες ΧΡYjμά.των και φόνους &.νθρώπων, πο
τε δεΥ ενιωσε &.π' αύτιΧ χορτ«σμένος, &.λλ' &.φου εΙχε λΎjστέ
ψει &.ναρίθμψα σπίτια πλούσιων &.νθρώπων, έξακολουθουσε
νιΧ ζYjτά.ει κι &λλα έπειδη εΙχε σπαταλ~σει τιΧ χρ~ματα της

ΠΡOΎjγOύμενΎjς λείας του με παροχες στόΥ εΥαΥ και στον &λλο
6ά.ρ6αρο fι σε &.νόΎjτες οlκοδομές. Μυριά.δες &.νθρώπους έξολό82
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θρεuε χωρΙς κιχνένιχ λόγο κι &.μέσως υστεριχ ά.ρχιζε να σχε

διιiζει το ψόνο &.κόμιχ περισσότερων. Έπειδή λοιπον οΙ Ρω
μιχίοι εΙχιχν τότε εΙρήψη με σλοuς τους λιχούς, μήν ξέροντιχς
ΙΧότος πως να χoρτιiσει τή δΙΨα

tou για ιχΙμα, εοΙΧζε τους
οιχροιiροuς σλοuς να μιiχoντιxι δ ενας τον ά.λλον. τους &.ρχη
γους των Οϋννων τους κιχλουσε εντελως ιΧ,ναΙτια καΙ τους ε
κανε τεριiστιες δωρεες με &.νιiρμoστη γεννιχιοδωρΙιχ, Ισχuριζό
μενος στι τιiχιx οΙ προσψορές

tou

-ηταν μια εγγύηση ψιλ{ας,

πριiγμα που 7Jδη &.νέψερα στι εΙχε κιiμει κιχΙ στα χρόνια της
οασιλεΙιχς του 'Iouoτivou . ΟΙ oιiρoιxρoι ΙΧότοΙ, &.ψου ε!χιχν πιi
ρει τα χρήμιχτα, εστελ νιχν μερικους &.πΟ τους ouνιχρχηγούς
τοuς παρακινώντιχς τοuς να εΙσοιiλλοuν με τους δικούς τοuς

ιΧ,νθρώποuς καΙ να λεηλιχτήσοuν τή χώριχ του ιxότoκριiτoρα,
ώστε να μπορέσοuν κι αότοΙ να ποuλήσοuν υστερα τήν εΙρή

νη σ' εκείνον πού, χωρΙς κανένιχ λόγο, επιθuμουσε να τήν

&.-

γoριiζει. Άμέσως εκείνοι όποδούλωναν τα ρωμιχϊκα εΜψη
κι επαιρναν ά.λλα τόσιχ χρήμιχτιχ &.πΟ τον αότoκριiτoρα. Με
τα &.πΟ εκεΙνοuς ά.λλοι α.ρχιζιχν παρεuθυς να κατιχληστεύοuν

τους ταλα{πωροuς ΡωμαΙοuς κιχΙ, μετα τή λεΙιχ τοuς, δέχον
τιχν κιχΙ τΙς γεννιχιόδωρες προσψορες του αόΤoκριiτoριx ώς ε
πΙΧθλο για τήν επιδρομή τοuς. Κι ετσι σλοι, μ' ενιχ λόγο, οΙ
6ιiρoιxρoι, σλες τΙς εποχες του χρόνοu, εκ περιτροπης δια

ψέντεuαν τα πιiντιx . ΓιιχτΙ uπιiρχοuν πολλες ouμμορΙες οιχρ
oιiρων, ή κΙΧθεμια με τον &.ρχηγό της, κι δ πόλεμος πήγιχι
νε κι ερχόταν, με μόνη ιχΙτΙιχ τήν &.λόγιστη γεννιχιοδωρΙα, καΙ
σε τέρμα να ψτιiσει δεν μπορουσε, &.λλα &.νιχκuκλωνότιχν γύ

ρω &.πΟ το ϊδιο

tou

το κέντρο στον αΙώνιχ τον ιΧπαντιχ. Γι'

αότο &.κριοως, εκείνον τον κιχιρό, δεν εμεινε ποuθενα στή Ρω
μαϊκή ΑΙΙτοκριχτορ{ιχ τόπος κανεΙς ~ oouvo ~ σπηλια Ύι δτι
δήποτε ά.λλο που να μή λεηλατήθηκε καΙ πολλες χωρες

ou-

νέπεσε να κuριεuτουν πιiνω &.πΟ πέντε ψορές. Αιιτα δμως κα
θως καΙ σσιχ εγιναν &.πΟ τους Μήδοuς καΙ τους Σαρακηνους
κιχΙ τους Σκλιχοηνους καΙ τους >Ι Αντες καΙ τους ά.λλοuς οαρ

οιiροuς, τα εχω διηγηθεί στο προηγούμενο μέρος τής Ιστο
ρ{ιχς μοu. 'Ωστόσο , σπως ά.ψησιχ να εννοηθεί στήν &.ρχή του

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
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εΤχα, όποχρέωση ν~ έκθέσω εδω τήν α,ιτία, των σuμ-

6ά.ντων α,ότων.

Ένω λοιπον δ Ίουστινια,νός, α,όθα,ιΡετώντα,ς χωρίς λόγο

κα,νένα,ν , πλήρωσε στον Χοσρό1) πλi'jθος χpυσ~ νομ.ίσμα,τα, γι~
ν~ εξα,σψα,λίσει τήν ειρήν1), εγινε δ κύριος υπα,ίτιος γι~ τήν
κα,τά.λυσή Τ1)ς με το ν~ κινεί γi'jνκα,ί οόρα,νον γι~ ν~ προσε

τα,ιΡιστεί τον' Αλα,μούνδα,ρο κα,ί τοuς Οϋννους, μολονότι ήτα,ν
σύμμα,χοι των Περσων, πρά.γμα, που πιστεύω δτι εχω έκθέ
σει κά.πως σuγκεκα,λυμμένα, στ~ σχετικ~ με α,uτοuς κεψά.
λα,ια,.2 Ένω εξά.λλου δ ίδιος προξενοσσε κα,ί τροψοροτοJσε
τ~ κα,κ~ άπο τΙς στά.σεις κα,Ι τοuς πολέμους ποι, επλψτα,ν

τοuς Ρωμα,ίους, εχοντα,ς μόνο μία, σκέΦ1) στο νοσ του, πως ν~
μ1)χα,νευτεί δτιδήποτε γι~ ν~ πλ1)μμυρίσει ή χώρα, άΠQ άνθρώ
πινο α,Ιμα, κα,Ι πως δ ίδιος ν~ λ1)στέφει περισσότερα, χρήμα,

τα"

επινοοσσε ΣUνά.μα, κι άλλ1) μεγά.λ1) σψα,γή των όΠ1)κόων

του με τον έξi'jς τρόπο:

Σ' δλόκλ1)Ρ1) τή Ρωμα,ϊκή Αότοκρα,τορία, υπά.ρχουν πολ
ot ίδιοι συν1)θίζουν ν~ τίς

λες δοξα,σίες των Χριστια,νων ποι,

άποκα,λοσν α,ίρέσεις, δπως των Μοντα,νων κα,Ι των Σα,66α,τια,
νων κι δλες οί άλλες, ποι, σuνήθως πα,ρα,πλα,νοσν τΙς γνωμες

των άνθρώπων. 'Όλους α,uτοuς τοuς πρόστα,ξε ν' άπα,ρν1)θοσν
τήν ΠΡΟ1)γούμεν1) πίσΤ1) τους έπισείοντα,ς, μετα,ξι, άλλων πολ
λων, κα,Ι τήν ά.πειλή δτι δποιος δεν σuμμoρψων6τα,ν , δεν θχ
μποροσσε πι~ ν~ μετα,6ι6ά.σει τήν περιουσία, του στ~ πα,ιδιά.
του fι στοuς σuγγενείς του. T~ ίερ~ δμως α,ότων των ά.πο
κα,λούμενων α,ίρετικων, κα,Ι (δια,Ιτερα, εκείνα, δπου ά.σκοσσα,ν

τή λα,τρεΙα, κα,τ~ τήν δοξα,σΙα, τοσ ΆρεΙου, εΤχα,ν πλούΤ1) ά.μύ

θ1)Τα,. Οϋτε δλόκλ1)ΡΟ το σωμα, των σuγκλ1)τικων οδτε άλλΥί
τερά.στια, δμά.δα, στΥ) Ρωμα,ϊκΥ) Αότρκρα,τορΙα, δεν μποροσσε
ν~ σuγκριθεί, τουλά.χιστον στ~ πλού1:Υί, με τ~ ίερ~ α,ότά.. Κα,
νεΙς άπο τοuς ΠΡΟΥίΥούμενους α,ότοκρά.τορες δεν τ~ εΤχε ενο
χλήσει κι ετσι εΤχα,ν κειμήλια, xpυσ~ κα,Ι ά.σημένια, κα,ί κο-

1.
2.

Βλ . σελ.

Βιβλ.

11.

27.
ι.
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σμ~μιxτιx με ά.νιxρiθμ-ητιx πετρά,διιχ ά.μUθ'YjΤ'Yjς ά.ξίιχς κΙΧί σπί
τιιχ κΙΧί πλΥιθος χωριck κιχί μεγά,λες έκτά,σεις γΥις σ' δλ'Yj
τή χώριχ κι δ,τι άλλο ε!δος πλοότου μπορεί δ άνθρωπος
νck ςριχντιχστε ί κΙΧί νck κιχτονομά,σει. Πολλοί μά,λιστιχ άνθρω

ποι, μολονότι στήν πίστ'Yj τους Ύjτιxν ορθόδοξοι , με το πρόοχ'Yj
μιχ δτι οε δουλειές τους τοuς το έπέσΙΧλλιχν, σιοπορίζοντιχν

πά,ντιχ ά.πο τck εερck ιχυτά,. Ό ιχυτοκρά,τοριχς λοιπον ά.ςρΙΧίρεσε
ξιχςρνικck δλΙΧ τck χρ~μιxτιx ά.πο τck έν λόγω εερά" ά.ςροσ πρωτιχ

δ~μευσε τίς ΚΤ'Yjμιχτικές τους περιουσίες. 'Έτσι πολλοί ά.πο
τοuς ά.νθρώπους ιχυτοuς εμεινιχν ά.πο τότε χωρίς πόρους ζωης.
Πολλck πρόσωπιχ έξά,λλου άρχισιχν ευθuς νck περιςρέροντιχι
πιχντοσ κΙΧί νck ά.νιχγκά,ζουν δποιον ιχερετικο σιινιχντοσσιχν ν'

ά.πιχρν'Yjθεί τήν πιχτροπιχρά,δοτ'Yj πίστ'Yj του . Έπειδή δμως ιχυ
τή ή πρά,ξ'Yj ςρά,ν'Yjκε ά.νόσιιχ στοuς ά.γροτικοUς πλ'Yjθυσμοuς, ά.
ποςρά,σισιχν δλοι ν' ά.ντιστΙΧθοσν σ' έκείνους ποι, τοuς έπέσιχλ

λιχν ν' ά.λλά.ξουν τήν πίστ'Yj τους. Πολλοί λοιπον σκοτώνοντιχν
ά.πο τοuς στριχτιωτες κιχΙ πολλοί εδωσιχν οε ίδιοι τέλος στή
ζω~ τους πιστεόοντιχς, μέσιχ στήν άoςppoauv'Yj τους, δτι κά,νουν

ενιχ εργο ίίψιστ'Yjς ευσέσειιχς. οε περισσότεροι πά.ντως ά.π'
ιχυτοός, ξεριζωμένοι ά.πο τήν πιxτρικ~ τους γη, επιχιρνιχν το
δρόμο τής έξορίιχς. οε Μοντιχνοί ποι, κιχτοικοσσιχν στή Φρυ
γίιχ κλείστ'Yjκιχν ά.πο μόνοι τους μέσιχ στck ίερά, τους κΙΧί, 6ά,
ζοντιχς ςρωτιck στοuς νιχοός, χά.θ'Yjκιχν μιχζί τους χωρίς κιχνένιχ

λόγο . ΤΟ ά.ποτέλεσμιχ Ύjτιxν δτι δλόκλ'YjΡ'Yj ή ΡωμΙΧLκή Λυτο
κριχτορίιχ Ύjτιxν YEμάot'Yj ςρονικck κΙΧί έξορίες.

Άμέσως ίίστεριχ θεσπίσΤ'Yjκε ενιχς τέτοιος νόμος κΙΧί γιά.
τοuς Σιχμιχρείτες κιχΙ τότε ξέσπιχσιχν στήν , ΠΙΧλιχιστίν'Yj &κιχτά.

πιχυστες τιχριχχές. 'Όσοι κιχτοικοσσιχν στή δικ~ μου πιχτρίδΙΧ,
τήν Κιχισά.ρειιχ, κιχΙ στΙς άλλες πόλεις, πιστεόοντιχς δτι ε!νιχι
6λιχκωδες νck ύποστοσν δπoιoδ~πoτε κιχκό γιά. xιxp'Yj
άνό'Yjτου

ένός

δόγμιχτος , άλλΙΧξιχν το 5νομιχ ποι, ε!χιχν τότε με

τό 5νομιχ των Χριστιιχνων κΙΧί, με τό πρόΟΧ'Yjμιχ ιχυτό, τck κιχ
τά,ςρεριχν νck γλιτώσουν ά.πό τόν κίνδυνο ποι, τοuς ά.πειλοσσε
έξιχιτίιχς τοσ νόμου. ~Oσoι &π' ιχυτοuς ε!χιχν εστω κΙΧί λίγΎl

λογική κΙΧί ΣUVEO'YJ δεν δΙστιχσιχν κΙΧθ6λου νck ά.σπιχστοσν τήν
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όρθόδο ξη πΙστη , οΙ περισσότεροι ομω ς, α.γανακτισμένοι ποι)
α.ναγκά,στηκαν α.πό τό νόμο ν' α.παρνηθοσν παρ α. τη θέλησή
τους τό πατροπαρά,δοτο

δόγμα , προσχώρησαν

στη

στιγμη

στοuς ΜανιχαΙους καΙ τοuς α.πoκαλoιiμενoυς Πολυθέου ς . Ο Ι
γεωργοΙ εξά,λλου συγκεντρώθηκαν ολοι μαζΙ κι &ποψά,σισαν
να. σηκώσουν τα. οπλα εναντΙον τοϋ αυτοκρά,τορα πρ06ά,λ

λοντας ώς αότοκρά,τορά, τους κιiπoιoν ληστη όνόματι 'Ιου
λιανό, γιό τοϋ Σα6ά,ρου. Για. ενα διά,στημα α.ντεξαν στη σόγ
κρουση με τοuς στρατιωτες, επειτα ομως νικήθηκαν καΙ σκο

τώθηκαν ολοι, μαζΙ με τόν &ρχηγό τους. Λένε οτι στη μά,χη
αυτη χιiθηκαν έκατό χιλιά,δες α.νθρωποι καΙ 1ι γη εκεΙνη,

ποι) εΤναι 1ι πιό ευψορη τοϋ κόσμου, ~μεινε &πό τότε ερημη
&πό καλλιεργητές . Άλλα. καΙ για. τοuς Ιδιοκτητες της γης
ποι) ~ταν ΧριστιανοΙ 1ι όπόθεση αυτη ε!χε καταστρεπτικες
συνέπειες: ενω 1ι γη δεν τοuς &πέψερε πια. τΙποτε, ~ταν

u-

ποχρεωμένοι να. πληρώνουν στόν αυτoκριiτoρα τόν 6αρότατο
ετήσιο ψόρο στόν αΙώνα τόν &παντα, επειδη οΙ &ρχε ς δεν ~δει

χναν ποτε ο!κτο προκειμένου να. τόν εΙσπριiξoυν.
Μετα. &πό τοuς Σαμαρείτες α.ρχισε να. καταδιώκει τοuς
&ποκαλοόμενους 'Έλληνες!, υπ06ιiλλoντά,ς τους σε σωματικα.
6ασανιστήρια καΙ &.ρπιiζoντας τα. χρήματιi τους. Άκόμα κι
οσοι &π' αυτοός, στην προσπά,θειά, τους να. γλιτώσουν με τα.

λόγια &πό τΙς επικεΙμενες συμψορές, &ποψά,σισαν να. &σπα
στοϋν δηθεν τη χριστιανικη θρησκεΙα, αυτοι λοιπόν, τΙς πε
ρισσότερες ψορές, συλλαμ6ά,νονταν δστερ' ιiπό λΙγο να. κά,

νουν σπονδες καΙ θυσΙες καΙ α.λλα ιi νόσια εργα

[ ... ] 2

για. τα.

οσα εκαμε στοuς Χριστιανοuς θα. μιλήσω στό έπόμενο μέρος
της διήγησής μου.

"rστερα

ιiπαγόρεψε με νόμο &κόμα καΙ την παιδερα

στΙα' δεν εξέταζε ομως ποιοΙ παρέ6αιναν τό νόμο μετα. την
~κδoσή του , ιiλλα. ιiσχoλoϋνταν με κεΙνου ς ποι) ε!χαν προσ6λη

θεί ιiπό την &σθένεια δποτεδήποτε στό παρελθόν. "Οσο για.

1. του ς πιστους της άρχσι(σις tλληνικ7jς θΡ7Jσκε(σις.
2. Στο σ7Jμειο σιύτο ~χει 8ισιπιστωθει χάσμσι.

[11. 35-41]
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την ποινικη δΙωξη των &τόμων α.υτων, διεξα.γότα.ν χωρις νiΧ
τηρείτα.ι κα.νένα.ς &πο τους κα.νόνες: τους επιβα.λλότα.ν πoινΎj

&κόμα. κα.ι χω ρις νiΧ υπά.ρχει κα.τήγορος κα.ι &ρκοοσε δ λό
γος ένος &νδρας η ένας &γοριοο, &κόμα. κα.ι δούλοu, αν τό
'φερνε ή τύχη, που εξα.να.γκα.ζότα.ν μάλιστα. νiΧ κα.τα.θέσει ε
να.ντΙον τοΟ

xuplou

τοu, γιiΧ νιΧ θεωρηθεί οτι είχε εξα.κριβω

θεί ή ενοχή. ''Oποιοuς λοιπον σuνελά.μβα.να.ν με τον τρόπο
α.υτόν, τους έκοβα.ν τιΧ γεννητικιΧ Οργα.να. κα.ι τους δια.πόμ

πεuα.ν. Στην &ρχη ομως δεν επέβα.λλα.ν σε ολοuς την πoινΎj
α.υτή, &λλιΧ μόνο σ' α.υτους που θεωροοντα.ν Π ρά.σινοι η κά.

τοχοι πολλων χρημά.των η είχα.ν κα.τιΧ τύΧΎj πέσει στΎj δuσμέ
νεια. των τuρά.ννων γιιΧ κά.ποιο λόγο.

ΆλλιΧ κα.ι γιιΧ τους &στρολόγοuς είχα.ν μεγά.λο μΙσος. Γι'
α.υτο κα.Ι μόνο δ &ξιωμα.τοοχος που ~τα.ν &.ρμόδιος γιιΧ τους
κλέφτες τους βα.σά.νιζε χωρίς κα.νένα.ν &λλο λόγο κα.Ι, &φοο
τους μα.στΙγωνε &λόπητα. στΎj ρά.χη, τους έβα.ζε επά.νω σε κα.
μYjλες κα.ί τους δια.πόμπεuε σ' ολη την πόλη, γέροuς &νθρώ
ποuς κα.Ι γενικιΧ &ξιοσέβα.στα. πρόσωπα., κι ας μΎjν είχε νιΧ
τους προσά.ψει κα.μιιΧ &λλη κα.ΤΎjγOΡΙα., πα.ριΧ μόνο οτι l1θελα.ν
νιΧ κα.λλιεργοον την επιστήμη των &στρων σ' ενα.ν τόπο σιΧν

κι α.υτόν. 'Έφεuγα.ν λοιπαν &κα.τά.πα.uστα. μεγά.λα. πλήθη &ν
θρώπων, σχι μόνο γιιΧ τις χωρες των βα.ρβά.ρων &λλιΧ κα,Ι

γιιΧ τις πιο &πομα.κρuσμένες περιοχες τοΟ ρωμα.ϊκοΟ κρά.τοuς.

Τόσο στην ύπα.ιθρο οσο κα.Ι σ' ολες τις πόλεις κά.θε στιγμη
μΠΟΡΟΟσε νιΧ το δεί κα.νεΙς δτι οΙ περισσότεροι ~τα.ν ξένοι. Ό
κα.θένα.ς, προκεψένοu νιΧ &ποφύγει την κα.τα.δΙωξη, ~τα.ν πρδ
θuμος ν' &λλά.ξει την πα.τρική τοu

yYj

με μιιΧ ξένΎj σιΧν νιΧ είχε

πέσει ή πα.τρΙδα. τοu στιΧ χέρια. τοΟ εχθροΟ. ΤιΧ πλούτη λοι

πον α.υτων που θεωροοντα.ν ευποροι κα.Ι στο Βuζά.ντιο κα.Ι σε
κά.θε &λλη πόλη -ύστερα. βέβα.ια. &πο τους σuγκλητικoυς

δ 'Iοuστινια.νΟς κα.Ι ή Θεοδώρα. τιΧ κα.τα.χρά.στΎjΚα.ν κα.Ι τιΧ οΙ
κειοποιήθηκα.ν με τους τρόποuς που &νέψερα.. Πως ομως τιΧ
κα.τά.φερα.ν νιΧ στερήσοuν &κόμα. κα.Ι &πο τους σuγκλητικoυς

δλόκλΎjΡΎj την περιοuσΙα. τοuς, θιΧ το εκθέσω ευθυς &μέσως.
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ιβ'. Ζοσσε στό Βuζά.ντtο ενα.ς &νθρωπος όνόμα.τt Ζ-ήνων, εγ

γονός εκείνου τοσ ΆνθεμΙου που είχε ΠΡΟ1jγοuμένως τη 6α.
atAtxij εξουσΙα. στην Έσπερία.. Αύτόν λοΙπόν τόν δtόρtσα.ν
έπίΤ1jδες δtοtΚ1jτη της Αιγόπτου κα.Ι τόν εστεtλα.ν εκεί. 'Ε
κείνος ομως ψόρτωσε στό πλοίο Τά. πtό πολUτtμα. πρά.γμα.τα.

xt

έτοψ,ά.στ1jκε νά. άποπλεUσεt. Είχε στην κα.τοχ-ή του άσ-ήμt

σε άμέΤΡ1jΤ1j ποσόΤ1jΤα. κα.Ι xpuaIXιptxάo στολtσμένα. με μα.ργα.
ρtτά.ρtα. κα.ί σμα.ρά.γδtα.

xt

&λλους πα.ρόμοtοuς πολuτtμοuς λί

θους. ΑύτοΙ λοtπόν πλ-ήρωσα.ν κά.ποtοuς άπό τους άνθρώπους
ΤΟύς που τους θεωροσσα.ν &.πόλυτα. εμπtστοuς κα.ί τους πρόστα.

ξα.ν νά. μετα.ψέρουν εξω τά. πρά.γμα.τα. οσο γΡ1jγορότερα. μπο
ροσσα.ν

xt

&.ψοσ 6ά.λουν ψωτtά. στό &.μπά.ρt, νά. &.να.γγείλουν

στόν Ζ-ήνωνα. οτt &.πό μόν1j Τ1jς ξέσπα.σε fι πuρκα.γtά. στό

πλοίο κα.Ι χά:θ1jκα.ν τά. πρά.γμα.τα.. Δεν πέρα.σε πολυς κα.φός
xt ετυχε νά. 6ρεί τόν Ζ-ήνωνα. α.ΙψνΙδtος θά.να.τος, xt α.ύτοί,
ώς κλ1jρονόμοt του, EytvIXV &.μέσως XUptOt της περtοuσία.ς
του , πα.ροuσtά.ζοντα.ς ενα. είδος δtα.θ-ήΚ1jς που θρuλείτα.t οτt
δεν την εγρα.φε ό ίδtος ό Ζ-ήνων.

Με τόΥ !otO τρόπο α.ύτοα.να.γορεUΤ1jκα.ν κλ1jρονόμοt κα.Ι
τοσ Τα.τtα.νοU κα.Ι τοσ Δ1jμοσθέν1j κα.ί της Ίλα.ρα.ς, οι όποίοt
εκτός των &λλων ~τα.ν κα.Ι δtα.κεκρψένα. μέλ1j της ρωμα.ϊ
κης συγκλ-ήτου, Σε όρtσμένες εξά.λλου περtπτώσεtς γίνοντα.ν

XUptOt ξένων περtοuσtων κα.τα.σκευά.ζοντα.ς Oxt δtα.θηκες άλ
λά. επtστολές. 'Έτσt &'κρt6ως EytvIXV κλ1jρονόμοt τοσ Δtονuσίοu
που κα.τοtκοUσε στόν ΛΙ6α.νο κα.Ι τοσ 'Iωά.νν1j, τοσ

ytou

τοσ

ό 'όποίος, οπως &'νέψερα. στό ΠΡΟ1jγοuμενο μέρος
της ίστορία.ς μου l , Oόe1jXE otάo της 6ία.ς στους Πέρσες ώς

BIXatAElou,
ομ1jρος,

xt

α.ς ~τα.ν τό επtψα.νέστερο πρόσωπο σ'

oA1j

την

'Έδεσσα.. Αύτόν λοtπόν τόν 'Iωά.νν1j ό Χοσρό1jς &.ρνtότα.ν νά.
τόν ξα.να.ψ-ήσεt έλευθεΡΟ 1 επtκcx.λοUμενος οτt οι Ρωμα.ίοt εΤχιχν
πα.ρΙΧ6εί ολες τΙς συμψωνίες, στ' Ονομα. των όποίων α.ύτό ς

τους είχε δοθεί ώς ομ1jρος &'πό τόν BEAtaάoptO, κα.ί πρό6α.λλε
την &'ξίω01j νά. τόν &'ποδώσεt lνα.ντt ΧΡ1jμά.των ώς α.ίχμά.λω-

1.
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το πολέμου. Τότε ή για.για. τοίί σ.νθρώπου α.δτοίί (για.τΙ ζοίί
σε τότε σ.κόμη) πρόσψερε τα. λότρα., ενα. ποσό οχι μικρότερο
σ.πό δυό χιλιά.δες λίτρες σ.σ~μι, κα.ί προσδοκοίίσε δτι ετσι . θα.
έξα.γόρα.ζε τόν έγγονό της. ''Οτα.ν δμως τα. λότρα. α.δτα. εψτα.

σα.ν στή Δά.ρα. 1 , τό 'μα.θε δ α.δτοκρά.τορα.ς κα.ί δεν έπέτρεψε
τήν έκτέλεση τijς συμψωνία.ς για. να. μή μετα.ψέρετα.ι, κα.

θως είπε, δ πλοίίτος τών Ρωμα.ίων στοΙΙι; ι)α.ρι)ά.ρους. Δεν πέ
ρα.σε πολΙΙς κα.ιρός κα.Ι δ Ίωά.ννης σ.ρρώστησε κα.Ι πέθα.νε κι
δ διοικητής τijς πόλης, κα.τα.σκευά.ζοντα.ς κά.ποια. έπιστoλ~,

είπε πως δ Ίωά.ννης, 'έπειδή τά.χα. ήτα.ν ψ(λος του, τοίί είχε
γρά.ψει πρΙν σ.πό λίγο δτι έπιθυμία. του ήτα.ν να. περιέλθει

ή περιουσία. του στόν α.δτοκρά.τορα.. Άδόνα.το δμως να. σ.πα.
ριθμ~σω τα. δνόμα.τα. δλων τών &λλων, τών δποίων α.ότοΙ εγι
να.ν α.ΙΙτομά.τως κληρονόμοι.

Πά.ντως, ως τή στιγμή ποΙΙ εγινε ή στά.ση ή σ.ποκα.λοό

μενη τοίί Νίκα. 2 , θεωΡΟίίσα.ν κα.λό να. μα.ζεόουν τΙς περιουσίες
τών πλουσίων μία. μία.. ''Οτα.ν δμως, δπως εχω ήδη σ.να.ψέρει 3 ,
συνέι)η να. γίνει ή στά.ση α.ότ~, τότε πιά., σ.ψοίί δ~μευσα.ν

15-

λες μα.ζΙ τΙς περιουσίες δλων σχεδόν τών συγκλητΙΚών, Οια.
χειρίστηκα.ν δπως ήθελα.ν δλα. τα. κινητα. κα.Ι τΙς πιό εδψορες

έκτά.σεις γijς. 'Τ στερα. διά.λεξα.ν δσα. χωρά.ψια. Οψειλα.'Ι να.
πληρώνουν ι)α.ριι κα.ί δυσι)ά.στα.χτο ψόρο κα.Ι τα. σ.πέδωσα.ν
στοΙΙς προηγοόμενους κα.τόχους τους με τό πρόσχημα. τ'Yjς ψι

λα.νθρωπία.ς. Συνεπώς οί &νθρωποι α.ΙΙτοί, κα.θως σ.πό τό ενα.
μέρος οί ψοροεισπρά.κτορες τοΙΙς ει)α.ζα.ν τiι θηλια. στό λα.tμO κι

σ.πό τό &λλο τοΙΙς σ.ψά.νιζα.ν τα. χρέη, ποΙΙ οί τόκοι τους ετρε
χα.ν, σα.ν να. λέμε, δλοένα., εζ ησα.ν χωρίς να. θέλουν τή ζω~
τους ποΙΙ εμοια.ζε με σ.ργό θά.να.το. Γι' α.ότοΙΙς τοΙΙς λόγους δ

Ίουστινια.νός κα.Ι ή θεοδώρα., τόσο σε μένα. δσο κα.ί σε πολ
λοΙΙς σ.πό μιiς δεν ψα.ίνοντα.ν πια. δτι ε!να.ι &νθρωποι, σ.λλά

1. « ές Δάρας» στο πρωτότυπο . Ή πόλ'l) τώρα λέγεται Δάριχ,
2. ΤΟ 532 μ.Χ. οΙ φατρΙες των Πράσινων καΙ των Βένετων ΈVώ·
O'l)xoιv σΙ: μια &.πεγv ω σμέv'l) έξέγεpσ1J έναντίον του Ίοuστιν~ιχνου .
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ενσ. είδος &.ποτρόπσ.ιοι δσ.Ιμονες κα.Ι, δπως λένε οε ποι"l)τές ,

μάστιγες1 ~τα.ν ποό, με τ~ν πρόθεση νιΧ κα.τα.στρέΨουν κι οε
δυο μα.ζΙ δλα. τ' &.νθρώπινσ. , κα.Ι τιΧ γέν"l) κσ.Ι τιΧ εργσ. , δσο
μποροσσα.ν πιο ευκολα. κα.Ι πιο γρΎιγορσ., πήρα.ν &.νθρώπιν"l)
μoρψ~ κσ.ί, ώς &.νθρωποδα.ίμονες, συντάρα.ξα.ν με τον τρόπο

α.δτΟν τ~ν οικοuμέν"l) δλόκλ"l)ρ"l). 'Ένα. τέτοιο έπιχείρ"l)μα. θιΧ
μποροσσε νιΧ το τεκμ"l)ριώσει κα.νείς, έκτος των &λλων κα.Ι με

τ~ OUνα.μ"l) που είχα.ν τιΧ εργσ. τους. ΤΙΧ δα.ιμόνια. δ"l)λα.δ~ συμ6α.Ινει νιΧ δια.κρίνοντα.ι &.πΟ τιΧ &.νθρώπινσ. πλάσμα.τα. με πολ
λες δια.ψορές τους. Πράγμα.τι , &.πΟ τιΧ πσ.μπάλσ.ια. χρόνια.,
πολλοΙ &νθρωποι που &.να.δείχτ"l)κα.ν έξα.ιρετικιΧ έπίψο60Ι, είτε
&.πΟ ψυσικοσ τους είτε &.πΟ κάποια. συγκυρία., κσ.τέστρεψα.ν μό
νοι τους &λλοι πόλεις, &λλοι χωρες rι κάτι πα.ρόμοιο, κα.
νεΙς δμως, έκτος &.πΟ τους &.νθρώπους α.δτοός, δεν στάθ"l)κε
εκα.νΟς νιΧ ψέρει τ~ν κα.τα.στρoψ~ σ' δλ"l) τ~ν &.νθρωπότ"l)τα. κα.Ι
νιΧ ρίξει σε συμψορες δλ"l) τ~ν οlκοuμέν"l). τους δικοός τους
σκοπους τους υπ"l)ρετοuσε &.κόμα. κι ή

ttJX"l)

&.περγα.ζόμεν"l) μα.

ζί τους τ~ν κσ.τα.στρoψ~ &.νθρώπινων υπάρξεων' &.π6δειξ"l) δτι,
περίπου τ~ν ίδια. έποχΎι, ετυχε νιΧ γίνουν μεγάλες κα.τα.στρο
ψες &.πΟ σεισμους κα.Ι λοιμους κα.Ι κσ.τα.ποντισμοός, δπως θιΧ

έξ"l)γ1jσω &.μέσως πα.ρα.κάτω. ΤιΧ ψο6ερά τους εργσ. λοιπον δεν
τιΧ έκτελοσσα.ν με &.νθρώπιν'Yj, &.λλιΧ με &λλου είδους OUνα.μ'Yj .

Λένε μάλιστα. δτι κα.Ι ή ϊδια. ή μ"l)τέρα. τοσ Ίουστινια.νοσ
Ισχυριζ6τσ.ν σε μερικους &.πΟ τους ψιλους Τ'Yjς στι δεν ~τα.ν
γιος τοσ Σα.66α.τίου ουτε κα.νενΟς &λλου &.νθρώπινου πλάσμα.

τος . ΔΙ'Yjγι6τα.ν δτι λίγο πρΙν μείνει εγκυος σ' α.δτόν, τ~ν έπι
σκεπτότα.ν ενα. δα.ιμόνιο που ~τα.ν 6έ6α.ια. &'6ρα.το, &.λλιΧ τής

εδωσε τ~ν έντόπωση δτι τ~ν πλ'Yjσία.σε ώς &νδρα.ς που εκα.με
ερωτσ. με γυνα.ίκα. κι υστερα. έξα.ψα.νίσΤ'Yjκε σιΧν σε Ονειρο.

ΆλλιΧ κα.Ι μερικοΙ &.π' σ.δτους που κά;θοντσ.ν σε κάποιες
προχωΡ'Yjμένες ώρες τής νόχτα.ς κσ.Ι συνομιλοσσσ.ν μ' σ.ότΟν

1. «

βροτολΟΙΥώ

»

στο πρωτό-roπο, χοιτιΧ τον ΣουΙδοι

« βροτολοι

ΥΟΙ». Πρβλ. Όμ. Ε. 31 : 'Άρες 'Άρες βροτολΟΙΥέ' ΑΙσχόλου 'Ικέτιδες,

66(. :

βροτολΟΙΥος 'Άρης.
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(στο πα.λιiτι προψα.νώς) -&.νθρωποι που ~ ΦυχΎι τους ήτα.ν
ά.γνη- νόμισα.ν πώς εΙδα.ν μπροστli τους, &.ντΙ γι' α.υτόν,

κιiποιο &.γνωστο σ' α.υτους δα.ιμόνιο. Ό ενα.ς έλεγε οτι τον
εΙδε ν~ σηκώνετα.ι ξα.ψνικ~ &.πΟ τον 6α.σιλικΟ θρόνο κα.Ι ν~
γυρΙζει γύρω γύρω στο δωμά,τιο -κι &.λΎιθεια., ποτ ε δεν σu
νΎιθιζε νιΧ μένει κα.θισμένος γιιΧ πολυ- κι οτι το κεψιiλι του

Ίουστινια.νου έξα.ψα.νΙστηκε κα.Ι του ψιiνηκε οτι το όπόλοιπο
σώμα. του εκα.νε α.υτους τους μεγιiλους γύρους. Ό σuνoμιλη
τΎις του στεκότα.ν έκεί γιιΧ μεγιiλο διιiστημα. κα.τα.στενοχωρη
μένος κα.ί έντελώς &.μΎιχα.νος με την Ιδέα. δτι κά,τι δεν πά,ει

κα.θόλου κα.λιΧ με τ~ μιiτια. του. ~T στερα. δμως ξα.να.γύρισε,
κα.θώς έλεγε, το κεψά,λι στο σώμα. κα.Ι του ψά,νηκε δτι α.υτιΧ
που έλειπα.ν πρΙν, πα.ρα.δόξως σuνα.ρμoλoγΎιθηκα.ν. "Αλλος πά,
λι έλεγε οτι 6ρισκότα.ν στο πλά,ι του Ίουστινια.νου ένώ έκεί
νος κα.θότα.ν κα.Ι ξα.ψνικιΧ του ψά,νηκε δτι το πρόσωπό του ε
γινε σιΧν κρέα.ς χωρίς χα.ρα.κτηριστικli: οuτε τιΧ ψρύδια. ουτε

τιΧ μά,τια. ήτα.ν στη θέση τους κα.Ι γενικιΧ δεν εΙχε κα.νένα. α
πολύτως χα.ρα.κτηριστικό· μετιΧ δμως απο κά,ποιο διά,στημα.

εΤδε, λέει, νιΧ έπα.νέρχοντα.ι τιΧ χα.ρα.κτηριστικιΧ του προσώ

που. ΑυτιΧ που γριiψω δεν τ~ εΙδα. δ ίδιος, &.λλιΧ τιΧ &κουσα.
απο α.ότους που Ισχυρίζοντα.ι δτι τιΧ εΙδα.ν έκείνον τον κα.ιρό.

Λένε έπΙσης οτι κα.Ι κιiποιον μονα.χΟ έξα.ιρετικ~ αγα.πη
το στο θεο τον επεισα.ν α.ότοΙ που ζουσα.ν μα.ζΙ του στην ερrιμo

νιΧ πιiει στο Βυζιiντιο γιιΧ ν~ όπερα.σπίσει τους κα.τοΙκους τ-ης
γύρω περιοχ-ης, που όπέψερα.ν τ~ πιiνδεινα. &.πΟ την κα.κομε

τα.χείριση κα.Ι την &'δικΙα.. υΟτα.ν εψτα.σε έκεί του δόθrικε,
λένε, αμέσως ~ &.δεια. νιΧ πα.ρουσια.στεί στον α.Uτοκρliτορα.· τη
στιγμη ομως που έπρόκειτο νιΧ πα.ρουσια.στεί σ' α.ότόν, πιiτrισε
με το ενα. πόδι το κα.τώψλι του, &.λλιΧ ξα.ψνικ~ &.ρχισε νιΧ περ
πα.τά,ει &.νά,ποδα. κα.ί εκα.νε πΙσω. Ό ευνουχος λοιπον που τον
εΤχε δδηγΎισει μέσα. κα.θώς κα.ί δσοι ήτα.ν πα.ρόντες έκεί πα.
ρα.κινουσα.ν με έπιμονη τον &νθρωπο νιΧ προχωρΎισει μπροστli,
α.ότΟς δμως όχι μόνο δεν εδωσε κα.μιιΧ απολύτως απά,ντrιση,

&.λλ~ κα.ί εψυγε ιΧπο κεί, πα.ρ.ουσιιiζοντα.ς την ε Ικόνα. &.νθρώ

που που εΙχε πιiθει ~μιπλrιγΙα., κα.Ι π-ηγε στο δωμά.τιο οπου
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εΙχε κα.τα.λt)σει· δτα.ν οΙ &κόλουθοί του ζ ~τησα.ν νιΧ μιiθoυν
για.τί το εκα.με α.υτό , λένε πώς εΙπε κα.θα.ριΧ ΟΤΙ στο Π α.λιi

τι είχε δε! νιΧ κά,θετα.ι στο θρόνο δ &ρχοντα.ς των δα.ψόνων
κα.Ι 6έ6α.ια. δεν θιΧ μποροσσε νιΧ συνoμιλ~σει μα.ζί του ουτε νιΧ

τοσ ζητ~σει τΙποτε. Έπιπλέον πως θιΧ Ύ"jτα.ν δυνα.τΟ νιΧ μ+ιν
είνα.ι ενα.ς κα.κοποιΟς δα.Ιμονα.ς α.ότΟς δ &νθρωπος πού δεν
χόρτα.σε ποτε ουτε πιοτο ουτε ψα.ι ου'τε uπνο, &λλ' &ψοσ δο
κίμα.ζε δπως δπως κά,τι &π' α.ότιΧ ποΙΙ τοσ είχα.ν πα.ρα.θέσει ,
&ρχιζε νιΧ τριγυρίζει στο πα.λά,τι μες στ' &γρια. μεσά,νυχτα.,
μολονότι

είχε

δια.60λεμένο πά,θος γιιΧ τΙς

tρωτικες

&πο

λα.ύσεις;

ΆλλιΧ κα.Ι γιιΧ τη θεοδώρα. λένε μερικοΙ &πο τούς ερα.
στές της οτι , Οτα.ν δούλευε στο θέα.τρο, κά,ποιο δα.ιμόνιο tμ
ψα.νίστηκε μπροστά, τους σε κά,ποια. νυχτερινη ωρα. κα.Ι τούς

εοιωξε &πο το δωμά,τιο, οπου περνοσσα.ν μα.ζΙ της τη νύχτα..
ΤΗτα.ν tπΙσης κα.Ι μιιΧ χορεύτρια., δνόμα.τι Μα.κεδονία., της
ψα.τρΙα.ς των Βένετων της Άντιόχεια.ς, πού είχε &πoκτ~σει
μεγά,λη tπφρο~. τη OUνα.μ~ της την l5ψειλε σε κά,ποια. γρά,μ

μα.τα. πού εστελνε στον Ίουστινια.νΟ τον κα.φΟ πού α.υτοκρά,
τορα.ς Ύ"jτα.ν &κόμα. δ Ίουστίνος. Με τιΧ γριiμμα.τα. α.ότιΧ κα.

τέστρεψε οποιους ~θελε &πο τούς επιψα.νε!ς της Ά να.τολ ης
κα.Ι τιΧ χρ~μα.τά, τους ψρόντιζε νιΧ κα.τα.τΙθεντα.ι στο δημόσιο .
Γι' α.ότη τη Μα.κεδονΙα. λένε δτι κά,ποτε, tvGJ κα.λωσόριζε τη

θεοΟώρα. πού επέστρεψε &πο την Αίγυπτο κα.Ι τη Λι6ύη , πα.
ρα.τ~ρησε οτι Ύjτα.ν πολύ ενοχλημένη κα.Ι στενοχωρημένη γιιΧ
την προσ60λη πού είχε ίιποστεΤ &πο τον Έκη6όλιο l κα.Ι γιιΧ
κά,ποια. χρ~μα.τα. πού είχε χά,σει στο τα.ξίδι α.ότΟ κι δτι την
πα.ρηγόρησε κα.Ι της εδωσε θά,ρρος λέγοντά,ς της οτι ή τύχη
μποροσσε νιΧ της χα.ρίσει κα.Ι πά,λι μεγά,λα. πλούτη. Τότε, λέ

νε , ή θεοδώρα. είπε ΟΤΙ πρά,γμα.τt, τη νύχτα. tκεΙνη είχε δε!
κα.Ι ονεφο πού την πρόστα.ξε νιΧ μη νοιά,ζετα.ι κα.θόλου γιιΧ
χρ~μα.τα. για.τΙ, Οτα.ν θιΧ εψτα.νε στο Βυζά,ντιο , θιΧ πλά,για.ζε
με τον &ρχοντα. των δα.ψ.όνων κα.Ι δπωσδ~πoτε θιΧ ζοσσε μα.ζί

1. Ό Έκηβόλιοι; &:νιχφέρετιχι ώι; Έκηβ6λοι; στη σελ. 74.

[12. 32 - 13.

~]

93

Α ΠΟΚΡΤΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

του ως νόμιμ'Yj γυνα.ίκα. του

xt

α.ύτΟς θα: τ1jς

lotVE

Ολα. τα:

πλούτ'Yj του κόσμου.

1Υ"
Αύτα: πά.ντως, οπως εχω πεί, εγtνα.ν ετσt κα.τα: τ~ γνώ
μ'Yj των περωσότερων. 'Όσο ytQ: τον χα.ρα.κτ~ρα. του Ίουστt
νtα.νου γενtκότερα., fιτα.ν ιiκρt6ως δπως τον εχω περιγρά;ψεt
κα.ι έπίO'Yjς πα.ρουσtα.ζότα.ν κα.τα.ΟεχτtκΟς κα.Ι πριΧος σ' α.ύτους

που ερχοντα.ν σε έπα.ψ~ μα.ζΙ του κα.ι κα.νεΙς οεν ετυχε να:
6ρεί τ'ήν πόρτα. του κλεtστ~, άλλα: ιiπενα.ντΙα.ς ποτε οεν

Opyt-

ζότα.ν ουτε κα:ν με έκεΙνους που οεν Τ'Yjρoυσα.ν ένώπtόν του

το πρωτόκολο στ'ή oτιxO'Yj ~ στα: λόγtα. τους.
κοκκίνtζε ιiπo ντροπ'ή

ytQ:

Kt

δμως, οεν

τ'ή oτιxO'Yj του α.ύτ'ή μπροστα: σε

κιΧποtον ιiπo κείνους που έπρόκεtτο να: δΟ'Yjγ'Yjθουν στον ολεθρο

ιiπ' α.ύτΟν τον

IOto.

Π ριΧγtJ.α.τt , ποτ ε οεν

&CP'YjOE

να: ψα.νεί

outE

'ίχνος οργής η Οξυθυμία.ς ένα.ντίον ιiνθρώπων που τον εΙχα.ν
προσ6ά;λεt, ιiλλά;, με πρόσωπο 1Jρεμο, με τα:
σμένα. κα.Ι με ψων'ή ouγκρα.Τ'Yjμέν'Yj,

lOtVE

cppUOtIX.

κα.τε6α.

Οια.τα.γ'ή να: θα.να.

τωθοσν μυρtά.Οες &νθρωποι που δεν εΙχα.ν ψτα.Ιξ~ι σε τΙποτε,
να: κυριευτουν πόλεις κα.Ι να: Ο'Yjμευθουν περιουσίες. Άπο τ'ή
ouμπεριψορά. του α.ύτ~ θα: νόΙ..Lιζε κα.νεΙς πως δ &νθρωπος

fιτα.ν μα.λα.κΟς σα:ν ιiρνιXκι. 'Ωστόσο, ιiν κα.νείς, προσπα.θών
τα.ς να: κιν~σει τον οΙκτο του γι ' α.ύτους που είχα.ν πέσει
στ'ή ουσμένειιΧ του, έπιχειρουσε να: έκλιπα.ρ~σει τ'ή ouγγνώι..L'Yj
του με τα.πεινες Ικεσίες, τότε ετριζε τα: δόντια. του κι εοει

χνε έξα.γριωμένος κα.Ι ετοιμος να: έκρα.γεί . Ι Σκοπός του fιτα.ν
να: χά.σουν κά.θε έλπίΟα. οΙ θεωρούμενοι ψίλοι του οτι θα:

μπορουσα.ν στο μέλλον να: ζ'Yjτ~σουν xιxp'Yj για: κά.ποιον.
Φα.ινότα.ν έπίO'Yjς ΟΤΙ ε!χε στα.θερ'ή πίστ'Yj στον Χριστό,
ιiλλα: κι α.ύτΟ

ytQ:

τον ιiψα.νισι..LΟ των UΠ'Yjκόων του. Για.τΙ έπέ

τρεπε στους Ιερείς να: πα.ρα.6ιιΧζουν πιο &ψο6α. τα: Οtκα.ιώμα.
τα. των &λλων κα.Ι τους ouνέχα.ιρε Οτα.ν κα.τα.λ~στευα.ν τους

1. « ~γριωμένoς τε κοιΙ σειrηρως μεστουσθοιι !δ6κει» : Πρβλ.
620, rιγριωμένοuς ~π' ιXλλ~λoισι κοιΙ σεσηρότοις.

ριστ . ΕΙρήνη,

Ά

[13. 5-10]
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σ.νθρώπους τ'Yjς πεΡΙΟχ'Yjς τους, πιστεύοντα.ς 8τι ετσι δεΙχνει
εόσέ6εια. προς τ~ θε'ία.. ''Οτα.ν μάλιστα. δΙκα.ζε τέτοιου είδους

δΙκες, θεωρουσε 8τι εκα.νε κα.Ι εργο εόσέ6εια.ς, ιiν τ~ κα.τά
ψερνε ν~ κερδΙσει τη δΙΚ"fj κα.Ι ν~ ψύγει σ.νενόχλ"fjτος κάποιος
πού εΙχε &ρπάξει, στ' Ονομα. τ'Yjς πΙσΤ"fjς, κάτι πού δεν του
σ.ν'Yjκε. π Ιστευε πως iι δικα.ιοσύν"fj συνΙστα.τα.ι στο ν~ όπε

ρισχύουν οΙ Ιερε'ίς σ.πο τούς ιΧντιδΙκους τους. Λότος δ ίδιος
κα.μάρωνε μετα.χειριζόμενος το πα.ρα.πέτα.σμα. τ'Yjς θΡ"fjσκεΙα.ς
δτα.ν οΖκειοποιουντα.ν με &νομα. μέσα. τΙς περιουσΙες ζωντα.
νων κα.Ι νεκρων κα.Ι τΙς σ.ψιέρωνε σ.μέσως σε κάποιον να.Ο

. γι~

ν~ μην επα.νέλθουν ποτε πι~ οΙ τΙτλοι lδΙΟΚΤ"fjσΙα.ς σε

κεΙνους πού εΤχα.ν όποστε'ί το &δικο. 'Επιπλέον, γι~ ν~ πετύ
χει τούς σκοπούς α.ότούς, δδ"fjγουσε στο θάνα.το ιΧνα.ριθμ"fjτοuς
σ.νθρώπους. 'Επιδιώκοντα.ς δ"fjλα.δη ν~ συνενώσει τούς πάν

τες σε μΙα. δοξα.σΙα. σχετικ~ με τον Χριστό, θα.νάτωνε 8λο
τον &λλο κόσμο κα.Ι μάλιστα. προ6άλλοντα.ς γι~ τ~ εργα. του

α.ότ~ το πρόσχ"fjμα. τ'Yjς εόσέ6ιια.ς' νόμιζε δ"fjλα.δη δτι δεν
ήτα.ν ψόνος ν~ σκοτώνει &νθρώπους πού κα.τ~

tUX"fj

δεν εΤχα.ν

την ίδια. πΙστ"fj μ' α.ότόν. 'Έτσι iι σο6α.ρότεΡ"fj ψροντΙδα. του
ήτα.ν iι &ένα."fj κα.τα.στροψη των &νθρώπων κα.Ι ποτ ε δεν ε
πα.υε ν~ έπινοε'ί, μα.ζΙ με τη γυνα.ίκα. του, τΙς κα.Τ"fjγορίες

πού θ~ UΠ"fjρετουσα.ν το σκοπό του. ω έπιθυμίες των δύο
α.ότων &νθρώπων τΙς περισσότερες ψορες εμοια.ζα.ν σ~ν

&-

δελψές. Άλλ~ κα.ί στ~ O"fjμε'ία. του χα.ρα.κτΎιρα. τους πού κα.
τ~ tUX"fj διέψερα.ν, κα.θένα.ς &πο τούς δυό τους "ιτα.ν κα.κοΎι
θ"fjς με τον τρόπο του κα.Ι πάλι κα.τέστρεψα.ν τούς UΠ"fjκόοuς

τους, εμψα.νΙζοντα.ς δμως εκ δια.μιίτρου &.ντΙθετες τάσεις. Λό
τος 6έ6α.ια. "ιτα.ν στην κρΙσ"fj του πιο σ.στα.θης ιΧπο ψτερο στον
&νεμο, υποκεΙμενος πάντα. σε κεΙνους πού ΎΊθελα.ν ν~ τον πα.

ρα.σύρουν δπουδΎιποτε τούς &ρεσε -εκτος ιiν το πράγμα. δδ"fj
γουσε σε ψιλα.νθρωπΙα. fι σε &πώλεια. κέρδους- κα.Ι δεν ε

πα.υε ποτε ν' &κούει δλοπρόθυμα. τ~ κoλα.κευτικ~ λόγια.. Ι Χω-

1. «

θώπας τε . λόγους Ι). Πρβλ. Πλ. Θεαίτητος,

175

Ε.

[13.11-19]
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ρίς καμια δυσκολΙα τον επειθαν οΙ κόλακες δτι είχε ιiνυψω

θεί πά,νω ιiπ' τή γΎί καΙ περπατουσε στον ιiέρα. 1
Ό Τρι6ωνιανος μά,λιστα, που -ηταν σύμ60υλός του, του
είπε δτι -ηταν όπερ60λικα ιiν~σuxoς μ~πως κά.ποια στιγμ'ή,
χωρίς να τον πά.ρουν είδYjσYj, ιiναλYjψθεί στους ουρανους ιiπo
τήν ευσέ6ειά. του. τους έπαΙνους, ~ μάλλον τΙς κοροϊδΙες τέ

τοιου ειδους , τΙς επαιρνε στα σ06αρά..2 Άλλ' ιiκόμα κι σ.ν
τό 'ψερνε ~ τύχYj να θαυμά.σει τΙς ιiρετές κά.ποιου, υστερα ιi
πο λΙγο τον χλεύαζε ώς κακόν. υΟ ταν έξά.λλου κακολογουσε
κά.ποιον ιiπo τους UΠYjκόους του, υστερα εκανε τά.χα πώς καΙ
πά.λι τον ε!χε σέ uπόλYjψYj, ιiλλά,ζoντας γνώμYj δλωσδιόλου

ιiναΙτια. Γιατί οΙ σκέψεις του ιiκoλoυθoυσαν δρόμους ιiντΙθε
τους μέ δσα δ ίδιος ελεγε καΙ μέ τήν έντύπωOYj που έπιθυ

μουσε να δώσει. ΟΟσο για τή σuμπεριψoρά. του τή σχετική
μέ τή ψιλΙα καΙ τήν εχθρα, τήν εχω ~δYj κά.πως περιγρά,ψει
ΧΡYjσψ.οποιώντας ώς τεκμ~ρια, στίς περισσότερες περιπτώ
σεις, τα εργα του έν λόγω ιiνθpώπoυ . 'Qς έχθρος -ηταν στα
θερος καΙ ιiμετακΙνYjτος, μέ τους ψΙλους του l5μως ~ταν πολυ

ιiσταθ'ής. Το ιiπoτέλεσμα -ηταν οτι κατέστρεψε πραγματικα

πά.ρα πολλους που ΠΡΟYjγουμένως τους ε!χε περΙ πολλου, ιiλ
λα δέν εγινε ψlλoς μέ κανέναν ιi-ι:t' δσους κά,ποτε ε!χε μισ~

σει. Άκόμα κι έκείνους που ψαινομενικα -ηταν οΙ πιο στενοΙ
καΙ πιο ιiγαπYjΤΟΙ ψlλoι του, αυτους ιiκρι6ώς υστερ' ιiπo λΙγο
τους παρά.δωσε στο θά,νατο για το χατΙρι τΎίς σuζύγoυ του
~ δπoιoυδ~πoτε &λλου, μολονότι ~ξερε καλα δτι έπρόκειτο να
θανατωθουν μόνο καΙ μόνο έξαιτΙας τΎίς ιiψoσΙωσ'ής τους προς

αυτόν. ΤΗταν δλοψά.νερο πώς δέν είχε σταθερή &ψοσΙωοYj σέ
τΙποτε &λλο έκτος &πο τήν &πανθρωπια καί τή ψιλΟΧΡYjμα

τΙα. Αυτήν 6έ6αια κανείς δέν στά,θYjΚε Ικανος να τον κά,μει
να τήν ιiπαρνYjθεί. ΣτΙς περιπτώσεις έξά,λλου πο\ι ~ σύζυγός
του δέν μπορουσε να πεΙσει τον &νδρα ΤYjς, τον παρέσυρε &θε-

λαι,

1. « 8τι μετέωρος άρθεΙ." κα.Ι άεροβα.τοΙ'!) ». Πρβλ.
225. Πλ. Άπολογlα 19c.
2. « έν τ<;> της 8ια.νοΙα.ς έποιείτο βεβα.Ι4> , » . Πρβλ.

Άριστ. Νεφέ
Θουκ . Π,

89.

96

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

[13. 19-27]

λά του στην πράξη πού α.υτη 1jθελε, κα.λλιεργώντα.ς του την
έλπ ίδα. ο τι σ.πό τό έν λόγω ~ργo θα. προέκυπτε μεγάλο χρη

μα.ταό ποσό. Για.τΙ δεν δΙστα.ζε κα.θόλου σ.κόμα. κα.Ι νόμους
να. θεσπίζει κα.ί πιχ.λι να. τούς κα.τα.ργετ για. τό &νομο κέρδος.
τη OLXΙXLoΣUvYj την σ.πέδιδε lSχι κα.τα. τούς νόμους πού
δ ιδιος είχε θεσπίσει, σ.λλα. οπως τόν κα.τηύθυνε τό Ορα.μα. τijς
πιό μεγάλης κα.!. τijς πιο μεγα.λόπρεπης χρημα.ταijς όπόσχε

σης . Για.τΙ .πίστευε ΟΤΙ δεν τοο προσά.πτει κα.μια. ντροπ-η να.
κα.τα.χρα.τα.ι με μικροκλοπές τΙς περιουσίες τών όπηκόων ΤΟ'J, .
δσάκις 6έ6α.ια. δεν μποροοσε να. τούς στερ1jσει τα. πά.ντα. με
κά.ποια. πρόψα.ση fι ψορτώνοντά.ς τους κά.ποια. κα.τηγορία. fι

μέ τό πρόσχημα. μια.ς Οια.θ1jκης πού ποτ ε δεν είχε γίνει. Κι
ετσι, οσο α.υτός κυ6ερνοοσε τούς Ρωμα.ίους, δεν σ.πόμεινε ού
τε πίστη fι δόγμα. θρησκευτικό έξα.σψα.λισμένο, ούτε νόμος εγ
κυρος, ούτε έπιχείρηση σίγουρη, ούτε σuμ6όλα.ιo κα.νένα..
τα.ν

α.υτοί

εστελνε τούς σ.νθρώπους του

είχα.ν την

''0-

σε μια. έπιχείρηση, αν

τύχη να. σκοτώσουν πολλούς α.π'

οσους

θα. σuνα.ντoOσα.ν κα.Ι να. ληστέΦουν κά.ποιο μεγάλο χρημα.ταό
ποσό, α.μέσως θεωροοντα.ν σ.πό τόν α.υτοκρά.τορα. ενδοξοι lSνο
μα. κα.ί πράμα., έπειδ-η είχα.ν έκτελέσει κα.τα.λεπτώς ολες τίς

πα.ρα.γγελίες του . "Αν δμως γύριζα.ν κοντά. του α.ψοο είχα.ν
μετα.χεφιστεί τούς α.νθρώπους μ.έ κάποια. ευσπλα.χν ία. , τούς

σ.ντψ.ετώπιζε μέ δυσμένεια. κα.Ι στό έξijς ~τα.ν έχθρός τους.
Χάνοντα.ς κά.θε έμπιστoΣUνη στΙς Ικα.νότητες τών σ.νθρώπων

α.υτών, πού τούς θεωροοσε κά.πως πα.λα.ιών σ.ρχών, δέν τούς
κα.λΟΟσε πια. σέ υπηρεσία.. Συνεπώς πολλο!. ψρόντιζα.ν να.
τοΟ έπιδεικνύουν πόσο μοθηροΙ ~τα.ν, αν κα.!. τα. εργα. τους

δέν ~τα.ν τέτοια.. Ύποσχέσεις πού τΙς είχε έπα.να.λά6ει πολ
λές ψορές σε μερικούς σ.νθρώπους κιχΙ τίς είχε έπικυρώσει μέ

δρκο fι μέ κάποιο εγγρα.ψο, α.μέσως θελημα.τικα. τΙς ξεχνοο
σε, πιστεύοντα.ς δτι, μέ τ-η σuμπεριψoρα. α.υτ1j, κέρδιζε κά.πoιιt.
ψ1jμη. 'Έτσι σuμπεριψερότα.ν δ Ίουστινια.νός κι lSχι μόνο στούς
όπηκόους του, σ.λλα. κα.Ι σε πολλούς σ.πό τούς έχθρους του,
δπως εχω πεί προηγουμένως.

Κα.τα. κα.νόνα. εμενε &γρυπνος κιt.!. δεν ετρωγε ούτε επι-

[13. 28 - 14. 2]
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νε ποτε κα.τά. κόρον, αλλά. σηκωνότα.ν

xt

~ψευγε ~χoντα.ς μό

λtς αγγΙξεt το γεομα. του. Κά;τt τέτοtα. πρά;γμα.τα. τά. θεωροοσε
πά;ρεργο πο,) τοΟ το ε!χε έπι6ά;λεt ώς αγγα.ρεία. "fι ψύση. Συ
χνά. μά;λιστα. ~μενε κα.ι δυο μερό\lυχτα. νηστικός, εΙδικά. δτα.ν
το έπέ6α.λλαν οΙ μέρες πριν από τη γιορτη την αποκαλού

μ.ενη Πά;σχα. Τότε δηλαδή, δπως ε!πα. θεωροοσε καλο νά.
νηστεύει πολλες ψορες δυο μέρες και νά. ζεΤ με λΙγο νερο και
μερικά. χόρτα &γρια,

xt

α.ν τύχαινε νά. τον πά;ρεt δ δπνος γιά.

καμιά. ώρα, ~πειτα. περνοΟσε την υπόλοιπη ώρα. περπατώντας

πά;νω κά;τω αστα.μά;τητα. Και δμως, α.ν διέθετε τον ίδιο αυ
τον χρόνο σε καλά. ~ργα., τά. πρά;γματα θά. ε!χα.ν ψτά;σεt σε

υψηλο σημείο ευδαιμονίας. Άλλά. ~tot, καθώς χρησιμοποιοΟσε
τη δύναμη τοΟ χαρσ.κτήρσ. του γιά. το κακο των ΡωμαΙων, τά.
κατά;ψερε νά. κατεδαψίσει δλόκληρο το πολιτικο οΙκοδόμημσ..

Κύριο ~ργo του ήταν νά. ξαγρυπνά;εt συνεχως κσ.ι νά. τσ.λσ.ι
πωρείται κα.ι νά. κοπιά;ζει μόνο κσ.ι μόνο γιά. νά. μηχανεύεται
κά;θε μέρα δλο κσ.ι πιο έπώδυνες συμψορες γιά. τοuς υπηκόους

του. 'Όπως ~χω

1'joYj

πείι, ήτα.ν έξαιρετικά. έπιτήδειος στο νά.

έπινοεί και γρήγορος στο νά. διεκπερσ.ιώνει ανόσισ. ~ργα

xt

ετσι ακόμσ. και τά. καλά; του qIuatxιX ε!χσ.ν αποτέλεσμσ. τον
l5λεθρο των υπηκόων του.

ιδ'.

Στά. πολιτικά. πρά;γμσ.τσ. δλσ. γίνοντσ.ν πσ.ρά;ταιρα, καΙτί

ποτσ. δεν εμεινε l5ρθιο από τά. καθιερωμένσ.. Άπ' αυτά. 6έ6αισ.
λίγα θά. ανα.ψέρω κι ϋστερσ. πρέπεt νά. πα.ρσ.δώσω δλσ. τ' &λ

λα στη σιωπη γιά. νά. μη

ylVEt

ή έξιστόρηση απέρσ.ντη. Πρωτ'

απ' δλσ. ουτε δ ίδιος ε!χε κανένσ. από τά. χσ.ρσ.κτηριστικά.
πο,) τσ.ιριά;ζουν στο IXutoXpIXτoptXG ιiξΙωμσ. ουτε καταδεχόταν
νά. τά. τηρεί μαζι με τοuς &λλους, αλλά. κσ.ι στη γλώσσσ. κσ.ι

στην έμψά;νιση και στο πνεΟμα. έ6αρ6ά;ριζε. Τά. Εγγραψσ.2 πο,)
1. Βιβλ. ΠΙ. ίχ. 25' κεψ. νπι . 26.
2. Πρόκειτοιι μiiλλοv γιιΧ ιΧποιντητικιΧ ~γγpoιψoι (rescrip ια) που
εΤχοιν ε(τε τον τυπο έπιστολων (epistolαe

:

ιΧποιντησεις σε οιιτημοιτοι

ιΧτόμων ~ ένώσεων) ε(τε τον τόπο προσυπογροιψ'ijς

(su bscrip tiQnes )

98

[14. 3-5]

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

επιθυμοσσε ν~ γρ~ψει δ ίδιος δεν εδινε εντολή ν~ τ~ κοινο
ποιεΤ δ άνθρωπος ποι, εΙχε το &'ξΙ\Ι>μσ. τοσ κοισ.Ιστωρος, δπως
~τσ.ν το εθιμο, &.λλ~ τ~ περισσότερσ. θεωροσσε κσ.λΟ ν~ τ~
δισ.6~ζει δ ίδιος δυνσ.τ~, κι ιiς μειονεκτοσσε τόσο στή γλώσ

σσ., ενώ πλήθος άνθρωποι ποι, πσ.ρευρΙσκοντσ.ν τυχσ.Τσ.

[ ... ] 1,

&στε τ~ πρόσωπσ. ποι, &.δικοσντσ.ν &.πο τ~ εγγρα.ψσ. α.ότ~ ν~

μήν εχουν σε ποιόν ν~ πα.ρα.πονεθοσν. Άλλ~ κα.Ι ΟΙ όνομα.ζό
μενοι « εξ &.πορρήτων » 2 δεν ε!χα.ν πι~ &ρμοδιότ'Υ/Τα. ν~ γρά
ψουν τ~ &.πόρρψα. α.ότoκρα.τoρικ~ εγγρα.ψσ., πράγμσ. γι~ το
δποΤο ~τα.ν &.νέκα.θεν προορισμένοι. 'Όχι μόνο δλα. τ~ άλλα.
τ~ εγρσ.ψε, ιiς ποσμε, ΙδιοχεΙρως, &.λλ~ ετσι εγρα.ψε, ιiν πα.

ρουσια.ζότσ.ν &.νάγκ'Υ/, &.κόμα. κσ.]. στοuς δ'Υ/μόσιους δισ.ιτψε ς3
της πόλ'Υ/ς γι~ ν~ τοuς πεΤ ποιά &.πόψα.σYj επρεπε ν~ 6γάλουν.
Σ'Υ/μειωτέον δτι δεν άψ'Υ/νε κα.νένα.ν, τουλάχιστον μέσσ. στ~

δρια. της Ρωμα.ϊκης Αότοκρα.τορΙσ.ς, ν~ &.ποψσ.σΙσει σ.ότοπροα.Ι
ρετσ., &.λλ~ με θράσος κσ.Ι συνάμσ. μ' ενα. εΙδος &.συλλόγισΤ'Υ/ς
πα.ΡΡ'Υ/σΙα.ς, ρύθμιζε δ ίδιος τΙς ά.ποψάσεις ποι, επρόκειτο ν~
εκδοθοσν, &.ποδεχόμενος κάποια. ψήμ'Υ/ ποι, τοσ μετέδιδε ενα.ς

ά.πο τοuς ά.ντιδΙκους, κσ.Ι στή στιγμή ά.κύρωνε ά.6σ.σάνιστσ. ά.

ποψάσεις ποι, εΙχα.ν ~δ'Y/ λ'Υ/ψθετ, χωρ1.ς ν~ δδ'Υ/γεΤτα.ι στήν πρά
ξ'Υ/ α.ότή &.πο κάποιον νόμο fι &'πο σ.rσθ'Υ/μσ. δικα.ιοσύν'Υ/ς, &'λ

λ~ κυρια.ΡΧ'Υ/μένος &'πο &'προκάλυπτ'Υ/ σ.Ισχροκέρδεια.. Ό σ.ότο
κράτορσ.ς δεν ντρεπότα.ν ν~ δωροδοκεΤτα.ι, μιιΧς κα.Ι ή &'πλ'Υ/
στΙσ. τσσ ε!χε &'ψσ.ιρέσει κάθε α.ίσθ'Υ/μα. ντροπης.

Άλλ' &.κόμσ. κα.Ι ζ'Υ/τήμα.τσ. &'ποψα.σισμένα. ά.πο τή σύγεΤτε τον τύπο crtjμειώσεως (αdnotαtiones) πο& γραφόταν κάτω άπο το
κεΙμενο της αΙτήσεως.
1. Χάσμα στον κώ8ικα. Κα:τά το σχoλιαστ~ της

« πολ\ις δμιλος », (σως λεΙπει « ~κoυεν »

'i\

Loeb, μετά το
'i\ « έ-

« παρέστησεν » ( ;)

ΠΕUφ-ημει Ι).

2. « τοίς &:crtjκρ'ijτις » στο κεΙμενο, κατά μεταγλώττιcrtj άπο το λα
τινικο α secretΊS.

3. « το&ς 8ιαιτωντας» στο κεΙμενο : 'Όρος κλΎ)ρονομΎ)μένος άπο
crtj-

το&ς κλασικο&ς χρόνους, δπου οΙ διαιτηταΙ ~κpιναν δευτερευουσ:χς
μασΙας ΙΙποθέσεις γιά νά έλαφρυνουν το ~pγo των 8ικαστηρΙων .

[14. 6-11]
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κλητο καλ τον σ.ίιτοκρά.τορσ., στο τέλος κρΙθηκσ.ν κά.πως &'λ

λιως. ΕΙκονικιΧ συνεδρΙσ.ζε ή σύγκλητος, χωρΙς νιΧ εχει δι
κσ.Ιωμσ. ούτε ν' &'ποψσ.σΙσει ούτε νιΧ κσ.τευθύνει τιΧ πρά.γμσ.τσ.
προς το κσ.λΟ κσ.Ι έξσ.κολουθΟίίσε νιΧ συγκσ.λεΙτσ.ι μόνο γιιΧ
τους τύπους κσ.Ι γιιΧ νιΧ τηρειτσ.ι το πσ.λσ.ιΟ εθιμο, &'ψοίί κσ.

θόλου δεν έπιτρεπότσ.ν ούτε μιλιιΧ νιΧ 6γά.λει κσ.νεΙς &'π' οσους
συνεδρίσ.ζσ.ν έκεΙ. ΤΙς περισσότερες ψορες δ σ.ίιτοκρά.τορσ.ς κσ.Ι

ή συμ6Ισ. του εκσ.νσ.ν τά.χσ. πως εΙχσ.ν δισ.ψορετικες &'πόψεις
στιΧ 6πο συζήτηση θέμσ.τσ., 6περΙσχυε ομως γι α.ποψη που

εΙχσ.ν

συμψωνήσει

μετσ.ξύ τους

γιιΧ

τιΧ

ζ ητήμσ.τσ.

σ.ίιτά..

"Αν έξά.λλου κά.ποιος θεωΡΟίίσε πως δεν εΤνσ.ι δισ.σψσ.λισμέ
νος με το νιΧ εχει κερδίσει τη δΙκη κσ.τιΧ πσ.ρά.6σ.ση τοίί νό
μου, σ.ίιτΟς διΧ πρόσψερε λίγο πσ.ρσ.πά.νω χρυσά.ψι στον σ.ίιτο
κρά.τορσ. κι &'μέσως τιΧ κσ.τά.ψερνε νιΧ θεσπιστεΙ νόμος που έρ

χότσ.ν σε &'ντίθεση με l5λους οσοι ίσχυσ.ν προηγουμένως. "Αν
πά.λι κά.ποιος α.λλος &'ποζηΤΟίίσε σ.ίιτΟν το νόμο τον χσ.μένο,
δ σ.ίιτοκρά.τορσ.ς δεν δίστσ.ζε κσ.θόλου νιΧ τον &'νσ.κσ.λέσει πά.λι

κσ.Ι νιΧ τον &'ποκσ.τσ.στήσει κι ετσι κσ.νένσ.ς νόμος δεν είχε μό
νιμη Ισχύ, &'λλιΧ ή πλά.στιγγσ. της δικσ.ιοσύνης τσ.λσ.ντευότσ.ν
περιψερόμενη ιΧπο δω κι ιΧπο κε!, γέρνοντσ.ς πότε προς το ενσ.
μέρος κσ.Ι πότε προς το α.λλο, ιΧνά.λογσ. με το ποίί επεψτε το
περισσότερο χρυσά.ψι, ώστε νιΧ &'ντιστσ.θμΙζει με το 6ά.ρος του

την α.λλη πλευρά.· στον δημόσιο χωρο της ιΧγορ.άς είχε τοτ:οθε

τηθε! ή πλά.στιγγσ. της δικσ.ιοσύνης -κσ.ί μά.λιστσ. &'πο το
Πσ.λά.τι- κσ.Ι εΤχσ.ν 6ά.λει μπροστά. της πωλητήρισ. σχι μ.όνο
δικσ.στικων ιΧποψά.σεων, &'λλιΧ κσ.Ι θεσπΙσεως νόμ.ων.

ΆλλιΧ κσ.Ι οΙ ιΧποκσ.λούμενοι ρεψερενδά.ριοι l δεν ιΧρκοσν
τσ.ν πιιΧ νιΧ δισ.6ι6ά.ζουν στον σ.ίιτοκρά.τορσ. τΙς πσ.ρσ.κλ ήσεις

των Ικετων κσ.ί κσ.τόπιν νιΧ ένημερώνουν &.πλως τΙς &'ρχές,
δπως 1ιτσ.ν το εθψο, γιιΧ τΙς &'ποψά.σεις του σχετικιΧ με τους
1. 'Απο το λιχτινικο referQ (έπιχνιχφέρω). Άξιωμιχτοuχοι έπιφΟF
τισμένοι με το κιxθ'ίjκoν να: μετιχφέρουν στον ιχυτοκράτοριχ τΙς ιχι-τησεις
τ{;)ν πελιχτών του κιχ! να: τους ιiνιxκoινώνoυν τΙς έπιθυμΙες του . Βλ. Βιβλ.
ΙΙ. xxίll.

6.
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Ικέτες, &.λλ~, συσσωρεύοντιχς τον « &δικο λόγο » 1 &.π' δλον τον
κόσμο , έξιxπιxτoίiσιxν τον 'Ιουστινιιχνο με σοψιστεΤες κιχΙ δι~
ψοριχ πλιχνέμιχτιχ2 , μια.ς κιχΙ -ητιχν &.πο τή ψύση του

εUά.

λωτος &.πο ιχυτοΙΙς ποΙΙ μετιχχειρίζοντιχι τέτοιιχ μέσιχ. 'Α

μέσως ύστεριχ εσγιχινιχν εξω &.πο ΤΟ πιχλ&.τι κΙΧί, σ.ψoίi ψυλ&.
κιζιχν τοΙΙς &.ντιδίκους ιχυτων ποΙΙ τοΙΙς εΙχιχν πλΎjσι~σει, ει

σέπριχττιχν
κή,

σ.ψoίi

&.νεξέλεγκτιχ
δεν

ύΠήρχε

δσιχ
κιχνεΙς

χρήμιχτιχ
να. τους

θεωρoίiσιxν

έπιχρ

ένιχντιωθεΤ.

'Επι

πλέον οΙ στριχτιωτες ποΙΙ ύΠΎjρετoίiσιxν στη ψρουρα. των σ.νιχ
κτόρων πήγιχινιχν κιχΙ κ~θoντιxν στή 6ιχσιλικη στo~3, πλ&.ι
στοΙΙς δΙΙXΙΤΎjτές, κιχΙ με τή δύνιxμΎj τής σίιχς έξεδίκιχζιχν τΙς

ύποθέσεις. Π ρ&.γμιχτι, για. να. το πoίiμε ετσι, ολοι, γενικ&.,
έγκιχτΙΧλείποντιχς το εργο για. το δποΤο -ητιχν τιχγμένοι, επιχιρ
νιχν κιχτα. τα. κέψιιχ τους δρόμους ποΙΙ ΠΡOΎjγoυμένως -ητιχν &.δι&.
σιχτοι κιχΙ σ.προσπέλΙΧστοι γι' ιχυτοΙΙς κιχΙ δλιχ τα. πρ&.γμιχτιχ

-ητιχν &νω κ&.τω κιχΙ οϋτε κα.ν ΙδιιxίτεΡΎj δνομιχσίΙΧ δεν εΙχε
το κΙΧθένιχ κιχΙ το κρ&.τος εμοιιχζε με το πιχιδικο πιχιχνίδι «'Ο

Βιχσιλια.ς κιχΙ ή 'ΑκολουθίΙΧ του » .4 Π ρέπει δμως να. &.ντιπιχ
ρέλθω τα. &λλιχ, " δπως ύΠΙXιν[χθΎjΚΙX στήν &.ρχη τής διήγΎjσης
ιχυτής, κιχΙ να. πω ποιός -ητιχν δ &νθρωπος ποΙΙ πρωτος επει
σε τον ιχυτοκρ&.τοριχ να. δωρoδOΚΎjθεΤ.
Zoίiσε τότε κ&.ποιος Λέων ποΙΙ κιχτιχγότιχν σ.πό την Κιλι-

1.

Ή ~κφρασΎj εΤναι του Άριστοφάν'l)

(Νεφέλαι,

889

κ . &: . ). Ό

άδικος λόγος εΤναι το λογικοφανες tπιχεΙρ'l)μα, με το όποίο το

&aLKo

μπορεί νιΧ παρουσιαστεί ώς aΙκαto.

2. «

φεvακισμoίς μεν τον Ίουστινιανον και παραγωγα~ς τισιν

έξ'l)πάτωv ». Πρβλ. · Άριστ. 'Ιππής, 632 και τοίς φενακισμοίσι!ι έξαπα
τωμένην.

3. ΤΟ ~τΙριo αύτο βρισκόταν πιθανώς κοντιΧ στο \ιaραγωγείo το
« 'Υπόγειο &:νάκτορο », σε μικρη &:πόστασΎj προς τιΧ
aυτικιΧ της ΆγΙας ΣοφΙας. Πρβλ. Περι κτισμάτων, Ι. χί . 12.
4. « έώκει τε ~ πολιτεΙα βασιλιaι παιζόντων πιχιaΙωv» . Πρβλ.
'Hp6a. , 1.114, Pollux, ίχ. 110, 5που δ Κι'ιρος παΙζει τη βαηιλίνδα:

ΓVωστo τώρα ώς

Αύτός κάνει τον βασιλιιΧ και τ' &λλΙΧ πιxι~ιιX τοος ΙΧύλικοος και τοος
&:ξιωμιχτοι'ιχους.

[Ι4.
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κ ί α. κα.Ι ήτα.ν ψιλοχρήμα.τος σάν τό διάβολο . Αυτός δ Λέων
ανα.δείχθηκε Ισχυρότερος απ' δλους τους κόλα.κες κα.Ι Ικα.νό ς
νά υποβάλλει στό μυα.λό των αμα.θων τή δική του άποψη. Ε!
χε ενα. εΙδος πειστικότητας που συνεργοΟσε με τή μωρία. τοϋ

τυράννου στό ~ργo της κα.τα.στροψής των ανθρώπων. Αυτό ς
δ άνθρωπος ήτα.ν δ πρωτος που ~πεισε τόν 'Ιουστινια.νό νά

πουλάει ιΧντΙ χρημάτων τΙς δικα.στικες ιΧποψάσεις. Άψ' ~ς
στιγμής δμως δ άνθρωπος α.υτό ς τό πήρε απόψα.ση νά κλέ
βει με τόν τρόπο που περιέγρα.ψα., δεν εΙχε πια στα.μα.τημό.
'Όσο προχωροϋσε τό κα.κό, τόσο μεγάλωνε, κα.ι δποιος έν
δια.ψερότα.ν να. έκδοθεί άδικη δικα.στική απόψα.ση εΙς βάρος

κάποιου συμπολίτη του, πήγα.ιν ε αμέσως στόν Λέοντα. κα.ί, υ
ποσχόμενος δτι θα. πα.ρα.χωρηθεί ενα. μέρος από τα. δια.μψισβη
τοόμενα. στόν τόρα.ννο κα.Ι σ' α.υτόν , ~ψευγε απ' τό Πα.λάτι

~xoντα.ς στή στιγμή κερδίσει τή δίκη , μολονότι ε!χε άδι~o .l
'Έτσι δ Λέων κα.τόρθωσε νά ο Ικονομήσει από τήν πηγή α.υ
τή πολυ μεγάλα. χρημα.τικα. ποσα. κι Εγινε κάτοχος μεγάλη ς
κτημα.τικής περιουσία.ς, ιΧλλα. ~γινε κα.Ι δ κόριος υπα.Ι,ιος

γιά τήν κο:τα.βα.ράθρωση τοϋ κράτους των Ρωμα.ίων. Π ράγμα.
τι, τίποτε δεν πα.ρείχε έγγόηση για. τήν τήρηση των συμβο
λα.ίων, ουτε νόμος ουτε δρκος ο δτε ~γγρα.ψα οδτε ποινή θε

σπισμένη οδτε τίποτε άλλο ιΧπολι)τως , πα.ρα. μόνο ή κα.τα.βολή

χρημάτων στόν Λέοντα. κα.Ι στόν α.υτοκράτορα.. Άλλά ουτε
κι α.υτό δια.σψάλιζε τή στα.θερότητα. τής γνώμης τοΟ Λέον,ος'
α.υτός θεωροϋσε κα.λό νά ιΧποσπcl χρήμα.τα. καΙ ιΧπό τήν αντί 
θετη πλευρά. 'Έκλεβε κα.τα. σόστημα. κα.Ι από τΙς ouο πλευ
ρές κα.Ι δεν τοϋ περνοϋσε κα.θόλου ιΧπο το μυα.λό δτι εΙνα.ι

ντροπή να. αδια.ψορεί γιά κείνους που εΤχα.ν ένα.ποθέσει τΙς
έλπίδες τους σ' α.υτόν κα.Ι νά βαδίζει ένα.ντίον του ς. ΕΙχε τήν
Ιδέα. δτι κα.νένα. α.Ισχος δεν υπήρχε στό να. πα. ίζει

διπλό

πα.ιχνίδι, ψτάνει μόνο που αποκόμιζε κέρδος.

1. Ή δ ΙΚ'η βέβοιιοι δεν είχε γΙνει, &λλΙΙ οΙ δ ικοιστές έλέγχοντσ.ν σε
τέτοιο βοιθμο &στε οποιος είχε π&ρει τη σuyκoιτ&θεO"1) του Λέοντος

μποροσσε νΙΙ είνοιι βέβοιιος οτι ή &π6φοισlJ θΙΙ ~τoιν προς οφελός του .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΑ

ιεΌ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ

Τέτοιος λοιπον ~τ~ν δ Ίo\)στινι~νός. 'Όσο για. τη θεο

oώρ~, ~ σκέψη της ~τ~ν ciΟιά.κοπ~ κ~Ι στ~θερα. προσηλωμέ
νη στην ciπ~νθρωπιά.. Ποτέ της οεν ~κ~νε τίποτε όπείκoντ~ς
στην πειθω

f)

έξ~ν~γκ~ζόμενη ciπο κά.ποιον άλλον, cinιX ciπο

μόνη της, πεισμ~τικα. κ~ι μ' δλες τΙς Ο\)νά.μεις της έκτελουσε

τΙς ciποcpά.σεις της,χωρΙς κ~νεΙς να. τολμά.ει να. ζητήσει τη
συγγνώμη της για. λoγ~ρι~σμo ~δτων που ~πεψτ~ν στη ο\)σμέ

νειά. της. ουτε το πέΡMμ~ του κ~ιρoυ ουτε δ κορεσμος ciπο
την τιμωρί~ ουτε κ~νέν~ τέχν~σμ~ [κεσί~ς ουτε δ έπ~πειλoυ

μενος θά.ν~τoςl -που κά.θε ciνθρώπινο πλά.σμ~ τον περιμένει
να. πέσει έξ oδρ~νoυ- οεν την ~πειθε ν' cicpήσει κ~τα. μέρος

την δργή της. Γενικα. κ~νεΙς ποτ ε οεν ε!οε τη θεooώρ~ να.
συμψιλιωθεί με άνθρωπο που την ε!χε θίξει, ουτε κα.ν μετα.
το θά.ν~τό το\). Άντίθετ~, δ γιος του πεθ~μένo\) κληρονομου
σε το μίσος τijς ~δτoκρά.τειρ~ς δπως κ~Ι δτιοήποτε α.λλο

ciYij-

κε στον π~τέρ~ το\) κ~l το oι~6ί6~ζε με τη σειρά. το\) στην

τρίτη γενεά.. Ή δργΥι τijς θεooώρ~ς ~τ~ν π~νέτoψ.η να. κι
νητοποιηθεί για. την κ~τ~στρoψη των ciνθρώπων, ciλλα.

ciyi-

κ~νη να. κ~τ~πρ~oνθεί.

1.

Ή Θεοδώρα δπέφερε άπο άσθένεια με τιΧ συμπτώματα του

καρκΙνου.
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Τό σώμα. τη ς τό ψρόντιζε περισσότερο α.π' δσο χρεια.ζό
τα.ν, α.λλ~ όχι α.ρκετ~ ώστε ν~ (κα.νοποιείτα.ι ή επιθυμΙα. της

γι~ τΎj ψροντΙδα. του. 'Έμπα.ινε στό λουτρό πολι, νωρΙς κι ~6γα.ινε πολι, ιiργ~ κι δτα.ν τέλειωνε μ' α.ίιτό, πήγα.ινε ν~ πά.

ρει τό πρόγευμά. της. Mετ~ τό πρόγευμα. ιiνα.πα.υότα.ν. Στό
γεσμα. κα.Ι στό δείπνο της δοκΙμα.ζε κά.θε είδους ψα.γητό κα.Ι

ποτό' πά.ντα. δ ί,ίπνος της κρα.τοσσε πολύ , δ μεσημερια.νός
ώσπου ~πεψτε ή νύχτα. κι δ νυχτερινός ώσπου ιiνέτελλε δ

11-

λιος . Μολονότι δμως εΤχε εξοκειλει ~τσι σ' δλα.. τ~ μονοπά.
τια. της ιiκρά.τεια.ς σε τόσο μεγά.λο διά.στημα. της ήμέρα.ς, εΤ

χε τΎjν ιiξΙωση ν~ διοικεί δλόκληρη τΎj Pωμα.ϊκΎj Αίιτοκρα.
τορία.. "Αν τυχόν δ α.ίιτοκρά.τορα.ς ιiνέθετε σε κά.ποιον μια.
α.πoστoλΎj χωρΙς τΎj συγκα.τά.θεσή τη ς ,

ot

όποθέσεις τοσ ιiν

θρώπου α.ίιτοσ ~ψτα.να.ν σε τέτοιο σημείο κα.κοτυχΙα.ς, ώστε σε

λίγο όχι μόνο ιiπoλυότα.ν ιiπό τό ιiξίωμά. του με τόν πιό επα.Ι
σχυντο τρόπο, α.λλ~ κα.Ι θα.να.τωνότα.ν με τον πιο α.τιμωτικό
θά.να.το.
Ό Ίουστινια.νΟς 6έ6α.ια. ~τα.ν εΟκολο να. διεκπερα.ιώνει
τ~ πά.ντα. , όχι μόνο εξα.ιτΙα.ς της κα.λοπροα.Ιρετης διά.θεσής
του, ιiλλ~ κα.Ι επειδή , δπως είπα., ~μενε κα.Ι α.γρυπνος τΙς πε
ρισσότερες ώρες κα.Ι μποροσσε δ κα.θένα.ς ν~ τον πλησιά.σει

πιο εύκολα. ιiπo δποιονδήποτε άλλον . 'Ακόμα. κα.Ι σε άσημους
κα.Ι ά.ψα.νείς ιiνθρώπoυς πα.ρεχότα.ν μεγά.λη ΕλευθερΙα. όχι μό

νο να. πα.ρουσια.στοσν ενώπιον τοσ τυρά.ννου α.ίιτοσ, ιiλλ~ κα.Ι
ν~ συνομιλοσν κα.Ι ν~ ~χoυν μα.ζΙ του σχέσεις εμπιστοσύνης.
TΎjν α.ίιτοκρά.τειρα. δμως οΟτε ιiξιωμα.τoσχoς δεν μποροσσε ν~
τΎjν πλησιά.σει, πα.ρ~ μόνο ά.ψοσ εΤχε ξοδέψει ποΜν χρόνο
κα.Ι μόχθο. ΟΟλοι κά.θοντα.ν κα.Ι περΙμενα.ν δλοένα. μ' ενα. εί
δος δουλικης επψ.ονης , μέσα. σ' ενα. στενο κα.Ι πνιγηρο δω
μά.τιο, ιiτέλειωτες ώρες, για.τΙ ~τα.ν τρομα.χτικα. επικίνδυνο

ν~ ά.πουσιά.σει δποιοσδήποτε ά.πο τούς άρχοντες. Στέκοντα.ν
μά.λιστα. συνεχώς στΙς μύτες τών ποδιών, κα.θως δ κα.θένα.ς
τεντωνότα.ν προσπα.θώντα.ς να. κρα.τά.ει το κεψά.λι του ψηλό
τερα. ιiπo τ~ κεψά.λια. τών άλλων, ώστε ν~ τον δοσν

ot

είινοσ

χοι δτα.ν θα. ~6γα.ινα.ν ~ξω. Άλλα. μόνο μερικοΙ ιiπ' α.ίιτούς
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γίνοντσ.ν δεκτοί με Ουσκολίσ. κσ.ί πολλέ ς μέρες Uattpσo , κσ.ί

πσ.ρουσιάζοντσ.ν μπροστά της με δέος μεγάλο κι Οστερσ. ε
ψευγσ.ν γρήγορσ. γρήγορσ., σ.ψοο τήν π ροσκυνοΟσσ.ν μόνο κι

α.γγιζσ.ν μόλι ς με τ~ χείλη τους ενσ. ενσ. τ~ πέλμσ.τσ. των

ποδ ιων της. Με κσ.νένσ.ν τρόπο δεν τους έπιτρεπότσ.ν ν~ μι
λή σουν η ν~ ζητήσουν κάτι &ν εκείνη δεν του ς τό δπε δείκνυε.
Τό κράτος δηλσ.δή κσ.τάντησε δουλοπρεπες εχοντσ.ς σout'ijv γι~

δουλοΟιδάσκσ.λσ. Κι ετσι ~ κσ.τάστσ.ση των Ρωμσ.ίων πήγσ.ι
νε σ.πό τό κσ.κό στό χειρότερο τόσο εξσ.ιτίσ.ς τοΟ τυράννου ,
που ψσ.ινότσ.ν ν~ εΙνσ.ι δπερσoλικ~ σ.ψελής, δσο κσ.ί εξσ.ιτίσ.ς

τή ς θεοδώρσ.ς, που rιτσ.ν δόσκολη κσ.ί εξσ.ιρετικ~ ΔUστρoπη .

Άπο τήν σ.ψέλεισ. τοΟ ένός προέκυπτε σ.σεσσ.ιότητσ. κσ.Ι σ.πό
τή δυστροπίσ. τής α.λλης σ.πρσ.ξίσ..
Στίς σκέψεις λοιπόν κσ.ί στόν τρόπο ζωής τους γ/τσ.ν

ψσ.νερή ~ δισ.ψoρ~ μετσ.ξό τους , εΙχσ.ν δμως κοινή τή ψιλο
χρημσ.τίσ. κσ.ί τήν επιθυμίσ. τοΟ ψόνου κσ.ί τό ίδίωμσ. ν~ μή

λένε τήν &'λ ήθεισ. σε κσ.νένσ.ν γισ.τΙ rιτσ.ν κι οΙ δυό τους μσ.έ
στροι στ~ ψέμσ.τσ.. Τόχσ.ινε κάποτε ν~ &.νσ.ψερθεί ατι ενσ.ς

α.νθρωπος σ.π' σ.υτους που εΙχσ.ν πέσει στή δυσμένεισ. τής θεο
δώρσ.ς εΙχε κάμει κάποιο μικρό κσ.Ι εντελως σ.νά ξ ιο λόγου

σψάλμσ.. Άμέσως εκείνη, χσ.λκεόοντσ.ς κσ.τηγορίες που δεν
είχσ.ν κσ.μι~ σχέση με τόν α.νθρωπο , διόγκωνε τό πράγμσ. σε
σημείο ν~ τό πσ.ρουσιάζει ώς ψοσερό εγκλημσ.. Πλήθος κσ.
τηγορίες σ.κοόγοντσ.ν κσ.ί εΙχε μάλιστσ. εγκσ.θιδρυθεί ενσ. δι
κσ.στήριο που δίκσ.ζε δποθέσεις σ.νσ.τροπής τοΟ κσ.θεστωτος . Σ'
σ.υτό δίκσ.ζσ.ν δικσ.στε ς επιλεγμένοι &'πό τήν ίδισ. , οΙ δποίοι σέ

σσ.ισ. εΙχσ.ν προορισ{.ιό ν~ ά.μιλλωντσ.ι μετσ.ξό τους ποιός θ~
τ~ κσ.τσ.ψέρει κσ.ΛUτερσ. σ.πό τους α.λλους ν~ Ικσ.νοποιήσει τήν
επιθυμίσ. τής σ.ύτοκράτειρσ.ς με τήν &'πσ.νθρωπι~ που θ~ επε
δείκνυε στήν κρίση του. Κι ετσι εκείνη σ.μέσως ψρόντιζε ν~

περιέλθει στό δημόσιο ~ περιουσίσ. τοΟ &'νθρώπου που τήν εΙ
χε θίξει κι σ.ψοΟ τόν μσ.στίγωνε σ.λUπητσ. -κι &ς κσ.τσ.γό
τσ.ν ίσως &'πό πσ.λι~ οΙκογένεισ. εύπσ.τριδων- δεν δίστσ.ζε

κσ.θόλου ν~ τοΟ επισάλει τΤιν ποινή τής έξορΙσ.ς η τοΟ θσ.

νάτου. "Αν δι.ιως κάποιος &'πό τους ευνοουμένους της τόχσ.ινε

[15. 22-29]
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νά. ενοχοποιηθεί γιά. &δικους φόνους fι γιά. κά.ποιο σ.λλο &.πό
.ά. μεγιxλt)τεριx &.δικ~μιxτιx, &.νά.γκιχζε τους κιχτηγόρους, διιχ
σύροντιχς κιχ]. χλευά.ζοντιχς τό ζ Ύjλo τους, νά. &.πoσιωπ~σoυν
&θελά. τους οσιχ ε!χιχν συμβεί.
Άλλά. . κιχι τά. πιό σοβΙΧρά. πρά.γμιχτιχ, οποτε τό θεωροσσε

σκόπιμο, τά. μετέτρεπε συστημιχτικά. σε &.φορμες γιά. γέλιιχ,
οπως &.κριβως εκιχνε πά.νω στη σκηνη τόν κιχιρό που ~τιxν

στό θέΙΧτρο. Μιά. φορά. ενιχς γέρος πιχτρίκιος, που ε!χε όπηρε
τ~σει πολυν κιχιρό σε &.νώτερες κριχτικες θέσεις -τό Ονομά.

του δεν πρόκειτιχι νά. .ό &.νιχφέρω, μολονότι τό ξέρω κΙΧλά.,
γιά. νά. μη διιχιωνίσω τόν εξευτελισμό του-, επειδη δεν μπο
ροσσε νά. εΙσπρά.ξει ενιχ μεγά.λο χρημιχτικό ποσό που τοσ χρω
στοσσε εΙJΙΧ πρόσωπο που ~τιxν στην όπηρεσίΙΧ του, ζ~τησε
νά. πιχρουσιιχστεί σ' ιχυτην γιά. νά. κιχτιχγγείλει τόν α.νθρωπο
με τόν δποίο ε!χε συμβληθεί, ΚΙΧι νά. την πιχριχκιχλέσει νά. τόν

βoηθ~σει νά. βρεί τό δίκιο του. Ή θεοδώριχ, που τό ε!χε &.πό
πριν πληροφορηθεί, πιxρ~γγειλε στους ευνούχους της μόλις
φτά.σει δ πιχτρΙκιος κοντά. της νά. τόν ,περικυκλώσουν ολοι
κιχ]. νά. άκοσνε προσεχτικά. τά. λόγιιχ της, όποδεικνύοντά.ς τους

συνά.μιχ ποιά. &.ντιφώνηση επρεπε νά. λένε. 1 ''Οτιχν λοιπόν δ
πιχτρίκιος μπΎjκε στό γυνιχικωνΙτη, την προσκύνησε οπως ~
τιχν τό εθιμο νά. την προσκυνοσν, κι υστεριχ, με δά.κρυιχ στά.

μά.τιιχ, ΤΎjς ε!πε: «Δέσποινιχ, ε!νιχι βιχρυ γιά. ενιχν &νδριχ άπό
την τά.ξη των πιχτρικίων νά. βρίσκετιχι σε άνά.γκη χρημά.των
επειδη εκείνιχ πού, προκειμένου γιά. τους &λλους, έξιχσφΙΧλί
ζουν τη συγγνώμη κιχι κινοσν τόν ο!κτο, στό &.ξίωμιχ ιχυτό
άντιστοιχοσν με άτίμωση .. "Λ Αν δπoιoσδ~πoτε α.λλος βρεθεί
στην εσχιχτη ενδειιχ, μπορεί νά. βγεί &.πο τη δύσκολη θέση
μόνο κιχι μόνο εκθέτοντιχς τrιν κιxτά.στιxcπ1 του στους διχνει
στές του. ''Ενιχς πιχτρίκιος ομως που δεν θά. ~τιxν σε θέση
νά. εκπληρώσει τις όποχρεώσεις του πρός τους άνθρώπους με
τους δποΙους συνΙΧλλά.σσετιχι, θά. ντρεπότιχν πά.ριχ πολυ νά. πεί

1.

Κοι";ιΧ μlμΎjσΎj του τuπικoυ της δρθ680ξΎjς έκκλΎjσίoις.
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κά.τι τέτοιο. 'Αλλσ. κι α,ν το ~λεγε, ουδέποτε θσ. γινόταν πι
στευτός, επειδΎj δ κόσμος νομΙζει πως δεν είναι δυνατο νσ.

σuγκατoικετ iι ψτώχεια με τΎjν τά.ξrι των πατρικΙων. Άλλ'

&.κόμα κι α,ν τον πισ~έφoυν, θσ. πέσουν στο κεψά.λι του οΙ πιο
&.τιμωτικες καΙ οΙ πιο δOυνrιρες σuμψoρές. Λοιπόν, δέσποινα,
εγω ~xω σuναλλαγες με διά.ψορους &.νθρώπους: α.λλοι μοσ
~xoυν δανεΙσει δικά. τους χρ'ήμα.τα. κι α.λλοι ~xoυν δανειστεΤ

&.πο μένα. Τούς μεν δα.νειστές μου, πού με καταδιώκουν &.κα
τά.παυστα, δεν μπορω νσ. τούς διώξω επειδΎj με εμποδίζει δ

σε6ασμος προς το &.ξΙωμά. μου. οε χρεοψειλέτες μου δμως
-μιιiς καΙ κατσ. Τόxrιν δεν είναι πατρΙκιοι- προ6ά.λλουν
διά.ψορες &.πά.νθρωπες δικαιολογΙες. Έκλιπαρω λοιπον καΙ
Ικετεόω καΙ παρα.κα.λω νσ. με 60rιθ'ήσετε στΎj δΙκαιrι όπόθε
σ'ή μου καΙ νσ. με &.παλλά.ξετε &.πο τσ. δεινά. μου.» 'Έτσι

μίλrισε δ α.νθρωπος. Κι iι γυναΙκα &.πoκρtθrικε τραγουδι
στσ. «πατρΙκιε τά.δε » καΙ δ χορος των ευνοόχων

το σκοπο καΙ &.ντιψώνrισε

« ~xεις

πρrισμένα &.ρκΙδια

λι δ α.νθρωπος θερμοπαρακά.λεσε καΙ

~πιασε

».1

Πά.

είπε κά.ποια λόγια

παρεμψερή μ' α.υτσ. πού είχε πεΤ πρΙν, καΙ πά.λι iι γυναΙ

κα &.ΠOκρtθrικε μ.ε τον ίδιο τρόπο κι δ χορος τραγOόδrισε
τήν ίδια &.ντιψώνrισrι, ώσπου &.πόκαμε δ τΙΧλιχΙπωρος κΙΧί,

&.ψοσ πρoσκόνrισε κιχτσ. τον ΣUνrιθισμένO τρόπο, ~ψυγε δπως
δπως γισ. το σπΙτι του.

ΤΟ μεγιχλότερο μέρος τοσ ~τoυς iι θεοδώρα ~μενε ~τσ.
παρΙΧθιχλά.σσια. προά.στιιχ -καΙ ΙδιαΙτερα στο &.ποκαλοόμενο

~Hριoν2- με &.ποτέλεσμα νσ. υπο6ά.λλεται σε μεγά.λες τιχ
λαιπωρΙες το πλήθος των &.κολοόθων τrις . τσ. τρόψψιχ σπιχ

νΙζουν εκεΤ καΙ χρειαζότιχν νσ. εκτΙθεντα.ι οΙ α.νθρωποι στούς
κινOUνους τής θά.λιχσσας, ΙδΙως α,ν τόχαινε νσ. ξεσπά.σει τρι-

1. « MεγιχλΎJν κήλΎJν ~χεις ».
2. Στην άσιoιτικ~ άκτη του Βοσπόρου.

Λεγότοιν έπΙσΎJζ ΉραίG V

κοιΙ, συVΎJθέστερoι, Ίε(!όν. Πρβλ. Πε(!Ι κτισμάτων Ι . 111.

10.

[15. 37 - 16. 3]
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κuμΙα. fι να. ένσκήψει έκεί κάποΙ) το κijτος.l ΑότοΙ 2 δμως
δεν εδινα.ν δεκάρα. για. τΙς σuμψoρες δλοΙ) του κόσμοu, ψτά

νει μόνο να. έξα.σψάλιζα.ν τή δική τοuς κα.λoπέρα.OΎj. υο σο για.
το χα.ρα.κτήρα. της θεοδώρα.ς, δπως έκδΎjλωνότα.ν έν σχέσει
μ' έκεΙνοuς που είχα.ν πέσει στή δuσμένειά. ΤΎjς, θα. τον πε
ριγράψω &.μέσως πα.ρα.κάτω &.να.ψέροντα.ς μόνο λίγα. στοιχεία.,

για. να. μή δώσω τήν έντύπωOΎj δτι μοχθω για. ενα. εργο που
δεν εχει τελειωμό.

,ς'.

'Ότα.ν ~ Άμα.λα.σούνθα., έπιθuμώντα.ς να. δια.κόψει τή σχέ-

0Ύj ΤΎjς με τους Γότθοuς, &.ποψάσισε, δπως εχω &.να.ψέρει ΠΡOΎj

γοuμέ νως 3, ν' &.λλάξει τή ζωή ΤΎjς κα.Ι να. ψύγει για. το

Bu-

ζάντιο, ~ θεοδώρα. εκα.με τη σκέψΎj δτι -Jι γuνα.Ικα. -ητα.ν &.πό
&.ριστοκρα.τική γενια. κα.Ι έπιπλέον βα.σlλισσα. κα.θώς έΠΙOΎjς
κα.! πολυ εόπα.ροuσΙα.στΎj κα.! έξα.φετικα. γρήγOρΎj στο να. κα.

τα.στρώνει ΟΠΟΙΟ σχέδιο ~θελε. θεωρουσε έξάλλοΙ) {ίποπτοuς
τους μεγα.λοπρεπείς κα.Ι έξα.φετικα. &.ρρενωπους τρόποuς της

,Αμα.λα.σούνθα.ς

κα.Ι σuνάμα. ψοβότα.ν τήν έλα.ψρομuα.λια. του

σuζύγoI) ΤΎjς. 'Ωστόσο, δεν έξέψρα.σε τή ζΎjλοτuπία. ΤΎjς με τους

σuνήθεις τρόποuς, &.λλα. εβα.λε στο νου ΤΎjς να. πα.ρα.ψuλά,ει
τή ΓUνα.Ικα. α.ότή ως τή στιγμη που θα. κα.τόρθωνε να. τή

βγά.λει &.πο τή μέOΎj. Άμέσως λοιπον κα.τά,ψερε τον α.νδρα.
ΤΎjς να. στεlλει τον Π έτρο μόνο τοι) ώς πρέσβΎj στήν Ί τα.λΙα..
Σ' α.ότΟν &.κριβως, τή στιγμή που ήτα.ν ετοψος να. ψύγει,
εδωσε δ α.ότοκρά,τορα.ς τΙς έντολες που εχω έκθέσει στο &.ΥΤΙ

στοιχο μέρος της [στορΙα.ς μοu 4 , στο δποίο, ΨUσικά" μου ήτα.ν

1.

Το τεράστιο ιχότο κ'ίjτoς όνομιχζότιχν ΠορφυρΙων κιχΙ βούλ ιιχζε

τα σκιχφ7) γύρω ιΧπο το Βυζάντιο για μισον ιχΙώνιχ περΙπου. Βλ. Β ι βλ .
νπ.

xxlx. 9 κ.έ .
2. Ό Ίουστινιιχνος κιχΙ ~ Θεοδώριχ .
3. Βιβλ. V . 11. 22. Ή ΆμΙΧλιχσούνθΙΧ ~τιxν κόΡ7J το\) Θεοδώριχου

κιχΙ σύζυγος το\) Θεοδάτου.

4.

Βιβλ.

V. Iv. 17.
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ά.δt)να.τo , ά.πό τό ψόσο τΥίς α.ύτοκράτειρα.ς, νά. ά.ποκα.λύψω την
ά.λήθεια. γιά. Οσα. oια.oρα.μα.τίσΤΎjΚα.ν. Αύτη πάντω ς ενα. πράγ
μα. του πα.ρήγγειλε μόνο , νά. &.ςΡα.νΙσει τό γρηγορότερο ά.π ό
τόν κόσμο α.δτη τη γυνα.Ικα., ψουσκώνοντα.ς τά. μυα.λά. του &.ν

av

θρώπου με την tλπΙoα. μεγάλης &.ντα.μοισΥίς ,
έκτελουσε την
πα.ρα.γγελΙα. της. Κι α.ύτός, οτιχν εψτα.σε στην Ί τα.λία. (για.
τι ή &.νθρώπινη ψύση οεν γνωρΙζει Οιστα.γμό μπροστά. στό α.οι
κο ψονικό Οτα.ν tλπΙζει σε κάποιο πιθα.νό ά.ξΙωμα. Τι σε μεγά

λα. χρημα.τικά. ποσά.) επεισε τόν θεοΜτο, χρησψοποιώντα.ς
οεν ξέρω ποιά προτροπή, νά. θα.να.τώσει την Άμα.λα.σούνθα..
'Ως &.ντα.μοιση ελα.6ε τό &'ξΙωμα. του μα.γίστρου 1 κα.ί &.πόχτη
σε μεγάλη δt)να.μη κι εγινε δ πιό μισητός α.νθρωπος του
κόσμου.

'Έτσι λοιπον τελεΙωσα.ν τά. πράγμα.τα. με την Άμα.λα.

σούνθά.. Ό Ίουστινια.νΟς έξάλλου είχε κάνει κάποιον γρα.μ
μα.τέα., όνόμα.τι ΠρΙσκο, που ~τα.ν πολυ κα.κός σ:νθρωπος κα.ι
κα.υχησιά ρης2 κα.ί στό χα.ρα.κτήρα. Ο,ΤΙ επρεπε γιά. ν' &.ρέσει

στον προστάτη του, ά.λλά. πολυ ά.ψοσιωμένος σ' α.υτόν κα.ί
πεπεισμένος ΟΤΙ κι δ κύριός του είχε τά. ίΟια. α.Ισθήμα.τα. ά.πέ

να.ντί του. Συνεπώς κα.ι χρήμα.τα. πολλά. ά.πόχτησε πολυ γρή
γορα. με α.νομα. μέσα.. Αυτον λοιπόν ή Θεοδώρα. τόν σuκo
ςΡάντησε στον α.νΟρα. της ατι την κοίτα.ζε ά.ψ' όψηλου κα.ι

προσπα.θοσσε νά. τΥίς ά.ντιτα.χθεί. Στην &.ρχη οεν κα.τάςΡερε
τΙποτε, &λλά, υστερ' ά.πό λΙγο, έπι6ί6α.σε τον α.νθρωπο σ' ε
να. πλοίο μες στο κα.τα.χεΙμωνο κα.ι τον έστειλε οπου ήθελε
α.δτη κι &.ψου εσα.λε νά. του κουρέψουν το κεςΡάλι, τον ά.νάγ

κα.σε, έντελώς ά.ντΙθετα. με τη θέλησή του, νά. ά.ψιερωθεί στά.

1.

Mαgister

Officiorum ,

Ά ρχηγος της Άνιχκ,,:ο ρ ικης Φ ρ ουρίΧς,

θέση σημιχντικότιχτη στη στριχτιωτικΎι ΙεριχρχΙιχ' πρβλ. Β ι βλ. Ι . ν ίii .

2. « Πιχφλιχγων»

2.

στο κεΙμεvo. ΈπΙ λέξει σημιχΙνει τον κ<Χ τιχγόμε

'10 άπο την ΠιχφλιχγονΙΙΧ της ΜικρϊΧς ΆσΙιχς . Ό ΆριστοφOCνη ς ( 'Ιππ ης)

χιχριχκτl)ρΙζει τον Κλέωνιχ

«

Πιχφλιχγόνιχ

»

με την ~ννoιιx τοϊ) κιxυΧ7jσ ΙOC

ρη, σα;ν να; προερχότιχν Τι λέξη ocπο το παφλάζω (βρOCζω, μεγΙΧληγο ρ ώ,
κιχυχώμιχι).

[16. 9-16]
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θεία.. Σ~ό μετα.ξU δ Ίουστινια.νός, κάνοντα.ς τάχα. πως δεν
εΙχε πάρει είδηση Οσα. γΙνοντα.ν, δεν εκα.νε κα.μιά. ερευνα. γιά.

ν' &να.κα.λόψει που στόν κόσμο 6ρισκότα.ν δ Π ρίσκος κα.Ι ουτε

καν τόν θυμότα.ν &πό κεί κα.Ι πέρα. κα.Ι κα.θότα.ν σιwπηλός
σαν να τόν εΙχε κυριεόσει λήθα.ργος. Δεν πα.ρέλειψε ώστόσο
να ληστέψει Ολα. τα μικρα υπολεΙμμα.τα. τΎίς περιουσΙα.ς του

&νθρώπου. Μ:ια ψορα έξάλλου δ'Yjμιοuργήθηκε Ύι υποψια. ατι
Ύι θεοδώρα. εΙχε κα.τα.λ'Yjψθεί από ερωτα.Ι για ενα.ν από τοuς
υπηρέτες της όνόμα.τι Άερό6ινδο, 6α.ρ6α.ΡΙΚΎίς κα.τα.γωγΎίς αλ
λα ώρα.ίον κα.Ι νεα.ρό, ποu Ύι ίδια. τόν εΙχε διορίσει οΙκονόμο
της. Τότε έκεΙν'Yj, θέλοντα.ς να &πα.λλα.γεί από την κα.τηγο
ρΙα., ιΧν κα.Ι, κα.θως ελεγα.ν, -Υίτα.ν παράψορα. έρωτευμένη μα.
ζΙ του, &ποψάσισε την 'ίδια. έκείνη ώρα. να τόν 6α.σα.νίσει σκλη
ρότα.τα. χωρΙς κα.μια κα.τηγορΙα.. Άπο τότε κι δστερα., τίποτε

δεν μάθα.με γι' α.ύτΟν ουτε κα.νεΙς τον εΙδε &ς σήμερα. .

.,. Αν

α.ύτη έπιθυμουσε να &ποκρόψει κάτι ποu ε!χε σuμ6εί, α.ύτό
εμενε άρρητο κα.Ι &μν'Yjμόνεuτο &.π' δλους: ουτε σ' α.ύτΟν ποu
τό 'ξερε έπιτρεπότα.ν πια να το &.να.ψέρει σε κα.νένα.ν &.π'
τοuς δικοός του ουτε σ' οποιον -ηθελε να μάθει την &.λή
θεια. έπιτρεπότα.ν να ρωτήσει, &.κόμα. κι ιΧν ε!χε μεγάλη πε

ριέργεια.. Ποτέ, &πο κα.τα.6ολΎίς κόσμου δεν εχει κα.τα.λά6ει
τοuς ανθρώπους τέτοιος ψό60ς &.πένα.ντι σε δποιονδήποτε τό
ρα.ννο κι α.ύτΟ έπειδη οποιος επεψτε στη δυσμένειά της δεν

εΤχε ουτε κα.ν τη δυνα.τότητα. να. κρυψτεί. ΠλΎίθος κα.τάσκο
ποι τΎίς κα.τέδιδα.ν ασα. ελεγα.ν κι Οσα. εκα.να.ν οΙ α.νθρωποι
σχι μόνο στην &.γορά, &λλα κα.Ι μέσα. στα σπίτια.. ΟΟτα.ν έξάλ
λου δεν Ύjθελε κα.θόλου να. κοινολογηθεί Ύι τιμωρΙα. του &ν

θρώπου ποu εΤχε πα.ρα.στρα.τήσει, εκα.νε το έξΎίς: αψου κα.
λουσ.ε κοντά της τον άνθρωπο -ιΧν κα.τα. τύχη ήτα.ν κάποιο
σημα.ντικό πρόσωπο- τόν πα.ρέδιδε Ύι 'ίδια. μυστικά. σε κά

ποιον &πο τοuς &.νθρώπους της με την έντολη να. τον μετα.-

1. « έρωτoλήπτ~ εΤνοιι» στο κεΙμενο. Πρόκειται για πρoσθ~Kη
Tou Haury (Procopiαnα, Progr. MUfi. 1890, σελ 36) έπει8η στον κώ
δικα ύπ&ρχει χ&σμα.
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ψέρει στις πιο ά.πομακρυσμένες περιοχες της Ρωμα'ίκης Αυ

τοκρατορίας. Έκείνος, κOCποια ΠΡOXωΡΎjμένΎj ώρα της νύχτας,
τον μπαρκOCριζε δεμένο καΙ κουκουλωμένο ά.πΟ τ-ην κaρψ-η

ως τα. νύχια και π'ήγαινε κι δ ίδιος μαζί του.

"f στερα,

ά.κο

λουθώντας τΙς διαταγες της εν λόγω γυναίκα.ς, τον παρέδιδε
στον άνθρωπο που ~ταν εξασκΎjμένOς γι' αυτ-ην εΙδικα. τ-ην
υΠΎjpεσΙα. ΠρΙν ψύγει, του εδινε εντολή να. ψρουρεί τον αΙχ
μOCλωτο με τή μεγαλότεΡΎj δυνατ-η προσοχη και του ά.παγό

ρευε να. το πεί σε κανέναν ως τ-η στιγμή που Ύι αυτοκρOCτει
ρα θα. τον ευσπλαχνιζόταν fι δ ίδιος θα. πέθαινε, &'ψου, ά.πΟ
τις μακροχρόνιες ταλαιπωρίες του εκεί, θα. είχε ζ'ήσει μια.
ζω-η ομοια με &'ργο θOCνατο καΙ ά.γιOCτρευτο μαρά.ζι.

Άλλα. καΙ κOCποιος Βασιανός, εν ας νέος &'pιστoΚΡOCΤΎjς ά.
πο τήν παρά.ταξΎj των ΠρOCσινων, είχε κιν'ήσει τήν 6ργ-η της

θεοδώρας επειδή τ-ην κακολογουσε παντου. Γι' αυτο καΙ δ
Βασιανος (επειδή Ύι 6ργ'ή Τ1jς είχε ψτOCσει στ' αυτιoc του)
κατέψυγε στο ναο του Άρχαγγέλου.l ΈκεΙνΎj ά.νέθεσε τ-ην
εναντίον του δίωξΎj στον &'ξιωματουχο που fjtιxv &.ρμόδιος για.
το δημο χωρις να. τοσ παραγγείλει τίποτε σχετικο l.ιε το ζ'ή
Τ1jμα της κακολογίας, &,λλα. ψορτώνοντας στον νέο τήν καΤΎj

γορία της παιδεραστίας. Ό &'ξιωματουχος &'πέσπασε τον νέο
&'πο το ίερο και τον υπέ6αλε σε κOCποια, &'ψόρΎjΤα, 6ασανιστ'ή

ρια. 'Όλος δ κόσμος, 6λέποντα,ς να. 6ασα,νΙζεται ετσι ενα,ς
άνθρωπος &,ρισΤOκρά,ΤΎjς, μεγα.λωμένος &'νέκαθεν μέσα στήν
πολυτέλεια, δεν άντεχε πια. να. τον 6λέπει να. υποψέρει καΙ
δψωσε θρψώντας τή ψων'ή του ως τον ουρανο ζΎjτώντας χά.

ΡΎj για. τον νεα,ρό. Αυτή ομως, &'ψου τον τιμώΡΎjσε α.κόμα.
σκλΎjρότερα, κα,Ι του εκοψε τα. γενν1jΤΙΚα. οργανα"

τον θα,νOC

τωσε χωρΙς δίΚΎj καΙ εδωσε τ-ην περιουσία του στο κρOCτος.
'Έτσι, οταν το γύναιο αυτο παθιαζόταν, οϋτε ίερο πα,ρείχε

1. ΜιΧλλον 8ΕV εΤνοιι 8υνοιτον να: τοιυτιστεί δ νοιός, στον δποίο ιΧνοι
φέρετοιι δ Προκόπιος, με κOCποιον ιΧπο τους πολλους νοιους το\) Άρχοιγ
γέλου Μιχοι-ηλ που βρ Ισκοντοιν στην πόλ'l) κοιΙ στα: περΙχωροι το\) Βυ 
ζοιντ Ιου.

[16. 22 -17. 1]

α.σψά.λειot ουτε α.πotγόρευση δποιουδήποτε νόμου ουτε
σΙε~ τών
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πολιτών Ύjτα,ν

ot

Ικε

[κα,νες ν~ σώσουν α.πο τα. νύχιot

τη~ τον &νθρωπο πού είχε πέσει στή δυσμένειά. της. ΤΙποτε
στον κόσμο δεν μποροϋσε να. τ'9jς στα,θεί tμπόδιο.

Κά.ποιον Διογένη tξά.λλοu, πού τον είχε &χτι tπειδή α.ν'9j
κε στούς Πρά.σινους, ενα,ν &νθρωπο χα,ριτωμένο κotΙ α.γα,πητΟ
σε Ι$λους, α.κόμα, κα,Ι στον ϊδιο τον otίιτοκρά.τορot, τό '6α,λε

στο νοϋ της να. τον σuκoψα,ντήσει κι α,ίιτον γι~ tρωτικες σχέ
σεις με &νδρες. 'Έπεισε λοιπον δύο α.πο τούς υπηρέτες του
κα,Ι τούς ~6α,λε να. κα,τα,θέσουν ώς μά.ρτυρες κα,Ι κα,τήγοροι

tvrxYtLov

τοϋ κυρΙου τους. Ό Διογένης δμως δεν δικα,ζότα,ν

δπως σuνηθιζότotν τότε, μυστικα. κotΙ χωρΙς κα,νεΙς να. το πά.
ρει είδηση, α.λλα. δημοσΙq. κα,Ι ώς δικα,στες είχα,ν δριστεί πολ
λοΙ κα,Ι tπιψotνείς tξα,ιτΙα,ς τ'9jς ψήμης του' κα,θως λοιπον οΙ

δικα,στές, στήν προσπά.θειά. τους να. tξotκρι6ώσοuν τήν α.λή
θεια"

δεν ε6ριοκα,ν α.ξιόπιστες τΙς μα,ρτυρΙες τιί>ν υπηρετών

--1tOίI Ύjτα,ν μά.λιστα, κα,Ι πα,ιδά.ρια,- για. να. 6γά.λουν κρΙση, Τι

θεοδώρα, ψυλά.κισε μέσα, στα. γνωστ~ κελιά. της τον θεόδω

ρο, ενα,ν α.πο τούς ψ(λους τοϋ Διογένη. Έκεί 6ά.λθηκε να.
τον πιέζει πότε με πολύ κολα,κευτικα. λόγια, κα,Ι πότε με 6α,

σα,νιστήρια, . Έπειδή δμως τίποτε δεν ε6γα,ινε, εδωσε δια,τα,γή
να. τυλΙξουν το κεψά.λι τοϋ α.νθρώπου γύρω α.πο τ' α,ίιτια. μ'

ενα, σχοινΙ α.πο 60δινα. νεϋρα, κα,Ι να. το στριψογυρΙζουν σψΙγ
γοντά.ς το. Ό θεόδωρος ενιωθε Ι$τι τα. μά.τιot του είχotν φύ
γει α.πο τη θέση τους κι είχα,ν πετα,χτεί εξω, α.λλα. δεν ε
στερξε να. κα,τα,θέσει πλα,στή κα,τηγορΙα, για. πρά.γμα,τα, πο,)

δεν είχα,ν γίνει. ΤΟ α.ποτέλεσμα, Ύjτα,ν οτι οΙ δικιχστες α.θώω

σα,ν τον Διογένη tλλεΙψει α.ποδεικτικών στοιχεΙων κι Τι πόλη
δλόκληρη είχε για. το λόγο α,ίιτον πά.νδημη γιορτή.

ιζ'.

Αίιτή λοιπον Ύjτotν Τι εκ6α,ση τ'9jς υπόθεσης τοϋ Διογένη.

'Όσο γι' α,ίιτα. πού εκα,με Τι θεοδώρα, στον Βελισά.ριο, στον
Φώτιο κα,Ι στον Βούζη, τα. εχω πεί στήν α.ρχη τοϋ μ. έρους
α,ίιτοϋ τ'9j ς Ιστορία,ς μου . Έπιπλέον δύο στα,σια,στες Βένετοι,
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[17. 2-8]

Κίλικες στην κα.τσ.γωγ'ή, ρΙχτηκα.ν οδρλισ,ζοντα.ς ένα.ντίον
τοσ Κα.λλινΙκου, τοΟ διοικηΤή τής Δευτέρα.ς Κιλικία.ς, κα.ι τόν
κα.κοποίησα.ν κα.ί σκότωσα.ν τον Ιπποκόμο του, που στεκότα.ν
έκε! δίπλα. κα.ι προσπσ,θησε να. υπερα.σπΙσει τόν κόριό του,

μπροστα. στα. μσ,τια. τοσ α.ρχοντα. κα.ι δλου τοσ κόσμου. Κα.Ι
δ μεν α.ρχοντα.ς φρόντισε να. κα.τα.δικα.στοσν σε θσ,να.το οΙ
στα.σια.στες -που έξσ,λλου ένέχοντσ.ν, έκτός &.πο το φόνο

α.δτόν, κα.ι για. α.λλα. πολλσ,-, ~ δε θεοΟώρα., Οτα.ν τό ει.ια.θε
κα.ι κσ.νοντα.ς έπΙδειξη τής υποστ'ήριξ'ής της προς τους Βένε
τους, τόν &.να.σκολόπισε μέσα. στόν τσ,φο των φονισ,δων χω
ρις κσ.νένα. λόγο κι ένω &.κόμα. κα.τε!χε τό &.ξίωμσ, του. 'Όσο
για. τόν α.δτοκρσ.τορα., κα.θότα.ν έκε! γρυλίζοντα.ς, κσ,νοντα.ς

τσ.χα. πως κλα.Ιει κα.ι όOUρετα.ι για. τόν σκοτωμένο, κα.ι μολο
νότι φοβέρισε με πλήθος φοβέρες τους υπα.ίτιους τής πρσ,ξης,
τίΠΟ,τε δεν εκα.με· δεν πα.ρέλειψε ώστόσο ν' &ρπσ,ξει χωρις
κα.νένα. διστα.γμό τα. χρ'ήμα.τα. τοσ πεθα.μένου.

,Αλλα.

κα.ί για. &μα.ρτ'ήμα.τα. τής σσ,ρκα.ς φρόντιζε ~ θεο

δώρα. να. έπινοε! τιμωρίες. πρσ,γμα.τι, ι.ισ,ζεψε πσ.νω &.πό πεν
τα.κόσιες πόρνες που δοόλευα.ν στη μέση τής &.γορα.ς γιά. τρε!ς
οβολοός, ίσα. ίσα. για. να. βγσ,ζουν τό ψωμί τους, κα.ι τις εστει

λε στΥιν &.πένα.ντι στερια. κα.ί, κλεΙνοντσ,ς τες στο μονα.στ'ήρι
τό όνομα.ζόμενο τής Μετα.νοί αςl, προσπαθοσσε να. τις &.ναγκά.
σει ν' &.λλσ.ξουν ζω'ή. Μερικες λοιπόν &.π' αδτες ρίχνονταν ά
πό ψηλα. μες στη νόχτα. κι ετσι &.πα.λλσ,σσοντα.ν &.πό την κσ.
τα.να.γκα.στικη α.δτη &.λλα.γ'ή.
Ζοσσα.ν τότε στο Βυζσ,ντιο δυό κοπέλες, δυο &'δελφές, οΙ

άποΤες οχι μόνQ εΙχα.ν πα.τέρα., πσ.ππου κα.ι προπσ,ππο υπσ,
τους, &.λλα. κα.ι κα.τά.γοντα.ν &.πό &.νθρώπους που ~τα.ν &.νέκα.

θεν οΙ πρωτοι στη σόγκλητο. Αδτες ε!χα.ν ~δη πα.ντρευτε!,
&.λλα. τό 'φερε ~ περΙστα.ση κα.ι πέθα.να.ν οΙ α.ντρες τους κι

ετσι εμεινα.ν χήρες . Αδτοστιγμεί ~ θεοΟώρα. δισ,λεξε δυό α.ν
δρες κα.τώτα.της κοινωνικής τσ,ξης κα.ί έπιπλέον σιχα.μένους

1.

ΤΟ μοναστήρι αύτο βρισκόταν στην άσιατικΎ) άκτη .οίί Βο

σπόρο\). Πρβλ. Περ! κτισμάτων

1.

ίχ.

3.

[17. 8-17]
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κιχΙ επέμενε ν~ τΙς πιχντρέΦει μΙΧζΙ τοuς με το πρόσχ'1)μιχ δτι
~κιxνιxν ~κλuτ'1) ζωή. Tpoμoκpιxτ~μένες οΙ κοπέλες &πο το
ενδεχόμενο ιχυτό, κιχτέψuγιχν στό Ιερό τTjς Σοψ[ιχς, μπTjκιχν
στο άγιο 6ιχπτιστήριο κιχΙ πιάστ1jκιχν σ<pιxτ~ &πο την κο
λuμπήθριχ ποι, 6ρΙσκετιχι εκεί. Άλλ~ σε τόσες πιέσεις κιχ! τιχ
λιχιπωρΙες τΙς υπέ6ιχλε fι ιχυτοκράτειριχ, ώστε, στην επιθυμΙιχ
τοuς νιΖ &πΙΧλλιχγΟίίν &πό τ~ κιxκ~ ιχυτά, ζ ήΤ'1)σιχν μόνες τοuς

ν~ τ~ &ντΙΧλλάξουν με το γάμο. Σε τέτοιο 6ΙΧθμο δεν είχε
&πομείνει γι' ιχυτην κιχνένιχς χώρος &χριχντος κιχΙ &πιχρΙΧ6ΙΙΧ

στος. Αυτες λοιπόν, ενάντιιχ στη θέλ'1)σή τοuς, πιχντρεόΤYjκιχν
άνδρες ψτωχοuς κιχΙ πιχριχκιχτιιχνοός, εντελώς &τΙΧίριιχστους με

τη δική τους σειρά, μολονότι uπTjρχιχν &ριστοκράτες ποι, θ~

~θελιxν ν~ τΙς πιχντρευτοίίν. 'Όσο γι~ τη μYjτέριχ τοuς, ποι,
επίOYjς είχε Χ'1)ρέΦει, παρεuρισκότιχν στο γάμο χωρίς ν~ τολ

μά.ει ουτε ν~ στενάξει ουτε ν~ κλάΦει. Άργότεριχ δμως ή
θεοδώριχ, θέλοντιχς ν~ εξιλεωθεί γι~ το μιιχρό ΤYjς

lpyo, &-

ποψάσισε ν~ τΙς ΠΙΧΡ1jγορήσει με τρόπο ποι, στοίχισε συμψο
ρές σ' δλο τον κόσμο: lδωσε στον κΙΧθένιχ τοuς τη

otolX1jOYj

μιιiς επιχρχίιχς. Κιχ! οΙ κοπέλες 6έ6ιχιιχ ουτε μ' ιχυτο &νιχκου

<plOΤ1jXιxv. ΟΙ όπήκοοι δμως τών &νθρώπων ιχυτών ~πιxθιxν δλοι
σχεδον &6άστιχχτιχ κιχ! &νεπιχνόρθωτιχ κιxκ~ &π' ιχυτοός, τ~

δποίΙΧ θ~ δΙ1jγ1jθώ πιχριχκάτω. ουτε &ξιώματιχ λοιπον ουτε
κρά.τος σε6ότιχν fι θεοδώριχ ουτε &H1j ~γνoιιx κιxμι~ είχε στο
νοίί Τ1jς πιxρ~ μόνο πώς θ~ πετόχει τοuς σκοποός Τ1jς.

''Οτιχν &κόμιχ ή θεοδώριχ δοόλευε στο θέΙΧτρο, ~τυxε ν~
μεΙνει ~γκυoς &πό κάποιον εριχστή Τ1jς, &λλ~ &ργYjσε ν~ &ντι
λ1jψθεί το πάθ1jμά Τ1jς. Γι' ιχυτό, μολονότι μετιχχειριζότιχν κά
θε τρόπο &μ6λώσεως, με κιχνένιχ μέσο δεν κιχτάψερνε ν~ σκο
τώσει πρόωριχ το πιχιδ! ποι, δεν &πείχε πολι, &πό τό ν~ ~xει

γΙνει τέλειο &νθρωπάκι. ΈγκιχτέλειΦε λοιπόν τΙς προσπάθειες,
μιιiς κιχ! δεν κιχτάψερνε τΙποτε , κι &νΙΧΎ"λ.άστ'1)κε να γεννή

σει . Ό πιχτέριχς τοίί νεογένν'1)ΤΟU, 6λέποντάς Τ1jν &μήχιχν1j xlXt
ενοχλ1jμέν1j επειδη δέν θ~ μΠΟΡΟίίσε νιΧ εργάζετιχι δπως πρώ
τιχ μέ το σώμιχ Τ1jς τώριχ ποι, είχε γΙνει μ1jτέριχ, κιχ! επειδη
ευλογιχ uποΦιάστ1jκε δτι θα σκότωνε ΊΟ πιχιδΙ, το &νιχγνώρι
σε ώς δικό του OYjκώνοντάς το στα χέριιχ τοι) κιχΙ το δνόμιχσε

1Η
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[17.1 7-26]

Ίωά.νν'Υ/ -επειδή ~τα.ν &Υόρι- κι υστεριχ. το πηρε κι ~ψυ
Υε ΥΙιΧ τήν Άρα.6ία., που ~τα.ν δ πρooρισμo~ τοσ τα.ξιδιοσ του.
"Οτα.ν δ &νθρωπος α.ύτΟς fψτα.σε στιΧ τελευτα.ία. του, δ Ίωά.ν
ν'Υ/ς ~τα.ν πιιΧ fψ'Υ/60ς κι δ π~τέρα.ς του τοσ ~!πε δλ'Υ/ τΎjν Ιστο
ρία. ΥΙιΧ τή μ'Υ/τέρα. του. Έκείνος, &ψοσ &πέδωσε στον πα.τέ
ρα. του δλες τΙς μετα.θα.νά.τιες τιμες πο:) επι6ά.λλει το εθψ.ο,

~ρθε λίΥΟ &ΡΥότερα. στο Βυζά.ντιο κα.Ι πα.ρουσιά.σΤ'Υ/κε σ' α.υ
τους που ε!χα.ν μόνιμο κα.θηκον νιΧ &να.ΥΥέλλουν στή μ'Υ/τέρα.
του τους επισκέπτες . Αυτοί, χωρΙς κα.θόλου να. 6ά.λουν με το
νοσ τους δτι εκείν'Υ/ θιΧ α.Ζσθα.νότα.ν δια.ψορετικιΧ &πο κά.θε

&λλο &νθρώπινο πλά.σμα., &να.ΥΥέλλουν στή μ'Υ/τέρα. δτι εχε~
ερθει δ Υιός Τ'Υ/ς, δ Ίωά.νν'Υ/ς. Ή Υυνα.ίκα. δμως, &πο ψό60
μ'ήπως ψτά.σει το ζ'ήΤ'Υ/μα. στ' α.υτιιΧ τοσ &νδρός Τ'Υ/ς, εδωσε
δια.τα.Υή νιΧ πα.ρουσια.στεί μπροστά. Τ'Υ/ς το πα.ιδΙ κσ.Ι δτσ.ν το
είδε νιΧ ψτά.νει, το πσ.ρέδωσε στιΧ χέρια. &νος &πο τους &.ν
θρώπους Τ'Υ/ς, στον δποίο συν'ήθιζε πά.ντα. νιΧ &να.θέτει τέτοιου
είδους υποθέσεις. Με ποιόν τρόπο &ψα.νΙστ'Υ/κε &.πο τή ζωή
δ τσ.λσ.ίπωρος δεν μπορώ νιΧ πώ, πά.ντως κα.νεΙς μέχρι σ'ήι.ιε
ρα. δεν τον είδε στιΧ μά.τισ. του, οδτε κιΧν μετα. το θά.νσ.το της
α.ύτοκρά.τειρσ.ς.

Τότε μά.λιστα. σuνέ6'Y/ νιΧ πέσουν στή δισ.ψθοριΧ δλες σχε
δΟν οΙ Υυνα.ίκες. Άπσ.τoσσcτ.ν τους &νδρες τους εντελώς ελεύ
θερα. μια.ς κσ.Ι ή πρά.ξ'Υ/ σ.ύτή δεν σuνεπσ.y~τσ.ν κα.νένσ.ν κίν
δυνο ~ 6λά.6'Υ/ ΥΙ' σ.υτές, επειδή δσες κσ.Τ'Υ/Υοροσντσ.ν ΥΙιΧ μοι
χείσ. δεν πά.θσ.ινσ.ν κα.νένσ. κα.κό. Άντlθετα., π'ήΥα.ινα.ν κσ.
τευθεία.ν στήν σ.υτοκρά.τειρα. κα.ί, &.ντιστρέψοντα.ς τιΧ πρά.Υμα.
τα., κα.τ'ήΥΥελλσ.ν στο δικσ.ιπ'ήριο τους &νδρες τους &ντεΥΚσ.
λώντα.ς τους με κα.Τ'Υ/Υορίες ΥΙιΧ εΡΥα. που δεν εΤχα.ν δισ.πρά.
ξει. ΤΟ μόνο λοιπον που &πέμενε στους σuζύyoυς ~τα.ν νιΧ

πλ'Υ/ρώσουν στο διπλά.σιο τΎjν προΙκα., μολονότι δεν ε!χα.ν πε
ρά.σει &πο δίκ'Υ/, κι υστερα. να. μα.στΙΥωθοσν κα.Ι νιΧ δδ'Υ/Υ'Υ/θοσν
οΙ περισσότεροι στή ψυλσ.κή κ!ΧΙ πά.λι νιΧ ζσ.νσ.δοσν τΙς μοι
χα.λίδες ·/α. κα.μα.ρώνουν κσ.Ι νιΧ επιδίδοντα.ι &κόμα. πιο &ψο-

6α. στή λα.ΥνεΙσ. με τους μοιχούς. ΠολλοΙ μά.λιστα. &πο τους
μσιχους ελ!Χ6!Χν κα.Ι τιμες ΥΙιΧ το εΡΥΟ τους !Χύτό. Γι' α.ύτΟ
&.πό τότε οί περισσότεροι &πο τους &νδρες που ~τα.ν θύμ!Χτα.

[17. 26-33]

ΑΠΟΚΡΤΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

115

της &νόσια.ς σuμπεριψορii.ς της γυνα.ίκα.ς τους με μεγcX.λ'Yj εό
χα.ΡίσΤ'Yjσ'Yj σώπα.ινα.ν προκειμένου νιχ. &ποψυγουν τό μα.στίγω
μα., πα.ρέχοντα.ς σ' α.ότες &πόλuτ'Yj ~λευθεpία. με τό νιχ. τΙς
ά.ψήνουν νιχ. πιστεόουν πως δεν εΤχα.ν κα.τα.λcX.βει τίποτε .

Ή γυνα.ίκα. α.ότη εΤχε την ά.πα.ίτηO'Yj νιχ. διοικεί κα.τιχ.
τη δική της κρίση ολες τΙς κρα.τικες δποθέσει ς. Ή ίδια. ά.νιχ
κήρυσσε τους &ξιωμα.τοόχους όχι μόνο της πολιτεία.ς, &λλιχ.
κα.!. της εκκλησία.ς, ελέγχοντα.ς κα.Ι &ποψεόγοντα.ς σuσΤ'Yjμα.τι

κιχ. μόνο ενα. πρcX.γμα.: νιχ. μην ε!να.ι δ δποψήψιος ~ντιμoς κα.Ι
κΙΧλός α.νθρωπος κιχΙ ΣUνεπως ά.νίκα.νος να. ·την δπηρ ετήσει σε

Οσα. θα. τοσ πα.ρήγγελλε . Κα.νόνιζε επίσης ολους τους γά;μους
άσκώντα.ς ενα. εΙδος εξουσία.ς που θα. τα.ίρια.ζε στη για.για.
μιii.ς οΙκογένεια.ς .1 Τότε για. πρώτη ψορα. σuνέβη να. πα.ν
τρεόοντα.ι ολοι γενικα. ο Ι α.νθρωποι κα.τα.να.γκα.στικά;. Ξα.ψνι
κιχ. βρισκότα.ν κcX.ποιος πα.ντΡεμένος με μιιχ. γυνα.ίκα. όχι ε

πειδη εκείνη τόν ~θελε, πρά;γμα. που σuνηθιζότα.ν άκόμα. κα.!.

στους βα.ρβά.ρους, άλλα. ~πειδη α.ότη ~τα.ν ή θέληO'Yj της Θεο
δώρα.ς . Κα.Ι άντιστρόψως, τό ίδιο πά;θα.ινα.ν κα.Ι οΙ γυνα.ίκες

στό γcX.μο τους. Έξα.να.γκά.ζοντα.ν δηλα.δη νιχ. πα.ντρεόοντα.ι
α.νδρες που κα.θόλου δεν τους ~θελα.ν. Πολλες ψορες εξcX.λλοu

ή Θεοδιί>ρα. &ρπα.ζε τη νόψη ά.πό τόν νυψικό κοιτώνα. χωρΙ ς
κα.νένα. λόγο κι α.ψηνε τό γα.μπρΟ άνυπα.ντρο λέγοντα.ς , ορ
γισμένη στο ~πα.κpo , τοστο μόνο, οτι ή γυνα.ίκα. δεν της α.

ρεσε . Αότο το πρcX.γμα. το ~κα.με, μετα.ξυ των &λλων, κα.Ι στην
περΙπτωO'Yj της μνηστη ς τοσ Λέοντος, που εΤχε τό άξίωι.ια.
τοσ ρεψερενδα.ρίου, κα.Ι τοσ Σα.τορνΙνου, τοσ γιου τοσ Έρμο
γένη, που εΤχε ςptcX.aEt στο &ξίωμα. του μα.γΙστρου . Αότός δη
λα.δη δ Σα.τορνΙνος εΤχε μνηστευθεί μιιχ. δεuτερ'Yj έξα.δέλψη του ,
πα.ρθένα., εόγενικη κα.Ι κόσμια. , κι δ γcX.μος εΤχε συμ.ψωνηθεί
ι.ιετα.ξυ τοσ πα.τέρα. της τοσ Κόριλλου κα.Ι τοσ ίδιου τοσ Σα.
τορνίνου , έπειδη δ Έρμογένης εΤχε ~δη ψόγει &'πό τη ζωή.

1. « T'I]eE!q; έξουσΙα: τινΙ» στο πρωτότυπο τη ς έκΜσεως. Πο λ
λοΙ σχολια:στες διορθώνουν το « τηθεΙq;», που δεν &πα:ντα. πουθενOC
&λλου . Στην t!κδοσ'l] της

Loeb

γΙνετα:ι δεκτο το « τηθεΙq; » ώς πα:ρciΥω

γο του τή&η Ύ: τ{τθη (πα:Ρα:μciνα:, για:γιci) .
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υΟ ταν ε!χαν πι~ κλεΙσει οί πόρτες τοσ νυψικοσ οωματΙου, ~
θεοοώρα σuνέλcx6ε το γαμπρο xcxt τον δο'ήγ'Yjσε σε &λλο οω
μ~τιo, όπου πcxντρεUΤ'Yjκε δ ιΧνθρω7tος, κλcx(γοντcxς xcxt όου
ρόμενος, [ ...] 1 τήν κόρ'Yj τ-ης Χρυσοl.ιαλλοος. Ή εν λόγω Χρυ
σομcxλλω εΙχε οιcxτελέσει πcxλcxιότερcx χορεύτρια. XCXt Οστερα. έ
'tCXlpCX XCXt τήν εποχΥι <Χότή ζοσσε στο Πcxλ~τι μcxζΙ με μι~
&H'Yj Χρυσομcxλλω XCXt με μι~ Ί 'ιIOCXpili. (rLCXtl ~τσι κcxνόνιζcxν
τώρα. τΙς ύποθέσεις τους &.ντΙ ν~ ΧΡ'Yjσψοποιοuν το ψcxλλο
XCXl τή ζωή τοσ θε~τρoυ) . Ό ΣcxτορνΙνος ώστόσο, OtCXV κοι
μ'ήθ'Yjκε με τή 'ιIUcp'Yj που τή 6ρηκε οιcxκορευμέν'Yj, εκμυστ'Yj
ρεuθ'Yjκε σε κ~πoιoν &.πο τους ψίλους του ΟΤΙ πcxντρεUΤ'Yjκε μι~

κοπέλα. που ε!χε χ~σει τήν πcxρθενι~ Τ'Yjς. Μόλις 1ι θεοΟώρα.
πλ'Yjροψορ'ήθ'YjΚε τήν πcxρcxτ'ήρ'Yjcr1J <Χότ'ή, πρόστcxξε τους ύΠ'Yjρέ
τες ν~ τον

ocx,

ψ'Yjλιχ., οπως κά.νουν στά σχολιcxρόπcxι

cr1Jxiliaouv

επειοή εΙχε τά.χα. οεΙξει μcxτcxιοοοξΙcx

που κcxθόλου οεν τοσ τcxΙριcxζcxν,

xcxl,

xcxt

ύπεΡ'Yjψ~νειcx

μcxστιγώνοντά.ς τον ιiλυ

Π'YjΤCX στή P~X'Yj, τοσ &.πcxγόρεψε ν~ εΙνcxι ψλUCXΡος.
υο σο γιά τ~ xCXx~ που ~κcxμε στον 'Iωά.νν'Yj τον Κcxππcx

Oόx'Yj, τ~ εΙπα. σε ΠΡΟ'Yjγοuμενο μέρος τ-ης ίστορΙcxς μου. 2 T~
εργα. <Χότά ~ θεοΟώρα. τ~ εκσ.με επειοή 1jtcxv όργισμέν'Yj ε

vcxvtlov

του προσωπικά κι δχι εξcxι,;Ιcxς των σψcxλμ~των του

εΙς 6~ρoς τοσ κρ~τoυς (κσ.Ι &.π60ειξ'Yj οτι οεν μετσ.χειρΙστη
κε ετσι κcxνένcxν &.π' οσους &.ργότερcx οιέπρcxξcxν ψο6ερ6τερα.

εγκλ'ήμcxτcx

Evcxvtlov

των ύΠ'Yjκ6ων τους)

,

&.λλά τ~ εκcxνε ε

πειοή εκείνος τολμοσσε ν~ της &.ντιτεΙνει

xcxt

τή σuκoψσ.ν

τοσσε στον <Χότοκρά.τορα. σε 6cxθμο που λΙγο ελειψε νά γΙνει
εχθρ~

pcx,

xcxt

με τον &νΟρα. Τ'Yjς. Έδώ λοιπόν, οπως

ijo'Yj

&.νέψε

επι6ιχ.λλετcxι ν~ πω δλη τήν &'λ'ήθεια. γι~ τ~ <Χίτια. της

σuμπεριψoρζϊς Τ'Yjς. Τον καιρο που τον

xpcxtouat εγκ~θειρκτo
στήν Αίγυπτο, &.ψοσ προηγουμ.ένως τοσ ε!χε κά.μει τ~ xcxx~
που προανέψερα, οεν ε!χε οϋτε μ' <XόΤ~ χoρτ~σει &.πο τΙς τι
μωρΙες που τοσ ε!χε επι6~λει

ζων

xcxt

δεν ~παυε ν~ &.νcxζ'Yjτεί

1. ΧOCσμ!Χ στο έλλτινιχο χεΙμεvo (ιι lηJμέ τε
- ~ - οσον της Xpυσoμιxλλoiίς πιχ!διχ. »).

2.

Βιβλ. Ι. ΧΧΥ.

13

χ.έ.

χωχύων χrΙΙ οΙμώ

Ι17.

41-45]
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ψευδομά,ρτυρες &να.ντΙον του. ur στερα. &.πό τέσσερα. χρόνια.
τά. κα.τά,φερε νά. 6ρεΤ δυό Πρά,σινους &.πό τους στα.σια.στες
τής Κυζίκου, γιά. τούς δποίους ελεγε δ κόσμος δτι σuγκα.
τα.λέγοντα.ν σ' &χεΙνους που εΙχα.ν ξεσηκωθετ ένα.ντίον του &πι
σΧόπου. l Αυτούς λοιπόν τούς έφερε 6όλτα. πότε με χολα.χεΤες
χα.Ι πότε με &.πειλές, με &.ποτέλεσμα. δ ενα.ς ά.π' τους δυό,
κα.τα.τρομα.γμένος χα.Ι σuνά,μα. ξεσηχωμένος &.πό &λπίδες, φόρ

τωσε στόν Ίωά,ννη τό μΙα.σμα. τοο φόνου. Ό ά.λλο ς δμως δεν
πεΙστηχε με χα.νένα.ν τρόπο νά. πά,ει &νά,ντια. στήν &.λήθεια. χι
ας εΙχε τόσο &ξα.ντληθεΤ &.πό τά. 6α.σα.νιστήρια., ώστε εΙχε

φτά,σει στά. πρόθυρα. τοΟ θα.νάτου . Γι' α.υτό λοιπόν, δσα. τεχνά
σμα.τα. χι αν μετα.χειριζότα.ν, δεν τά. χα.τάφερνε νά. θα.να.τώ

σει τόν Ίωάννη με τό πρόσχημα. α.υτό · των νεα.ρων δμως α.υ
των τούς Εχοψε τό δεξιό χέρι, τοΟ ένός &πειδή δεν θέλησε

με χα.νένα.ν τρόπο νά. ψευδομα.ρτυρήσει χα.Ι τοΟ ά.λλου γιά. νά.
μ ήν &.ποχα.λυφθοον δλωσδιόλου τά. οχοτει να. σχέδιά της. Κι
ένω α.υτά. γΙνοντα.ν μπροστά. στά. μάτια. ολου τοΟ Χόσμου, δ
Ίουστινια.νός χα.μωνότα.ν πώς δεν εΙχε ίδέα. γιά. Οσor. Οιor.
Ορα.μα.τΙζοντα.ν.

1. Ό Ίω&.νν1)ζ κα:τηγop~θ1)κε οτι σκότωσε τον ΕΙισέβιο, τον έπΙ 
σκοπο ΚuζΙκοu, &λλιχ -ή κα:τηγορΙα: Ι!εν cXποl!εΙχθ1)κε.

40.

Βλ Βιβλ. Ι. Χ ΧΥ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΕΜΠΊΌ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑιΤΟΚΡΑΤΟΡΑ-ΔΑΙΜΟΝΑ

ιη'.

υοτι ό 'Ιουστινιανός δέν ήταν &.νθρώπινο πλάσμα ά,λλα

ήταν, δπως &.ναψέρθηκε, κάποιος δαίμονας &.νθρωπόμορψος ,
θα μποροσσε κανεις να τό &.ποδείξει σταθμίζοντας τό μέγε
θος των κακων ποιι εκαμε στοΙΙς &.νθρώπους, γιατι ή OUνα
μη τοσ &.νθρώπου ποΙΙ δρα. ψανερώνεται στό υπέρμετρο μέγε

θος των πράξεών του. Ό α.νθρωπος αότός λοιπόν εχει σκο
τώσει τόσο πολλού ς, ωστε

κανένας στόν κόσμο, μοσ ψα ί

νεται, δέν θα ήταν ποτέ σέ θέση να πεί τόν &.κρι6ή ά,ριθμό
τους, παρα μόνο ό θεός . Πιό γρήγορα, νομίζω, θα μετροσ
σε κανεΙ ς τοΙΙς κόκκους της α.μμου δλου τοσ κόσμου παρα

δσους σκότωσε ό αότοκράτορας αότός . Ύπολογίζοντας δμως
κατα προσέγγιση τι ς περιοχέ ς ποΙΙ κατάντησαν τελικα &.κα

τοίκητες, λέω δτι χάθηκαν πολλα εκατομμύρια α.νθρωποι . l
Ή Λι6ύη, για παριΧδειγμα, ποΙΙ εχει τόσο μεγιΧλη εΚΤΜη,
εχει έρημωθετ σέ τέτοιο 6αθμό , ωστε, διατρέχοντας μεγιΧλες

ά,ποστιΧσεις , είναι οχι μόνο OUσκολο, &.λλα καΙ &.ξιομνημόνευτο
να συναντήσεις α.νθρωπο . Κι δμ.ως , οί ΒιΧνδαλοι ποΙΙ πρόσψα

τα έξεγέρθηκαν στή χώρα αύτή εψταναν στόν &.ριθμό των
όγδόντα χιλιιΧδων κι δσο για τις γυναίκες και τα παιδια και

1.

Ό

Gibbon

ύπολογΙζει τΙς άπώλειες σε ά:νθρώπινε ς ζω ε ς στο

διάστημα της βοισ ιλε Ιοις του 'Ιουστινιανου σε έκατο έκατομμυρ ιοι .
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τους υΠrjρέτες τους, ποιός μπορεί να. μαντέψει τον &ριθμό
τους; τους Λί6υους έξά-λλου που ΎΊταν πρΙν έγκατεστrιμένoι
στΙς πόλεις κι αυτους που καλλιεργοοσαν τη

yij

fι δούλευαν

στη θά-λασσα -πρά-γμα που κατα. τύxrιν το εχω δεΤ με τα.
ίδια μου τα. μιΧτια- πώς θα. μποροΟσε δποιοσδ'ήποτε α.νθρω

πος να. τους μετρ'ήσει; Άκόμα πολυαριθμότεροι &.π' αυτους

ήταν έκεΤ οΙ Μαυριτιχ.'οΙΟΙ που είναι γνωστο πως σκoτώθrικαν
ολοι, μαζΙ με τΙς γυνατκες, τα. παιδια. και τα. έγγόνια τους.

Άλλα. καΙ πολλους Ρωμαίους στρατιώτες κι αυτους που τους
είχαν &κολουθ'ήσει στα. μέρrι έκεΤνα, τους σκέπασε το χώμα.
~Ωστε, &κόμα κι α.ν Ισχυριστετ κανεΙς οτι εχουν χαθεΤ, μόνο
στη Λι6ύrι, πεντακόσιες χιλιιΧδες α.νθρωποι, δεν θα. &πέδιδε,
νομίζω, με την πρέπουσα &κρί6εια τα. πριΧγματιχ.. Ό λόγος
είναι δτι, &μέσως μόλις νικ'ήθηκαν οί ΒιΧνδαλοι, έκεΤνος δεν
ψρόντισε να. κραταιώσει την κυριαρχία στη χώρα ουτε προ

νόrισε ώστε να. διασψαλιστεΤ με σιγουρια. ή ψρoύρrισrι τοΟ
πλούτου της μέσω τijς &γιΧπης τών υπηκόων. Άντίθετα,

&-

νακιΧλεσε χωρις καμια. καθυστέρrισrι τον ΒελισιΧριο, ΚΜηγο
ρώντας τον έντελώς &.δικαιoλόγrιτα πως είχε πρόθεσrι να. γί
νει τύραννος. Σκοπός του ήταν να. κατα6ροχθίσει καΙ να. λη

στέψει τη Λι6ύη όλόκλrιρrι διοικώντας τη στο έξijς δπως
ήθελε δ ίδιος.

Πρά-γματι, &μέσως εστειλε έκτιμrιτες τijς &γροτικijς

l-

διοκτησίας και έπέ6αλε κά-ποιους 6αρύτατους ψόρους που δεν
υπijρχαν πρίνο Άπο τΙς περιουσίες αυτες oΙκειoπoι'ήθrικε τΙς
καλύτερες. Έπιπλέον &παγόρευσε στους , Αρεισ.νους να. τε
λούν τα. δικά. τους μυστ'ήρια. Στους στρατιωτικους καθυστε
ρούσε τους μισθους καΙ γενικα. τους εκανε τη ζωη δύσκολη
με κά-θε τρόπο. Το &ποτέλεσμα ΎΊταν να. ξεσπούν στασιαστικ.χ

κινήματα που κατέλrιγαν σε μεγά-λrι καταστροφή . Άπο τους
καθιερωμένους θεσμους κανέναν δεν ήταν Ικανος να. ΤΎjρή

σει: ήταν στη ψύσrι του να. μπερδεύει καΙ να. &.νακατεύει

th

πά-ντα.
~Oσo για. την 'Ιταλία, που εΤναι τουλά,χιστον τριπλά.σια

&πο τη Λι6ύrι, εχει καταντήσει σ' ολα τrις τα. μέρη εΡΎJμrι

120

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
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&.πό &.νθρώπους &.κόμα. περtσσότερο &.πό έκείνην . "Qστε δεν
χρεtά.ζετα.t ν~ ψά.ξεt κα.νεΙς μα.κρt~ yt~ ν~ σuμπερά.νεt τόν

&.-

ρtθμό των &.νθρώπων πού σκοτώθηκα.ν xt έκεΙ Ή α.ίτία. 6έ6ιxta. των γεγονότων της Ίτα.λΙα.ς ~XEt έκτεθεΤ &.πό, έμε προη
γουμένως.1 'Όλα. τ~ σψά.λμα.τιχ πού δtέπρα.ξε ΙΧύτός στή

At-

6ύη, τ~ έπα.νέλΙΧ6ε κα.Ι στήν Ί τα.λΙα.. Π ροσθέτοντα.ς στό σω
μα. των &'ξtωμα.τούχων τούς όνOμα.ζόμενΣUς λογοθέ τες 2 &.νέ
τρεψε κα.Ι κα.τέστρεψε εύθύς τ~ πά.ντα.. ΠρΙν &.πό τόν πόλε
μο α.ύτόν, τό κρά.τος των Γότθων έκτεtνότα.ν &.πό τή Γα.λα.τία.
ως τ~ σύνορα. της Δα.κΙα.ς, 8που, 8πως E!vιxt γνωστό, 6ρΙσκε
τα.t Ύι πόλη ΣΙρμtον . 3 ''Οτα.ν λοtπόν ~ψτα.σε στήν Ίτα.λία. δ
στρα.τός των Ρωμα.Ιων, τό μεγα.λύτερο μέρος της Γα.λα.τία.ς
κα.ι της χώριχς των Βενετων τό κα.τετχα.ν οΙ Γερμα.νοί, τό
Σίρμtο 8μως κα.Ι τή γύρω περtοχή τό κα.τετχα.ν οΙ Γήπα.t

δες. Άλλ~ yt~ ν~ μήν τ~ πολυλογουμε, 8λιχ ΙΧύτα. τα. μέρη
E!vιxt τώρα. έντελως &.κιχτοΙκητιχ. "Άλλους τούς θέρtσε δ πό
λεμος

xt

&λλους Ύι &'ρρώστtα. κα.Ι Ύι πεΙνα., πού E!vιxt 6έ6α.tα.

<puatxιX έπα.κόλουθα. τοσ πολέμου. 'Όσο ytάo τήν Ίλλυρία. κα.Ι

τή θρά.κη δλόκληρη -πού σημα.ίνεt 8λη τήν περtοχή &.πό
τόν Ίόνtο κόλπ0 4 ως τα. προά.στtα. του Βυζα.ντΙου, μέσα. στήν
δποΙα. 6ρίσκοντα.t Ύι Έλλά.δα. κα.Ι Ύι χώρα. των Χερρονησιω
των 5_-, ΟΌννοι κα.Ι Σκλα.6ηνοΙ κα.Ι "Αντες, κά.νοντα.ς έπιδρομ.ες ένα.ντίον τους σχεδόν κά.θε χρόνο &.ψότου δ Ίουστινια.νός
πα.ρέλα.6ε τήν έξουσίΙΧ, προξένησα.ν &.γιά.τρευτα. κα.κα. στούς
κα.τοίκους τους. Πά.νω &.πό διιχκόσιες χιλιά.δες -ητα.ν, νομίζω,

οΙ Ρωμα.τοι πού σκοτώνοντα.ν fι γΙνοντιχν σκλά.60Ι σε κά.θε

1 . Βιβλ. VH. xlίi. κ.έ .
2. ΠιεστικοΙ αύτοκριχτορικοΙ φopoεισπpιiκτopες: πρβλ.
VH. Ι . 28.
3. Σ1jμερα Mitrovitza.
lι. Σ1jμερα ,. Αδριιχτα-η θιiλασσα.
5. ΠερΙπου ~ σ7JμεpιvYι Βαλκιχνικ-η χερσόv'l)σο;.

Βιβλ.
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[18. 21-29]

1 21

επιδρoμ~ , ωστε γι λεγόμενη « σκυθική ερημία. » 1 επικρcX.τησε
στ' ιiλ~θεια. πα.ντου σ' α.υτη τη χώρα..

Αυτες λοιπον -ητα.ν οΙ κα.τα.στροφές πού προξένησε ό πό
λεμος τόσο στη Λι6όη δσο κα.Ι στ·ην Ευρώπη. 'Όσο γιιΧ τού ς
Ρωμα.Ι0υς της Άνα.τολης, ιiπo την Αίγυπτο ως τιΧ σόνορα.

της Περσία.ς , οΙ Σα.ρα.κηνοί, εΙσ6ciλλοντα.ς ιiκα.τ&.πα.υστα. σ'
δλο το διciστημα. α.υτό, τΙς κα.τέστρεφ~ν τόσο συστημα.τικci,
ωστε δλα. τιΧ μέρη. τους ε!χα.ν κα.τα.ντ~σει στο επα.κρο δλιγciν
θρωπα. κα.Ι κα.νεΙς ποτε δέν θιΧ μπορέσει, νομίζω, νιΧ

ξει κα.Ι νιΧ 6ρεί τον ιiριθμo δσων χά.θηκα.ν
κα.Ι

οΙ

Πέρσες

ίιπο

τον Χοσρόη

<jIci-

ετσι. ΆλΗ

τέc;ισερις φορές

εΙσέ6α.

λα.ν στην ίιπόλοιπη Ρωμα.ϊκη Αυτοκρα.τορία.. Κα.τέστρεψα.ν
τΙς πόλεις κι ιiπ' τούς ιiνθρώπoυς πού εΠια.να.ν στΙς κυριευ
μένες πόλεις κα.Ι σέ κάθε μέρος της ίιπα.ίθρου, &λλου ς σκό

τωνα.ν κι &λλους επα.ιρνα.ν μα.ζί τους, κι ετσι ερ~μωσα.ν τ ·η
χώρα. ιiπo τούς κα.τοίκους της σ' Ολα. τιΧ μέρη πού συνέπεσε

νιΧ είσ6ciλουν . ΟΙ κciτοικοι της Κολχίδα.ς κα.ι οΙ Λα.ζοΙ κα.Ι
οΙ Ρωμα.τοι δέν επα.ψα.ν στιγμη νιΧ ίιφίστα.ντα.ι κα.τα.στροψές

ιiπo τότε πού οΙ Πέρσες εΙσέ6α.λα.ν στην Κολχίδα. ως σ~μερα. .
'Qστόσο , ούτε οΙ Πέρσες ούτε οΙ Σα.ρα.κηνοΙ ο ύτε το γέ

νος των Σκλα.6ηνων ούτε οΙ Οδννοι ε!χα.ν τήν τόχη νιΧ
φόγουν σωοι κα.ι ιi6λα.6εΤς ιiπo το ρωμα.ϊκΟ εδα.φος. ΣτΙς ε

φόδους τους κα.Ι πολύ περισσότερο ιiκόμα. στΙς πολιορκίες κα.Ι
στΙς συγκροόσεις , συνα.ντουσα.ν μεγάλες ιiντιξoότητες κα.Ι ά.ψα.

νίζοντα.ν δσο κα.Ι οΙ εχθροί τους. Έπομένως οχι μόνο οΙ Ρω
μα.τοι, ά.λλιΧ κα.Ι ολοι οχ εδΟν οΙ 6ά.ρ6α.ροι ά.πόλα.υσα.ν τιΧ μια.

ριΧ εγκλ~μα.τα. του Ίουστινια.νοσ. ΤΗτα.ν 6έ6α.ια. κι δ Χοσρόης
κα.κo~θης δ ίδιος , ιiλλά., δπως εχω πεί στιΧ ιiντίστoιιχα. κε

φά.λα.ια.2 , δ Ίουστινια.νΟς του πα.ρείχε δλες τΙς α.Ιτίες του πο
λέμου για.τΙ

δεν

θεωρουσε

σημα.ντικΟ ν!ι- προοα.ρμόζει τίς

πρciξεις του στΙς περιστciσεις, ιiλλιΧ εκα.νε τιΧ πciντα. πα.ρά.-

1. 'Η άκcιτοΙκ"l)τη πεpιoχ~ τηι; άvcιτολικ'ij ς PωσΙcις που πε ΡΙΥΡςΧ
17). Πρβλ Άριστ. Άχαρνης 704.
2. Βιβλ 1. xxίίi. 1.

φει δ 'Ηρόδοτος (ιν.
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κιχιρα.: εν κα.ιρώ εΙρ~νης κι ενώ δια.ρκοσσα.ν οί σχετικες μ'

α.ότην σuμψωνΙες, έτοΙμα.ζε &διά.κοπα. , με δόλιους σκοπούς ,
α. Ιτίες πολέμου ενα.ντίον τών γειτόνων του' &ντιθετα., στΙς πε
ριόδους του πολέμου εχα.νε εντελώς &να.Ιτια. την ενεργητικό
τητιi του κα.Ι διεκπερα.Ιωνε τΙς πολεμικές προετοιμα.σίες με
όπερ60λικη περΙσκεψη εξα.ιτΙα.ς τής ψιλα.ργυρία.ς του . ΆντΙ
να. &σχολείΤα.ι μ' α.ιιτες σο6α.ρά., &ερο6α.τοσσε πολυπρα.γμο
νώντα.ς για. τη ψύση του θεοσ κα.Ι μά.λιστα. χωρΙς να. στα.μα.
τά.ει τον πόλεμο εξα.ι τία.ς τής δΙΨα.ς του για. α.[μα. κα.Ι τής

, εκδικητικότητά-ς

του, ενώ 6έ6α.ια. δεν .ητα.ν σε θέση να. όπε

ρισχύσει &πο τούς εχθρούς του &ψου κα.τα.γινότα.ν με &σή
μα.ντα. πρά.γμα.τα. κα.Ι δεν εΚα.νε τΙς &πα.ιτούμενες γι' α.ότΟ

ενέργειες. Κι ετσι, στη διά.ρκεια. τής 6α.σιλεΙα.ς του, -η γή

δλόκλη'ρη πλημμύρισε &νθρώπινο α.[μα., πού χυνότα.ν &διά.κοπα. τόσο &πο τούς Ρωμα.Ιους οσο κα.Ι &πο ολους σχεδον
τούς 6α.ρ6ά-ρους.

ΑΙΙτα. λοιπον με λίγα. λόγια. σuνέ6ησα.ν πα.ντοσ στη χώρα.
τών Ρωμα.ίων κα.τα. τη διά.ρκεια. τών πολέμων εκείνης τής επο
χής . Άνα.μετρώντα.ς επΙσης όσα. σuνέoησα.ν κα.τα. τα. στα.σια.ση
κα. κιν~μα.τα. τόσο στο Βυζά-ντιο οσο κα.Ι σ' όλες τΙς &λλες πό
λεις, 6ρΙσκω ότι δεν χύθηκε σ' α.ότα. λιγότερο &νθρώπινο
α.[μα. &π' όσο στον πόλεμο . Έπειδη δηλα.οη δεν όπήρχε σχε

δον κα.θόλου δικα.ιοσύνη ουτε &μεροληψία. στην επι60λη τών
ποινών για. τα. διά.ψορα. σψά-λμα.τα., &λλα. δ α.ότοκρά.τορα.ς

u-

ποστήριζε στον ύψιστο 6α.θμΟ το ενα. &πο τα. δύο μέρη, ουτε

κα.ί το &λλο δεν εμενε -ηΣUXo. Κα.Ι οί δύο πα.ρα.τά.ξεις δδη

γοσντα.ν στα.θερα. στην &πόγνωση κα.Ι στην πα.ρα.ψορά., -η μΙα.
επειδη .ητα.ν πιο &νίσχυρη κι -η &λλη επειδη &ποθρα.συνότα.ν
κα.ί πότε μά.χοντα.ν -η μια. την &λλη κα.τα. δμά-δες, πότε ενα.ς

ενα.ς οί &νδρες, α.ν τό 'ψερνε -η περΙστα.ση, εστηνσ.ν ενέδρες

δ ενα.ς στον &λλον. 'Έτσι, επί τριά.ντα. δύο χρόνια., χωρί ς
στιγμη να. στα.μα.τ~σoυν, είτε οί ίδιοι προξενοσσα.ν δ ενα.ς
στον &λλο &νεπα.νόρθωτα. κα.κα. είτε θα.να.τώνοντα.ν &πο τον

&ξιωμα.τοσχο πού .ητα.ν όπεύθυνος για. τα. ζητ~μα.τα. τοσ δ~-

[18. 34-40]
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μου. Τις περισσότερες ψορές 6έ6αια για. τα. σψά.λματα τιμω
l

ροίίνταν οΙ Πρά.σινοι. Άλλα. α.κόμα καΙ οΙ τιμωρίες που επι6λήθrικαν στους Σαμαρείτες και στους α.ποκαλοόμενους αΙρε
τικους πλrιμμόρισαν μέ αίμα τή Ρωμαϊκή Αότοκρατορία. .

Αυτα. δμως μνrιμoνεόoνται εδώ πεpιλrιπτικά., επειδή τα. εχω
επαρκώς περιγρά.ψει λίγο πρίνο

Αυτες λοιπον ήταν οΙ σuμψoρες που επλrιξαν δλον τον
κόσμο κα.τα. τή 6ασιλεία τοίί ενσαρκωμένου εκείνου δαίμονα,
για. τις δποίες δ ίδιος, ώς αυτοκρά.τορας, uπijρξε όπαίτιος' δ
σο για. τιΧ κακιΧ που πρoξένrισε στους α.νθρώπους μέσω τijς
α.πόκρυψrις ΔUναμής του καΙ τijς δαιμονικijς του ψόσrις, θα.

τιΧ εξιστορήσω παρακά.τω . Π ρά.γματι, στο διά.στrιμα τijς δι
κijς του δια.κυ6έρνrισrις, σuνέπεσε νιΧ πλήξουν τους α.νθρώ
πους καΙ πολλες &λλες καταστροψές, που &λλοι Ισχυρίζοντα.ν
δτι δψείλονταν στήν εδώ πα.ρουσία καΙ στιΧ. τεχνά.σματα τοίί

κακοίί αυτοίί δαίμονα κι &λλοι ελεγαν 8τι fι θεότrιτα, α.πο

α.πέχθεια προς τιΧ εργα του, α.πέστρεψε το πρόσωπό τrις α.πο
τή Ρωμα'ίκή Αυτοκρα.τορία και &ψrισε το πεδίο Ελεόθερο
στους εκδικrιτικoυς δαίμονες νιΧ κά.νουν σ' αυτήν τα. δικά.
τους κατορθώματα.

Για. παρά.δειγμα , δ Σκφτος ποταμος ξεχείλισε καΙ πλrιμ
μόρισε τήν ~Eδεσσα καΙ πρoξένrισε μόριες σuμψoρές στους

κα.τοίκους τrις, 8πως θα. διrιγrιθώ στο έπόμενο 6ι6λίο μου . 2
τα. νεριΧ τοίί Νείλου α.νέ6rικαν 8πως σuνήθως, α.λλα. δέν τρα.-

6ήxτrικαν τήν κατά.λλrιλrι στιγμή κι ετσι πρoξένrισαν σε με
ρικους α.πο τους κατοίκους τΙς σο6αρές ζrιμιες που περιέγρα

ψα. σε πρorιγoόμενo μέρος τijς Ιστορίας μου. 3 ΤιΧ νερα. τοίί
Κόδνου &.πλώθrικαν σ' 8λrι σχεδον τήν Ταρσο κιχι τήν πλrιμ
μόρισαν γιιΧ μέρες πολλές καΙ δεν τρα6ήxτrικιxν παρα. μόνο

α.ψοίί τijς πρoξένrισα.ν &.νεπα.νόρθωτες ζrιμιές.4 Σεισμοl Ισο-

1. Praetor plebis.
2. Περί κτισμάτων Π. νiί. 2 κ.έ.
3. Βιβλ VII. χχίχ. 6 κ.έ .
4. Πρβλ. Περί κτισμάτων V. 'ι. 1!.

κ.έ.
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Η

- 19. 3]

πέδωσιχν ϊ:ήν Άνϊ:ιόχειιχ, ϊ:ήν πρώτ"fj πόλ"fj ϊ:i'jς ΆνΙΧϊ:ολi'jς,
κιχΙ ϊ:ή Σελεύκειιχ πού ε!νιχι γειτονικΎι ϊ:"fjς πόλ"fj, κιχΙ ϊ:ήν

Άνά.6ιχρζο , ϊ:ή σ"fjμιχνϊ:ικόϊ:εΡΎJ πόλ"fj ϊ:i'jς Κιλικίιχς.
θά. ήτιχν

σε

θέ~

Ποιός

νά. ίιπολογίσει τόν ι1ριθμό ϊ:ων ι1νθρώ

πων πού χά.θ"fjκιχν στΙς πόλεις ΙΧύϊ:ές; θά. μπορουσε μά.
λιστιχ νά. προσθέσει κιχνεΙς κιχι ϊ:ά. ''!6ωριχ κι επl~ς τήν Ά
μά.σειιχ, πού ήϊ:ιχν ~ σποuδιχιόϊ:ερ"fj πόλ"fj στόν Π όνϊ:Ο, κιχΙ ϊ:ήν
Πολύ6Οϊ:Ο ϊ:i'jς Φρυγίιχς κι εκεΙν"fj πού οΙ ΠισΙδες ι1ποκΙΧλουν

Φιλομ"fjοή κιχι τή Λύχνιδο στήν 'Ήπειρο κιχι ϊ:ήν Κόρινθο,
πού δλες ε!χιχν ι1πό πΙΧλιά. μεγά.λο πλ"fjθuσμό. 'Όλες σχεδόν
ΙΧύτες ι1νεζιχιρέτως εϊ:υχε νά. γκρεμιστουν τήν εποχή ΙΧύτή
ι1πό σεισμό κι δλοι σχεδόν οΙ κά.τοικοί τους χά.θ"fjκιχν μιχζί
τους. Τελικά. επεσε κιχΙ ~ πιχνούκλΙΧ πού ι1νέφεριχ ΠΡΟ"fjγοu
μέ νως 1 κιχι πi'jρε ι1π' τή ζωή τούς μισούς περίπου ι1π' δσους
ε!χιχν επιζΎισει.

Τόσες ι1νθρώπινες ζωες χά.θ"fjκιχν δτιχν δ 'Ιουστινιιχνός

κυ6ερνουσε τήν ΡωμΙΧϊκή Αύτοκριχτορlιχ, στήν ι1ρχή ώς ι1ρ
Χ"fjγός του κρά.τους κι ίίστεριχ ώς ΙΧύτοκρά.τοριχς.

'ο'.

'Έρχομιχι τώριχ νά. περιγρά,cjιω τούς τρόπους, με τούς

δποίους xιxtιxxpάoat"fjXE δλο τό δ"fjμόσιο χρi'jμιχ' ΠΡΟ"fjγοuμένως

δμως θά. πω ενιχ l5νειρο πού ετυχε νά. δε! κά.ποιο σπουδΙΧίο

πρόσωπο στήν ι1ρχή τi'jς 6ιχσιλείιχς του 'Ιουστίνου. Είπε λοι
πόν δτι του cpάoY"fjXE στ' l5νειρό του πώς στεκότιχν κά.που στό
Βυζά.ντιο , στήν πιχρΙΧλίΙΧ πού ε!νιχι ι1πένιχντι ι1πό τή Χιχλκ"fj
δόνιχ, κιχΙ δτι ε6λεπε ΙΧύτόν τον α.νθρωπο 2 νά. στέκετιχι μες

στή μέ~ του ~μείoυ εκείνου του πορθμου. 3 Στήν ι1ρχή τόν
είδε νά. πίνει δλο το νερό τi'jς θά.λιχσσιχς με ι1ποτέλεσμιχ νά.
νομ ίζει δτι δ α.νθρωπος στεκότιχν τώριχ στή στεριά., ι1φοσ τό

1. B~βλ. Π . xxl[, xxlίι.
2. Τον Ίουστινιοινό.
3. ΤΟ νότιο &κρο 'rou Βοσπόρου ποίι ~ει μεγάλο βάθος κοιΙ σοι ρώ
νετιχι ό:8ιάκοπlχ ό:πο τα: ρεόμσιτσι που συν~θως κυλiiνΕ: προς τ~ θάλιχσσσι

'rou ΜlχρμlΧΡii.
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νερο δέν εμπα.ινε πι~ στο μέρος α.ύτΟ τοΟ πορθμοο. 'Έπει
τα. δμως πα.ρουσιά,στηκε α.λλο νερό, γεμά,το ά.κα.θα.ρσίες κα.ι
σκoυπίδι~ που ά.νά,6ρυζε ά.πΟ ίιπονόμους στΙς δυο οχθες τοΟ

πορθμοο , κι δ α.νθρωπος το 7jπιε κι α.ύτΟ στ-η στιγμ-η κα.Ι ιΧ
ποξήρα.νε πά,λι το χώρο τοΟ πορθμοο.

Τέτοιο 'ήτα.ν το δρα.μα. που ιΡα.νερώθηκε στ' Ονεφο.

ao_

σο γι~ ΤΟΥ 'Ιουστινια.νό, δτα.ν δ θείος του δ 'Ιουστίνος πα.ρέ
λα.Οε τ-η 6α.σιλεΙα., 6ρηκε τα. δημόσια. τα.μεία. γεμά,τα. χρή

μα.τα.. Ό Άνα.στά,σιος1, που ιΧποδεΙχτηκε δ πιο προνοητικος
κα.Ι συνά,μα. δ πιο οΙκονόμος ά.π' δλους τους α.υτοκρά,τορες,

cpo-

60όμενος α.ύτΟ που ά.κρι6ώς συνέ6η, μ-ην τυχον δηλα.δ-η δ διά,

δοχός του ορεθεί σέ οΙκονομικ-η δυσχέρεια. κα.Ι κα.τα.ληστέψει
τους ίιπηκόους του, ψρόντισε πρΙν πεθά,νει ν~ γεμίσει μέ α.
ψθονο χρυσά,ψι δλα. τ~ θησα.υροψυλά,κια.. Τον πλοΟτο α.υτΟν

τον δια.σπά,θισε σέ πολυ ΣUντoμo διά,στημα. δ 'Ιουστινια.νΟς Ιν
μέρει σέ α.σκοπες έπιθα.λά,σσιες οΙκοδομές κα.Ι έν μέρει Ιξα.ι
τία.ς της γεννα.ιοδωρία.ς του προς τους 6α.ρ6ά,ρους · κι δμως θ~

νόμιζε κα.νεΙς δτι, ά.κόμα. κα.Ι σ' ενα.ν α.υτοκρά,τορα. που θα.

ά.ποδεικνυότα.ν στο επα.κρο α.σωτος, τ~ χρήμα.'fα. α.ύτ~ θ~
εψτα.να.ν γι~ έκα.τΟ χρόνια.. 'ΙσχυρΙζοντα.ν δηλα.ο-η οι &.ρμό
διοι γι~ τ~ θησα.υροψυλά,κια. κα.Ι τ~ τα.μεία. κα.Ι δλα. τ' α.λ
λα. 6α.σιλικα. χρήμα.τα. δτι δ Άνα.στά,σιος, μετα. ά.πΟ είκοσι έ
ψτ~ κα.Ι πά,νω χρόνια. 6α.σιλεία.ς στο κρά,τος τών Ρωμα.ίων,
α.ιΡησε στο δημόσιο τα.μείο τρείς χιλιά,δες δια.κόσια. κεντηνά,

ρια. . 2 Άλλ~ έπΙ 'Ιουστίνου, που πα.ρέμεινε στο θρόνο Ιννι~
χρόνια., μέ τ-η σόγχυση κα.Ι τ-ην ιλτα.ξΙα. που προκά,λεσε στο

κρά,τος δ Ιν λόγω 'Ιουστινια.νός, λένε δτι τέσσερις χιλιά,δες
κεντηνά,ρια. εΙσέρρευσα.ν, μέ α.νομα. μέσα., στο Οα.σιλικΟ τα.μείο
κι ά.π' δλ' α.ύτ~ τΙποτε ά.πολι)τως δέν ά.πόμεινε, ιiλλ~ σπα.τα.
λήθηκα.ν ιΧπο τον α.νθρωπο α.ύτΟν μέ τους τρόπους που ά.νέ
ιΡερα. σέ προηγοόμενα. κεψά,λα.ια., ένόσω δ 'Ιουστίνος 'ήτα.ν ά.
κόμα. στ-η ζωή. aο σο γι~ τ~ πoσ~ που α.ύτΟς κα.τόρθωσε κα.ι

1. 491-518 μ.. Χ.
2. Βλ. σ1)μ. . 1, σελ. 35.
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[19. 9-1 3]

να. οΙκειοποιηθεί πσ.ρά.νομσ. κσ.Ι να. ξοδέψει σ' δλο το διά.στη
μσ. που 6ρισκότσ.ν στην έξουσίσ., δεν όπά.ρχει κσ.νένσ.ς τρόπος

να. τα. όπολογίσει κσ.νεΙς fι να. ά.πoκσ.λuψει τον ά.ριθμό τους.
Σα.ν ποτσ.μΟς που ξεχειλιζε ά.διά.κοπσ., λεηλσ.τουσε κσ.θημερι
να. κσ.Ι λήστευε τους όπηκόους του κι ά.μέσως επειτσ. τά. 'πσ.ιρ

νε δλσ. το ρευμσ. κσ.Ι τα. πήγσ.ινε στους 6σ.ρ6ά.ρους με τΙς
δωρεές που έκείνος τους εκσ.νε. Με τον τρόπο σ.ίιτΟν δεν άρ
γησε να. 6γά.λει εξω ά.πΟ τη χώρσ. δλον τον δημόσιο πλουτο.

Άμέσως κσ.τόπιν εστρεψε το 6λέμμσ. προς τους όπηκόους του
κσ.Ι ά.πογύμνωσε τους περισσότερους ά.πο τις περιουσίες τους
χωρΙς κσ.νένσ. λόγο, με τη 6ίσ. κσ.Ι την &'ρπσ.γή, ένά.γοντσ.ς
τους θεωρούμενους ώς είίπορους τόσο στο Βυζά.ντιο δσο κσ.Ι
σε κά.θε άλλη πόλη για. έγκλήμσ.τσ. που δεν είχσ.ν δισ.πρά.
ξει: άλλους κσ.ΤΎjYορουσε για. πολυθεtσ. , άλλους για. σ.!:ρεση ,
δηλσ.δη πίστη χριστισ.νικη μη όρθή, άλλους για. πσ.ιδερσ.στίσ. ,
άλλους για. έρωτικές σχέσεις μέ γυνσ.ίκες ά.ψιερωμένες στα.
θεία. fι για. άλλες ά.θέμιτες έρωτικές πρά.ξεις, άλλου ς για. στα.
σια.στικες τά.σεις, άλλους για. σuμπά.θεια. προς τη μερίδσ. τών

Πρά.σινων fι ά.λσ.ζονικη σuμπεριψoρα. προς α.ίιτΟν fι ά.ποδί
δοντά.ς τους δποιονδήποτε άλλο χσ.ρα.κτηρισμό. 'Άλλοτε πά.λι
γινότα.ν α.ίιτομά.τως κληρονόμος τών νεκρών -fι κσ.Ι τών
ζωντα.νών

av

τό 'ψερνε ή περίστα.ση- με το πρόσχημα. δτι

τον είχσ.ν υίοθετήσει. Αίιτες 6έ6σ.ια. είνσ.ι οί σεμνότερες ά.πΟ
τ Ι ς πρά.ξεις του . υο σο για. τον τρόπο με τον δποίο χειρίστηκε
την ένσ.ντίον του στά.ση, την ά.ποκα.λούμενη του Νίκα., ετσι
ώστε να. γίνει ά.μέσως κληρονόμος όλων τών μελών της Συγ
κλήτου, τον έξέθεσσ. μόλις πρίν, κα.θως έπίσης έξέθεσα. κα. Ι
το πώς , πρΙν ά.πΟ τη στά.ση, πηρε δ ίδιος οχι λίγων ά.νθρώ

πων τΙς περιο\)σίες μΙα. μία. χωριστά..
Στους 6σ.ρ6ά.ρους όμως δε ν στσ.μα.τουσε στιγμη να. χα.ρ ί

ζει μεγά.λα. χρημα.τικα. ποσα. ΚΙΧΙ στους ά.να.τολικους κσ.Ι στους
δυτικούς, κσ.Ι στους 'Προς 60ρρα.ν κα.Ι σΤόυς προς νότον, ως
κα.Ι σ' α.ίιτους που κα.τοικουσα.ν στη Βρετα.νία. και γενικα. στα.
εθνη όλων τών κα.τοικημένων περιοχών της γης που οίίτε
ά.κουστα. δεν τα. είχα.με προηγουμένως , ά.λλα. τα. είδα.με για.

[19. Ht - 20. 4]
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πρώτη ψορα. κι ύστερα. μά.θα.με τ' l5νομα. της ψuλης τοuς. Για.
τΙ κι εκείνοι, δτα.ν πληροψορήθηκα.ν τί λογης άνθρωπος -η
τα.ν, Ο1)νέρρεα.ν &.π' ολη τη γη στο Βuζά.ντιο για. να. τον

01)-

να.ντήσοuν, κι α.υτός, χωρΙς κα.νένα. διστα.γμ.ό, &.λλα. κα.τεuχα.
ριστημένος με την κα.τά.στα.ση α.υτη κα.Ι μά.λιστα. νομίζοντα.ς

οτι είνα.ι κά.ποιο &.νέλπιστο ευτόχημα. να. εξα.ντλεί τον πλοσ
το των Ρωμα.ίων κα.Ι να. τον πετά.ει σε &.νθρώποuς 6α.ρ6ά.ροuς,
Τι εκεί οποΙ) ροχθετ το κόμα., τοuς lστελνε κά.θε ψορά., κα.
θημερινα. [να.ν [να.ν, πίσω στην πα.τρίδα. τοuς, ψορτωμένοuς

με χρήμα.τα.. 'Έτσι οΙ 6ά.ρ6α.ροι ολοι είχα.ν γlνει κύριοι ολοΙ)
γενικα. του πλούτοΙ) των Ρωμα.ίων, είτε πα.ίρνοντα.ς τα. χρήμα.τα.
ως δωρο &.πο τον α.υτοκρά.τορα. είτε λεηλα.τώντα.ς την επικρά.

τεια. των Ρωμα.ίων είτε &.ποδίδοντα.ς &.ντΙ χρημά.των τοuς α.Ιχ
μα.λώτοuς είτε ποuλώντα.ς την εκεχειρία.. 'Έτσι λοιπον Ύjρθα.ν

τα. πρά.γμα.τα. κι εξηγήθηκε το ονειρο του &.νθρώποΙ) ποu &.νέ

ψερα. προ όλlγοu. Άλλα. κα.Ι άλλοuς τρόποuς κα.τόρθωσε να.
μΎjχα.νεuθεί δ 'Iοuστινια.νΟς για. τη λεΎjλα.σlα. των όΠΎjκόων
τοι) -τρόποuς ποu θα. εκθέσω, οσο κα.ΛUτερα. μ.πορω, &.μξσως

πα.ρα.κά.τω-, με τοuς δποΙοuς τα. κα.τά.ψερε να. λΎjστέψει τΙς
περιοuσίες ολων, Όχι ολες μεμΙάς, &.λλα. λΙγο λlγο.

κ'.

Π ρωτ' &.π' Ολα. διόριζε κα.τα. κα.νόνα. ως lπα.ρχο τοσ δή

μοΙ) [να. πρόσωπο πού, πα.Ιρνοντα.ς μερlδιο &.πΟ το ετήσιο εΙ':
σόδΎjμα. των κα.τα.στΎjμα.τα.ρχων, τοuς

lotVE

το ελεύθερο να.

ποuλάνε τα. εμπορεύμα.τα. σε δποια. τιμη "ίθελα.ν. ΤΟ &.ποτέ
λεσμα. Ύjτα.ν ΟΤΙ οΙ άνθρωποι στο Βuζά.ντιο &.γόρα.ζα.ν τα.

&.-

να.γκα.ία. σε τριπλά.σια. τιμη κα.Ι επιπλέον δεν είχα.ν κα.νένσ.ν
&.πoΛUτως στον δποΤο θα. μπορουσα.ν να. δια.μα.ΡΤUΡΎjθοuν γι'
α.6τό. Ή Ο1)νολικη ζΎjμια. πόU προέκuπτε &.πΟ το μέτρο σ.ύτΟ
Ύjτσ.ν μεγά.λΎj για.τΙ [να. μέρος &.πΟ τα. laooιx α.ύτα. πήγa.ινε
στο α.υτοκρα.τορικΟ eΎjaιxupocpulιXxto, &.λλα. κι δ &'ξιωμα.τοσ

χος ποu Ύjτα.ν επιψορτισμένος με την είσπρα.ξή τοuς "ίθελε να.
πλοu,Ιζεt &.π' α.υτά.. Άπο κεΙ κα.Ι πέρα. κα.Ι οΙ υψιστά.μενο ι

του &.ξιωμα.τούχοu ποu είχα.ν &'να.λά.6ει την επoνεlδιστΎj (Χύτη
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UΠYjρεσίcx.

οί κcx.τcx.στYjμcx.τά.ρχες, έπωcpελοuμενοt άπο το

xcx.t

ot-

κcx.Ιωμcx. τΎις πcx.ρcx.νομΙcx.ς, προςενοϋσcx.ν άνεπcx.νόρθωτYj ζ Yjμtα.
σ' cx.UτοUς που E!Xcx.'ιI τότε άνά.γΚΥ) να. φωνΙσοuν,
νε6ά.ζοντcx.ς στο πολλcx.πλά.σtο τΙς τψ.ες άλλα.

μόνο ά.

Oxt

xcx.t

έπινοώντcx.ς

κά.ποιες άπερΙγρcx.πτ~ς νοθείες των έμπορεuμά.των.
'Έπειτcx., έγκcx.θιΟρUοντcx.ς πολλα. άπα τα. λεγόμενcx. μονο

πώλtcx.

xcx.t

ςεποuλώντcx.ς τΎjν εUYjμερίcx. των όΠYjΚόων τοu σ'

cx.UτοUς που ~θελcx.ν να. έπωcpελYjθοϋν άπα τα άνοσιοUργYjμcx.
cx.Uτό, ά.πα τα ενcx. μέρος δ ίδιος άπcx.λλcx.σσότcx.ν ά.πο τΎjν εΙΙθυ

νΥ) είσπρά.ττοντcx.ς το άντίτιμο τΎις διcx.6t6ciσεως κι ά.πο το

.n-

λο πcx.ρείχε το δικcx.ίωμιχ σ' ΙΧίιτους που ε!χιχν σuμ6λYjθεί μα.
ζί τοu να. χειριστοϋν τΎj δοuλεια. 8πως ~θελιxν. ΤΙς 'ίδιες
ά.μα.ρτωλες μεθόδοuς έψά.ρμοζε ά.προκά.λuπτιχ κιχΙ με 8λι:;uς
τους α.λλοuς άξιωμιχτοUχοuς . ΈπεtδΎj δYjλιxδΎj δ ΙΧUτοκρά.τορcx.ς

είσέπριχττε πciντιχ κά.ποιο μικρο μερΙδιο ι7;πο τα. κλοπιμα.ίΙΧ,
γι' α.ίιτο το λόγο

xcx.t

οΙ άξιωμιχτοϋχοt κιχι όσοι άσχολοϋντιχν

α.μεσcx. με κά.θε ζήΤYjμιχ λήστεuα.ν πια. δocp06cx. τα. θUI..ιcx.τά. τοuς.

Kcx.l

σα.ν να. μΎjν τοϋ εcpτcx.νcx.ν για. το σκοπό τοu οΙ άξιωμα.

τοϋχοι που -ητιχν ά.πα πcx.λια. έντετcx.λμένοι, έπtνόYjσε

&'Hcx.

δύο

ά.ξιώμα.τcx. για. τΙς κρcx.τικες όποθέσεις, μολονότι ΠΡΟYjγοul..ιένως
ό επcx.ρχος τοϋ δήμοu κα.τcx.γινότcx.ν με όλων των είδων τΙς xcx.ΤYjγορΙες. Άποφciσισε l5μως να. έπινοήσει τα. ά.ξιώμcx.τα. α.ίιτα.
κα.Ι για. να. γίνοντα.ι δλοένιχ περισσότεροι οί σuκoφciντες κα.ι

ytck

να. Uπ06ά.λλεt με πολυ πιο σuνoπτικες δtα.δικα.σίες άνθρώ

ποuς που δεν εΤχα.ν ψτα.ίξει κο;θόλοu σε σωμα.τικα. 6cx.σcx.νιστή

ptcx..

Τον

Evcx.v

ά.πο τους

ouo

α.ότους άξιωμcx.τοUχοuς τον έπιφόρ

τισε τά.χcx. με τΎj δίωξΥ) των κλεπτων όνομά.ζοντά.ς τον « πρcx.ί
τωρcx. δήμων »

crcx.v

xcx.t

στον α.λλον σ.νέθεσε να. τιμωρεί δσο:.ις

σuσΤYjμcx.τtκα. τΎjν πcx.ιδερcx.στίιχ ~

Excx.vcx.v

ticrxoJyu-

ερωτcx. με

νcx.ίκες κο;τα. άθέμιτο τρόπο, κcx.θως κι α.ίιτους που τuχον δεν

τελοϋσcx.ν κcx.τα. τον όρθόοοξο τρόπο τΎj θΡYjσκεuτικΎj λcx.τρεΙcx.,

όνομciζοντcx.ς τον ά.ξιωμcx.τοϋχο cx.UτΟν « κοιcx.ίστωρcx.

».

Ό πρcx.ί

τωρ λοιπόν, α,ν ε6ρισκε άνά.μεσcx. στα. κλοπιμcx.ίcx. κά.ποιcx. ά.ντι
κείμενcx. μεγά.λYjς άξίcx.ς, έπέμενε να. πα.ρα.δοθοϋν δπωσδήποτε
στον cx.Uτοκρά.τορcx. , ί σχuριζ61..ιενος ότι οΙ κciτοχοί τοuς -ητcx.ν
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&ΔUνα.τo να. σρεθοσν πουθενιχ., κι ~τσι δ α.ίιτοκριχ.τωρ τα. κα.
τιχ.ψερνε πιχ.ντα. να. πα.ίρνει μερίδιο &πο τα. πιο πολύτιμα.
πράγμα.τα.. Έξάλλου δ όνομα.ζόμενος κοια.ίστωρ, Οτα.ν τελείωνε
τη δουλειιχ. του μ' α.ίιτους πο':' ~πεψτα.ν στα. χέρια. του, πα.ρέ

διδε Οσα. ήθελε στον α.ίιτοκράτορα., &λλα. κι δ ίδιος πλούτιζε
εξίσου με τον πιο α.νομο τρόπο &πο τΙς περιουσίες α.λλων &ν

θρώπων. ΟΙ υψιστιχ.μενοι των ιiξιωμα.τoύχων α.ίιτων ουτε κα.
τηγόρους πα.ρουσία.ζα.ν ουτε μιχ.ρτυρες κα.λοσσα.ν να. κα.τα.θέ

σουν για. Οσα. είχα.ν σuμσεί, &λλα. σuνεχως, σ' ολο α.ίιτο το
διιχ.στημα., οΙ α.νθρωποι που είχα.ν την &τυχία. να. τους σu
να.ντήσουν στο δρόμο τους , χωρΙς να. κα.τηγορηθοσν Τι να. δι

κα.στοσν, θα.να.τώνοντα.ν με τη μεγα.λύτερη μυστικότητα. κα.Ι
τα. χρήμα.τιχ. τους ληστεύοντα.ν.

urOΤEpa δ &λιτήριος α.ίιτΟς εδωσε εντολη κα.Ι σ' α.ιιτους
τους &ξιωμα.τούχους κα.Ι στον ~πα.ρχo τοσ δήμου να. εκδικά
ζουν ολες τΙς υποθέσεις με ομοιο τρόπο, λέγοντάς τους να.

συνα.γωνίζοντα.ι μετα.ξύ τους ποιός &.π' α.ιιτους θα. κα.τα.ψέρει
να. εξολοθρεύσει περισσότερους κα.Ι σε συντομότερο διάστημα..

Λένε μάλιστα. πως ενα.ς &πο τους &ξιωμα.τούχους εσπευσε να.
ρωτήσει ποιός &π' α.ιιτους θα. εσγα.ζε κρίση άν κάποια. στιγμη
ενα.ς σuκoψάντης κα.τηγοροσσε κιΧποιο πρόσωπο κα.Ι στους
τρείς σuγχpόνως" &ποκρινόμενος σ' α.ίιτ Ον δ α.ίιτοκριχ.τορα.ς
λένε πως είπε «οποιος &πο σα,ς προλιΧσει να. ξεπεράσει τους

α.λλους» . Έντελως α.πρεπα. μετα.χειρίστηκε κα.Ι το &ξίωμα. το
λεγόμενο τοσ κοια.ίστωρος που τσ πρόσεχα.ν εξα.ιρετικα. δλοί

σχεδον οΙ προηγούμενοι α.ίιτοκράτορες ψροντίζοντα.ς να. είνα.ι
α.υτοί που το κα.τείχα.ν εμπειροι γενικα. &νθρωποι, &λλα. κα.Ι
εΙδικότερα. να. είνα.ι εΙδήμονες σε Ολα. τα. σχετικα. με τους νό

μους κα.ί &ποδεδειγμένα. &διιΧψθοροι, με την πεποίθηση ΟΤΙ

θα. ήτα.ν δπωσδήποτε μεγιΧλη κα.τα.στροψη για. το κρά.τος &ν
οΙ &ξιωμα.τοσχοι α.ΙΙτοί πα.ρεμποδίζοντα.ν στο ~ργo τους &.πο
κιΧποια. &.πειρία. Τι &ψήνοντα.ν να. tou~ νικήσει Ύj ψιλοχρημα
τία.. Άλλα. δ α.υτοκριΧτορα.ς α.υτΟς διόρισε πρωτα. στο &ξίωμα.
α.υτο τον τρισωνια.νό, που τα. ~pγα. του ~χoυν πλήρως !κτε-
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θεΤ στ~ ΠΡOΎjγOίιμενα. 6ι6λΙα. μου . 1 'Ότα.ν δ Τρι6ωνια.νΟς ~ψυ
γε &.πΟ τή ζω1j, δ Ίουστινια.νΟς δ1jμεuσε ενα. μέρος της πε
ριουσΙα.ς του ---ψ)λονότι έκετνος, Οτα.ν ~ψτα.σε ~ τελευτα.Ια. του
ώρα., είχε &.ςp1jaEL ενα. γιο κα.Ι πληθος έΥγόνια.- κα.Ι διόρισε

στο &.ξΙωμα. α.ότΟ τον ΊοΙΙνιλο &.πΟ τή Λι6όΎj2 που δεν είχε
τήν πα.ρα.μικρή Ιδέα. &.πο νόμους έπειδή δεν -ητα.ν ρ1jτορα.ς3·

ήξερε 6έ6α.ια. λα.τινικά., οσο ομως γι~ τ~ έλλΎjνικ~ δεν -ητα.ν
σε θέOΎj ν.~ τ~ προψέρει με τή σωστή πρoψoρ~ (πολλες ψο
ρές, πρά.γμα.τι, που προσπα.θοοσε ν~ πεΤ κά.ποια. έλλΎjYική
λέξΎj, τον κορόιδευα.ν οΙ υψιστά.μενο( του) έπειδή ποτε δεν εί
χε λά.6ει ουτε κ~ν τή στoιχειώδΎj έκπα.ΙδευOΎj. Γι~ το άνομο
κέρδος δμως ψρόντιζε σ~ν δα.Ιμονα.ς κα.Ι &.πόδειξΎj ΟΤΙ δεν δο
κίμα.ζε ουτε ίχνος ντροπης δτα.ν ξεπουλοοσε δΎjμόσια. τ~ α.ό

τoκρα.τoρικ~ ~γγρα.ψα.. Δεν τό 'χε γι~ τΙποτε ν' &.πλώνει το
χέρι σ' l5ποιον σuνα.ντoOσε ~στω κα.Ι γι~ ενα.ν χρυσο στα.τή

ρα.. Γι~ ενα. διά.στΎjμα. έψτ~ έτων 4 τουλά.χιστον, το κρά.τος
ρεζιλευότα.ν με τον τρόπο α.ότόν. Τέλος, l5τα.ν κα.Ι δ ΊοΙΙνιλος

1.

Βιβλ. Ι . χχίν.

κρΙσ1j γι' αύτον τον

δ

Gibbon'

16, δπου
« έκπλ1jΚΤΙΚΟ

aιατuπώνεται μια μετριοπαθέστερ1j
OCνθρωπο»

δπως

τον χαρακτηρισε

ύπερτεροϋσε μεταξύ των σuγχpόνων του σέ παιaεΙα καΙ φυ

σικ-η Ικανότητα, &ν

xcxt

εΤχε το στΙγμα της φιλαργυρΙας, (;να γνώρισμχ

πού δ Προκόπιος έπιλέγει για να το άπομονώσει καΙ να το μεγαλοποι'ήσει
&πρεπα. 'Ως ΠΡόεaΡος τοϋ σuμβoυλΙoυ πού δρΙστηκε &.πΟ τον 'Ιουση

νιανο το

527

μ . Χ. για τ-ην κωaΙΚΟΠΟΙ1jσ1j τοϋ Ρωμαϊκοϋ ΔικαΙου, έπε

τέλεσε ItIIΙX aύσκολο καΙ περΙπλοκο ~pγo μέ άξιoσ1jμεΙωτη έπι8εξιότητα.

2.

Για το πρόσωπο αύτο τΙποτε 8έν εΙναι γνωστο έκτος άπο αύ

την την πικρ-η καΙ προφcxvως

&8tX1j

KPΙσ1j .• Ας σ1jμειωθεί δτι δ ΊουστΙ

νος ~ταν άναλφOCβψος καΙ δ r8ιος δ 'Ιουστινιανος γιvότcxv γελοίος δταν

έπέμενε να 8ιαβOCζει μεγαλοφώνως tλλ1jνικα κεΙμεvα.

3.

ΔΈV άvijκε 81jλcx8-η σ' αύτούς πού άσκοϋσcxv σuστημcxτικα το

έπOCγγελμα τοϋ νομικοϋ .

4.

τα 'Ανέκδοτα τοϋ ΠροκοπΙου γράφτηκαν το

550.

'Άρα: δ Ί

ούνιλος άνέλαβε το άξΙωμα τοϋ ΚΟI4Ιστωρος ΙSχι άργότερα άπο το

543,

άφοϋ δ ΚωνσταντΙνος έμφανΙζεται να ΤΟ κατέχει για μικρο μόνο 8ιά
στημcx .

[20.17 - 21.2]
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εψτασε στο τέλος τής ζωής του, δ Ίουστινιανος διόρισε στο
α.ξίωμα αίιτο τον Κωνσταντίνο, που δεν ήταν 6έ6αια α.μύητος

στ~ ζrιτήματα τών νόμων, α.λλ~ ήταν πολυ νέος καΙ δεν είχε
α.ποκτήσει α.κόμα πείρα δικαστικών α.γώνων καΙ έπιπλέον
ήταν ό πιο μεγάλος κλέψτης καΙ δ πιο ψαντιχσμένος α.νθρω
πος τοΟ κόσμου. Ό Ίουστινιανος δεν μποροοσε ν~ κάνει χω
ρΙς αίιτον τον α.νθρωπο καΙ τον θεωροοσε εναν α.πο τους πιο

α.γαπrιτoυς ψlλoυς του, έπειδΎj δ αίιτοκράτορας αίιτος δεν δί
σταζε καθόλου ν~ κλέ6ει καΙ ν~ μανου6ράρει κάθε ψoρ~ τΙς
δίκες α.κόμα καΙ μέσω αίιτοΟ τοΟ προσώπου. Γι' αίιτο α.κρι-

6ώς πoΛU σύντομα ό Κωνσταντίνος εγινε κύριος μεγάλης χρη
ματικής περιουσίας καΙ κόμπαζε όπερ60λικ~ α.ερο6ατώντας

καΙ περιψρονώντας 8λ ους1 τούς α.νθρώπους. "Αν κάποιοι ή
ταν διατεθειμένοι ν~ τοΟ προσψέρουν πoλλ~ χρήματα, μπο
ροοσαν ν~ κατορθώσουν αίιτο που έπιδίωκαν καταθέτοντας
τ~ χρήματα σε μερικους α.πQ τους πιο εμπιστους α.νθρώπους

του. Τον ίδιο 8μως κανεΙς στον κόσμο δεν κατόρθωνε ν~
τον συναντήσει fι ν~ εχει δποιαδήποτε έπαψΎj μαζί του, παρ~
μόνο α.ν τον πετύχαινε τΎjν ώρα που πήγαινε τρεχάτος στο
παλά.τι fι εψευγε α.πο κεΙ οχι με otανονικο 6άδισμα α.λλ~ με

6ια'1όνη πoλλΎj καΙ γρήγορα γρήγορα γι~ ν~ μΎjν τον πλη
σιάσει κανεΙς καΙ τον α.πασχολήσει με καμι~ μΎj έπικερδΎj

όπόθεση.

κα'·

~Eτσι λοιπον χειριζόταν τ~ παραπάνω ζ ητ"ήματα δ αίι

τοκράτορας αίιτός. Κάθε χρόνο έξάλλου εΙσπράττοντα.ν, έκτος
α.πο τους κρα.τικους ψόρους, πά.νω α.πο τριά.ντα. κεντψάρια.

&'πο τον επα.ρχο τών πρα.ιτωρίων. Σ' α.ίιτ~ εδωσε το /)νομ.α
«το &'ερικον » γι~ ν~ όποδηλώσει, όποθέτω, ατι ή εΙσψορα. αδ

τΎj δεν ~τα.ν κα.νoνικΎj οϋτε συνηθισμένη, &'λλ~ τ~ν εΙσέπρατ
τε &'πο κάποια. καλοτυχία. σ~ν ν~ τοΟ fπεψτε &'πο τον οίιρα.-

1. Πρβλ.
».

.ηλιον

Άριστ. Νεφέλαι

225 «

&εροβιχτώ κιχι περιφρονώ τόν
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νό, ένώ μάλλον θα. επρεπε σ.ύτα. τα. εργσ. να. &.ποδΙδοντσ.ι στήν
κσ.κοήθειά, του. Στ' Ονομσ. πά.ντως της εΙσψοράς σ.ύτης οί

&ρμόδιοι &'ξιωμσ.τουχοι λ ήστευσ.ν τώρσ. δλο κσ.Ι πιο α.ψο6σ.

τους πολίτες. Δισ.τεΙνοντσ.ν 6έ6σ.ια. δτι παρέδιδαν τα. χρημα
τα στον α.ύτοκρά,τορσ., &.λλα. οί ίδιοι, χωρΙς τον παραμικρο
κόπο, &.ποκτουσαν πλούτη 6α.σιλικ~. Ό Ίουστινιανος έξά,λ
λου εκρινε σκόπιμο να. μήν τους έπι6ά,λλει καμια. τιμωρία. πε

ριμένοντα.ς τή στιγμή που θα. -Υιταν σε θέση, &.μέσως μόλις θα.
σuγκέντρωνσ.ν μεγά,λα. χρημα.τικα. ποσά, να. έκψέρει έναντίον
τους δποιαδήποτε κατηγορία. που θα. τους -Υιτα.ν &.δύνα.το να.
&.ποσείσουν κα.Ι να. τους &ρπάξει ετσι δλη μαζΙ τήν περιου

σία.. Αύτο &.κρι6ώς εκα.με καΙ στον Ίωάννη τον Κσ.ππαδόκη.
Π ράγματι λοιπόν, δσοι έκείνη τήν έποχή κατέλσ.6σ.ν τή θέση
σ.ύτή γίνονταν ξσ.ψνικα. ύπέρμετρα. πλoιjσιoι, με δύο δμως έ
ξσ.φέσεις: του ΦωΚά, που τον περιέγραψσ. σε προηγοvμενο 6ι-

6λίο μου l ώς τον α.νθρωπο που ψρόντιζε στον ύπέρτσ.το 6σ.θμό
για. τήν τήρηση του δικσ.ίου -γισ.τΙ δ α.νδρσ.ς αύτος παρέ
μεινε α.σπιλος &.πο δποιοδήποτε κέρδος δσον κα.φΟ κατείχε
το &.ξίωμα- κσ.Ι του Βάσσου , που κατέλσ.6ε τή θέση σε κά,

ποια. μετσ.γενέστερη χρονική στιγμή. Άπο σ.ύτους τους !3ιίο
κσ.νένσ.ς δεν κσ.τάψερε να. δισ.τηρήσει το &.ξίωμα. για. ενσ.
χρόνο, &'λλά, μετα. &.πΟ λίγους μηνες, κσ.θσ.φέθηκαν ώς

60-

xρrιστoι καΙ έντελώς &σχετοι με το πνευμα. τών κσ.φών. Άλλ'
άς μήν &.περσ.ντολογώ διηγοιίμενος μίσ. μίσ. τΙς περιπτώσεις:

τα. ϊδισ. πράγμσ.τσ. γίνοντα.ν κα.Ι με τους ~λλoυς &.ξιωμσ.τού

xoυ~ στο Βυζάντιο.
,Αλλα. κα.Ι σ' δλα. τ' α.λλα μέρrι της Ρωμσ.ϊκης Αύτοκρα
τορίσ.ς δ Ίουστινισ.νΟς τα. ίδΙ(Ζ εκσ.νε: διάλεγε τους πιο διε

ψθα.ρμένους &.νθρώπους καΙ τους πουλουσε τα. &.ξιώμσ.τα. εΙσ
πρ&.ττοντα.ς για. &.ντΙτψο μεγιiλσ. xρrιμα.τικα. ποσα. γισ.τΙ κσ.

νένσ.ς εντιμος α.νθρωπος η εστω κα.Ι κά.πως σuνετoς δεν θα.
ε6αζε ποτε στο νου του να. πλrιρώσει με δικά του χρήματα. το
προνόμιο να. ληστειίει &.θώους α.νθρώπους. Μόλις επαφνε δ

1.

Βιβλ. Ι. χχίν.

18.

[21. 11-18]
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Ίοuστινιανος το χρuσά,φι αότο ιΧπο τους ιΧνθρώποuς με τους
δποίοuς τ~ είχε ΣUμφωνήσει, τους παρείχε πλήρη έλεuθερία
ν~

xIiyOUV

τ~ πά,ντα εΙς βά.ρος εκείνων που βρίσκονταν στήν

εξοuσία τοuς. Άπο κεί καί πέρα οΙ α.νθρωποι αότοΙ ~ταν
προορισμένοι ν~ δδηγήσοuν στήν καταστροφή δλόκληρη τήν
περιοχή τής δικαιοδοσίας τοuς μαζΙ με τους κατοίκοuς της

κι δλα τ~ πλοότη να. τ~ EXOUV πι~ αότοΙ ΤΟ ιΧντίτιμο του
ιΧξιώματός τοuς το κατέβαλλαν σ' αότον που τους το είχε
εκχωρήσει παίρνοντας Qά.νεια ιΧπο τήν τρά,πεζα με πολυ ύ
ψηλους τόκοuς . Γι' αότό, δταν ιΧνελά,μβαναν τ~ καθήκοντά,
τοuς στΙς διά,φορες πόλεις, δεν είχαν α.λλο σ,ο νου τοuς πα

ρ~ πως θ~ ξεπλήρωναν το χρέος στους δανειστές τοuς καΙ

πως οΙ ίδιοι θ~ σuγκαταλέγoνταν στο έξής μεταξυ των πλοu
σιοτέρων, κι ετσι προξενουσαν πά,ντα στους πολίτες κά,θε λο
γής σuμψoρες μι~ καΙ οΙ πρά,ξεις τοuς δεν σuνεπά,γoνταν ούτε

xivouvo

κανένα ούτε δuσψήμιση' ιΧντ(θετα, δσο περισσότεροuς

ιΧπ' αότους που επεφταν στ~ χέρια τοuς κατά,φερναν ν~ σκο

tilicrouv

καΙ ν~ ληστέψοuν, τόσο μεγαΛUτερη δόξα τους &.να

λογοίίσε. Ή ονομασία

« φoνι~ς » καΙ « ληστής

» &'ντιστοιχοίίσε

γι' αότους στήν ονομασία «δραστήριος ». Ώστόσο, μόλις δ
Ίοuστινιανος επαιρνε είδηση δτι κά,ποιος &'ξιωμαΤΟίίχος είχε
ιΧποκτήσει μεγά,λα πλούτη, ε'Ορισκε κά,ποια πρόφαση γι~ να.

τον παγιδέψει καΙ να. τοίί πά,ρει μεμια.ς δλα μαζΙ τ~ χρή
ματά,

tou.

Άργότερα θέσπισε νόμο ν~

oivouv

δρκο 8σοι προορίζον

ταν γι~ &'ξιωματοίίχοι δτι θ~ παραμείνοuν α.σπιλοι &.πο κά,θε
εϊδοuς κλοπή καΙ ούτε θ~

oilicrouv

ούτε θ~ πά,ροuν ότιδήποτε

εξ &.φορμής τοίί &.ξιώματός τοuζ τον α.νθρωπο που

tuxov

θiΧ

παρέβαινε τή γραπτή αότή σuμφωνία, τον &.ναθεμά,τιζε 11'
δλες τΙς κατά,ρες που είχε ποτε ξεστομίσει α.νθρωπος &.πο τiΧ

πιο παλι~ χρόνια. Κι δμως: δεν είχε περά,σει χρ6νος &.πο τή
θέσπιση τοίί νόμοu κι αότος δ ίδιος, &'διαφορώντας καΙ γιiΧ

ΣUμφων(ες καΙ γιiΧ κατά,ρες καΙ γι~ τή σuνακόλοuθη ντρο
πή, παζά,ρεuε πιο α.φοβα &.πο πρΙν τΙς τψ.ες των &.ξιωμά,των

οχι εν κρuπτφ καΙ παραβόστφ, ιΧλλiΧ μπροστα. στ~ μάτια

0-
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λου τοο κόσμου. Άπό τό ά.λλο μέρος, α.ύτοΙ που είχα.ν &γορά.
σει τ~ &ξιώμα.τα. σψετερΙζοντα.ν τ~ πάντα. περισσότερο aπό
πρΙν , κι α.ς ~τα.ν δρκισμένοι.
α! στερα. μ'ηχα.νεύΤ'ηκε κα.Ι κάτι ά.λλο &νήκουστο: τ~

&-

ξιώμα.τα. που θεωροσσε πιό κερδοψόρα. τόσο στό Βυζάντιο δσο
κα.Ι στΙς ά.λλες πόλεις &ποψάσισε ν~ μ:ην τ~ πουλάει πι~ δ
πως πρίν, &λλ~ ~Ψα.xνε κι ~6ρισκε μισθωτους γι~ ν~ τους
διορίσει σ' α.ύτά, δρΙζοντάς τους, ~να.ντι τοσ ά.λψα. fι τοσ 6ή

τα. μισθοσ, ν~ τοσ πα.ρα.δΙδουν δλα. τ~ κλοπιμα.ία.. Κι α.ύτοί,
&ψοσ ~πα.ιρνα.ν τήν πλ'ηρωμή τους, μάζευα.ν τ~ πάντα. aπ'
δλ'η τή χώρα. κα.Ι τοσ τ~ πήγα.ινα.ν' aσύδoτoι μισθοψόροι, στ'

Ονομα. τοσ &ξιώμα.τος, τριγύριζα.ν έδω κι εκεί κα.Ι κα.τα.λή

στευα.ν τους aνθρώπoυς που είχα.ν στή δικα.ιοδοσΙα. τους . 'Έτσι
δ α.ύτοκράτορα.ς, κάνοντα.ς με μεγάλ'η &κρΙ6εια. τους υπολο
γισμούς του, ~δινε κα.τ~ σύσΤ'ημα. τ~ &ξιώμα.τα. σε aνθρώπoυς
που ~τα.ν &να.μψισ6ήτ'ηΤα. οΙ πιό ποτα.ποΙ στόν κόσμο κα.Ι πάν
τα. τ~ κα.τάψερνε ν~ ξετρυπώνει τ~ κα.θά.ρμα.τα. α.ύτά.. Κι

&-

λ ήθεια., δτα.ν διόρισε στ~ διά.ψορα. &ξιώμα.τα. τους πρώτους
&γύρτες κα.Ι ~ &συδοσΙα. που τους πα.ρείχε ~ δύνα.μ'η τοσ

&-

ξιώμα.τός τους ~ψερε στό ψως τήν κα.κοήθειά. τους , &πορού

σα.με πως τό01j &χρειότψα. μπόρεσε ν~ χωρέσει σε &νθρώπι
ν'η ψύ01j , αΟτα.ν δμως aργότερα. οΙ μετ~ aπό α.ύτους &ξιωμα.
τοσχοι κα.τόρθωσα.ν ν~ τους ξεπεράσουν κα.τ~ πολύ, οΙ ά.νθρω
ποι ά.ρχισα.ν ν~ ρωτα-νε με &πορΙα. δ ενα.ς τόν &.λλον πως έγι

νε κα.Ι ξεπεράσΤ'ηκα.ν τόσο &νέλπιστα. aπό τους δια.δόχους τους
α.ύτοΙ που θεωροσντα.ν οΙ πιό 6δελυροΙ ά.νθρωποι στόν κόσμο,
&ψοσ οΙ ϊδιοι υπηρξα.ν τέλειοι στό επά.γγελμά. τους' κα.Ι πά.λι

οΙ τρΙτοι ξεπέρα.σα.ν τους δεύτερους σε κά.θε εϊδους &χρειότ'η
τα.' μετ~ aπό έκεΙνους ά.λλοι, με τΙς κα.ινοτομίες των εγκλ'η
μά.των τους, ~κα.μα.ν ν' aπoκτήσoυν κα.λό Ονομα. οΙ προκάτο

χοί τους. Άλλά, κα.θως τό κα.κό τρα.60σσε σε μά.κρος, τ~

rSLcx.

τ~ πράγμα.τα. εκα.μα.ν τόν κόσμο ν~ κα.τα.λά.6ει δτι ~ κα.κΙα. του
aνθρώπoυ ~xει aπό τή ψύ01j Τ'ης τήν tιX01j ν~ μεγα.λώνει επ'
ά.πειρον, δτα.ν δμως τρέψετα.ι aπό τή γνώσ'η ΠΡΟ'ηγούμενων
κα.κων κα.Ι πα.ρα.σύρετα.ι aπό το δικα.ίωμα. ν~ λυμα.ίνετα.ι &σύ-

[21. 25 - 22. 1]
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δοτα: οποιον πέψτει στα. χέρια: Τ1jς, τότε ψα:Ινετα:ι οτι κα:τα.

κα:νόνα: ψτάνει σε O1jμεία: πού ουτε

1)

ψα:ντα:σΙα: των θυμάτων

Τ1jς δεν μπορεί να. στα:θμΙσει.

'Έτσι κά.πως -ητα:ν τα. πρά.γμιχτιχ με τούς α.ρχοντες τών Ρω
μα:ίων. Πολλες ψορες έΠΙ01jς, δτα;ν δ έχθρικος στρα:τος τών

ουννων όποδοόλωνε κα:Ι λε1JλΙXΤOσσε τα. έδά.Ψ1j της Ρωμα:τκης
Αυτοκρα:τορΙιχς, οΕ στρα:Τ1jγοί της θρά.Κ1jς κιχί της ΊλλυρΙα:ς
θέλ1jσα:ν να. τούς χτυπ'ήσουν ένω όποχωρουσιχν' οπισθοχώΡ1j
σα:ν ομως μετα. ά.πο γρά.μμιχ πού ελΙΧΌιχν ά.πο τον α:υτοκρά.τορα:
Ίουστινιιχνο πού τούς ά.πα:γόρευε να. έπιτεθουν ένιχντΙον των
Όα:ρΌά.ρων γιιχτΙ τούς χρειάζοντιχν οΕ Ρωμα:ίοι ώς σuμμά.xoυς

ένα:ντΙον τών Γότθων Τι ποιός ξέρει ποιών ~λλων έχθρών.

Άπο κεί κα:Ι πέρα: οΙ Όά.ρΌα:ροι α:ότοΙ λ'ήστευιχν ΌέΌιχιιχ τούς
Ρωμα:Ιους σε κείνιχ τα.

(-Llp1j

κα:Ι τούς όποδοόλωνιχν ώς έχθροί

κι υστεριχ έπέστρεψιχν με την 'ήσuXΙα: τους στην πα:τρΙδΙΧ τους
σuνιxπoκoμΙζoντιxς κιχΙ τα. α.λλιχ λά.ψυρα: κα:Ι τους ιχΙχμΙΧλώτους

μια. κιχί -ητα:ν ψίλοι κιχΙ σόμμα:χοι των Ρωμα:Ιων. Π ολλες ψο
ρες μά.λιστιχ μερικοΙ ά.πο τούς γεωργούς τών περιοχών ιxu
των, κιν1jμένοι ά.πο λΙΧχτά.ριχ για. τΙς γυνιχίκες κιχΙ τα. πα:ιδιά.

τους πού ε!χιχν α:Ιχμα:λωτιστεί , χτόΠ1jσα:ν ολοι μΙΧζΙ τούς έ
χθρούς κιχτα. την ά.ποχώΡ1jσΥι τους κα:Ι κα:τάψεΡΙΧΥ να. σκοτώ
σουν πολλούς κΙΧί να. τούς πσ.ρουν τ' α.λογσ. τους με ολιχ τα.

λά.ψυρα:.

"fστεριχ

δμως ά.ντιμετώπισιχν δύσκολες κα:τα:στσ.σεις

γι' α:ότ'ή τους την ένέργεια: , για:τΙ κάποιοι α.νθρωποι , στα:λμέ

νοι ά.πο το Bυζιiντιo, Όά.λθ1jκιχν, χωρίς τον πιχρα:μικρο διστΙΧΥ
μό, να. τούς όποΌά.λλουν σε σωμιχτικα. Όιχσα:νιστ'ήριι% κα:Ι ά.κρω 
Τ1jρια:σμους κα:ί να. τούς έπιΌά.λλουν πρόστιμιχ, ωσπου πιχρέδω

σα:ν ολα: τα. α.λογα: πού εΤχα:ν πάρει &.πο τούς Όα:ρΌσ.ρους.

κjιΌ

"Οτιχν δ α:υτοκράτορα:ς κα:Ι 'ή θεοδώρα: εΌγαλιχν &.πο τη
τον Ίωιiνν1j τον Κα:ππα:δόΚ1j, ~θελιxν να. διορΙσουν κά.
ποιον α.λλον ά.ξιωμα:τουχο στη θέ01j του κα:ί ψρόΥτιζα:ν κι οΕ

(-Lla1j

δυο μα:ζΙ να. Όρουν κσ.ποιον α.νθρωπο &.κόμιχ πιο &χρείΟ, ά.ΥΙΧ
ζ 1jτώντιχς πα:ντου ενιχ τέτοιο Ι!ιργιχνο για. τ-ην α.σκη01j της τυ-
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ρσ.ννίσ.ς τους κσ.ι διερευνώντσ.ς τα. <f'Ρον~μσ.τσ. δλων τών σ.ν
θρώπων για. να. μπορέσουν σ.κόμσ. γΡ'Υ)γορότερσ. να. κσ.τσ.στρέ
ψουν τους όΠ'Υ)κόους τους. Πρόσκσ.ιρσ. λοιπον διόρισσ.ν στη

θέOΎj τοίί Ίωά.νν'Υ) τον θεόδοτο, που Υίτσ.ν βέβσ.ισ. σ.νέντψος
άνθρωπος, σ.λλα. 15χι σ.ρκετα. ωστε να. τους σ.ρέσει. Συνέχισσ.ν
λοιπον κσ.ι μετ α. σ.π' σ.ότΟ να. διερευνοίίν κά.θε δυνσ.τότ'Υ)Τσ.

ωσπου βρήκσ.ν σ.νέλπιστσ. κά.ποιον σ.ργυρσ.μοιβΟ όνόμσ.τι Πέ
τρο, σuρισ.Κής κσ.τσ.γωγής, ποu ε!χε το πσ.ρσ.τσοόκλι Bσ.ρΣU
μ'Υ)ς.Ι Λότος πσ.λια. κσ.θότσ.ν στο σσ.ρά.ψικό του κσ.ι άλλσ.ζε χά.λ
κινσ. νομίσμσ.τσ. σ.ποκομΙζοντσ.ς σ.Ζσχρα. κέρδ'Υ) με τις εξσ.ιρετι
κές του Ικσ.νόΤ'Υ)τες στο να. κλέβει τους ό60λους κσ.ι να. εξαπσ.
τα. κσ.τα. σόστ'Υ)μα. με τσ.χυδσ.κτυλουργίες τους &.νθρώπους που

σuνσ.λλά.σσoντσ.ν μσ.ζΙ του. τα. κατά.ψερνε θσ.υμά.σισ. να. κλέβει
σ.σόστολα. τον κοσμά.κ'Υ) που επεψτε στα. νόχισ. του κσ.ί, δσά.κις

τον επισ.νσ.ν, να. πσ.Ιρνει δρκο πως Υίτσ.ν σ.θώος κσ.Ι να. σuγκσ.
λόπτει με το θρά.σος τής γλώσσσ.ς του το σψά.λμσ. τών χερΙών

του. 'Ότσ.ν κσ.τσ.τά.ΧΤ'Υ)κε στους στρσ.τιώτες τών υπά.ρχων, ε
ξσ.χρε ιώθ'Υ)κε σε τέτοιο βσ.θμΟ ωστε εγινε εξσ.ιρετικα. σ.ρεστΟς
στη θεοδώρσ. κσ.ι τής πρόσψερε προθυμότσ.τσ. τις όΠ'Υ)ρεσίες
του στα. πιο δόσκολσ. OΎjμεΤσ. τών σκοτεινών Τ'Υ)ς σχεδίων. Λό
τος Υίτσ.ν δ λόγος που σ.πέλυσαν σ.μέσως σ.πο το σ.ξΙωμσ. τον

θεόδοτο, τον δποΤο είχσ.ν διορίσει μετ α. τον Κσ.ππσ.06κ'Υ), κσ.Ι
διόρισσ.ν σ' σ.ότΟ τον Π έτρο, που βέβσ.ια. σ.κολοόθ'Υ)σε τΙς εν
τολές τους σε δλσ. τα. OΎjμεΤσ.. ποτε δεν τον ε!δε κσ.νεΙς να.
ντρσ.πετ ~ να. ψοβ'Υ)θεΤ δτσ.ν στεροίίσε σ.πο τους στρσ.τιώτες

δλες τις σ.μοιβές τους, σ.λλα. εβγσ.λε στο πσ.ζά.ρι τα. σ.ξιώμσ.
τσ. σε σ.κόμσ. μεγσ.λότερο βα.θμΟ σ.πο πρΙν κσ.Ι, κά.ν~ντά.ς τσ.

πιο σ.νέντιμσ., τα. εδινε σε δσους δεν δίστσ.ζσ.ν να. κά.νουν την
σ.νόσισ. σ.ότη σuνσ.λλσ.γ~, δίνοντσ.ς Ρ'Υ)τα. την άδεισ. σ' σ.ότους

που τ' σ.γόρσ.ζσ.ν να. μεταχειριστΟίίν δπως Ύιθελσ.ν τη ζωη κσ.Ι
την περιουσίσ. τών πολιτών. Άνά.μεσσ. σ' σ.ότΟν κσ.ι σ' εκεΤ
νον που ε!χε πλ'Υ)ρώσει το τΙμ'Υ)μσ. τοίί σ.ξιώμσ.τος εκλεινε σ.
μέσως 1ι σuμψωνΙσ. δτι δ &ξιωμσ.τοσχος ε!χε κά.θε δικσ.ίωμσ.

1.

Στην πριχγμοιτικότητιχ 1jTιxv το πιχτρώνυμό του

:

Γιος το1) ΣΙμωνοι.

[22.8-14]
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στ~ν δποιlΧδήποτε κlχτιΧχρηση κιχι γενικ& σt~ν άρπιχγή. <Η
ά.γορlχπωλησίlΧ της ά.νθρώπινης ζωης ξεκινοσσε λοιπον ά.πΟ
τ~ν κεψlXλ~ της πολιτείlχςl κlΧί έκεί όπογριχψότιχν το συμ6ό

λιχιο για τ~ν κlXτlXστρoψ~ των πόλεων. Στίς lΧίθουσες των ά.
νωτιΧτων δικιχστηρίων κlΧί στον δημόσιο χωρο της ά.γορα.ς τρι

γύριζε ενιχς ληστής νομψοποιημένος που το εργο του τΟ όνό
μιχζε συλλογή των χρημιΧτων που πληρώθηκιχν για τ~ν ά.γο
ρα τοσ ά.ξιώμιχτος κιχί έλπΙδlΧ κιχμια δεν όπηρχε οτι θα τψω
ροσντιχν για τα σψιΧλμlχτιΧ του. Άνσ,μεσιχ σε 15λους τους κριχ

τικους ΙΙπlΧλλήλους, που ~τlXν πολλοί κιχί διlχκεκρψένοι, διιΧ
λεγε πσ,ντιχ τους πιο κιχκοήθεις για να τους εχει κοντιΧ του.

Κιχί δεν ~τlXν μόνο lΧότος που εσψlΧλε ετσι, ά.λλα κlΧί 15λοι

15-

σοι 6ρέθψιχν στ~ θέση lXόΤ~ είτε πρίν είτε ά.ργότεριχ.
τα ίδιιχ σψιΧλμlχτlχ γΙνοντιχν κιχι με το ά.ξίωμιχ το ονο
μιχζόμενο «τοσ μlχγΙστρου » κιχί με τους ά.ξιωμιχτούχους το!}

πlΧλιχτιοσ, πού, κιχτα τ~ συνήθειιχ, ιχσχολοσντιχν με τα θη
σlχυροψυλιΧκιιχ κlΧί με τα λεγόμενιχ

({

πρι6σ,τlχ » κlΧί το

« πιχτρι

μώνιον » 2, κΙΧί γενικα με ολους τους α.ξιωμιχτούχους που όπη

ρετοσσιχν είτε στο Βυζσ,ντιο είτε σε α.λλες πόλεις. Άπο τότε
που δ τύριχννος lΧότος ιχνέλΙΧ6ε τ~ν έξουσίΙΧ, τους μισθους που
δικιχιοσντιχν οί έργιχζόμενοι στίς δημόσιες ύπηρεσίες τους ε
πιχιρνιχν έντελως ιχΠΡOσχημσ,τισtα. πότε δ ίδιος δ 'Ιουστινιιχ

νος πότε δ &ρμόδιος α.ξιωμιχτοσχος, ένω 15σοι UΠYjρετοUσα.ν σε
κα.τώτερες θέσεις έξα.να.γκσ,ζοντα.ν να προσψέρουν τίς UΠYjρε
σίες τους σαν τους πιο τα.πεινους δούλους, ζώνΤlΧζ ολον ΙΧότον
τον κιχιρο μέσlχ στ~ν εσχα.τη ψτώχειιχ.

Μια μεγσ,λη ποσότητα. σtα.ριoσ ε!χε μετα.ψερθεί στο

Bu-

ζσ,ντιο κι ένω το μεγα.λύτερο μέρος του εΤχε -ηδη σιχπίσει , δ

1.
2.

Κατ' αΜους ύπονοείται δ 'lουστινιιχνός, κιχτ' αλλους δ Πέτρος.

Kιxt τα δυο ιχύτα

Et87J κριχτικων πόρων τα
« ποιτριμώνιον » ~τoιν

σωπικα δ ιχυτοκράτοροις . ΤΟ

8ιιχχειΡιζότοιν προ
χp~μιxτoι πού είχε ,

κοιτα κάποιον τρόπο, κλ7Jρονομ~σει δ οιυτοκράτοροις άπο τον προκά
τοχό του.
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'Ιουστινιιχνος &.νά.γκιχσε τΙς πόλεις της Άνιχτολης ν' ά,γορά.
σουν οσο &'νΙΧλογουσε στήν ΚΙΧθεμιά., μολονότι δεν Υιτιχν κιχ
τά.λληλο γιιΧ νιΧ το φάνε ιΧνθρωποι, κιχΙ τοΙΙς έπέ6ΙΧλε μά.λιστιχ
νιΧ το πληρώσουν l5χι δσο σuν~θως πουλιότιχν το κιxΛUτεpo σι
τά.ρι, ά,λλιΧ πολΙΙ &'κρι6ότεριχ, κιχΙ έδέησε οε ά,γοριχστες νιΧ το

&'γορά.σουν με μεγά.λιχ χρημιχτικιΧ ποσιΧ σε έξΙΧιΡετικιΧ όΦηλή
τιμή κι υστεριχ νιΧ το πετά.ξουν στή θά.λιχσσιχ ~ σε κιχνένιχν

όπόνομο. 'Επειδή ομως ενιχ μεγά.λο &.πόθεμιχ γερου σιτιχριου
ποΙΙ δεν εΙχε &'κόμιχ σιχπ(σει εμενε ά,ποθηκευμένο έδω, ά,πο

φάσισε νιΧ το πoυλ~σει κι ΙΧότο σ' ενιχ μεγά.λο &'ριθμο πόλεων
ποΙΙ εΙχιχν κά,ποιιχ ελλειΦη &'πο σιτά,ρι. 'Έτσι διπλιχσ(ιχσε τιΧ

χρ~μιxτιx ποΙΙ εΙχε πληρώσει το δημόσιο στιΧ όποτελη κράτη
γι' ΙΧότο το σιτά,ρι. 'Επειδή ομως τον έπόμενο χρόνο ή σο
δειιΧ δεν Υιτιχν έξ(σου κιxλ~, τιΧ φορτ(ιχ του σιτιχριου ποΙΙ ε

φτιχσιχν στο Βυζάντιο δεν έπιχρκουσιχν γιιΧ τΙς ά,νά,γκες. Τό
τε δ Π έτρος, μην ξέροντιχς πως ν' ά,ντιμετωπΙσει τήν κιχτά
στιχση, σκέφτηκε πως το κιxλt)τερo Υιτιχν ν' &'γορά,σει μεγά,
λες ποσότητες στιχριου &'πο τΙς ά,γροτικες περιοχες της Βιθυ

ν(ιχς, της ΦρυγΙιχς κιχΙ της θρά,κης. Χρειά,στηκε λοιπον οε

κά,τοικοι των περιοχων ΙΧότων νιΧ κoυ6ιxλ~σoυν τιΧ φορτΙιχ με
πολΙΙν κόπο ως τή θάλιχσσιχ καΙ νιΧ τιΧ μετιχφέρουν με μεγά,

λους κινδόνους στο Βυζά,ντιο γιιΧ νιΧ εΙσπρά,ξουν ΙΧΠ' ΙΧότον το

χιχμηλό τους &'ντΙτιμο

(ιΧν μπορε'ί ΙΧότο νιΧ δνομιχστε'ί ετσι)

.

Ή ζημιά τους Υιτιχν τόσο μεγά,λη ωστε θιΧ Υιτιχν εόχιχριστη
μένοι α.ν τοΙΙς έπέτρεπιχν νιΧ χιχρΙσουν το σιτά,ρι σε κάποιο
φιλιχνθρωπικο ίδρυμιχ κιχΙ νιΧ πληρώσουν κι &,πο πά,νω γιιΧ

τή χά,ρη ποΙΙ θιΧ τοΙΙς εκανιχν. Αυτο εΙνιχι το ά,σ~κωτo 6ά.ρος

ποΙΙ κΙΧθιερώθηκε νιΧ δνομά,ζεται « ΣUνων~ ».1 ΆλλιΧ οϋτε ετσι
έπιχρκουσε το

σιτά,ρι

γιιΧ τΙς &'νά,γκες του ΒυζιχντΙου κιχΙ

πολΙΙς κόσμος διιχμιχρτυρότιχν γιιΧ τήν κιχτάστιχση ιχότή στον
ΙΧότοκρά,τοριχ κιχΙ ΣUνάμΙX ολοι σχεδον οε στριχτευμένοι, έπει

δή δεν πληρώνονταν κιχνονικά., γύριζιχν στοΙΙς δρόμους της

1. ΆγοριΧ προϊόντων ιχπο το κριΧτος σέ τόσο έξευτελιστLΚ~ τιμ~
- Η4 .

C)στε ή πώλησ"l) κοιτοιντοuσε 8ωρειχ. Βλ. ιχνοιλυτικότεροι σελ. Η3

[22. 20-30]
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πόλης προκαλώντας φασαρίες και ταραχη μεγάλη. Ό αυ
τοκριiτορας τότε εδειξε πως fιταν πια. δργισμένος μαζί τοu
καΙ ήθελε να. τον &πολύσει άπο το &ξίωμ&. τοu τόσο γι' αυ

τα. που άνέφερα 8σό και επειδή εΙχε &κούσει 8τι εΤχε κρuμ
μένα τεριiστια χρηματικα. ποσα. που εΤχε καταφέρει να. κα

ταχραστεί &πο το δημόσιο. ΚαΙ πριiγματι ετσι εΤχαν τα. πριiγ
ματα. Ή θεοδώρα 8μως δεν τoCΊ το επέτρεπε γιατΙ ετρεφε
εξαιρετικη άγιiπη για. τον Βαρσύμη , εξαιτίας της κακοήθει&.ς

τοu, μocί φαίνεται, &λλα. καΙ επειδή fιταν &σuναγώνιστος στο

να. καταληστεύει τον κόσμο . Ή ίδια fιταν &φ&.νταστα σκληρη
καΙ &πιiνθρωπη καΙ εΙχε τήν &.ξίωση 8σοι τήν δπηρετocίσαν
να. ταιριιiζοuν οσο το δuνατον περισσότερο με τον δικό της
χαρακτήρα. Λένε μιiλιστα 8τι δ Π έτρος της εΤχε κιiμει μli
για και τocί παρείχε τήν ευνοιli της παρα. τη θέλησή της .
ΓιατΙ δ Βαρσύμης αυτος εδειχνε εξαιρετικο ενδιαφέρον για.
τους φαρμακους καΙ τα. δαιμόνια καΙ θαύμαζε τους Μανι
χαίοuς, οπως τους &πoκαλocίν, καΙ δεν δίσταζε καθόλοu να.

παροuσιιiζεται &νοιχτα. ώς προστιiτης τοuς. ΚαΙ δμως, ή αυ
τοκριiτειρα, παρ' 8λο που τ' &κοuσε κι αυτ&., δεν επαψε να.
τocί παρέχει τήν ευνοιli της, αλλ' αντίθετα β&.λθηκε να. τον

περιποιείται καΙ να. τον άγαπα. γι' αυτο άκόμα περισσότερο .

ΓιατΙ κι αυτή , &φocί &πο τήν παιδική της ήλικlα σuνανα
στρεφόταν μιiγοuς και φαρμακους -μια. καΙ ο! &πασχολήσεις
της σ' αυτα. την δδηγocίσαν-, σ' 8λη της τη ζωη πίστεuε
στα. πριiγματα αυτα. καΙ σ' αυτα. στήριζε τΙς ελπίδες ΤΎ)ς.

Λέγεται μιiλιστα οτι καΙ τον 'Iοuστινιανο τον εκαμε τocί χε
ριocί της οχι τόσο με τα. χιiδια της 8σο με τον καταναγκιχ
σμο που τocί επέβαλλαν τα. δαιμόνια. Δεν διακρινόταν βέ
βαια αυτος δ &νθρωπος για. τη σύνεση

7)

7)

τ-η δικιχιοσύνη τοu

τ-ην ακλόνητη &.ρετή τοu, ώστε να. μπορεί ν' &ντιταχθεί σ'

ενα τόσο επίβοuλο σχέδιο . 'Αντίθετα, τον νικocίσε δλοφιiνερα
δ πόθος τocί φόνοu και τocί χρήματος κι ενέδιδε πολυ ευκολα

σ' αυτους που τον εξαπατocίσαν καΙ τον κολιiκευαν. 'Ακόμα
καΙ προκειμένοu για. πριiξεις που τον ενδιέφεραν πιiρα πολύ,
&λλαζε γνώμη χωρις κανένα λόγο και άποδεικνυότα.ν &στιχ-

1lι0
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θής σα.ν σκόνΎj ποu τήν πα.Ιρνει δ α.νεμος . Σuνεπω ς κα.νεΙς α.
πο τοuς ΣUγγενετς fι γενικα. τοuς γνωστούς το!) δεν στ~pιζε
ποτε σ' α.ι'ιτΟν σΙγοuρες &λπίδες: σuνεχως α.λλα.ζε γνώμΎj για.

τα. ζψ~μα.τα. ποu τον α.πα.σχολοσσα.ν. 'Έτσι εγινε ει'ικολότα.τα.
όποχεΙριος τ'ijς θεοδώρα.ς , α.ψου ~τα.ν τόσο ει'ιιΧλωτος α.πο δ
λοuς τοuς ψα.ρμα.κούς. Αι'ιτος λοιπον ~τα.ν δ κuριότερο ς λόγος
ποu Υι α.ι'ιΤΟΚΡcXτειρα. όπερα.γα.πουσε τον Π έτρο, &πειδή ~τα.ν
σποuδα.Τος σε ΚcXτι τέτοια.. Κα.Ι να.Ι μεν δ α.ι'ιΤΟΚΡcXΤΟΡα.ς τον
α.πέλuσε α.πο το α.ξίωμα. ποu είχε ΠΡΟΎjγοuμένως,

riHcX ,

με

τήν &πιμ.ονή τijς θεοδώρα.ς, τον διόρισε « α.ρχοντα. των θΎj
σα.UΡων », ΌγcXζοντα.ς α.πο τή θέOΎj α.ι'ιτή τον 'IωcXννΎj ποu είχε
α.να.λcXΌει κα.θ~κoντα. μόλις πριν α.πο λίγοuς μ'ijνες. Αι'ιτος δ
α.νδρα.ς ~τα.ν Πα.λα.ιστΙνιος στήν κα.τα.γωγή κα.Ι &ξα.ιρετικα.
ΠΡcXος κα.Ι εντιμ.ος κα.Ι ουτε να. πλοuτΙζει με α.νομα. μέσα. .η

ξερε ουτε ποτε κα.κoμετα.χειρίστΎjκε α.νθρωπο. Π ΡcXγμα.τι , δ
λος δ κόσμος τον α.γα.πουσε . Γι' α.ι'ιτΟ α.κριΌως δεν α.ρεσε ΚG:,

θόλο!) στον 'Iοuστινια.νΟ κα.Ι στή σuμΌΙα. το!) πού, μόλι ς εΌλε
πα.ν ΚcXποιον α.πο τοuς δΎjμόσιοuς α.ξιωμα.τούχοuς να. α.ποδει
κνύετα.ι πα.ρ' έλπΙδα. α.διcXψθορος , τα. εχα.να.ν κα.ι δuσΨΟΡοUσα.ν
όπερΌολικα. κα.ι πcXσχιζα.ν με ΚcXθε τρόπο να. τον διώξοuν το
γpΎjγCιpότ~po.

'Έτσι λοιπον κα.Ι τον 'IωcXννΎj α.ι'ιτΟν τον Oια.δέΧΤΎjκε δ Π έ
τρος ποu διopΙστΎjκε α.ρχοντα.ς των Όα.σιλικων θΎjσα.UΡων κα.ί
για. μια. ψορα. α.κόμΎj εγινε δ κύριος ύπα. Ιτιος μεγάλων σuμψo

ρων για. δΙοuς . Το μεγα.λύτερο μέρος των ΧΡΎjμάτων ποu α.πο
πα.λια. είχε άριστε! να. δΙνετα.ι α.πο τον α.ι'ιτοκράτορα. κάθε χρό
νο σε πλijθος α.νθΡώποuς για. ψuχικό, το εκοψε κα.Ι κα.ρπωνότα.ν
δ ίδιος με α.νομα. μέσα. τα. δΎjμόσια. πλoύΤΎj , δίνοντα.ς κα.ί στον
α.ι'ιΤΟΚΡcXΤΟΡα. ενα. μερΙδιο α.πο α.ι'ιτcX. 'Όσοι ε!χα.ν στεΡΎjθεΤ
ετσι τα. ΧΡ~μα.τcX τοuς δδΎjγ~θΎjκα.ν στήν α.πόγνωσΎj, Ιδια.Ιτε
ρα. δτα.ν θεώpΎjσε κσ.λΟ να. α.πoστα.θεpoπoι~σει τήν α.ξία. του

xpuaou νομΙσμα.τος1 κα.Ι να. το όπoτιμ~σει, ΠΡcXγμα. ποu ποτ ε
1.

Το χρυσο νόμισμα, δ

κ6πιο (σελ.

153)

ιΧπο

210

« στατηρ

όβολΟ'Jζ σε

ιι, ύπoτιμ'~θ1)κε κα:τιΧ τον Π ρ ο

180,

81)λα:8η κα:τιΧ 1lι

%.

[22.
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1

Κά;πως ~τσι λοιπον χειριζότιχν τά. ζητ~μιxτα. των άρχόν
των δ ΙΧίιτοκρά;τορα.ς α.ίιτός. ΚιχΙ τώρα. ~ρxoμα.ι νά. πω τούς
τρόπου ς με τού ς δποίους κιχτέστρεψε σ' δλη τή χώρα. τούς

άγρότες . θά. άρκοοσε 6έ6ΙΧιιχ, άνα.φέροντιχς λίγο πρΙν τούς
&ρχοντες πού ~στελνε σε δλες τΙς πόλεις, νά. περιγρά;ψω κιχΙ
των άγροτ(ί>ν τΙς συμψορες γιιχτΙ πρώτους τούς γιxιoκτ~μoνες

κιχτα.πίεζα.ν κα.Ι λ ~στευιxν οΙ &ρχοντες ΙΧίιτοΙ ' l5λα. πά;ντως δσα.
πσ.ρέλειψσ., θά. τά. εξιστoρ~σω τώριχ, ~στω κιχΙ μ' α.ίιτή τή
σειρά;.

Πάντως τΟ νόμισμοι οιύτο έξοικολοΙΙ&ησε έπΙ πολλους οιΙώνες νιi ΧΡ7lσι
μοποιείτοιι ώς στοιθερ7; άξΙοι σ' δλον τον κόσμο του lμΠΟΡΙου, άπο την
'Άπω Άνοιτολη &ς τΙς Δυτικες άκτες της EύpώΠ"/lς (πρβλ. Βιβλ.
ι.

30).
1.

Στο σl)μείο :;ι/ιτο δ Προκόπιος ~χει λάθος . Ό « ΧΡ'jσός

μισμοι που εΤχε κόψει πρωτος δ Ίοόλιος Κοιίσοιρ
σει έπΙ Κωνστοι'ιτίνου στο

1/72

λΙτρ.

(1

VII.

)),

νό

/~O λΙτρ.), εΤχε πέ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

κγ'.

Π ρωτ' &.π' Ολα. -ητα.ν σuνήθεια. πα.λιά. ολοι οί α.ύτοκρά.

τορες νά. χα.ρΙζοuν στους υΠΎjκόοuς τοuς -κι οχι μιά. ψορά.,
&.λλά. κα.τ επα.νά.λΎjΦΎj- το υπόλοιπο των όψειλων τοuς προς
τσ δΎjμόσιO, &.ψ' ένος μεν γιά. νά. μην ε!να.ι &.διά.κοπα. πνιγμέ

νοι στά. χρέΎj οί α.ποροι που δεν ε!χα.ν τον τρόπο νά. ξεπλΎj
ρώσοuν τά. υπόλοιπα. α.ύτά., α.ψ' έτέροu δε γιά. νά. μην πα.ρέ
χετα.ι κα.νένα. πρόσχΎjΙ..ια. στους ψοροεισπρά.κτορες νά. κα.ΤΎjγO
ροσν ώς όψειλέτες ψορολογούμενοuς που δεν χρωστοσσα.ν τί
ποτε. Λυτος ομως, σ' ενα. διά.σΤΎjμα. τριά.ντα. δύο ετων!, τίπο
τα τέτοιο δεν εκαμε γιά. τους υΠΎjκόοuς

'tou.

Γι' α.υτο κι οσοι

βρΙσκονταν σε α.νέχεια. α.ναγκά.ζονταν νά. εγκα.τα.λεΙΦοuν τη
χώρα και νά. μην ξα.ναγuρίσοuν πιά. σε κα.μιά. περίπτωσΎj.

τους πιο εUκατά.στατοuς γαιοκτήμονες τους δδήγΎjσαν σε α.
πόγνωOΎj οΙ σuκοψά.ντες ψοβερΙζοντά.ς τοuς με την καΤΎjγO

ρΙα ΟΤΙ &.πΟ πα.λιά. πλήρωναν λιγότερο α.πο την καθoρισμένΎj
γιά. την περιψέρειά. τοuς εΙσψορά.. τους ταλαΙπωροuς εκεΙνοuς
δεν τους τρόμα.ζα.ν μόνο οΙ νέοι βαρύτεροι ψόροι, &.λλά. κα.ι

'1)

&.πειλη ΟΤΙ θά. επιβα.ρύνοντα.ν , εντελως α.δικα., με ψόροuς

τόσων ετων. Πολλοι λοιπον πα.ρα.χωροσσα.ν 13,τι ε!χαν κα.ι

1.

Ό Προκόπιος μετριiει το 8ιιiστημ.oι &πο το

νιxρρ~σz ως το\ί

' Ιουστlνου

στο θρόνο.

518)

ι!τος της

&-

[23. 5-11]
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δεν ε!χαν στοuς συκοψιχ.ντες fι στο δΎjμόσιo κι ~ψευγαν ocπο
τή χώρα. Έπιπλέον, ενώ το μεγαλύτερο μέρος τΎίς Άσίας
το ε!χαν λεΎjλατ'ήσει οΕ M'ijooL καΙ οΕ ΣαρακΎjYoΙ καΙ τήν Ευ
ρώΠΎj δλόκληρη οΕ Ούννοι καΙ οε Σκλα6ηνοΙ καΙ οΕ "Αντες,
κι ενώ μερικες πόλεις τΙς ε!χαν Ισοπεδώσει κι flλλες τΙς ε!
χαν δλωσδιόλου OCπογυμνώσει OCπο τον πλου το τοuς καΙ ε!χαν
πά-ρει ώς δούλους τοuς κατοίκους μαζΙ με δλη τους τ~ν πε

ριουσία καΙ ε!χαν ερημώσει όλες τΙς χώρες με τΙς καθΎjμε
ρινες επιδρομές τους, εκείνος οuτε εναν flνθρωπο δεν ocπιχ.λ

λαξε OCπο τήν κατα60λή του ψόρου, με μόνη εξαΙρεOΎj' τήν
OCπαλλαγή OCπο το ψόρο ένος ετους, ποι, εδωσε σε όσες πό

λεις ε!χαν κυριευθεί. Κι όμως, OCκόμα κι α.ν ocποψιχ.σιζε να

χαρίσει τοuς ψόρους έψτα ετών 1 , δπως δ αυτοκριχ.τορας Ά
ναστιχ.σιος, ουτε καν ετσι δεν θα ε!χε κιχ.μει δσα επέ6αλλαν

οΕ περιστά-σεις, α.ν λογαριιχ.σουμε δτι δ Κα6ά-δης εκαμε μιχ.
χιστες ζημιες στα κτΙρια κι δστερα 6ιά,στΎjκε να ψuγει, ενώ

δ Χοσρόης ~6αλε ψωτια καΙ Ισοπέδωσε τα πά,ντιχ καΙ προξέ
νΎjσε μεγαλι)τερες συμψορες στα θuματά- του. Άλλα κιχΙ στοuς
OCνθρώπους αυτούς, στοuς δποίους πιχριχχώρησε τή γελοία. ιχυ
τή OCπΙΧλλιχγ'ή, κιχΙ σ' δλους τοuς flλλους ποι, ε!χιχν υποστεί
τΙς OCλλεπά,λληλες επιθέσεις του μηδικου στριχτου κι ενώ οε

Ούννοι καΙ οΙ ΣιχριχκηνοΙ ά,διιχ.κοπιχ λεηλατουσιχν τΙς χώρες

τΎίς ΆνατολΎίς κι οΕ flHoL 6ά,ρ6αροι κιχθημερινα εκανιχν '1(.ά,
θε ψορα τα ίδιιχ στοuς Ρωμαίους τ'ijς Ευρώπης, σ' αυτοuς
τοuς ά,νθρώπους δ ιχυτοκρά-τορας ψέρθΎjκε OCμέσως μετα OCπο
αυτα με μεγιxλι)τεΡΎj σκληρότητιχ ά,π' δλους τοuς 6αρ6ά.ρους

μΙΧζΙ Δε'ι/ προλά,6ιχινιχν κιχλα κιχλα να ψύγουν οε εχθροί, ΚσΥΙ
οΙ κτημιχτίες ά,ψιχνίζοντιχν είτε ά,πο τΙς όποχρεωτικες πωλή

σεις2 είτε OCπο τΙς λεγόμενες επι60λΕ:ς κιχΙ διαγριχψές. Τί λο
γΎίς λέξεις ε!ναι ιχυτες κιχΙ τΙ OΎjμιxΙνoυν θα το εξηγ'ήσω
πιχρακιχ.τω.

οε Ιδιοκτ'ijτες τΎίς γ'ijς ά,νιχγκά,ζονταν να ΣUyτηρOυν τον

1.
2.

Πρβλ. Βιβλ. Ι.

vl!. 35.

Συνωναίι; στο κεΙμενο. Βλ. σημ.

1,

σελ.

138.

[23. 11-16]
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ρωμσ:ίκο στρσ.τΟ διΙΧθέτοντσ.ς ποσιΧ &.νάλογσ. προς το ψόρο

που εχει δριστετ γιιΧ τον κσ.θένσ.. Οϊ εΙσψορες κσ.τσ.6άλλοντσ.ι
σχι &.νάλογσ. με τΙς &.νάγκες της σuγκεκρψ.ένη ς περΙστσ.σης,

&.λλιΧ &.νάλογα, με τιΧ περιθώρια, δράσης που εχουν οϊ &.ξιω
μα,τοσχοι κα,Ι όπω ς α,ύτοΙ δρΙζουν, χωρΙς μιΧλιστα, νιΧ εξετά
ζουν σ.ν οΙ γα,ιοκτήμονες εχουν στιΧ κτήμα,τά τους τΙς

&.-

νσ.γκσ.τες πρoμ~θειες. Αύτο σημα,Ινει ότι οΙ κσ.κότυχοι σ,ν
θρωποι &.να,γκάζοντσ.ι νιΧ προμηθεύοντα,ι τιΧ &'~α,γκα,Τα, γιιΧ του ς
στρα,τιωτες κα,Ι γιιΧ τιΧ σ,λογα, &.γοράζοντιΧς τα, σε τιμες πολυ
ίιψηλότερες, κάποτε μάλιστα, κα,Ι &.πΟ περιοχες που 6ρΙσκον
τσ.ι σε μεγιΧλη &.πόστα,ση &.πΟ τιΧ κτ~μα,τά τους, κι ϋστερσ. νιΧ

τιΧ μετσ.ψέρουν στο μέρος δπου 6ρΙσκετα,ι εκεΙνη τ~ν περΙοδο
τό στρα,τόπεδο κα,Ι νιΧ τιΧ πα,ρα,δΙδουν στους προμηθευτες τοσ
στΡα,τοσ σχι με τους όρους που σuνηθΙζoντα,ι σε όλες τΙς σu

να,λλα,γές, &λλιΧ 8πως επιθυμοσν οΙ &ξιωμα,τοσχοι εκεΤνοι. Αύ
τ~ εΤνσ.ι ή δια,δικα.σΙα, ή ονομα,ζόμενη « σuνων~

"

που δδ~γη

σε σε πλ~ρη χρεοκοπΙσ. δλους τους κτημα,τΙες . Έξα,ιτΙσ.ς
της ίιποχρεώθηκα,ν νιΧ πληρώνουν τον ετ~σιo ψόρο τους του
λιΧχιστον στό δεκα,πλάσιο, &ψοσ μάλιστα, δεν πρoμ~θεuα,ν μό
νο το στρα,τό, &'λλιΧ, δπως &νέψερα" σuχνιX τους επεψτε δ κλη
ρος , μετιΧ &.π' όσα, εΤχσ.ν πιΧθει, νιΧ μετα,ψέρουν σιτιΧρι κσ.ι

στό Βυζάντιο' για,τΙ δ &.ποκσ.λούμενος Βσ.ρσύμης δεν ~τσ.ν
δ μόνος που &.ποτόλμYjσε τή μισ.ρή α,ύτή πράξη . ΠρΙν &.π'
α,ύτον ~τα,ν δ Κα,ππα,δόκης κσ.Ι δστερα, εκεΤΥΟΙ που δισ.δέχτη
κσ.ν τόν Βα,ρσύμη στήν σ.σΚΎjση τοσ ίδιου &.ξιώμα,τος. Αύτο

εΤνσ.ι με λΙγσ. λόγισ. το νόημα, της « σuνωνης
'Όσο γιιΧ τή λέξη «επι60λ~

",

".

σημα,Ινει ενα, εΤδος &.πρό-

6λεΠΤYjς κα,τα,στροψης που πλ~ττει ξα,ψνικιΧ τους ΚΤYjμα,τΙες
κα,Ι τους κό6ει σύρριζα, κάθε ΕλπΙδα, 6ιοπορισμοσ. Π ρόκειτα,ι
γιιΧ τον ψόρο των έγκα,τα,λελειμμένων κα,Ι &.ποχερσωμένων
γα,ιων, των δποΙων οϊ κάτοχοι κα,Ι οΙ κα,λλιεργητες είτε εχουν
χσ.θεί πιιΧ &.πΟ το πρόσωπο της γης είτε, &.ψοσ εγκα,τέλει
ψα,ν τιΧ πα,τρογονικιΧ τους κτ~μα,τα"

κα,τσ.τρύχοντσ.ι &.πΟ τιΧ

δεινιΧ που τους επλYjξσ.ν εξα,ιτΙα,ς τους . Τό ψόρο α,ύτον οΙ
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~ρχες δεν διστ~ζoυν νά τον έπι6~λλoυν σε δσους δεν έχουν
δλωσδιόλου κα.τα.στρα.ψεί.

Αυτο λοιπον εΤνα.ι το νό'Υ)μα. Τ'ίjς λέξ'Υ)ς «έπι60λη » ποu,
8πως εΤνα.ι ψυσικό, 6ρισκότα.ν στά στόμα.τα. δλων εκεΙν'Υ) την
εποχή. 'Όσο γιά το ζήΤ'Υ)μα. τών «δια.γρα.ψών» -γιά νά το
εκθέσω 8σο μπορώ συντομότερα. κα.Ι νά τελειώνω- εχει πε
ρίπου ώς έξ'ίjς: σε 8λες τΙς περιόδους κα.Ι Ιδια.ίτερα. εκείν'Υ/
την έποχη ήτα.ν ~να.πόψευκτo νά ύψίστα.ντα.ι οΙ πόλεις πολλες
ζ'Υ)μιές. ΤΙς ~ψoρμες κα.Ι το είδος τών ζ'Υ)μιών τά πα.ρα.λεΙ
πω προς το πα.ρΟν γιά νά μην ~περα.ντoλoγώ, Αυτες τΙς ζ'Υ)
μιες τΙς ~να.πλήρωνα.ν οΙ ΚΤ'Υ)μα.τίες κα.τα.6~λλoντα.ς δ κα.θέ

να.ς ενα. ποσο ~ν~λoγo προς τον ετήσιο ψόρο του. Άλλά το
κα.κΟ δεν στα.μα.τοσσε εκεί, Άκόμα. κι 8τα.ν ή πα.νοUκλα. ~γ

κ~λια.σε δλ'Υ/ την οlκου\..ιέν'Υ) -κα.Ι Ιδια.Ιτερα. τη Pωμα.'ίκΎj Αυ
τοκρα.τορία.1- κα.Ι ~ψ~νισε το μεγα.ΛUτερo μέρος τών γεωρ
γών κα.ί, 8πως ήτα.ν έπόμενο, εΡ'Υ)μώθ'Υ)κα.ν έξα.ιτία.ς Τ'Υ)ς τα.
κτήμα.τα., εκείνος μετα.χειρΙστ'Υ)κε τοuς lδιoΚΤ'ίjτες τους χωρΙς

κα.νένα.ν οίκτο, Οίίτε γιά μία. ψορά δεν τοuς ~π~λλα.ξε άπο
τον ετήσιο ψόρο κα.Ι μ~λιστα. δεν εΙσέπρα.ττε μόνο τον επι6ε6λ'Υ)μένο στον κα.θένα. τους, ~λλά κα.Ι το μερΙδιο τών πεθα.μέ

νων γειτόνων τους. Άπο π~νω είχα.ν νά ~ντιμετωπίσoυν κι
8λα. τα. &λλα. ποu ~νέψερα. μόλις πρΙν, ~ψoσ δλα. τα. 6ιiρ'Y) τα.

σήκωνα.ν α.υτοι ποu είχα.ν τΎjν ~τυχΙα. να. είνα.ι ΚΤ'Υ)μα.τίες. 'Qς
~ποκορUψωμα., ύποχρεώνοντα.ν να. όΠ'Υ)ρετοσν τοuς στρα.τιώτες

ποu είχα.ν εγκα.τα.στα.θεί στα. ώρα.ιότερα. κα.Ι πολυτελέστερα.
δωμ~τια. τοσ σπιτιοσ τους, ένώ οΙ ίδιοι, σ' 8λο α.ότΟ το διά.
στ'Υ)μα., ζοσσα.ν στά πιο ψτωχικά κα.Ι πα.ρα.μελ'Υ)μένα. πα.ρά.
σπιτα..

'Όλα. α.υτά τά κα.κα. επλ'Υ),:τα.ν συνεχώς τοuς ανθρώπους
στο δι~σΤ'Y)μα. τ'ίjς 6α.σιλεία.ς το\) 'Ιουστινια.νοσ κα.Ι τ'ίjς θεοδώ

ρα.ς έπειδΎj εκεΙν'Υ/ την εποχη οίίτε δ πόλεμος είχε ανά,πα.υλα.
ουτε κα.νένα. &λλο απο τά μεγα.ΛU,:ερα. κα.κ~, Άψοσ δμως &να.ψέρθYjΚα. σε δωμ~τια., οψείλω νά μην πα.ρα.λεΙψω κα.Ι το

1.

Βιβλ Π, xxίl, xxίii.

Η6

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

[23.

2Ει

- 24. 5]

έξijς : δσοι εΤχα.ν σπίτια. στο ΒυζάΝΤΙΟ υποχρεώνοντα.ν να. τα.
δια.θέτουν για. να. κα.τα.λύουν σ' α.ύτα. οΙ 6ιiρ6α.ρoι που θα. rι
τα.ν &ς έ6δομ:ήντα. χιλιιiδες και όχι μόνο δεν είχαν τρόπο να.
χα.ροον την ίδ ια. τους την περιουσία., &.λλα. εΙχα.ν να. &.ντ ιμετω
πίσουν και ά.λλα δυσιiρεστα..

κδΌ

Δεν πρέπει ώστόσο να. πα.ρα.σιωπ~σω και δσα. lκαμε

στους στρατιώτες που τους έπέ6α.λε ώς &.ξιωματικους τους
6δελυρότερους &.νθρώπους τοΟ κόσμου 1 πρoστιiζoντιiς τους

να. μα.ζέψουν &.πΟ την π-ηγη α.ύτη δσο το δυνα.τΟν περισσό
τερα. χρ~μα.τα., με τη σαψη υπόσχεσ-η δτι τΟ ενα δωδέκα.το
&.π' αύτα. θα. εΙναι δικό τους. τους &.ξιωμα.τικους αύτους τους

όνόμα.σε λογοθέτες. Αύτοι λοιπόν, χρόνο με τΟ χρόνο, μ-ηχα.
νεύοντα.ν τα. έξijς: σόμψωνα. με το νόμο , δεν παίρνουν ολοι
οΙ στρα.τιώτες σταθερα. τον ίδιο μισθό, &.λλα. iι &.μoι6~ τους
εΙνα.ι μικρότερ-η Οτα.ν εΙνα.ι &.κόμα. νέοι και στρατευμένοι πρό

σψατα., ένώ γι' α.ύτους που ~χoυν υπηρετ~σει καφο καΙ 6ρί
σκονται 11δ-η περΙπου στη μέσ-η τών στρατιωτικών καταλό
γων2 δ μισθος εΙναι μεγαλύτερος . αΟτα.ν δμως γεριiσoυν καί
πρόκειται να. &.ποστρατευθοον, δ μισθός τους εΙναι &.κόμα πιο
παχυλος ωστε όχι μόνο να.

lxouv

τα. μέσα να. ζήσουν με ά.

νεσ-η Ιδιωτεύοντας τα. υπόλοιπα χρόνια τους, &.λλα. κα.Ι , δταν
lρθει iι ωρα να. ψύγουν &.πΟ τη ζω~, να. είνα.ι σε θέση ν'

&.-

ψ~σoυν για. πα.ρηγορια. στους δικούς του ς κιiτι &.πΟ την πε
ριουσία. τους. 'Έτσι λοιπόν, καθω ς οΙ νεκροί .:η οΙ &'ποστρα.

τευόμενοι &.ψ~νoυν κενες τις θέσεις τους , &.νε6αίνουν σταθερα.
στην Ιερα.ρχία α.ύτοΙ που 6ρίσκονται σε χαμηλότερη 6αθμίδα.
κα.Ι δ χρόνος δρίζει το μισθο που παίρνει δ καθένας με 6ιiσ-η
την &.ρχαιότητιi του στην υπηρεσία. Άλλα. οΙ όνομα.ζόμενοι
λογοθέτες δεν έπέτρεπαν να. ιΧ.παλειψθοΟν ιΧ.πΟ τους κα.τα.λό
γους τα. όνόματα. τών νεκρών κι σ.ς πέθα.ινα.ν κα.τα. χιλιιiδες

1.
2.

Πρβλ Βιβλ

1I. xv. 9.
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για. διάψορους λόγους κα,Ι οΙ περισσότεροι στη διάρκεια, των
ιiλλεπlΗληλων πολέμων. Το ιiπoτέλεσμα, ~τα,ν αψ' ένος να.
μ,ειώνοντα,ι δλοένα, οΙ στρα,τιωτικες δυνάμεις τοσ κράτοuς κα,ί
ιiψ' έτέρου να. πα,ρα,γκωνίζοντα,ι ιiπo τους προ πολλοίί πεθα,
μένους οΙ στρα,τιωτες που επιζοίίσα,ν κα,Ι να. πα,ρα,μένουν, πα,

ρα. την ιiξία, τους, στΙς κα,τώτερες θέσειg κα,Ι σuνεπως να.
πα,ίρνουν μισθους χα,μηλότερους ιiπ' α,υτους που δικα,ιοίίντα,ν

σύμψωνα, με τα. χρόνια, ύπηρεσία,ς τους. ΟΙ λογοθέτες ώστό
σο, σ' δλο α,υτο το διάστημα" μοιρά,ζοντα,ν με τον 'Ιουστινια,
νο τα. χρήμα,τα, που προορίζοντα,ν για. τους στρα,τιωτες.

Άλλα. κα,Ι με &λλες πολλες κα,Ι διάψορες ζημιες κα,τα,
πονοίίσα,ν τους στρα,ΤΙώτες, σα.ν ενα, είδος σuνεχιστες τών πο

λεμΙΚών κινδύνων: &λλους κα,τηγΟΡΟίίσα,ν δτι ~τα,ν Γρα,ικοΙ1
σα.ν να. ήτα,ν τών ιiδuνά,των ιiδύνα,τo να. ιiνα,δειχθεΙ γεννα,Ιος
ενα,ς &νθρωπος που κα,τάγετα,ι ιiπo την Έλλά,δα,' &λλοuς δτι

είχα,ν κα,τα,τα,χτεΙ στο στρα,το χω ρΙς δια,τα,γη τοίί α,υτοκρά,το
ρα"

μολονότι α,ότοΙ προσκόμιζα,ν τή 6α,σιλικη δια,τα,γη της

κα,τα,τά,ξεώς τοuς, την δποΙα, οΙ λογοθέτες ιiμψισ6ηΤOίίσα,ν χω
ρΙς τον πα,ρα,μικρο διστα,γμό' &λλους ΟΤΙ ιiπoυσΙα,σα,ν μερι
κες μέρες &.πΟ το σώμα,. Ufστερα, &ρχισα,ν επίσης να. κα,τα,

ψθά,νοuν σε δλα, τα. σημεια, της Ρωμα,ϊκης Αυτοκρα,τορία,ς μέ
λη της ιiνα,κτoρικης ψρουρα.ς κα,ι να. Ελέγχουν τους κα,τα,λό

γους για. να. 6ροίίν τά,χα, ποιοί ~τα,ν εντελώς &κα,τάλληλοι
για. στρα,τιωτικη ύπηρεσία,' &.πΟ μερικους οΙ &νθρωποι α,υτοι

είχα,ν το θρά,σος να. &.ψα,ιροίίν τη ζώ νη 2 με το πρόσχημα, πως
ήτα,ν &χρηστοι

f)

είχα,ν πα,ρα,γερά,σει. Στην ύπόλο ιπη ζωή

τοuς οΙ ιiπoλυμένoι εκεΙνοι ήτα,ν ύποχρεωμένοι να. ζητια,νεύοι>ν
για. την τροψή τους μέσα, στην &.γoριlι. δίνοντα,ς &.ψορμη για.
Qά,κρυα, κα,Ι πα,ρά,πονο σ' δσους τους σuνα,ντoσσα,ν. Άπο τους
ύπόλοιποuς έξά,λλοι> οΙ ιiπεστα,λμένoι α.ύτοΙ ιiπoσπoσσα,ν μεγά,-

1. Ή περιφρονητικη χρήση του 6ρου « ΓροιικοΙ » έπι<Π)μοιΙνετοι ι
συχνα. ιΧπο τον Προκόπιο, π.χ. στο Βιβλ. IV. xxvil . 38 .

2 . Δηλσιaη να. τους ιΧπομοικρ ύνουν ιΧπο το στράτευμσι με au σμενη
ιΧπόλυση.
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λα ΧΡΎjματικα: ποσα. με τ'ήν ά.πειλ'ή οτι θα: πάθαιναν κι αυτοι
τα: ί δια κι ετσι οΙ στρατιώτες , εξουθενωμένοι με χίλιους τρό
που ς, είχαν κατανη]σει οΙ ψτωχότεροι άνθρωποι τοσ κόσμου

καΙ δεν είχαν τον παραμικρο ζηλο για. ΤQν πόλεμο. Αυτο ς
ηταν ό λόγος ποΙΙ ναυάγΎjσαν καί οΙ επιχειρήσεις τών Ρω
μα ί ων στ'ήν 'Ιταλία. Έκεί, οπως είναι γνωστό , εστειλε τον
Άλέξανδρο , το λoγoθέΤΎjl ποΙΙ χωρΙς κανένα δισταγμο τολ
μοσσε να: προσάπτει στοΙΙς στρατΙώτες τέτοιου είδους καΤΎj
γορίες. Έπιπλέον ά.ποσποσσε χρήματα ά.πο τοΙΙς 'Ι ταλοΙΙς με
τον Ισχυρισμο οτι τοΙΙς τιμωρεί για: τον τρόπο ποΙΙ πολιτεύτ'Υ)

καν προς τον θεοδέριχο καΙ τοΙΙς Γότθους.

' Αλλ α:

δεν ηταν

μόνο οΙ στραΤΙώτες ποΙΙ όδΎjγoσνταν σ.πο τοΙΙς λογοθέτες στ'ή
ψτώχεια καί στ'ήν ά.θλιότψα.

,. Αλλο

τόσο στέναζαν ά.πΟ το

βάρος της πείνας καΙ τη ς δεινης ά.νέχειας οσοι βρίσκονταν

στ'ήν ύΠΎjρεσία ολων τών στραΤΎjγών -πληθος άνθρωποι καΙ

ά.λλοτε εξαιρετικα: ευυπόλΎjΠΤOΙ- γιατί δεν είχαν τον τρόπο
να: ά.ντιμετωπΙσουν τΙς καθΎjμερινές τους ά.νάγκες.

Άψοσ ομως γίνεται λόγος για: τοΙΙς στρατιώτε ς , θα: προ
σθέσω σ' αυτα: καί κάτι άλλο ά.κόμΎj: οΙ Ρωμαίοι αυτοκρά
τορες τοσ παλιοσ καιροσ εγκατέσΤΎjσαν σ' ολες τΙς παραμεθ6ριες περιοχες τοσ κράτους ά.ναρίθμΎjτoυς στρατιώτες για: να.

ψρουροσν τα: σύνορα της Ρωμαϊκης Αυτοκρατορίας, ά.νακό
πτοντας ετσι , Ιδίως στΙς ά.νατολικες επαρχίες, τΙς εψόδους

τών Περσών καί τών ΣαραΚΎjνών. ΤοΙΙς στρατιώτες αυτοΙΙ ς
τοΙΙς ονόμαζαν λιμιταναίους.2 ΑυτοΙΙς ό αυτοκράτορας 'Ιου
στι νιανος τοΙΙς μεταχειρίσΤΎjκε με τόΟ'Υ) ά.διαψορία καΙ ψαυλό
τψα, ωστε οΙ &.ρμόδιοι για: τ'ή μισθοδοσία τοΙΙς καθυστεροσ

σαν τεσσάρων ~ πέντε χρόνων μισθοΙΙς κι οταν τελείωνε ό πό
λεμος μεταξΙΙ Ρωμαίων καί Περσών, οΙ ταλαίπωροι αυτοί,
για: να: ά.πολαύσουν οπως ολοι τα: ά.γαθα: της εΙρήνΎjς, ύπο

χρεώνονταν να: χαρίσουν στο δΎjμόσιo τοΙΙς οψειλόμενους μι
σθοΙΙς ένος δρισμένου χρονικοσ διαστήματος' δστερα , χωρίς

1.
2.

Πρβλ. Βιβλ.

VII.

ι.

28

κ . έ.

Λα. • . l i m i tα ne i , οΙ με.έΠΖ ι.α άκ ρ Ιτες .
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κα.νένα. λόγο, τοuς στέρησε α.κομα. κα.1. τον τίτλο του τα.κτι
κου στρα.τιώτη. Άπο τότε κι υστερα. τά. μεν σόνορα της Ρω

μαϊκης Αυτοκρα.τορία.ς εμεινα.ν άψόλα.χτα., οί δε στρα.τΙώτες
6ρέθηκα.ν ξα.ψνικά. χωρl.ς άλλη ελπίδα. άπο τήν έλεημοσόνη
τών ψιλα.νθρώπων.

Μιά. άλλη δμά.δα. στρατιωτών, οί όνομαζόμ.ενοι σχολά.
ριοι l ποu -ηταν τουλά,χιστον τρεισήμισι χιλιά,δες, ε!χαν διορι
στεί άπο παλιά. στή ψρουρά. του πα.λατιου και' το δημόσιο συ

νήθιζε άνέκαθεν νά. τοuς δίνει πά.ντα τοuς μεγαλότερους μι
σθοuς άπ' δλους τοuς άλλους στρατιώτες. Στήν υπηρεσία αυ

τή οΙ προηγοόμενοι αυτοκρά.τορες τοποθετουσαν Άρμενίους,
διαλέγοντας &.νά,μεσα σ' αυτοuς τοuς κα.ΛUτεΡOυς. ' Αψότου δ
μως δ Ζήνων παρ·έλα6ε τή 6ασιλεία, το δικαίωμα νά. κατα
λαμ6ά,νουν τον τίτλο αυτόν δόθηκε σ' δλους, &.κόμα και' στοuς
α.νανδρους καΙ στοuς δλωσδιόλου άπόλεμους. Με το πέρασμα
του καιρου άκόμα και' δουλοι, &.ψου κατέ6α.λλαν το άντίτιμο,

άγόραζαν τή στρατιωτική αυτή θέση. 'Όταν λοιπον &.νέ6ηκε
στο θρόνο δ 'Ιουστίνος, δ εν λόγω 'Ιουστινιανος διόρισε πολ
λοuς στο άξίωμα αυτο κερδίζοντας ετσι μεγά.λα χρηματικά.

ποσά.. 'Όταν τελικά. διαπίστωσε δτι δεν υπηρχε πιά. ουτε μία.
κενή θέση στοuς κατα.λόγους τών σχολα.ρίων, διόρισε δυο χι
λιά,δες περίπου &.να.πληρωμα.τικοός, ποu -ηταν γνωστοl. ώς « υ
περά.ριθμοι ». Μόλις δμως άνέ6ηκε δ ίδιος στο θρόνο, ξεψορτώ
θηκε στή στιγμή τοuς υπερά.ριθμους χωρl.ς κα.μιά. &'ποζημίωση.

Γιά. κείνους ώστόσο ποu &.ψηκαν στο τα.κτικΟ σώμα. των
σχολα.ρίων επινόησε τά. έξης: κά.θε ψορά. ποu &.να.μενότα.ν νά.

στα.λεΤ στρατος ενα.ντίον της Λι6όης η της 'Ιταλία.ς η ε
να.ντίον τών Περσών, εδινε και' σ' αυτοuς διαταγή νά. έτοι
μά.σουν τά. πρά.γματά. τους επειδή τά.χα. θά. · επαιρνα.ν μέρος

στήν εκστρατεία., κι α.ς ήξερε πολu κα.λά. δτι -ητα.ν όλωσδιό-

1.

Ή άνιχκτορικ.η φρουρOC καθιερώθηκε έπι Κωνστοιντίνο'J Α ' σ ε

cXντl.κατάσταση των Πριχιτωρ,.ιχνων .

χεται άπο τη λΖξη

((

•Η

όνομιχσΙα

« σχoλOCριoι »

προε ρ

ΣχολαΙ» (σώματα δοκίμων άξ\ωματικων που

ΠΎ)ρετοσσαν στο παλά.τι). Πρβλ. Βιβλ. νπ!. χχίί.

2.

u-
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λου ά.κατά.λλΎjλOΙ για. πολεμικες επιχεψΥισεις. Τότε αίιτοί,
τρoμOκραΤΎjμένOΙ, του παραχωρουσαν τοuς μι-σθοuς μια.ς δρι

σμένΎjς χρονικης περιόδου για. ν' ά.ποψύγουν την εκστρατεία.

οι περιστά.σει ς τότε -ηταν τέτοιες ποu οΙ σχολά.ριοι επαθαν
πολλες ψορες αίιτο το κακό. Άλλα. καΙ δ Πέτρος, σ' δλο το
διά.στΎjμα ποu κατείχε το ά.ξίωμα το λεγόμ.ενο του μαγΙστρου ,
καθΎjμερινα. τοuς εψερνε σε &.πόγνωσΎj με ά.περίγραπτες κλο

πές . ΓιατΙ -ηταν μεν μαλακος &νθρωπος καΙ καθόλου ψαντα
σμένος, &.λλα. κλέΨΤΎjς στον υπέρτατο 6αθμο καΙ κυριαΡXΎjμέ

νος πέρα για. πέρα &.πο αΙσχρη ψιλαργυρία. ΑΙΙτον τον Π έ

τρο τον &.νέψερα καΙ στα. ΠΡOΎjγOύμενα κεψά.λαια1 ώς υπαί
τιο για. το ψόνο της

,Αμαλασούνθας,

της κόρΎjς του θεο

δέριχ ου .

Ίπά.ρχουν επίOΎjς καΙ &λλοι παλατιανοΙ σε πολu &.νώτεΡΎj
μοίρα επειδή, κατα. τη συνήθεια, το δΎjμόσιO τοuς XOΡΎjγεί
μεγαλύτερους μισθούς, &.ψου μά.λιστα κατα6ά.λλουν περισσό

τερα χρήματα ώς &.ντίτιμο της κατά.ταξής τους. ΑΙΙτοΙ &.πο
καλουνται « δομέστικοι » καΙ « προτέκτορες » καΙ είναι &.νέκα

θεν &.γύμναστοι στην τέXνΎj του πολέμου. Μόνο εξαιτίας τη ς
κοινωνικης τους τά.ξΎjς καΙ τοσ παραστήματός τους συγκα

ταλέγονταν συνήθως μεταξu των παλατιανων. Άπ' αuτοuς
&λλοι είναι εγκατεστΎjμένOΙ &.πο παλια. στο Βυζά.ντιο, ιiλλoι
στη Γαλατία ~ καΙ σ' &λλα μέΡΎj. Κι αuτοuς εΠΙOΎjς δ Ίου
στινιανος τοuς &.νά.γκαζε, ψο6ερΙζοντά.ς τους με τον τρόπο ποu

προανέψερα, να. παραιτουνται &.πο τοuς μισθοuς ποu δικαιοσν
ταν. ΚαΙ κά.τι &.κόμα θα. πω με λΙγα λόγια: υπηρχε εθιμο,
μια. ψορα. την πενταετία, δ αίιΤΟΚρ'ά.τορας να. χαρίζει σε κά.

θε στρατιώΤΎj ενα δρισμένο ποσο χρυσά.ψι. 'Έτσι, κά.θε πέντε

χρόνια, &.πεσταλμένοι σ' δλα τα. μέΡΎj της Ρωμα'ίκης Αιιτο
κρατορίας εδιναν πέντε χρυσοuς στατηρες σε κά.θε στρατιώ
ΤΎj . .Κι αίιτο -ητιχν &.πολύτως &.δύνατο να. παραλειψθεί ποτέ,

δ ,τι καΙ να. γινόταν. Άψότου δμως αίιτος δ &νθρωπος &.νέλα6ε
τη διακυ6έρνΎjOΎj τοσ κρά.τους , τίποτε τέτοιο δεν εκαμε κι

1. Βιβλ Υ. Υι. 17 κ.έ. ΈπΙσηζ έδώ σελ. 107 κοιΙ 108.

[24.29 - 25. 2]

151

ΑΠΟΚΡΤΦΗ ΙΣΤΟΡΙ Α

ουτε τό 'χε σκοπό, μολονότι ε!χαν κιόλας περOCσει τριά.ντα
δύο χρόνια, με &'ποτέλεσμα να. εχει κα! κά,πως λ'Υ/σμον'Υ/θε'ί
&'πο τους &'νθρώποuς.

'Έρχομαι τώρα να. πώ εναν &λλο τρόπο λε'ηλασίας τών
ύΠ'Υ/κόων tou. ~Oσoι ε!νιχι στήν ύΠ'Υ/ρεσίΙΧ τοίί ιχυτοκρά,τοριχ
i) τών &λλων &'ξιωματούχων, εΙτε ώς <ppoupol είτε ώς γραμ
ματε'ίς εΙτε σε δποιαδήποτε &λλ'Υ/ θέOYj, στήν &'ρχή γρά,φον

ται τελεuτα'ίοι στους καταλόγοuς καΙ, οσο περνά,ει δ καιρός,
&'νε6αίνοuν στΙΧθερα. καταλαμ6ά,νοντιχς τή θέOYj αυτών που
πεθαίνοuν

1j

&'ποσόροντιχι κι ετσι καθένιχς τοuς προχωρεί,

woπou παίρνει τον &'νώτατο 6αθμο κα! φτά,νει πια. στο τέρ
μα τijς σταδιοδρομίας

tou .

αότο τijς καριέρας τοuς

Σε δσοuς

πρ06λεπόταν

cpttivouv

στο σ'Υ/με'ίΟ

&'πο παλια. να.

δί

νοντιχι τόσο πολλα. χρήματα , ωστε να. σuγκεντρώνοuν πά,

νω &'πο έκατο κενΤ'Υ/νά,ρια

xruaOCCJiL

κά,θε χρόνο. 'Όχι μόνο

οΙ Ιδιοι περνοίίσαν καλα. γεράματα, &'λλά, μαζί μ' ιχυτούς,
καΙ πολλο! &λλοι ωφελοίίνταν κατα. κανόνα &'πο τήν πρόσοδο
ΙΧότή καΙ έπιπλέον το κράτος ευ'Υ/μεροίίσε δλοένα κα! περισ

σότερο. Άλλ' αότος δ αότοκρά,τορας σχεδον ολα τους τα.
στέΡ'Υ/σε κι έτσι εγι νε πρόξενος κακών καΙ γι' αυτους καΙ
για. τους &λλοuς &'νθρώποuς . ΓιατΙ ή φτώχεια χτυποίίσε πρώ

τα αυτους κι ύστερα προχωΡΟίίσε σ' δλοuς τους &λλοuς που

ΠΡΟ'Υ/γοuμένως μετε'ίχαν κά,πως στο ευεργέΤ'Υ/μα. "'Αν έξά.λ
λοu λογά,ριαζε κανείς τή ζ'Υ/μια. που

EXouv

ύποστεί σε τριάντα

δύο χρόνια, θα. ε6ρισκε το ποσο τών ΧΡ'Υ/μά,των που στερή
θ'Υ/καν σuνoλικά.

κε'. 'Έτσι δ τύραννος αότος κακομεταχειρΙσΤ'Υ/κε δσοuς ύπ'Υ/
ρετοίίσαν το κράτος. 'Όσο γι' αότα. που εκαμε στους έμπό
ροuς καΙ στους ναuτικους καΙ στους τεχνίτες καΙ στους λια
νοπωλψες καί, μέσω αότών, σ' δλοuς τους &λλοuς, θα. τα.

έκθέσω &'μέσως παρακά,τω. Άπο τΙς δύο πλεuρες τοίί

Bu-

ζαντίοu ύπά,ρχοuν δύο πορθμοΙ, δ ενας στον Έλλήσποντο,

μεταξυ Σ'Υ/στοίί καΙ Ά6ύδοu, καΙ δ &λλος στο στόμ.ιο τοίί όνο-
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μσ.ζόμενου Ευξείνου π όντου, στο σημείο που 6ρίσκετσ.ι τό
αποκσ.λοόμενο «'Ιερόν » . Σtόν Έλλ~σπoντo λοιπόν επι~μως
δεν uπ1jρχε κσ.θόλου τελωνείο κσ.ι μόνο ~νσ.ς αξιωμσ.τουχος,
εγκσ.τεστημένος στήν " Α6υδο με δισ.τσ.γή του σ.υτοκρά;τορσ. ,
εκσ.νε έλεγχο άν κσ.νένσ. πλοίο με φορτίο 8πλων π~γσ.ινε

στό Βυζά,ντιο χωρις σ.υτοκρσ.τορική εντολή Τι άν κά;ποιος έ
φευγε από τό Βυζά;ντιο χωρΙς ν~ είνσ.ι εφοδισ.σμένος με τ~
έγγρσ.φσ., τις σφρσ.γίδες και τις Uπογρσ.φες των ά.ρμόδιων αρ

XG)y (γισ.τΙ είνσ.ι πσ.ρά;νομο ν~ φεόγει κσ.νεΙς από τό Βυζά;ν
τιο χω ρις τήν &δεια των ανδρων που κατέχουν τό αξίωμα
τό λεγόμενο του

« μσ.γίστρου ») . ΕΙσέπρσ.ττε

επίσης από τους

πλοιοκτΎιτες κά;ποια διόδια που δεν εκσ.νσ.ν αίσθηση σε κσ.
νέναν ώς είδος αμοι6Ύις που είχε τήν αξίωση ν~ παίρνει γι~
τό έργο αυτό δ ά.ρμόδιος αξιωμσ.τουχος. Ά ντίθετα, εκείνος

που uπηρετουσε στόν &λλο πορθμό επσ.ιρνε πά,ντα τό μισθό
του από τον αυτοκρά;τορα και ερευνουσε σχoλσ.στικ~ κσ.Ι γι'

σ.υτ~ που ανέφερα κσ.Ι επίσης άν μετσ.φερόταν στους 6αρ6ά;
ρους, τους εγκσ.τεστημένους στ~ παρά-λια του Ευξείνου π όν
του, δτιδ~πoτε απο σ.υτ~ που &παγορεόετσ.ι ν~ μεταφέροντσ.ι

στους εχθρους &πο τ~ εΜφη των Ρωμσ.ίων. Αυτός 8μως δ
&νθρωπος δεν επιτρεπόταν ν~ παίρνει τίποτε &π' δσους τα
ξίδευσ.ν σε κείνσ. τ~ μέρη . 'Ότσ.ν δμως δ 'Ιουστινισ.νός &νέ6ηκε στο θρόνο, εγκατέστησε δημόσια τελωνείσ. κσ.Ι στους
δυο πορθμους και έστελνε πά,ντα σ' αυτ~ μισθωτου ς uπαλλ~

λου ς. Σ' σ.υτους πλ~ρωνε 6έ6σ.ισ. τόν συμφωνημένο μισθό, &λ
λ~ του ς έδινε εντολή ν~ κσ.ταΜλλουν κά,θε προσπά,θεισ. γι~

ν~ του &ποδίδουν δσο τό δυνσ.τόν περισσότερσ. &πό την πη
γή σ.υτ~. 'Εκείνοι λοιπόν, μήν εχοντσ.ς &λλο στό νου του ς

πσ.ρ~ πως ν~ αποδείξουν τήν σ.φoσίωσ~ του ς πρός αυτόν, κα
τ έληγαν ν~ ληστεόουν τους ναυτικου ς εΙσπρά,ττοντσ.ς &π' σ.υ
του ς στο &κέρσ.ιο το &ντίτψ.ο του φορτίου τους.

Στους δόο πορθμου ς λοιπον αυτ~ έκσ.νε· στό Βυζά,ντιο
εξά,λλου επινόησε τ~ έξΎις: δρισε προϊστά;μενο εναν &πό τους

φίλου ς του , συριακij ς καταγωγΎι ς, ονόματι Άδδαίο, κσ.Ι του
πσ.ρ.Υιγγειλε ν~ 6γά,ζει γι~ κείνον κά,ποιο οφελος &πο τ~

πλοία που κσ.τέπλεσ.ν εκεί. Ό Άδδαίος λοιπόν δλα τ~ πλοία

[25. 8-14]
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που &ραζαν στο λιμάνL τοσ Βυζαντίου δεν τ' &ψηνε νιΧ ξα
ναψόγουν α.νενόχλητα, α.λλιΧ εϊτε επέβαλλε στους πλοιοκτfjτες
πρόσΤLμο ϊσο με την α.ξία τοσ πλοίου τους εϊτε τους α.νάγκα
ζε νιΧ εΠLστρέψουν στη

ALtIUYj

και στην 'Ιταλία. ΜεΡLΚΟΙ α.π'

αυτους δεν ήθελαν πιιΧ οϋτε νιΧ ξαναψορτώσουν οϋτε νιΧ συ
νεχίσουν το επάγγελμα , &.λλιΧ εκαιγαν τιΧ πλοία τους ευχα

ΡLστημένΟL που γλίτωσαν.

''OOOL

δμως είχαν α.νάγκη νιΧ

tILO-

πορίζονταL α.πο το επάγγελμα αυτό, επαφναν μετιΧ α.πο αυτιΧ
ΤΡLπλάσLα μίσθωση α.πο τους εμπόρους YLιX να. ψορτώσουν .

Στους εμπόρους δεν &.πέμενε &λλο παρα. να. &.νΤLσταθμίσουν
τη ζημLά τους με έξοδα εκείνων που &.γόραζαν τα. εμπορεό
ματα. Μ' αυτη την κατάσταση οΙ ΡωμαίΟL έτσι η άλλιως λι
μοκτονοσσαν.

Στις κραΤLκες

θεωρω δμως

otL

όποθέσεις λΟLπον

αυτιΧ

σημειώνονταν.

δεν πρέπεL νιΧ παραλείψω ΚL αυτιΧ που έκα

με το ζεσγος των αυτοκρατόρων σχεΤLΚιΧ με τιΧ κέρματα. 'Ε
νω δηλαδη οΙ άργυραμοιβοι σuν~θLζαν &λλοτε νιΧ δίνουν σ'
αυτους που συναλλάσσονταν μαζί τους δLακόσLους δέκα 6βο

λους

(που τους όνόμαζαν «ψόλλεις») 1 YLιX εναν χρυσο στα

τ~ρα, τώρα , κερδοσκοπώντας οΙ

tOLOL,

τιΧ κανόνLσαν νιΧ δί

νουν μόνο έκατον όγδόντα ό6ολους YLιX το στατ~ρα . 'ΈτσL
μείωσαν κατιΧ το ενα εβδομο την &.ξία τοσ χρυσοσ νομίσμ.α 

τος

[ ... ] 2 δλων των άνθρώπων.
υ Οταν εξάλλου το αυτοκραΤΟΡLΚΟ ζεσγος παρέδωσε τιΧ

πεΡLσσότερα εμπορεόματα στιΧ χέρια των λεγόμενων μονο
πωλίων και καθημερινά, χωρις σταμα,τημ.ό, επνιγαν δσους
ήθελαν ν' άγοράσουν δτιδ~πoτε και τιΧ μόνα που άπέμε

ναν &.νέπαψα α.π' αυτους ~ταν τιΧ καταστ~ματα ενδυμάτων,
γιιΧ νιΧ βάλουν χέΡL και σ' εκείνα" μηχανεότηκαν τιΧ έξfjς: τιΧ
μεταξωτιΧ ψορέματα συνηθLζότα,ν άπο πα,λιιΧ να κατασκεl)ιΧ

ζονταL στη Βηρυτο και στην Τόρο που είναι πόλει ς τfjς

1.

Ή (~ δ) φόλλις ~ταν μι:ι.ρΟ χάλκινο νό μισμα με ά:ξ Ια Βόο δη

ναρίων.

2.

Χάσμα στο κείμενο:

των ά:νθρώπων

».

M~πως

((

« Έβδόμην ά:πέτεμον μοΤραν . .. πάν
;

έπΙ ζημΙq:))

[25. 15-20]
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ΦOινίΚΎjς . ΟΙ εμποροι , οΙ κατασκεuαστες καΙ οΙ τεχνίτες των
tμπορεuμά.των αύτων κατοικουσαν ά.νέκαθεν έκεΙ, κι ά.πο κεΙ
μεταψερόταν το έμπόρεuμα σ' δλον τον κόσμο. ΈπΙ τijς 6α

σιλείας του Ίοuστινιανου οΙ ά.πασχολοόμενοι με τΎjν έργασΙα
αύτη τόσο στο Βuζά.ντιο οσο καΙ στΙς α.λλες πόλεις ποuλου
σαν ά.κρι6ότερα τ~ είδΎj αύτ~ με τη δικαιολογΙα δτι πλ~ρω
ναν γι' αύτ~ στους Πέρσες υΨΎjλότερες τιμες ά.πο πρΙν καΙ
έπίOΎjς ΟΤΙ τότε είχαν αύξΎjθεI οΙ δασμοΙ στη χώρα των Ρω

μαίων. Ό αύτοκρά.τορας εδωσε σ' δλοuς την έντόπωσΎj δτι
τά.χα ήταν ά.γανακτισμένος γι' αύτο καΙ ά.παγόρεuσε με νόμο
σε δλοuς ν~ ποuλα.νε τ~ υλικ~ του ε'ίδοuς αύτου παραπά.νω
ά.πΟ δχτω xpuo~ νομΙσματα τη λίτρα. Ή ποινη που πρ06λε
πόταν γι~ οποιον θ~ παρέ6αινε το νόμο ήταν ν~ στεΡΎjθεI δ

λα

tou

τ~ χρ~ματα. Aύτ~ ψαίνονταν στους ά.νθρώποuς ά.νε

ψά.ρμοστα καΙ δλωσδιόλοu ά.τελέσψορα, γιατΙ δεν ήταν

ou-

νατο οΙ εμποροι, μολονότι είχαν ά.γορά.σει τ~ ψορτία αύτ~ ά.
κρι6ότερα, ν~ τ~ ποuλ~σοuν στους καταναλωτες σε χαμΎjλό
τερες τιμές. ΤΟ ά.ποτέλεσμα ήταν δτι οΙ εμποροι δεν

'ijeElcxv

πι~ ν~ ά.σΧOλΎjθOυν με το είδος αύτο του έμπορίοu καΙ σιγ~
σιγα. ποuλουσαν με παρά.νομοuς τρόποuς τ~ ύπολείμματα του

ψορτίοu τοuς, δΎjλαδη τ~ διέθεταν σε μερικους διακεκριμένοuς
πολίτες που δοκίμαζαν εύχαρίστΎjOΎj ξοδεόοντας τ~ χρ~μα
τά. τοuς γι~ να. καμαρώνοuν με κά.τι τέτοια

'ij, κατα. κά.ποιον
τρόπο, ήταν υποχρεωμένοι να. το κά.νοuν. 'Όταν λοιπόν, ά.πο
κά.ποιοuς ψιθόροuς που κuκλοψόρΎjσαν, ά.ντιλ~ψθΎjκε ~ αύτο
κρά.τειρα τΙς σuναλλαγες αύτές, μολονότι δεν ψρόντισε νσ.

έπαλΎjθεόσει τΙς ψijμες, ά.ψαίρεσε στη στιγμη ά.πο τους ά.ν

θρώποuς δλα τοuς τ~ ά.ποθέματα καΙ έπιπλέον τους έπέ6αλε
ώς πρόστιμο Ινα κεντΎjYά.ριo χρuσά.ψι. [ ...
την εύθόνΎj τijς

J1

έργασίας αύτijς, στους Ρωμαίοuς toulάoxtoτov, εχει δ προϊ

στά.μενος του αύτοκρατορικου θΎjσαuροψuλακίοu. Άψου λοι
πόν, δστερ' &.πο λίγο, διόρισαν τον Πέτρο, τον έπονομαζόμε
νο BαρσόμΎj, οτο ά.ξΙωμα αύτό, του εδωσαν το δικαίωμα ν~

διαπρά.ττει ά.νόσια εργα. Άπ' δλοuς τους α.λλοuς είχε δ Π έ~. χιχσμιχ στο κεΙμεvo.

[25. 20 - 26. 1]
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τρος τΎιν &πα.ίΤYjσYj νσ.

tYjpOOV

με ακρί6εια. το νόμο , ενώ ό

ίδιος ανάγκα.ζε τους ασχολούμενοuς με το έργο α.ύτΟ νσ.

oou-

λεύοuν γι' α.ύτΟν κα.Ι μόνο . ΧωρΙς πισ. νσ. κρόΟετα.ι, μπροστσ.
στσ. μάτια. δλοu του κόσμοu ποuλουσε τΎιν κοινΎι 6α.ψΎι τοuλιΧ
χιστον εςι

xpuor;. τΎιν ούγγισ. κα.Ι το 6α.σιλικΟ 6ά;μμα. , που
ε!να.ι γενικσ. γνωστο ώς « όλό6Yjρον » 1, πιΧνω απο είκοσι τέσ
σερα. XPUoιx . Άπο τσ. έσοδα. α.ύτσ. έδινε στον α.ύτοκρOCτορα. με

γιΧλα. ΧΡYjμα.τικσ. ποσά, αλλσ. κι ό ίδιος XPUcpιx κρα.τουσε ακό
μα. περισσότερα. γισ. τον έα.uτό

tou .

Άπο τον Πέτρο ςεκί

α.ύτΎι ή τα.κτικΎι κι έμεινε γισ. πιΧντα.. Για.τΙ μόνο α.ύτΟς
εχει &ς σ~μερα. ασκ~σει απροκιΧλuπτα. το επιΧγγελμα. του εΙ

YYjoe

σα.γωγέα. κα.Ι ΣUγχρόνως του πωλYjΤYj του εμπορεύμα.τος α.ύ

του. Σuνεπώς οε εΙσα.γωγείς που μετέρχοντα.ν ΠΡΟYjγοuμένως
α.ύτΟ το επιΧγγελμα. τόσο στο Βuζάντιο δσο κα.Ι στΙς ιΧλλες
πόλεις μετα.ψέροντα.ς εμπορεύμα.τα. είτε δισ. θα.λιΧσOYjς είτε δισ.

ςYjρα.ς, UπέστYjσα.ν , δπως ήτα.ν ανα.μενόμ.ενο, τσ. κα.κσ. που προέ
κuψα.ν απο τΙς επιχεtρ~σεις του Πέτροu. ΣτΙς &λλες πόλεις
σχεδον όλος ό λα.ός, απο ΤΎΙ μισ. στιγμΎι στΎιν

anYj,

κα.τOCντYj

σε νσ. ζψια.νεύει. 'Άνθρωποι τεχνΙτες ~ κα.Ι &.πλοΙ εργάτες
άνα.γκάζοντα.ν, δπως ήτα.ν ψuσικό, νσ. πα.λεύοuν με τΎιν πεί

να.. Αύτος ήτα.ν ό λόγος που πολλοΙ απα.ρν~θ'Yjκα.ν το κριΧ
τος στο όποΙο άνηκα.ν κα.Ι, ψεύγοντα.ς άρον άρον, ενσωμα.τώ

θ'Yjκα.ν στους Π έρσες. Μόνο ό άρχοντα.ς του θ'Yjσα.uροψuλα.κίοu

εμεινε νσ. ελέγχει γισ. πάντα. τΎιν επιχεΙρYjOYj α.υτή. Άπο τσ.
εσοΟιΧ ΤYjς πα.ρα.δεχότα.ν, δπως ε!πα., νσ. δίνει ενα. μερΙδιο στον
α.ύτοκράτορα. κα.Ι, κρα.τώντα.ς γισ. τον έα.uτό

tou

τσ. περισσό

τερα., πλούτιζε άπο τΙς κοινες σuμψoρές. 'Έτσι λοιπον έγινα.ν
α.ύτσ. τσ. πράγμα.τα..

KC;'.

ΤΗρθε τώρα. ή &ρα. νσ. πουμε με ποιό τρόπο δ

'Ioucrtt-

νια.νΟς κα.τόρθωσε νσ. κα.τα.ργ~σει δλα. τσ. ευσYjμα. κα.Ι δλες τΙς

τtμYjτικες δια.κρίσεις τόσο στο Βuζάντιο δσο κα.Ι σε κιΧθε ά.λ-

1.

Λέξη κοιτιΧ το "ήμισυ μόνο έλληνικ~'

οιύθεντικό

».

ση μοιΙνει

« άπολύτως
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[26. 2-8]

λη πόλη. πρωτ' &'π' δλα. &'ποψάσισε να. κα.τα.ργ~σει το &'ξίω

μα. των ρητόρων. 1 Τούς ά.ψα.ίρεσε δηλα.δ~ &,μέσως δλα. τα. ε
πα.θλα., με τα. δποΤα. ~τα.ν προηγοuμένως σuνηθισμένoι να. ί
κιχνοποιοσντα.ι καΙ να. καμαρώνοuν δτα.ν σ.ψηναν τ~ δικηγο
ρία , καΙ ε6γαλε διαταγ~ οΙ &.ντίδικοι να. ίιπερασπίζοuν &.πο

μόνοι τοuς τ~ν ίιπόθεσ~ τοuς, &.ψοσ δεσμεuθοuν με δρκο. Τα
πεινωμένοι ετσι οΙ ρ~τoρες επεσαν σε μεγάλη στενοχώρια. ''0τα.ν πιά, δπως ά.ναψέρθηκε, &.ψαΙρεσε δλες τΙς περιοuσίες κα.Ι
των σuγκλητικων καΙ των σ.λλων πού θεωροσντα.ν ευποροι

όχι μόνο στο Βuζάντιο, ά.λλα. κα.Ι σε δλη τ~ Pωμαϊκ~ Αδτο
κρατορία., &'πο κεΤ καΙ πέρα δεν ά.πέμενε σ.λλο πα.ρα. Ύι ά.νερ
γία για. τούς επαγγελματίες αδτοός. ΓιατΙ ο! σ.νθρωποι δεν

είχαν πια. τίποτε πού να. εχει δπoιαδ~πoτε ά.ξία, το δποϊΌ θα.
μποροσσαν να. διαμψισ6ητήσοuν δ ενας &'πο τον σ.λλον. 'Έτσι,
ά.πο τ~ μια. ώρα στ~ν σ.λλη, οΙ ρήτορες ά.πο πολλοΙ εγινιχν λΙ
γοι, &.πο τιμημένοι εγινα.ν παντοσ οΙ πιο περιψρονημένοι ά.π'
δλοuς καΙ, δπως ~ταν επόμενο, 6uθίστηκαν σε μεγάλη ψτώ
χεια καΙ κατέληξαν να. μ~ν κερδίζοuν ά.πο το επάγγελμά τοuς
πιχρα. μόνο προσ60λές.

'Αλλα. κα.Ι τούς γιατρούς καΙ τούς δασκάλοuς, &.νθρώποuς
ά.πο εδγενικ~ γενιά, τούς κα.τάντησε να. στεροσνται τα. ά.ναγ
καΤα. ΓιατΙ τα. επιδόματα διατροψης πού οΙ προηγοόμενοι αδ
τοκράτορες είχαν δρΙσει να. χορηγοσνται ά.πο το δημόσιο σ'
αδτούς ά.κρι6ως τούς επαγγελματίες, αδτά, δπως είναι γνω
στό, τα. κατάργησε δλα. Έπιπλέον δλοuς τούς πόροuς πού οΙ
κά.τοικοι των πόλεων σuγκέντρωναν με δικά τοuς μέσα για.

τΙς &.νάγκες της πόλης τοu ς ~ για. δημόσια θεάματα, ά.κόμα

κι αδτούς είχε το θράσος να. μεταψέρει στο δημόσιο εντάσσον
τάς τοuς στούς κρατικούς ψόροuς. Μετα. ά.πο αδτα. ουτε για.
γιατρούς ουτε για. δασκά.λοuς γινόταν κανένας λόγος ουτε σκέ

ψη μποροσσε να. γίνει για. δημόσια κτίρια ουτε ψανάρια ε
καιγαν στού ς δημόσιοuς δρόμοuς των πόλεων ουτε ίιπηρχε

δποια.δήποτε ιΧλλη ψuχαγωγία. για. τούς κατοίκοuς τοuς. Τό
σο τα. θέατρα δσο κιχΙ οΙ Ιππόδρομοι κιχι τα. τσίρκα ά.ργοσσιχν

1.

Ο Ι ρήτορες 'ητιχν Ι:πιxγγελμιxτί~ς συνήγοροι.

[26. 8-15]
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τα. περισσότεριχ τα. μέρη ά.κρι6ως στα. δποία. ή γυνΙΧίκιχ
του γεννήθηκε κιχί ά.νιχτρά.ψηκε κιχί μορψώθηκε. 'Αργότεριχ
ε6γΙΧλε διιχτιχγη να. στιχμιχτήσουν τα. θεά.μιχτιχ ά.κόμιχ κιχί στο
Βυζά.ντιο για. να. μη δίνει το δημόσιο τίς κΙΧθιερωμένες επι
χορηγήσεις, μολονότι σχι μ.όνο πολλοί ά.λλα. σχεδον ά.νιχρίθ
μητοι -ητιχν ΙΧύτοί που 6ιοπορΙζοντιχν ά.π' ΙΧύτά.. Λύπη Κ(ΧΙ κιχ
τήψειιχ έπικριχτοσσε πιχντοσ, κιχί στην ιδιωτικη κιχι στη δη

μόσιιχ ζωή, σά.ν να. είχε ενσκήψει κά.ποιιχ &λλη πληγη εξ ού

ριχνοσ κιχί το γέλιο είχε χΙΧθεί ά.πο τη ζωη Ολων. Άπολύτως
τΙποτε &λλο δεν ouζητοσσιχν οΙ &νθρωποι, είτε στα. σπίτια. τους

-ητιχν είτε στΎjν ά.γορα. είτε Οτα.ν περνοσσα.ν την ώρα. τους στα.
ίερά., πα.ρα. συμψορες κα.Ι κα.τα.στροψες κα.ί πληθος ά.μέτρψο
ά.πο νέου είδους δυστυχίες.
'Έτσι -ητα.ν ή κα.τά.στα.ση στΙς πόλεις. Τώρα., ά.ξΙζει να. εκ

θέσω το υπόλοιπο της ΙστορΙα.ς. Στο κρά.τος των Ρωμα.ίων
ά.να.δεικνύοντα.ν κά.θε χρόνο δύο ϋπα.τοι, δ ενα.ς στη Ρώμη κι
ό &λλος στο Βυζά.ντιο. Λύτος στον όποίο ά.πονεμότα.ν ή τι
μή, θα. ξόδευε πά.νω ά.πο είκοσι κεντηνά.ρια. χρυσά.ψι γιά, να.
έκτελέσει Ο,ΤΙ τοσ έπέ6α.λλε το ά.ξΙωμά. του. Άπ' α.ύτα. λΙγα.
6έ6α.ια. -ητα.ν δικά. του χρήμα.τα., ά.λλα. τα. περισσότερα. τα. ε

πα.ιρνε απο τον α.ύτοκρά.τορα.. τα. χρήμα.τα. α.ύτα. μοιριχζον
τα.ν κατα. κιχνόνιχ οχ ι ι.ιόνο σε δσους ά.νέψεριχ, ά.λλα. κα.ι σ'

ΙΧύτους που δεν είχα.ν πόρους ζωης κα.ί ιδίως στους ανθρώ
πους τοσ θεά.τρου, κι Ετσι πιχρεχότιχν ouνεχης υποστήριξη για.

να. ά.ντιμετωπίζοντιχι ολες οΙ ά.νά.γκες της πόλης. Άψότου

0-

μως ά.νέ6ηκε στο θρόνο ό Ίουστινιιχνός, δλη ΙΧύτη ή διαοι
κιχσίιχ Επιχψε να. γίνετα.ι τιχκτικά.. Στην αρχη μεσολα.60σσιχν
μεγά.λα. χρονικα. διιχστήμιχτα. ώσπου να. διοριστεί δπιχτος στους

Ρωμιχίους κιχι τελικα. οΙ &νθρωποι εψτιχσα.ν να. μην τον 6λέ
πουν οδτε στ' ονειρό τους.1 ΤΟ ά.ποτέλεσμα. -ηταν ΟΤΙ ή ζωη
των ά.νθρώπων πιεζότιχν ά.κα.τά.πιχυστιχ απο ενα ε!δος μιζέ
ριιχς, μια. κΙΧί δ α.ύτοκρά.τορα.ς δεν πα.ρείχε πια. στους υπ'Υ/
κόους του τα. κΙΧθιερωμένιχ επιδόμιχτα. ά.λλα. κα.Ι τους επα.ιΡνε
με κά.θε τρόπο ΙΧύτα. που ε!χα.ν.

1.

Το ιΧξΙωμα: της όπα:τεΙα:ς κα:,,:α:ρΥήθηκε το

5(.1

μ.Χ.
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'Έχω, νομίζω, έκθέσεt μέ κσ.θε λεπτομέρεtα. πως δ &.ρ
πα.γα.ς α.ότός, &ψοΟ κα.τα.6ρόχθισε δλον τον δημόσιο πλΟίίΤΟ ,

&.ρπα.ξε τΙ ς περιουσΙες δλων των συγκλΎjτικων, τοΟ κα.θενΟ ς
χωριστα. κα.Ι ύστερα. δλων μα.ζ!. Νομίζ ω έπίσΎjς ότι εχω πεί
όπερα.ρκετα. για. το πως κα.τόρθωσε, ΧΡΎjσιμOπoιώντα.ς συκο
ψα.ντίες, να. κλέψει τα. χρ~μα.τα. των α.λλων &νθρώπων ποu
θεωροοντα.ν πλοιίσιοι. MίλΎjσα. όμως κα.Ι για. στρα.τιώτες κα.Ι
για. δσους 6ρίσκοντα.ν στην όΠΎjρεσία. των &ρχόντων κα.Ι τοΟ
πα.λα.τιοΟ κα.Ι για. γεωργοuς κα.Ι για. ΚΤΎjμα.τίες κα.Ι γα.ιοκτή

IΙονες κα.Ι

yt'

α.UτοUς ποu το έπσ.γγελμσ. τους ε!να.ι ή δΙΚΎj

γορία. κα.Ι 6έ6α.tα. κα.Ι γtα. εΙσα.γωγείς κα.Ι πλοιοκτητες κα.Ι
να.uτικοUς κα.Ι γtα. τεχνίτες κα.Ι &νειδίκευτους έργσ.'Όες καΙ για.

έμ.πόρους καΙ

yt'

αuτοuς ποu κερδίζουν τη ζω~ τους &πο τα.

θεσ.ματα κι ά.κόμα για. δλους τοuς ά.λλους γενικα. ποu εμμεσα

ζΎjμιώθΎjκαν &πο τον ά.νθρωπο αότόν.

Μετα. &π' αότα. ερχομαι να. πω το κακο ποu εκαμε στοuς
ζ Ύjτισ.νoυς καΙ στοuς ά.νθρώπους τοΟ λαοΟ κα.Ι στοuς ψτωχοuς
κα.Ι στοuς κσ.θε λογης &νσ.ΠΎjΡOυς' για.τΙ εχω σκοπΟ. να. δΙΎj

γΎjθω σέ έπόμενα κεψσ.λαια δσα εχει κσ.μεt στοuς Ιερείς. Άρ
χικα. λοιπόν, δ~ως ε!πα, 6σ.ζοντας στο χέρt δλα τα. καταστή

ματα καΙ έγκαθ ιδριίοντας τα. λεγόμενα μονοπώλια εΙδων πρώ
ΤΎjς &νσ.γΚΎjς, εΙσέπραττε &πο όλους τοuς &νθρώπους πσ.νω

&-

πο το τριπλσ.σιο της &ξίας τους. τα. ά.λλα του εργα, επειδη

μοο ψσ.νΎjκε πως E!vιxt &ναρίθlJ.Ύjτα, εγω τουλσ.χιστον δέν θα.
ψtλοδοξοuσα να. τα. ά.πα.ριθμ~σω

outE

κα.ν σ' ένα 6ι6λίο χω

ρΙς τέλος. φτσ.νεt μόνο δτι εκλε6ε , με τη μεγαλιίτερΎj ά.πο
ν tα. ποu

yviliptaE

ποτέ δ κόσμος , τοuς κατα.ναλωτές τοΟ ψω

μtοu , &νθρώπους μερoκαμα.τισ.ΡΎjδες κα.Ι ψτωχοuς καΙ

1J.s: 0-

λων των εΙδων τΙς ά.ναΠΎjρίες , ποu τοuς ήταν &δt.ίνατo να. μην
ά.γορσ.σουν. rtιX. να. εχει δ ίδιος κέρδος &π' αότο τρΙα κενΤΎj
νσ.ρtα το χρόνο, θεωροοσε καλο να. E!vιxt το ψωμΙ ά.κρt6ότε
ρο καΙ γεμσ.το στσ.χτες' γιατΙ δ αότοκρά.τορας αότος προχώ
ΡΎjσε &δίστακτος &.κόμα καΙ σέ μια. τόσο &'νόσtα πρά.ξΎj 8σο

α.ότη της αΙσχροκέρδειας. 'Όσο για. τοuς δισ.ψορους &.ξιωμα
τοιίχους της επtχείΡΎjOΎJς, οΙ ίδιοι &.ποκτοοσαν, μέ τη otxιxto

λογία α.ότ~, κά.ποια μεγά.λΎj περιουσία καΙ συνσ.μα κατεργσ.-
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ζοντα.ν &.κα.τά.πα.υστα. ενα.ν τεχνητο λιμο &.πίστευτο για. κείνα.
τα. χρόνια. της &.ψθονία.ς, &.ψοσ ή εΙσα.γωγη σιτα.ριοσ ~τα.ν α.υ
στηρα. &.πα.γορευμένη κι δλοι ~τα.ν όποχρεωμένοι ν' &.γορά.

ζουν κα.Ι να. τρωνε α.ύτΟ &.κρι6ως το ΨωμΙ
Μολονότι ε6λεπα.ν δτι δ &.γωγΟς της δδρευσης είχε σπά.
σει κι εψερνε μ.όνο ενιχ μ.έρος τοσ νεροσ στην πόλη, &.διιχψο

ροσσα.ν κα.Ι δεν ήθελα.ν να. κά.μουν ουτε την πα.ριχμικρΎι δα.
πά.νη για. να. τον επισκευά.σουν κι α.ς ouνωστιζότα.ν &'σψυκτικα.
δ κόσμος γόρω &.πΟ τΙς 6ρόσες κι α.ς είχιχν κλεΙσει δλα. τα.
δημόσια. λουτρά.. Κι δμως σπα.τα.λοσσε χωρΙς κιχνένιχ λόγο ε
νιχ σωρο λεψτα. σε επιθα.λά.σσιες κα.Ι άλλες &.νόητες οΙκοδομες

ποιι κα.τα.σκεόΙΧζε σ' δλα. τα. προά:στια., λες κιχΙ δεν τοΙΙς χω
ροσσε το πα.λά.τι , στο δποίο οΙ προηγοόμενοι α.ύτοκρά:τορες
εμενιχν με τη θέλησή τους σ' δλη τους τη ζωή. Δεν ~τιxν λοι
πον για. οικονομίιχ χρημά.των, &.λλα. για. την κιχτιχστροψη των
&.νθρώπων ποΙΙ &.ποψά:σισε να. &.διιχψορήσει γ ια. την κα.τιχσκευη
τοσ &.γωγοσ, γιιχτΙ &.πΟ κα.τα.60λης κόσμου δεν εχει όπά.ρξει
άνθρωπος πιο πρόθυμος &.πΟ

τοστον εδω τον 'Ιουστινια.νΟ

κα.Ι στο να. οΙκειοποιείται κιχκως τα. χρήματα. δλων των άλ

λων καΙ στο να. τα. ξοδεόει χειρότερα. την ίδια. ι;tιγμή. Δυο
πρά:γμα.τιχ λοιπον είχαν &'πομεΙνει &.πΟ πιοτο κιχΙ τροψη στοΙΙς
πά.μπτωχους κα.Ι στοΙΙς κιχκομοιρια.σμένους, το νερο κα.Ι το
ψωμί, κι ΙΧύτα. τα. δυο χρησιμοποίησε δ α.ύτοκρά.τορα.ς α.ύτΟς

για. να. τοΙΙς 6λά:ψει κά:νοντα.ς το ενιχ ά,νεόρετο κιχι το άλλο
&.πλησίιχστο .

Δεν ~ταν μόνο οΙ ζητιά:νοι τοσ. Βυζα.ντΙου ποΙΙ είχα.ν τέ
τοιιχ μετα.χείριση &.πΟ τον 'Ιουστινιανό, &.λλα. καΙ μερικοΙ &π'
αύτοΙΙς ποΙΙ ~τα.ν εγκα.τεστημένοι σ' άλλα. μέρη, δπως θα. πω

ά,μέσως πα.ριχκάτω. ''Οτιχν δ θεοδέριχος κυρΙεψε την 'Ιτα
λΙΙΧ, επέτρεψε να. μείνουν στη θέση τους δσοι όπηρετοσσα.ν στο
πιχλάτι της Ρώμης, με το σκοπο ν& διασωθεί εκε! κά.ποιο
ίχνος τοσ παλιχιοσ κρά.τους , &.ψήνοντα.ς στον κΙΧθένα. τους ενα.

μικρο ήμερήσιο επίδομα.. ΚιχΙ ~τιxν ΙΧύτοΙ πλ ηθος μεγά.λο:
ouγκιχτα.λέγοντα.ν σ' α.ύτοΙΙς οΙ σιλεντιάριοι l καΙ οΙ δομέστι-

1.

Πρβλ Βιβλ ΙΙ . χχί.

2.
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2

καΙ οί σχολά.ριοι , στους δποΙους δεν είχε &.πομείνει πα

ρσ. δ τίτλος τοσ στρατιωτικοσ καΙ το επΙδομα αίιτο που μόλις

καΙ μετσ. 6Ιας εψτανε γισ. νσ. τους κρατά.ει στη ζωή' το δι

καίωμα αίιτο δ θεοδέριχος ε!χε προστά.ξει νσ. δια6ι6ά.ζεται
στσ. παιδιά. τους καΙ γενικσ. στους &.πογόνους τους . 'Όρισε ε
πίσης νσ. ΧOΡΎjγεί γισ. πάντα το δΎjμόσιO τρείς χιλιάδες με

δίμνους3 σιτάρι κά.θε χρόνο στους ζΎjτιά.νoυς που ειχαν το στέ
κι τους κοντσ. στο ναο τοσ Π έτρου, τοσ Άποστόλου. 4 τσ. είιερ
γετήματα αίιτσ. τσ. επαιρναν ολοι τους τακτικσ. ως τη στιγμη
που κατέψθασε στην 'Ιταλία δ Άλέξανδρος δ Ψαλίδιος.5 υο_
λα μεμια.ς, χωρΙς κανένα δισταγμό, &.ποψάσισε νσ. τσ. καταρ

γήσει αίιτος δ ιiνθρωπoς. υο σο γισ. τον 'Ιουστινιανό, τον αίι
τοκράτορα των Ρωμαίων, οταν το πλΎjρoψoρήθΎjκε, επικύρω

σε &.μ.έσως την πράξΎj αίιτη καΙ ι.ιά.λιστα εξετίι.ιΎjσε τον Ά
λέξανδρο πολυ περισσότερο &.πο πρωτα. Στη διά.ρκεια τοσ
ίδιου αίιτοσ ταξιδιοσ, ό Άλέξανδρος ε6λαψε καΙ τους υΕλ_

λΎjνες με τον έξijς τρόπο:
Άπο τον παλιο καιρό, οΙ &.γρότες που ε!χαν τσ. κτήι.ια
τά. τους στην περιοχη των θερμοπυλων είχαν τη <pρoντίδ~
τοσ εκεί όχυροσ καΙ <ρρουροσσαν εκ περιτροπης το τείχος κά.
θε <ρορσ. που &.ναμενόταν νσ. Ιπιτεθοσν κά.ποιοι 6ά.ρ6αροι κα
τευθυνόμενοι προς την Πελοπόννησο. Τότε ομως δ εν λόγω
Άλέξανδρος έπισκέψθΎjκε την περιοχη καί, με την πρόψMΎj

οτι προνοεί γισ. την &.σψά.λεια των Πελοποννησίων, &.ρνήθΎJΚε
νσ. &.ναθέσει στους &.γρότες τη <pρoύΡΎjση τοσ όχυροσ. 'Εγκα-

1.
2.
3.

Πρβλ. Βιβλ. ΠΙ.

ί Υ.

Βλ. σ-ημ .

149.

1,

σελ.

7.

Μέτρο για. τα. γεννήμocτoc :

fvoc

εΤ80ς σocκΙ όpισμΈV-ης

χωρ-η

τικότητocς.

4. Έκκλ-ησία κτισμέv'η ιΧπc τον Mεγιiλo Κωνσταντίνο στη θέση
τοίί σ-ημερινοίί ΆγΙο\) Πέτρρ\) .

5.

Ώζ λογοθέτης δ

'~έξαν8ρoς κocταπΙεσε σκληρα. του ς στρoc

τιωτικους καΙ εΤχε τη φ-ήμ-η 8τι κocτόρθωνε να. « ξεφλο\)8Ιζει » τα. χρ\)
σα. νομΙσματα χωρΙς ν' &;λλιiζε~ το σχ'ίjμoc το\)ς, γι' αύτο κocΙ tπονομιi

σ"ικε ΨαλΙ8ΙΟζ.

[26. 33-39]
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τέστησε λοιπον έκε! δυο χιλιιΧδες περΙπου στρατΙώτες και
8ρισε οί μισθοΙ τους ν~ μ-η χορηγουντα.ι α.πο το δημόσιο'
α.ντΙθετα. , με το πρόσχημα. α.ότό, μετέςΡερε στο δημόσιο 8λα.
τ~ χρήμα.τα. α.π' 8λες τΙς πόλεις , της ΈλλιΧδα.ς, τ~ προοριζό

μενα. είτε γι~ δ'Υ)μοτικες α.νιXγκ~ς είτε γι~ δ'Υ)μόσια. θειΧμα.
τα. , γι~ ν~ συντηρουντα.ι τιΧχα. στο έξης α.πο τοΙΙς πόρους α.ό

τοΙΙς οί στρα.τιώτες. ΤΟ α.ποτέλεσμα. ~τα.ν 8τι σ' 8λη τ-ην Έλ
λιΧδα., α.κόμα. κα.Ι στ-ην ίδια. τ-ην Άθήνα., κα.νένα. δημόσιο κτί
ριο

δεν

έπισκευιΧστηκε

ούτε

κα.νένα.

~λλo

χρήσιμ.ο

εργο

~τα.ν δυνα.τΟ ν~ γίνει. Ό Ίουστινια.νΟς ώστόσο, χωρΙς κα.μι~
χρονοτρι6ή, έπικόρωσε τ~ μέτρα. α.lιτ~ του Ψα.λίδιου.
Άρκετ~ 8μως ως έδώ γι' α.ότΟ το θέμα. . ''Ας πάμε τώρα.
κα.Ι στοΙΙς ψτωχοΙΙς της ΆλεξιΧνδρεια.ς . τ-η διοίΚ'Yjση της Άλε
ξιΧνδρεια.ς τ-ην είχε α.να.λιΧ6ει τότε κιΧποιος 'Ήψα.ιστος, ενα.ς α.
πο τοΙΙς ρήτορες της πόλης, κι α.ότΟς να.Ι μεν ε6α.λε τέλος στΙς
σuγκρoόσεις α.νιΧμεσα. στΙς ςΡα.τρΙες του δήμου τρομοκρα.τώντα.ς
τοΙΙς στα.σια.στές , α.λλ~ κα.Ι προξένησε τ~ πιο ψ06ερ~ άπο τ~

ψ06ερότερα. κα.κ~ σ' 8λους τοΙΙς κα.τοΙκους της ΆλεξιΧνΟρεια.ς.

Άμέσως α.μέσως υπήγα.γε 8λ\1- τ~ έμπoρικ~ της πόλ'Υ)ς στο
λεγόμενο μονοπώλιο κα.ι δεν έπέτρεπε σε κα.νένα.ν ιiλλον εμ
πορο ν~ κιΧνει α.ότ-η τ-η δουλειά: μόνο α.ότΟς ~τα.ν πι~ πωλη
τ-ης κα.Ι κα.νεΙς ~λλoς, κα.Ι πουλουσε 8λα. τ~ είOΎj δρΙζOντlΧς

6έ6α.ια. τΙς τιμες με το έλεόθερο ποΙΙ του εδινε το ιiξίωμιX του.

Π νΙγοντα.ν οΙ πολίτες της ΆλεξιΧνδρεια.ς άπο τ-ην ελλειψη
τών α.να.γκα.ίων σε μι~ πόλ'Yj δπου πριν ~τα.ν δλα. ιiρκετ~ ψτη
νιΧ, &'κόμα. κα.ι γι' α.ότοΙΙς ποΙΙ 6ρίσκοντα.ν στ-ην εσχα.τ'Υ) ψτω
χεια.. Για.τΙ δ ίδιος μόνος του άγόρα.ζε το σιτιΧρι άπο τούς

ΑΙγυπτΙους, άπα.γορεόοντα.ς στοΙΙι; !λλους ν~ άγοριΧσουν εστω
κα.Ι ενα.ν μέδιμνο, κι ετσι κα.νόνιζε &πως -iΊθελε το μέγεθος

τών κα.ρ6ελιών κα.Ι τ-ην τιμ-η του Ψωμιου. ~Oπως ήταν έπό
μενο, δ ίδιος πoΛU σόντομα. &πόχτησε άμόθητα. πλοότη κσ,l

έπίσης έξεπλήρωσε τ-ην έπιθυμΙα. του α.ότοκριΧτορσ. στο ζήτ-η
μα. α.ότό. Κι ένώ οΙ κιΧτοικοι της , ΑλεξιΧνδρεια.ς, ιiπo το ψό-

60

του Ήψα.Ιστου, υπέμενα.ν ιiδια.μα.ρτύρψα το κα.χ.ο ποΙΙ τούς

6ρηκε, δ α.ότοκριΧτορα.ς, έκτιμώντα.ς Ιδια.Ιτερα. τ& Xρήμα.τlΧ
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που cXδιιiκοπcx. εμπcx.ι ycx.y στίς τσέπες του, τόν Uπερα.γcx.πουσε
τόν &νθρωπο.

θέλοντα.ς μιiλιστα. δ ~ν λόγω ΟΗψα.ιστος νά. κα.τcx.κτ'ήσει

πολυ περισσότερο cXκόμcx. την κα.ρδιά. του α.ύτοκριiτορcx., μη
χcx.νεύτηκε κcx.ί τό έξης: δ Διοκλητια.νός , στcx.ν είχε cXνα.δειχθεί
cx.ύτοκριiτορcx.ς των Ρωμα.ίων, είχε δρίσει νά. δίνετcx.ι κιiθε
χρόνο cXπό τό δημόσιο μιά. μεγιiλη ποσότητα. σιτcx.ριου στου ς

Άλεξα.νδρινους που 6ρίσκοντα.ν σε cXνιiγκη. ΟΙ Άλεξcx.νδρινοΙ
τό μοφιiζοντcx.ν μετα.ξύ τους κα.ί διcx.τ'ήρησα.ν τό θεσμό γε

νιά με γενιά. ως σ'ήμερα.. Ό ΟΗψα.ιστος, σμως, cXπ' cx.ύτους

τους cXνθρώποuς που μα.στίζοντα.ν cXπό την ελλειψη τροψίμων
&.ρπα.ζε κιiθε χρόνο ως δύο έκα.τομμύρια. μεδΙμνους κι cXπό
τους πόρους α.ύτους πλούτιζε τό δημόσιο θησα.υροψυλά.κιο ,
γριiψoντα.ς στόν α.ύτoκριiτoρα. στι &δικα. κα.ί εΙς 6ιiρoς του

κρα.τικου συμψέροντος &πoλιiμ6α.να.ν οΙ &νθρωποι α.ύτοί τό

εύεργέτημα.. Τό &ποτέλεσμα. ~τα.ν στι δ

\.LEy

α.ύτoκριiτoρα.ς,

&ψου έπικύρωσε τό μέτρο, τόν είχε σε μεγα.λύτερη ίιπόληψη,
οΙ δέ Άλεξα.νδρινοί, που πρΙν είχα.ν τό εύεργέτημα. α.ύτό μό
νη έλπΙδα. γιά. την έπι6ίωσ'ή τους , &πόλcx.uσα.ν α.ύτη την

&-

πα.νθρωπιά. τη στιγμη cXκρι6ως της μεγα.λύτερης &νιiγκης
τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ο ΚΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ

κζ'.

ΑΠΛΗΣΤΙΑ

ΤΟΥ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

τα. εγκλήμα.τα. τοσ Ίουστινια.νοσ ε!να.ι τόσο πολλα. ώ

στε ουτε δλόκληρη ή α.ίωνιότητα. δεν θα. ~ψτα.νε για. την εξι
στόρησή τους. Σε μένα. θα. ε!να.ι σ.ρκετΟ να. επιλέξω κα.ι να.
πω κ6;ποια. λίγα. πα.ρα.δεΙγμα.τα. σ.πο το σόνολο των πρ6;ξεών
του, με τα. δποΤα. σ.κόμα. κα.ι οΙ έπόμενες γενιες θα. δοσν δλο

κ6;θα.ρα. δλα. τα. χα.ρα.κτηριστικ6; του

-

πόσο υποκριτης -ητα.ν

κι ουτε θεο λογά.ρια.ζε ουτε Ιερετς ουτε νόμους ουτε το λΙΧό,
κ: ας ~κα.νε πως ενδια.ψερότα.ν πά.ρα. πολΙΙ γι' α.υτόν, ουτε
νοια.ζότιχν για. κά.ποια. ~στω κα.Ι στοιχειώδη εδπρέπεια. Ύι για.

το σuμψέρoν της πολιτεία.ς Ύι για. δτιδήποτε θα. -ητα.ν κά.πως
ευεργετικο γι' α.δτην ουτε για. το πως θα. μποροσσε τυχον να.
δικα.ιολογήσει τΙς πρά.ξεις του, ουτε α.λλο δτιδήποτε τον σ.πα.
σχολοσσε, πα.ρα. μόνο ή &.ρπα.γη δλων των χρημά.των ποΙΙ

u-

πηρχα.ν στον κόσμο. 'Αρχίζω λοιπον σ.πο το τελευτα.Το α.utό.

Ό ϊδιος δ Ίουστινια.νΟς διόρισε ενα.ν σ.ρχιερέα. στην Ά
λεξά.νδρεια. δνόματι ΠαΟλο. την έποχη εκείνη κά.ποιος Ρό
δων, ψοινικικης καταγωγης, σuνέπεσε να. ε!να-ι διοικητης

στην 'Αλεξά.νδρεια.. Σ' αδτον λοιπον fδωσε εντολη να. ΊJπηρε
τεΤ προθυμότιχτα σε δλα τα. ζητήμα.τιχ τον ΠαΟλο ώστε καμια.

σ.πΟ τΙς προσταγές του να. μη μένει σ.νεκτέλεστη. Με τον τρό
πο αδτον νόμιζε πως θα. μπορέσει να. προσετα.ιριστετ τοΙΙς α-Ι
ρετικοΙΙς της Άλεξά.νδρειας στο ζήτημα. των σ.ποψά.σεων της
163
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σuνόδοu τ'ijς Χα.λκηδόνος.l Ίπ'ijρχε επίσης κιiπoιoς Άρσέ
νιος, πα.λα.ιστινια.κ'ijς κα.τα.γωγ'ijς,

q δποίος

είχε προσψέρει

u-

πηρεσίες στην α.ότoκριiτεφα. θεοδώρα. σε πoλt) κρίσιμες στιγ.
μες κι ~τσι &πόχτησε μεγιiλη δόνα.μ.η κα.ι πλοότη πολλlΧ κι
~ψτα.σε ως τό άξΙωμα. του ΣUγκλητΙΚOυ, l.ιολονότι ήτα.ν ενα.

κιiθα.ρμα.. Στ-ην πρα.γμα.τικότητα. ήτα.ν Σα.μα.ρεΙτης, &.λλιi, γιlΧ
νlΧ μη χιiσει τη Μνα.μη ποu είχε, &.πoψιiσισε νlΧ όνομα.στεί

Χριστια.νός. Ό πα.τέρα.ς τοι) δμως κα.ι ό &δελψός

_tOU,

στη

ριζόμενοι στη δική τοι) δόνα.μη, ~μενα.ν στη Σκuθόπολ η 2 δια.
τηρώντα.ς τήν πα.τρoπα.ριiδoτη πίστη τοuς κα.Ι, κα.τlΧ τις δι

κές τοι) όδηγίες, προξενουσα.ν &.νεπα.νόρθωτα. κα.κlΧ σ' δλοuς
τοuς Χριστια.νοός. Γι' α.υτό &κρι6ως οΙ πολΙτες ξεσηκώθηκα.ν
ενα.ντΙον τοuς κα.ι τοuς σκότωσα.ν κα.ι τοuς Μο με · τόν πιό
οΙκτρό θιiνα.τo κα.ι πολλες σuμψoρες επληξα.ν τοuς Πα.λα.ιστι
νΙοuς εξα.ιτία.ς α.Uτ'ijς τ'ijς στιiσης. ΈκεΙνη την εποχη λοιπόν
οϋτε ό Ίοuστινια.νός οϋτε ή α.ΙΙτoκριiτεφα. εκα.μα.ν κα.νένα.

κα.κό στόν Άρσένιο, μολονότι uπ'ijρξε δ κόριος όπα.Ιτιος δλων
των τα.ρα.χων, κα.ι μόνο του άπα.γόρεuσα.ν νlΧ ξα.να.πιiει στό
Πα.λιiτι επειδή οΙ Χριστια.νοΙ δια.μα.ρτόροντα.ν σuνεχως γιlΧ

τό ζήτημα. α.υτό. Αυτός ό Άρσέν ιος, πιστεόοντα.ς δτι ετσι θlΧ
κερδίσει την ευνοια. του α.ΙΙτοκριΧτορα., ~ψυγε σε λΙγο γιlΧ την
Άλεξιiνδρεια. μα.ζΙ με τόν Π α.υλο γιlΧ νlΧ του προσψέρει διιi
ψορες όπηρεσίες κα.Ι Ιδίως γιlΧ νlΧ τόν 60ηθήσει με δλες το:)

τις δuνιiμεις νlΧ μετα.πείσει τ~uς Άλεξα.νδρινοός .3 Ίσχυριζό
τα.ν δτι εκείνη την εποχη ποu ΣUνέπεσε νlΧ εχει &ποκλειστεί
&.πό τό πα.λιiτι, εΙχε μελετήσει κα.λlΧ δλα. τlΧ χριστια.νικlΧ δόγ

μα.τα. . Αυτό δuσα.ρέστησε τη θεοδώρα. ποό, στό ζήτημα. α.υτό,
πα.ρΙστα.νε, δπως ~χω &να.ψέρε~ προηγουμένως4, δτι είχε

&.'11-

1. 'Η ΔεύτεΡ1J ΟΙκουμενικη Σύνοδος του 451 μ.Χ. που OCσχολή
θ1Jκε με το ζήτημα: τοu Μονοφυσιτισμου .

2.

Ή σ1Jμερινη

Beth-shan.

3. Να τους κOCμει να δεχτ~υν τΙς ocπoφιiσεις της έν Χα:λΚ1Jδόνι
συνόδου.

4.

Βλ . σελ.

80.
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Οτα.ν λοιπόν εψτα.σα.ν

στήν Άλεξά.νδρεια., δ Π α.Ολος πα.ρέδωσε στόν Ρόδωνα. κά.

ποιον διά.κονο δνόμα.τι Ψόη για. να. τόν θα.να.τώσει με τόν ι
σχυρισμό l5τι μόνο α.υτός τοΟ ήτα.ν εμπόδιο στήν εκτέλεση των

α.υτοκρα.τορικων ιΧποψά.σεων. Ό Ρόδων λοιπόν, ενεργώντα.ς
σύμψωνα. με τΙς γρα.πτες δδηγίες τοΟ α.Uτοκρά.τορcx., που Yιtcx.v

xcx.t

σuχνες

xcx.t

κcx.τηγορημcx.τικές, ιΧποψά.σισε να. βα.σα.νίσει τόν

&νθρωπο κι εκείνος πέθcx.νε ιΧμέσως μόλις τόν Uπέ6cx.λcx.ν στα.
6cx.σα.νιστήριcx.. Ή είδηση εψτα.σε στόν cx.Uτοκρά.τορα. κι εκείνος,

Uπείκοντcx.ς στήν ισχυρή πίεση της α.ύτοκρά.τειρα.ς, κίνησε

ευθυς τα. πά.ντα. ενα.ντίον τοΟ Πα.ύλου κα.Ι τοΟ Ρόδωνα. xcx.t
τοΟ Άρσενίου , σα.ν να. είχε ξεχά.σει l5λες τΙς έντολες που δ 'ί
διος είχε δώσει σ' cx.uτου ς ιΧκρι6ως τους ιΧνθρώπους. Διόρισε

λοιπόν τόν Λι6έριο , ενα.ν πα.τρίκιο ιΧπό τή Ρώμη, διοικητή
στήν Άλεξά.νδρεια. κι εστειλε μερικους διcx.κεκριμένοuς ίερείς
να. εξετά.σουν τήν ίιπόθεση, μετα.ξυ των δποΙων ήτα.ν δ ιΧρχι
διά.κονος της Ρώμης Πελά.γιος, εκπροσωπώντα.ς τόν ιΧρχιε
ρέα. ΒιγΙλιο xcx.tιX τις έντολες που είχε λά.6ει ιΧπό τον ίδιο
τόν Βιγίλιο ' ιΧμέσω ς μόλις ιΧποδείχτηκε δ ψόνος, &.ψα.ίρεσα.ν

&.πο τόν Πα.Ολο το ίερα.τικό σχημα. , κα.Ι τόν Ρόδωνα. -που εί
χε κα.τα.ψύγει στό Βυζά.ντιο- τόν ιΧποκεψά.λισε δ α.ύτοκρά.
τορα.ς κα.Ι κα.τά.σχεσε ίιπερ τοΟ δημοσίου τήν περιουσία. του ,

μολονότι πα.ρουσία.σε δ &νθρωπος δεκα.τρείς επιστολές που τοσ

εΙχ.ε γρά.ψει δ α.ύτοκρά.τορα. ς εψιστώντα.ς του τήν προσοχή κα.ι
πα.ρα.κινώντα.ς τον με ζέση κα.ι πρoστά.ζoντιiς τον να. όπηρετεί

σε l5λα. τόν Πcx.Uλο κα.ι να. μην τοΟ ιΧντιτείνει στό πα.ρα.μικρό
για. να. μπορέσει εκείνος να. εκτελέσει τΙς ιΧποψά.σεις τΙς σχε

τικες με τό δόγμα.. υο σο για. τόν Άρσένιο, δ Λι6έριος τον
ιΧνα.σκολόπισε εκτελώντα.ς την ιΧπόψα.ση της θεοδώρα.ς χι δ
α.ύτοκρά.τορα.ς &.ποψά.σισε να. κα.τα.σχέσει κα.ι τα. δικά. του χρή

μα.τα., μολονότι για. τίποτε &λλο δεν μπορούσε να. τον κα.τη
γορήσει πα.ρα. μόνο για. τη σuγκcx.τοίκησή του με τον Πα.ολο.

Αυτα. τα. εργα. λοιπόν δεν είμα.ι σε θέση να πω ίΧν Yιtcx.v
σωστα. η ίΧν πρέπει να. χα.ρα.κτηριστοον κά.πως &.λλιως , τό
λόγο l5μως για. τον δποίο τα. ιΧψηγήθηκα. θα. τόν εξΎJγ~σω
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α.μέσως. Ό Πσ.σλος ίίστερσ. &.πΟ κιiπoιo oιιiσΤΎjμσ. ~ρθε στο
Bυζιiντιo κσ.ι πρόσφερε στον σ.ότoκριiτoρσ. &φτ~ κεντΎJVιiρισ.
χρυσιiφι ζΎjτώντσ.ς ν~ τοσ &.ποΟοθεί το ίερσ.τικΟ σχημσ. με

το σ.ΙτιολογικΟ Ο-VΙ τοσ το ε!χσ.ν στερήσει έντελως πσ.ριiνoμσ..

Ό Ίουστινισ.νΟς OέΧΤΎjκε εΙΙχσ.ρίστως τ~ χρήμσ.τσ. κσ.ι μετσ.
χειρίσΤΎjκε τον &νθρωπο με σε6σ.σμΟ κσ.ι OUμφώνΎjσε ν~ τον
κιiμει &.μέσως α.ρχιερέσ. στήν Άλεξιiνoρεισ., μολονότι &λλος
κσ.τείχε το &.ξίωμσ. σ.ότό, λες κσ.ί οεν ~ξερε ΟΤΙ σ.ότΟς δ ίοιος
είχε

σκοτώσει

κσ.ί

είχε

στερήσει

τίς

περιουσίες

&.νθρώ

πων που είτε ouγκσ.τoΙΚΎjσσ.ν μ' σ.ότΟν είτε τόλμΎjσσ.ν ν~
τον ύΠΎjρετήσoυν. 'Έτσι λοιπον δ Σε6σ.στό ς 1, ένθουσισ.σμένος
στο lπσ.κρο, είχε πιiρει το πριiγμσ. πoλt) ζεστ~ κσ.ί φσ.ινότσ.ν

σίγουρο ΟΤΙ, με τον ενσ.ν τρόπο ~ με τον &λλο, δ Πσ.σλος θ~
α.νελιiμ6σ.νε το ίερσ.τικΟ &'ξΙωμσ.. Άλλ~ δ Βιγιλιος, που ~τσ.ν

τότε στο Bυζιiντιo, &.ρνιότσ.ν κσ.ΤΎjγOΡΎjμσ.τικ~ ν~ ύποχωρή
σει σε μι~ τέτοισ. Οισ.τσ.γή του σ.ότoκριiτoρσ.. Ίσχυριζότσ.ν
πως του ~τσ.ν &.Οόνσ.το ν~ &.νσ.κσ.λέσει τήν ίΟισ. του τήν &.πό
φσ.OΎj, υπονοώντσ.ς μ' σ.ότΟ τήν &.πόφσ.OΎj του Π ελσ.γΙου. 'Έτσι
&.ποΟεικνύετσ.ι ότι δ σ.ότoκριiτoρσ.ς γι~ τίποτε &λλο οεν ένΟισ.
φερότσ.ν πσ.ρ~ μόνο γι~ τήν &.κσ.τιiπσ.υσΤΎj ά.ρπσ.γή χρΎjμιiτων.

θ~ &'φΎjγΎjθω όμως κσ.ί κιiτι &λλο πσ.ρόμοιο.
'Υπηρχε κιiπoιoς Φσ.υστΙνος, Πσ.λσ.ιστίνιος στήν κσ.τσ.γω
γή, που &.νηκε σε πσ.λι~ οΙκογένεισ. Σσ.μσ.ρειτων, &.λλ~ είχε
όνομσ.στεί Χριστισ.νΟς έπειοή το έπέ6σ.λλε δ νόμος. Ό έν
λόγω Φσ.υστίνος lφτσ.σε στο &.ξίωμσ. τοσ OUγκλΎjΤΙΚOυ κι lγι
νε OΙOΙΚΎjτής της χώρσ.ς του. Δεν πέρσ.σε πoλt)ς κσ.ιρΟς κι ό

Φσ.υστΙνος κσ.θσ.ιρέθΎjκε &.πΟ το &.ξίωμιi του κι Οτσ.ν ~ρθε στο
Bυζιiντιo, μερικοί ίερείς τον ouκoφιiνΤΎjσσ.ν κσ.τσ.μσ.ρτυρώντσ.ς
του ΟΤΙ &.σκουσε τή λσ.τρείσ. των Σσ.μσ.ρειτων κσ.ί ΟΤΙ μετσ.χει
ρΙσΤΎjκε με &.νόσιο τρόπο τους Χριστισ.νους κσ.τοΙκους της Πσ.

λσ.ιστίνΎjς. Ό Ίουστινισ.νΟς lοειχνε πιiντσ. ΟΤΙ όργιζότσ.ν κι
~τσ.ν ετοψος ν~ κιiμει φο6ερα. πριiγμσ.τσ. για. κά.τι τέτοισ.

ζ Ύjτήμσ.τσ., OΎjλσ.oή γι~ τυχον κσ.θύ6ριOΎj του όνόμσ.τος του

1.

Σεβιχστοι; εΤνιx~ δ Α!JΥουστος

(Augustus),

δ cxύτοκρOCτορcxς.

[27. 28 - 28.5]
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Χριστοσ ενόσω εκείνος ~ταν αυτοκρά.τορας των Ρωμαίων. Ο ί
σuγκλητικol λοιπον ερεύν'Yjσαν τΎjν όπόθεΟ'Υ/ καΙ, πιεζόμενοι

&.πο τον αυτοκρά-τορα , καταοίκασαν τον Φαuστlνο σε εξορΙα.

'()

αυτοκρά-τορας δμως, α.ψοσ πijρε &.πο ·αυτΟν δσα χρΥιματα

1jθελε, &.κύρωσε &.μέσως τΎjν &.πόψαΟ'Υ/. "Όσο γιά. τον Φαu
στίνο, &.ναλαμ6ά-νοντας πά.λι το ΠΡΟ'Yjγούμενο &'ξΙωμά. του, εί
χε με τον αυτοκρά-τορα ψιλικότατες σχέσεις καΙ OLoplOΤ'YjXE

επίτροπος των αυτοκρατορικων ΚΤ'Yjμά-των στΎjν Παλαιστlν'Yj
καΙ στΎj Φοινlκ'Yj. 'Έτσι l χωρΙς ψό60 πιά-, μποροσσε νά. οια

πρά-ττει δσα εγκλήματα 1jθελε . Μολονότι αυτά. που ΟΙ'Yjγ'ήθ'Yj
κα δεν ε!ναι πολλά-, ε!ναι ομως &.ρκετά., δσο σύντομα κι ιiν

ε!ναι, γιά. νά. τεκμ'Yjριωθεί δ τρόπος με τόν δποΤο δ 'Ιουστι
νιανος θεωροσσε καλό νά. όπερασπΙζει τά. δικαιώματα των
Χριστιανων. Τώρα, με μιά. σuντομότατ'Yj εξιστόρ'YjΟ'Υ/, θά. &.πο

καλύψω πως, χωρΙς κανένα δισταγμό, κλόνιζε &.κόμα καΙ
τους νόμους προκειμένου ν' &.ποκτ'ήσει χρ'ήματα.

κη'.

ΣτΎjν πόλ'Yj 'Έμεσα ζοσσε κά-ποιος ΠρΙσκος που είχε

εξαιρετικΎj ψυσικΎj ίκανόΤ'Yjτα στΎjν πλαστογραψΙα κι ~ταν
πολυ επιοέξιος τεχνlΤ'Yj ς στο ιΧνομο αυτο !ργο . Σuνέ6'Yj έπί
Ο'Υ/ς, &.ρκετά. χρόνια πρΙν &.πο τά. γεγονότα που θά. &.Ψ'Yjγrιθω,

Τι Έκκλrισία των Έμεσrιν ων νά. κλrιρoνoμ'ήσει τΎjν περιοuσ(α
κά-ποιου οιακεκριμένοu προσώπου. Ό &νορας αυτός, Μαμ
μιανος το ονομα, &.νijκε στΎjν τά-ξ'Yj των πατρικίων καΙ ~ταν
&.πο &.ριστoκρατικΎj γενιά. καΙ πλούσιος πολύ. ΈπΙ τijς 6ocσι
λείας τοσ 'IouoτtYttXVou δ ΠρΙσκος ερεύνrισε τά. περιουσιocκά.
στοιχεία δλων των οικογενειων τijς πόλ'Yjς που &.νέφερα καΙ
ιiν τυχον !6ρισκε κά-ποιον &.ρκετά. ευκατά-στατο καΙ ίκανδ ν'
&.ντέξει μιά. μεγά-λ'Yj χρrιματικΎj ζrιμΙα , έξέταζε λεπτομερως
τους προπά-τορές tou καί, οταν !6ρισκε παλιά. γριiμματά. τους ,
κατασκεύα.ζε πολλά. !γγρα.ψα γρα.μμένα τά-χα. α.πό εκείνους,
με τά. δποία σuμψωνoσσαν νά. &.ποΟώσουν στον Μαμμιανο με
γά-λα. χρrιμα.τικά. ποσά-, έπειoΎj Οijθεν τά. είχαν πά.ρει α.πο
αυτον γιά. νά. τοσ τά. ψuλά-ξοuν. 'Όσο γιά. τό ποσόν του χρυ-
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σοΟ , πο,) ποφουσια.ζότα.ν ώς σuμψωνYjμένο σ' α.ύτα. τα. πλα.στο

Υρα.ψYjμένα. εΥΥΡα.ψα., εψτα.νε οδτε λίΥΟ οδτ ε πολ,) τα. έκα.τό
κεντψιiρια.. ~Iστερα. δ Πρίσκος μψΎjθYjκε με έκπλYjΚτικό
τρόπο τα. yριiμμα.τα. κιiπoιoυ &νθρώπου πο,) είχε το Υρα.ψείο

του στην &ΥΟΡα. τόν κα.ιρό πο,) ζοΟσε &κόμα. δ Μα.ι.ιμι α.ν ός
κα.ι πο,) ~τα.ν εύuπόλYjπτος ΥΙα. τη ψιλα.λΎjθεια. κα.ι Υενικα.

ΥΙα. την έντψότYjτιi του , δ δποίος έπισψριiyιζε με τα. δικιi

του yριiμμα.τα. τα. σuμψωνYjΤΙΚα. μετα.ξ,) των πολιτων

-

Τα.-

6ελλίωνα. όνομά-ζουν οΕ Ρωμα.ίοι τό πρόσωπο πο,) &σκεί τό
εΡΥΟ α.ΙΙτό- κα.ι πα.ρέδωσε τα. εΥΥΡα.ψα. σ' έκείνους πο,) δια.
χειρίζοντα.ν τΙς υποθέσει ς τijς ΈκκλYjσία.ς των ΈμεσYjνων με

τη σuμψωνία. να. τοΟ δώσουν μερίδιο &πό τα. xρΎjμα.τα. ποιι θα.
επα.ιρνα.ν &πό την ΠYjΥη α.ύτΎj. Έπειδη ομως τα. σχέδιά. τους
έμποδίζοντα.ν &πό τό νόμο πο,) δριζε οτι όλες οΕ σuνYjθισμένες

υποθέσεις πα.ρα.Υρά.ψοντα.ι μετα. &.πό τριιiντα. χρόνια. κα.Ι μόνο

σε μερικές, τΙς &.ποκα.λούμενες « υποθYjκά-ριες » 1, εοινε τό δι
κα.ίωμα. να. έκδικα.στοΟν μετα. &.πό σα.ριiντα. χρόνια., μYjχα.νεύ
ΤYjκα.ν τα. έξijς

:

~ρθα.ν στό Βυζά-ντιο κα.ί , προσψέροντα.ς μεΥά.

λα. ΧΡYjμα.τικα. ποσα. στόν α.ύτοκρά-τορα., τοΟ ζΎjΤYjσα.ν να. ΣUνερ

yΎjσει μα.ζί τους ΥΙα. την κα.τα.στροψη &.νθρώπων ποιι δεν είχα.ν
ψτα.ίξει σε τίποτε. Κι α.ύτός, χωρΙς κα.νένα. Οιστα.Υμό, έξέδωσε
νόμο πο,) όριζε οτι οΕ έκκλYjσΙες δεν &ποκλείοντα.ι &.πό τη- διεκ

δίκYjO'Yj των πρός έκείνες όψειλων μετα. την πά-ροδο τοΟ δρι
σμένου &.πό τό νόμο χρόνου, &.λλα. μετα. &.πό έκα.τό χρόνια., κι
α.ύτό ϊσχυε 15χι μόνο στην 'Έμεσα. &.λλα. σ' δλόκλYjΡYj τη Ρω
μα.ϊκη ΑΙΙτοκρα.τορία. . 2 τη διεκπερα.ίωO'Yj τοΟ θέμα.τος α.ΙΙτοΟ

στην 'Έμεσα. &.νέθεσε σε κά.ποιον ΛΟΥΥίνο, &νθρωπο δρα.στΎj
ριο κα.Ι έξα.ιρετικα. χεροδύνα.μο, δ δποίος ύστερα. εΥινε κα.Ι
&ρχοντα.ς τοΟ δΎjμoυ στό Βυζά.ντιο . ΑύτοΙ λοιπόν ποιι δια.χει
ρίζοντα.ν τΙς υποθέσεις τijς ΈκκλYjσία.ς πρωτα. πρωτα. κίνYj
σα.ν δίΚΥ) ένα.ντίον κά-ποιου πολίΤΥ) διεκδικώντα.ς δύο κεντYj-

1. Λύτες που είχcιν σχέσεις με ένέχειpcι 1) ύποθηκες.
2. ΤΟ σχετικο νομοθέτημα: βpΙσχετcιι στον κώδικα: « NεcιpcιΙ»
Νο 9 (535 μ . Χ.) κcιΙ Νο 111 (541 μ.Χ.) .
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νιΧριιχ με 6ιΧσΥ) τα. εγγριχψιχ που προιχνέψεριχ καΙ κατιχδί κιχ

σιχν ευθυς τον α.νθρωπο, που δεν είχε κιχΙ τίποτε να. πεί στήν
α.πολογίιχ του, α.ψοσ το πριΧγμιχ είχε ooμβεί πριν α.πο πολυν

κιχιρο ΚΙΧι δεν ήξερε τίποτε για. δσα. εγινα.ν τότε. ~Oλoι τότε
οΙ α.λλοι α.νθρωποι, κα.ι Ιδίως οΙ πιο ευκα.τιΧστα.τοι ΈμεσYjνοί,
6υθίσΤYjκα.ν σε πένθος μεγιΧλο ξέροντα.ς πως είνα.ι Ιξίσου εκτε

θειμένοι στους συκοψιΧντες. Ένω δμως το κα.κο ιΧ.πλωνότα.ν . ή
δΥ) στους περισσότερους πολίτες, συνέπεσε να. Ιπέμβει, σα.ν να.

λέμε, Τι θεία. πρόνοια. κα.τα. τον εξΎjς τρόπο: δ Λογγίνος πρό
σταξε τον Π ρίσκο, τον υπαίτιο δλYjς α.ίιτΎjς τΎjς σκευωρία.ς,
να. τοσ προσκομίσει δλα. μα.ζΙ τα. εγγρα.ψα. κι Ιπειδή Ικείνος

α.ρν~θYjκε να. το κιΧμει, τον χτύΠYjσε μ' ολΥ) του τη διίνα.μη.
ΚΙ α.υτός, α.νίκα.νος ν' α.ντέξει το χτύΠYjμα. ενος τόσο χεροδιί

να.μου α.νδρα., επεσε α.νιΧσκελα. κα.ί, τρέμοντα.ς ολος α.πο το
ψό60 του, Ιπειδη υπέθετε οτι δ Λογγίνος είχε α.να.κα.λύψει τα.
πιΧντα., δμολόγ11σε την πριΧξΥ) του κι ετσι δλόκλYjρη Τι σκευω 
ρία. βγΎjκε στο ψως κα.Ι οΙ ooκoψα.ντίες στιχμciΤYjσα.ν.

Άλλα. δεν ήτα.ν μόνο οΙ ρωμα.ϊκοΙ νόμοι, τους δποίους

00-

νεχως κα.Ι κα.θYjμερινα. περιψρονοσσε, α.λλ' α.ίιτΟς δ α.υτοκριΧ
τορα.ς 6ciλθYjκε να. κα.τα.λύσει κα.Ι τους νόμους που Ισχύουν

στους 'Ε6ρα.ίους. "Αν λόγου χιΧΡΥ) τύχα.ινε κα.μια. ψοριχ, στο
γύρισμα. των χρόνων, να. πέσει το ΠιΧσχα. των 'Ε6ρα.ίων νω
ρίτερα. α.πο των Χριστια.νων, δεν α.ψψε τους 'Ιουδα.ίους να. το
γιορτιΧσουν. τΙς κα.θιερωμένες μέρες οϋτε να. κιΧμουν προσψο
ρες στο θεό τους 01)τε να. τελέσουν τα. λα.τρευτικιΧ τους εθι
μα. . ΠολλοΙ α.π' α.υτους δικιΧζοντιχν α.πο τους α.νθρώπους τΎjς

Ιξουσία.ς για. πα.ριΧ6α.ση των νόμων τοσ κριΧτους έπειδη είχα.ν
ψιΧει α.ρνίσιο κρέα.ς Ικείνες τΙς μέρες κα.Ι κα.τΙΧδικιΧζοντα.ν να.

πληρώσουν μεγιΧλα. πρόστιμα.. Τέτοια. εργα. τοσ 'Ιουστινια.νοϋ
ξέρω 6έβα.ια. κα.Ι α.λλα. α.να.ρίθμητα., α.λλα. δεν θ~ ooμπεpιλιX6ω κα.νένα. α.π' α.ίιτα. για.τΙ πρέπει κιΧποτε να. τελειώσω την

έξιστόρYjO'YJ. Αυτα. που α.νέψερα. ως τώρα. ψτιΧνουν για. ν:Χ.
α.ποκα.λυψθεί πλ~pως δ χα.ρα.κτ~ρα.ς τοσ α.νθρώπου.
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κθ'. Στή ΣUYέχειΙX του λόγου μου θα &.ποδεΙξω οτι ΎίΤΙΧΥ δι
πρόσωπος κιχΙ υποκριτής. ΑυΤΟΥ ΤΟΥ Λι6έριο που &.Υέψεριχ
μόλις ΠΡΙΥ, ΤΟΥ κιχθιχΙρεσε &.πΟ το &.ξΙωμά. του κιχι στή θέσ'η

του διόρισε κάΠΟΙΟΥ ΊωάΥΥ'η, Αιγόπτιο στήΥ κιχτιχγωγή, έπο
ΥομlχζόμεΥΟ ΛlχξlχρΙωΥIΧ.

uOtlXy

το πλ'ηροψορήθ'ηκε δ Πελά.

γιος, που ΎίΤIΧΥ στεΥος ψlλoς του Λι6ερΙου, ζήΤ'ησε Υα μά.θει
&.πΟ ΤΟΥ ιχυτοκρά.τοριχ

a,y

&.λήθευε Ύι ψήμ'η γιιΧ. ΤΟΥ ΛΙΧξlΧ

ρΙωΥIΧ. Κι έκείΥος &.μέσως το διέψευσε, έπψέΥΟΥτlχς οτι τί
ποτε τέτοιο δεΥ εΙχε κά.μει, κlχΙ του εδωσε στιΧ. χέριlχ του
γρά.μμιχ προς ΤΟΥ Λι6έριο, με το δποίο του πιχρήγγελλε ΥιΧ.
πlχρlχμεΙΥει στlΧθεριΧ. στή θέσrι του κlχΙ με ΚΙΧΥέΥΙΧΥ τρόπο ΥιΧ.

μήΥ ΠIΧΡIΧΙΤ'ηθεί γιlχτΙ δεΥ έπιθυμεί στΙς πιχρουσες στιγμες Υα

ΤΟΥ ΚlΧθlχιρέσει. Ό '!ωάΥΥ'ης έξά.λλου είχε εΥIΧΥ θείο στο Βυ
ζά.ΥΤΙΟ, όΥόμlχτι ΕυδIχΙμΟΥΙΧ, που είχε ψτά.σει στα &'Υώτιχτιχ

&'ξιώμιχτιχ κlχΙ είχε γΙΥει πά.μπλουτος κlχΙ έπΙσrις ΎίΤIΧΥ τέως
έπΙτροπος τijς ΠΡΟσωπtκijς περιουσΙlχς του ιχυτοκρά.τοριχ. Ό
έΥ λόγω EUΔIXΙμωy, μόλις &κουσε ιχυτα που είπιχ, ζήΤ'ησε κι
ιχυτος ΥιΧ. μά.θει &'πΟ ΤΟΥ ιχυτοκρά.τοριχ

a,y

ΎίΤIΧΥ έξlχσψlΧλισμέ

Υ'η Ύι &.Yά.θεσrι του &.ξιώμιχτος στΟΥ &:Υεψιό του. Κι έκείΥος &.ρ
Υήθ'ηκε Οσα. εΙχε γράψει στΟΥ Λι6έριο κι εγρα.ψε γρά.μμα.
προς ΤΟΥ '!ωάΥΥ'η πα.ρα.γγέλλΟΥτάς του ΥιΧ. κα.τlΧλά6ει το

&.-

ξΙωμlχ με κά.θε τρόπο γιlχτΙ, κα.θως !λεγε, κlΧθόλου δεΥ ε!χε

&'λλάξει τήΥ &.πόψlΧσή του σχετικιΧ. με το ζήΤ'ημα. α.υτό. Ό
'!ωά.ΥΥ'ης πεΙσΤ'ηκε &.πΟ τΙς διΙΧ6ε6ιχιώσεις ιχυτες κlχΙ πρόστιχ
ξε ΤΟΥ Λι6έριο ΥιΧ. &.πoσuρθεί &.πΟ το οίΚ'ημlχ του &.ξιωμιχτοό
χου έπειδή, κα.θως !λεγε, είχε ΚlΧθlχιρεθεί &.πΟ το &.ξίωμιχ .

Ό Λι6έριος ομως &.ΡΥήθ'ηκε ΚIΧΤ'ηγΟρ'ημlχτικα ΥιΧ. ΤΟΥ υπιχκοό
σει, ΚΙΥ'ημέΥος ΠΡΟψlΧΥως κlχΙ ιχυτος &.πΟ τιΧ. γρά.μμιχτιχ του

ιχυτοκράτοριχ. Ό '!ωά.ΥΥ'ης λΟΙΠΟΥ οπλισε τους όπlΧδοός του
κlχΙ ΚΙΥήθ'ηκε έΥΙΧΥΤΙΟΥ του Λι6ερΙου, έΥω δ Λι6έριος με τους
δικοός του έτoψά.σtηκε ΥιΧ. &.Υτιστα.θεί. Στή μάχ'η που &.κο
λοόθ'ησε, έκτος &.πΟ &λλους πολλοός, σκοτώθ'ηκε κlχΙ δ ίδιος
δ '!ωάΥΥ'ης που κιχτείχε το &.ξΙωμlχ. Έπειδή μετιΧ. &.πΟ ιχυτο

δ ΕυδlχΙμωΥ &σκ'ησε ισχυρότιχτ'η πΙεσrι, δ Λι6έριος μετιχκλή
θ'ηκε &.μέσως στο Βυζά.ΥΤΙΟ κlχΙ Ύι σόγκλ'ητος, &.ψου έξέτlχσε

[29. 10-19]
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την υπόθεση, &θώωσε τον a.νθρωπο με το ~lτιoλoγικo οτι
το εγκλημ~ δι~πρά.xθηκε Ινω ~ύτoς βρισκότ~ν σε a.μυν~ Κ~ί
οχι σε ΙπΙθεση. Ό ~ύτoκρά.τoρ~ς ομως δεν ~ΣUX~σε πα.ρ~
μόνο &ψου τον &νά.γκ~σε ν~ πλψώσει κρυψ~ κά.ποιο πρό
στιμο.

Mι~ τέτοια. λοιπον δλοκληρωμένη a.ποψη ε!χε δ Ίου
στινι~νoς τόσο γι~ την εlλικρίνει~ οσο κ~ί γι~ την ευθό

τψ~. '.Aλλ~ νομίζω οτι δεν ε!ν~ι π~ρά.κ~ιρo ν~ Ικθέσω κά.
τι συμπληρωμ~τικo της [στoρί~ς ~ύτης. Ό Ιν λόγω Eυδ~Ι
μων πέθ~νε Uστερ' &πο λίγο χωρίς ουτε δι~θήκη ν' &ψήσει
ουτε a.λλη κ~μι~ προψορικη π~ρ~γγελΙ~, μολονότι ε!χε &ψή
σει Ιν ζωη πολλους συγγενεΤς. την ,{δι~ περΙπου ιποχη Ιγ

κ~τέλειΨε τ~ ΙπΙγει~ κ~ί κά.ποιος όνόμ~τι Eυψρ~τα.ς1, που
ε!χε δι~τελέσει a.ρxoντ~ς των ευνοόχων του Π~λ~τιoυ, &ψή
νoντ~ς στη ζωη εν~ν &νεψιό, &λλ~ χωρίς ν~ προνοήσει κ~

θόλου γι~ τη διά.θεση της περιoυσΙ~ς του που rιτ~ν πολυ
μεγά.λη. K~ί τΙς δυο ~ύτες περιουσΙες τίς κ~τ~xρά.στηκε δ
~ύτoκράτoρ~ς &ν~γoρεόoντ~ς τον έ~υτό του κληρονόμο κι ouτε εν~ τριώβολο δεν εδωσε σε δποιονδήποτε &πο τους νόμι

μους κληρονόμ,ους. Μέ τον 'ίδιο τρόπο ε!χε κ~τα.xρ~στεΤ κ~ί
την κληρονομια. του EΙρψ~ίoυ, που ε!χε πεθάνει πολλα. χρό
νι~ πρΙν, χωρίς να. εχει το π~ρ~μικρo δικ~Ιωμ~ σ' ~ύτήν.

Άλλ~ δεν μπορω ν~ &ποσιωπήσω κ~ί κά.τι ποιι συνοέε
τ~ι μ' ~ύΤ~ κ~Ι συνέβη περίπου την !δι~ Ιποχή. Ζουσε τότε

κάποιος Άν~τόλιoς που ε!χε τ~ πρω'lίεΤ~ στή λΙστ~ των
συγκλητικων της Άσκ~λωνoς.2 την κόρη του την ε!χε πα.ν
τρευτετ κάποιος K~ισ~ρέ~ς, M~μιλι~νoς όνόμ~τι, &πο π()λυ

&ριστoκρ~τικη olκoγένει~. Ή κoπέλ~ rιτ~ν μονα.δικη κληρο
νόμος Ιπειδη δ Άν~τόλιoς δεν ε!χε a.λλ~ π~ιδιά. Άπο Π~
λια. Ιξάλλου υπηρχε νόμος που οριζε lSτι,

ocv

εν~ς συγκλη

τικος δπoι~σδήπoτε πόλης Ιγκ~τ~λείΨει τ~ Ιγκόσμι~ χωρίς
ν' &ψήσει &ρσενικο π~ιδΙ, το εν~ τέτ~ρτo των χρημάτων που

1.
2.

Πρβλ. Βιβλ.

VIII.

iiί.

19.

Πόλη της ΠοιλοιιστΙνης.
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&ψήν ε ι δίνετα. ι στο 60uλεuτήριο τής π όλη ς κα.Ι δλα. τα. &λλα.
περι έρχοντα.ι στοuς κληρονόμοuς τοσ πεθα.μένοu . Ό α.ότοκριΧ
τορα.ς δμω ς, πα.ρέχοντα.ς κα.Ι στο ζήτημα. α.ότΟ ενα. δ είγμα.
τοσ χα.ρα.κ τή ρα.

tou ,

εΤχε πρ όσψα.τα. θεσπ ίσει ν όμο πο,) δριζε

το &ντ ί στροψο για. το ζήτημα. α.ΙΙτό , δτι δηλα.δή ατα.ν πε θιΧ
νει ενα.ς σuγκλητικoς πο,) δεν εχει &ρσεν ι κο πα.ιδ ί , οΙ κλη 
ρονόμοι πιχΙρνοuν το ενα. τέτα.ρτο τής περιοuσΙα.ς

tou

κα.ι τα.

&λλα. πηγα.ίνοuν στο δημόσιο κα.ι στήν τοπική σύγκλητο . Κι
δμως ποτε πρΙν , &πο κα.τα.60λής κόσμοu , οϋτε το δημόσιο

ou-

τε α.ότοκριΧτορα.ς κα.νένα.ς δεν εΤχα.ν ψτιΧσει να. οlκειοποιηθοuν
χρήμα.τα. σuγκλητικoσ . Ένω λοιπον roχuE δ νόμος α.ΙΙτός, ε

ψτα.σε

tou

1)

τελεuτα.ία. μέρα.. τής ζωής τοσ Άνα.τολίοu κι

μοιριΧστηκε κα.τα. το νόμο τήν κληρονομιιΧ

tou

1)

κόρη

με το δη

μόσιο κα.Ι το 60uλεuτήριο τής πόλης . Τόσο δ α.ότοκριΧτορα.ς

δσο κα.Ι οΙ μετέχοντες στή λΙστα. των σuγκλητικων τής Ά
σκα.λωνος τής εστειλα.ν γριΧμμα.τα. πο,) τήν &πήλλα.σσα.ν &πο
δποια.δήποτε διεκδΙκηση των χρημιΧτων α.ότων με τή μα.ΡΤU
ρΙα. δτι εΤχα.ν λιi6ει σωστα. κα.Ι δίκα.ια. ασα. κα.τα. το νόμο τοuς

&νήκα.ν. Άργότερα. εγκα.τέλειψε τα. εγκόσμια. κα.Ι δ Μα.μι
λια.νός , δ γα.μπρΟς τοσ Άνα.τολίοu, &ψήνοντα.ς μια. μ?να.χο
κόρη πού, cpuaLXιX, ήτα.ν κα.Ι

1)

μόνη κληρονόμος τής περ ιοu

σία.ς τοσ πα.τέρα. της. "rστερα., ενω &κόμα. ζοσσε

1)

μητέρα.

της , εψτα.σε κι α.ότή στο τέλο ς τή ς ζωής τη ς, &ψοσ είχε πα.ν

tPEutEi

κιΧποιο διακεκριμένο πρόσωπο, &λλα. χωρΙ ς να. εχει

&ποκτήσει οϋτε θηλuκο οϋτε &ρσενικο παι δ ί . Ό

'IouatLVLa-

νος ώστόσο &ρπαξε &μέσως δλα τα. χρήματα. , &ψοσ ξεστόμι
σε εκείνο το κατα.πληκτικό, ατι ήταν &νόσιο πριΧγμα 'ή κόρη
τοσ ΆνατολΙοu, πο,) ήταν πια. γρια. γuνα.ίκα , να. πλοuτίσει με
τα. χρήματα τοσ &νδρό ς τη ς καΙ τοσ πα.τέρα. τη ς . ΚαΙ για. να.

μήν ξεπέσει μετα. &π' αότο στή ζητιανια.
παίρνει

1)

yuvaIxιx. α..ΙΙτή, δσο ζεί, ενα.ν

1) yuvaIxa, δρισε να.
xpuao στα.τήρα τήν

1)μέρα.. κα.Ι, στα. εγγρα.ψα. , 6ιiσει των δποίων ελήστεψε τα.
χρήματα αότιΧ, &νέψερε τοστο, δτι χορηγεί το στατήρα αΙΙ
τον εμπνεόμενος &πό εΙΙσέ6εια.· «για.τΙ είναι σuνήθειιi μοu » ,

εΤπε, «να. πριΧττω τα. ασια. κα.Ι τα. ειισε6ή» .

[29. 26-33]
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Άλλα. <ptάoyOUV δσα. είπα. γι' α.ύτό τό ζήΤΎjμα. για. να. μ~ν

δOΎjγΎjθεί ~ εξιστόΡΎjO'YJ στ~ν όπερσολή, &ψοσ ε!να.ι ιΧνθρωπί
νως &.δt)να.τo να. ιiνα.ψέρει κα.νεΙς τα. πά.ντα.. θα. οείξω ώστό
σο δτι οϋτε κα.ν τους Βένετοuς , που ψα.ινομενικα. τους όπ~στή
ριζε τόσο, δεν τους λογά.ρια.ζε κα.θόλοu Οτα.ν επρόκε ι το για.

χρήμα.τα.. Ζοσσε στ~ν Κιλικία. κά.ποιος Mα.λθά.νΎjς, γα.μπρός ε

κείνοu τοσ Λέοντος που κα.τείχε, δπως ιiνέψερα. ΠΡΟ'l'jγοuμέ

νωςΙ, τό ιiξίωμα. τοσ PECPEPEvoιxplou. 2 Τόν άνΟρα. α.ύτόν τόν
πρόστα.ξε να. θέσει τέρ\..ια. στΙς σία.ιες σuγκροuσεις που Οιεξά.

γοντα.ν στην Κιλικία. . Ό Mα.λθά.νΎjς δμως XΡΎjσψoπoίΎjσε τό
πρόOΧΎjμα. α.ύτό για. να. προξενήσει &.νεπα.νόρθωτα. κα.κα. στους
περισσότεροuς Κίλικες κα.ί, λΎjστεUοντα.ς τα. χρήμα.τά. τοuς,

άλλα. εστελνε στόν tupιxvvo κι άλλα. θεωροσσε κα.λό να. τα.
κρα.τά.ει για. να. πλοuτίζει δ ίδιος. ΟΙ άλλοι σέσα.ια. ίιπέψερα.ν
σιωπψοΙ τό κα.κό που τους είχε σρεί, ιiλλα. οσοι Ύjτα.ν Βέ
νετοι &.πό τους πολίτες της Τα.ρσοσ , με τό θά.ρρος της

&0000-

σία.ς που τους πα.ρείχε δ α.ύτοκρά.τορα.ς, εκτόξεuα.ν σα.ριες

ϋ6ρεις ενα.ντίον τοσ Mα.λθά.νΎj εν ιiποuσία.

tou

μες στη μέσΎj

της ιiγoριiς. υΟτα.ν τό 'μα.θε δ Mα.λθά.νΎjς, εψτα.σε εύθυς
χτα. στην Τα.ρσό εχοντα.ς μα.ζί

tou

vu-

πληθος στρα.τιωτες κα.Ι

τους εστειλε ιiξΎjμέρωτα. στα. γuρω σπίτια. προστά.ζοντά.ς τοvς

να. κα.τα.λUσοuν εκεί. ΟΙ Βένετοι εξά.λλοu, νομίζοντα.ς δτι πρό
κειτα.ι για. επίθεσΎj , &.μUνοντα.ν δπως μποροσσα.ν. ΣuνέσΎj λοι
πόν, έκτός ιiπό τα. άλλα. κα.κα. που εγινα.ν μες στο σκοτά.Οι, να.
σκοτωθεί, ΧΤUΠΎjμένος ιiπό σέλος, κα.Ι δ Δα.μια.νός, ενα. μέλος

της σuγκλήτοu . Ό Δα.μια.νός α.ύτός Ύjτα.ν ομως δ πρoστά.ΤΎj~
των Βένετων της πόλΎjς. υΟτα.ν ~ είδΎjO'YJ εψτα.σε στό

Bu-

ζά.ντιο, οΙ Βένετοι, ιiγα.να.κτισμένoι, Ο'l'jμιοuργΎjσιχν σ' δλΎj τήν

πόλΎj μεγά.λ'l'j τα.ρα.x~ κι εκα.να.ν εντονα. Οια.σήμιχτα. στόν

OCtJ-

τοκρά.τορα. για. τό θέμα. α.υτό. Για. τόν Λέοντα. ~ξά.λλοu κα.!
τόν Mα.λθά.νΎj ελεγα.ν τα. χειρότερα. λόγια. μα.ζΙ με τΙς πιό ψο
σερες &.πειλές. Ό α.υτοκρά.τορα.ς εκα.νε τά,χα. πως ε!να.ι έξΙ-

1.
2.

Βλ. σελ.

101.
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σου Οργισμ.ένΟζ γι' ιχυτά. ποι) εΙχιχν σuμσεΤ. Άμέσωζ λοιπον
~γριxΦε γρά,μμιχ προστά,ζονΤΙΧζ νά. γΙνει ~ρευνιx γι&. τον τρό
πο ποι) εΙχε πολιτευθεΤ δ ΜΙΧλθά,νηζ κιχί νά. ~πισληθεΤ ~ πρέ

πουσιχ τιμωρΙιχ. Άλλσ. δ Λέων, προσφέροντά,ς του πλήθος χρυ
σά,φι, του ~κoΦε στη στιγμη κΙΧί το θυμο κιχί τη στοργ-ή του

ΠΡΟζ τοuς Βένετους. Κιχμιά. ~ρευνιx δεν ~γινε γιά. την υπό
θεση κι δ ιχυτοκρά,τοριχς, οτιχν ~φτιxσε δ ΜΙΧλθά,νης στο Βυ

ζά.ντιο κΙΧί πιχρουσιά,στηκε σ' ιχυτόν, τον όποδέχτηκε με με
γά,λη φιλoφρoσUνη κΙΧί τον μετιχχειρΙστηκε ώς διιχκεκριμένο

πρόσωπο . Οί Βένετοι ομως του εΙχιχν στ-ήσει κιχρτέρι κΙΧί τον
ξυλοκόπησιχν μέσιχ στο ΠΙΧλά,τι την ώριχ ποι) ~σγιxινε &.πΟ το
δωμά,τιο των &.κροά,σεων κιχί θά. τον σκότωνιχν &ν δεν τοuς
~μπόδιζιxν μερικοί &.πΟ την πιχρά.τιχξ-ή τους, ποι) σέ6ιχιιχ εΙ

χα.ν l1δη πληρωθεΤ κρυφσ. &.πο τον Λέοντα.. Π ρά,γμιχτι, ποιό
κρά.τος θά. μπορουσε νά. χα.ριχκτηριστετ πιο &'ξιολόπητο &.πΟ
~κεΤνo στο δποΤο δ ιχυτοκρά.τορα.ς δωροδοκ-ήθηκε κι δ.φησε
τσ. ~γκλ-ήμιxτα. &.διερευνητιχ κι οΙ τρομοκρά.τες, ~νω δ ίδιος
δ α.υτοκρά.τοριχι;; σρισκότα.ν στο Π α.λά,τι , τόλμησα.ν νά. ~πιτε
θουν ~ντελως &.δίστιχκτιχ ~να.ντίoν ένος &.ξιωμα.τουχου κΙΧί νά.
τον κιχκοποι-ήσουν; ΤιμωρΙα. πά,ντως κιχμιά. δεν ~πι6λ-ήθηκε

&ξα.ιτίιχς των γεγονότων α.υτων οδτε στον ΜΙΧλθά,νη οδτε σε
κεΙνους ποι) ξaσηκώθ'Υ/κιχν &νιχντΙον του . Άπ' α.υτά. οποιος τυ
χον το ~πιθυμεΤ &ς σγά.λει τά. σuμπερά.σμα.τά, του γιά. το Ύjθoς

του α.υτοκρά,τορος Ίουστινια.νου.

λ'. 'Όσο γισ. το &ν λογά.ρια.ζε κΙΧθόλου το σuμφέρoν του κρά.
τους, το δεΙχνουν Οσα. ~κιxμε με τσ. δημόσια. τα.χυδρομετα. κα.ί
με τοuς κα.τα.σκόπους. ΟΙ Ρωμα.Τοι α.υτοκρά,τορες ποι) σα.σίλε
φα.ν σε πΙΧλιότερους κα.ιροUς εΙχα.ν προνο-ήσει ώστε να. &.να.
φέροντα.ι σ' ιχuτοuς τα. πά.ντα. με τη μεγα.λυτερη τα.χότητιχ

κα.ί χωρίς να. υπόκειντα.ι σε κα.μισ. κα.θυστέρηση, είτε ~πρό
κειτο για. ζ'Υ/μΙες ποι, τυχον προξενουσιχν σε κά.ποια. χώρα.
οί &χθροι είτε για. δσα. σuνέ6α.ινα.ν στις πόλεις στη διά,ρκεια.

στα.σια.στικων κιν'Υ/μά.των ~ ά.πΟ κά.ποια. δ.λλη &.πρόσλεπτη

[30. 2-8]
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συμφοριΧ είτε γιιΧ τιΧ εργα. των &.ρχόντων κα.Ι δλων των clλ
λων σ' δλα. τα. μέρη τijς Ρωμα.ϊκijς Αύτοκρα.τορία.ς. ΓιιΧ νιΧ
δια.σφα.λίζοντα.ι εξά.λλου α.ύτοΙ που μετέφερα.ν τούς Ιτ'ήσιους
φόρους κα.Ι να. φτά.νουν στήν πρωτεόουσα. χωρΙς κΙνδυνο η
κα.θυστέρηση, όργά.νωσα.ν πα.ντοσ !να. γρ'ήγορο δημόσιο τα.
χυδρομικο δίκτυο με τον έξijς τρόπο: στή δια.δρομ'ή, τήν δ

ποία. ενα.ς ξεφόρτωτος α.νδρα.ς μπορεί νιΧ δια.τρέξει σε μια.

μέρα. 1 , εγκα.τέστησα.ν κα.τιΧ δια.στ'ήμα.τα. &.λλοσ όχτω στα.θ
μοός, &.λλοσ λιγότερους, &.λλα. κα.τα. κα.νόνα. οχι κά.τω

&.-

πό πέντε. Σε κά.θε στα.θμό Uπijρχα.ν ετοιμα. &ς σα.ρά.ντα. α.
λογα.. αΕνα.ς &.ριθμΟς Ιπποκόμων, &.νά.λογος προς τό πλ ijθος

των &.λόγων, είχε διοριστεί σε κά.θε στα.θμό. Τα.ξιδεόοντα.ς
λοιπόν συνεχως οΙ έπιφορτισμένοι με τό εργο α.ύτΟ κα.Ι &.λ
λά.ζοντα.ς συχνα. έντελως ξεκοόρα.στα. α.λογα., διέτρεχα.ν, ciν

τό 'φερνε ή περΙστα.ση, δέκα. ήμερων δρόμο σε μια. μέρα. κα.Ι
μετέφερα.ν δλες τΙς εΙδ'ήσεις πού &.νέφερα. μόλις πρΙν. 'Επι
πλέον, οΙ χωροδεσπότες σ' δλα. τα. μέρη, κα.Ι κυρίως έκείνοι
πού είχα.ν κτ'ήμα.τα. στα. μεσόγεια., εύημεροσσα.ν εξα.ιρετικιΧ

έξα.ιτία.ς α.ύτοσ τοσ συστ'ήμα.τος, έπειδή κά.θε χρόνο πουλοσ
σα.ν στο δημόσιο τα. περισσεόμα.τα. των προϊόντων τους γιιΧ τή
συντ'ήρηση των αλόγων κα.Ι των Ιπποκόμων κα.Ι κέρδιζα.ν ετσι
πολλα. χρ'ήμα.τα.. ΤΟ &.ποτέλεσμα. -ητα.ν δτι το δημόσιο εΙσέ
πρα.ττε τα.κτικιΧ τους φόρους που &.να.λογοσσα.ν στον κα.θένα.,

&.λλιΧ κι οΙ φορολογοόμενοι επα.ιρνα.ν &.μέσως πίσω τιΧ χρ'ή
μα.τά. τους κα.Ι έπιπλέον το κρά.τος λειτουργοσσε κα.νονικά..
Στα. προηγοόμενα. χρόνια. λοιπον κά.πως ετσι λειτουργοσ

σα.ν τα. πρά.γμα.τα.. ΆλλιΧ δ α.ύτοκρά.τορα.ς α.ύτός κα.τά.ργrισε
πρωτα. πρωτα. το τα.χυδρομείΟ &.πΟ τή Xα.λΚΎjδόνα. &ς τή
Δα.κΙ6ιζα. 2 κι &.νά.γκα.σε τους πά.ντες να. τα.ξιδεόουν θέλοντα.ς

κα.Ι μή διιΧ θα.λά.σσης, κα.τευθεία.ν &.πΟ τό Βυζά.ντιο στήν Έ
λενoόπoλΎj. Τα.ξιδεόοντα.ς λοιπον με μικριΧ σκά.ψη, σάν α.ότιΧ

1.
2.

ΠερΙπου εtκοσι τέσσεριχ μΙλιιχ. Πρβλ. Βιβλ. ΠΙ ί.
Ή σ7Jμεριv-η
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με τα. δΠOίlΧ σuν~θως διlΧσχΙζOυν στο σημείο ιχυτο το κlΧνά.λι ,

iΧν τύχει κlΧΙ πέσουν σε ΚIΧΚOκlΧιρΙIΧ, διlΧτρέΧOυν μεγά.λο κίν
δυνο. Κιχθως μά.λιστlΧ τους πιέζει ή υποχρέωση να. 6ιlΧσΤOυν,

τους εlνlΧι ά.δύνlΧτO να. μείνουν στο λψ.ά.νι &ς την κlΧτά.λληλη
για. τlΧξΙδι στιγμη κlΧΙ να. περιμένουν την έπόμενη μπου
νά.τσlΧ. 'ΈπειτlΧ στη μεν διlΧδΡOμη προς την

Π ερσΙIΧ επέ

τρεψε να. λειτουργεί το . τlΧχυδΡOμείo με το σΧΎΊμlΧ που προ{)
πΎΊρχε, ά.λλα. σ' ολη την υπόλοιπη ΆνlΧΤOλη &ς κlΧΙ στην Α!
γυπτο, εγκlΧτέστTισε μόνο ενlΧν στlΧθμ.O σε μια.ς μέρlΧς δρόμο
που ομως δεν εΙχε α.λOγlΧ, ά.λλα. γlΧϊδOύριlΧ, κι ιχυτα. λΙγlΧ.

Το ά.πoτέλεσμlΧ εlνlΧι οτι OσlΧ σuμ6IΧΙνoυν σε κά.θε χώρlΧ ά.
νlΧγγέλλOντlΧι με ουσκολΙIχ, μετα. ά.πΟ την ευκlΧιρίlΧ για. δρά.
ση κlΧΙ OτlΧν τα. πρά.γμlΧτlΧ εχουν κριθεί κIΧΙ, ψυσικά., κlΧμια.

60~θειlΧ δεν μπορεί να. πlΧρlΧσχεθεί. 'Όσο για. τους γlΧιOΚΤ~
μονες, χά.νουν δλOένlΧ τα. κέρδη τους κlΧθως τα. ΠΡOϊόντlΧ τους
σlΧπίζOυν μένOντlΧς ά.ΠOύλTιΤIΧ.

Ίδου τώρlΧ πως εχει το ζ~τημlΧ των κlΧτlΧσκόπων. Άπο
τόν πlΧλιO κlΧιρO το δημ.όσιο σuνΤTιρoυσε πολλσυς α.νδρες, οί

όΠΟίΟΙ, δπως εlνlΧι γνωστό, π~γσ.ινlΧν στΙς χωρες των εχθρων
κι εμ.πlΧινlΧν ά.κόμlΧ κlΧ~ στο 6ιχσιλικο πlΧλά.τι. των Π ερσων
ε!τε με το πρόσχTιμlΧ του εμπορίου ε!τε με δπoιoνδ~πoτε α.λ
λον τρόπο κIΧΙ, ιΧψου ερευνOυσlΧν με προσοχη το ΚlΧθετί, -η

τlΧν σε θέση, μετα. την επιστρoψ~ τους στη χώρlΧ των Ρω
μlΧΙων, να. ά.νlΧΚOινώνoυν στους α.ρχοντες δλlΧ τα. ά.πόρρητlΧ

των εχθρων. 'Έτσι εκείνοι rιτlΧν πλΤιροψορημένοι ιΧπο πρΙν
κlΧΙ εlχlΧν τό νου τους κlΧΙ τίποτε ιΧπρ66λεπτο δεν τους σuνέ-

6lχινε. Αυτό μά.λιστlΧ το σύστημlΧ !σχυε ά.πΟ πlΧλια. κlΧΙ στους
M~δoυς. Ό Χοσρόης, κlΧθως λένε, lχυξΤισε τους μισθους των
κlΧτlΧσκόπων του κσ.Ι ή πρσνοητικότΤιΤά. του ιχυτη τον ώψέλΤι

σε. ΓιIΧτΙ τίποτε [δεν του ξέψευγε ιΧπ' δσlΧ γίνOντlΧν στο κρά.
τος των PωμlΧίων. ΆντΙθετlΧ, δ ΊOυστινιlΧνός, με την ιΧπροθυ
μίlΧ του να. ξοδέψει εστω κlΧΙ το πlΧρlΧμικρό,] εσ6ησε ά.πΟ τη
χώρlΧ των PωμlΧίων [ά.κόμlΧ κlΧΙ το] 1 5νoμIΧ των κlΧτlΧσκό-

1.
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πων με &ποτέλεσμα να. γίνουν κι &λλα πολλα. σψά.λματα κιχΙ
κυρίως να. κυριευθεί ιiπό τους έχθρους Ύι Λαζικ~, μια. κιχι
οΙ Ρωμαίοι με κανέναν τρόπο δεν κατά.ψεραν να. μά.θουν ποίί
στόν κόσμο 6ρισκόταν δ 6ασιλια.ς των Περσων με τό στρατό

του . Μια. &λλη παλια. σuν~θεια ήταν να. τρέψει το δημόσιο
ενα. μεγά.λο πλήθος κα.μηλες, οΙ δποίες , δπως εΤνα.ι γνωστό,

ιiκoλoυθoίίσαν τον ρωμα.ϊκΟ στρα.τΟ δτα.ν 6ά.διζε ένα.ντίον των
έχθρων μετα.ψέροντα.ς δλα. του τα. έψόδια . ΤΥιν έποχΥι έκείνη
οδτε οΙ γεωργοΙ ιiνα.γκά.ζoντα.ν να. κου6αλα,νε τζά.μπα. οδτε
οΙ στρατιωτες τόχα.ινε να. στερηθΟίίν δτιδ~πoτε ιiπo τα. &να.γ

κα.ία.. Άλλα. κα.Ι τΙς κα.μηλες τΙ ς κα.τά.ργησε δ 'Ιουστινιανός
σχεδόν δλες. Γι' α.υτό, δτα.ν τώρα δ ρωμαϊκός στρατος 6α.δί

ζει έναντίον τοίί έχθΡΟίί, τίποτε δεν μπορεί να. γίνει σωστά. .
~Eτσι λοιπόν έξελίσσονταν οΙ σο6α.ρότερες ίιποθέσεις τοίί

κρά.τους. Δεν πειρά.ζει ώστόσο να. &να.ψερθεί κα.Ι κά.ποιο ά
πο τα. γελΟία καμώμα.τα. τοίί 'Ιουστινια.νοίί. Μετα.ξυ των ρη
τόρων της Κα.ισά.ρεια.ς ήτα.ν κά.ποιος EUά.γγελoς, &νθρωπος
κα.θόλου &σ~μα.ντoς, που Ύι τόχη τον ευνόησε κα.Ι &πόxτησ~ ,
έκτός &πό τα. &λλα περιουσια.κα. στοιχεία , καΙ μεγά.λη ~κτα.

ση γης. Άργότερα. &γόριχσε για. τρία χρυσα. κεντηνά.ρια. καΙ
κά.ποιο πα.ραθα.λά.σσιο χωριό όνομαζόμενο ΙΙορψυρεώνα. . Μό
λι ς το ~μαθε δ αυτοκρά.τωρ 'Ιουστινιανός , τοίί πηρε &μ,έσως

τό χωριο δίνοντά.ς του μόνο ενα. μικρο μέρος &πο τΥιν &ξία.
του με τΥιν πα.ρα.τ~ρηση δτι δεν ε!ναι κα.θόλου ευπρεπες δ

Ευά.γγελος , ενα.ς ρ~τoρα.ς, να. ~xει στΥιν κατox~ του ενα. τέ
τοιο χωριό . Άλλα. θα. σταματήσω να. μιλά.ω γι' αυτά. · ψτά.
νουν 8σες νόξεις ~κα.μα..

στηρΙζετοιι στη σuμπλ'ήρωση το;)
της

Loeb.

Haury

ποΙ> ulo6eTε"LToι t στην ~κδoση

Ό κΙων καΙ δ γιγ&.ντιος

ιi'l8pι&.νται; του 'Ιουστιανο\ί

(. Απόπειρα άποχαταστάσεω ς)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ΥΠΕΡΟΨΙΑ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ

ΖΕΥΓΟΥΣ

ΜερικοΙ έξιiλλoυ ά.πΟ τους νεωτερισμους που έςριiρμoσαν ό
'Ιουστινιανος καΙ ή θεοδώρα στη λειτουργΙα τού κριiτoυς εl
ναι καΙ οΙ α.κόλουθοι: τον παλιο καιρό, l:Ιταν ή σύγκλητος
παρουσιαζόταν στον αότoκριiτoρα, ύπηρχε εθιμο να έκψριi
ζει το σε6ασμό Τ'Yjς με τον έξης τρόπο:

ενας ΙΧνδρας α.πο

την τιiξ'Yj των πατρικΙων τον χαιρετούσε ψέρνοντας το χέρι

στο δεξιο μέρος τού στ'ήθους του. Ό αότoκριiτoρας τον ψι
λούσε στο κεψιiλι κι σστερα τού έπέτρεπε να α.πoσuρθει· l:Ιλοι
οΙ υπόλοιποι εκλιναν το δεξιο γόνατο μπροστα. στον αότο
κριiτoρα καΙ α.ποχωΡΟύσαν" κανένα !θιμο δεν υπηρχε για. τι

μ'YjΤΙΚΟ χαιρετισμο προς την αότoκριiτειρα . Στην περίπτωση

8μως τού 'Ιουστινιανού καΙ της θεοδώρας l:Ισοι γΙνονταν οε
κτοΙ α.πο αότους -οχι μόνοι οΙ σuγκλ'YjΤΙΚΟΙ, α.λλ' α.κόμ'Yj κι

έκεΙνοι που α.νηκαν στην τιiξη των πατρικΙων- επεψταν ά.
μέσως καταγης με το πρόσωπο στο διiπεδo, τέντωναν χέρια
καλ πόδια l:Ισο πιο πολυ μποροσσαν, ΙΧγγιζαν με τα. χεΙλη τους
το ενα πόδι τού καθενός τους κι σστερα O'Yjκώνονταν Ορθιοι.

ΓιατΙ καΙ ή θεοδώρα έΠΙO'Yjς έπέμενε να. της α.πονέμεται αυ
τη ή τιμη καΙ μιiλιστα είχε το θριiσoς να. δέχετιχι τους πρέ
σ6εις των Περσων καΙ των ΙΧλλων 6αρ6ιiρων καΙ να. τους

προσψέρει ΧΡ'Yjματικα. δωρα λες καΙ ή Ρωμαϊκη Αότοκρατο
ρία ~ταν δικό Τ'Yjς κτημα, πρά.γμα που ποτε δεν είχε ξανα179
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ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

σuμβε! α,πο κα.τα.βολ ης κόσμου . Τόν πα.λιό κα.ιρο έξάλλου
οσοι συνομιλοσσα.ν με τον α.ύτοκράτορα, προσψωνοσσα,ν τον
ίδιο « βα.σιλέα. » κα,Ι τη γυνα.ίκα, του « βα.σιλίδα. », κα.Ι τον κα.

θένα, &πό τους υπόλοιπους άρχοντες τον προσψωνοσσα.ν σύμ
ψωνα. με τό &ξίωμα. που κα.τε!χε έκείν'Υ) τη στιγμ~. ''Αν

0-

μως κά.ποιος, σuνoμιλώντα.ς με δποιονδήποτε &πο α.ύτους τους
δυό, &νέψερε τόν τίτλο « βα.σιλευς » ΎΊ « βα,σιλΙς » κα.Ι δεν τους

&ποκα.λοσσε τόν ενα.ν « δεσπότ'Υ) » κα.Ι την άλλ'Υ) « δέσποινα, >; ΎΊ
αν δοκίμα.ζε να Ονομά.σει κά.ποιον &ξιωμα,τοσχο κάπως &λ

λιως &πο « δοσλο ", α.ύτός, οπως ε!να.ι γνωστό , χα.ρα.ΚΤ'Υ)ριζό
τα.ν οχι μόνο &μα.θης &λλα κα.Ι έλευθερόστομος, κι έψευγε
&πό κε! σαν να ε!χε κάμει τό πιό ψοβερο σψάλμα. προσβάλ
λοντα,ς έκείνους &κριβως που οψειλε να σέβετα.ι περισσότερο
&πο τόν κα.θένα..

Σε πα.λιότερους κα.ιρους έπίσ'Υ)ς λίγοι άνθρωποι έπισκέ
πτοντα.ν τα &νάκτορα, κι α.ύτοΙ με μεγάλ'Υ) δυσκολία, . Άψότου
ομως &νέλα,βα.ν α.ύτοι. τη βα.σιλεία., οί άρχοντες κα.Ι μα.ζΙ ο
λοι οί υπόλοιποι έμενα,ν σuνεχως στό Πα,λάτι . Ό λόγος ήτα.ν
οτι τόν πα,λιό κα.ιρο

έπιτρεπότα,ν στους &ξιωμα.τούχους να

πράττουν α.ύτοπροα.ίρετα, τα δίκα.ια. κα.Ι τα νόμιμα. . Οί μεν
άρχοντες λοιπόν, &σχολούμενοι με τα συνήθ'Υ) διοικ'Υ)ΤΙΚά. τους
κα.θήκοντα., εμενα.ν στα δικά. τους οίκήμα.τα., οί δε &ρχόμενοι

οuτε εβλεπα,ν ουτε άκουγα.ν κα.μια πρά.ξ'Υ) πα,ρα.βία.σ'Υ)ς τοσ
δικα.ίου κα.Ι σuνεπως, Όπως είνα,ι ψυσικό , λίγα. δια.βήμα.τα, εί
χα,ν να κά.μουν στόν α.ύτοκρά.τορα.. Αύτοι. ομως, πα,ίρνοντα.ς
-για την κα.τα.στροψη των υΠ'Υ)κόων τους- τα πά.ντα, στα
χέρια. τους, τρα.βοσσα.ν ολον τον κόσμο κοντά τους κα.Ι τόν

&νάγκα,ζα.ν να περιμένει δουλοπρεπέστα.τα. μια &κρόα,σ'Υ) . Κα.
θ'Υ)μερινα σχεδόν μποροσσε κα.νεΙς να δε!

.. α

περισσότερα.

δικα.στήρια. εΡ'Υ)μα. κα,Ι στη βα.σιλικη α,ύλη πλΥιθος κόσμ.ο να

βρίζετα.ι κα,Ι να σπρώχνετα.ι μ' Όλ'Υ) του τη OUνα.μ'Υ) κα.Ι να

σuμπεριψέρετα.ι συνεχως με κά.θε είδους δουλοπρέπεια.. Άλ
λα κα.Ι οί δποτιθέμενοι ψίλοι τοσ α,ύτοκρα.τορικοσ ζεύγους στέ
κοντα.ν έκεί σuνεχως ολ'Υ) μέρα, κα.ι. τα.κτικα μ.εγά.λο μ.έρος
της νύχτα.ς χωρΙς να. τρωνε ουτε να κοιμοσντα.ι τΙς κα.νονι·

[30. 31-34]
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κες ώρες καί δδηγοίίνταν ετσι στο θάνατο. Αυτο &πολάμ6α
ναν &πο την υποτιθέμενη καλοτυχία τους. 'Όταν πιιΧ &παλ
λάσσονταν οΕ α.νθρωποι &π' δλα αύτιΧ τιΧ κακά, α.ρχιζαν νιΧ

λογομαΧΟίίν μεταξύ τους ποίί α.ραγε είχαν πάει τιΧ χρ~ματα

των Ρωμαίων . 'Άλλοι ισχυρίζονταν πως είχαν πάει στους
βαρβάρους κι α.λλοι πως δ αύτοκράτορας τιΧ κρατοίίσε κλει

δωμένα σε πολλιΧ μικριΧ δωμά.τια. θιΧ ερθει κάποια ωρα καί
δ 'Ιουστινιανός, &ν είναι α.νθρωπος, θιΧ τελειώσει τΙς μέρες

του ή, ώς α.ρχοντας των δαιμόνων, θιΧ φύγει &πο τη ζω~.

Τότε λοιπον οσοι θιΧ εχουν την τύχη νιΧ έπιζ ήσουν θιΧ ξέ
ρουν την &λήθεια.

Ό 'Ιουστι\lιιχ\lος
ώς στριχτιώτης
(&πό νόμισμα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ τστ

G.A. WILLIAMSON

1.

ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

PENG UIN .

Ό Προκόπιος ytvvoή&rJxt στην Kαισιiρεια, τη μεγιiλη πόλη ποιι

Τδρυσε δ 'Ηρώδης στην Παλα~στίνη. Δεν γνωρίζουμε τη χρονολογία:
1jTΙXV {σως το

500

μ.Χ. η λίγο νωρίτερα. 'Αφ ου ασκησε στο Βυζάντιο

το ~πιiγγελμα του δικηγόρου καΙ του ρήτορα, διορίστηκε το

527

ΙδιαΙ

τερος γραμματέας καΙ νομικος σύμβουλος του ΒελισοιρΙου, τον δποιο

συνόδεψε στΙς πρώτες του ~κστρoιτειες, στην Περσίοι, στην Άφpικ~
καΙ στην 'Ιταλία, καΙ δ δποιος του έμπιστεύτηκε σημοινηκες ιΧποστο
λές. 'Όταν δ Bελισά.p~oς, μετα. την κατιiληψη της Ραβέννοις, ιΧνακλήθηκε
στο Bυζιiντιo, δ Προκόπιος π'iiγε μαζΙ του καΙ είναι πιθανο οη, δτοιν
τον έπόμενο χρόνο δ Bελισιiριoς στά.λθηκε άκδμα μια. φορα. στο ιΧνοιτο
λικο μέτωπο, δ γραμματέας του τον συνόδεψε και πιiλι . Άλλα. δώδεκοι
μ'ijνες άργότερα, το

542

μ.Χ., εΤνοιι βέβαιο δτι γύρισε στην ΠΡωτεl)οuσοι,

οπου Ι!ζησε άπο κοντα. την τρoμερ~ έπιδημΙα

7roU

έπισκέφθηκε την πό

λη έκείνη κι Ι!τσι μπόρεσε να. την περιγρά.Ψε~ με παροιστοιηκες λεπτο

μέρε~ες . Δεν γνωρίζουμε αν 1jTΙXV μαζΙ με το στροιτηγό στο διιiστημ-x
της δεύτερης έκστρατείας του μέσα καΙ γύρω άπο την 'Ι ταλΙοι, τ~ν δ
ποΙα περιγριΧφει λιγότερο πρακτικoγραφικιi , ο\ίτε με τΙ άσχολήθηκε

~έκτoς άπο το συγγραφικό του ~ργo- στα. υπόλοιπα χρόνια τ'ijς ζω'ij ς
του. Πρέπει να. 1jTΙXV μεταξυ τών ευνοουμένων του αύτοκράτορα, &.φου
το

560

μ.Χ. του ιΧποδόθηκε δ τψητικος τΙτλος του

θανο έπίσης οτι αύτος

ρα, ~γινε ~παρχoς.

'Η

εΤναι δ

Προκόπιος πού,

illustris'

εΤνοιι πι 

δυο χρόνια

ιΧργ6.ε

ιXκριβ~ς χρονολογΙοι του θανά.ου .ου δεν ε Τ-

- νοιι γνωστή' φαΙνεται ομως οτι πέθοινε μετα. τον 'Ιουσηνιοινο και

σμένοι μελετητες υποστηρΙζουν θε,:,ικα. οτι πέθχνε τοΙΙς

185

όρι

τελευταίους
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μΊjνες του

565

μ .Χ . • Αν (χότο άληθεύει, ~XOUμE την πcxρocξενη σύμπτω

ση δτι δ Βελισάριος, δ 'Ιοuστινιcxνος XCXL δ Προκόπιος πέθcxν",ν δλοι τον

tδιο χρόνο. 'Ωστόσο, μιιΧ τέτοιcx σύμπτωση δέν EtVCXI μέ κcxνένcxν τρόπο
μονcxδικη στην Ιστoρlιx.
Άπο την πένoc του προκοπιοΙ) τρΙcx ~pycx ~ouv φτάσει &ς έμ<iς,
που Et VCXI κοινως γνωστιΧ ώς 'Ιστορίαι, Περί κτισμάτωι' XCXL 'Απόκρυ
φη ίστορία.

[ .. .]

ΟΙ 'Έλληνες δνόμcxσcxν το βιβλΙο 'Ανέκδοτα xcxt δ Gibbon ιiπo λoc
θος το μετέφρcxσε

« Anecdotes ». Ή λέξη' Ανέκδοτα , που του δόθηκε
((' Ανέκδοτcx πράγ

ώς τΙτλος ιΧπο τον λεξικογράφο ΣοuΙδcx, σημcxΙνει
μcxτoc»

xcxl χρησιμοποι'ήθηκε έπειδη το βιβλΙΟ δέν δημοσιεύτηκε δσο

ζουσε δ σuγγρcxφέcxς τοu . [ ... ]
Το πρωτο

xcxl δγχωδέστερο ~ργo ε!χε τιτλοφορηθεί ιΧπο το auy-

γρcxφέcx τοι) Λόγοι περί τών πολέμων . 'Αποτελείτcxι ιΧπο δχτώ βιβλΙcx :
δύο ιΧπο ocότιΧ ιΧνocφέροντocι στούς Περσικούς ΠΟλέμοuς που ~γ\νocν στη
Μεσοποτcxμlιx, δύο στον πόλεμο κcxτιΧ των Βcxνδciλων στην Άφρική,
τρΙcx στον πόλεμο κcxτιΧ των Γότθων στην ΊτcxλΙoc xcxt στη ΣικελΙcx. ΤΙΧ
έφτιΧ (Χότα: βιβλlιx πρcxγμocτεύοντocι έπιμέροu; γεγον6τoc σέ τρεί; δ\οιφο

ρετικές περιοχές &ς το 552, δπότε δλοκληρώθηκε -Ι] δημοσΙεuση , κιχΙ
ιΧκολοuθουντcxι ιiπo ~VCXII έπιπλέον τόμο που χcxλύπτει τιΧ σuμβocντcx σε
δλoc τα: μέτωπcx &ς το

554 που κuκλοφόρησε δ τόμος. Μολονότι οΙ τόμο ι

ocότοΙ τιτλοφορουντocι (( Πόλεμοι», περιλocμβάνοuν πολύ περισσότεροι
ιΧπο μιιΧ ιiφήyηση στρcxτιωτικων έπιχεφήσεωψ προμηθεύοuν πολυ

u-

λικο γιιΧ μιά: γενικη Ιστoρlιx των χρόνων στούς δποΙοuς cXνcxφέροντcxι.

llcxpέxouv ~τσι πολύτιμες πληροφορΙες για: σημcxντικά: γεγονότoc στην
πρωτεύοuσcx, δπως γιά: την τρομερη έξέγερση του

532

μ.χ.

xcxt

σοΙ) τρομερη έπιδημlιx πού ιΧκολούθησε δέκοι χρόνιoc ιiργότεpoc.

την έξΙ

[ ... ]

ΤΟ δεύτερο σέ μέγεθος βιβλΙο ητocν το Περί κτισμά"rων, μιά: άπσι

ρΙθμηση σε ~ξι

βιβλΙcx των κuριότερων άρχιτεκτονικων θcxuμάτων , μέ

τα: δποία: δ 'Iοuστινιcxνος έλtXμπρuνε την πρωτεύοuσcx &ς το

560. ΕΙνιχι

~α; άηδιιχστικο κιχΙ ιΧνιιχρο ~ργo , γρocμμένο σε στομφώδη γλώσσιχ, που
το κocνει άπεχθές -Ι] άδιάκοπη κολιχκεΙoc προς το ocότοκρocτο ρικο ζευγος.
Μήπως σκοπος της σuγγριxφΊjς ητιχν νά: διιχσφΙΧλΙσει τη θέση το(ί σuγ

γρocφέoc στά: μocτιoc του ocuτοκρocτορcx κocΙ να: του προσπορΙσει την τιμη
τικη διocκριση που προοινocφέριχμε

;

Το τρΙτο ~pγo ---τρΙτο σέ lSγκο κιχΙ σέ χρονολογΙα: έκδόσεως , άλλα:
lSχι σέ χρονικη περΙοδο σuγγΡcxφΊjς- ητocν -Ι] 'Απόκρυφη ίστορlα. ΟΙ δύο
ιΧνιχφορές του βιβλΙοΙ) ιχότου στο γεΥονος δτι δ 'Iοuστινιcxνός, &ς τη

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣ ΑΓΩ Γ Η ΣηΣ :Jj;ΚΔΟΣΕΙΣ PE NGU I N

18?

στιγμη

ixtEVIj , είχε διοιτελέσει δίρχοντοις για: τριάντοι δύο χρόν ιοι δ δήΥη 
σοιν τον Gibbon στην πεποΙθηση δτι το βιβλΙο γράφτηκε το 559 μ .Χ.
~Λν δμως θεωρήσοuμε ώς ιΧφετηριοικο ~τoς της βοισιλεΙocς "ou, ιΧντΙ για:
το 52?, το 518 -μια: κοιΙ, στην προιγμοιτικότητοι, δεν κuβέρν1jσε δ Ί ου
στΙνος την οιίιτοκροιτορΙοι , άλλα: δ άνεψιός "ou-, θα: σuμφωνήσoυμε με
τον Bury κοιΙ τους δίλλοuς σύγχρονους μελετητl:ς που πιστεύουν δτι -η
χρονολογΙοι σuyγpoιcp1j.; είνοιι το 550. Λίιτο φοιΙνετοιι άκ6μοι πιο πιθοινο
αν λάβοuμε ύπόψ1j την περιφρόν1jση με την δποΙΟΙ δ Πρωκόπιος Κ'ΧΤΟΙΡ
γεί σχεδον τον ΠΡΟ1jγούμενο μονάρχ1j μΙ: το χοιροικτηρισμό

"ou ώς ά

σημoιvτότητoις . Άνιίλογες περιπτώσεις δεν είνοιι δύσκολο να: βρεθο\)ν .

"Οτοιν δ εύοιγγελιστης Aouxίiς χρονολογεί την

« δίθλ1jσ1j » το\) Βοιπτιστη
», είνοιι

ώς « δέκοιτο πέμπτο ~τoς της βοισιλεΙοις το\) ΤιβερΙου ΚοιΙσοιρος

σχεδον βέβοιιο δη δεν μετριίει άπο την ιΧνιίΡΡ1jση το\) οιίιτοκράτοροι στο

θρόνο τΟ 14 μ.Χ., άλλα: άπο τη στιγμ7j της σuμμετοχr,ς του στην οιίιτο
κροιτορικ7j έξοuσΙοι δuο χρόνιοι νωρΙτεροι .

Ό Είισέβιος

ένοιρκτηριο ~τoς της βοισιλεΙΟΙς το\) Λυγούστοu

31

π.Χ. άλλα:

« τα:ς

εΙδους

»

δχι το

ύπολογΙζει ώς

2? oιJτε κα:ν το

το\) ΜοιρτΙοu το\) 4lι π . Χ . Πολυ άργότεροι,

οΙ δποιδοΙ το\) Ίοικώβοu Β' ύΠΟλόγιζοιν τα: χρόνιοι της βοισιλεΙοις το\) Κοι

ρόλοu Β' δχι άπο την ποιλινόρθωσ-ή "ou το 1660, άλλα: ιΧπο τη θοινα.τω
ση το\) ποιτέροι

"ou fνδεκoι χρόνιοι νωρ!τεροι. [ .. . ]

Ή 'Απόκρυφη ίστορlα, που έποιγγέλλετοιι δη θα: είνοιι fνoι σuμ

πλήρωμοι των πρώτων έφτα: βιβλΙων των 'Ιστοριών κοιΙ άρχΙζει μΙ: κιί
ποιες φριίσεις που έμφοινΙζοντοιι ώς σuνδετικoΙ κρΙκοι της μΙ: το

βλΙο, είνοιι fνoις

μοινιοισμένος

70

βι

λΙβελος ένοιντΙον των τεσσιίρων -ηρώων

της κοιΙ ένοιντΙον πολλων άπο τους οιίιτοκροιτορικους άξιωμοιτούχοuς
που έκθέ.τει άλύπ7jτOΙ τόσο τα: δ1jμόσιοι ~ργoι δσο κοιΙ την Ιδιωτικη ζωή

"ou.; κοιΙ τους ιXΠOΓUμνώνει άπο κιίθε άξΙωση γιιΧ θοιuμοισμο Ί'ι ~στω κοιΙ
για: κοιvO σεβοισμό.

2.

Ό Προκόπιος ~ζ1jOε σΙ: μια: πολuτιίΡΟΙΧ1j έποχή, μια: έποχ7j που άπο

τελεί στοιθμο στην ΙστορΙοι έπειδ7j είδε το θιίνοιτο της κλοισικ1jς περιόδου
κοιΙ τη γέVVιjση το\) ΜεσοιΙωνοι. ΣτΙς μέρες του ποιτέροι

"ou το δυnκο

-Ιjμισu της Ρωμ'Χ·ίκ1jς ΛίιτοκροιτορΙΟΙς είχε κοιτοιρρεύσει κοιΙ, στους έφτα:

λόφοuς κovτα: στον ΤΙβεΡ1j, δεν ύπ1jρχε πια: μια: οιίιτοκροιτορικη πόλ1j ,
Lxoιv7j

regere imperio populos.

Ή πόλ1j το\) ΚωνστοιντΙνοu -ητοιν τώροι

-η μόVlj πρωτεύοuσοι, ΚUΡΙΟΙΡΧ1j σΙ: μια: κοινότητoc λοιων που οιίιτοοιποκοι
λoυvτoιν άκόμοι Ρωμοιίοl, άλλα: που είχοιν χιίσεl δλωσδιόλοu τη ρωμοι·ί

κ 7j πολι.ικ7j δργάνωση, τα: ρωμοι"ίκα: ~θ7j κοιΙ τη θΡ1jσκεΙoc, τη ρωμoι"ίκ~
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άρχιτεκτoνικ~, ιΧκόμιχ κιχ! τη ρωμιχ'(κη ένδυμα:σΙα: . Ή έποχη στην όποΙιχ
ζεί: ό Προκόπιος ξεχωρΙζει ιΧκόμα: περισσότερο έπειδη έκε'Lνος !!Υρ:χψε
γι' ιxiιτην κιχ! ~γριxΨε γι' ιxiιτην τόσο ιΧποκΙΧλυπτικά. '1π'ijρχιxν τόσο

πoλλcX να: κιχτιχγριχφουν για: κεΙVΗ την έπoχ~, &στε μπορουσε να: γράφε ι
τον έ!νιχν τόμο μετα: τον α.λλον γρOCφοιιτιχς ο,ΤΙ γνώριζε ιΧπο πρωτο χέ
ρι κιχ! ιΧπο προσωπικη έμπεφΙιχ κιi! σπOCιιιιχ έπιχεφώιιτιχς να: κιχτιχγρά

Ψει γεγονότιχ προ-ηγούμενων -ήμερων.

'Τπάρχουν έκ~ννoι ποΙΙ tPIL7jvtuouV την πορεΙιχ της ΙστορΙιχς ιΧιιιχφε
ρόμενοι στ!ς οΙκονομικές κιχ! &λλες δλικές ιχΙτΙες. Για: τον Προκόπιο την
ΙστορΙΙΧ την κάνουν οΙ α.νθρωποι, κά.ποτε κιχ! δ rδιος δ Θεός, ιΧλλα: κιχτα:
κιχνόνιχ τα: ιΧνθρώπινιχ πλάσμιχτιχ, κινούμενιχ ιΧπο ιΧνθρώπινιχ πocθ7j &ν κιχ!
κάποτε δποκεΙμενιχ σέ διχιμονικές έπφροές μπορο\ίν στ' ιXλ~θειιx να: εΙ
νιχι οΙ (διοι πριχγμιχτικοΙ διχΙμονες μέ ιXνθρώπιVΗ μoρφ~. τα: βιβλΙΙΧ του

ΠροκοπΙου δΈV εΤνα.ι βιογριχφΙες, ιΧλλα: ΙστορΙες, στ!ς δπο'Lες τα: γεγο
νότιχ, τόσο στα: πεδΙΙΧ τών μιχχων ΙΙσο κα.! στ!ς πόλεις, στα: πΙΧλά.τιιχ κα.!
στα: σπΙτιιχ, έκτ(θεντιχι μέ τη

μ.εγΙΧλύτεΡ7j

λεπτομέρεια.' πρωτα.ρχικα:

ώστόσο εΤνιχι βιβλΙα. ποΙΙ ιΧνιχφέροντιχι σέ πρόσωπα.. Λύτο ιΧλ7jθεύει για:

~ν Άπ6ΚΡVφη ίστορΕα άκόμα. πιο πολΙΙ ιΧπ' οσο για: τα: α.λλα. !!ργα. . ΛΙ
γα. πράγμα.τα. διΙΧβάζουμε σ' α.ύτην πο,; δΈV ιΧνα.φέροντα.ι στα: ~pγα, στα:
κΙν7jΤΡα. κα.! στοΙΙς χα.ριχκτηρες Βόο ιΧνδρων κα.! Βόο ΓUνα.ικωψ ιΧκόμα.
κα.! τα: λΙγιχ α.λλιχ πρόσωπα. ποΙΙ κOCνουν τη σύντομ7j έμφάνι~ τους στΙς
σελΙδες του μικρου ιχύτου βιβλΙου εΙσάγοντιχι μόνο κιχ! μόιιο για: ο,τι
~ κα.μιχν για: λογα.ρια.σμΟ ιχύτών των τεσσάρων

1)

για: οσιχ δπέφεριχν στα:

χέρια. τους. ΟΙ Βόο α.νδρες ΎΊτα.ν δ Ίουστινια.νΟς δ έπονομιχζόμενος κOCπο

τε M~γιxς, κυβεpν~της της Ρωμα.·(κης Λύτοκρα.τορΙιχς έπ! σα.ρά.ιιτιχ έφτα:
χρόιιιιχ, κα.Ι δ Βελισάριος, δ διιχκεκριμένος στρα.τιωτ ικΟς του κιχφου
του κιχ! ~νιxς ιΧπο τ()ΙΙς μεγΙΧλύτερους στριχτηγοΙΙς ποΙΙ ij~07jXΙXII πoτ€:
στα: στρα.τεύμα.τα. των ΡωμιχΙων. ΟΙ Βόο γuνα.'Lκες, τόσο ΈVδιιxφέpoυσες

έξιχίτΙα.ς του α.ύτα.ρχικου χιχριχκτηριχ ,"ους κιχ! της πλ~poυς &λλεΙψεως
-ήθικών ιΧρχων, ΎΊτα.ν -ή Θεοδώρα., έπ! εΊκοσι πέντε χρόνια. σύντροφος του
'Ιουστινιιχνου κιχ! συγκυβεpν~τpιιx της ΛύτοκριχτορΙα.ς, κιχ! -ή ΆντωνΙ
νιχ , -ή άκα.τα.μOCΧ7jτ'r) γό't)σσιx, ποΙΙ ό σύζυγός της ό ΒελισOCριος 1jτιχν παι
χνι8ά.κ~ στα: χέρ \ιχ της.

[ . .. ]

Ή περΙοδος πο,; κυρΙως μας ΈV8ιιxφέpει έκτεΙνετιχι ιχπο τη γέW'7jσ'7j

του ΠροκοπΙου &ς τη συγγριχφη της 'Aπ6κρυφrις ίστορΕας, μια: περΙο
δος πεν~ντα. χρόνων ποΙΙ κΙΧλύπτει το πrωτο ημισυ του ~κτoυ α.Ιώνιχ
μ.Χ. ΤΗ τιχν μια: περΙοδος γεμOCτη πολέμους κιχΙ στιχσιαστικα: κιν~μιxτα,

έπιδ7jμΙες, σεισμο.Jς κιχΙ πλ7jμμ·jρες. άλλα: κα.Ι γεμάτη τεράστιιχ

B7j-
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στΙς Οίλλες τέχνες.

προτου έξετάσουμε την πορεΙα των γεγονότων σ'rο διά.στημα της πεν
τηκονταετΙας αυτης, ας τα τοποθετήσουμε μέσα στο σκηνικό τους δια
γράφοντας με άδρότατες γραμμες τΙς Ιστορικες φάσεις που δδ~yησαν
σ' ιχύτιΧ .

'Απο την -ήμέρα που δ Όκταβιανος ΚαΤσαρ ~λαβε, το

π . Χ . , τΟν

27

τίτλο του Αυγουστου, &ς την -ήμέρα του θανά.του του σαράντα χρόνια
άργότερα, δ πρωτος στην αίιτοκρατορικ.η

σε φα φρόντιζε να αίιτοαπο

καλεΤται princep.~, πρωτος πολΙτης.

τελετές, φρόν-:ιζε Υα διατηρεΤ την

' Αποφευγοντας τΙς μεγαλρπρεπεΤς
ψευδαΙσθηση δτι 1) έξουσΙα παρέμενε

στα χέρια της συγκλ~τoυ καΙ του λαου καθως καΙ των παραδοσ'.ακων
άρχων. ΤΟ παράδειγμά του το άκολουθησαν σε μεγάλο βαθμο οΙ διά

δοχοΙ του έπΙ τρεΤς αιωνες περΙπου, μολονότι, με την ένΙσχυση το\) συγ
κεντρωτισμου καΙ της γραφειοκρατΙας, το πpoκάλυμμ~ ε!χε κ~ταντη
σει διάφανο. 'Ωστόσο, με τον Διοκλητιανό, που άνέβηκε στο θρόνο το

284

μ . Χ., ~παΨαν δλωσδιόλου να τηρουνται τα πpoσχ~ματα. Ή έξου

σΙα μοιράστηκε άνάμεσα σε δυο Αυγουστους καΙ δυο ΚαΙσαρες' δ Διο
κλητιανος κα.έλαβε την πρώτη θέση. Ή έξουσΙα αυτη δεν γνώριζε συν
ταγματικα δρια. ΟΙ Οίρχοντες ήταν φανερα άναγνωρΙσι μοι άπο τον άπε
ΡιόΡιqτο αυταρχισμό τους. Ή άπλότητα ~δωσε τη θέση της στη χλιδ.η
καΙ στη μεγαλοπρέπεια,

1)

δυτικ.η άξιοπρέπεια υποχώρησε μπροστα στ.η

λαμπρότητα της 'Ανατολ'ijς. Ό τΙτλος

princeps

~γινε

dominus,

δεσπό

της καΙ κυριος, καΙ οΙ συμπολΙτες ~γιναν υ~κooι καΙ πιστοΙ υπηρέτες.

'Η λιν.η τήβεννος άντικαταστάθηκε άπο λεπτοϋφασμέν:χ, καταστόλιστ.:χ
μεταξωτα φορέματα,

1)

ταινΙα Ί) το στεφάνι του κεφαλιου ~γινε τώρα

χρυσοποΙκιλτο στέμμα. 'Ενώπιον της Αυτου Μεγαλειότητος άκόμα καΙ
οΙ πιο διgικεκpιμένoι πολΙτες δφειλαν να δηλώνουν ταπεινα υπoτα~ ο ι
τέσσερις Οίρχοντες έγκατέστησαν τΙς πρωτευουσές τους- στη Γαλατία,

στην 'ΙταλΙα, στα Βαλκάνια καΙ στη Μικρα 'ΑσΙα. Ή Ρώμη δεν λογα
ριαζόταν πιά.
'Όταν παραιτηθηκε δ Διοκλητιανός, ξέσπασε πόλεμος fως elXvιX
του μεταξυ των τριων που ε!χαν ιΧπομεΙνει καΙ υπ'ijρχαν, ο()τε λΙγο ο()τε
πoΛU, €ξι διεκδικψες της έξουσΙας τον καφο πού δ νειχρος Κωνσταν

τΙνος ξεκΙνησε τον ιΧγώνα πού έπρόκειτο να καταλ~ξει στην άν:xδειξ~ του
ως μόνου Οίρχοντα δλόκληρης της ΑύτοκρατορΙας. τ.η βlχσιλεΙα του την

~καμαν άξιοσημεΙωτη δυο συμβά.ντα τεράστιας σημασΙCXς

;

άν:χγνωρΙ

στηκε δ Χριστιανισμος !$χι άπλως καΙ μόνο ως μΙα ιΧπο τΙς έΠΙΤΡe:πΙΙiJ.e:

νες θρησκεΤες, άλλα ως έπΙσημη θρησκεΙα του κρ:Χτους

K(ltl

!δρυθηκε
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μιά νέα. πρωτεύουσσι στη θέΟ'1) της ποιλιιΧς έλληνικ7jς άποικ!ι.ις Bυ~ιχν
τιον. Κσιτά κσινόνσι,

'IJ

νέα. πρωτεύουσσι ιχνσιφερότσιν άπο τότε ώς Κων

στσιντινούπολις, άλλά δ Προκόπιος την ιχνσιφέρει πιχντσι με το πιχλιό της

δνομσι. Ή Ρώμη, δπως i'j8η Ο'1)μειώθηκε, ιχν'ijκε στο πσιρελθόν .

• Η εΙρ-ήνη που ιΧποκσιτέστησε δ μεγιχλος σιύτος σιυτοκριχτορσις ύ
π7jpξε τόσο βρσιχύβισι δσο κσιΙ δ tδιος' με το θιχνσιτό του ξσινιχρχισσιν οΙ
πσιλιοΙ ιχντσιγωνισμοΙ

: οΙ τρείς έπι~ώντες γιοΙ του διρχισσιν πόλεμο με

τσιξύ τους. 'Έτσι περΙπου ~pθσιν τΟι πριχγμσιτσι κσιΙ εtκοσι έφτά χρόνισι
ιχργότερσι

'IJ

σιύτοκρσιτορΙσι 8ιχιχστηκε κσιΙ πιχλι:

δ ΟΜλης π7jpε την

Ά νσιτολ-η κσιΙ δ Βοιλεντινισινος τη ΔύΟ'1). 'Έτσι 8ιχσισμένη πσιρέμεινε έ
κτος άπο τη λσιμ.τφ-η ιχλλά σUντoμη βσισιλεΙσι του Θεο80σΙου, που την άκο
λο'.jθησε μιά σειρά άπο βσιρβσιρικες έπι8ρομες στην ΊτσιλΙσι τόσο συν

τριπτικές, &στε το 8υτικο orIL7jILot της σιυτοκρσιτορΙσις κσιτέρρευσε τελι
κα κσιΙ δ τελευτσιίος σιυτοκριχτορσις, που

'IJ

εΙρωνεΙσι της ΙστορΙσις του

~δωσε το δνομσι Ρωμύλος AυγoυστUλoς, πσιρσιιτηθηκε . 'Απο τότε κι ύ

στερσι ύπ7jpχε μόνο

'IJ

σιυτοκρσιτορ!ι.ι που είχε κέντρο το Bυ~ιχντιo, ιχλλΟι

πού έπρόκειτο νά 8ισιρκέσει χΙλισι χρόνισι ιΧκόμσι, &ς τη στιγμ-η πού το
t8ιo το Bυ~ιχντιo κυριεύτηκε έξ έφόδου άπο τούς Τούρκους, δ Κωνστσιν
τΙνος ΙΓ' σκοτώθηκε, μσιχόμενος μέχρις έσχιχτων, κσιΙ το μισοφέγγσιρο
~ωγpσιφΙστηκε στην 'Εκκ/-ησΙσι της ΆγΙσις ΣοφΙσις πού είνσιι lvιx άπο
τα πιο θσιυμσιστα ~ργσι της χριστισινικ7jς τέχνης κσιΙ ~σι άκσιτιχλυτο μνη
μείο προς 8όξσιν του σιύτοκριχτορσι, του δποΙου

'IJ

μορφ-η κυρισιρχεΤ στ-ην

'Aπ6ΚΡVφη lστορlα.
"Οτσιν δ κςr;κόμoιpoς δ Ρωμύλος πσιρέ8ωσε την έξουσΙσι, το θρόνο
της Άνσιτολ7jς κσιτείχε δ Ζ-ήνων, δ πρώτος άπο τούς τέσσερις σιυτοκριχ

τορες πού φιγουριχρουν στΙς σελΙ8ες του ΠροκοπΙου . Ό Ζ-ήνων μνημο
νεύετσιι μόνο ώς έν πσιρό8<ι>. Ό 'Αναστιχσιος, πού τον 8ιΙΧ8έχτηκε το

/091

μ.Χ., εΙσιχγεται πιχνω άπο μια φορα γιοιτΙ προμηθεύει στον Προ

κόπιο το ιχντιθετο του Ίουστινισινου

:

δ προηγούμενος γέμισε τα θησσιυ

ροφυλιχκια, δ έπόμενος τα ιΙι8εισισε' ό προηγούμενος προνόησε στοργικα
για τους στρσιτιώτες έν ένεργ<ϊ> ύΠ1jpεσΙ~, δ έπόμενος τούς στέρησε

cx-

κόμα: κσιΙ την τροφ-η κσιΙ τους κσιτα:λήστεψε. ΓιΟι τον ΊουστΙνο δ Προκό
πιος εΤχε περισσότερα: να: πεί, έπει8-ή, ώς θείος του Ίουσηνισινου, του
~8ωσε τη 8υνσιτότητσι νά τον 8ισι8εχθεί

: έπέτρεψε στον ιχν~Ψιό του να

είνσιι δ ούσισιστικος κυβερν-ήτης της Αύτοκρα:τορΙσις σ' δλο το διιχστημσι
της

8Lx7jc;

του κσιτ' δνομα. βα:σιλεΙσις καΙ τον ~κα:με έΠΙΟ'1)μα: συνσιυτοκριχ

τορσι μερικους

IL7jvtc; πρΙν άπο το θννιχτό του. 'Επιπλέον, κα:τσιστρσιτη

γώντσις το νομικο κσιθεστώς, 1!8ωσε τη

8υνσιτότητσι στον ιχνόητο νεσιρο
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νιΧ παντρευτεί την &περΙγραπτη Θεοδώρα κι ~τσι νιΧ ρΙξει τον ρωμοaκο
λαο σε &νεΙπωτες συμφορές. 'Αφου ξεφορτώθηκε ~τσι μέσα σε λΙγες
σελΙδες τους τρείς αυτοκριΧτορες, που το διιΧστημα της βασιλεΙας τους
φτιΧνει συνολικιΧ τιΧ σαριXvτα τέσσερα χρόνια, δ συγγραφέας μας &φιε
ρώνει το υπόλοιπο του βιβλΙου του στη βασιλεΙα του ΊουστινιανΟ4

1) μιΧλ

λον στιΧ πρωτα ε (κοσι τρΙα χρόνια έκεΙνης της βασιλεΙας, τιχ δποίοι θεω

ρεί πέρα γιιΧ πέρα όλέθριοι.
Άπο γεvιιX χωρικων, &πο Γότθους γονείς, δ ΦλιΧβιος

'AVLxtcxvcc;

Ίουστινιcxνος γεvν-ήθ7)κε στο ΤcxυρΙσιον (Σκόπιcx) του Ίλλυρ ικου, πιθcx

νως το

483

μ.Χ . Ί'Ιοθετηθ7)κε &πο τον θείο του ΊουστΙνο κι ~ινε τόσο

&ycx7t7JTOC; στη σΙΙγχλητο xcxt στο λcxό, ωστε τον έξέλεξcxν iJπcxτο κα Ι το\
κcxτέτcxξοιν στην τιΧξη των Nobilissimi. Ό ΊουστΙνος, fvcxc; μισθοφόρος
τυχοδιώκτης, εΤχε προσφέρει τέτοιες u7t7JρεσΙες στον 'ΑνcxστιΧσιο ωστε
το

418 ~γινε διιΧδοχος έκεΙνου του μονιΧρχη . THTcxv ~δη γέρος -με το
fvcx πόδι στον τιΧφο, οπως λέει δ Προκόπιος- , πιΧρα: πoΛU γέρος γιιΧ να
&ντεπεξέλθει Ικcxνοποιητ ικιΧ στην έξέχουσα θέση του' ~Tcxv έπιπλέον
κουτος σιΧν τιχ λιXxcxvcx

xcxt τόσο ά.γριXμΜCXτoς πο'; δεν ~Tcxv Ικοινος οδτε

νιΧ βιΧλει την uπογρcxφ-ή του . 'Έμεινε στο θρόνο μόνο έννέα: χρόνια: κcxΙ,
το

527 μ.Χ., τον διcxδέχθηκε δ θετός του γιός, Ο οποίος, μ'Χζt με τη Γu

νcxΙκcx του ώς συγκυβερv1ιτΡιcx, διcxχειρΙστηκε στο έξ1jς μόνος την έξουσΙα:
που προηγουμένως μοιροιζότcxν με τον ΊουστΙνο. Ή (Χυη)κρ:Χτειρα: έ
πρόκεl το νιΧ βcxσιλέψει ε(κοσι

fvcx χρόνιcx, δ σόζυγ6ς της τριιΧντα: όχτώ ,

ιΧν ά.ρχΙσουμε νιΧ μετριΧμε &πο το θιΧνοιτο του ΊουστΙνου.

Ό Ίουστινιοινος ποιντρεΙΙτηκε τη Θεοδώροι τέσσερσι χρόνιοι πρ Ιν
&πο την &νιΧρρησ"ή τους στο θρόνο, ά.φου ~πεισε τον θείο του να ά.κυρώσει
τον πcxμπιΧλcxιο νόμο που &πcxγόρευε σ'

fvcxv συγκλητικο νιΧ πcxντρευτεί

μιιΧ έτcxΙροι, πριΧγμα: που ολος δ κόσμος ~ξερε ΙSτι ~τoιν η Θεοδώρcx . Ό
'Ιουστινιcxνος ~Tcxv τριιΧντα: έννιιΧ
κοσι, (σως

oiJTE

κιΧν ε(κοσι

:

1)

σcxριΧντcx χρόνων

xcxt η Θεοδώρα: Et-

εΤχε γεννηθεί &ΓVωστo ποιιχ χρονολογΙcx,

μέσοι στην πρώτη δεκcxετΙcx του cxΙώνcx.

3. ΔιιΧφοροι συγγρcxφείς, ΙδΙως μεταξυ 1879 κοιΙ 1885 , ~γραΨcxν γΟηΤεt: 
μένοι ά.πΟ την προσωπικότητα: της Θεοδώρcxς. Στην περΙοδο (Χύτη έκ

δόθ7)κε το μυθιστόρημα: του

Pottinger Βένετοι καΙ Πράσινοι, iι ένθου
Debidour Ή Αύτοκράτειρα Θεοδώρα καΙ τα θι;ατρι
κιΧ ~ργα: των Ρcxγκcxβ1j καΙ Sardou, με τον τΙτλο Θεοδώρα καΙ τιχ δι'ι ο.
σιώδΊ]ς μελέτη του

4.

ΛΙγες πληροφορΕες δΙνει ο Προκόπιος γιιΧ τιχ τελεuΤCXLα

χρόνια της
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βσισιλείσις τοσ Ίουστινισινοσ ·

1j •Απ6κρυφη Ιστορία γράφτηκε μόλις Ι>υο

χρόνισι μετιΧ το θάνσιτο της Θεοl>ώρσις . ΤΟ 'Ιστορίαι δλοκλ1)ρώθ1)κε τέσ
σερσι χρόνισι άργότερσι κσιΙ το δπόλοιπο ~ργo, που l>1)μοσιευτηκε πέντε
χρόνισι πρΙν άπο το θάνσιτο τοσ σιύτοκράτορσι , άσχολείτσιι κυρΙω ς με το
ο!κοl>ομικό του ~pγo.

5.

ΚσιτιΧ τον

J . Β. Bury « δ

Ίουστινισινος δπ'ijρξε μεγάλος κσιτσιΚΤ1)Τ-ής,

μεγάλος νομοθέτη ς , μεγά:λος Ι>ιπλωμά:της κσιΙ μεγά:λος οΙκο/)όμος.
π'ijpξε έΠΙσ1jς προστάτης κσιΙ -ηγέτης της έκκλ1)σίσις

'1-

».

ΤΟ μεγσιλύτερο άπο τιΧ έΠΙ'ι'εύγμσιτσι σιύτιΧ 1jTOΙV στον τομέσι τών
νόμων . ΛΙγο μετιΧ την άνάρρ1)σ-ή του στο θρόνο, δ Ίουστινισινος άνέθε

σε σε I>έκσι ειι>ικους νομομσιθείς νιΧ έξσιλεΙψουν την δπάρχουσσι σύγχυσ1)
χσιράσσοντσις ~σι

Corpus Juris Civilis. Δυο χρόνισι μετιΧ την άνάλ1)ψ1)
Codex Constru ctionum. Τέσσερσι χρό

της βσισιλεΙσις l>1)μοσΙευσε τον

νισι άργότερσι άκολούθ1)σσιν οΙ περΙφ1)μοι Πανδέκται, που άποτέλεσσιν,
ο()τε λΙγο ο()τε πολύ, πεν-ήντσι τόμους. ΤΙΧ νομικιΧ συστημσιτσι πολλών

χωρών, άπο τότε &ς τΙς μέρες μσις, ~χoυν θεμελιωθεί πάνω σ' σιύτου ς
τους νόμους . Είνσιι ώστόσο άμφΙβολο αν δ ϊl>ιος δ Ίουστινισινος 1jTOΙV ά
φοσιωμένος στο κράτος τοσ νόμου. ΟΙ μόνες νύξεις που γΙνοντιχι στο βι

βλΙο μσις πάνω στο θέμσι σιύτο είνσιι κσιτσιγγελΙες γιιΧ την προθυμίσι του

νιΧ άλλάζει τους νόμους σύμφωνσι με το Ι>ικό του συμφέρον ~ γιιΧ νιΧ τσιι
ριά:ζουν στΙς Ιl>ιοτροπΙες τη ς συντρόφου του κσιΙ νιΧ άκυρώνει Ισχύοντες
θεσμους αν τον Ι>ωροl>οκοσσε έπσιρκώς έ:νσι κόμμσι σε μιιΧ πολιτικ-η l>ίΚ1) ,
κι ()στερσι νιΧ τους άνσικσιλεί πσιΙρνοντσις περισσότερσι χρ-ήμσιτσι &πο τ-ην
άντΙπσιλ1) πσιράτσιξ1).
Ό ρόλος του ώς προστάτη κσιΙ 1jγέτη της έκκλ1)σΙσις συνΙστσιτο
στην προσπάθεισι νιΧ έξσινσιγκάσει τους εΙl>ωλoλOCτpες νιΧ Ι>εχτοσν τ-ην κρσι

τικ-η θΡ1)σκεΙσι -μόνο στη ΜικριΧ 'ΑσΙσι βσιφτΙστηκσιν l>ιιΧ της βΙσις

7.000

&τομσι- κσιΙ νιΧ έξσινσιγκ~σει δλους δσοι 1jTOΙV κσιτ' δνομσι ΧριστισινοΙ νιΧ
Ι>εχτοσν τΙς άποφάσεις της Συνόl>ου της ΧσιλΚ1)/)όνσις. Αύτο συνεπσιγό

τσιν μσιζικοΙΙς κσιΙ άλύΠ1)τους Ι>ιωγμούς, οΙ δποίοι ΧΡ1)σΙμεψσιν κυρΙως
στη συνένωσ1j τών δΠ1)κόων του, ΙI>Ιως στην Αϊγυπτο, κσιΙ στο &νοιγμσι
τοσ Ι>ρόμου γιιΧ την εΙσβοΑ-η τοσ μωιχμεθσινισμοσ ~σιν σιΙώνσι άργότερσι.

[ ... ]
ΤΙΧ άρχιτεκτονικιΧ σχέl>ισι τοσ Ίουστινισινοσ 1jTOΙV μεγάλ1)ς κλίμσι
κσις

: δ άριθμός, το μέγε~oς κσιΙ 1j όμορφια. τών ΚΤιΡΙων , γιιΧ τιΧ δποίσι

1jTOΙV δπεύθυνος, 1jTOΙV έξΙσου τερά:στιιχ. Δεν φτσιΙει σιύτος αν Ι>/:ν έπέζΥΙ
σσιν δλσι &ς τΙς μέρες μσις. Ή άνέγερσ-ή τους στoΙχισ~ πχ?% πoΛU κσιΙ
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σε μιιΧ τέτοιοι έποχή, οιύτες οΙ μεγάλες 8οιπάνες γιιΧ κτΙριοι, που κοιτ' δ
νομοι &.νεγεΙροντοιν προς

8 όξοιν

του

Θεου, &.λλιΧ &.ποσκοπουσοιν στην

~ξoιρση της 86ξοις του Ι8ρυτη τους, Μσκολοι μπορουσ,χν να. 8ικοιιολογη
θουν. Ή κοιτάστοιση της ΑυτοκροιτορΙοις ~τoιν στο lποικρο έπ:σφοιλής .
Σ' δλη τη γροιμμ-η των συνόρων της πολεμικες φυλες ~τoιν συνεχως ~τoι
μες νιΧ χτυπήσου\/" κοιΙ πράγμοιτι, έπΙ της βοισιλεΙοις του Τ8ιου τοσ Ίου

στινιοινου

!!φτοισοιν δις τιΧ τεΙχη της πρωτεόουσοις κοιΙ τρομοκράτησοιν

τους κοιτοΙκους της. Το νιΧ ξ08εόει χρήμοιτοι, 8ημόσιοι χρήμοιτοι, με τον
τρόπο οιύτον ~μoιαζε πoΛU με το νιΧ ποιΙζει μουσικ-η ένω -ι] Ρώμη κοιιγό
τοιν. Ό Προκόπιος κοιτοιγγέλλει τον 'Ιουστινιοινο μετρώντοις Μο πράγ
μοιτοι

:

ότι, με σοιφ-η σκοπο νιΧ ά:φοινΙσει τους κοιτοΙκους του ΒυζοιντΙου,

ά:ρνήθηκε νιΧ έπισκευάσει τον ά:γωγο που ~τoιν ά:ποιροιΙτητος γιιΧ την

u-

8ρευσή τους , κοιΙ δτι ξό8εψε μεγάλοι ποσιΧ ιΧνεγεΙροντοις κοιτιχ μ"ijκος
των ιΧκτων οΙκ080μες προορισμένες να. συγκρχτησουν το ρευμοι του
Βοσπόρου.

[ .. . ]

ΓιιΧ την &μυνοι της ΑυτοκροιτορΙοις ό 'Ιουστινιχνος ξό8εψε, φυσικιi,
&φθονοι χρήμοιτοι . ΠολλιΧ ιΧπο οιύτΙΧ 8ιοιτέθηκοιν γιιΧ νιΧ 8ωρ080κηθοσν ο Ι
έπικΙν8υνες φυλες &στε νιΧ ιΧπέχουν ιΧπο έπι8ρομες στο !!8οιφός της· το

ε!80ς οιύτο της 8ιπλωμοιτΙοις ~φτoισε τελικιΧ στο σrιμε1:o νιΧ γΙνει κοιτοι_
στρεπτικό. ΓιιΧ νιΧ συντηρεί μεγάλοι στροιτεόμοιτοι ύπο τιi όπλοι, ό Ίου
στινιοινος εΙσέβοιλε ιΧκάθεκτος στιΧ κεφάλοιιοι που του κληρο86τησε ό συ

νετος προκάτοχός του, ό οιυτοκράτοροις 'Ανοιστάσιος . ΤιΧ στροιτεύμοιτοι
8εν σχημοιτΙζοντοιν πιιΧ ιΧπο στροιτολογΙοι πολιτων, lΙπως στιΧ ποιλιιΧ γεν
νοι1:οι χρόνιοι · ό κόσμος στην πρωτεόουσοι 8εν ~τoιν 8ιοιτεθειμένος ν' ~φή
σει τΙς ιΧνέσεις, τΙς έπικερ8είς έπιχειρήσεις κοιΙ τΙς ιΧπολοιόσεις του γιιΧ
νιΧ ιΧντιμετωπΙσει τους κινΜνους κοιΙ τΙς στερήσεις μιας μοικριν"ij ς έκ

στροιτεΙοις, όπως ι!κοινε -ι] προηγοόμενη γενιά. "Αφησοιν την &μυν,χ της
ποιτρικ"ijς γ"ijς σε μισθοφόρους κοιΙ τιΧ πολεμικά τους lvaTLXToι βρ"ijκχν
lκφΡοιση μόνο στη 80λοφονικ-η κotΙ ιΧνόητη κομμοιτικ-η 8ιιxμιiχη ιΧν.χμε

σοι στΙς ιΧντΙποιλες φοιτρΙες των Βένετων κοιΙ των Πράσινων . ΟΙ στριχ
τιες του 'Ιουστινιοινου συνΙστοιντο σε μιιΧ tτερογεν-η σUνιxξ7) ιΧτάκτων

ποιι την ιΧποτελουσοιν πολυποΙκιλες -Ι]μιπολιτισμένες φυλες μετοισχη
μotτισμένες σε μιιΧ μεγotλειώ8η πολεμικ-η Μνotμ7) ιΧπο την Ι8ιοφυ·Ιοι ένος

ιΧνθρώπου, στον όποίο ό otύτοκρά.Τορotς χρωστουσε δλες σχε80ν τΙς νΙ
κες ποιι κερ8ήθηΚotν στο 8ιάστημot της βotσιλεΙotς του καΙ τον όπο1:0 με
τotχειρΙστηκε με σκλ7)ρότητot κotΙ φιλυποψΙot . Ό μεγάλος ΚΟΙΤotκτητη:;
8εν ~Τotν ό 'ΙουστινΙotνος ιΧλλιΧ ό Βελισάριος . ΟΙ

περιστασεις έπέβΙΧλ

λοιν τον προσ8ιορισμο κάποιων συνόρων που το κράτος θα. μποροσσε νOC
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δπερoισπLσει, ά.κόμοι κι «ν οιότό σήμοιινε νιΧ ά.ποσυρθεΊ δ αότοκράτορας
ά.πΟ μερικιΧ ~8άφη που ~ταν πρΙν στην κατoχ~ 'rών προκιχτόχων

-rou,

δπως ά.κριβως δ σοφος 'A8ριoιvOς φιχτέλειψε το μεγΙΧλύτερο μέρος τω ν
~8ιxφων που ε!χε κατοιχτησει δ λιγότερο συνετος προκάτοχός

-rou Τραϊ

ανός. Ό ΊοuστινιαvOς δμως, δπως κιχΙ πολλοΙ &λλοι &ρχοντες πρΙν καΙ
μετιΧ ά.πΟ οιότόν, ~κλινε προς την ~πέχτoιση των κτijσεών 'rOU κιχΙ χρησι

μοποΙησε τιΧ στροιτεόμοιτά
ά.νακτησει

-rou καΙ τόν λαμπρο στρατηγό -rouc; γιιΧ νιΧ
-rl.c; 8uτικες ~ιxρχιες της 'Αφρικ'ijς, της ΣικελΙΟΙς κιχΙ της '1-

τοιλΙΟΙς. Ό &λισάριος τΟ χοιτόρθωσε' ωιΧ γιιΧ την ΊτοιλΙΟΙ χρειάστηκε

νιΧ γΙνει ΙVoις 8εότερος πόλεμος κι ή αότοκρατορΙΟΙ 8εν μπόρεσε νιΧ την
κροιτησει.

Ό ΊοuστινιαvOς ~τoιν στο χε'Lλoς
γος &ρχισε νιΧ κοιταρρέει. ΤΟ

-rou -rcXιpou δτοιν δ χάρτινος πόρ
568 μ.Χ. ή μι~ βόρειιχ '1ταλΙΙΧ εΙχε :.<uPL-

εuτε'L ά.πΟ τους Λομβοιρ80ός. 'Τστεροι ή Π~νoνΙα κιχΙ ή ΔιχκΙα ~πεσιxν
στιΧ χέριοι των Άβάρων που εΙχιχν ~ρθει ά.πΟ τη μοικριτη ΚασπΙΟΙ κιχΙ κιχ
τέληξαν νιΧ Ι8ρόσοuν μιιΧ σλοιβοβοuλγαρικ~ αότοκριχτορΙΟΙ. Ξεχόθηκιχν

στιΧ νότιοι Βοιλχάνια καΙ ά.πέσποισαν 8ιιΧ της βΙιχς την κοιτιχβολ-η φόροu
ά.πΟ τους 8tιx86xouc;

-rou ΊοuστινιανοU. ΜιιΧ γενιιΧ μετιΧ το θάνα:τό -rou ο Ι

ά.νοιτολικl:ς ~πιxρχιες 8έχτηκαν την δρμητικ-η ~πΙθεση των Περσων. Δl:ν
δπ'ijρχε χοινεl.c; νιΧ κάμει γιιΧ ΤΟ\l ιχυτοκράτοριχ ΜοιυρΙκιο ιχυτο που ~κιxμε

γιιΧ τον '10uστι\lιανο δ Βελισάριος.

ΜπορεΊ λoιπ~ν νιΧ εΙπωθεί μΙ: βεβιχιότητα δτι, ~κτoς ά.πΟ την έ8ρα:Ι

ωση

-rou Ρωμοιϊκοu ΔικοιΙοu, δ '10uστινιιχνος λΙγα πράγματα μΙ: μόνιμη
8ιάρκειιχ ~πετέλεσε κιχΙ δτι ή 8uσμετης σόγχρισή -rou μΙ: τον 'Α νιχστάσιο
~κ μέροuς -rou llpoxoTttou 8εν πρέπει νιΧ μιΧς έκπλ-ήσσει καΙ τόσο.

6.

ΟΙ 8ιοιφορl:ς της 'Απόκρυφης Ιστορίας ά.πΟ τιΧ Βόα μεγα:λύτερα ~ργιx,

τόσο εντuπωσιιxκες ~κ πρώτης ΙSΨεωι;, δ8-ήΎ7Jσα:ν δρισμένοuς μελετητl:ς
νιΧ

cipY7JOouv δτι μπορεΊ νιΧ ε!νιχι δλα. lpyo -rou (8tou συγγραφέοι. ΟΙ ιΧμ

φιβολιες ιχυτες ~xouv ~8η γενικιΧ η-ταλειφθεΊ έπει8-η ή ~πισταμένη με
λέτη ιΧποχοιλόπτει δτι, στην προιγμοιτικότητα, 8εν δπάρχει 8ιαφοριΧ μετιχ
ξυ των τριων ~ργων. Δεν δπάρχεl οδτε ΙVα γεγονος που νιΧ ~πιβεβιxιώνε
ται στο ΙVιx καΙ νιΧ 8ιαΨεό8ετοιι σε κάποιο ιΧπο τιΧ &λλα, μολονότι το (8ιο
γεγονος πιχροuσιάζεται κάποτε με Βια:φορετικο χρωματισμό . ΟΙ Ίστο

ρΙες ε!νιχι γεμάτες ιΧπο ~ιχΙνοuς τι;οο ~πάξιoι ιΧπονέμοντιχι στον Βελισά
ριο, ωιΧ κιχνένας θαuμοισμος 8εν έκφράζεται γι' ιχυτους που
ά.νιχθέσει τl.c; έκστρατείες, καΙ μάλιστα γΙνοντιχι 8ιάφοροι

-rou ~xouv

δπαι\lιγμο\

που 8εν ε!νιχι με καμιιΧ Μοια κολιχκεuτικοΙ γιιΧ τον ιχυτοκράτοριχ . ΤΟ
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δεύτερο ~pγo δεν ιΧ.νιχφεί κιχμια: μιxpτυpΙCX του ΠΡώτοu. Οί)τε ύπ.χρχει
κιχμια: ιX.λλαγ1j στΙς Ιδέες πο'; διcxποτΙζοuν τό κεΙμενο

: 1j στ.xσJ) του σuγ

γριχφέΙΧ στα: πολιτικα: κιχ! κοινωνικα: ζητημιχτιχ κιχ! στη ζω-η γενικα: πιχ
ρ:χμένει κιχτα: κιχνόνσ. ιΧνσ.λλοΙωτη . ·τπ.χρχει κάποιιχ έκ προοιμΙοu εί)
νοισ. προς την ιΧριστοκρσ.τΙσ. κσ.! το σuντηpητισμό. Έπιπλέον, μια: με
λέτη των έλλ'l1"ικων του ΠροκοπΙοu ιΧποκσ.λύπτει μια: ιΧλ.χνθιχστη στσ.
θερότητιχ γρσ.μμcxτικ'ijς, λεξιλογΙοu κιχ! Ρuθμου. Κιχνε!ς δεν μπορεί να:
διΙΧβάσει πολλες σελΙδες χωρ!ς να πιxpσ.τηp~σει τη στσ.θερ-η έπιχνάληψη
προσφιλων στο σuγγpσ.φέιx λέξεων κιχ! φράσεων

11

τη po~ τοu στην

tδισ. πάντιχ -κιχ! μiiλλον ιΧ.σuν~θιστη- διάτιχξη των λέξεων. 'AσφCXΛως

κσ.νε!ς δεν εΤνιχι δuνcxτο να:

qEL ύποβληθεί στον κόπο της

μιμ~σεως ΙΧύ

των των πριχγμάτων με το σκοπο να: άποδοθεί στον Προκόπιο ~ιx βι
βλΙο πού δεν μπορουσε να: δημοσιεuθεί.

7. Ή πΙστη του σuγγpσ.φέσ. στα: μ'Χγικα: (11 μ~πως πρόκειτιχι για: έρω
τικα φΙλτριχ ;) κσ.! σε δσ.Ιμονες έριχστες κιχ! διχΙμονες σ.~τoκpάτopες φιχΙ
νετιχι πιχρ.χλογη· δεν πρέπει ώστόσο να: ξεχνiiμε lΙτι τέτοιοu εtδοuς δοξοι
σΙες 1jτcxν πλιχτια διΙΧδεδομένες στην έπoχ~ τοu. ΈξΙσοu δισ.δεδομένη

1jτσ.ν -ή ιΧ.ντΙληψη δτι -ή κιxκo~θεισ. ένος μον.χρχη μπορουσε, προκΙΧλών
τιχς τ-η θεότητιχ, να έπιφέρε,. πλημμύρες, σεισμούς κσ.! &λλες σuμφoρές,
οΙ δποίες σ~μεpιx χιχριχκτηρΙζοντιχι ώς προερχόμενες

« έκ

Θεου» . ΧΙ

λισ. χρόνιιχ ιΧργότεριχ -ή tδιcx ιΧντΙληψη έπρόκειτο να ~φpιxστεί άπο τον

J ohn Foxe

για τη

Mary Tudor.

8. Ή Άπ6κρυφη ίστορΕα μiiς δΙνει την εύκιxφlσ. να: δοϋμε έκ των !!ν
δον τη θλιβερ-η κιxτ.xστιxσJ) της ΈκκλησΙcxς, τούς ιΧπεχθείς χιχριχκτηρες

μερικων Ιεριχρχων, τΙς έγχλημιχτικει; μεθόδοuς πού ΧΡ1Jσιμοποιουντcxν
για να: ΙΧύξηθουν οΙ πόροι της Έκκλ'ljσΙσ.ς. Διcxβάζοuμε για:
lΙποu

1j

μια πόλη

σεξοucxλικ-η 'ήθικ-η 1jτσ.ν κσ.'Ι'ιχφσ.νως ιΧνύπσ.ρκτη, δποu -ή μοι χεΙσ.

κιχ! τα δμσ.δικα Ι>ργισ. δεν εΤχιχν περιορισμούς κιχ!

1j OCγνότητσ.

1jΤσ.ν &ΓVω

στη, δποu οΙ νόμοι του Θεου κσ.! το πσ.ράδειγμιχ του Χριστου εΤχιχν ξεχσ.

στεί κιχ! το εΙδωλολσ.τρικΟ ρητο
νόημά τοu.

« πiiν μέτρον άριστον» εΤχε χιΧσει το

[ ... ]

Έκτος άπο τη γενικ-η ιΧδισ.φορΙσ. για τη θpησχεΙCX κιχ! την 'ήθικ~,
δ ιΧνσ.γνώστης θα βρεί στον Προκόπιο πολλα: πρ.χγμιχται, Ι>χι δλΙΧ &ξισ.
ιΧποδοκιμιχσΙιχς, πο'; θα του θuμΙσοuν τη σJ)μεpιν-η ζω~. Θα δισ.β.χσει για:
κοινωνικές ύπηρεσΙες με γιιχτρούς καιΙ δcxσκάλοuς πο'; πλ1Jρώνοντcxι ocπο
το κριΧτος κιχ! για έπιχορηγούμενες ψυχιχγωγικες έκδηλώσεις' για: τέ-
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λεια όργανωμένες ταχυδρομικες ύΠ7)ρεσΙες' για: κατασκοπεΙΙΧ καΙ ά,ντι
κατασκοπεΙα' για: δασμούς καΙ φόρους, για: τελωνεία, για: έπιβαρύνσεις

στΙς εΙσαγωγες καΙ ά,παγορεύσέις εΙσαγωγων- για: πλ7jμμελ-η φωτισμο
των δρόμων καΙ άνεπαρκ-η ίJδρευσ7j ' για: μονοπώλια, σταθεΡΟΠΟΙ7jσ7j των
τιμων, παράνομα μερΙσματα, κΙβδ7jλες πωλήσεις καΙ μοιύΡ7j άγορά' για:
όίνοδο του τιμσφΙθμου κοιΙ για: ύποτΙμ7jσ7j του νομίσμοιτος' για: μικρότε
ρα καρβέλιοι κοιΙ νοθευμένοι άλεύριοι' για: άγοροινομΙοι' για: το ποιράφορο

πάθος των φιλάθλων κοιΙ τΙς μοινιώδεις κοιΙ σκλ7jρες διοιμάχες άνάμεσοι
στούς όποιδούς διαφορετικων όμάδων.

9.

'Απομένουν μόνο μερικα: σχόλιοι για: τα: φιλολογικα: χοιραΚΤ7jρισηκα:

του βιβλΙου κοιΙ για: την ΙστορΙοι του &ς τη στιγμ-η πού πρωτοανοιcpέρθ7j
κε άπο τον ΣουΙδοι.

Θεωρείτοιι 8τι το βιβλΙο σχεδιάστηκε κοιτα: το πρότυπο των Φι
λιππικών του Θεοπόμπου. Ό Προκόπιος ~χει έτηρειχστεί σε μεγάλο
βΙΧθμο άπο τον Ή ρόδοτο κιχΙ τον ΘουκuδΙδ7j, Ιδίως άπο τον δεύτερο πο,'ι

κΙΧθιέρωσε το πρότυπο των 'Ιστοριών κοιΙ έτηρέιχσε τ-η συγγριχφ-η τΎϊς
κατα: πολύ άνόμοιιχς Άπ6κρυφης [στορ{ας, τοuλciχιστον στο λεκτικό.
'Υπάρχουν έπΙσ7jς έπιδράσεις άπο τη

ΒΙβλο -η άπο ΛοιτΙνους συγγρα

φείς, άλλα: την ύψ7jλότεΡ7j θέσ7j στην έκτίμ7jσ7j του ΠροκοπΙου εΤχαν οΙ
'Έλλ7jνες συγγριχφείς της προκλοισικ-ης κιχΙ της κλιχσικr.ς περιόδου, οπως

ό ΑΙσχύλος κοιΙ ΙδΙως ό ΆριστοφciV7jς . Ο(\τε λίγο ο(\τε πολύ, όχτω φο 
ρες μέσοι στο σύντομο ιχύτο βιβλΙο του άνιχφέρετιχι ό Προκόπιος στο')

Άριστοφciν7j πιχριχπέμποντιχς σε 'ι'έσσερις άπο τΙς

κωμωδΙες του. τα:

έλλ7jνικci του ε!ναl έξαΙρετα, δέν ΙΙιιχφέρουν πολύ άπο την άτηκ-η διάλε
κτο -μολονότι ~χoυν, φυσικά, πιχρεισφρ+,σει κάποιες μετΙΧβολες στο

λεξιλόγιο- κιχΙ στο σύνολό τους διοιυγ-η,

ocv κοιΙ ύπάρχουν

μερικα: δύσκο

λΙΧ έδciφιoι, τα: όποίΙΧ οΙ μεταφραστl:ς άπqδΙδουν μΙ: πολύ διιχφορετικούς
τρόπους. Ή άφήy7jσή του κυλάει όίνετιχ, οΙ περιγριχφές του είνιχl σοιφι:ί ς,
οΙ φράσεις ΤΟ') δl:ν εΤνιχι ύπερβολΙΧ:Χ έκτενείς κ:χι οΙ λόγοι τούς όποΙους,

8πως 8λοι οΙ άρχΙΧίοι ΙστορικοΙ, βάζ~ι στο στόμοι των -ηρώων του, εΤν:χ ι
κάποτε πιο φυσικοΙ κι άπ' οσο άΠCΙιτεί -η περΙσΤOΙσ7j.

[ . .• ]

ΟΙ κώδικες του εργου εΤναι όλιγάριθμοι κοιΙ πολύ μεταγενέστεροι:
δύο άπο ΙΧύτούς -οΙ πρωιμότεροι- γράφτηκαν μόλις τον

ύπόλοιποι τον

150

καΙ

160

κι άκόμoc τον

170

καΙ τον

140 οιΙώνα, οΙ
180. 'Έχουν :~oλ

λα: λci07j, μερικα: άπο τ~ όποία άπcιντoυν σε κάθε χειρόγριχφο κιχΙ εΤνιχι
έντυπωσιιχκά, 8πως

« Ρωμοιίοι » άντΙ « Πέρ<;αι», λέξ7j πού ά,ποκα

ταστάθ7jκε άπο τον ΣουΙδοι.
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Ί-Ι πρώτη ~ντυιτη ~κδOσΎj της Άπ6κρυφης ίστορίας εΤνοιι τοϋ

Al e-

mannus.

KυκλoφόΡΎjσε στη

ρους που ό

έκδ6της

στες του. Αυτο

Lyons

διοισκέδοισε τον

σχετικOC με τ~ Θεοδώροι οτι
τοιι

μέσοι

στ~

το

1 623

με την πoιράλεΙψΎj ένος μέ

έ:κρινε 8τι πoφoιε~νoιι όίσεμνο γιOC

σκοτεινότητοι

«

Gibbon

τους ιXνeιγνώ

που ποιροιδόξως πoιρoιτηρε~

οΙ τέχνες της πρέπει νOC

συγκοιλύπτον

μιας

κοιΙ πρoχω"ε~

λόγιοις γλώσσοις))

στην ΠOΙράθεσΎj τοϋ έδοιφΙου στο έλλΎjνικO πρωτότυπο δι'Χκοσμώντοις

το με ~νoι σχόλι ο στ& λοιτινικOC κοιΙ προσθέτοντοις δτι ~ πoιράλεΙψΎj δεν
έπoινOρθώθΎjκε στην ~κδOσΎj τοϋ

Maltre tus (ΠοιρΙσι, 1663). ΣτΙς νεό 

τερες έκδ6σεις περιλοιμβάνοντχι τοϋ Comparetti (PώμΎj, 1898) κ'ΧΙ
τοϋ

Haury

(Λε ιψΙοι,

1913) .

Ή τελευτοιΙοι εΤνοιι τώροι το κοινώ ς ιΧπο

δεκτο κεΙμενο. 'Υπάρχει επΙσΎjς ~ έξοιΙρετ η χρηστικ~ ~κδOσΎj της
με σημειώσεις κοιΙ μετάφΡOΙσΎj τοϋ Δρος Η . Β.

κλOφόΡΎjσε το

1935.

D ewing

Loeb

που πρωτοκυ

Το ΙΧότοκρατορικο καθισμoc
στον Ιππόδρομο

ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ
[ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ LOEB,

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Η.Β. DEWINGJ

ιχ. ΟΙ φιχτρ(ες του Ίππο8ρ6μου
στ~ν ΚωνστιχνΤLνούπολ'1j

Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΜΗΝΕΙΑ της Ι8ιόΡΡuθμ'ljς φυιτης κιχι της δλέθριιχς
8ράιτης των Πράσινων κιχι των Βένετων, που προ'ijλθιχν, δπως φιχΙνετιχι ,

&.πο τα. τέσσεριχ κόμμιχτιχ του ρωμιχtκου τσΙρκου, εΤνιχι &.πο το βιβλΙο
του

Gibbon, ΊστορΙα τής παρακμής καΙ τής πτώσεως τής ΡωμαΙκής

Αvτοκρατορίας, lx80ιTI)

Bury, IV, 220

κ . έ.

« Ή Κωνστιχντινουπολ'lj υΙοθέτησε τΙς &.νΟ'ljσLες, &'λλα. /)χι κιχ! τΙς
&.ρετές, της &.pχιxloις Ρώμ'ljς" οΙ t8ιες φιχτρ!ες που εΤχιχν συvτιxpάξει το
τσΙρκο μιχΙνοντιχν μέ 8ιπλιΧσιιχ ΛUσσιx στον Ιππό8ρομο . ΈπΙ της βιχσι
λεΙιχς του 'ΑνιχστιχσΙου, iι λΙΧ'ίκ-η ιχύτη φρενΙτι8ΙΧ φλογιζότοιν &.πο θρφκευ

τικο ζ'ijλο' οΙ Πράσινοι εΤχιχν κρύψει, με έπΙβουλο σκοπό, πέτρες κιχ !
μσιχιχΙριιχ κάτω &.πο τα. φρουτιχ που εΤχιχν στα. κιχλιΧθιιχ κι lσφΙΧξιχν σε
μια. έπΙιτημ'lj γιορτη τρείς χιλιά8ες Βένετους &.ντιπάλους τους . 'Απο την
πρωτεύουσιχ iι έπι8'1jμΙιχ ιχυτη μετιx8όθ'ljκε στΙς έπιχρχΙες κιχΙ στΙς πό
λεις της 'Ανιχτολ'ijς κιχΙ, &.πο τη 8ιιχφορOC μετιχξυ των χρωμάτων Μο

δμά8ων φιλιΧθλων, προέκυψιχν Μο Ισχυρες κιχΙ &.συμφιλΙωτες ιΡιχτρΙες
που κλόνισιχν &.πο τα. θεμέλιιχ την &'νΙσχυρ'lj κuβέρV'l)ιτη . ΟΙ λΙΧϊκες 8ιιχ
μάχες πού πήγιχζιχν &.πο τα. σοβιχρότεριχ συμιΡέροντιχ .:η &.πο τα. πιο σε
βιχστOC ιχιτημιχτιχ σπάνιιχ μπορουσιχν νoc συγκριθουν σε πείσμιχ μ' ιχύτην
τη γελοΙιχ 8ΙΙΧιΡωνΙιχ πο') ένέσΚ'l)ψε μέσιχ στη γΙΧλ~V'I) των οΙκογενειων,

χώρισε ιΡΙλους κι &.8ελιΡους κι lβιχλε τΙς -ΥιινΙΧίκες στον πειΡιχσμο -μο
λονότι οΙ t8ιες σπάνιιχ έμιΡιχνΙζοντιχν στο τσΙρκο- νoc υlοθετουν τις προ
τιμ~σεις των έριχστων τους .:η να. ένιχντιώνοντιχι στΙς έπιΘUμΙες των συ

ζύγων τους. Κάθε νόμος , άVΘpώπινoς .:η θείος, κιxτιxπιxτηθ'ljκε κιχΙ, προ-
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κειμένου για την έπιτυχΙα του κόμματος, οΙ τυφλωμένοι όπαδοί του

ά:διαφορουσαν για κά.θε ά:τομικη καταστροφ-ή, για κά.θε κοινη συμφορ&.

Ή αυθαιΡεσΙα, χωρΙς την έλΕUθεpία της δημο κρατίας, ξαναζουσε σ την

•Αντιόχεια καΙ στην Κωνσταντινούπολη, καΙ ~ υποστηριξη μιας φιχτρίας
κατά.ντη σε ά:παραΙτητη σε κά.θε υποψ-ήφιο για πολιτικο η έκκλη σι αστι 
κο ά:ξίωμα. Μια μυστικη προσκόλληση στην

οΙκογένειιχ η στην αίρε

ση του' Αναστασίου ά:ποδιδόταν στους Πρά.σινους οΙ Βένετοι ηταν φα

νατικα &φοσιωμένοι στην υπόθεση της όρθοδοξΙας καΙ στον ' Ιουστιν ια
νο καΙ δ ευγνώμων πά.τρωνά.ς τους προστά.τευε πά.νω &πο πέντε χρόνια
τΙς &τασθαλΙες μιας φατρΙας, της δποΙας οΙ κατα καιΡους όχλοκροιτικες

έκδηλώσεις κοιτοιτρόμοιζαν το Παλά.τι, τη Σύγκλητο καΙ τΙς πρωτεύου 
σες της 'Aνατoλ'ίjς.»

β.

Ot

Xp~στLα.νικες α.tρέσεις

Ο ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ -8πως σαφως δηλώνει στο Κεφ . 11. 33 της 'Απόκρυ_
φης Ιστορlας- εΤχε την πρόθεση να γρά.ψει ~α βιβλΙο με θέμα τα δόγ
ματα της Χριστιανοσύνης καΙ τΙς μοικροχρόνιες καΙ σuχνες συζητ+,σεις ,

στη διαδρομη των δποΙων διαμορφώθηκαν . την υπόσχεση για τη συγ

γραφη αυτη την έπαναλαμβά.νει στο ογδοο βιβλΙο των 'Ίστοριώ'ν, xxv.

13 .

Είναι μεγά.λη &τυχΙα πρυ

a1:v

κατόρθωσε να έκπληρώσει την υπό

σχεσή του γιατΙ ~βλεπε τα πρά.γματα &πο τη σκοπια ένος φιλελεύθερου
καΙ ~μενε κατά.πληκτος &πο το ζ'ίjλo

με τον δποίο οΙ σύγχρονοί του

fμπαιναν σε τέτοιου εtδοuς συζητησεις (πρβλ . Κεφ.

iiί .

11 . 25 καΙ Βιβλ. ν .
6). Πρά.γματι, δλόκληρος δ ρωμα·ικΟς κόσμος σuνταpασσόταν βαθια

&πο τΙς συζητησεις των κληρικων καΙ ολοι, &κόμα καΙ &νθρωποι τυχαίοι,

καΙ σuχνα έπΙσης οΙ γυναίκες, είχαν διαμορφωμένες γνωμες κοιΙ πεποι
θήσεις που ηταν με το παραπά.νω πρόθυμοι να υπερασπίσουν . 'Ακόμα

κι δ tδιος δ αυτοκρά.τορας, καθως έ7tΙσης καΙ ~ αυτοκρά.τεφα, oιlcrei
νονταν 8τι ηταν έντεταλμένοι να υπερασπίσουν την υπόθεση τ'ίj ς 'Ορ

θοδοξΙας καΙ φρόντιζαν με &κά.ματο ζ7jλο να πείσουν η να έξαναγκOC
σουν ολους τους διαφωνουντες να συμμορφωθουν (Κεφ .

13. 7).

ΟΙ πολυά.ριθμες καΙ ποικίλες lχ!ρέσεις που είχαν ~δη &ναπτυχθεί
είναι ά:πο μόνες τους έπαρκης &πόδειξη τ'ίj ς σημασίας που &πέδιδε ~

Χριστιανοσύνη στη σuνειδητότητα του λαου . Ή αίρεση των 'Αρειανων
είχε κοιταδικαστεί δριστικα ά:πο τJι Σύνοδο τ'ίjς ΝικαΙας

(325

μ.Χ . ).

σι ΧΡΙΣΤΙΑΝ ΙΚΕΣ
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άλλα 81:ν είχε έξαλειφθεϊ μ' ενα 8ιάταγμα καΙ έξcxκολοuθουσε να υπάρ

χει για μεγάλο 8ιάστημα μετα τους χρόνους του 'Ιουστινιανου. 'Άλλες
λιγότερο σημαντικl:ς ο:Ιρέσεις που μν7jμονε,;οντcxι άπο τον Προκόπ',ο
-'ιjτο:ν τών Είινομιανών, τών Σαββατιανών καΙ τών Μοντανών . 'Άλλες

όμά8ες που 8ιαφορΙζοντο:ν ιΧπο την κρο:τικη θΡ7jσκεΙcx -'ιjτο:ν οΙ Μανιχο:ίοι,
ζ7jλωτες μιΟίς άνεξάρτητης θΡ7jσκεΙcxς, &ν κο:Ι ΣUχνα έκλαμβάνοντο:ν ώς

άνατροπεϊς του Χριστιανισμου, οΙ Σαμαρείτες, τών όποΙων ή πΙστη -ητο:ν

πο:λιότεΡ7j άπο τον Χριστιανισμό, καΙ οΙ IIoλUθεoι , που φαΙνεται ση,
κ'Χτα τη γνώμ7j του ΠροκοπΙου, είχαν συμπεριλάβει τους πιστους τών

άρχαΙων θΡ7jσκειών της Έλλά8ας καΙ της Ρώμ7jς.
'Ως προς το 8όγμα, οΙ ΆρειανοΙ υποστήριζαν δη τα τρΙα Πρόσωπο:
της ΆγΙας Τριά8σ.ς 81:ν είναι άπο την

r8L'X οίισΙο: : στι ό Τ!ος είν:χι σμοιος

μΙ: τον Πο:τέρο:, άλλά ΙSχι το:uτόσ7jμος ώς προς την οίισΙο: . Ή κ~ντρ,.κη
άρχή τους έκφρο:ζότο:ν μ~ την έλλ7jνικη λέξ7j όμοιούσιον σ~ άν",:[θεσ7j
μΙ:

"':0

όμοούσιον του 8όγμο:τος του' Αθο:νο:οΙου που άναγνωρΙστψ:ε ώ ς

όρθό80ξο μέσω της σuμπεριλ7jΨής του στο Σύμβολο της ΠΙστεως. ΟΙ
Ε-jνομιο:νοΙ, μΙ: άνάλογο τρόπο, υποστήριζαν στι μόνο ό Θεος είν:χι ιΧ

γέννψος . ΟΙ ΜοντανοΙ άκολουθοσσο:ν το 8όγμα ΠΟ') κήρυσσε ό Μοντ:χ
νός, υποβΟ7jθούμενος άπο Μο είισεβείς γυναίκες που 8ιεκ8ικουσ:χν για

τ/;ν έαυτό τους το χάρισμα της προφψεΙας κο:Ι άνήγγελλαν δτι έπΞΚΞ:'.το
ή συν"':έλεια του κόσμο\)' rσως ή πεποΙθ7jση ο:ίιτη τουζ

ο:ίιτοπυρπολουντο:ν ( Κεφ.
τών Νοβατιανών

ItcxP7jYopoucrz ί)ταν
11 . 23). ΟΙ Σο:ββ<Χτιο:νοΙ -'ιjτοιν μια προέκτο:ση

: σ.Ιρέσεις ξεΠ1j80υσαν άπο dίλλες ο:ΙρέσεΙζ οπω; ιΧκ?ι

βώς άπο ΤΟ κύριο σώμα της πΙστης . ΟΙ αΙρέσεις του εtδοuς αίιτου είχο:ν

τΙς ρΙζες τους σΙ: μια διcxφιλονικούμεν7j άνάδειξ7j ιXPX7jYOG καΙ άνΞπτυσ
σαν άνεξάρτητο: 86γμο:το: μόνο μετα: την άπόσχισή τους. ΟΙ Μανιχο:ίοι
κ<ΧΙ οΙ Σαμαρείτες -'ιjΤ(Jιν μονοθε'ίστές, άλλα είχο:ν μ,.α: θεολογΙο: άνεξ.χρ
τητη ιΧπο το χριστιο:ν',κο σύστημο:. ΟΙ Πολύθεοι φυσικα δεν είχαν τέ
τοιου εt80uς θεολογικο σύστημα .
ΟΙ αΙρέσεις αίιτές, κο:θώς κο:Ι πολλες dίλλες που ό Προκόπιος 8εν
είχε την είικαιρΙο: να: άνο:φέρει, υποστηρΙζονταν η πλήττοντο:ν μΙ: μΖγ.χ
λ7j βιο:ιότητα καΙ οΙ συνο:κόλουθες ιΧμφισβ7jτησεις κρ<Χτουσο:ν α.γρυπνο
το ένδιαφέρον του πολιτ ισμένου κόσμου για πολλους οιΙώνες πρΙν καΙ

μετα: την έποχη του 'Ιουστινιο:νου . (Βλέπε

of Religion

αnd

Ethics,

stiαn Biogrαphy).

καΙ

H astings , Encyclopaedia
Smith and Wace, Dictionαry of Chri-
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γ. Το &γocλμoc του ΔOμ~τLOCνOυ
(Κεφ.

8. 13-21)

Η ΜΑΡΤΤΡΙΑ ΤΟΤ ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ότι μια: άφοσιωμένη συζυγος έξετf
λεσε το φρικαλέο ~pγo που περιγράφεται σ' αυτο το άπόσπασμα εΤναι

έντελώς άστηρικτη καΙ έπΙσης στο !!πακρο άπιθανη. Ή άποδεδειγμένη
άλYjθεια στην υπόθεση αυτη παρουσιάζεται πειστικα: άπο τον

D . Bassi

σε μια: δποσημεΙωση στην (μεταθανάτια) lκδοση της 'Απ6κρυφης ίστο

ρ[ας άπο τον

Comparetti (1928).

-ή άκόλουθη

:

Ή σημεΙωση -σε μετάφραση- εΤναι

« ΚανεΙς άρχαι'ος Ιστορικος δεν lχει καταγράψει τΙς λεπτομέρειες,
προφανώς θρυλικές, τΙς όποΊες ό Προκόπιος άρέσκεται να: άφηγείται.
Ό θρυλος, που εΤναι άρκετα: συγκιτητικός, βασΙζεται σε Μο δποθετικα:
γεγονότα που εΤναι πράγματι καΙ τα: Μο πολυ λυΠ1jpά, άλλα: ψευτικα κα Ι

σαφώς φανταστικά' κανένα άπο τα: δυο δεν !!χει Ιστορικη δπόσταση. Ό
Δομιτιανος δεν διαμελΙστηκε, άλλα: δολοφονYjθηκε μέσα στην κρεβατο

κάμαρά του άπο συνωμότες

δέχτηκε πρώτα ~α χτUΠ1jμα στο βου

βώνα κι (ίστερα, στη συμπλοκη που έπακολουθησε, έφτα: άκόμα πλYjγ
ματα που τον άποτελεΙωσαν. ΤΟ πτώμα του δεν το lθαψε με τιμες -ή
γυναΙκα του ΔομιτΙα' άντΙΟετα, -ή ΔομιτΙα συνεργάστηκε με τους συνω
μότες στην έκτέλεση της δολοφονΙας. Το καθ'ήκον της κηδεΙας έκπλη
ρώθηκε άπο την τροφο τοϋ δολοφοτημένου, Φίιλις το ΙSνoμα, -ή όποΙα,

με τη βοYjθεια δημόσιων έργολάβων, ιΧνέλαβε με δικYj της πρωτοβουλΙα
το πτώμα, τέλεσε τΙς μεταθανάτιες ΙεροτελεστΙες στην !!παυλYj του στη

Via Latina κι δστερα,

μετα: την άπoτέφpωσYj του, εναπέθεσε την τέφρα

στον τάφο της οΙκογένειας τών ΦλαβΙων, πλάι στην τέφρα της ΊουλΙας,
της κόρης τοϋ Τιτου, της όποΙας έ11'Ισης εΤχε διατελέσει τροφός.

)) ~Αν λάβει κανεΙς υπόψη τα: γεΥονότα αυτά, που μαρτυροϋνται άπο
πιο άξιόπιστους Ιστορικους, 8πως δ Σουετώνιος, δ ΔΙων δ Κάσσιος καΙ

&λλοι, δεν μπορεί να: υπάρξει άμφισβYjτηση στο ζYjτημα αυτό. Παραμέ
νει ώστόσο έξΙσου άναμφισβYjτητο το γεγονος ότι το &γαλμα τοϋ Δoμ~
τιανοϋ δπ'ijρχε στα: χρόνια τοϋ ΠροχοπΙου καΙ -1)ταν στημένο στην πλα

για: τοϋ ΚαπιτωλΙου, στα: δεξιά, αν ocνέβαινες άπο την 'Αγορά' το &γαλ
μα αυτο l:Ιχι μόνο -1)ταν το μόνο τοϋ Δομιτιανοϋ που εΤχε άπομεΙνει ΙSp

θιο έπειδη όλα τα: ωα κατεδαφΙστηκαν με διαταγη της auγxλYjTou,
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ocλλOC κιχΙ πιχροuσΙΙΧζε το lκτιχκτο

χιχριχκτηριστικο ότι .ητιχν όλόκληρο

ΣUντεθειμένO ocπο πολλα κομμOCτιιχ που είχιχν προσιχρμοστεί μετιχξό
με lξuπνο τρόπο, ocλλα ποό, πιχρ' όλ' ΙΧότά, μποροϋσε

"rouc;

κιχνεΙς ειίκολιχ να

τα 8ιιχκρΙνει . τα γεγονότιχ ΙΧότOC, που ό λιχος στη Ρώμ'!) τα: έρμ'ήνεuε

έκεΙν'l) την έΠOΧ~ (κOCτι πιχριχπOCνω ά,πο τέσσερις ιχΙώνες μετα: τη 80λο
φονΙιχ τοϋ Δομιτιιχνοϋ) με τη σuγκιν'l)τικ~ ΙστορΙιχ που ά,φ'fjγείτιχι ά.φε
λώς ό Προκόπιος στη μoρφ~ με την όποΙιχ τοϋ την ά,νέφεριχν , πρέπει κα Ι

μπορεί να: έρμ'l)νεuτοϋν λογικα έα:ν λάβει κανεΙς ύπόψ'l) τΙ λένε οΙ Ιστο
ρικοΙ για: δσα σuνέβ'l)σαν στη Ρώμ'l) ά,μέσως μετα: τη 80λοφονΙα τοϋ Δο

μιτιανοϋ . την Et8'1)σ'I) της 80λοφονΙας ό λαος την &κοuσε με

ά,8ιαφορΙα

λέει δ Σοuετώνιος, ocλλα: ιίχι καΙ δ στρατός, που &ρχισε ά,μέσως να

871-

μιοuργεί ταραχες ocπιχιτώντιχς την ocπό80σ'l) θεΙων τιμών στον 80λοφο

ν'l)μένο αότοκρOCτορα κΙΧθώς κιχΙ την ά.νακOCλuψ'l) κιχΙ αόστηρη τιμωρΙα
τών 80λοφόνων. τα: στρατεύματιχ, που με 8uσκολΙα πειθιχρχοϋσαν πια:
στους ά,ξιωμιχτικούς τομς, πέτuχαν τελικα: ιχότο που έπιlΗωκιχν. Άπο

το &λλο μέρος -η Σόγκλ'l)τος, την δποΙα δ Δομιτιανος είχε κατα: σόστ'fj

μα μειώσει καΙ ταπεινώσει, 8έχτηκε την εt8'fjσ'fj μΙ: έκρ'ήξεις χαράς κ(χ Ι
ά,γαλλιOCσεως καΙ ξαφνικα 8ιέταξε να: ocφιχιρεθοϋν ocπο τα τεΙχ'l) κιχΙ να

κιχτε8αφιστοϋν τα: ά,γOCλματα τοϋ μΙσ'l)τoϋ ΙΧότοκρOCτορα καΙ κάθε ένθό
μιιS ΤΟ'.) να 8ιαγραφεί, να: καταΡΎ71θεί καΙ να καταστραφεί. ΟΙ 8ι(Χτιχγες
ΙΧότες έκτελέστηκαν κιχτα γρOCμμιχ, ά,ρχΙζοντιχς, φuσικoc, με τα: ά.γOCλ

μιχτα που .ηταν πλ'fjσιέστερα στη Σύγκλψο. ΤΟ μεγαλότερο ocπο αότα:

.ηταν δ περΙφ'l)μος lφΙ1t1tος ocv8pLOCVTΙXC; κολοσσιαΙων

8ιαστάσεων που

κuριαρχοϋσε στο μέσο της Ά γοράς καΙ lχει περιγριχφεί καΙ έγκωμιιχ

στεί ά,πο τον ΣτOCτιο.

Ή

τερOCστι(Χ μOCζιχ

ocπο

έπιχρuσωμένο όρεΙ

χιχλκο κιχτε8αφΙστηκε, θρuμματΙστηκε καΙ κανεΙς 8εν την ξανιχεί8Ζ ocπ)

τότε. 'Άλλα μικρότερα ά,γOCλματα , που .ηταν στημένα κοντα στην Ά γο
ρα: κιχΙ στΟ Κιχπιτώλιο, γκρεμΙστηκιχν κιχΙ κιχταστρOCφ1jκαν . 'Ένα όρει
χOCλκινο &γΙΧλμα τοϋ Δομιτιιχνοϋ σε φuσικο μέγεθος πρέπει να κατελάμ 
βανε μια θέσ'Ι) στα πέριξ τοϋ ναοϋ τοϋ πιχτέρα ΤΟ'.) Βεσπιχσιιχνοϋ, στην
πλιχγια τοϋ ΚαπιτωλΙοu. Κι ιχότο έΠΙσ'Ι)ς το lριξιχν κOCτω χτuπώντocς το

με σφuρια καΙ το 8ιαμέλισιχν' ώστόσο, δλα τα: κομμOCτιoc τοϋ ά,γOCλματος
έκεΙνο'.) τα περισuνέλεξιxν εόλΙΧβικα: χέρια, στρατιώτες (σως, καΙ τα: 8ιιχ
φύλιχξιχν μuστικOC. 'Ύ στεριχ, σε μια: μεταγενέστερ'l) έποχ'ή, όταν χατoc

σΙγασε -η μανΙιχ της Σuγκλ'ήτοu καΙ δ στρατος -πOCντα πιστος στη μν'ή
μ'l) έκεΙνο'.) τοϋ αότοκρOCτορα- κατέκτησε αότο που έπΙμονα είχε έπι-

8ιώξει, 8'fjλιχ8η να: σuλλ'l)φθοuν, να: 8ικιχστοϋν καΙ να 'ι'ιμωρ'l)θοuν οΙ ύ
πεύθuνοι τοϋ φόνοu, έπέμεινε σταθερα: σ'l'ο σκοπό ΤΟ'.) να ά,ποκιχτιχσταθεΤ

ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ

το σπ:χσμΖνο όίycιλμ:x, που τα: κομμ-Χτι:χ το'.) εΤχ:χν ε'Jλ:χβ~κcX 8Ι:Χψ'Jλ:χχθΖί .

Ά νcισuνέθεσcιν το όίycιλμ:x μΙ:

taxupo τσιμέντο, ιΧλλα: 81:ν κcιτ.xφεp:xν ν±

κρυΨοuν τους άρμους κι ~τσι κcιθένcις μπορουσε να: 8ει, ΙSπω; το εΤ 8ε
κcιΙ δ Προκόπιος, ΙSτι το όίγcιλμcι ιXπoτελoυντcιν ιΧπο πλ7jθος σuνcιρμοσ μi
νcι κoμμ.xτιcι. 'Έτσι σuνCΙΡμολΟΥημένο το όίγcιλμ:x στηθηκε στο ύπ:Χίθριο

μέρος της κcιτωφέpειcις, στα: 8εξι± του 8ρόμο'.) που δ8ηγουσ" ιΧπο την

Άγορα: στο Kcιπιτώλ'.o, 8ηλcι8η σΙ: μικρη ιXπόστcιση ιΧπο το κτίριο τ-~ς
Σuγκλήτοu, κcιΙ στεκότcιν προφ:χνως έκει για: να: θu μίζει τΙς σκλη ρες
8ιcιτcιγες που εΤχcιν έκ80θει ιΧπο τη Συγκλητο κcιΙ εΤχcιν κ:χτα: γρ-Χμμχ
έκτελεστει, Ι8ιcιΙτεpcι έπει8η έκεινο το όίγcιλμ:x, ~τσι κ:χτcισκεu:χσμiν ο ,
~τcιν το μόνο που εΤχε 8ιcισωθει ιΧπο το πλ7jθος των ιXγcιλμ.xτων έκείνο'.)
του Aύτoκp.xτopcι, '\], κcιλύτεpcι, το μόνο που μπορουσε να: ιΧν:χσuντεθ"Ι .

Ή Συγκλητος, μολονότι ιXσφcιλως 81:ν εΤχε μετcινιώσει για: έκείνες τΙς
8ιcιτcιγl:ς που εΤχε έκ8ώσει, 81:ν τολμουσε ώστόσο να: ιXντιτcιχθει σ' CΙ'JΤΟ
το !!ργο των πcινΙσχuρων πpcιιτωpιcινων, που -ητcιν ά.φοσιωμένοι στον
Δoμιτιcινo κcιΙ που, πcιpα: την ιXπ080κιμcισΙcι του έν.χρετο'.) Nέpβcι, εΤχcιν

π.χρει έκ8ίκηση για: τΟ φόνο του Δoμιτιcινoυ σκoτώνoντcις μΙ: τα: Ιδι:χ
τοuς τα: χέpιcι τους πρωτεργ.χτες του φόνο'.) έκεΙνο'.) του τup.xvvou. Φρό
νιμcι φpόνιμcι, λοιπόν, όίφησε Τι Συγκλητος τα: πp.xγμcιτcι να: π.χροuν το

δρόμο τοuς κcιΙ 81:ν μπορουσε να: εΤνcιι δuσcιρεστημένη που εΤχε έκει ιΧπο
μεΙνει για: τΙς μέλλοuσες γενεl:ς cιύτη Τι !!νδειξη κcιΙ μcιpτup[cι της δίκcιιης
πρ.χξης πού Τι (διcι έπετέλεσε μΙ: την ΚCΙτlXσΤPOφη των ιXγCΙλμ.xτων του
ΚCΙκόφημO'.) όίpΧOντCΙ.

» 'Έτσι, μΙ: την ιΧνοχη της Σuγκλ~τοu, το μoνcι8ικo ιχύτο όίγlXλμCΙ
του μuσcιρου Δoμιτιcινoυ, Τι ΙστopΙcι του όποίο'.) βρισκότιχν στα: στόμ:xτCΙ
ΙSλων, πcιpέμεινε όίθικτο &ς την έποχη του Προκοπίοu, στημένο σ' CΙύτO
το πολuσύχνιχστο μέρος. Ό κόσμος το θεωρουσε ιΧξιοθέlΧτο

κCΙΙ του

ιΧπέ8ιδε τόσο μικρη ύλικη ιXξΙcι, ωστε ιΧκόμlχ κcιΙ οΙ β.xpβcιpo ι , οΙ Βάνδιχ
λοι κcιΙ οΙ Γότθοι, το όίφησcιν στη θέση

'rou . Στην πpcιγμcιτικότητcι, δ

σεβcισμoς πού έπέδειξcιν τα: φυλcι έxεινcι μαλλον θα: όφειλότιχν κuρΙως

στην εύλCΙβικη ΠCΙp.xδOση, που Τι λCΙϊκη φcιντcισΙcι θα: εΤχε πλάσει , κcιθώς
κuλουσcιν τα: χpόνιcι, σχετικα: με το όίγCΙλΜCΙ

έκείνο κCΙΙ τα: κoμμάτιcι

ιΧπο τα: όπoιcι 8ιcιπΙστωνcιν δτι εΤχε σuντεθει, ιΧφου βέβlΧι:χ κlχνεΙς δεν
i'jξερε τα: ιΧληθινα: κcιΙ γν~σιCΙ Ιστορικα: σuμβάντcι . Σιγα: σιγα: όίpχισCΙν
να: βλέποuν σ' έκείνο το όίγCΙλμCΙ τον ΤUplXννικO

ΔOμΙΤΙCΙνO ΚOμμCΙΤΙ:X

σμένο ιΧπο τη μανΙα του λCΙOυ κcιΙ την ΚCΙλη καΙ ένάρετη πρ.χξη της Χ~PCΙς

'rou,

στην δπoΙcι Τι Συγκλητος, έπειδη την ιXγCΙΠOυσε κcιΙ τη

σεβόταν,

εΤχε παPCΙχωp~σει το δικαΙωμcι να: περισuλλέξει κcιΙ να: ΣUναpμόσει τα:
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lΙιασκορπισμένα μέλη το\) συζυγου της κιχΙ να. θάψει το lTaL συναρμο
λογημένο σώμα. Ή θαυμάσια χ-ήρα, ά.φου

με τον τρόπο αυτόν καΙ με

τα: rllLOΙ της τα: χέρια συναρμολόy1jσε το σώμα, κάλεσε τούς τεχνΙτες καΙ

τούς παράγγειλε να: κατασκευάσουν 1!να όρειχάλκινο &γαλμα δμοιο ά.
κριβώς με το σώμα το\) 1Ι0λοφονημένου &ρχoντ~, ~τσι οπως ~ταν συ

ναρμολΟy1jμένο ά.πο πολλα: κομμάτια, κοιΙ το τοποθέτησε στην πλοιγια.
του Καπι-:-ωλΙου' κ:χΙ 'ή Συγκλητος της έπέτρεψε να. τα: κάμει δλ' οιύτα:
καΙ ιιεν της ά.ρν-ήθηκε την ~γκρισ+ι της. Είναι ά.νοιμφισβ'ήτητο δτι αύτη
'ή ΙστορΙοι είναι χαριτωμέV1j, συγκινητικη κοιΙ έΠΙσ1)ς -ήθικοπλαστικ-ή .
Θα: μπορουσε να. φιγουράρει στα:

Gesta ROlnanorum Moralisata 1)

σε &λλες παρόμοιες μεσαιωνικες συλλογες -ήθικοπλαστικών ά.φηy1jμά

των. Ή χ'ήροι, 'ή ά.φοσιωμένη στη μν-ήμη του συζυγου της -καλου

1)

xoιxou-, 'ή δποΙα, δπερνικώντας σοβοιρες lΙυσκολΙες, έπιτελει την τοιφ'ή
του, εΤνα~ 1!νας γΟ1)τευτικος χοιρακτηρας σε κάθε λoy'ίjς θρυλους δλων
τών χωρών- 1!νας ά.πο τούς πολλούς είναι δ θρυλος της περΙφημης συζυ

γου του 'Εφέσου, καταγραμμένος ά.πο τον Πετρώνιο. Ό Προκόπιος,
πού είχε έΠΙσ1)μάνει την ά.ξΙΟσ1)μεΙωτη δμοιότητοι μετοιξύ τών χαρα
κτηριστικών του Δομιτιανου καΙ του Ίουστινιανου, κατοιγράφει την

ά.φ-ήγ1)σ1) του μόνου ά.γάλμοιτος το\) Δομιτιοινου πού είχε lI~ασωθεί χω
ρΙς να. μπει στον κόπο να. έρευν-ήσει αν 'ή ά.φ-ήy1jσ1) ~ταν ΙστορΙοι

λος. 'Έτσι

1)

1)

θρ'; "

ά.λλιώς, έκεινο το &γαλμα ά.πεικόνιζε ά.ναμφισβ-ήτητα τον

Δομιτιανο κι αύτο ~τoιν ά.ρκετΟ για: τον Προκόπιο' ιιεν ~τoιν lΙυνατο να:
κάνει λάθος. Κατα: την ΚΡΙσ1) του δ Ίουστινιανος ~ταν τόσο &ξιος να.
σφαγιαστεί, καΙ να: lΙιοιμελιστεί οσο, συμφωνοι με την ά.<ρ'ήy1jση, δ Δομι

τιανός, πού του /(μοιοιζε έΠΙσ1)ς καΙ στην ~κφΡOΙσ1) του προσC:)ποu . »
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201, 205, 213, 214
ΊουστΙνος 15, 20, 57-59, 77, 78,
83, 92, 124, 125, 130, 142,
149,187, 190, 191, 213
'Ίσιχυροι 57
'ΙτΙΧλοΙ 53
'Ιωά:w'l)ς, ά.νεψιΟς ΒιτΙΧλιιχνου 13,
52, 53
'Ιωά:νν'l)ς, 'Απόστολος 42
'Ιωά:w'l)ς, &:ρχιερέιχς 60
'Ιωά:νν'l)ς Βιχπτιστης 187
Ίωά:νν'l)ς, γιος ΒιχσιλεΙου 88, 89
'Ιωά:vν'l)ζ, γιος Θεο8ώριχς 114
'Ιωά:vν'l)ς, γιος Σισινιόλου 55
'Ιωά:νν'l)ς 'Εφέσου, Ιστορικος 19, 21
'Ιωά:w'l)ς δ Κcxππcx8όκ'l)ς 18, 19,
32,38,42,47,116,117, 132,
135, 136, 144
'Ιωά:νν'l)ς δ Κυρτος 57, 58
'Ιωά:νν'l)ς ΛιχξιχρΙων 170
'Ιωά:W'I)ς δ Λυ8ός, Ιστορικος 18
'Ιωά:vV'l)ς δ ΠΙΧλιχιστΙνιος 140
'Ιωά:W'I)ς, ύπο8ιά:κονος 23
'Ιωά:νV'l)ς δ ΦιχγιΧς 46
'ΙωιχννΙνιχ 49
ΚΙΧβά:8'1)ς

39, 14 3

ΚΙΧλλΙγονος

42,43,54
17, 112
ΚιχππΙΧ8όκες 19

KCXΛλΙνικoς

Κcxππcx8όκ'l)ς (βλ Ίωά:w'l)ς
Κά:ρολος Β'
ΚΙλικες

) 144

187

173

Κολοκύθιχς (βλ Θεό80τος)

Κομιτω

76

71

ΚουΙΧ8ρά:τος
Κύριλλος

48
115

Κωνσ,ιχντΙνος Α',

δ

Μέγιχς

13,

149, 160, 189
ΚωνστιχντΙνος,

ΙΓ'

13, 190
130, 131
στριχτηγος 33, 34

ΚωνστιχντΙνος, κοιιχΙστωρ
ΚωνστιχντΙνος,
ΛιχζοΙ

121

ΛιχξιχρΙων

(βλ

'Ιωά:vν'l)ς)

170

ΛιχτΙνοι

196
Λεβά:θΙΧι 55, 56
Λέων, ΙΧύτοκρά:τωρ
Λέων -η Λεόντειος

57
100, 101, 115,

173, 174
165,170
ΛΙβυοι 55,119
ΛογγΙνος 168,169
Λομβιχρ80Ι 194
ΛιβέΡΙΟζ

Λουκάς Εύιχγγελιστης
ΛουππικΙν'l)
Μιχκε80νΙιχ,

187

59
σκλά:βιχ

33, 34, 37
92

Μιχκε80νΙιχ, χορεύτΡΙΙΧ
Μcxλθά:V'l)ζ

173, 174
171, 172
Μιχμμιιχνος 167, 168
Μιχνιχιχίοι 86, 139, 201
ΜιχρτΙνος 47
Μιχσσιχγέτιχι 61

Μιχμιλιιχνος
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McιυpΙκιoς, cιυτoκpάτωp

Πολύθεοι

194

119
Μη8οι 40, lι5, 50 , 83,
Μψάς, ΠCΙΤΡΙOCΡΧ7jς 22
MoντcινoΙ 8lι, 85, 201
Μοντιχνος 201

86, 201
34
Πράσινοι 61, 63, 71, 87, 110,
111,117,123 ,126 , 193,199,
200
ΠρΙσκος, γριχμμιχτεΙις 108, 109
ΠρΙσκος, πλιχστογράφος 167 - 169
Πρόκλος 58,76
ΠpcιισΙ8ιoς

MιxυpιτcινoΙ

1lι3,

176

Νcιβέ87jς

40
214
Nέpβctι; 204
Νέρων 29
Ν ιxpσijς

NoβcιτιcινoΙ
Ξόστος

Ρό8ων

201

163, 165

Ρωμόλος

ΣOCβιχρος

23

Αυγουστόλος

86

Σιxββιxτιcινoι 8lι,

ΌκτΙΧβιιχνος

'Οστρογότθοι
ΟΜλ7jς

187, 189
213

190

OόΙΤΤΙΎ7Jς lι9 ,

50
40,66,83,84,120,121,
135, 1lι3, 214

Ούννοι

ΠιxλcιιστΙνιoι

164
17, 163 - 166
Πελάγιος 165, 166 , 170
:η:ελoπoΝVΉσιoι 160
Πέρσιχι 9,21, lιO, 41, 61, 84,88,
121,148, 1lι9, 15lι, 155 , 176,
177, 179, 194,197, 213, 214
Πέτρος, 'Απόστολος 22, 160
ΠέτΡος ΒΙΧΡσtιμ7jς 136, 137, 138,
139, 140, 1lι4, 154, 155
Πέτρος, στpcιτηγoς 14, 46, 107,
150
Πετρώνιος 205
Π7jγάσιος 56
ΠισΙ8ες 124
Πcιυλoς

190

201
90
Σιχμιχρεϊτιχι 20, 85, 86 , 123, 201
ΣCΙΡΙΧΚ7jνΟL 40,83,121, 1lι3, 1lι8
Σcιp8ιxνάπιxλoς 29
ΣcιτopνΙνoς 115, 116
ΣεμΙpcιμις 29
Σέργιος 55, 56
Σιλβέριος, ΠOCπιχς 22,23, 32, 34
ΣισΙνιολος 55
Σκλcιβ7jνοΙ 83,120, 121, 143
Σολόμων 55, 56
Σουετώνιος 202, 203
ΣoυΙ8cις 196, 197
ΣπολΙτιος 52
Στάτιος 203
Σόγκλ7jτος 126, 170, 173, 179,
189, 200, 202 - 205

ΣΙΧββάτιος

TcιβελλΙων
Τ ιχτιιχνος

168
88

Τιβέριος ΚιχΙσαρ
Τιτος

202

187
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Τοίίρκοι

Φωκι'iς

ΤουτΙλιχς

Φώτιος

190
51, 52
Τ pιxtιxvbc; 194
Τριβωνιιχνός 95, 129, 130

132
19, 20, 34 - 38,4.2 - 45,
50,54.,111

Χοσρό7jς

'ΤπιΧτιος

75

ΦOCλιχρις

18
17, 166, 167
Φιλόπονος 21
Φλciβιoι 202
Φόλις 202

ΦιχυστΙνος

36, 39 - 4.1, 45, 50, 84,
88, 121, 143, 176, 214.
Χριστός 22,195
Χρυσομ.ΙΧλλω Ι 116
Χρυσομ.ΙΧλλω 11 116
ΨΙΧλΙδιοι:; Άλέξιχνδροι:;
Ψό7jΙ:;

165

160, 161
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'Άβuδος

151, 152
161
AΤΓUπτoς 88,92,116,121,176,
192
Άλεξά:νδρεισι 74, 161, 163 -166
Άμάσεισι 124
Άνά:βσιρζος 124
Άντιόχεισι 39, 92, 124, 200, 214
ΆρσιβΙσι 114
ΆσΙσι 143
Άσκιχλων 171, 172
ΆσσuρΙσι 39
Άφρικ~ 185, 186, 194, 213

87, 88, 91,92,107,112,114,
120,122,124,126,127, 132,
134,135,137,138 , 144,146,
150 - 157, 159,165,166,168,
170, 173 - 175, 185, 190,193 .
199,200, 214
Βηρuτος 153

Άθηνσιι

ΓσιλσιτΙσι

120, 150, 189
120

Γότθων κράτος

ΔσικΙσι

120,194
175
ΔιΧρσι 89,213

ΔσικΙβιζσι

Βσιλκάνισι

189, 194
57
ΒενετΙΙΧ 120
BιΘUνΙΙX 138
Βόσπορος 14, 65, 124, 193
ΒρετσινΙσι 126
Βuζά.vτιον 13, 14, 31,35,36,38,
39, 41 -:43,46, 47, 50, 52,
54,56,57,65,66,71,74,75,
Βεδερ ιάνιχ

223

"Εδεσσσι

88,123
175
Έλλιiς 120,147, 161, 201
Έλλ~σπoντoς 151,152
'Έμεσσι 167,168
ΕΙ>ξεινος 152
EυρώΠ1J 121,143
Ευφράτης 45

Έλενούπολιι;

224
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'Έφεσος

33,35,38,42,43

'Ήπειρος

Λιβύη

32, 55, 60,74, 92,118121, 130, 149, 153
Λύχνιδος 124

124

'Ήριον -η Ίερον

106, 152

Μσιρμσιρας

124
186

ΜεσοποτσιμΙσι

Θερμοπύλσιι

ΜετσινοΙσις μονσιστηρι

ΘεσσσιλονΙκη

Μικρα ΆσΙσι

ΘρOCκη

160
31
32, 120, 135, 138

112
189, 192

Νεάπολη
"Ιβωρσι

Νείλος

124

Ίερoυσσιλ~μ

45, 76
ΊλλυρΙσι 120, 135, 191
'Ιόνιος κόλπος 120
ΊτσιλΙσι 34,50 - 53, 60, 107, 108,
119,120, 148,149,153,159,
160,185,186,189,190, 194,
214

ΝΙκσιισι
ΝΙσιβις

213
123
200
39, 40

ΠσιλσιιστΙνη
ΠσινονΙσι

194

ΠελοπόνV1jσος

160
74
38, 40, 121, 176, 185,

Πεντάπολις

ΠερσΙσι
ΚσιισOCρεισι

14,85,177,185
ΚσιλλΙνικον 45, 213
Κσιπιτώλιο 68, 202 - 205

ΠερυσΙσι

ΚσιππσιδοκΙσι (βλ. ΊωOCννης)

Πολύβοτος

Κσιρχηδων

32, 35, 56
ΚσισπΙσι 194
ΚιλικΙσι 42, 100 - 112, 124, 173
ΚολχΙς 39 , 121
Κόρινθος 124
Κτησιφών 39
Κύδνος 123
Κύζικος 32, 117
Κωνστσιντινούπολις
τιον)

Λσιζικ~
ΛΙβσινος

40, 177
88

(βλ.

Βυζάν-

20, 85, 166, 167,

185

213
Πέτρσι

53
40

124
23, 124
Πορφυρεων 177
Πόντος

Ρσιβέννσι

4, 35, 51, 185, 214
ΑύτοκρσιτορΙσι 12, 27,
57, 61, 66, 67, 70, 75, 78,
83 - 85, 87, 98, 103, 110,
121, 123, 124, 132, 135, 145,
147 - 150, 156, 168, 175,
179, 187, 188
Ρώμη 22,51,67,157,159,165,
189,190, 193,199, 201, 203,
213
PωμσιΊ:κ~
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Σελεύκ~ιoι

Τοιρσος

ΣΎJστoς

ΤοιuρΙσιον

124
151
ΣικελΙοι 33,51, 186, 194, 213
ΣΙρμιον 120
Σισοιuράνων (φρούριο) 38, 39, 40
Σκιρτος 123
ΣκuθΙοι 121
Σκuθόπολις 164
ΣοφΙοι, Ιερον της 44, 75
ΣοφΙοι ΆγΙοι, ΈκκλΎJσΙoι 190
ΣπολΙτιον 152
ΣuρΙοι 20

123,173
191
TιβεΡΎJς 187
TιγΡΎJς 39, 40
Τύρος 74,153
ΦιλoμΎJ8η
ΦoινΙΚΎJ
ΦρuγΙοι

124
154,167
85, 124, 138

)(oιλΚΎJ8ων
)(ερρόνφος

124, 164, 175, 192
120

Η

ΠΡΩΤΗ

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

ΦΡΑΣΗ

ΤΟΥ

ΤΗΣ

ΑΛΟΗΣ

ΘΕΤΗΘΗΚΕ ,

ΠΩΘΗΚΕ

ΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΑΛΕΚΟΤ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΜΟίΣ

ΤΗΣ

ΜΕΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΚΑΙ

Τί

ΤΟί ΑΓΗΣΙ

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ. ΤΙΣ ΤΤ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΑΝΕ
ΤΟ

ΚΑΙ

ΣΕΡΜΑΤΔΗ

Ο

ΠΑΝ

ΕΞΩΦίΛΛΟ,

ΡΑΒΕΝΝΑΣ ,

ΛΕΒΙΔΗ

ΙΟΡΔΑΝΗ

ΣΕ

ΣΙΔΕΡΗ,

ΜΠΟίΚΑΛΑΣ.

ΨΗΦΙΔΩΤΑ

«ΑΠΟΚΡΥΦΗΣ

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΣΤΟ

ΛΑΟί ΖΟΤΜΑΔΑΚΗ

ΤΕΛΗΣ

ΤΗΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟί ,

ΕΙΝΑΙ

ΤίΠΩΘΗΚΕ
ΜΕ

ΜΕ

ΤΟί
ΣΤΟί

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙ

ΤΩΝ Δ . ΠΛΕΣΣΑ-Α. ΜΠΑΣΤΑ . Η

ΝΑΤίΠΩΣΗ

ΕΓΙΝΕ

ΣΤΟΥ

Α

ΑΓΓΕΛΟί ΕΛΕΤ

ΘΕΡΟί , ΜΕ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΖ ΤΟί ΔΗΜΗ
ΤΡΗ ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ, ΣΕ ΧΑΡΤΙ
ΓPAM~ί .

ΕίΡΩΠΑΤΚΟ .

ΤΟ

CHAMOIS 100
ΒΙΒΛΙΟ

ΔΕΘΗ

ΚΕ ΣΤΟί ΘΟΔΩΡΟΤ ΗΛΙΟΠΟίΛΟί ΚΑΙ ΠΑΝ

ΊΈΛΗ
ΤΟΝ

ΡΟΔΟΠΟίΛΟί

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΣΜΟ
ΔΟΣΗ

ΤΩΝ

ΣΕ

ΤΟί

ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΕ
ΣΤΑίΡΟΣ

ΚΑΙ

2.000

1989
«

ΑΝΤΙΤίΠΑ

ΓΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑ

ΑΓΡΑ» .

ΠΕΤΣΟΠΟΤΛΟΣ.

'Αριθμος lxSoιrη.;

134

ΤΗΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ

β

ΕΚ
Ο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

r

Α

ρ

Α
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ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

BILLIE HOLID A Υ : Ή KupIιx τραΥοu8ιΧει τα: μπλουζ ΑύτοβιογραιΡια (μετάφραση
μέ

31

•[oυλlας

Ραλλlδη

-

φωτογραφΙες καΙ iκτεvή δισκογραφΙα)

LEWIS CARROLL : ΓριΧμμotτot στα: κοριτσιΧκιot Κotι ιΡω
τoγpαιptει; (μέ εΙσαγωγές του
Brαssai καΙ έργοβιογραφΙα

και του

J. Ca t tegno
- μτφρ. Τζ.

Μαστο

ράκη)

HENR Υ J AMES : Tb στρΙΨιμο τη( βΙ8αι; (μέ ενα δοκΙ

μια του Maurice Blanchot καΙ iργοjJιογραφlα

-

μετάφραση Κοσμί'ί. Πολlτη)

HENRY JAMES : Ή εΙκόνα σTb χαλΙ (μτφρ . Παλμύρας
'IσμυρΙδov

- μέ δοκΙμια τών Frank Kermode,
Shlomith Rimmon - Kenαn, Wolfgαng Iser, J .
HiUis Miller καΙ TzIIetαn TodoroII - μτφρ.
Κώστα Παπαδόπουλου)

RUDYARD ΚIPLING: « Tb ώραιότερο 8Ι~ίI)ματoϋκό
σμοu» κιχΙ ~Eξι Ιν8ικέι; !ατoptει;
γραφΙα του

Kipling -

(με

ieyoPto-

μετάφραqη Κοσμί'ί. Πoλlτη)

RUDYARD ΚIPLING: Ό &νθρωποι; πού θα: γινόταν
βασιλια:ι; κιχΙ &λλει; πέντε ΙστορΙει; (πρ6λογος
λογή

J . L. Borges- μτφρ.

- έπι

Παλμύρας 'ΙσμυρΙδου)

ROBERT LOUIS STEVENSON: Μύθοι (μέ iρyoPto"ραφΙα του

SteIIenson -

μτφρ. Δαν . Μιτσοτάκη)

ROBERT LOUIS STEVENSON: Ή Λέσχ7J τηι; Αύτο
κτονΙαι; (μέ τΙς dναμvήσεις τής

Fanny Υαπ De
Gift SteIIenson καΙ του Lloyd Osbourne γιά
τόν R .L. SteIIenson - μτφρ. Τάσου Δενέγρη)

NATHANIEL HAWTHORNE: Ί8έει; καΙ θέμσιτιχ για:
8L7J~μιχτιχ (ΕΙσαγωγή-iπιλογή VALERY LARBAUD - μετάφραση Δανάης Μιτσοτάκη - στή
σειρά τών ((ΦυλλαδΙων)))

JACK LONDON: 'Iστoptει; τoiί μπbξ (μέ σχέδια καΙ
ζωγραφιές του' Hλlα Παπαγιαvν6πoυλoυ
τάφραση 'Ανδρέα

' Aπoστoλlδη)

-

με

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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SAMUEL BECKETT : Πρώτος lρωτα.ς(μτφρ. Άχιλλiα

•Αλεξάνδρου -

μέ φωτογραφίες καΙ dιiαλυτικη βι

βλιογραφία του

S. Beckett)

HARRY MATHEWS: Ίδι.a.Ιτερει; άπολα.υσειι; (μετά
φραση

•Ιουλίας

Ραλλίδη)

HONORrJ DE BALZAC: Το ocγνωστο άριστoυΡΎ1Jμα.
(μέ 12 σχέδια του PICASSO - μετάφραση Δημή 
τρη Δημητριάδη)
ΒτΈΡΗΑΝΕ MALLARME : Ό "ΙΥκιτουρ -η Ή τρέλα.
τοσ Έλβενον (μέ δύο δοκίμια καΙ μετάφραση του

ΝΙκου Γαβριηλ Πεντζlκη καΙ

•ΕργοβιογραφΙα)

EUGENE SUE: Κερνοκ δ πειρα.της(μτφρ.ΛήδαςΠαλ
λαντΙου)

GUSTAVE FLAUBERT : Γράμμα.τα. άπ' την Έλλάδα.-

1850-51

(εlσαγωγή, μετάφραση Ν. Άλιφέρη)

MARCEL PPOUST : ΤΟ τέλος της ζ~λεια.ς κα.Ι &λλα. τέσ

σερα. κεΙμενα. άπο τον τόμο «Τέρψεις κα.Ι 'Ημέρα.ι))
(μετάφραση Νάσου Δετζώρτζη)

MARCEL SCHWOB: Φα.ντα.στικοΙ ΒΙοι (μετάφραση
wEΚToea J(ακναβάτov)

MARCEL SCHWOB : ΜΙμοι (μετάφραση, έπίμετρο, ση-

,

μειώσεις Λίλιαν Steαd-Δασκαλοπούλου)

LEON BLOY: Ή φoβερ~ τιμωρια. ~oς όδοντογια.τροσ
(πρόλογος Χ. Λ . Μπόρχες
Μπιτσώρη

-

-

μτφρ. Βαγγέλη

στη σειρά τώv ((Φυλλαδίωvιι)

GEORGES BATAILLE : Ή Ιστορια. τοσ μα.τιοΙ) (εισαγωγή, έργοβιογραφία καΙ μτφρ. του Δημ . Δημη
τριάδη)

GEO RGES BATAILLE : Ό νεκρος (μέ το dνέκδοτο σχέ
διο προλόγου του 1947 - μτφρ .•Αγγελικής Πέτρα)

GEORGES BATAlLLE: Μα.ντα.μ Έντουα.ρντα. (μέ τη
συνοδεΙα τών σημειώσεων καΙ τών σχεδιασμάτων
προλόγων του BαtαiUe - μτφρ. Δημ. Δημητριάδη)
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MAURICE BLANCHOT : Ή τρ~λlX της -ημtρlXς (μετά
φραση Δημήτρη Δημητριάδη)

MARGUERITE DURAS : Ό &ν8ρlχς που καθότιχν στον
8ιιΧ8ρομο (μτφρ. Δημήτρη Δημητριάδη)

BORIS VIAN : ΔριXκωλlXς (μετάφραση KατεeΙνας Ζα
ρόιtωστα

-

στη σειρά τών ((ΦυλλαδΙων)))

ANDR~

PIEYRE DE MANDIARGUES : Το IΧΤμlχ του
&:μνου Ρο80γότη (μτφρ. Λήδας ΠαλλαντΙου)
FEDERICO GARCIA LORCA: Το κοινο - Ή κωμω8Ισι
χωρι.; τΙτλο (dνlκδοτα θεατρικά lργα του

Lorca
R.M. Nadαl καί μετά
φραση Κοσμα Ξενάκη - με 12 σχlδια του Lorca)

μeχρι τό
Ρ ABLO

1979 -

εΙσαγωγη

PICASSO : Τά. τέσσερlχ κοριτσιΧκισι (μετάφραση
πρόλογος MICHEL LEIRIS)

•Ανδρlα' ΕμπειρΙκου -

ADOLFO BIor CASARES : Ή ~φεύρεσ7J του Μορέλ Ι
(πρόλογος ΧΑ . Μπόρχες - μτφρ. Π. ΕυαγγεiJδη)
ΘΩΜΑΣ ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ

:

Τούρκικες πlχροιμΙες

δοση συμπληρωμέιιη

-

(Β'

έκ

με εΙσαγωγή, γλωσσάρι,

βιβλιογραφΙα)

HEINRICH νΟΝ ΚLEIST : 4 Νουβέλες [Ή ΜσιΡΚ"fjσΙσι
του ο

...

ΙΌ σεισμος στη Χιλ-η Ι Ό 'Έκθετος Ι

Ή ΆγΙΟΙ ΚlχικιλΙΟΙ .η Ή 8όνσιμ"fj της μουσιΚ'ης]

(με l-να φάκελο του

Michel Tournier

τοκτονΙα του Κleis t

-

γιά τΗv αυ 

μετάφραση καί έπιμlλεια

σημειωμάτων Θοδωρή Δασκαρόλη)
ΔΟΚΙΜΙΟ

HEINRICH νΟΝ ΚLEIST: ΟΙ μσιριονέτες (με l-να έκ
τενες δοκΙμιο του BERNARD DORT καί έργοβιο
γραφΙα του Κleis t - μεταφρ . Τζbης Μαστοράκη)
ΚARL

MARX : 'Εγκώμιο του φλ-ήμσιτος (μετάφραση

Τζέιιης Μαστοράκη
δlωνJJ)

-

στη σειρά

τών

(ιΦυλλα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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Α

του

(μετάφ(!αση MaeγαeΙτας Kαeαπάνoυ

-

μrLκιγια:ζ
στη σει

ρά τών ((ΦυλλαδΙαΜΙ)

WALTER SCOTT: Ή πιχριχχμ-η της ΙπποσύVljς (μετά 
φeαση καΙ σημειώσεις •Αλόηι; Σιδ4!η)

HENRY JAMES : Ή τέχvlj της μuθοπλcxσΙcxς (πιιόλογοι;,
μετάφeαση, σημειώσειι; Κώστα Παπαδόπουλου)
G. κ.

CHESTERTON : Xριστoυγεvνιx (μετάφeαση Παλ 
μύ(!αι; Ίσμυ(!Ιδου)

ΜΑΡΙΑ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ: TιxύΤΙσ7j ΧόΡ7jς χιχΙ πεθιxμΈVΗς
μ7jτέρcxς

(εlσαγωγικό σημεΙωμα

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ"Χ'

ALBERT CAMUS :

-

τού ΑΝΔΡΕΑ

μετάιΡ(!αση ΛΙζαι; ΠετρΙδη)

Ή ΙξορΙΟΙ της Έλένης (μετάφeαση

Χ(!ιστόφορου Λιovτάκη

-

στη σει(!ά τών ((Φυλ

λαδΙωνιι)

PAUL VAL1!:RY : ΕύΠΙΧλΙνοςη Ό ~ρχιτέχτων (πρόλο
γος 'Άγγελου Σικελιανού, μτψ(! . ·Ελλης ΛαμπρΙ

δη, έπΙμετ(!ο

r.

ΣημαlοφορΙδη)

ΚΩΣΤΑΣ ΑΞΕΛΟΣ : 'Απο τι; μUΘoλoγΙOΙ στΤ,ν π:χ.νολο
γΙΟΙ (μτψ(! . ΚατερΙναι; Δασκαλάκη

-

στη σεl(!ά

τών ((ΦvλλαδΙωνιι)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ
ΛΟΣ

- ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟ"Χ'

: ΈνιxvτΙoν

G.K. CHESTERTON, R. CHANDLER, Β . BRECHT,
Ε. WILSON, W .H . AUDEN, S . MAUGHAM,
Τ. TODOROV, Μ. GORΚI, Μ. MCCARTHY,
G. ORWELL, S. KRACAUER, W. BENJAΜΙ Ν, Ε . BLOCH, Μ. McLUHAN, J.L. BORGES, U . EISENZWEIG: 'ΑνιχτομΙΟΙ του ~στuνo
μιχου μuθι.στορ1)μrLτος (δοκΙμlα)

t

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ Σ"Χ'ΜΕΩΝ

t

HIEROMONK SYMEON : The Holy Mountain Το

: Ν7jιΡιiλιος μέθ'7j

day (Alexandria Press)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

MARTIN HEIDEGGER:

Τι εΤναι -ή φΙλοσοφΙα; (πρ6λο

γος, μετάφραση καΙ σχ6λια Βαγγέλη Μπιτσώρη)

J ULIA KRISTEVA : Στην &ρχ~ ~ταν -ή &γά,=ι. Ψυχα
νάλυση )((χι πΙστη (μτφρ. ~Eπης Μελοπούλου)

HAROLD BLOOM : Ή &γωνΙα της έπΙ8ρασης - ΜιιΧ θε
ωρΙΟΙ της ΠΟ(7)σης (έπΕμετρο

Paul de Man - εΙσα

γωγή, μετάφραση καΙ σημειώσεις Δ. Δημηρούλη)

JACQUES DERRIDA:

ΠερΙ ένος &ποκαλυπτικου τόνου

ποο υΙοθετήθηκε πρόσφατα στη φιλοσοφΙΟΙ (μτφρ.
Βαγγέλη Μπιτσώρη)
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

GUSTAVE COURBET : Έπιστoλ~ προς τον 'Υπουργο
Καλών Τεχνών, 23 ΊουνΙου 1870 (μτφρ. Λήδας
Παλλαντ[ου)

D .A.F. de SADE : Έπιστoλ~ προς τον &στuνoμικo 8ι
εuθυντη Chenon, 19 ΊουλΙου 1789 (μτφρ . Λή
δας ΠαλλαντΙου)
ΠΑΙΔΙΚΑ

CHARLES PERRAULT:

ΤΙΧ παραμύθια (μετάφραση

Δέσποινας Καμπάνη-Δετζώρτζη
βουρες του
σημειώσεις

-

με τΙς γκρα

GUSTAVE DORE καΙ μΙα μελέτη
του J ean-Pierre Gollinet)

και

J.M.-BARRm: Π'ητερ Πάν(εΙκονογράφηση του Edward

Ardizzone -

μτφρ. ΒασΙλη Βασικεχαγι6γλου)

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ

ΚrΡΙΤΣΟΠΟΙΆΟΣ

-

ΑΝΘΗ ΔΟΞΙΑΔΗ

-

ΤΡΙΠ: Θέλω νιΧ μου χαρΙσεις κά,τι
ΑΛΕΞΗΣ ΚrΡΙΤΣΟΠΟΙΆΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚrΡΙΑΖΑΝΟΣ

:

:

'Έλα

Μπλοκά,κιος

ΣΕΙΡΑ AΣTYNOMIΚHΣ ΦΙΛΟΛΟΠΑΣ

ARTHUR CONAN DOYLE : Σέρλοκ Χολμς-Το Σ'ημα
των Τεσσάρων (με [να δοκ[μιο του G.K C"HE-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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Ρ Α

καΙ έργοβιογραφία

μτφρ.

-

Αννας

W

'Αντωνlου)

MAURICE LEBLANC : Άρσεv AoυπΕV έναντΙον X~ρλoκ
Σολμς (μέ ένα δοκlμιο τού G.κ. CHESTERTON
καΙ έργοβιογραφlα

μτφρ. 'Αλεξάνδρας Φραγκια)

-

MAURICE LEBLANC: Άpσεv AoυπΕV-Ή Κούφια Βε
λόνα (μέ «έργοβιογραφlα» τού' Αρσέν Λουπέν άπ'

τον

Fr.

Lacαssin

μτφρ. 'Αλεξάνδρας Φραγκια)

-

RA YMOND CHANDLER : ΆντΙο, γλυκιά μου (μέ μιά
έκτενη μελέτη γιά τον

R.

Chαndler καΙ μετάφρα

ση τού 'Ανδρέα' Aπoστoλlδη

- 31

φωτογραφlες)

DASHIELL ΗΑΜΜΕΤΤ: Ή κατάρα των ΝτέlJν (μέ
συμπληρωματικά

D.

αυτ.οβιογραφικά

κείμενα

τού

Hαmmett, φωτογραφlες καΙ μlα μελέτη τού

μεταφραστη

-

μτφρ.

' Αllδρέα ' Αποστολlδη)

AGATHA CHRISTIE : Ό φόνος του Ρότζερ Άκρόυντ
(μέ αυτοβιογραφικά σημειώματα καΙ φωτογραφίες
της Α.

μτφρ. Βασ. Βασικεχαγιόγλου)

Christie -

ERIC AMBLER:
βιογραφικά

Ή μάσκα του ΔlJμ~τριου
σημειώματα

-

(μέ αυτο

μτφρ. Άνδρ.

Άπο

στολlδη)

ROBERT VAN GULIK : Δολοφόνοι καΙ ποιψές - Μια:
όπόθεσl] του δικαστη Τι (μετάφραση Παλμύρας
'Iσμυρlδου)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

:
:

του πολέμου Ι Στο lί.λoγό μου
ΑΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ:

ΑΙ γενεαΙ πιΧσαι

1)

Ή Σ~

μερον ώς α()ριον καΙ ώς χθες
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

:

Γραπτα:

:

'Υψικάμινος

1)

Πpoσωπικ~ Μυ

θολογΙα
Δεμένο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ : Έν80χώρα;
Δεμ!:νο 'Υψικάμινος μέ την Ένδοχώρα:
ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ: Ό Πεθcxμένος Kcxt
~ Άνάσt"cxση

ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ : Πόλεως Kcxt νομου
Δράμcxς πcxρcxμυθkι (Α' Κρατικδ βραβείο μυθι

στορήματος 1984)
ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ : Βοροφρότη (στή σε!

ed τών rrΦvλλαδlωv»)
κ.π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΕΙς τδ φως της ~μέρcxς (ίJ.ΓVωστo
διήγημα - στή aEIed τώv rrΦυλλαδlωv)))
ΗΡΟΔΟΤΟΣ : ΈπτCΙ νουβέλες xcxt τρkι &νέκδοτα: - ΕΙ
σcxγωyfι, μετιiφρcxση xcxt τρkι δoκΙμιcx Δ . Ν. ΜΑ
ΡΩΝΙΤΗ (Α' βραβείο ΛειφΙας

1982)

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΟΥΚΑ ΤΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙ: TCΙ Θεωνόμια:
[Λόγος TέTcxPToc; περΙ θεωνυμkις] (Προο{μιο,
Μιμέλεια Άλέξανδρου Κοσματόπουλου)

ΠΡοκοmΟΣ: Άνέκ80τα: -

Άπόκρυφrι ΙστορΙα: (με-

τάφραση Άλόης Σιδiρη)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: ΠεθcxΙνω σCΙ χώρα:
(Π(!ολόγισμα Δ.Ν. Μαρων{τη)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ : Ή Νέα; Έκκλrισkι του
AΤμcxτoς (ΜΙα θεατρική Άνάσταση)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ:

Ή Άπόρρrιτη Άλ-ή

θβιcx του Κόσμου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: KcxTιXλoyot 1-"

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Κcxτιiλογοι 5-8. ΟΙ
Σκrινες του ΜcxρτυρΙου [Ή ΘεCΙ του Τέλους / Ό
Γλυκkις / Nrιμιωμένα: ~OΛCX / Ό Τουφεκισμος
της ΣcxλoνΙκrιι;]

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ : Άνθρωπωδkι. Ή Ά
νάθεση (ΠροοΙμιο σε μkι χtλιετkι)
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ : Ή K~θoδoς των ΈννιCΙ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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EDMUND KEELEY: Συζ~τη<Πj με τον ΓΙΩΡΓΟ ΣΕΦΕΡΗ (δΕγλωσσο

-

μτφρ.

ΛΕνας Κάσδαγλη)

ΝΑΣΟΣ ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ: Έρωτικο
ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ
ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

:
:

Ποϊ) ζει δ λόκος;
'Ομόκεντριχ 8ΙYjΥήμιχτιχ

[Ή Ιστο

ρLιx της ''Ολγιχς Ι MιxυρόΙXσ7tΡO Ι Τ' άόριχτα κιχΙ
τιΧ δριχτιΧ]

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΤΛΟΣ: Το &λγoςτηςά:φ~ς
ΑΛΕΞ. ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΤΛΟΣ: ΆνΙΧβΙΧθμοΙ κιχΙ στάσιμιχ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

: Ή KΙτη<Πj της Σύμφυ<Πjς

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΣ:

'Ο ψιeυρoς της Περσε-

φότης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

:

ΒΙος ΠιχράλλYjλος (ίστο-

ρ/α ζωγραφισμέιιη άπα τΟν Γ . ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ)
ΕΛΕΝΑ ΠΕΓΚΑ

: Αύτη θεριVΗ
: KρΙ<Πj (άφ~Y'YJμιχ)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ : ΖωγραφικοΙ πΙνιχκες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΗΝΟΣ
ΑΝΔΡ·ΕΑΣ

κιχΙ

Ι8ιότροπιχ ζωα (Διηγήματα)
ΠOIHTIΚEΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΤΧΗΣ : Πoι~μιxτιx 1934-1937, με τη
συν08εΙιχ 19 σχε8Ιων της l8ιιχς tποχ~ς, τριών

u-

8ιχτογριχφιων κιχΙ 8ύο μπΙΧλέτων

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ:

MυθoλoγLιx 8εύτερYj (με δύο

έγχρωμες εΙκόνες τού Γιώργου Σταθόπουλου)
ΔΙΟΝΤΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ : Με μιιΧ τρελΥ) σ08ειιΧ
ΔΙΟΝΤΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ: ΒιβλΙο Πρώτο
ΔΙΟΝΤΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ: Τέσσεριχ(σειρα ((ΦυλλαδΕων)))
ΔΙΟΝΤΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ: ΆκόμYj μιιΧ φοριΧ [Τυφλο το-

πΙο Ι ΤοπογριχφΙες Ι Δεκατέσσερα σονέτιχ]
ΔΙΟΝΤΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ: ΔΙγιχμα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΤΛΙΔΗΣ

: Μουσουλμάνος 8ρόμος (με

σχέδια τού •Αλέκου Φovντoυκλή)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΤΛΙΔΗΣ : Ή ιxΤρε<Πj της τΙγΡYjς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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ΑΓΡΑ

ΑΛΟΗ ΣΙΔΕΡΗ

: Πλήρης ήμερων
: 'Όψεις δνεΙρων
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ : 'Αλγόρυθμος
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ : Ό μέσσι π&.νθηρσις
ΝΙΚΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ : τα: ιΧπο κήπων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ : ΆρχΥι σοφΙσις
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΠΟΤΛΗΣ : ΓεθσημσινΥι

ΑΛΟΗ ΣΙΔΕΡΗ

Le Cerceau

BLANCHE MOLFESSIS:

(γαλλικα ποιή-

ματα)

BLANCHE MOLFESSIS :
Σ.Σ . Χ1\.ΡΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΟΝΑΣ

Croisiere sur le Styx

: Ή οΙκειότητσι των σιΙνιγμάτων

: ΕΙδωλοσκόπιο (με 3 εΙκόνες τού

Ν.Γ. Πεντζlκη)

ΑΛΕΚΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

: Αυτόπτης μ&.ρτυρσις
: Άλ'ijτις Μοίρσι

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΣΟΤ: τα: σημείσι
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΜΠΙΛΗ ΒΕΜΗ

: Ό μετσινάστης
: ΤοπΙο πο'; σε λένε ποΙημσι

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΤΖΙΑΝΗΣ

Γιάννη Τσαρούχη

χνικης τού Βιβλlου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΟΤΚΑΣ:

Άκουσιρέλλες (είσαγωγη

:

Β' Βραβείο Τέχνης καί Τε

-

Ζάππειο

-

Σχέδια

1982)

1928-1936 (πρόλογος

Διονύση Καψάλη)
ΜΑΡθΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΓΛΟΤ:

Ή

εΙκόνσι

του

σώματος

στη ζωγρσιφικΥι του ΧΡΟΝΗ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΤ (δl
γλωσσο)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΤΧΟΠΑΙΔΗΣ

: Πρότσιση για: μια: σιυτο

βιογρσιφΙΟΙ (σχέδια)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΤΧΟΠΑΙΔΗΣ:

Ζωγρσιφικ-η

1965-1986

ίΕκδοση Δημoτικijς Πινακοθήκης Ρόδου)
ΑΛΕΚΟΣ

Β.

ΛΕΒΙΔΗΣ: ΖωΥρσιφικΥι

ΑΛΕΚΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ

:

ΕΙκονογρσιφ(ει;

1982-1986

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΓΙΟΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

Α

r

ρ

Α
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: ΒΙος Ποιράλληλος (Ιστο

ρ{α γραμμένη άπο τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ Κ. ΔΟΞIΑΔΗ)

ΑΡΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΤ

100

: 'ΑντΙξοες auv&ijxet;
Toi3 1797 που etxovoypoιιpoi3v την 'Iovστ{νη κοιΙ την ' Ιουλιέττα Toi3 μoιpΚ'ήσ~oυ ΝΤΕ

Γκροιβοi3ρες

ΣΑΝΤ ('Εκδόσεις Μαϋρος 'Άγγελος)
Βλ . έπΙσης:
τα σχέ8~oι

Toi3 PABLO PICASSO

στην !κ8oσ-/j του

γνωστου άριστουργήματος του

wA_

Balzac

τα σχέ8~oι κοιΙ τΙς ύ8oιτoγpoιιplες του

ΓΙΑΝΝΗ

ΤΣΑ

ΡΟΤΧΗ στην fκ8oσ-/j των Ποιημάτων του
Τις γκροιβουρες του GUSTAVE DOKf: στα Παραμύθια
του

Perrault

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ

ΑΡΗΣ

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Μελέτες κοιΙ κοιτοισκευες

(όλο το άρχιτεκτονικο έργο του άπ' το

1938 ως το

μέ κεΙμενα, σχέδια, όψεις, κατόψεις καΙ

1978,

φωτογραφlες

-

δΙγλωσση έκδοση)

ΑΡΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ:

Γ~α

την

άpχιτεκτoν~κη

(δημοσιεύματα σέ έφημερΙδες, σέ περιοδικα καΙ

σέ βιβλΙα

-

ΒιβλιογραφΙα,

ΑΡΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ:
:η

•Η

1940-1982)

ΆμοιρτωλοΙ κοιΙ κλέφτες

άπoyεΙωσ-/j της ciPX~TEXTov~x'ijt;

LE CORBUSIER : ΚεΙμενοι γ~α την 'Ελλάδοι, ιΡωΤΟΥΡΟΙ
φΙες κοιΙ σχέ8~oι (εΙσαγωγή

-

έπιμέλεια Γιώργου

Σημαιοφορlδη, μετάφραση Λ. ΠαλλαντΙου)
ΗΜΕΡΟΛΟΠΑ

Ήμεpoλ6γ~o 198~
Ήμεpoλ6γ~o

- Γυνοιίκες άπα τ' 'Αλγέρι
1988 ('Ατζέντα τυπωμένη αέ χαρτί περι-

τυλΙγματος)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Α

r

ρ

Α
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

'Έπεσεν "ιρωικω, μαχόμενος την

12'1)'01 Αόγοόστου
1921 καΙ C>pιxv Η.10' (Ή άλληλογeαφlα σέ 112

εγχeωμες

καΙ

μαve6ασπeες

κιleτ-πoστdλ

του

στeατιώτη ΓΕΩΡΓΙΟ"Ι' Μ . ΜΑΓΝΗ στη Mικeασια
τικη έκστeατεEα

- •Aexeio •Ακύλα

Μήλλα)

LEWIS CARROLL : ΓριΧμμιχτα στα κοριτσιΧκιιχ κι:ιΙ φω
τογραφΕες (σvγκεντeωτικη [κδοση

80

δημοσιευ

μένων κατά καιeoυς φωτογeαφιων dπό κοeιτσά
κια, που σvνoδεύovν τά Γeάμματα του

roll,

Lewis

Cαr

μέ μΕα εΙσαγωγη του φωτογeάφοv Brαssαi)

ΑΡΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟ"Ι': ΠεριστιXσεr.ς Ι
φωτογeαφlες

Circumstances (50

- δΕγλωσσο)

ΛΙΖΗ ΚΑΛΛΙΓΑ: χωρος καΙ

ματια/Sίte

and Sight

('Έκδοση του KΈVTeov Σύγχeονης Τέχνης 'Ιλε
άνα ToΎVτα)

Ό

JAMES DEAN καΙ δ RONALD REAGAN στο θεα
τρικο Ιργο The Dαrlt, Dαrlt HoU1's, 1954 κCΊρτ-πoστιlλ

CΙφισπαι
ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ

σ . Κ.

:

CHESTERTON: Al.σxYJ •Aλλόκoτω~ Έπιιγγιλ
μιΧτων (μτφe . Γα{Jelηλ Ν. ΠέντζΕκη)

CHODERLOS DE LACLOS : ΈπικΙνΙΙυνες σχέσεις (μτφe .

•Α"δeέας

Στάικος

ΕΙσαγωγη

-

Andre

Mαlrαux

καΙ κεΕμενα τών Bαudelαire, Μ. Blαnchot κ. (1.)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΠΟ"Ι'ΛΗΣ: ΤρΙτον ά.πο τη ς ά.λ'l)θεΙαζ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1989
I<'RANCIS BACON-DAVID SYLVESTER: Ή 6>μό
τητιι των ΠfιχγμιΧτων. Συ~'I)τησtιι; (μετάφeαση
Σπύeov Παντελάκη)

MARCEL DUCHA1IP -

PIERRE CABANNE : Ό μ'lj

χιxvικoς τοσ χιxΜΊVoυ χρόνου. ΣU~'ιjτησcις (μτφe.
Λlλια" Steαd - Δασκαλοπούλου καΙ KtJetUo,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

2ι:ιρρης

r

ρ
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Α

μέ κεΙμειια των Α.

-

λας, Octαvio ΡαΖ,

Lebel

Α

Breton, Ν. Κάλ
J. Johns, R. Hαmilton, R.

κα.)

ΔΙΟΝΤΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ: Πσφιi8oσ'l) κιχΙ μετιχφορα:
ΔΙΟΝΤΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
δέλτος

: Το έλιχτηριο, δ σεισμος κιχΙ Τι
- ΤΟ κΙΧθεστώς του wxιxEou στο fpyo του

Άνδρέιχ ΈμπειρΙκοu

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ: ΣuνΙΧξάρι Άντρέιχ Κορδοπά
τ'l) (α' και β' τόμος)

ROBERT LOUIS STEVENSON: Ό δuνιχμιτιστης (Β'
μέρος dπό τίς «Νέες χlλιες και μιά νύχτες»

τάφραση

-

με

Τάσου Δενέγρη)

ANDRE GIDE - MARCEL PROUST: Δύο lπιστολές
(μετάφραση Νάσου Δετζώρτζη)
ΠΛΙΝΙΟΣ

: Για: την ιiρχιxΙΙX tλλ'l)νικ~ ζωyριxφικ~ (( Φυ

σικη Ίστoe(α ι),

350

Bιβλlo

-

μετάφeσ.ση Τά

σου Ρούσσου)
ΜΑΤΙΝΑ ΜΟΣΧΟΒΗ

: "EVΙXpeP1j !σx'l)σ1j

LEONARDO ΟΑ VINCI: Σ'Ι)μιιώaιις πιρΙ ζωyρlXφικ~ς
(μετάφeαση Τζιιιη, Μαστοράκη)

GERARD ΟΕ NERVAL: 'Ωρε:λι« (μΒτάφραση Δημή
τρη Δημητeιάδη)

