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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ο 12ος αιώνας στο Βυζάντιο, όπως και προηγουμένως ο 11ος, ήταν μια 

εποχή δημιουργικής αλλαγής στον ανατολικό κόσμο. Υπήρξε η γόνιμη 

ώθηση για εξελίξεις που επηρέασαν την επιστήμη, την τέχνη και την 

λογοτεχνία. Αυτά τα νέα δεδομένα δεν επηρέασαν μόνο τις μορφές 

πολιτισμού αλλά και τη συνολικότερη ιδεολογία. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία, πρόκυψε μια ιδιαίτερη πολιτισμική ποιότητα, που έκανε τη 

συγκεκριμένη περίοδο να ξεχωρίζει από όλες τις άλλες1. 

   Στην εν λόγω περίοδο εντάσσεται και το έργο Βαγώας του λογίου 

Νικηφόρου Βασιλάκη, το οποίο θα μας απασχολήσει στη συγκεκριμένη 

εργασία. Μέσω της διερεύνησης και του σχολιασμού του κειμένου του 

Νικηφόρου Βασιλάκη «Κατὰ Βαγώα μελέτη», ιχνηλατούνται ιδιαίτερες 

πτυχές του εκκλησιαστικού βίου στο Βυζάντιο, ο οποίος ταλανίστηκε από 

τις αιρετικές απόψεις κάποιων που παρασύρθηκαν σε δογματικές 

παρερμηνείες. Η παρούσα εργασία θα κινηθεί προς την ανίχνευση των 

ιδιαιτέρων συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέγραψε ο Βασιλάκης το 

έργο αυτό, θα διερευνήσει τις κοινωνικές και πολιτισμικές του 

προεκτάσεις, τα πρόσωπα που εμφανίζονται, και αν αυτό το έργο 

εξωτερικά πληροί τα κριτήρια ενός δικανικού λόγου.  

   Η Κατά Βαγώα μελέτη, ως πλήρης λόγος και όχι αποσπασματικός, είναι 

ένα κατηγορητικό κείμενο εναντίον αυτών που διέπραξαν την έκνομη 

πράξη μόλυνσης των εικόνων και συνάμα υπερασπιστικό του ανθρώπου 

που κατηγορήθηκε άδικα από τους παρανομήσαντες. Ο ρήτορας 

αποσκοπεί μέσω του κειμένου να αναδείξει την φαυλότητα της πράξης 

των κατηγορουμένων και ότι στράφηκαν κατά των εικόνων εν πλήρει 

συνειδήσει και συνεργία. Από το περιεχόμενο της Ὑπόθεσις καθίσταται 

αντιληπτό ότι στο κείμενο θα αναπτυχθούν τα συμφραζόμενα ενός 

αδικήματος κατά των ιερών εικόνων. Ο ρήτορας με το κατηγορητήριο 

κατά των συνεργών, Βαγώα και Ιεροθέου, αποκαλύπτει το αδίκημα σε 

όλες του τις πτυχές. 

   Το κείμενο «Κατὰ Βαγώα μελέτη» πληροί τα λογοτεχνικά κριτήρια ενός 

δικανικού λόγου αλλά ουσιαστικά πρόκειται για ένα κείμενο που δεν 

εκφωνήθηκε ποτέ σε ανάλογο περιβάλλον, και συνεγράφη από τον 

                                                           

1
 Magdalino, Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α’ Κομνηνού, 64.  
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ρήτορα προς γλωσσική εκγύμναση, αφού χρησιμοποίησε διάφορα 

συμφραζόμενα από προηγούμενα ενδοεκκλησιαστικά γεγονότα για να 

δημιουργήσει μια φανταστική υπόθεση σχετική με αιρετικές πρακτικές 

που σκοπό είχαν να αποσταθεροποιήσουν την ευταξία μέσα στην 

Εκκλησία.     

   Ο κύριος άξονας της εργασίας απαρτίζεται από τη μετάφραση του 

κειμένου του «Βαγώα», στηριγμένη στην έκδοση του A. Garzya, και από τα 

σχόλια, που θα οδηγήσουν στην εξερεύνηση πτυχών του εκκλησιαστικού 

και πνευματικού βίου στο Βυζάντιο του 12ου αιώνα.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Νικηφόρος Βασιλάκης προερχόταν από μία οικογένεια με μακρά 

στρατιωτική παράδοση, και πιθανόν ήταν ο εγγονός ενός στρατηγού του 

11ου αιώνα, του Νικηφόρου Βασιλακίου2, ο οποίος, ως δούκας του 

Δυρραχίου, είχε ηγηθεί στασιαστικού κινήματος με σκοπό τον σφετερισμό 

του θρόνου από τον Νικηφόρο Γ’ Βοτανειάτη3. Επίσης, ο Νικηφόρος 

Βασιλάκης είχε έναν μικρότερο αδελφό, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος 

ακολουθώντας στρατιωτική και διπλωματική καριέρα, πέθανε σε μια 

εκστρατεία στη νότια Ιταλία στις 28 Μαΐου 1156, όταν τα βυζαντινά 

στρατεύματα, με επικεφαλής τον Μιχαήλ Παλαιολόγο και Ιωάννη Δούκα, 

ηττήθηκαν στο Βρενδήσιον από τον βασιλιά τον Νορμανδών, Wilhelm Α’4. 

Ο Νικηφόρος πληροφορήθηκε τον θάνατο του αδελφού του το 1157, όταν 

ήταν εξόριστος στην Φιλιππούπολη5.  

   Από την άλλη, ο Νικηφόρος, αφού έλαβε επιμελημένη παιδεία και είχε 

και ιδιαίτερη κλίση προς αυτήν, νωρίς εισήλθε στην υπηρεσία ενός θείου 

της μητέρας του ως γραμματέας, όπως μαρτυρεί στον αυτοβιογραφικό του 

πρόλογο που πρόταξε στην έκδοση των έργων του. Ο ρόλος του ήταν να 

διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του συγγενή του ο οποίος ήταν 

αυτοκρατορικός αξιωματούχος6. Αρχικά σκόπευε να ακολουθήσει τα 

βήματά του αλλά γρήγορα τροποποίησε τις βλέψεις του. Αποφάσισε ότι η 

ένταξή του στον πατριαρχικό κλήρο θα του πρόσφερε μεγαλύτερες 

ευκαιρίες βάσει των εγνωσμένων πνευματικών ικανοτήτων και γνώσεων 

που κατείχε. Προτού όμως ενταχθεί στις τάξεις της Εκκλησίας, υπήρξε 

δάσκαλος θεωρητικών μαθημάτων και δόκιμος ρήτορας. Η 

επαγγελματική του σταδιοδρομία κορυφώθηκε στα 1140, όταν κατέλαβε 

τη θέση του διδασκάλου του Αποστόλου στον ναό της Αγίας του Θεού 

                                                           

2 Σχετικά με την οικογένεια: J.-C. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), Paris 

1990, 86-87, 349. // A. Garzya, «Un lettré du milieu du XIIe siècle: Nicéphore Basilakes», Revue 
des études sud-est européennes 8 (1970), 612.   
3 G. Ostrogorsky, Ιστορία του βυζαντινού κράτους, Αθήνα 1993, τόμ. Β’, 239.  
4 A. Pignani, Niceforo Basilace, Progimnasmi e monodie, Naples 1983, 235 και επίσης τα σχόλια, 

61-65.// Ἰωάννης Κίνναμος, Ἐπιτομή, ed. A. Meineke, Βόννη 1836, 170-171.  
5
 A. Pignani, Niceforo Basilace, Progimnasmi e monodie, Naples 1983, 63. 

6 Ἐπιστολιμαίων δὲ περὶ γραμμάτων, τῷ μὲν πρὸς μητρὸς θείῳ πολλῷ τούτων ἐδέησε καὶ 
ἡμεῖς ὑπεδρηστεύσαμεν, ὅτι καὶ πολύφιλος ἦν ὁ ἀνὴρ καὶ ὡς ἐκ τύχης ἔχων τὸ ἀξιωματικὸν 
καὶ σεμνόν, καὶ πρὸς πολλοὺς μὲν εἰκὸς ἦν τοιοῦτον ὄντα ἐκεῖνον χαράττειν ἐπιστόλια, 
παρὰ πολλῶν δὲ κομιζόμενον αὖθις δεξιοῦσθαι τούτους τὰ φιλικά· τὸ γὰρ ἄφιλον 
ἀπαρήγορον καὶ ὡς ἐν ἀρχαῖς ἥκιστα χρήσιμον, Or. et epist., 5.  
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Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη7. Το καθήκοντά του περιλάμβαναν τον 

δημόσιο σχολιασμό των επιστολών του αποστόλου Παύλου και τη 

διατήρηση της ηθικής ακεραιότητας των κατοίκων. Από αυτή του τη θέση 

είλκυσε μεγάλα πλήθη, γεγονός που κίνησε τον φθόνο κάποιου 

υψηλόβαθμου μέλους της Εκκλησίας, ο οποίος προσπάθησε να του 

επιβάλει να χρησιμοποιεί μια άλλη ερμηνεία για τις επιστολές του 

αποστόλου Παύλου, την οποία ο Βασιλάκης απέρριψε λόγω της χαμηλής 

πνευματικής της αξίας8. Έτσι, ο Βασιλάκης παραπονείται έντονα για τη 

συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου, ο οποίος αναφέρθηκε από τον ίδιο ως 

«ὁ τῆς ἐκκλησίας πολιτάρχης». Ο εκδότης του κειμένου, Garzya, θεώρησε 

ότι αυτός ο εχθρός ήταν ο Μιχαήλ Ιταλικός, μητροπολίτης 

Φιλιππουπόλεως, ένα άτομο με διασυνδέσεις στην αυτοκρατορική αυλή, ο 

οποίος πριν χειροτονηθεί μητροπολίτης ήταν διδάσκαλος του 

ευαγγελίου9. Ο Βασιλάκης μάλλον αναφερόταν στην πρώιμη περίοδο της 

σταδιοδρομίας του, κατά τη δεκαετία 1140-1150. Άρα, όπως ισχυρίζεται ο Ι. 

Πολέμης σε σχετικό άρθρο, ενδέχεται να αναφέρεται σε κάποιον από τους 

χρηματίσαντες πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως κατά το δεύτερο μισό 

του 12ου αιώνα10.  

   Σύμφωνα με την ερμηνεία του Garzya, ο συγκεκριμένος εχθρός του 

Βασιλάκη, είτε ήταν κάποιος πατριάρχης είτε ο Μιχαήλ Ιταλικός, είχε 

συνθέσει κάποια σχόλια στις επιστολές του Παύλου, από όπου έπρεπε ο 

Βασιλάκης να αντλήσει το υλικό διδασκαλίας του. Ο Βασιλάκης αναφέρει 

ότι το κείμενο αυτό ήταν αφιερωμένο σε κάποια από τις προηγούμενες 

αυτοκράτειρες11· ο Garzya αναφέρει ότι η γυναίκα αυτή πρέπει να ήταν η 

Ειρήνη Δούκαινα12.  

   Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο Reinsch υπέδειξε ότι μια πλημμελής 

ανάγνωση μιας αντωνυμίας στο χειρόγραφο Scorialensis Υ-ΙΙ-10 (265) 

οδήγησε τον Garzya σε λανθασμένο συμπέρασμα13. Η επικρατέστερη 

                                                           

7 Or. et epist., 6, 25.// P. Magdalino, «The Bagoas of Nikephoros Basilakes», στο: Studies in 
comparative legal history, Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity-Middle Ages), University of 

California 1993, 49. // A. P. Kazhdan-Ann Wharton Epstein, Αλλαγές στον βυζαντινό 
πολιτισμό, 203. // H. Maguire, Art and Eloquence, 17.  
8
 Or. et epist., 6, 25-7, 4. 

9
 A. Garzya, «Intorno  al Prologo di Niceforo Basilake» JÖB 18 (1969), 66-68 στο: Studi e 

interpretazione di testi bizantini, XII, Variorum Reprints, London 1974. 
10

 I. Polemis, «A note on the Praefatio», 606. 
11

 Or. et epist., 6, 31-32. 
12

 Or. et epist., 6, σημ. 31 του apparatus fontium. 
13

 BZ 80 (1987), 86. 
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εκδοχή για τον συντάκτη αυτών των σχολίων στις επιστολές του Παύλου 

είναι ο Θεοφύλακτος Αχρίδος ο οποίος είχε συγγράψει σχόλια με την 

παρακίνηση της Μαρίας της Αλανής, στην οποία τα είχε αφιερώσει14. 

Είναι δυνατόν να υποτεθεί ότι όλα τα σχόλια του Θεοφυλάκτου 

συνετέθησαν με την παρακίνηση της πρώην αυτοκράτειρας. Ο Βασιλάκης 

διαμαρτυρόταν για την χρήση αυτών των σχολίων επειδή δεν ήθελε να 

βασίζεται σε ένα κείμενο ερμηνευτικό των Επιστολών του Παύλου, 

προορισμένο να κολακεύσει μια γυναίκα15.        

   Ο Βασιλάκης στα 1155-1156 αναμίχθηκε σε μια χριστολογική έριδα, που 

αφορούσε τη θεία ευχαριστία, η οποία βασίσθηκε σε μια φράση της ευχής 

του χερουβικού ύμνου «Σὺ εἶ ὁ προσφέρων καὶ ὁ προσφερόμενος» κατά 

την τέλεση της θείας ευχαριστίας. Ο Βασιλάκης, ο Μιχαήλ ο του 

Θεσσαλονίκης και ο Ευστάθιος Δυρραχίου υποστήριξαν, εν αντιθέσει με 

τον διάκονο Βασίλειο που η θέση του ήταν ότι ο Χριστός όχι μόνο 

πρόσφερε τη θυσία αλλά και ως Θεός και αχώριστο πρόσωπο της Τριάδος 

την έλαβε, ότι η θυσία του Χριστού προσφέρθηκε στον Θεό Πατέρα μόνο 

και όχι στον Υιό Λόγο. Το θέμα απέκτησε σύντομα διαστάσεις μεταξύ του 

κλήρου, ώστε οδηγήθηκε προς επίλυση στη Σύνοδο τον Ιανουάριο του 

1156. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Μιχαήλ ο του Θεσσαλονίκης 

υπεχώρησε. Τότε ο Βασιλάκης βρήκε υποστηρικτή τον Σωτήριχο 

Παντεύγενο, πρώην διδάσκαλο του Ψαλτήρος, ο οποίος, ων διάκονος, είχε 

εκλεγεί για να καταλάβει τον θρόνο του πατριαρχείου Αντιοχείας. Ο 

Παντεύγενος συνέγραψε ένα έργο στην μορφή των πλατωνικών 

διαλόγων και υποστήριξε ότι η θυσία του Χριστού προσφερόταν μόνο 

στον Πατέρα. Στις θέσεις του παρέμεινε αμετακίνητος, και έτσι παρέστη η 

ανάγκη να παρέμβει, με τη σύγκληση νέας συνόδου τον Μάιο του 1157, ο 

ίδιος ο αυτοκράτορας, Μανουήλ Α’ Κομνηνός, με την ιδιότητά του ως 

επιστημονάρχης, με απώτερο σκοπό να σταματήσει προσωπικά ο ίδιος την 

έριδα αυτή και να αποκατασταθεί η τάξη στην Εκκλησία. Ο Βασιλάκης 

υπεχώρησε τελικά και αναγνώρισε ότι ήταν ο πρώτος που είχε αντιτεθεί 

στις ορθόδοξες απόψεις. Ο Παντεύγενος συνέχισε τον αγώνα για τις 

απόψεις του και τελικά καταδικάστηκε και εκθρονίστηκε. Η αίρεση αυτή, 

που αποπειράθηκαν να ξεκινήσουν οι προαναφερόμενοι, αποτυπώθηκε 

                                                           

14
 Théophylacte d’ Achrida Lettres. Introduction, texte, traduction et notes par P. Gautier (CFHB 

XVI/2), Thessalonike 1986, 81-84). 
15 Polemis, «A note on the Praefatio», 607. 
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στο Συνοδικόν της Ορθοδοξίας στη σειρά των αναθεμάτων. Ο Βασιλάκης 

όμως δεν παρέμεινε ατιμώρητος: απολύθηκε από τη θέση του και 

εξορίσθηκε από την Κωνσταντινούπολη στη Φιλιππούπολη της Θράκης16.  

    O «Βαγώας» είναι συνθεμένος ως μελέτη, όπως μαρτυρεί και ο ίδιος ο 

τίτλος του. Οι μελέτες ήταν λόγοι που γράφονταν για άσκηση των 

εκπαιδευομένων στη ρητορική, που συχνά με τα εξωπραγματικά τους 

θέματα εξυπηρετούσαν μόνο την εξάσκηση στο συγκεκριμένο είδος. 

Χρησίμευαν αποκλειστικά ως υποδείγματα και πολλές φορές 

απαγγέλλονταν στα πλαίσια της σχολικής ζωής. Στην Ύστερη 

Αρχαιότητα οι σοφιστές τους παρήγαν σε μεγάλες ποσότητες17. Μία 

μελέτη έπρεπε να πληροί δύο προϋποθέσεις: α) να είναι η αναπαραγωγή 

ενός δημοσίου λόγου, β) να είναι πλήρης λόγος και όχι κάποιο 

απόσπασμα. Η αποσπασματικότητα απορρίπτεται διότι ο ολοκληρωμένος 

λόγος θα προσέφερε στον μαθητή της ρητορικής μια πλήρη εικόνα του 

είδους. Με το συγκεκριμένο είδος οι ρητοροδιδάσκαλοι εξασκούσαν τους 

μαθητές τους στην inventio, δηλαδή στην εὕρεσιν, για το πώς θα 

μεταχειρισθούν με επιτυχία μία προκύψασα υπόθεση. Η μελέτη δηλαδή 

είχε δύο στόχους: την πρακτική άσκηση και τη μετάδοση της ικανότητας 

για μια φανταστική λογοτεχνική σύνθεση από τον μαθητή που ασκείτο18. 

   Έτσι, λοιπόν, το κείμενο Κατά Βαγώα μελέτη είναι ένα σχολικό κείμενο 

(declamatio), το οποίο είχε στόχο την εξάσκηση των μαθητών στη 

συγγραφή δικανικών λόγων· λειτουργεί δηλαδή ως υπόδειγμα δικανικού 

λόγου.  

   Η δομή, βάσει της οποίας διαρθρώνεται ο συγκεκριμένος λόγος, αλλά 

και το περιεχόμενο αποδεικνύουν ότι μπορούμε να τον κατατάξουμε στο 

είδος του δικανικού λόγου. Η δομική του σύσταση είναι η εξής:  

• Ὑπόθεσις 

                                                           

16 Σχετικά με την αίρεση βλ.: Ed. V. Grumel, Les Regestes des Actes du Patriarcat de 
Constantinople, vol. I, fasc. 2-3, συμπλήρωσε ο Jean Darrouzès, Paris 1989, n. 1038 σ. 495, n. 

1039 σ. 496, n. 1041 σ. 498, n. 1042 σ. 499, n. 1043 σ. 500. // M. Angold, Η βυζαντινή 
αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204, 420-421· Angold, Church and society in Byzantium 
under the Comneni, 82. // H. G. Beck, Ιστορία της ορθόδοξης εκκλησίας στη βυζαντινή 
αυτοκρατορία, Αθήνα 2004, τόμ. Β’, 61.   

   Σχετικά με την εξορία βλ.: Β. Ν. Τατάκης, Η βυζαντινή φιλοσοφία, 209. // A. P. Kazhdan-

Ann Wharton Epstein, Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό, 204. // Magdalino, Η 

αυτοκρατορία του Μανουήλ Α’ Κομνηνού, 535.//  G. A. Kennedy, Greek Rhetoric Under 
Christian Emperors, 316.   
17 H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. Α’, 162.  
18 D. Russell, Greek Declamation, Cambridge 1983, 12.  
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• Προθεωρία 

• Προοίμιον:  παράγραφοι 1 και 2. 

• Ἀγῶνες, παράγραφοι 3-26: Στους ἀγῶνες εντάσσεται η πίστις, το 

σύνολο των επιχειρημάτων που αναπτύσσει ο ρήτορας. Το κύριο 

μέρος των ἀγώνων αποτελείται από αποδεικτικά και ελεγκτικά 

επιχειρήματα (πίστις, παράγρ. 3-9, 12-16 και ἔλεγχος 10-11, 17-26). 

• Ἐπίλογος: παράγραφοι 27 και 28. 

    

   Η εξέταση της δομής του έργου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι 

πλήρως προσαρμοσμένο στις επιταγές της δικανικής ρητορικής. Ξεκινάει 

με το προοίμιο, στο οποίο διατυπώνει την αιτία σύνταξης αυτού του 

κατηγορητηρίου μπροστά στους δικαστές και ενημερώνει για το αδίκημα 

που διεπράχθη. Επίσης, στους ἀγῶνες, στην επιχειρηματολογία του 

δηλαδή, διαπιστώνεται ότι διαιρεί σε αποδεικτικά και ελεγκτικά 

επιχειρήματα, διότι δεν έχει μάρτυρες και έτσι ο ίδιος προχωρά στον 

έλεγχο των κατηγορουμένων, προσπαθώντας να τους κάνει να 

ομολογήσουν. Στον επίλογο, στις δύο τελευταίες παραγράφους, 

προτρέπει στην τιμωρία των ενόχων από το «δικαστήριο» προκειμένου να 

εξαλειφθούν οι υποκριτές και οι «ψευδόχριστοι», όπως λέει ο ίδιος. 

   Η μέθοδος, την οποία ακολούθησε, αναλύεται στην Προθεωρία, που 

προηγείται του κυρίως κειμένου. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι 

χρησιμοποίησε την τεχνική που πρότεινε ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, 

διότι αυτήν θεωρούσε ως πιο επιτυχή. Η υπόθεση που συνθέτει, 

βασισμένος στη θεωρία των στάσεων του Ερμογένη, έχει ως δομικό 

συστατικό περιεχομένου το εἰκός, όπως ο ίδιος αναφέρει, βάσει του οποίου 

ο ομιλητής πρέπει να πλέκει τα επιχειρήματά του, αδιαφορώντας για την 

πραγματική αλήθεια. Δηλαδή, η παρουσία της πιθανότητας είναι έντονη 

και καταλυτική, όσον αφορά στην αποκάλυψη της αλήθειας. Επίσης, η 

τακτική του είναι να συνθέσει αυτό το κείμενο ώστε να υποκαταστήσει 

την έλλειψη μαρτύρων, χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις· αυτό το κάνει για 

να μην φανεί ότι το κατηγορητήριό του είναι αστήρικτο.   

    Το κίνητρο του Βασιλάκη για τη συγγραφή του έργου «Βαγώας» ήταν 

εμμέσως να σατιρίσει αλλά και να καταγγείλει τη χαμηλή ηθική ποιότητα 

ορισμένων μελών του ανώτερου κλήρου, λόγω των διαφόρων ύποπτων 

πρακτικών και ενεργειών που είχαν ακολουθήσει για να ανέλθουν σε 

υψηλές θέσεις. Επίσης, όπως είναι δυνατόν να τεκμαρθεί από τα 
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συμφραζόμενα του λόγου, ο Βασιλάκης χρησιμοποιώντας τον ψόγον 

αναδεικνύει τους χαμερπείς τρόπους που μετήλθαν τα πρόσωπα που 

αναφέρει, Βαγώας και Ιερόθεος, για να ανατρέψουν τον κυρ-Κοσμά, 

μάλλον τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κοσμά Β’ Αττικό (1146-

1147)19. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, οδηγούμαστε στην έριδα 

περί του «Σὺ εἶ ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος» που πρόκυψε το 1157. Ο 

Βασιλάκης αναφερόμενος στην εκθρόνιση του πατριάρχη Κοσμά Β’ 

Αττικού, που συνέβη το 1147, αφού είχε κατηγορηθεί για βογομιλισμό, 

ανακαλεί έτσι ένα επεισόδιο από το παρελθόν, προκειμένου να αναδείξει 

ποιος συνωμότησε γι’ αυτό και να αποκαλύψει κάποια τρωτά σημεία του 

παρελθόντος κάποιου άσπονδου εχθρού του που είχε αναμιχθεί στην 

απομάκρυνσή του από την Κωνσταντινούπολη το 1157. Το πιο πιθανό 

πρώτο συμπέρασμα είναι ότι χρησιμοποιεί αυτό το γεγονός της 

συνωμοσίας κατά ενός ευσεβέστατου άνδρα, ως μέσον απολογίας προς τη 

Σύνοδο, για να υπονοήσει ότι και ο ίδιος περιέπεσε θύμα της ίδιας 

ενορχηστρωμένης υπονόμευσης από μέλη του  ανώτερου κλήρου. 

Κοντολογίς, ο Βασιλάκης τοποθετεί εμμέσως τον εαυτό του στη θέση του 

Κοσμά, προκειμένου να παραλληλίσει το δικό του παρελθόν με αυτό του 

πατριάρχη. Ο «Βαγώας», ως υπαινιγμός του ευνούχου και του 

δολοπλόκου ανθρώπου, είναι μια οξεία πολεμική η οποία συνετέθη με 

περισσή ρητορική τέχνη.  

   Σχετικά με το κείμενο του «Βαγώα» έχουν προταθεί πολλές ερμηνείες, 

ιδίως από τους Magdalino, Angold και Garzya που ασχολήθηκαν με το 

ζήτημα. Το όνομα «Βαγώας» είναι αυτό που δίχασε τους ερευνητές που 

θέλησαν να εξακριβώσουν ποιος κρύβεται πίσω από αυτό. Ο Magdalino 

συνδέει το όνομα Βαγώας με τον Σωτέριχο Παντεύγενο. Επειδή ο 

Παντεύγενος είχε προϊστορία στις κατηγορίες για βογομιλισμό και γενικά 

ήταν αναμιγμένος σε περιστατικά αιρέσεων, ο Magdalino πιστεύει ότι 

ήταν μια κυρίαρχη πνευματική και πολιτική δύναμη στην Εκκλησία, που 

είχε διασυνδέσεις ακόμα και με την αυλή. Έτσι, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι υπήρξε το πρότυπο του «Βαγώα», που η υπόθεσή του 

διαδραματίζεται το 1147, μετά την καθαίρεση του Κοσμά Β’20. 

                                                           

19
 Magdalino, Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α’ Κομνηνού, σ. 445. 

20
 Νικηφ. Βασιλάκης, Or. et ep., σ. 92-110· P. Magdalino, «The Bagoas of Nikephoros Basilakes: 

a normal reaction?», L. Mayali/ Maria M. Mart (επιμ.), Of Strangers and Foreigners (Late 

Antiquity- Middle Ages), Berkeley 1993, σ. 47-63.   
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   O Garzya στην έκδοση του κειμένου του Βαγώα21 αλλά και στο άρθρο του 

«Il Prologo di Niceforo Basilace», XI, σ. 64, θεωρεί ότι ο Κοσμάς που 

αναφέρεται στο κείμενο είναι απλά μια «μεταμφίεση» του Νικηφόρου 

Βασιλάκη και ότι με αυτόν τον τρόπο κινείται καλυμμένα κατά των 

προγενέστερων εχθρών του. 

   Ο Angold επαναλαμβάνει την άποψη του Garzya σχετικά με τον Βαγώα. 

Ισχυρίζεται ότι ο Βαγώας είναι κάποιος διάκονος της Αγίας Σοφίας που 

ονομαζόταν Βασίλειος, ο οποίος ήταν για καιρό ένας από τους 

μεγαλύτερους εχθρούς του Βασιλάκη22. 

   Η άποψη του Magdalino είναι ότι το πρόσωπο που υποκρύπτεται πίσω 

από το όνομα Βαγώας και του περιστατικού μόλυνσης των εικόνων, είναι 

ο Σωτήριχος Παντεύγενος, αν και δεν είναι εύκολο να τεκμηριωθεί. 

Ακόμα και εάν ο «Βαγώας» δεν οφείλει την έμπνευσή του στον 

Παντεύγενο, το γεγονός ότι ο Βασιλάκης, πρωταγωνιστής στη διαμάχη 

του 1155-1157, ανέσυρε από το εγγύς παρελθόν τις μηχανορραφίες που 

οδήγησαν στην πτώση του πατριάρχη Κοσμά Β’ είναι απλά μια ένδειξη ότι 

τα δύο επεισόδια συνδέονται23. Η πρακτική αυτή της εξευτέλισης των 

εικόνων αποκαλύπτει και νέα στοιχεία για κάποια αναβίωση της 

εικονομαχίας σε μικρότερη κλίμακα. Όπως και να ‘χει, μια ισχυρή 

πιθανότητα είναι ότι ο Βαγώας είναι το προσωπείο που χρησιμοποιεί ο 

Βασιλάκης για τον Παντεύγενο για να του επιτεθεί και να αποκαλύψει 

την εχθρότητά του προς την Εκκλησία, και επιπροσθέτως δείχνει έναν 

άνθρωπο που μάλλον έχει εκτεταμένες διασυνδέσεις με τους Λατίνους, 

υιοθετώντας μάλιστα και επιλογές τους στην θρησκευτική πρακτική.     

                                                           

21
 Garzya, «Una declamazione giudiziaria di Niceforo Basilake», ΕΕΒΣ 36 (1968), 81-103. 

22 Angold, Church and Society, Cambridge University Press 1995, 80, σημ. 38.  
23

 Magdalino, Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α’ Κομνηνού, 454-455. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ- ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

<Κατὰ Βαγώα μελέτη> 

<Ὑπόθεσις> 

 Ἐπέχρισε μέλιτι τὰς τῶν ἁγίων εἰκόνας Ἱερόθεός τις καὶ κατηγόρησε τοῦ 

κῦρ Κοσμᾶ ὡς κοπρίᾳ ἐπιμιάναντος·ξυγκατηγόρησε καὶ ὁ Βαγώας· εἶτα 

ἑάλω αὐτὸς ὢν ὁ μιάνας ὁ καὶ κατηγορήσας, ἐνεβλήθη καὶ εἰς εἱρκτήν, 
ἀπελύθη παρὰ τοῦ Βαγώα· καὶ κρίνεται συνειδότος ὁ Βαγώας. Τὸ ζήτημα 

στοχασμός. προεμπίπτει δὲ ὅρος. μελετῶμαι τὸν κατήγορον.  

Προθεωρία 

Τὸ τὰς πολιτικὰς πλάττειν τῶν ὑποθέσεων οὐ τοῦ τυχόντος οὐδ’ οἷον ἐξ 

ἐπιδρομῆς εὑρεθῆναι. τὸ μὲν γὰρ προευρημέναις κεχρῆσθαι, εἰ καὶ μὴ 

ῥᾷον εἰς τέχνην ξυλλαβεῖν, ἱκανῶς τοῖς πρὸ ἡμῶν ἐπικεχείρηται· κἀκεῖθεν 

ἔξεστιν ἀπαρύεσθαι τῆς ἐπιστήμης, εἰ μή πού τις μαλθακίζοιτο πέρα τοῦ 

δέοντος, ὡς καὶ τὴν μεμασημένην τροφὴν μάζαν ἡγεῖσθαι· τὸ δ’ 

αὐτὸν εὑρεῖν καὶ διαρθῶσαι μόνης τῆς τοῦ Διονυσίου τελεωτάτης ἕξεως. 

μόνῳ γὰρ ἐκείνῳ τῶν ἁπάντων καὶ τοῦτο θεὸς ἐχαρίσατο, ἐξ οὐκ ὄντων 

ὄντα πλάττεσθαι. τούτῳ γοῦν καὶ ἡμεῖς ὡς ἐφικτὸν παρακολουθήσαντες, 

τὸ παρὸν ζήτημα ἐπλεξάμεθα.   Ἔστι δὲ συμπλοκὴ στάσεων, καὶ τὸ μὲν 

τῆς στάσεως καιριώτατόν τε καὶ σκοπιμώτατον κατὰ στοχασμὸν ἐξ 

εἰκότων ἐγείρεται, τὸ δ’ εἰς τοῦτο ξυντεῖνον εἰς τὴν ἰδιότητα ὡρικῶς 

ἀφορᾷ· ὃ καὶ προηγήσεται κατὰ λόγον. δεῖ γὰρ προκαταστῆσαι ὅ τι ἂν 

καλοῖτο τὸ ἔγκλημα καὶ οὕτω τὰ εἰκότα ἐποικοδομεῖν, ἀφ’ ὧν ὁ φεύγων 

εἰς τὸ προδιορισθὲν ἐμπεσεῖται, τὸ μὲν προὔργου τῷ λόγῳ ξυνειδότος 

γράψασθαι, τὸ δ’ ἐπὶ θύραις καὶ προαποδεικνύμενον, εἰ καὶ πάρεργον, ὡς 

δυσσέβεια, τὸ ἐφ’ ᾧ ξυνειδέναι τὸν φεύ γοντα διαγωνιεῖται. τοῦτο τὸ εἶδος 

οἶδε καὶ ὁ θαυμάσιος Ἑρμογένης, ἐν οἷς καὶ περὶ σ υ ν ε ζ ε υ γ μ έ ν ω ν  

σ τ ο χ α σ μ ῶ ν  ἐδίδαξεν· ἀλλ’ ὁ δαιμόνιος τὴν τέχνην Διονύσιος 

ἐ π ι π λ ο κ ὴ ν  μὲν σ τ ά σ ε ω ν  τὰ τοιαῦτα ὀνομάζει, προεξεῦρε δ’ ὅτι καὶ 

ἀνόμοιον ἀνομοίῳ συζεύγνυται.  
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Υπόθεση 

 

   Άλειψε με μέλι τις εικόνες των αγίων κάποιος Ιερόθεος και κατηγόρησε 

τον Κοσμά ότι τάχα τις μίανε με κοπριά· τον κατηγόρησε επίσης και ο 

Βαγώας· έπειτα, συνελήφθη αυτός που τις μίανε και είχε κατηγορήσει, και 

φυλακίστηκε. Απελευθερώθηκε όμως από τον Βαγώα. Ο Βαγώας κρίνεται 

για συνενοχή. 

 Το ζήτημα είναι πραγματικό. Ο ορισμός της πράξης είναι εγνωσμένος. 

Φτιάχνω μελέτη για τον κατήγορο. 

Προθεωρία 

 Το να πλάθεις υποθέσεις με πολιτικό περιεχόμενο δεν είναι τυχαίο, ούτε 

είναι δυνατόν να τις εφεύρεις πρόχειρα. Το να χρησιμοποιείς ήδη 

υπάρχουσες, αν και δεν είναι εύκολο να αξιοποιηθούν βάσει της 

ρητορικής τέχνης, έχει επιχειρηθεί αυτό ικανοποιητικά από τους 

προηγούμενους από εμάς. Και από εκεί είναι δυνατόν να αντληθεί γνώση, 

αν κάποιος δεν παρασύρεται πέρα από το πρέπον, ώστε και την μασημένη 

τροφή να την θεωρεί υλικό. Το να ευρεθεί το ίδιο και να διαρθρωθεί 

ανήκει στην τελειότατη ικανότητα του Διονυσίου. Σ’ αυτόν μόνο από 

όλους ο Θεός αυτό του το χάρισε, από το τίποτα να πλάθει υποθέσεις. 

Αυτό, λοιπόν, και εμείς ακολουθήσαμε επειδή είναι εφικτό, και έτσι 

συνθέσαμε την παρούσα υπόθεση. 

   Υπάρχει συμπλοκή των στάσεων, και το πιο καίριο και αποτελεσματικό 

στοιχείο, σύμφωνα με τα γεγονότα, εξάγεται από τις αποδείξεις· αυτό που 

συντείνει προς αυτό, έχει σχέση με την ιδιότητα αναλόγως, το οποίο θα 

προηγηθεί και στον λόγο. Πρέπει πρώτα να στοιχειοθετηθεί τι είναι το 

έγκλημα έτσι να οικοδομηθούν οι αποδείξεις, από τις οποίες ο 

κατηγορούμενος θα αποδεχθεί αυτό που έπραξε· είναι εύκολο από τη μια 

να κατηγορηθεί ο συνένοχος μέσα στον λόγο, από την άλλη είναι ήδη 

αποδεδειγμένο, αν και είναι πάρεργο γιατί είναι ασέβεια, και 

ανταγωνίζεται τον κατηγορούμενο. Αυτό το είδος το γνώριζε και ο 

θαυμάσιος Ερμογένης, ο οποίος δίδαξε για συνεζευγμένους στοχασμούς. 

Αλλά ο δαιμόνιος στην ρητορική τέχνη Διονύσιος αυτά τα ονομάζει 

επιπλοκή των στάσεων και ήξερε από πριν ότι ταιριάζει ανόμοιο με το 

ανόμοιο. 
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Ἐπεὶ δ’ ὁ περιδέξιος ῥήτωρ οὐκ ἐν τῷ διώκειν ἁπλῶς γνωρίζεται, ἀλλὰκαὶ 

τῷ θεραπεύειν τὰ ἐμφαινόμενα καὶ φυλάττεσθαι τὰ ὑφορμοῦντα (ὥσπερ 

καὶ στρατηγὸς εὐμήχανος οὐκ ἐν τῷ δρᾶσαί τι τοὺς ἐχθρούς, ἀλλὰ καὶ τῷ 

τοὺς λόγους προιδεῖν καὶ φυλάξασαι) φυλαξόμεθα καὶ ἡμεῖς τὸ τοῦ 

προκατεψηφισμένου χάριν δοκεῖν ἀμύνασθαι τὸν φεύγοντα. οὐ μέντοι 

προσεπεμβήσομαι τῷ ἀνδρί (μάταιον γάρ, καὶ ἄλλως αἰδοῦμαι τὸν Φίλιον) 

ἀλλ’ ἀποχαριοῦμαι τοσοῦτον ὡς καὶ τὸν φίλον ἀφοσιώσασθαι, μηδέν τι 

τῶν ἐπαχθεστέρων ὀνομάτων παραμιγνύς, καὶ τὸ ἐποιδοῦν καὶ 

φλεγμαῖνον ἔτι τῶν δικαστῶν ἐξημερῶσαι, κηδεμόνας αὐτοὺς τῆς 

εὐσεβείας ἀποκαλῶν, καὶ τὸν ἀ γ ῶ ν α  τοῦτον ὑπὲρ τῶν μαρτύρων 

ἐ ν σ τ ή σ α σ θ α ι  λόγων. εἰ δέ τις ἀκριβέστερον προσσχοίη, πολὺ τὸ πάθος 

ἐπὶ τῷ κατεψηφισμένῳ, γνωριεῖ καὶ ξυνηγορίαν ἄντικρυς καὶ τῆς ἐπ’ αὐτῷ 

ψήφου διαβολήν. 

Ἀλλὰ ταῦτα πάντα οὐκ ἀμεθόδως, ἐν οἷς ὁ λόγος πρὸς τὸν ἀλιτήριον 

στρέφεται, τὰ κεφάλαια ἐπιτηροῦσιν. ἡ προσήκουσα τάξις τετήρηται 

ἄνευ τῶν ἐλέγχων. μαρτύρων γὰρ ἀποροῦντες, εἰκότως μετὰ ‘τὰ ἀπ’ 

ἀρχῆς ἄχρι τέλους’ τοῦτο ἐτάξαμεν, τοῖς σημείοις ἀντὶ μαρτύρων 

χρησάμενοι, ὡς καὶ καθ’ ὅλον ἡμῖν τὸν λόγον προβῆναι καὶ μὴ 

διεσπᾶσθαι μηδὲ δόξαι κατηγορεῖν ἀμάρτυρα. 
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Επειδή ο ικανός ρήτορας δεν αναγνωρίζεται από την ιδιότητά του στο να 

κατηγορεί, αλλά στο να αξιοποιεί τα φαινόμενα και στο να 

προφυλάττεται από αυτά που υποκρύπτονται (όπως και ένας καλός 

στρατηγός δεν αναγνωρίζεται από το να κάνει κάτι στους εχθρούς, αλλά 

και με τους λόγους του να προφυλάττει και να προβλέπει), θα 

προφυλαχθούμε και εμείς λόγω της προειλημμένης απόφασης από το να 

θεωρηθούμε ότι βοηθούμε τον κατηγορούμενο. Δεν θα επέμβω για τον 

άνδρα (είναι μάταιο, άλλωστε ντρέπομαι τον Φίλιο Δία), αλλά θα του 

χαριστώ τόσο, για την χάρη του φίλου μου, εξημερώνοντας την οργή και 

την εκρηκτικότητα των δικαστών, αποκαλώντας τους κηδεμόνες της 

ευσέβειας, και τη δίκη αυτή στήνοντας υπέρ των λόγων των μαρτύρων. 

Αν κάποιος πρόσεχε με μεγαλύτερη ακρίβεια, θα αντιληφθεί ότι το μίσος 

για τον καταδικασμένο είναι πολύ, και αντιθέτως την υπεράσπιση και τη 

συκοφαντία που οδήγησε στην καταδίκη του.  

   Αλλά αυτά με μέθοδο εφαρμόζονται σε κάθε κεφάλαιο, με τα οποία ο 

λόγος στρέφεται κατά του αλιτήριου. Η τάξη που χρειάζεται έχει τηρηθεί 

χωρίς το μέρος των ελέγχων. Επειδή δεν έχουμε μάρτυρες, εύλογα αυτό το 

οργανώσαμε με «τα απ’ αρχής μέχρι τέλους», αφού χρησιμοποιήσαμε τις 

αποδείξεις αντί μαρτύρων, ώστε να προχωρήσουμε σε όλον τον λόγο, να 

μην αποπροσανατολιστούμε, ούτε να φανούμε ότι κατηγορούμε χωρίς 

μαρτυρίες.     
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Ἡ μελέτη 

 

Βαγώας δημοκόπος ἢ ψευδόχριστος 

 

1. Ἄνδρες ἱεροὶ καὶ τῆς εὐσεβείας κηδεμόνες, οὐ τοῖς προεγνωσμένοις 

ἐναντιωσόμενος ἥκω νῦν οὐδ’ ὑπερηγορήσων ἀνδρός, ὃν ὑμεῖς ἐκποδὼν 

εἶναι δεῖν ἐψηφίσασθε, ἀλλ’ ἕτερον καὶ τοῦτον ἱερὸν ἀγῶνα δραμούμενος, 

ἵνα μήτε τὸ θεῖον ἔτι περιυβρίζοιτο μηθ’ ἡμῶν καταγελᾶν ἐπιχειροῖεν 

οἱπάντα τολμῶντες οὗτοι καὶ δεινοὶ τὴν ἀσέβειαν. οἷς γὰρ τὸ λαθεῖν αὐτοὶ 

παρανομοῦντες κερδαίνουσιν, ἐξ ὧν ἑτέρους γράφονται, τούτοις ἁπάντων 

ἀνδρῶν ἂν εἶεν οἱ πανουργότατοι. νῦν μὲν οὖν ἐξ ἡμισείας ἡμῖν ὁ ἆθλος 

τετέλεσται καὶ τὸ καλὸν οὐκ ἀκέραιον· εἰ δὲ καὶ <τοὺς> τὰ μείζω καὶ 

λάθρα σκευωρουμένους διαγράψοιτε μετὰ τοῦ τῆς ἐκκλησίας κύκλου, εἰς 

τὸ προὖπτον δὲ τὰς εὐθύνας αὐτοῖς ἐπιθείητε, τελεώτατος μὲν ὁ ἀγὼν 

ἔσται, παντέλειον δὲ καὶ ἡμῖν τὸ ἆθλον προσέσται. 
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Η μελέτη 

 

Βαγώας δημαγωγός ή ψευδοχριστιανός 

 

1. Άνδρες ιεροί και κηδεμόνες της ευσέβειας, δεν ήρθα εδώ τώρα για να 

εναντιωθώ στις προηγούμενες αποφάσεις σας, ούτε για να 

υπερασπιστώ έναν άνδρα, που εσείς αποφασίσατε ότι πρέπει να 

εξορισθεί, αλλά για να ξεκινήσω έναν άλλον επίσης ιερό δικαστικό 

αγώνα, ώστε να μην εξακολουθεί μήτε ο Θεός να υβρίζεται μήτε να 

επιχειρούν να σας κοροϊδέψουν αυτοί που όλα τα τολμούν και είναι 

δεινοί στην ασέβεια. Διότι αυτοί, επειδή διαπράττουν παρανομίες, για 

τις οποίες κατηγορούν άλλους, κερδίζουν την αφάνεια, γι’αυτό 

αποδεικνύονται οι πιο πανούργοι από όλους τους ανθρώπους. Τώρα  

μεν λοιπόν, ο αγώνας έχει πραγματοποιηθεί κατά το ήμισυ και το 

καλό δεν είναι ολοκληρωμένο. Αν, όμως, μαζί με ολόκληρη την 

Εκκλησία, διαγράψετε αυτούς που σκευωρούν σοβαρά και κρυφά, 

αποδώσετε επίσης περίτρανα τις ευθύνες σ’αυτούς, ο αγώνας μεν θα 

είναι καθόλα τέλειος, το δε έπαθλο για μας τελειότατο. 
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2.  Δεῖ γὰρ ὑμᾶς, οἷς εὐσεβείας μέλει καὶ θεὸς χαίρει τιμωρουμένοις 

ἀσέβειαν, μὴ παρὰ μέρος τὰς τοῦ πνεύματος αὔλακας ἐκκαθαίρειν μηδὲ 

βάτους μὲν ὡς ὑψικόμους καὶ προδήλως περικνιζούσας ὑπὸ νόμοις καὶ 

κανόσι κατεμπιμπράναι, τριβόλων δ’, ὅτι μὴ πολύ τι τῆς γῆς ἐξανίσχουσι, 

φείδεσθαι. τὸ γὰρ ὡς κακοῖς λανθάνον καὶ μάλιστα φυλακτέον, ὅσῳ καὶ 

τοῦ προορωμένου μᾶλλον εἰς λύμην ἄφυκτον. <...> ἄν τις βάτους ἢ 

τριβόλους φυλάξαιτο, θᾶττον ἄν τις ὄφιν συρίττοντα καὶ ταῖς σπείραις 

ὑποκυμαίνοντα προιδὼν ἐκ μακροῦ διαδράσειεν ἢ σκορπίον βραχύ τι 

κέντρον ἀνατεινάμενον καὶ μικρὸν ὑφέρποντα. καὶ τὸ τῶν καταράτων 

τούτων, ὁ μὲν ἐξελήλεγκται καὶ διέγνωσται καί, πρὸς βραχὺ τὴν δορὰν 

προτεινάμενος, ἑάλω λύκος ἐπ’ αὐτοφώρῳ, ἐν πιστοῖς ἄπιστος ἐν ὁσίοις 

ἐξάγιστος· ὁ δέ τι τὸν δόλον ἀμπίσχεται καὶ τὸ κακὸν ἐπηλυγάζεται καὶ 

θαρρεῖ τοὺς ἐλέγχους, καὶ οὔτ’ αὐτὸς τὸ παράπαν ὑπὸ δίκην εἶναι νομίζει 

καὶ τὸν ἤδη μόνης χειρὸς δημίου δυσόμενον ὑφαρπάζειν πειρᾶται, καὶ 

ἡμῖν τὴν τοῦ πεπονθότος ἑταιρίαν ἐπεγκαλεῖ καὶ δι’ ἐκεῖνον ἐπ’ αὐτοὺς 

ταῦτα ξυνθεῖναι μαρτύρεται.  
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2. Διότι εσείς που νοιάζεσθε για την ευσέβεια και ο Θεός χαίρεται όταν 

τιμωρείτε την ασέβεια, πρέπει να μην ξεχερσώνετε επιλεκτικά τα 

αυλάκια του πνεύματος, ούτε από τη μια να κατακαίτε με νόμους και 

κανόνες τους βάτους, επειδή είναι ψηλοί και πρόδηλα αγκαθωτοί, και από 

την άλλη να αφήνετε τα παράσιτα, επειδή δεν ξεπροβάλλουν πολύ πάνω 

από το χώμα. Διότι πρέπει να προφυλασσόμαστε κυρίως από τα κακά που 

υποκρύπτονται, αφού  είναι μάλλον αναπόφευκτη η προβλεπόμενη 

καταστροφή. <…> αν κάποιος έδινε προσοχή στους βάτους και τα 

παράσιτα, θα αντιδρούσε γρηγορότερα βλέποντας από πριν ένα φίδι να 

συρίζει και να κουλουριάζεται ή έναν σκορπιό που προτείνει το μικρό 

κεντρί του και περπατά αργά. Και το πιο βδελυρό από όλα, ο ένας μεν 

δικάστηκε και κατέστη φανερή η ενοχή του και, αν και φορούσε για λίγο 

την προβιά [του προβάτου], συνελήφθη ως λύκος επ’ αυτοφώρω, ένας 

άπιστος ανάμεσα στους πιστούς, ένας μολυσμένος ανάμεσα στους οσίους· 

ο άλλος ενδύεται τον δόλο, κρύβει μέσα του τη σκευωρία, αψηφά τους 

ελέγχους, ούτε θεωρεί καθόλου τον εαυτό του υπόλογο για δίκη,  αυτόν 

που ήδη έχει πέσει μόνο στα χέρια του δήμιου προσπαθεί να τον αρπάξει 

κρυφά· και εμάς μας κατηγορεί για τη φιλία μας με τον καταδικασθέντα 

και ισχυρίζεται ότι για χάρη του συνθέτουμε αυτήν την καταγγελία 

εναντίον τους. 
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3. Ἐγὼ δὲ πάλαι μὲν ὅσα καὶ φίλῳ προσεκείμην τἀνδρὶ καὶ ὡς πατέρα 

ἐφίλουν καὶ ὡς ποιμένα ἐσεβαζόμην, ὁπηνίκα καὶ ὑμῶν ἕκαστος. ἐπεὶ δὲ 

ὑμεῖς τὸν ἄνδρα τῆς ἐκκλησίας ἀπεκηρύξατε, στέργω τοῖς ἐψηφισμένοις 

κἀγώ. εἰ γοῦν ἐμὲ τὸ γράφεσθαι καὶ ὑμᾶς τὸ δικάζειν ὁ βέλτιστος οὗτος 

πολὺ δικαιότερον ἀφαιρήσεται, εἰ δ’ ἐγὼ παλαιᾶς ἑταιρείας 

εὐθύνομαι, πῶς οὐκ ἂν αὐτός, οἷς ἔτι καὶ νῦν τὸν ἐπὶ τηλικούτοις ἁλόντα 

στέργει καί, ὃν ὠθεῖν εἰς βάραθρον ἔδει, τοῦτον οὐδ’ ὑπὸ νόμοις τὸ 

παράπαν γενέσθαι θρασύνεται; οὐ μᾶλλον οὖν ἐκεῖνο τὰ τῆς ἐμῆς 

παρασαλεύει γραφῆς ἢ τοῦτο βεβαιοτέραν ταύτην ἐνστήσεται. ἓν μὲν οὖν 

τοῦτο τοιοῦτον καὶ οὕτως ἀπολελόγημαι. ὅτι δ’ ὁ μὲν ἠσέβησεν 

ἐκδηλότατος, ὁ δὲ λάθρα ξυνεψηφίσατο καὶ προὐτρέψατο, ἐντεῦθεν ὡς ἂν 

οἷός τε ὦ διελέγχειν πειράσομαι. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

3. Εγώ, πράγματι,  στο παρελθόν μεν είχα φιλική σχέση με τον άνδρα, τον 

αγαπούσα ως πατέρα, τον σεβόμουν ως ποιμένα, όπως τότε και ο καθένας 

από εσάς· εφόσον όμως εσείς αποκηρύξατε τον άνδρα από την Εκκλησία, 

σέβομαι κι εγώ την απόφαση. Αν λοιπόν σ’ εμένα ανήκει το να κατηγορώ 

και σε εσάς το να δικάζετε, ο άριστος αυτός άνδρας πολύ δικαιότερα θα 

απομακρυνθεί, αν πάλι εγώ ευθύνομαι για την παλαιά μου φιλία, πώς όχι 

αυτός, που συμπαρίσταται ακόμη στον άνθρωπο που φυλακίστηκε για 

τόσο μεγάλες παρανομίες και αυτός, τον οποίον θα έπρεπε να ρίξει σε 

βάραθρο, έχει το θράσος να πιστεύει ότι δεν πρέπει καθόλου να ελεγχθεί 

από τους νόμους; Μάλλον λοιπόν δεν αποδυναμώνει το παραπάνω 

στοιχείο την ισχύ της μήνυσής μου, αλλά την καθιστά βεβαιότερη. Αυτό 

μεν λοιπόν είναι το ένα και έτσι απολογούμαι.  Στη συνέχεια όμως, όπως 

μπορώ, θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι ο πρώτος μεν ασέβησε φανερά, 

ο δεύτερος δε συμφώνησε και τον προέτρεψε προς αυτήν την πράξη. 
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 4. Ἀλλὰ δεῖ πρότερον εἰς ἀρχὴν τὸν λόγον ἀναγαγόντας διατυπῶσαι τὰ 

τῆς ὑποθέσεως καὶ τῷ πράγματι συναναπτύξαι τὸν ἔλεγχον. ἤδη μὲν ἐκεῖ- 

νος (τὸ δ’ ἐφ’ ὅτῳ καὶ λέγειν πρὸς εἰδότας περιττόν) παρελύθη τῆς ἀρχῆς, 

ὑμεῖς δὲ ὁ τῆς ἐκκλησίας κατάλογος πῆ μὲν ἐκροτεῖτε τὸ τρόπαιον πῆ δὲ 

καὶ τὸν πεσόντα ᾠκτείρετε. φίλοικτρον γὰρ τὸ πνεῦμα καὶ δακρύειν ὡς ἐπὶ 

τοιούτοις ἐντέλλεται. καινὸς οὖν ὑμῖν τότε δακρύων ἐπληροῦτο κρατήρ, 

ἡδονῆς ἅμα καὶ λύπης ἀπόρροια. ὁ δ’, ὁ λαμπρὸς ὑπασπιστὴς τοῦ 

φιλανθρωποτάτου θεοῦ, ἐπαιάνιζεν ἐπὶ τῷ πεσόντι, ἐπανηγύριζεν 

ἔχαιρεν, καὶ ὅπως κατεστρατήγησε περιττὸς ἦν διηγούμενος· ἑαυτῷ 

προσαφωσίου τὴν νίκην, ἑαυτῷ προσαπεκλήρου τὸ τρόπαιον, καὶ ὡς 

ἀριστεὺς ἐπ’ ἄκρων ἔβαινεν. ἐκ τούτων ἄν τις τεκμήραιτο τὸ λοιπὸν μὲν 

τοῦ βήματος θεόθεν ἐμπνευσθῆναι καὶ ὑπὲρ θεοῦ συντάξασθαι, τὸν δ’ 

ἀνθρωπίνοις νόμοις καὶ οὐδὲ τούτοις ἐπιεικεστέροις ‘ἀναρριπίσαι’ τ ὸ ν  

π ό λ ε μ ο ν . ἐπὶ τούτοις τὸν δεῖνα ξυνειδότος ἐγράφετο, ἄλλον ὕβρεως 

ἔκρινεν, ἕτερον ἀπεκάλει κατάπτυστον, τοῦτον ᾐκίζετο ἐκεῖνον ἔμελλεν. 

ψευδῆ πάντα καὶ φθόνου προσχήματι. Ἐριννὺς ἦν οὗτος τότε τὴν 

ἐκκλησίαν περιχορεύουσα. οὐχ οὕτως Ὀρέστην Εὐμενίδες ἐπὶ σκηνῆς 

ἀνετάραξαν ὡς αὐτὸς τὸ βῆμα πᾶν ξυνεκύκα καὶ ξυνεστρόβει· οὐχ οὕτως 

Θεμιστοκλῆς ἀνίχνευε τοὺς ὅσοι τῆς Ἑλλάδος ἐμήδισαν, οὐχ οὕτως 

Θρασύβουλος τοῖς περὶ τοὺς τριάκοντα ἐπεφύη μετὰ τὴν τῆς Φυλῆς 

κατάσχεσιν καὶ τὴν τῆς τυραννίδος καθαίρεσιν. ἐλύπει μὲν οὖν καὶ ταῦτα 

τούς γε μετριωτέρους ἡμῶν. δεῖ γὰρ ἁπανταχῆ τοὺς ὁπωσοῦν 

παραχθέντας οἰκτείρειν, δακρύειν, πειρᾶσθαι περισῴζειν εἴπερ οἷόν τε. 

οὕτως Χριστὸς ἡμᾶς φιλανθρωπίαν ἐδίδαξεν, ὡς ἐκεῖνος ὁ τρόπος 

ἀλάστορος δαίμονος. εἰ δέ πού σοι καὶ τὸ μισοπόνηρον ἐπὶ πλέον 

ἐπέζεσεν, ἀποσβεννύτω σοι τὸ τοῦ θυμοῦ πῦρ ἡ καθαίρεσις. τέθνηκε τὴν 

ἀξίαν, τί μαίνῃ λοιπὸν ἀθάνατα; ἤδη καὶ βαρβάροις ἐσπείσαντο μετὰ 

τελευτὴν Ἕλληνες. σὺ δ’ ὁ τοῦ Χριστοῦ μαθητὴς καὶ πρεσβεύων θεὸν 

ἀνεξίκακον ἐλέγχῃ καὶ αὐτῶν Ἑλλήνων ὀργιλώτερος. ἀντεπολιτεύσατό 

σοι μικρόν, οὐκοῦν ἀπεστύγεις, ὅτι καὶ λυπεῖν εἶχε· νῦν δ’ ἀλλ’ 

ἀνήρπασται τοῦ μέσου καὶ τὸ λυποῦν ἐκποδών, οὐκοῦν ἀπίτω καὶ θυμὸς 

ἀλόγιστος. οὕτω καὶ Δημοσθένης, ὃν παρόντα πολλάκις Αἰσχίνην 

ἐγράψατο, τοῦτον ἐξιόντα τῆς πόλεως καὶ δώροις ἐτίμησε καὶ γράμμασιν 

ἀνεκτήσατο. οὐ λέγω τὸν Σαοὺλ ὑπνοῦντα, οὐ παράγω τὸ σπήλαιον, 

ἐπέχω τοῦ Δαυὶδ τὸ μεγαλόψυχον. ὁ γὰρ μηδὲ μετὰ τὸ μικρὸν ἐκεῖνο 

ἀπόπτωμα τ ῆ ς  ὀ ρ γ ῆ ς ἀ ν ι ε ὶ ς  πῶς ἂν ἔτι καὶ λυπεῖν ἔχοντα μὴ κατὰ 

τὰς Βάκχας διεσπάσατο; 
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4.Αλλά πρώτα, ξεκινώντας  τον λόγο μου από την αρχή [παίρνοντας τα 

πράγματα από την αρχή], πρέπει να εκθέσω την υπόθεση και να 

αναπτύξω μαζί τον έλεγχο για την συγκεκριμένη πράξη. Ήδη, αφενός 

μεν,  εκείνος (να μιλήσω γι’ αυτό σε ανθρώπους που είναι γνώστες, είναι 

περιττό) καθαιρέθηκε, αφετέρου δε εσείς, η Σύνοδος της Εκκλησίας, 

άλλοτε μεν  πανηγυρίζατε για το τρόπαιο κι άλλοτε αισθανόσασταν λύπη 

γι’ αυτόν που εξέπεσε. Γιατί το πνεύμα είναι φιλάνθρωπο και προτρέπει 

σε δάκρυα για κάτι τέτοια συμβάντα. Νέο, λοιπόν, τότε ποτήρι δακρύων 

γεμίζατε, απόσταγμα συνάμα ηδονής και λύπης. Αυτός όμως, ο λαμπρός 

υπασπιστής του φιλανθρωποτάτου Θεού, παιάνιζε για τον 

καταδικασμένο, πανηγύριζε, χαιρόταν, και είναι περιττό να διηγηθώ με 

ποιο δόλιο τρόπο ενήργησε· για τον εαυτό του διεκδικούσε τη νίκη, στον 

εαυτό του απένειμε το τρόπαιο, και ως ήρωας βάδιζε θριαμβευτικά. Από 

όλα τα παραπάνω θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι το υπόλοιπο 

μεν μέρος του  κλήρου έλαβε θεϊκή φώτιση και αποφάσισε από κοινού 

υπέρ του Θεού, αυτός δε με τους ανθρώπινους νόμους και όχι με τους πιο 

επιεικείς αναθέρμανε τον πόλεμο. Επιπλέον, τον ένα κατηγορούσε για 

συνέργεια, άλλον τον έκρινε για βλασφημία, άλλον αποκαλούσε 

κατάπτυστο και τον βασάνιζε, ενώ άλλον, επρόκειτο να του κάνει όλα τα 

προηγούμενα. Όλα ήταν ψευδή και με πρόσχημα τον φθόνο. Τότε αυτός 

ήταν σαν Εριννύς που χόρευε θριαμβευτικά γύρω από την Εκκλησία. Δεν 

συντάραξαν με παρόμοιο τρόπο τον Ορέστη στη σκηνή οι Ευμενίδες, όπως 

αυτός αναστάτωνε και ενοχλούσε όλον τον κλήρο· ούτε ο Θεμιστοκλής 

δεν ανίχνευε με την ίδια τακτική αυτούς που μήδισαν από την Ελλάδα 

ούτε ο Θρασύβουλος επιτέθηκε μ’ αυτήν τη μέθοδο στους οπαδούς των 

Τριάκοντα μετά την κατάληψη της Φυλής και την καθαίρεση της 
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τυραννίδας. Αυτές οι πράξεις, λοιπόν, στενοχωρούσαν και τους πιο 

μετριοπαθείς από εμάς. Διότι πρέπει, παντού να λυπούμαστε αυτούς που 

έχουν οδηγηθεί σ’ αυτό το σημείο με τέτοιες πρακτικές, να δακρύζουμε, 

να προσπαθούμε να τους σώζουμε, αν βέβαια είναι δυνατόν. Ο Χριστός 

μάς δίδαξε φιλανθρωπία, ώστε εκείνου η συμπεριφορά να είναι ο τρόπος 

ενός ολέθριου δαίμονα. Αν μέσα σου σιγοκαίει ακόμη  κάπως το μίσος 

κατά της πονηρίας, ας σβήσει η καθαίρεση τη φωτιά του θυμού. Έχασε το 

αξίωμα· γιατί λοιπόν είσαι αιωνίως θυμωμένος; Οι Έλληνες έκαναν 

ειρήνη με τους βαρβάρους ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου. Εσύ, ο 

μαθητής του Χριστού, που αντιπροσωπεύεις τον ανεξίκακο Θεό, 

αποδεικνύεσαι πιο οργίλος και από τους ίδιους τους Έλληνες. Σου 

αντιτέθηκε λίγο, επομένως τον μίσησες σφοδρά, γιατί μπορούσε να κάνει 

κακό. Τώρα, όμως, εξορίσθηκε από το μέσον της Εκκλησίας, και 

αντίστοιχα, έπαυσε και ο παράλογος θυμός. Έτσι και ο Δημοσθένης, ενώ 

ήταν παρών στην πόλη ο Αισχίνης, πολλές φορές τον μήνυσε, όταν όμως 

εξήλθε από την πόλη και με δώρα τον τίμησε και με επιστολές τον 

καλούσε πίσω. Δεν μιλώ για τον Σαούλ που κοιμόταν, δεν σας οδηγώ 

πλησίον του σπηλαίου, δεν αναφέρω τη μεγαλοψυχία του Δαβίδ. Αυτός, 

όμως, αφού η οργή του δεν ξεθύμανε ούτε μετά από τη μικρή εκείνη 

αποβολή πώς δεν θα ξέσκιζε σαν τις Βάκχες εκείνον που μπορούσε ακόμη 

να κάνει κακό;   
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5. Ἠνία μὲν οὖν καὶ ταῦτα ἡμᾶς· ὁ δ’, οὐδὲν τούτων ὑπολογισάμενος, 

ὕβριν ὕβρει προσεπαντλῶν οὐκ ἔληγεν. ἐδεδίει γὰρ τὴν τῆς τύχης 

παλίρροιαν, καὶ ὡς ὁ πεσὼν αὖθις ἑστήξεται· ὅθεν ἐπετραγῴδει τὰ 

πάνδεινα, καὶ μείζω τῶν προτέρων παρανομεῖν ἐκεῖνον διισχυρίζετο, ἵνα 

τὰς ἀμείνους· τῶν ἐλπίδων ἁπανταχόθεν ὑφέληται. ὡς δ’ οὐδὲν οὐδ’ 

οὕτως ἐπέραινεν, οὐδ’ εἶχεν ὅπη στήσεται τὸ βαρύμηνον, οἵαν ἐπιβουλήν, 

ἥλιε, ξυνερράψατο, οἷον ἤ ρ τ υ σ ε  δ ό λ ο ν , ἡλίκον δρᾶμα ἐμελέτησεν. ἐπὶ 

τὰς πολυτιμήτους εἰκόνας τρέπεται, ἐπὶ τοὺς ἀθλητὰς τὴν ὕβριν 

μετοχετεύει. καὶ ὅπως τὸ κακὸν ἐτεκταίνετο ἐθεάσασθε. ὡς σοφῶς <...> 

εἶδεν ὡς ἧκεν ὁ χρόνος, καθ’ ὃν οἱ ταῖς ἱεραῖς εἰκόσι χεῖρας ἐπιβαλόντες 

ἀνάγνους εἰς ἀνάθεμα βάλλονται καὶ ὡς ἄγος τῆς ἐκκλησίας 

ἀπορριπτοῦνται, καὶ γίνεται τοῦτο τοῖς εὐσεβέσι πανήγυρις· εἶδε καὶ ὡς, εἰ 

ταῦτα δυσσεβῶν ἐκεῖνος ἀπελεγχθήσεται, τὴν αὐτήν γε πάντως 

ἀποκήρυξιν πείσεται. ἐπενόησεν ὁ ποιητὴς τὸ δρᾶμα, τὴν ὕλην 

ἐχορήγησε, μόνος ὑποκριτὴς ἐλείπετο, ἀλλ’ εὗρε καὶ τοῦτον οὐκ 

ἀμελέτητον εἰς κακίαν οὐκ ἄτολμον εἰς ἀσέβειαν· ὁ μὲν ὑφηγεῖται τὴν 

μεταχείρισιν, ὁ δ’ ἀποδέχεται τὴν ἐπίνοιαν, ἐπιβάλλει τὰς μιαρὰς χεῖρας, 

ἅπτεται τῶν ἁγίων ὁ βεβηλότατος, ἐπιχρώζει τὰς ἱερὰς στήλας. οἷς οὗτος 

ὑπέθετο θόρυβος, ἐν τούτοις καὶ κραυγὴ καὶ δάκρυα· τέχνη τὰ πάντα καὶ 

σκηνῆς γέμοντα. ὡς περιύβρισται τὸ θεῖον, ὡς βεβήλωται τὰ ὅσια. φεῦ τῆς 

ἀπάτης, ἡλίκον ἡμᾶς ἐδελέασε. 
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5.Κι όλα αυτά βεβαίως μας στενοχωρούσαν. Αυτός όμως, χωρίς να λάβει 

τίποτε υπ’ όψιν του, δεν σταματούσε να διογκώνει την ύβρη του με ύβρη. 

Γιατί φοβόταν τη διακύμανση της τύχης και ότι αυτός που έπεσε, πάλι θα 

σταθεί στα πόδια του· γι’ αυτό διεκτραγωδούσε τα χειρότερα και 

ισχυριζόταν ότι εκείνος θα παρανομήσει περισσότερο από πρώτα, για να 

αφαιρέσει από παντού τις αγαθότερες ελπίδες. Πόσο, λοιπόν, δεν 

τελείωνε καθόλου μ’ αυτόν τον τρόπο τις ύβρεις του! Ούτε μπορούσε να 

σταματήσει τον απύθμενο θυμό του! Τι λογής επιβουλή, ήλιε, συνύφανε! 

Τι λογής δόλο σχεδίασε! Τι λογής μεγάλο δράμα μηχανεύθηκε! Τρέπεται 

κατά των πολυτιμημένων εικόνων και κατευθύνει την ύβρη εναντίον των 

αγίων. Με ποιο τρόπο διαδραματιζόταν το κακό, είδατε. Με πόση σοφία 

<…> είδε ότι έφτασε η εποχή, κατά την οποία αυτοί που επέβαλαν 

μολυσμένα χέρια στις ιερές εικόνες αναθεματίζονται και ως μίασμα 

απορρίπτονται από την Εκκλησία· αυτό είναι γιορτή για τους ευσεβείς· 

επίσης κατάλαβε ότι, αν γι’ αυτά που αναφέρθηκαν, θα αποδειχθεί ότι 

ανήκει στους ασεβείς, θα υποστεί την ίδια καθαίρεση. Επινόησε ο ποιητής 

την τραγωδία, χορήγησε την υπόθεση, μόνο ο ηθοποιός υπολειπόταν· 

αλλ’ όμως τον βρήκε πολύ έμπειρο στην κακία και τολμηρό στην ασέβεια· 

αυτός μεν εισηγείται τη μέθοδο, ενώ ο άλλος αποδέχεται το σχέδιο, 

προτείνει τα μολυσμένα χέρια, αγγίζει τους αγίους ο βεβηλότατος αλείφει 

τις ιερές εικόνες. Με όσα αυτός επινόησε, δημιουργήθηκε αναταραχή, μ’ 

αυτά κραυγές και δάκρυα. Όλα ήταν τεχνάσματα και εντελώς 

σκηνοθετημένα. Πόσον πολύ υβρίσθηκε το θείον! Πόσον πολύ 

βεβηλώθηκαν τα όσια! Αλλοίμονο, τι απάτη! Πόσον πολύ μας εξαπάτησε! 
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6. Φεῦ τοῦ δρόμου καὶ τῆς σπουδῆς, ᾗ περὶ τὴν ἀγγελίαν ἐχρήσατο. 

‘ἀπτέρῳ τάχει’ ἐπὶ τὸν νεὼν ἵεται, ἱερέων ὅλα γένη συγκαλεῖται περὶ τὴν 

θέαν, ἀρχιερέας ἀθροίζει, τοὺς τοῦ βήματος προκαθημένους, τὰ τῆς 

βουλῆς <...>, τοὺς ἄστεως, τοὺς ἐπήλυδας· τοιοῦτον θέατρον συγκροτήσας 

ἐκπομπεύει τὸ τῶν ἱερέων αἶσχος, θεατρίζει τὸ τῆς ἐκκλησίας ἄγος, καὶ 

δοκεῖ <...> πρὸς τὴν εὐσέβειαν. ὁ δὲ μηδὲν ξυνειδὼς ἐκεῖνος, πάλιν 

ὕποπτος, εἰς τὸ πρᾶγμα ἀντέστραπτο. ὁ μὲν καθαρὸς ὑπ’ αἰτίασιν ἤγετο, 

οἱ δὲ τὸ πᾶν δραματουργήσαντες κατηγόρουν ἐδίωκον ἐξήλεγχον· ὁ μὲν 

ὑπεδείκνυ τὴν ὕβριν, ὁ δ’, ὥσπερ κατὰ καρδίας πληγείς, μέγα τι 

ἀνῴμωξεν· ὁ μὲν αὐτόχειρ ὢν ἐπετραγῴδει καὶ προσήγγελλεν, ὁ δ’ αὐτὸς 

ὢν ὁ χορηγὸς καὶ διδάσκαλος ὡς ἐπ’ ἀλλοτρίῳ τῷ δράματι ἀνεκώκυεν 

ἔστενεν ἐσχετλίαζεν. τέλος τῆς ἐξαπάτης ἐκείνης καὶ τοῦ προσχήματος 

ἀποσκορακίζειν τέλεον τῆς ἐκκλησίας ἠξίου, ἀναθέματι βάλλειν, 

ὑπερόριον ἄγειν τὸν ἀσεβῆ τὸν ἐπάρατον.  
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6.Αλλοίμονο, τι γρηγοράδα και σπουδή επέδειξε για την καταγγελία! 

«Πετώντας» κατευθύνεται στο ναό, συγκαλεί όλες τις τάξεις των ιερέων 

για να δουν, συγκεντρώνει τους αρχιερείς, τους προκαθημένους της 

Εκκλησίας, μέλη της Συγκλήτου <...>, κατοίκους της πόλης, ξένους. Αφού 

συγκρότησε τέτοιο θέατρο, εξευτελίζει το αίσχος των ιερέων, 

ξεμπροστιάζει το μίασμα της Εκκλησίας, και φαίνεται <…> προς την 

ευσέβεια. Εκείνος δε, καθώς δεν γνώριζε τίποτα, πάλι  ύποπτος, 

αντιστεκόταν με επιχειρήματα στην κατηγορία. Ο μεν καθαρός σερνόταν 

κατηγορούμενος, ενώ αυτοί που σκηνοθέτησαν όλη την υπόθεση, 

κατηγορούσαν, δίκαζαν και ανέκριναν. Από τη μια μεριά ο ένας 

υποδείκνυε το είδος της ύβρης, από την άλλη ο άλλος, σαν να χτυπήθηκε 

στην καρδιά, βαθιά αναστέναξε· ο ένας, ενώ ήταν ο δράστης, διόγκωνε τα 

πράγματα και κατηγορούσε· ο άλλος, αν και ήταν ο ίδιος χορηγός και 

διδάσκαλος, σαν να βρισκόταν σε ξένη τραγωδία, θρηνούσε γοερά, 

αναστέναζε, παραπονείτο. Στο τέλος αυτής της απάτης και της 

σκηνοθεσίας, απαιτούσε να απομακρυνθεί οριστικά από την Εκκλησία, 

να αναθεματισθεί και να εξορισθεί ο καταραμένος, ο ασεβής. 
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 7. Ἤδη καί τινας τῶν θερμοτέρων ἐπεσπάσαντο πρὸς τὴν ψῆφον, ἀλλ’ οὔ 

τι θεὸς ἐπεψηφίζετο καὶ τοῦ ξυλλόγου πᾶν ὁπόσον ἀγχινούστερον οὐκ 

ἐπένευκεν, ἀλλά τις τῶν βαθυτέρων καὶ προσεπέλεγεν· «τοῦτο τὸ 

ὑπόδημα Ἱστιαῖος μὲν ἔρραψεν Ἀρισταγόρας δὲ ὑπεδήσατο.» τί οὖν ‘ὁ τῆς 

ἀληθείας θεὸς’ ὁ ποιῶν ‘κρίμα τοῖς ἀδικουμένοις’; ἐκεῖνα μὲν οὐκ εἰς 

μακρὰν ἐπήμυ νεν ἀδικουμένῳ τὰ καίρια, τὸν δὲ τοῦ ψεύδους ὑποφήτην 

οὐκ εἴασε τέλεον κατορχήσασθαι. τί δεῖ με μακρηγορεῖν πρὸς εἰδότας τὰ 

πολλά; ἑάλω καί, δευτέραν ἐπιβουλὴν ξυντιθείς, βεβήλων τὸ βῆμα 

καταγώγιον ἀποκαλῶν καὶ πλήρη θεομαχούντων εἶναι τὰ ἀνάκτορα 

δυσφημῶν, οὕτω λαθὼν εἰς ἀπειροκαλίαν ἐξήνεγκε τὴν ὑπόκρισιν. 

ἀγανακτοῦσιν οἱ παρατυχόντες, ἐπιστομίζουσι θρασυνόμενον, εἰς 

δεσμωτήριον βάλλουσι, <πληγὰς> πολλὰς ἐντριψάμενοι πρότερον, καὶ 

γίνεται κατήγορος ἑαυτοῦ καὶ τὸ πρώην ἐκεῖνο ἀνακαλύπτει σόφισμα.  
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7.Αμέσως απέσπασαν την ψήφο κάποιων από τους πιο φανατικούς, αλλά 

ο Θεός αποφάσισε διαφορετικά, και όσα μέλη των συγκεντρωθέντων ήταν 

πιο έξυπνα, δεν συμφωνούσαν στην καταδίκη, αλλά κάποιος από τους πιο 

συνετούς έλεγε: «τούτο το παπούτσι ο Ιστιαίος το έραψε και το φόρεσε ο 

Αρισταγόρας.»Τί έκανε, λοιπόν, ο Θεός της αλήθειας, αυτός που 

αποφαίνεται για τους αδικημένους; Γι’ αυτόν που αδικείτο, δεν επέτρεψε 

για πολύ καιρό να υφίστανται αυτές οι τόσο σημαντικές κατηγορίες, ενώ 

τον ιερέα του ψεύδους δεν τον άφησε να χορέψει θριαμβευτικά στο τέλος. 

Γιατί πρέπει να μακρηγορώ μπροστά σε ανθρώπους που γνωρίζουν τα 

περισσότερα; Αφού συνέθεσε δεύτερη σκευωρία, συνελήφθη να αποκαλεί 

την Εκκλησία «καταγώγιο βεβήλων ανθρώπων» και να εξαπλώνει 

ψευδείς φήμες ότι τα ανάκτορα είναι γεμάτα από αιρετικούς· έτσι, 

παραδομένος στη χυδαιότητα, εμφάνισε το υποκριτικό του ήθος. 

Αγανακτούν οι παρευρισκόμενοι, κάνουν τον θρασύ να σιωπήσει, τον 

φυλακίζουν, αφού πρώτα τον έδειραν ανηλεώς·  και γίνεται έτσι 

κατήγορος του ίδιου του εαυτού του και αποκαλύπτει εκείνο το σχέδιο. 
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8. Ὁ δ’ ὁ δεινὸς σοφιστὴς ὑφορᾶται τὸν ἔλεγχον καὶ προϋποπτεύει τὸν 

μύστην καὶ δέδιε μὴ τὸ μυστήριον ἐξορχήσαιτο. τὸ γοῦν παραυτίκα 

σύβαριν ἐδείκνυ τὴν εἱρκτήν, καὶ ὁ δεσμώτης ἐτρύφα. μετὰ μέντοι βραχὺ 

κἀκεῖνον ἔλυσε τῶν δεσμῶν καὶ τοῦ δέους αὐτὸν προσαπέλυσεν. ἆρ’ οὐ 

σαφὴς ταῦτα ἔλεγχος, ἆρ’ οὐ πρόδηλα τὰ σύμβολα, ὡς ὁ μὲν ταῖς ἱεραῖς 

στήλαις ἐπεβούλευσεν ὁ δὲ ξυνεβούλευσε καὶ ξυνεπεβούλευσεν; ἀλλ’ 

οὕτω γεννάδας ἐστὶ καὶ τοιοῦτον αὐτῷ λῆμμα ἐμπέφυκεν, ὡς †ἐπὶ δ’† 

αὐτοῖς πράγμασιν ἁλισκόμενος πείθεσθαι, ἀλλ’ ἔτι καὶ θρασύνεται καὶ 

τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων μαρτυρίαν φαῦλον ἡγεῖται· καὶ ξυνειδέναι μὲν οὐδὲν 

ἀπισχυρίζεται, διαπορεῖν δὲ σκέπεται, καὶ μηδ’ ἀκριβῶς ἐννοεῖν ὑπὲρ ὅτου 

δὴ καὶ γραφόμεθα. καί που καὶ συχνὰ πυνθάνεται· «τί γὰρ ὅδε καὶ 

προσέκρουσεν, ἵνα συνειδότος εὐθύνωμαι;» οὐ γὰρ εἶναι τοῦτο ἀσέβημα 

οὐχ ὕβριν εἰκόνων οὐ θεομάχον ἀπόνοιαν. «οὔτε γὰρ ἀποφορά τις ἐκεῖθεν 

ἔπνει βαρύοδμος, ἀλλ’ οὐδὲ τῶν ἄλλως ἀπειρημένων τι προσετέτριπτο.» 
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8.Αυτός δε, ο φοβερός σοφιστής, διαβλέπει την ανάκριση, προεικάζει τον 

μύστη και φοβήθηκε μήπως το μυστήριο αποκαλυπτόταν. Αμέσως, 

λοιπόν, έκανε τη φυλακή να μοιάζει με Σύβαρη και ο φυλακισμένος 

περνούσε με πολυτέλεια. Ύστερα από λίγο καιρό τον ελευθέρωσε από τη 

φυλακή και τον απάλλαξε από τον φόβο του. Άραγε δεν είναι σαφείς οι 

αποδείξεις ως προς αυτά, δεν είναι προφανείς οι ενδείξεις ότι ο ένας 

εχθρεύθηκε τις ιερές εικόνες και ο άλλος προέτρεψε και έδρασε από 

κοινού κατά των ιερών εικόνων; Αλλά είναι τόσο ευφυής και τέτοιο κέρδος 

έχει προσποριστεί, ώστε, αφού συνελήφθη για την ίδια υπόθεση, να 

μιλήσει για το σχέδιό του. Αυτός όμως επιδεικνύει θράσος και θεωρεί την 

μαρτυρία που απορρέει από τις πράξεις του ότι είναι προϊόν φθόνου. Δεν 

αρνείται ότι γνώριζε, προστατεύει όμως τον εαυτό του εκφράζοντας 

απορία, χωρίς να μπορεί να καταλάβει γιατί καταθέσαμε μήνυση. Συχνά 

ρωτάει: «τί στοιχείο κατηγορίας υπάρχει εναντίον μου, ώστε να λογοδοτώ 

για συνέργεια; Η πράξη αυτή δεν είναι ασέβεια, δεν είναι ύβρη κατά των 

εικόνων ούτε έχθρα κατά του Θεού. Από τις εικόνες δεν αναδιδόταν 

κάποια άσχημη μυρωδιά, αλλά ούτε και κάτι απαγορευμένο είχε αλειφθεί 

πάνω σ’ αυτές.» 
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9.Δεῖ γοῦν πρῶτον, ὅπως ἠσέβησαν ὑπογραψαμένους, οὕτω κἄν τις ἕτερος 

ξυνήρατο διερευνήσασθαι. τί οὖν, ὦ ἄνδρες, ἐγώ φημι; εἰ τὰς χεῖρας ἐπὶ 

κακῷ τοῖς τιμίοις ἐπέβαλε, δῆλον ὅτι καὶ περιύβρισεν, οἷς δὲ 

περιφρονεῖν ἐτόλμα πάντως ἠσέβησεν. ἢ γοῦν οὐκ ἐπὶ τοιούτοις ἐφήψατο, 

καὶ τὸ ἔγκλημα πέφευγεν, ἢ χεῖρας ἀθεμίτους ἐπήνεγκεν, καὶ χειρὸς 

δημίου δεῖται. τὸ τόλμημα νυκτὸς ἐπέθετο, μηδενὸς ὁρῶντος ἐπέχραινεν· 

οὐκοῦν τῷ λάθρα τὸ κακουργεῖν ἕπεται. εἰ δ’ οὐχ ὕβρις τοῦτ’ ἔστιν, 

ἀποθειασμὸς ἄν τις εἴη καὶ τῶν ἱερῶν ἀφοσίωσις. εἰ δὲ τοῦτο λέγειν 

ἀτοπώτατον, ἐκεῖνο τιθέναι λοιπὸν εὐλογώτατον. οὗτος ὁ λόγος ἁπλοῦς 

ἁπανταχῆ καὶ δίκαιος· εἰ δίκαιον οὐκ ἄδικον, εἰ καλὸν οὐκ αἰσχρόν, εἰ 

λυσιτελὲς <...>. εἰς νοῦν ἐκείνοις ἐπῆλθε χρῆμά τι ξένον κακίας· οὕτω τι 

ξύνθετον οὐκ οἶδεν ὁ νομοθέτης, ἀσέβημα τὸ τοιοῦτον ὅ τι μηδ’ ἁπλῶς 

οἶδε· καὶ οὐ τοῦτο μόνον ἠγνόησεν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἕτερα. καὶ οἱ 

κακουργοῦντες οὐ παρὰ τοῦτο ἀνεύθυνοι. τὸ γὰρ ὡς ἕκαστα καταλέγειν 

ὅσα καὶ ὅπως διαμαρτήσεται, δύσεργόν τε καὶ ἄλλως ἀπέραντον, ὅθεν 

ὁρισάμενος, τίς ὁ κακουργῶν καὶ τί τὸ κακουργεῖν βούλεται. τὰς εὐθύνας 

εὐθὺς ἐπιφέρει· τοὺς δὲ τρόπους, καθ’ οὓς ἀσεβήσει τις, αὐτοὶ 

προσεφευρίσκουσι μικρὰ φροντίζοντες καὶ τῶν νόμων καὶ τῆς ἐκ τῶν 

νόμων ποινῆς. ἐπεὶ καὶ κλέπτην ἀποφαίνεται τὸν ὑφαιρούμενον τὰ 

ἀλλότρια, τὸ δ’ ὅπως ἀπεσιώπησεν, εἴθ’ ὅτι νυκτὸς εἴθ’ ὅτι μεθ’ 

ἡμέραν, εἴθ’ ὅτι τὸν ὀπισθόδομον ὑπορύξας ἢ τρόπον ἕτερον ἐπιθέμενος. 

καὶ τυμβωρυχίας κρίνει τὸν οὐχ ὁσίως τὰς τῶν τεθνεώτων ἀναρρήξαντα 

θήκας· εἰ δ’ ὡς ἐχθροῦ τὴν κόνιν ἐκεῖνος ἐσκέδασεν, εἰ δὲ καὶ χρημάτων 

ἐρῶν, οὐκ ἐφρόντισεν. αὐτόμολον οἶδε καὶ τὸν εἰς ἐχθροὺς ἀποδράντα, τὸν 

δὲ τοῦ δρασμοῦ τρόπον οὐκ ἐπολυπραγμόνησε. πῶς οὖν ὑμᾶς τὸ τῆς 

τόλμης καινὸν ἐξαιρήσεται; μᾶλλον μὲν οὖν καὶ ὡς κακίας καινοτέρας 

ἐφεύρηται, καινοτέραν καὶ τὴν τιμωρίαν ὑφέξεται. 
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9.Πρέπει, λοιπόν, πρώτα, να εξεταστεί η καταγγελία μας ότι ασέβησαν, 

με τέτοιο τρόπο ώστε κι αν κάποιος άλλος θέλει  [να μπορεί] να την 

ελέγξει. Τί λοιπόν, άνδρες, υποστηρίζω; Αν έβαλε τα χέρια του με κακή 

πρόθεση στις τίμιες εικόνες, είναι φανερό ότι διέπραξε ύβρη και γι’ αυτά 

που τολμούσε να περιφρονήσει, διέπραξε πάντως ασέβεια. Ή, λοιπόν, δεν 

άγγιξε τις ιερές εικόνες και το έγκλημα απέφυγε, ή χέρια αμαρτωλά 

προέκτεινε, γι’ αυτό  χρειάζεται το χέρι του δήμιου. Το τόλμημα έγινε 

νύχτα και, χωρίς να βλέπει κανείς, άλειφε· επομένως, τη μυστικότητα 

ακολουθεί η κακουργία. Αν αυτό δεν είναι ύβρη, θα μπορούσε να είναι 

ιεροσυλία και απαξίωση των ιερών εικόνων. Αν ονομάζουμε αυτήν την 

πράξη παράλογη, η τιμωρία επισείεται δίκαια. Αυτός ο λόγος σ’ όλα τα 

σημεία του είναι απολύτως αληθής και δίκαιος· αν υπάρχει δίκαιο, δεν 

υπάρχει άδικο, αν υπάρχει καλό, δεν υπάρχει αισχρό, αν υπάρχει ωφέλιμο 

<…> στο νου εκείνων γεννήθηκε μια παράδοξη σκέψη κακίας· τέτοια 

σύνθετη πράξη δεν την κατονομάζει ο νομοθέτης, τέτοιο ασέβημα δεν το 

γνωρίζει. Και όχι μόνο αυτό αγνόησε, αλλά και τα υπόλοιπα. Αυτοί που 

παρανόμησαν, δεν είναι λόγω αυτού χωρίς ευθύνες. Γιατί το να αναφέρει 

ο νομοθέτης την κάθε πτυχή της παρανομίας και με ποιο τρόπο 

διαπράχθηκε το κακούργημα, είναι δυσχερές έργο και γενικά, απέραντο· 

γι’ αυτό επιθυμία του νομοθέτη είναι να ορίσει ποιος είναι ο δράστης και 

ποια είναι η παράβαση. Επιρρίπτει άμεσα τις ευθύνες· τους τρόπους με 

τους οποίους μπορεί κάποιος να ασεβήσει, αυτοί τους εφευρίσκουν 

επιπλέον, αδιαφορώντας για τους νόμους και τις ποινές. Από τη στιγμή 

που ονομάζει «κλέφτη» αυτόν που αφαιρεί τα ξένα, αποσιωπά το πώς το 

έκανε είτε τη νύχτα είτε τη μέρα είτε ότι διέρρηξε το πίσω μέρος ενός 

σπιτιού ή αν έκανε χρήση κάποιου άλλου μέσου. Κρίνει ως ένοχο 

τυμβωρυχίας αυτόν που άνοιξε με άνομο τρόπο τους τάφους των 
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πεθαμένων· αν εκείνος (ο κλέφτης) σκόρπισε τα λείψανα σαν να ‘ταν 

εχθρού, αν [το έκανε] επειδή επιθυμούσε χρήματα, ο νόμος δεν φρόντισε 

[να το επισημάνει]. Αναγνωρίζει ως αυτόμολο αυτόν που απέδρασε προς 

τους εχθρούς, όμως δεν υπεισέρχεται στον τρόπο της απόδρασης. Πώς, 

λοιπόν, εσείς θα απαλλαγείτε από αυτό το καινούριο τόλμημα; Αντίθετα 

μάλιστα, επειδή υπήρξε δημιουργός νέας κακίας, θα επισύρει  και 

καινούρια τιμωρία. 
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10. Ὅ τι μηδ’ ἂν νομοθέτης ὑπώπτευσεν, ὑμῖν πεπανούργευται. ὁ μὲν 

πρῶτος ἄεθλος ἐκτετέλεσται καὶ διήνυσται, καὶ ὡς δυσσέβημα τὸ 

κακούργημα δέδεικται· ὅτι δὲ καὶ τῆς τούτου γνώμης ἐξήρτηται, λοιπὸν ἂν 

εἴη λέγειν· καὶ ὁ λόγος πρὸς ὅ τι καὶ τὴν ἀρχὴν προὔθετο τρέψεται, ἀλλὰ 

καὶ πάλιν οὗτος ἀγανακτεῖν σχηματίζεται· μὴ γάρ, οἷς ἐθεομάχησεν 

ἕτερος, αὐτὸν προσήκειν εὐθύνεσθαι. ἀλλὰ τί καὶ σχετλιάζεις; τί καὶ 

βαρυθυμεῖς, ὅτι πρὸς σέ μοι ὁ λόγος μετέστραπται καί, ὧν οὗτος 

ἐτόλμησεν, ἐπὶ σὲ καὶ τὴν σὴν κεφαλὴν περιάγω τὸν κίνδυνον; οὗτος 

ἔχρησε τὰς χεῖρας, σὺ τὴν ὕβριν ἐσκαιώρησας· οὗτος τὸν ἆθλον ὑπέστη, 

σὺ πρὸς τὴν τόλμαν ἐπέρρωσας. καὶ δεῖ τὸν ἀλείπτην οὐχ ἧττον ἢ τὸν 

ἀθλητὴν αἰτιᾶσθαι. ἐπησκήσω κατάρατος τὸν κατάρατον εἰς ἀναίδειαν, 

καὶ δέχου τὸν ὡς ἐπὶ τοιούτοις στέφανον. ὡς καλὸν ὑμῖν τὸ παγκράτιον. 

καινὸν τρόπον σὺ μὲν κατὰ μαρτύρων ὑπείληφες, ὁ δὲ τὰς μαρτύρων 

στήλας ἐπήλειφε. παράδοξον ὑμῖν τὸ στρατήγημα· σὺ μὲν τὸν ἐπὶ τοῖς 

μάρτυσιν ὑφηγοῦ λόγον, ὁ δὲ κατὰ μαρτύρων σκιαμαχῶν ὡπλίζετο. ὡς 

ἐγὼ τῆς νίκης αἰτιῶμαι τὸν στρατηγὸν μᾶλλον ἢ τὸν ὑπασπιστήν, οὕτως 

ἐν παλαισταῖς ἐδίκαζον οἱ Δελφοί, οὕτως ἐν παγκρατισταῖς ἐν πύκταις ἐν 

σταδιοδρόμοις ἐν ἅπασι. διὰ τί; ὅτι ὁ μὲν ἀλείπτης καὶ ὁ στρατηγὸς 

ἀρχιτεκτονοῦσιν, οἱ δ’ ὑπείκουσιν. ὅμοιον, ὡς εἴ τις ξίφος 

ἐπανατεινάμενος παίσειε τῶν τινα πολιτῶν· κἀνταῦθα γὰρ ὁ μὲν 

ἐκείνησε, τὸ δ’ ὡς ὄργανον ὑπηρέτησεν. εἰ δ’ ἐνταῦθα τὸ τὴν πληγὴν 

εἰργασμένον ἄψυχον, ἀλλὰ καὶ στρατιώτης καὶ ξίφος καὶ ἀθλητὴς πάντα 

ἑτεροκίνητα· ἀποτρόπαιον δὲ καὶ σίδηρος λύθρου ἀποστάζων ἀδίκου, καί 

τις ἰδὼν ἀπεσείσατο. διὰ ταῦτα οὔτε τὸν κακῶς ὑπηρετησάμενον 

ἀπολύσομαι τῆς εὐθύνης καὶ τῆς γραφῆς, καὶ τὸν ὑποθέμενον τὰ 

παράνομα πολὺ μᾶλλον γεγράψομαι.  
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10.Ό,τι δεν μπόρεσε να προβλέψει ο νομοθέτης, από σας έγινε παράνομη 

πράξη. Η πρώτη προσπάθεια έγινε και ολοκληρώθηκε και το κακούργημα 

αποδείχθηκε ότι είναι ασέβεια· ότι το έγκλημα εξαρτήθηκε από τη δική 

του σκέψη, αυτό απομένει να ειπωθεί· ο λόγος θα στραφεί προς τον στόχο 

που ετέθη στην αρχή· αλλά όμως πάλι αυτός παίρνει ύφος αγανάκτησης· 

ότι, δηλαδή, γι’ αυτά που άλλος αντιτάχθηκε στον Θεό, δεν αρμόζει αυτός 

να λογοδοτήσει. Αλλά γιατί αγανακτείς; Γιατί στενοχωριέσαι; Επειδή ο 

λόγος μου εστράφη προς εσένα και γι’ αυτά που τόλμησε, και για τον 

λόγο ότι κατευθύνω τον κίνδυνο εναντίον σου και εναντίον του κεφαλιού 

σου; Αυτός άλειψε με τα χέρια, συ μηχανεύθηκες την ύβρη· αυτός 

κατέβαλε τον κόπο και εσύ του ενίσχυσες την τόλμη. Το ίδιο πρέπει να 

κατηγορηθεί ο αλείπτης και ο αθλητής. Εκπαίδευσες, καταραμένε, τον 

καταραμένο στην αναίδεια, τώρα δέξου το στεφάνι του θριάμβου για τα 

κατορθώματά σου. Πόσον καλό είναι για σας το παγκράτιο! Εσύ 

συνέλαβες μια νέα μέθοδο επίθεσης κατά των αγίων, ενώ αυτός άλειφε 

τις εικόνες τους. Αλλόκοτο το στρατήγημά σας· εσύ δίδαξες το σχέδιο 

κατά των μαρτύρων και αυτός οπλιζόταν για να πολεμήσει, μάταια, τους 

μάρτυρες. Όπως εγώ αποδίδω τη νίκη περισσότερο στον στρατηγό παρά 

στον υπασπιστή, έτσι για τους παλαιστές κριτές ήταν οι Δελφοί, έτσι 

στους αθλητές του παγκρατίου, στους πυγμάχους, στους δρομείς, σ’ 

όλους. Για ποιο λόγο; Γιατί ο προπονητής και ο στρατηγός καταστρώνουν 

το σχέδιο, ενώ οι άλλοι υπακούν. Όμοιο γεγονός είναι, όταν κάποιος 

προτείνοντας το ξίφος, χτυπήσει κάποιον από τους πολίτες· και έτσι, 

λοιπόν, ο πρώτος σκέφθηκε την πράξη και το όργανο την εκτέλεσε. Αν, 

λοιπόν, αυτό που επέφερε την πληγή δεν έχει βούληση, όμως και ο 
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στρατιώτης, το ξίφος και ο αθλητής είναι ετεροκίνητα όργανα· είναι 

αποτρόπαιο να δει κάποιος ένα ξίφος να στάζει αίμα αδικοχυμένο και να 

το πετάξει μακριά. Για όλα τα παραπάνω δεν θα απαλλάξω από την 

ευθύνη και τη μήνυση αυτόν που υπήρξε πονηρός υπηρέτης· αυτόν που 

συνέλαβε την παράνομη ενέργεια θα κατηγορήσω πολύ περισσότερο. 
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11. Ξυνίστορά σε τῆς μιαρᾶς ἐπιθέσεως, οὐκ αὐτόχειρα τίθεμαι. οὐκ 

ἐπεχείρησας, ἀλλ’ ἐπενόησας· οὐκ ἐξέτεινας τὴν δεξιάν, ἀλλὰ τὸν νοῦν 

προεξέτεινας. εἰ καὶ γὰρ οὐκ ἐνῆν ἄλλως ἐξαμαρτεῖν, εἰ μὴ καὶ τὸ δεινὸν 

αὐτοχειρίᾳ τολμήσει τις, ἴσως ἄν τι καὶ λέγειν ἐδόκεις. ἐπεὶ δ’ οἱ βαθεῖαν 

τὴν ἀλωπεκῆν ἐπισείοντες τὰς μὲν χεῖρας ἐπέχουσι τὰς δὲ βουλὰς 

ἐπιτείνουσι, μάταιον τοῦτό σοι πρὸς ἀπολογίαν, οὐκ ἰσχυρὸν εἰς 

παράκρουσιν. οὐκ ἀκούεις τῆς κωμῳδίας τιθεμένης ‘τὼ μὲν χεῖρ ἐν 

Αἰτωλοῖς, ὁ δὲ νοῦς ἐν Κλωπιδῶν’; τί δ’ ἂν αὐτῇ τοῦτο βούλοιτο; ἢ ὅτι καὶ 

τῇδέ που παρόντας ἑτέρωσε κακουργεῖν οὐ παράδοξον; 
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11.Σε θεωρώ συνεργό σ’ αυτήν τη μιαρή επίθεση, όχι δράστη. Δεν έπραξες 

αλλά επινόησες. Δεν άπλωσες το δεξί σου χέρι, αλλά προέκτεινες τη 

σκέψη σου. Αν πράγματι δεν θα ήταν δυνατόν να παρανομήσει κανείς με 

άλλον τρόπο, παρά μόνον αν το κακό το έκανε μόνος του, ίσως τότε να 

μπορούσες να έλεγες κάτι. Επειδή οι άνθρωποι που φορούν παχύ δέρμα 

αλεπούς, συγκρατούν μεν τα χέρια τους, προβάλλουν όμως τη σκέψη 

τους, είναι μάταιο για απολογία αυτό το στοιχείο για σένα, δεν είναι 

ισχυρό για να αντικρούσεις την κατηγορία μου. Δεν ακούς την κωμωδία 

που ισχυρίζεται πως «η πράξη ανήκει στους Αιτωλούς, ενώ η σκέψη στους 

Κλωπίδες;» Τί θα ήθελε αυτό στην κωμωδία να πει; Ή ότι δεν είναι 

παράδοξο, αν και είναι κάπου παρόντες, αλλού να πράττουν 

κακούργημα; 
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 12. Ἀλλὰ τῆς προτέρας ἀγωγῆς ὡς ἱερᾶς ἀγκύρας προσεπιδράττῃ· μὴ γὰρ 

εἶναι τὸν οὕτω βεβιωκότα μηδ’ ἁπλῶς ἐθελῆσαι τηλικαῦτα παρανομῆσαι. 

καλῶς—οὐκ ἀποποιοῦμαι τὴν ἐκ τῶν ἔργων συνηγορίαν. οὐκοῦν 

ἐπιβεβαιοῖ σοι τὸ παρὸν τὰ προειργασμένα τὰ προβεβιωμένα, καὶ βίον 

ὅλον ἔχεις κατήγορον. ἀξιῶ δὲ ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, ἐπεὶ πρὸς τοῦτον 

ἐμπέπτωκα τὸν λόγον, μή με φιλολοίδορον μηδὲ σκαιὸν ἄλλως νομίσητε. 

περικρύψαι μὲν γάρ, ὡς ἂν οἷός τε ὦ, πειράσομαι τὰ πολλά· εἰ δέ τι καὶ 

περιπλέκειν οὐ δίδωσιν, οὐχ ὁ βιασθεὶς ἐξειπεῖν, ἀλλ’ ὁ δράσας 

ἀπαρακαλύπτως αἴτιος. τούτῳ πατὴρ μὲν ἦν πένης τὴν τύχην 

θαλαττοκόπος τὴν τέχνην· οὐ τριηράρχης οὐ κυβερνήτης, ἀλλ’ οὐδὲ 

τριηρίτης τὸ φαυλότατον ἢ ‘θαλάμαξ’, οὓς ἡ κωμῳδία διαπαίζει (πολλοῦ 

μέντ’ ἂν ἦν ἄξιος, εἰ τοῦτον ἐπλήρωσε τὸν κατάλογον), ἀλλ’ ἀπὸ λυπρῶν 

ἰχθυδίων ἐναριζόμενος τὴν τροφήν, ἀκάτιόν τι δύσσελμον, ἐπὶ μισθῷ καὶ 

τοῦτο, ἐρέττων. μετανάστης ὡς ἐπίπαν ἄλλοτε ἄλλην τῶν πόλεων 

ἐπιπλέων, τελευταῖον ἐπὶ τὴν Διογένους χωρεῖ καί, πέλαγος ἰχθυοτρόφον 

ἐπὶ μακρὸν ἀναπεπταμένον ἰδών, πῶς ἂν εἴπῃ τις, ἐ χ ω ρ ο φ ί λ η σ ε ν  

ἐκεῖσε καὶ γυναῖκα ἤλπισεν ἀγαγέσθαι (τῷ τέως γὰρ ὤκνει καὶ οὐκ 

ἐθάρρει τὸν γάμον), ἀλλ’ ἡ Τ ύ χ η  καὶ πάλιν ἀ ν τ έ π ν ε υ σ ε  καὶ ἀλλοτρίας 

ὁλκάδος ἐπιβὰς ἐπὶ τοὺς Βοσπορίους βαρβάρους ἔπλευσε. λιμὸς δὲ καὶ 

γαστὴρ ἤπειγεν. οὐ γὰρ ἐκάλει θεὸς ὡς πάλαι τὸν Ἀβραάμ, ἵνα τὸν καλὸν 

Ἰσαὰκ ἀντιδοίη τῆς πίστεως, ἀλλά τις δαίμων ἀλάστωρ, ἵνα 

θυμοβάρβαρον Σκύθην ἡ ψυχρὰ Μαιῶτις μαιεύσηται καὶ τὸ βῆμα 

παρεισδὺς ταχὺ τῶν Σ κ υ θ ῶ ν ἐ ρ η μ ί α ν  ἐργάσηται, πῆ μὲν ὡς 

δυσηκόους τοὺς ὑπηκόους διωθούμενος πῆ δ’ αὐτοῖς τοῖς τῶν ἱερῶν 

προκαθημένοις κακὰ βουλεύων καὶ μυρία δυσφημῶν καὶ κ ι ν ῶ ν  τ ὰ  

ἀ κ ί ν η τ α . 
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12.Αλλά αγκιστρώνεσαι στην προηγούμενή σου διαγωγή ως να ήταν ιερή 

άγκυρα· γιατί δεν είναι δυνατόν αυτός που έζησε έτσι, απλά να θέλησε να 

διαπράξει τόσο μεγάλα εγκλήματα. Καλώς· δεν απορρίπτω τη μαρτυρία 

από τα έργα της ζωής. Άρα, λοιπόν, την παρούσα ζωή σου επιβεβαιώνουν 

τα προηγούμενα έργα και γεγονότα της ζωής σου· όμως όλη σου η ζωή 

είναι ο κατήγορός σου! Σας παρακαλώ, άνδρες, επειδή εξεστόμισα αυτόν 

τον λόγο, μη με θεωρήσετε φιλολοίδορο ή αλλιώς άδικο. Θα προσπαθήσω 

να αποκρύψω όπως μπορώ, τα περισσότερα γεγονότα· αν κάτι δεν μπορεί 

να συγκαλυφθεί, τότε δεν φταίει αυτός που πιέζεται να ομολογήσει, αλλά 

αναμφισβήτητα αυτός που είναι ο δράστης. Ο πατέρας του απ’ τη μοίρα 

ήταν μεν φτωχός και στο επάγγελμα ναυτικός· δεν ήταν τριήραρχος ούτε 

κυβερνήτης, αλλά ούτε και της κατώτερης βαθμίδας, ναύτης ή απλός 

κωπηλάτης, πρόσωπα που η κωμωδία εμπαίζει (θα ήταν όμως μεγάλης 

αξίας, αν είχε αναγραφεί σε έναν τέτοιο κατάλογο)· προσποριζόταν την 

τροφή του από άθλια ψάρια, κωπηλατώντας κάποιο ελεεινό βαρκάκι, 

νοικιάζοντάς το. Σ’ όλη του την ζωή ήταν μετανάστης που πήγαινε από 

πόλη σε πόλη· τελευταία, πήγε στην χώρα του Διογένη και, αφού είδε το 

πλούσιο σε ψάρια πέλαγος να απλώνεται σε μεγάλη απόσταση, πώς να 

το πει κανείς, αγάπησε τον τόπο και θέλησε να παντρευτεί από κει 

γυναίκα (γιατί πρώτα δίσταζε και δεν επιθυμούσε να παντρευτεί). Η τύχη 

όμως άλλαξε την πορεία της ζωής του, και αφού μπήκε σε ένα άλλο 

πλοίο, έπλευσε προς την περιοχή της βόρειας ακτής της Μαύρης 

θάλασσας· η αιτία της βιασύνης του ήταν η πείνα και η κοιλιά του. Γιατί ο 

Θεός δεν κάλεσε όπως παλιά τον Αβραάμ να δώσει τον Ισαάκ ως εχέγγυο 

πίστης, αλλά κάποιος ολέθριος δαίμονας τον προσκάλεσε, για να 

γεννήσει η παγωμένη λίμνη Μαιώτιδα έναν βάρβαρο και οργίλο Σκύθη, ο 

οποίος εισερχόμενος στις τάξεις της Εκκλησίας θα δημιουργούσε τον 

χαλασμό που προξενούν οι Σκύθες, άλλοτε αποδιώχνοντας τους 
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υπηκόους του Θεού ως ανυπάκουους, άλλοτε κατευθύνοντας επιβουλές 

εναντίον των ιερών προκαθημένων, δυσφημώντας μύρια πράγματα και 

κινώντας τα ακίνητα.  
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 13. Ἠκούσατε ὅπως ἀπὸ Σκυθῶν τὸ πεῖσμα τοῦ γένους ἐβέβλητο, 

Σκυθίδα μητέρα εὐτυχήσας, καὶ λιμοῦ πόρισμα γεγονὼς καὶ λυπρᾶς 

τροφῆς παρεμπόρευμα. τὸν δ’ ἐντεῦθεν ἐκφῦντα καὶ χριστομαχεῖν 

ἐθέλειν οὐδὲν ἄπιστον. εἶτα καὶ τὸν παῖδα ἐπαγόμενος ὁ πατὴρ ἐπὶ τὴν 

Μεγαλόπολιν παλινοστεῖ, καί, τρέφειν οὐχ οἷός τε ὤν, ἀποπροσποιεῖται τὸ 

πατὴρ εἶναι καὶ φέρων ἐγχειρίζει τῷ μητραδέλφῳ, πένητι μὲν ὄντι καὶ 

τούτῳ, φιλήσειν δὲ ἄλλως ὑπεσχημένῳ καὶ ὅσα καὶ παιδὸς 

ἐπιμελήσεσθαι. ὁ δὲ γραμματοδιδασκάλοις ἐκδίδωσιν. ὡς δ’ ἀμφὶ τὸ 

μειράκιον ἔφθασεν, ὑπήγγε<λ>λέ τι καὶ ὥρας καὶ ἦν αἱμύλον καὶ λαλιὰν 

ἤσκει καὶ πάνθ’, οἷς ἀγάλλεται τὸ φιλόκαλον, ἐπετήδευεν. ἐπεὶ δ’ 

εὐπρόσωπος ἅμα καὶ φιλάνθρωπος ἐδόκει καὶ τῇ μητρὶ ὅμοιος, ὁρᾷ τῶν 

τινα ξυνηλικιωτῶν ὀφθαλμιῶντα καὶ θεραπεύει τὸ πάθος. ἐντεῦθεν αὐτῷ 

τὰ τῆς ἑταιρείας ἄλυτα. τίς τὴν καλὴν ἐκείνην ξυνωρίδα ἠγνόησε; τίς οὐκ 

ἐθαύμασε τῆς φιλίας; τίς οὐ Μολιονίδας ἐκάλεσε, ξυμφυεῖς ἄλλως ὁρῶν 

ἤπερ ὁ μῦθος ἐτερατεύσατο; ἐπὶ τοσοῦτον ἀλλήλοις ξυνεδέθησαν καὶ 

ξυνετάκησαν καὶ ὡς εἰς ἓν ξυνεκράθησαν. ἀλλὰ τί τοῦ φιλοῦντος 

ἀπώνατο; προὔχων ἐκεῖνος τὴν ἡλικίαν ἐνέσπειρεν αὐτῷ μυρία τῶν 

μαθημάτων, παιδοτριβῶν ὁσημέραι καὶ ὡς ἥδιστα ἐξασκούμενος. ὡς δ’ 

ἧκεν ὀψέ ποτε καὶ χρόνος ὁ  τ ο ῖ ς  κ α λ ο ῖ ς  ἐ π ί β ο υ λ ο ς , οὐκ ἔπαθε τὸ 

τῶν πολλῶν οὐκ ἀπείπατο τὴν ἑταιρίαν οὐκ ἐκαρτέρησε τὴν διάζευξιν, 

ἀλλ’ ἔρωτι τῆς ὑπ’ ἐκείνῳ διατριβῆς καὶ ὡς ἂν ὑφ’ ἑταίρῳ καλῷ τε κἀγαθῷ 

μένῃ παιδαγωγούμενος, ἐπιτολμᾷ τι καὶ παραβολώτερον· ἀνανδρίαν 

ἑαυτοῦ καταψηφίζεται καὶ ὑποπίπτει τοῖς τέμνουσι, πάντα πάσχειν καὶ 

παρὰ φύσιν δουλεύειν ἔνθα †τὸ κερ† οὐκ ἀποκνεῖ. 
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13.Μάθατε, λοιπόν, ότι το πείσμα του γένους του προήλθε από τους 

Σκύθες, αφού η μητέρα του ήταν Σκυθίδα και ο ίδιος υπήρξε αποτέλεσμα 

της πείνας και καρπός εμπορεύματος  άθλιας τροφής. Ότι αυτός που 

γεννήθηκε από τέτοιους γονείς θέλει να αντιτίθεται  στον Χριστό, δεν 

είναι καθόλου απίστευτο. Έπειτα ο πατέρας επέστρεψε στην 

Κωνσταντινούπολη φέρνοντας και τον γιο του. Όμως επειδή δεν ήταν 

ικανός να τον μεγαλώσει, αποποιείται την πατρική του ιδιότητα και 

παρέδωσε το παιδί του σε έναν αδελφό της γυναίκας του, που και αυτός 

όντας φτωχός, είχε όμως υποσχεθεί ότι θα αγαπήσει το παιδί και θα 

επιμεληθεί την ανατροφή του. Αυτός λοιπόν παρέδωσε το παιδί στους 

γραμματοδιδασκάλους. Όταν, όμως, έφθασε το παιδί στην πρώτη εφηβική 

ηλικία, φαινόταν κάπως η ομορφιά του, ήταν ευπροσήγορο, ασκούσε την 

ομιλία του και ασχολείτο με όσα χαίρεται η αγάπη για το όμορφο. Επειδή 

είχε ωραίο πρόσωπο συνάμα και έντονη κοινωνικότητα και έμοιαζε στην 

μητέρα του, βλέπει κάποιον από τους συνομηλίκους του να τον επιθυμεί 

και ανταποκρίθηκε στο πάθος. Από κει και πέρα η «φιλία» τους ήταν 

αδιάσπαστη. Ποιος δεν ήξερε αυτό το όμορφο ζευγάρι; Ποιος δεν θαύμασε 

τούτη την φιλία; Ποιος δεν τους αποκάλεσε Μολιονίδες, βλέποντάς τους 

να είναι συνεχώς μαζί, όπως τερατολογεί ο μύθος; Τόσο πολύ συνδέθηκαν 

μεταξύ τους και έλειωσαν, ώστε έγιναν ένα κράμα. Αλλά τί ωφελήθηκε 

από τον εραστή του; Του δίδαξε  πολλά μαθήματα, επειδή εκείνος ήταν 

μεγαλύτερος σε ηλικία (ο εραστής) και τον  προετοίμαζε κάθε μέρα, 

ασκούμενος σε αυτά με μεγάλο ζήλο. Όταν όμως πέρασε κάποτε ο χρόνος 

που είναι ο εχθρός της ομορφιάς, δεν έπαθε αυτό που παθαίνουν όλοι, δεν 

απαρνήθηκε τη φιλία του, δεν περίμενε να χωριστεί από τον «φίλο» του, 
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αλλά λόγω του έρωτα που υπήρχε από αυτήν τη συναναστροφή του και 

επειδή ήθελε να παραμείνει υπό την προστασία του καλού και αγαθού 

φίλου του, τόλμησε κάτι περισσότερο ριψοκίνδυνο· αποφάσισε να μην 

είναι στο εξής άνδρας και υπέμεινε το βάσανο από αυτούς που τον 

ευνούχισαν και δεν διστάζει όλα να τα υποφέρει και από κει και πέρα να 

ζει παρά φύσιν. 
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14.  Ἀπείρηκα περιπλέκων, ὦ ἄνδρες, νὴ τὴν ἱερὰν Σωφροσύνην καὶ οὓς 

ὑμεῖς ὑπὲρ σωφροσύνης πρεσβεύετε νόμους, καὶ οὐκ οἶδ’ εἴπερ ἡντιναοῦν 

ἔμφασιν παραλέλοιπα. ἆρ’ οὖν μοι δοκεῖτε κίναιδον αὐτὸν εἰπεῖν; ὁ δ’ 

ἑταιρικῶς καὶ μὴ τῷ σώματι καθαρεύων, εἶτα ἐπιπηδήσας τῷ βήματι, πῶς 

ἂν οὗτος ὀρθῇ γνώμῃ περὶ τὸ θεῖον φέροιτο; ἢ τίνος καὶ τῶν ἀτοπωτάτων 

ἀποσχέσθαι βουλήσοιτο; ἢ πάντα τολμητὰ τούτῳ ἔσται, πάντα 

εὐεπιχείρητα; φόβος τὰ θεῖα ‘τοῖσι σώφροσι βροτῶν’· ὁ δ’, οἷς ἔφθην 

εἰπών, ἔνοχος ὤν, εἰκότως καὶ τότε τῶν ἀδύτων <...> ἐτόλμησε. καὶ νῦν, 

ἀνόσιος ἐν ὁσίοις, ἀθεμιτουργεῖν οὐκ ἀπώκνησε τὰ μὲν τῆς προτέρας 

ἡλικίας καὶ δὴ τοιαῦτα καὶ οὕτω νεανικά, τὰ δ’ ἐφεξῆς καὶ ὅσα εἰς ἄνδρας 

ἥκων ἐπολιτεύσατο. ἐπιπόλαιον μέν τις ἰδὼν καὶ μὴ ξυμβαλὼν τὸ πλάσμα 

καὶ τὴν ὑπόκρισιν, θᾶττον ἂν ἐπεφώνησεν· ‘ἀνὴρ ὅδ’ οὐκέτ’ αὐτός· ἐκνεύει 

πάλιν’. βραχὺ δ’ ἐπιστήσας καὶ καταμαθών, ταχὺ παλινῳδίαν ᾄδων 

ἀνταπεφώνησεν· «‘ἔστι δ’ ἡ πάλαι γυνή’· οὐ γὰρ τὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸ 

σχῆμα ἐξήλλακτο.» 
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14.Σταμάτησα να συγκαλύπτω την υπόθεση, άνδρες, μα την ιερή 

Σωφροσύνη και τους νόμους για τη σωφροσύνη που εσείς πρεσβεύετε, και 

δεν γνωρίζω αν έχω παραλείψει κάποια επιμέρους παράμετρο. Άραγε, 

μου φαίνεται ότι ονομάζετε αυτόν τον κίναιδο; Συμπεριφερόμενος αυτός 

ως πόρνη και ων ακάθαρτος στο σώμα, έπειτα αφού έγινε και ιερέας, πώς 

λοιπόν θα εξέφερε ορθή άποψη για τον Θεό; Αλλά για ποιο λόγο θα 

θελήσει να κρατηθεί μακριά από τα σφάλματα; Ή μήπως γι’ αυτόν θα 

είναι όλα τολμητά, όλα εύκολα να γίνουν; Τα θεία είναι φόβος για «τους 

σώφρονες ανθρώπους»· αυτός, γι’ αυτά που αναφέρθηκα πρωτύτερα, 

όντας λογικά ένοχος, τότε τόλμησε <…> και στα άδυτα. Και τώρα, ανόσιος 

μέσα στους οσίους, δεν δίστασε να παρανομήσει με αυτά που σχετίζονται 

με την πρωτύτερη ηλικία του και όλα όσα έκανε νέος, ενώ έδειξε εκείνος 

τώρα τον χαρακτήρα του, που έφθασε στην ανδρική ηλικία. Αν κάποιος 

έβλεπε αυτό το πλάσμα επιπόλαια και την υποκρισία του, γρηγορότερα 

θα αναφωνούσε: «αυτός εδώ δεν είναι ο άνδρας».· όταν όμως θα πρόσεχε 

καλύτερα,  θα έλεγε ότι «είναι η παλαιά γυναίκα· δεν άλλαξε τη 

συμπεριφορά του, αλλά την εμφάνισή του».  
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15.Αὐτίκα περὶ τοὺς νεὼς ἐνδιατρίβειν ἄρχεται, πλέον ἤπερ οἱ τῶν 

νεωκόρων ἐπιμελέστεροι, καί, τοὺς ὀ φ θ α λ μ ο ὺ ς  ὡ σ ε ὶ  κ έ ρ α  ἠ ὲ  

σ ί δ η ρ ο ν ταῖς ἱεραῖς εἰκόσι ἐπερεισάμενος, ὑπεψιθύριζέ τι λεπτὸν συχνὰ 

ἐπὶ γόνυ πίπτων, δακρύων, θεοκλυτῶν· πᾶσι τρόποις τὸ θεοσεβὲς δοκεῖν 

εἶναι θηρώμενος, μηχανᾶται καὶ τὸ εὐπροσήγορον. ὑπὲρ ὅτου δὲ τὸ 

προσωπεῖον τοῦτο ἐπλάττετο; εἶδε, βαθὺς ὢν τὴν κακόνοιαν, ὡς ἅπασιν 

οἷς ἀρετῆς μέλει καὶ θεοσεβείας μέλει, καὶ τὰ ἱερὰ ἐσφοιτῶσι καὶ γίνεται 

θέατρον εὐσεβούντων τὸ τέμενος. εἰ γοῦν τό τε στάσιμον ἐν προσευχαῖς 

ἐπιδείξαιτο καὶ τὸ φιλοπροσήγορον ἐπιτεχνώσαιτο πραεῖαν καὶ μειλίχιον 

κερασάμενος τὴν φωνήν, ῥᾷον ἂν δελεάσῃ τοὺς ἁπλουστέρους. ἐθάμιζε 

καὶ περὶ τὰ σκηνεῖα καὶ τοῖς τῶν μοναχῶν ἐπισημοτέροις τὴν φήμην ἢ τὴν 

ἀρετὴν θαμὰ ἐπεμίγνυτο. ἄλλο τοῦτο δέλεαρ· ἐγκράτειάν τε γὰρ ἐνάκριζε 

καὶ τὸ ἄπραγμον ἐθαύμαζε καὶ λαχαν<ον>ηφαλίαν ἐπῄνει καὶ ὕδατος 

ἔσπα. ἐκ τούτου καὶ τὴν προτέραν κακοφημίαν ἀπεσκευάσατο καί τις 

αὐτοῦ λόγος καὶ περὶ τὰ ἀνάκτορα ἔρρει, τῶν μοναχῶν ὡς εἰκὸς 

διαπορθμευόντων. οὐ γὰρ ἠμέλει περιὼν ὁπόσους ᾔδει τούτων αὐλικοὺς 

καὶ οἰκότριβας. 
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15.Αμέσως, ξεκίνησε να συχνάζει στους ναούς, περισσότερο και από τους 

πιο επιμελείς νεωκόρους και καρφώνοντας τα μάτια σαν κέρατο ή σίδερο 

στις ιερές εικόνες, ψιθύριζε κάτι σιγά, κάνοντας γονυκλισίες, 

δακρύζοντας και επικαλούμενος τον Θεό. Με όλη τη συμπεριφορά του 

επιδίωκε να φαίνεται θεοσεβής, προσποιόταν και τον καλοσυνάτο. Για 

ποιον λόγο έπλαθε αυτό το προσωπείο; Επειδή έχει μέσα του βαθιά 

ριζωμένη την κακία, αντιλήφθηκε ότι όσοι νοιάζονται για την αρετή και 

την ευσέβεια, συχνάζουν στα ιερά και ότι γίνεται ο ναός συγκέντρωση 

των ευσεβών. Αν λοιπόν επιδείκνυε ευλάβεια στις προσευχές, 

χρησιμοποιούσε την φιλοπροσηγορία του, αφού αναμίγνυε στα λόγια του 

πραότητα και μειλιχιότητα έτσι εύκολα θα δελέαζε τους αφελέστερους. 

Πήγαινε συχνά στις σκήτες των μοναχών και συναναστρεφόταν πολύ με 

τους μοναχούς που ήταν ξακουστοί για τη φήμη τους ή για την αρετή 

τους. Άλλη παγίδα κι αυτό. Και βέβαια εξύψωνε την εγκράτεια και 

θαύμαζε την απραξία, επαινούσε τη λαχανοφαγία και έκανε σπονδές με 

το νερό. Από αυτές του τις πράξεις διασκέδασε την πρότερή του κακή 

φήμη και κάποιος λόγος γι’ αυτόν διαδιδόταν προς τα ανάκτορα, επειδή 

όπως ήταν εύλογο οι μοναχοί τον μετέφεραν. Δεν αμελούσε να 

συγχρωτίζεται με όσους απ’ αυτούς γνώριζε ότι σύχναζαν στο παλάτι και 

στους οίκους των ευγενών.  
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 16.Τοιοῦτον αὐτοῦ τοῦ βίου τὸ πρόσχημα, τοσοῦτον τὸ δολερὸν καὶ 

πολύτροπον. ὑπὲρ τὸν χ α μ α ι λ έ ο ν τ α  δεινὸς ἐναλλάττεσθαι, ὑπὲρ τὸν 

Ἀλκιβιάδην τοῖς προσπεσοῦσιν εὐφυὲς ἐναρμόττεσθαι. χθὲς μὴ δυσηνίους 

εἶναι τοὺς ὑπὸ χεῖρα ἐδίδασκε καὶ σήμερον ἐπὶ τὸν ἀρχιερέα πάντα δόλον 

καθιεὶς οὐκ αἰσχύνεται. μὴ χρημάτων ἕνεκα πρὸ μικροῦ στασιάζειν 

ἐνομοθέτει καὶ νῦν ἐπὶ χρήμασι πάντα πράττων πεφώραται. εἰς ἀσέβειαν 

ἐλοιδόρει πρὸ τοῦ θρόνου καὶ τῆς ἀξίας καὶ μετὰ βραχύ, τὴν φωνὴν 

ἀλλαξάμενος, ἀπεκάλει φιλόχριστον, μικρὸν αὖθις καὶ πρὸς τὴν 

προτέραν χωρεῖ δυσφημίαν, ὡς ο ἱ  κ ύ ν ε ς  ἐ π ὶ  τ ὸ ν  ἔ μ ε τ ο ν .  

π ο υ λ ύ π ο δ ο ς  ὀ ρ γ ὴ ν  ἴ σ χ ε ι  κατὰ τὴν ποίησιν. ‘ἐπὶ τὸν εὖ πράττοντα 

τοῖχον’ ἀεί, κατὰ τὴν παροιμίαν, μ ε τ α π η δ ᾷ , τύχης ἀνδράποδον καὶ 

φοροῦ πραγμάτων δοῦλος, ἄνθρωπος κύβου πολυπτωτότερος τοῦ 

Εὐρίπου παλιντροπώτερος, μόνον ἀρετῆς χ ρ ῶ μ α ἐπιμορφαζόμενος, 

χ ο λ ο β ά φ ι ν ο ς  οὐ χρυσοῦς τὴν εὐσέβειαν. οὐκ ἐπαινεῖ τὸ γενναῖον 

Αἰσχύλου τὸ ‘μὴ δοκεῖν ἄριστος, ἀλλ’ εἶναι θέλειν’ ἀποφαινόμενον, τὸ 

Εὐριπίδου βωμολόχον ἀποθαυμάζει τὸ ‘δοκεῖν, κἂν ἀπῇ τῆς ἀληθείας’ 

ἀποδεχόμενον.  
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16.Τέτοια ήταν η προσποίηση της ζωής του, σε τόσο μεγάλο βαθμό ήταν 

πονηρός και πολυμήχανος. Ήταν πιο ικανός να αλλάζει μορφές ακόμη 

και από τον χαμαιλέοντα, πιο ευφυής στην προσαρμοστικότητα ακόμη 

και από τον Αλκιβιάδη. Χθες δίδασκε τους μαθητές του να μην είναι 

απείθαρχοι, σήμερα δεν ντρέπεται να κατευθύνει κάθε δόλο κατά του 

αρχιερέα. Πιο πριν νομοθετούσε να μην στασιάζει κάποιος λόγω 

χρημάτων, και τώρα αποδείχθηκε ότι όλα τα κάνει εξ αιτίας των 

χρημάτων. Κατηγορούσε [κάποιον] για ασέβεια ενώπιον του θρόνου και 

των αξιωματούχων και μετά από λίγο χρονικό διάστημα, αφού άλλαξε 

τον τόνο της φωνής του, τον αποκαλούσε φιλόχριστο, και πάλι μετά από 

λίγο ξεκίνησε να εξαπολύει τις προηγούμενες κατηγορίες, όπως οι σκύλοι 

με τον εμετό. Τον  κατείχε πολύμορφη οργή, σύμφωνα με την ποίηση. 

Πάντα πηγαίνει εκεί που έχει συμφέρον, σύμφωνα με την παροιμία, είναι 

ένας σκλάβος της Τύχης και δούλος στη ροή των πραγμάτων της ζωής, 

ένας άνθρωπος που έχει περισσότερες πλευρές και από έναν κύβο, που 

παλινδρομεί περισσότερο από τη θάλασσα στον Εύριπο, που είναι 

επικαλυμμένος μόνο με το χρώμα της αρετής, ο βαμμένος με την χολή και 

όχι με τον χρυσό της ευσέβειας. Δεν επαινεί τη γενναία ρήση του 

Αισχύλου που λέει: «να μην φαίνεσαι ότι είσαι άριστος αλλά να θέλεις να 

είσαι πραγματικά». Θαυμάζει τη βωμολοχική ρήση του Ευριπίδη που λέει: 

«να φαίνεσαι, ακόμη κι αν βρίσκεσαι μακριά από την αλήθεια». 
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 17. Εἶτα, ὦ κατάπτυστε, τοιοῦτος ὢν καὶ τοιαῦτα βεβιωκώς, τὰ πρὸ τοῦ σοι 

πεπολιτευμένα παράγειν οὐκ ἐρυθριᾷς; ἀπὸ τούτων ἁλίσκῃ μᾶλλον ὡς 

οὐδὲν ἂν ἦν σοι τῶν αἰσχίστων ἀβούλητον. πάλαι τὸν δείλαιον ὑπεκάθου 

καὶ νῦν, καιροῦ δραξάμενος, ἐπέθου. ἐκ μακροῦ τὸ μῖσος ἔτρεφες καὶ 

δῆλος ἦς ἐπικρατεύσων, εἰ καὶ τύχη ξυνάροιτο. ὑφωρῶ τὴν τῆς 

ἐπιτιμίας ἔκπτωσιν, ὑπώπτευες καὶ χ ρ η μ ά τ ω ν  ἀ π ο β ο λ ή ν , 

προσυπώπτευες καὶ ὅσα πρὸς ὕβριν δεινὰ καὶ σχέτλια. τί δ’ ἂν μὴ πρὸς 

ἄμυναν ἐπενόησε Σκυθική τις φύσις ἀπονενοημένη καὶ θανατῶσα; τί δ’ 

οὐκ ἂν ἐπῄνεσεν εἰς ἐχθροῦ ζημίαν ἧκον καὶ θ υ μ ὸ ν  ἐ μ π λ ῆ σ α ι  

δυνάμενον ἐλλεβόρου δεόμενος ἄνθρωπος; ὡς ἀπὸ Μαιώτιδος ψυχρὸς τὴν 

ἀγάπην τὴν πίστιν ψυχρότερος μόνον τὸν θυμὸν ἐμπύριος. εἰ δὲ καὶ 

σαυτὸν ἔ π λ η τ τ ε ς  τ ὴ ν  κ α ι ρ ί α ν , μᾶλλον οἷς θεομαχεῖν ἐπεβάλλου. 

Σκυθικόν σοι καὶ τοῦτο καὶ συγγενές· ἐκεῖνοι λοχῶσι τὸν ἐχθρόν· ἂν δὲ 

καὶ μετὰ τὸ δρᾶσαι δεήσῃ παθεῖν, οὐκ ἄχθονται. προσέτι καὶ θυμός, εἰς 

μανίαν ἐκκυλισθείς, οὐκ οἶδεν ἀκριβολογεῖσθαι πρὸς ἄμυναν. τρίτον ὅτι 

μηδ’ ἀρχαιόπλουτος εἶ τὴν εὐσέβειαν, ἀλλ’ ὑποσκάζεις τὰ μητρόθεν περὶ 

τὸ σέβας, καὶ δέδια μὴ τὸν Ἀκινάκην τιμᾷς καὶ ἀποθειάζεις τὸν Ζάμολξιν. 

Χριστὸς δέ σοι καὶ τὰ Χριστοῦ πρόσχημα καὶ προσωπεῖον καὶ Σκυθικοῦ 

περίκρυψις. τί γὰρ καὶ τῶν τοῦ Χριστοῦ ζηλώσας ἔχεις; τὸ φιλάνθρωπον; 

ἀλλὰ τὸ φιλάληθες, ἀλλὰ τὸ μὴ πρὸς ὀργὴν εὐέξαπτον, ἀλλὰ τὸ μὴ πάντα 

τολμᾶν ἐθέλειν ἐπὶ χρήμασι; πάντα σοι ταῦτα ‘κενὴ μακαρία’, καὶ τοῖς 

λόγοις τρισόλβια, τοῖς δὲ ἔργοις ἀνόνητα. 
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17.Έπειτα, κατάπτυστε, όντας τέτοιος άνθρωπος και έχοντας ζήσει τέτοια 

γεγονότα, δεν ντρέπεσαι να χρησιμοποιείς τα στοιχεία της προηγούμενης 

ζωής σου για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου; Από αυτά έχεις τόσο 

αλωθεί, ώστε τίποτε από τα πιο αισχρά δεν έγινε από σένα χωρίς τη 

θέλησή σου. Από παλιά έκρυβες τη δειλία σου και τώρα, αφού άρπαξες 

την ευκαιρία, επιτέθηκες. Εδώ και πολύ καιρό έτρεφες το μίσος σου και θα 

επικρατούσες αν και η Τύχη σε βοηθούσε. Υποπτευόσουν την έκπτωση 

της ισχύος του κατηγορητηρίου, καταλάβαινες ότι θα χάσεις τα χρήματα, 

επίσης και σκεφτόσουν τι δεινές και άθλιες ύβρεις. Τί δεν θα επινοούσε η 

άμυαλη και φονική σκυθική φύση σου για να αμυνθεί; Ένας άνθρωπος 

που χρειάζεται δηλητήριο, δεν θα επαινούσε αυτό που οδηγεί στην ζημιά 

του εχθρού και που μπορεί να γεμίσει με θυμό; Επειδή κατάγεσαι από τη 

Μαιώτιδα λίμνη είσαι ως προς την αγάπη ψυχρός, στην πίστη σου ακόμη 

ψυχρότερος και μόνο ως προς τον θυμό σου φλέγεσαι. Αν και όμως έκανες 

κακό στον εαυτό σου, εφάρμοζες αυτά που είναι κατά του Θεού. Αυτό 

οφείλεται στη σκυθική σου φύση και είναι εγγενές χαρακτηριστικό σου· 

εκείνοι ενεδρεύουν τον εχθρό· αν και μετά τη δράση τους χρειαστεί να 

πάθουν, δεν στενοχωρούνται. Ακόμη και ο θυμός, που μεταλλάχθηκε σε 

μανία, δεν είναι ικανός να σε βοηθήσει να αμυνθείς. Τρίτον, δεν έχεις 

μακρύ παρελθόν ευσέβειας, αλλά σχετικά με τον σεβασμό στα ιερά είναι 

ανύπαρκτος, λόγω της ανατροφής από τη μητέρα σου, και φοβούμαι 

μήπως τιμάς τον Ακινάκη και λατρεύεις τον Ζάλμοξι. Η σχέση σου με τον 

Χριστό και η τήρηση της διδασκαλίας του Χριστού είναι υποκριτική· ένα 

πρόσχημα και οφείλεται στην σκυθική σου τάση να κρύβεσαι. Γιατί, τί 

θέλησες να εφαρμόσεις με ζήλο από τις διδασκαλίες του Χριστού; Την 
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φιλανθρωπία; Την αγάπη για την αλήθεια, τη συγκράτηση της οργής, το 

να μην θέλεις όλα να τα κάνεις για το χρήμα; Για σένα όλα αυτά είναι 

ευτυχία χωρίς σημασία, στα λόγια σου φαίνονται τρεις φορές ευτυχία, 

αλλά στα έργα σου είναι ανώφελα. 
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18.Πολλάκις βούλεταί τις ἀνοσιουργεῖν, ἀλλ’, ἰδὼν ὡς οὐκ εὐεπιχείρητον, 

ἐπέχεται. τὸ δὲ σὸν τοῦτο πολλὴν ὅσην ἀποφέρεται τὴν δυσχέρειαν· εὗρες 

τὸν ξυλληψόμενον καὶ κ ο λ ο ι ὸ ς  π ὰ ρ  κ ο λ ο ι ὸ ν  ἱζήσας ξυνερράψω τὴν 

ἐπιβουλήν· τὸν αὐτόν σοι φόνον ὑπέτυφε, τὴν αὐτὴν δυ<σ>θεΐαν 

ὑπέτρεφε, καί, σου τῆς ξυμβουλῆς οἷά τινος δραξάμενος πνεύματος, ταχὺ 

τὸν πυρσὸν ἐπὶ μέγα ἦρε· καὶ ὁ ταλαίπωρος ἐκεῖνος ὑφ’ ὑμῶν αὖθις 

ἐπρηστηριάζετο. εἰ δὲ ‘τὸν ὁμοῖον ποτὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεός’, ἀλλ’ ὑμᾶς οὐ 

θεὸς τὸ τηνικαῦτα ξυνῆγεν, Ἐριννὺς δέ τις θεομάχος ξυνῆγε. ἔρημα τὰ 

μαρτύρων προὔκειτο καὶ σχεδιάζει τὴν ὕβριν. ἐξῆν καὶ νυκτὸς μέσης καὶ 

π ε ρ ὶ  π λ ή θ ο υ σ α ν  ἀ γ ο ρ ά ν , βούλησις ἦν τὸ πᾶσαν ξυνειληφὸς τὴν 

δυσχέρειαν. ἀλλ’ ὁ τρόπος ὑμῖν καὶ τοῦτο ῥᾷον ἐποίει, ὡς τό γε δύνασθαι 

ταὐτὸν καὶ τὴν δεξιὰν προτεινόμενον βραχύ τι προσεπιχρίσαι τοῦ μέλιτος. 

ἦ μέγα καὶ οὐκ εὐπόριστον τὸ ἀνάλωμα· εἰ δὲ ‘τοιοῦτος ἕκαστος οἷσπερ 

ἥδεται ξυνών’, οὐκ ἀπίθανά μοι τὰ τῆς κατηγορίας οὐδὲ ψιλή τις ὑπόνοια 

καὶ μάταιος στοχασμὸς ἐξ οὐκ ὄντων πλαττόμενος. ὑπερεφίλεις καὶ 

προτοῦ τὸν ἀνόσιον, ἐκοινώνεις τούτῳ τῶν ἀπορρήτων, πάντα 

ξυνεπεβούλευες καὶ ξυνεπεχείρεις. νυκτὸς περὶ τὴν σὴν οἰκίαν ἐφοίτα, 

μεθ’ ἡμέραν ξυνδιέτριβε. λόγους οὓς μὲν αὐτὸς διεπόρθμευεν οὓς δ’ ἀπὸ 

τῆς σῆς περινοίας ἐδέχετο. κατηγορίας ἄμφω ξυνετίθεσθε. ὁ μὲν 

προὐβάλλετο σὺ δ’ ἐπεμαρτύρεις· οἵους οἴμοι πρωταγωνιστὰς τῆς 

εὐσεβείας εἶδεν ἥλιος. ὕποπτον καὶ τὸν ἀγῶνα ἐκεῖνον εἰργάσασθε. ἐπεὶ 

δὲ καὶ ὁ ἆθλος τετέλεστο, τίς ἂν εἴποι τὰς δεξιώσεις τὰ φιλίτια δεῖπνα, τὰς 

φ ι λ ο τ η σ ί ο υ ς  κ ύ λ ι κ α ς , ἃς ἀλλήλοις χανδὸν π ρ ο ὐ π ί ν ε τ ε , τοὺς 

κροταλισμοὺς τὰς ἀναβακχεύσεις, τοὺς ἐκεῖθεν ἀναβράζοντας γέλωτας 

τὴν ἀκόρεστον ἡδονὴν τοὺς ἐπινικίους παιᾶνας; τάχα καὶ ὑπωρχήσασθε 

π α ρ ά φ ο ρ ο ι  κ α ὶ  μ ε θ ύ ο ν τ ε ς , οἱ τῆς ἐκκλησίας τρισαριστεῖς οἱ 

τριταγωνισταὶ τῆς πίστεως. 
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18.Πολλές φορές θέλει κάποιος να ανοσιουργήσει, αλλά, βλέποντας ότι 

δεν είναι ευχερές, σταματά. Η δική σου πράξη ενείχε πολλή δυσχέρεια. 

Εντόπισες αυτόν που θα εκτελούσε το σχέδιό σου και, αφού κάθισες σαν 

την καλιακούδα πλάι στην καλιακούδα, κατέστρωσες τη δολερή σου 

πράξη. Η ίδια φονική διάθεση με σένα κρυφόκαιε μέσα του, την ίδια αθεΐα 

έτρεφε μέσα του, και, αφού ενστερνίσθηκε τη συμβουλή σου σαν να 

άρπαξε κάποια πνοή, άναψε ένα τεράστιο πυρσό θυμού. Όμως εκείνος ο 

ταλαίπωρος αμέσως κάηκε από σένα. Αν, λοιπόν, «τον όμοιο οδηγεί στον 

όμοιο ο Θεός», εσάς επομένως δεν σας ένωσε ο Θεός, αλλά κάποια 

θεομάχος Εριννύς. Ήταν έρημες οι εικόνες των αγίων μαρτύρων και 

σχεδιάζει την ύβρη. Μπορούσατε να το κάνετε και τα μεσάνυχτα, στην 

πολυσύχναστη αγορά, θέλατε να έχετε σκεφτεί κάθε δυσκολία. Αλλά ο 

τρόπος σας το έκανε και αυτό εύκολο, ώστε να μπορεί ο ίδιος να τείνει το 

δεξί του χέρι και για λίγο να αλείψει με μέλι. Αληθινά, ήταν πολύ και 

μεγάλο έξοδο· αν «ένας τέτοιος άνθρωπος χαίρεται να συναναστρέφεται 

τέτοιους ανθρώπους» η κατηγορία μου δεν είναι απίθανη, η υπόνοιά μου 

δεν είναι αστήρικτη και ο συνειρμός μου δεν δομήθηκε από απίθανα 

γεγονότα. Και πρωτύτερα αγαπούσες υπερβολικά αυτόν τον ανόσιο 

άνθρωπο, τον έκανες συμμέτοχο στα κρυφά σου σχέδια, για όλα 

σκεφτόσουν μαζί του πονηρά και προσπαθούσες να εφαρμόσεις τις 

σκέψεις σου από κοινού μ’ αυτόν. Τη νύκτα σύχναζε στο σπίτι σου, την 

ημέρα έμενε εκεί. Τα λόγια, που αυτός μετέφερε, από τη δική σου σκέψη 

προέρχονταν. Και οι δυο σας συνωμοτήσατε για την κατηγορία. Εκείνος 

έκανες τις σκέψεις και εσύ τις εφάρμοζες. Αλλοίμονο, τι πρωταγωνιστές 

της ευσέβειας αντίκρισε ο ήλιος! Ο αγώνας σας, εκείνον που κάνατε, ήταν 

ύποπτος. Όταν πια εκτελέστηκε το αγώνισμα, ποιος θα μπορούσε να 

περιγράψει τις δεξιώσεις, τα «αδερφικά» σας δείπνα, τις αλληλέγγυες 
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οινοποσίες σας, που πίνατε με θριαμβικό ύφος, τους κροταλισμούς, τα 

πανηγύρια, τα ομηρικά γέλια, την ακόρεστη ηδονή και τους επινίκιους 

παιάνες; Μάλλον χορεύατε θριαμβευτικά παράφοροι και μεθυσμένοι, 

εσείς οι πρόμαχοι της Εκκλησίας, οι ύστατοι αγωνιστές της χριστιανικής 

πίστης. 
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19.Βραχὺς ἐρρύη καιρὸς καὶ τὸν ξυναθλητὴν καὶ φίλον ξυμπότην εἰς 

μέσον παρῆγες, ὁ δ’ ἐξετραγῴδει τὰ περὶ τοὺς μάρτυρας. ἐπεὶ δὲ καὶ τίς ὁ 

σκαιωρήσας ἐπύθοντο, ξυνεπνεύσατε πάλιν κατὰ τοῦ δυστυχοῦς καὶ 

μιάστορα τῶν ἁγίων ἀπεκαλεῖτε καὶ τρισεπάρατον καὶ ψευδόχριστον. ὡς 

δ’ αὐτόχειρ τοῦ κακοῦ μετὰ μικρὸν ὁ κατήγορος ἐξελήλεγκτο καὶ περὶ 

ψυχῆς ἐκινδύνευσεν, οὐ προὔδωκες τὸν ξυναριστέα τὸν ξύμμαχον, ἀλλὰ 

καὶ ὑπὸ φρουρὰν ὄντι τὰ Συβαριτῶν ἐκαρύκευες· εἶτα καὶ τῶν δεσμῶν 

ὑπελύσω. ἀπὸ τούτων ἐγώ σε ξυνειδότος γραφόμενος, τοσούτοις 

τεκμηριοῦμαι τὸ δύσθεον. ἄλλος ἄν σε καὶ μόνης τῆς πρὸς αὐτὸν ἑταιρίας 

ἐκρίνει, ἤρκει σοι πρὸς κατηγορίαν καὶ τὸ πρὶν εἰς ταῦτα ἐμπεσεῖν φίλιον· 

τὸ δὲ καὶ προσιέναι σοι πρώτῳ καὶ μηνῦσαι δῆθεν, τοῦτο οὐ ξύμβολον 

ἐναργὲς τοῦ ξυνασεβῆσαι θείη τις; τὸ δὲ καὶ διίπτασθαι, δικαίως 

κινδυνεύοντα περισώσασθαι, οὐκ εἰς ἔλεγχον τοῦ ξυνάρασθαι; σὺ καὶ τοῖς 

προτέροις ὑπεύθυνος καὶ τοῖς μέσοις ἔνοχος καὶ τοῖς τελευταίοις 

ὑπόδικος. εἰ μὴ τρυφᾶν ἐχαρίζου καὶ καθει<ρ>γμένῳ, μικρὸν ἄν σοι πρὸς 

ἀποφυγὴν ἐλείπετο· εἰ μὴ καὶ τῶν δεσμῶν ὑπελύσω, εἶχες ἄν τι καὶ πρὸς 

παραίτησιν. νῦν δ’, ἐπεὶ καὶ δεσμώτην περιεποιοῦ τὸν εἰκότως ἂν 

ἀπολούμενον καὶ τῆς φρουρᾶς ὑπεξῆγες τὸν καὶ τῆς τῶν Τιτάνων 

φρουρᾶς ἄξιον, ἆρ’ ἐπ’ οὐ δικαίοις ἀγανακτῶ; ἆρ’ ἐπ’ οὐκ ἀξίοις εὐθύνω; 

σὺ δέ, εἰπέ μοι, οὐκ ἀπὸ τοιούτων ξυνειδότος ἐδίωκες πρὸ μικροῦ—νήφων 

μεθύων ἄνθρωπος—εἰς ἀσέβειαν; ὁ δ’ ὑπερφιλεῖ τοῦτον· τοῦ θαλεροῦ 

κρατῆρος ἄρα ἔσπασεν· ᾐκίζετό τις ἐκεῖνον, ὁ δ’ οὐκ ἐπέτρεπεν· ὡς 

ξυναιρεσιώτην ἄρα περιεσώσατο. οὐ τοιαῦτα ἐπέραινες; καίτοι ἐκεῖνα μὲν 

οὐ τοσαύτην ὑπέφαινε τὴν ἐνάργειαν· ἐφ’ οἷς δ’ ἐγὼ τὸν ἀγῶνα 

ἐνεστησάμην, πολὺ τὸ φανερὸν καὶ πεπλανημένον οὐδέν, μόνον οὐχ 

ὑπορράπτουσι τὴν ἀλήθειαν. 
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19.Πέρασε λίγος καιρός, και τον συναθλητή και συμπότη σου τον έφερες 

στο μέσον της Συνόδου, ο οποίος διεκτραγωδούσε τα σχετικά με τις ιερές 

εικόνες. Όταν ρώτησαν να μάθουν ποιος ήταν αυτός που κατέστρωσε το 

σχέδιο, εξαπολύσατε το μίσος σας κατά του δυστυχούς και τον 

αποκαλέσατε εχθρό των αγίων, τρισκατάρατο και ψευδοχριστιανό. Όταν 

αποδείχθηκε μετά από λίγο ότι ο κατήγορος ήταν ο δράστης του κακού 

και κινδύνευσε σχετικά με τη ψυχή του, δεν πρόδωσες τον «γενναίο» σου 

σύμμαχο, αλλά όταν ήταν στη φυλακή, του προσέφερες την πολυτελή 

ζωή των Συβαριτών· έπειτα το απελευθέρωσες από τη φυλακή. Από όλα 

τα παραπάνω εγώ σε κατηγορώ για συνέργεια και από τα τόσα μεγάλα 

εγκλήματα συμπεραίνω την αθεΐα σου. Άλλος θα σε έκρινε και μόνο από 

τη φιλία σου με αυτόν και αυτή η φιλία θα ήταν αρκετή κατηγορία 

εναντίον σου ακόμη και πριν εμπέσεις σ’ αυτά τα κακουργήματα· το 

γεγονός ότι πρώτος εσύ προσήλθες και κατέθεσες μήνυση, αυτό δεν θα το 

χρησιμοποιούσε κάποιος ως καθαρή απόδειξη της ασέβειάς σου; Το 

γεγονός ότι εξαφανιστήκατε, ενώ αυτός που κινδύνευε δίκαια θα 

σωνόταν, δεν είναι ικανή απόδειξη ότι μαζί συνωμοτήσατε; Είσαι 

υπεύθυνος για τα όλα τα προηγούμενα, ένοχος για τα επόμενα και άξιος 

ποινής για τα τελευταία συμβάντα. Αν δεν χάριζες απολαύσεις στον 

φυλακισμένο, λίγο θα ήθελες να αποφύγεις την κατηγορία· αν δεν τον 

απελευθέρωνες από την φυλακή, θα μπορούσες να απαλλαχθείς από τις 

αιτιάσεις. Τώρα όμως, αφού περιποιήθηκες τον φυλακισμένο, αυτόν που 

λογικά θα ήταν χαμένος, και τον απομάκρυνες από τη φυλακή, αυτόν 

που θα ήταν άξιος να φρουρείται και από τους Τιτάνες, άραγε δεν 

αγανακτώ για δίκαια πράγματα; Άραγε δεν ευθύνεσαι για αξιόλογα 
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πράγματα; Εσύ όμως πες μου, δεν επιδίωκες πριν από λίγο να είσαι 

συνεργός- άνθρωπος εγκρατής να φαίνεσαι μεθυσμένος- στην ασέβεια; 

Αυτός τον υπεραγαπά· το ακμαίο ποτήρι του θριάμβου έσπασε· κάποιος 

βασάνιζε εκείνον, αυτός όμως δεν το επέτρεπε· Άρα, τον έσωσε γιατί ήταν 

συμμέτοχος στην αίρεσή τους. Δεν τα έκανες όλα αυτά; Και όμως εκείνα 

τα γεγονότα δεν αποδείκνυαν με καθαρότητα τον χαρακτήρα σου· με τα 

στοιχεία που εγώ συνέθεσα την κατηγορία για να σε οδηγήσω σ’ αυτήν τη 

δίκη, δεν υπάρχει τίποτε ψευδές, όλα είναι εμφανή μόνο σ’ αυτούς που δεν 

υποκρύπτουν την αλήθεια. 
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 20. Ὁρῶ μαστοὺς ὑπερβλύζοντας καὶ τὸ τετοκέναι τεκμαίρομαι, ὁρῶ 

κ α π ν ὸ ν  ὑ π ε κ θ ρ ώ σ κ ο ν τ α  καὶ τὸ πῦρ ὑποσημαίνομαι. οὐ δεῖ μοι 

προσεπιμαρτυρούντων ἀνδρῶν, ἐν οἷς καὶ βασκανίαν ἔχοι τις ἀντιθεῖναι 

καὶ μῖσος ὑφέρπον, οὓς καὶ προσδοκία κέρδους ἔσθ’ ὅτε παρήγαγε καὶ 

κοινωνία γένους παρεβιάζετο. ἀνυπόπτους ἀπαθεῖς παράγω τοὺς 

μάρτυρας· οὐκ οἶδε λέγειν πρὸς χάριν τὰ πράγματα, ἄτεγκτα πρὸς φιλίαν 

πρὸς κέρδος ἀθώπευτα. εἰ δὲ φωνὰς ἐπιζητεῖς, τὰ ἔργα μεθείς, ὥρα σοι καὶ 

σκιᾶς ἐν δευτέρῳ τιθέναι τὸν ἥλιον. εἰ τοίνυν ο ὐ  ξ υ μ φ ω ν ε ῖ  τ ο ῖ ς  

ἔ ρ γ ο ι ς  ἡ  γ λ ῶ τ τ α , τὰ τῆς μαρτυρίας οὐκ εὐπαράδεκτα—καὶ τί δεῖ 

ψόφου ῥημάτων ὀχλοῦντος καὶ γλώσσης ὑποκρεκούσης αἱμύλα; εἰ δὲ τῇ 

τῶν πραγμάτων ἁρμονίᾳ ξυνᾴδει, ἐκτεμνέσθω ἡ τῆς γλώττης νευρά—τί 

γὰρ δεῖ περιττὸν ὑπηχούσης; ἄλλως τε καὶ παραπληξίας λαμπρᾶς ἐπὶ 

προδήλοις τοὺς ἐπιβεβαιωμένους ἀπαιτεῖν, ὡσεί τις, ὑπὸ τῆς ἀκτῖνος 

θαλπόμενος, διαπορέοι τὸν ἥλιον, εἰ τὴν ἄνω καὶ ὑπὲρ γῆν φέροιτο. εἰ γὰρ 

ὀφθαλμὸς οὐκ ἀκριβὴς τῶν τοιούτων ἐπόπτης, σχολῇ γ’ ἂν ἀκοῇ τὸ 

πιστὸν δοίη τις. τί δ’, εἰ μὴ παρεῖεν οἱ ξυνεργοῦντες; οὐδεὶς ὑπὸ δίκην 

ἑστήξεται. καὶ μήν, εἰ τὸ ἀμάρτυρον ἅπαν ἀνεύθυνον, τὸ ἐπὶ μάρτυσι 

ἅπαν ἁλώσιμον. ἴδοι δ’ ἄν τις ὁσημέραι πολλοὺς τοὺς μὲν καὶ μὴ 

παρόντων μαρτύρων ἐξ εἰκότων ἁλόντας, τοὺς δ’ ἀποφυγόντας καὶ μετὰ 

μυρίους τοὺς ἐπιβοωμένους· «ἠδίκησεν· εἴδομεν ἔγνωμεν.» τί οὖν ἐστιν ὃ 

λέγω; καὶ τὸ πᾶν τῆς δίκης τοῖς παραγομένοις τούτοις ὁ νόμος ἐπέτρεψεν, 

ἀλλ’ εἰκόσι καὶ ξυμβόλοις ἐστὶν οὖ τὸ πλέον ἐπίστευσε, καὶ γνώμονες 

ἀμφοῖν οἱ τῶν νόμων οὗτοι φύλακες. ἔνθα μὲν οὖν πολλῆς χειρὸς δεῖται 

τὸ ἀδίκημα, χαλεπὸν ἴσως, εἴ τις, μηδενὸς εἰπόντος, τοῦ ξυνεργοῦντος 

πεύσεται· ἐν οἷς δ’ οὐχὶ τοὺς ξυλληψομένους ἐπιζητεῖ τὸ κακόν, ἀλλ’ ὁ 

πρῶτος εἰς νοῦν λαβὼν αὐτὸς καὶ ξυμπερᾶναι δυνήσεται, τίς λόγος τῶν 

ἐπιβοωμένων τούτων; ὥσπερ οὐκ ἐξὸν ἐν τοῖς τοιούτοις καὶ 

σκαιωρήσασθαι καθ’ αὑτὸν καὶ λαθεῖν;  
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20.Βλέπω στήθη μεστωμένα από γάλα και συμπεραίνω την γέννηση, 

βλέπω καπνό να αναδύεται και καταλαβαίνω την έναρξη πυρκαγιάς. Δεν 

χρειάζομαι εγώ επιπλέον ανθρώπους να καταθέσουν μαρτυρίες, στους 

οποίους έχει κάποιος να αντιτείνει τον φθόνο και ένα κρυφό μίσος, και οι 

οποίοι ίσως  ήρθαν με την προσδοκία του κέρδους και ο συγγενικός 

δεσμός τούς έκανε να παρανομήσουν. Φέρνω τους μάρτυρες, που είναι 

ανύποπτοι και αμέτοχοι στο πάθος. Δεν ξέρει να παρουσιάζει τα 

πράγματα με χάρη, ανεπηρέαστα από φιλία, ανέγγιχτα από κέρδος. Αν 

επιζητείς φωνές για σένα, τα έργα σου να εγκαταλείψεις και είναι ώρα 

για σένα, για δεύτερη φορά, να τοποθετήσεις τη σκιά στον ήλιο. Αν, 

λοιπόν, δεν συμφωνούν με τις πράξεις τα λόγια σου, η μαρτυρία δεν είναι 

δυνατόν να γίνει δεκτή- τι χρειάζονται λόγια στομφώδη που ενοχλούν και 

που επιδαψιλεύουν κολακείες; Αν συναρμονίζονται με την ακολουθία των 

γεγονότων, ας πάψει η χορδή  της γλώσσας- άλλωστε τί χρεία έχει να 

ψιθυρίζει; Άλλωστε αυτοί που είναι βέβαιοι για προφανή γεγονότα, είναι 

λαμπρή τρέλα να απαιτούν επιβεβαίωση, όπως κάποιος, νιώθοντας 

ευχαρίστηση από τη ζέστη των ακτίνων του ήλιου, απορεί αν διαγράφει 

την τροχιά του στον ουρανό και πάνω από την γη. Αν το μάτι δεν είναι ο 

ακριβής θεατής αυτών των πραγμάτων, με σχολαστικότητα κάποιος θα 

έδινε αξιοπιστία σ’ αυτά που προέρχονται εξ ακοής. Τί λοιπόν, αν δεν 

είναι παρόντες οι συνεργοί; Κανένας δεν θα δικαστεί. Αν δεν 

επιρρίπτονται ευθύνες λόγω της απουσίας μαρτύρων, η παρουσία 

μαρτύρων οδηγεί στην καταδίκη. Θα έβλεπε κάποιος κάθε μέρα πολλούς 

να καταδικάζονται από αποδεικτικά στοιχεία, ενώ όμως αυτούς που 

απέφυγαν την καταδίκη μαζί με άλλους να φωνάζουν: «αδίκησε. Είδαμε, 

καταλάβαμε.» Τί είναι λοιπόν αυτό που λέγω; Ο νόμος επέτρεψε σ’ αυτούς 

που εισέρχονται για δίκη να μετέρχονται τα πάντα, αλλά πίστεψε κάποιες 



64 

 

φορές στις ενδείξεις και στις αποδείξεις, και κριτές και για τους δύο είναι 

οι φύλακες αυτοί των νόμων. Επομένως, χρειάζεται μεγάλο θράσος το 

αδίκημα, και ίσως είναι δύσκολο, αν κάποιος θα πεισθεί σ’ αυτόν που 

συνέργησε, χωρίς να μιλήσει κανείς. Μ’ αυτά δεν επιζητεί αυτούς που 

συνέλαβαν το κακό, αλλά ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα ο ίδιος θα 

μπορέσει και να την τελειώσει, τότε τί σημασία έχουν τα λόγια αυτών εδώ 

που μιλούν; Μήπως δεν είναι δυνατόν κάποιος να σκευωρήσει και μετά να 

χαθεί; 
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21.ἡ τυραννὶς μέγα, καὶ δεῖται πολλῶν φίλων ξυμμάχων, πεζῶν ἱππέων ψιλῶν, 

ὁπλιτῶν σφενδονητῶν τοξοτῶν. οὐκοῦν ἐνταῦθα μέρος οὐ μικρὸν οἱ μάρτυρες, 

οὐδὲ τὸ τῆς προδοσίας δεῖ παραλιπεῖν ἔξω μαρτύρων· κἀκεῖ γὰρ ὁ προδιδοὺς εἰς 

λόγους ἦλθε τοῖς ἐναντίοις, πότε καὶ ὅπως καὶ ὁπόσου τὴν πόλιν ἂν πρόηται, 

καὶ τοὺς ἁπάντων ὀφθαλμοὺς οὐκ ἂν ἔλαθεν, ἢ καὶ οὕτω τυχὸν ἑτέροις τὴν 

μελέτην ἐθάρρησε καὶ δι’ ἐκείνων τοὺς πολεμίους εἶδε καὶ τὸ ἀπόρρητον 

ἐξελάλησεν. ἂν δέ τις ἰατρὸς ὢν ὡς φαρμακεὺς τοῖς ἀνόμοις ὑπάγοιτο, 

καταγέλαστος ἀξιῶν καὶ τίς ὁ δοὺς καὶ πότε καὶ ὁποῖον τὸ φάρμακον· ταχὺ γὰρ 

ἀντακούσεται· «σύ γε ἰατρὸς ὢν καὶ ὅτε τὴν ὑγείαν ἐπηγγέλ<λ>ου, καὶ ἦν τὸ 

μὲν δοκεῖν ἀλεξίκακον τὸ δ’ ἀληθὲς δηλητήριον.» πάλιν ἄν τις ὡς ἀλαζὼν καὶ 

γόης εὐθύνοιτο, οὐκ ἂν ἔχοι λέγειν· «καὶ πηνίκα ἐπῇδον καὶ τί διετερθρευσάμην 

καὶ τίς ὁ ξυνίστωρ;» ἀρκεῖ γὰρ αὐτὸς πρὸς τὴν κακοτεχνίαν. ἡ χεὶρ τὰς 

ἐπιρρήτους ὑπανελίξει δέλτους καὶ ἡ γλῶττα ὑποψιθυρίσει καὶ προσεπᾴσει, καὶ 

ὁ δαίμων ὑπακούσεται. κατὰ ταῦτα καὶ ἱερεύς, εἴ τῳ τῶν ἀμφὶ τῶν ἱερῶν 

ἐπιβουλεύσειεν, οὐ προσαπαιτήσει τὸν ξυνειδότα· καὶ γὰρ ἥ τε χεὶρ ἐπ’ αὐτῷ ἦν, 

καὶ τὸ ἀνάθημα προὔκειτο. τοιοῦτον καὶ τοῦτο δὴ τὸ σὸν ἦν σοι βουλομένῳ 

ἐλθεῖν ἐπὶ τὸν ‘τολμητίαν’ ἐκεῖνον· παρὰ σοὶ γὰρ οἱ πόδες ἦσαν καὶ ἡ ὁδὸς οὐ 

μακρά τις οὐδ’ ἀργαλέα καὶ πρὸς τὸ διανοηθὲν ὑπαγαγέσθαι· φιλία γὰρ 

ἐθώπευε καὶ τὸ πρὸς πάντα ἕτοιμον ἔπειθεν. 
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21.Η τυραννίδα είναι δύσκολο πράγμα και χρειάζεται πολλούς φίλους 

συμμάχους, πεζούς, ιππείς, ελαφρά οπλισμένους, οπλίτες, σφενδονήτες 

και τοξότες. Εδώ, λοιπόν, δεν είναι αμελητέος ο αριθμός των μαρτύρων 

και ούτε πρέπει να παραλείπεται το στοιχείο της προδοσίας εκτός από 

τους μάρτυρες. Εκεί λοιπόν αυτός που πρόδωσε, ξεκίνησε να μιλήσει με 

τους εχθρούς για το πότε, το πώς και για πόσο θα πρόδιδε την πόλη του, 

και έτσι δεν θα ξέφευγε από τους οφθαλμούς που όλα τα βλέπουν· από 

την άλλη πλευρά, είχε το θάρρος, και έτσι αν τύχαινε, σ’ άλλους να 

μιλήσει για το σχέδιό του, και  λόγω αυτών είδε τους εχθρούς και 

απεκάλυψε το απόρρητο. Αν κάποιος, ων γιατρός, ως δηλητηριαστής 

κατατάχτηκε στους άνομους, θα ήταν καταγέλαστος, αν απαιτούσε ποιος 

είναι αυτός που χορήγησε, πότε και ποιο είναι το φάρμακο· γρήγορα όμως 

θα ακούσει την αντίδραση: «εσύ είσαι γιατρός και όταν υποσχόσουν την 

αποκατάσταση της υγείας, άλλοτε φαινόταν το δηλητήριο ως φάρμακο 

άλλοτε ως πραγματικό δηλητήριο.» Πάλι, αν κάποιος λογοδοτούσε ως 

αλαζόνας και μάγος, δεν θα ήταν σε θέση να πει· «και πότε έκανα μάγια;  

Τί μηχανευόμουν  και ποιος είναι ο συνεργός;» Διότι αρκεί ο ίδιος για το 

κακούργημα. Το χέρι θα ανοίξει τα φρικτά βιβλία και η γλώσσα θα 

ψιθυρίσει σιγά τις επωδές και ο δαίμονας θα υπηρετηθεί. Σύμφωνα με 

αυτά και ο ιερέας, αν κάποιος σκεφτεί πονηρά για τα ιερά, δεν θα 

απαιτήσει το συνεργό. Γιατί το χέρι της τιμωρίας κρέμεται από πάνω του 

και το ανάθεμα έρχεται. Για τέτοια λογής πράξη, που είναι και δική σου, 

ήθελες να προσεταιρισθείς εκείνον τον «τολμηρό». Τα πόδια σου ήταν 

δυνατά και ο δρόμος δεν ήταν μακρύς ούτε δύσκολος για να σε οδηγήσει 

στο σχέδιο που σκέφθηκες. Διότι η φιλία σας αγκάλιαζε και σας έπειθε να 

είστε έτοιμοι για όλα. 
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 22. Ἀλλ’ ἐνταῦθα τοῦ λόγου γενόμενος, ὦ ἄνδρες, μέγα τι καὶ ὡς ἐπὶ 

σχετλίοις ἀνέκραγεν· «εἶτ’ οὐδὲ φιλεῖν ἔξεστιν;» φιλεῖν μὲν ὁ νόμος 

ἀφῆκεν, ὦ θαυμάσιε, τὸν δ’ ὁντιναοῦν οὐκ ἀφῆκεν ἀνέγκλητον. αὐτίκα εἴ 

τις φιλοίη τὸν ἐπὶ τῇ θρεψαμένῃ τὴν δεξιὰν ἐπ’ ἀργύριον προτεινάμενον, 

τὸ φιλεῖν ἁπλῶς ἡ πόλις ἀφέντες, τὸ προδότας φιλεῖν ὡς προδοσίαν 

ἄντικρυς γράφονται. εἰ μειράκιον τὴν ὥραν προέμενον στέργει τις, οὐ τὸ 

δίδοσθαι «φιλεῖ» τῆς ἐπὶ κακῷ βίῳ γραφῆς αὐτὸν ἐξαιρήσεται. τὸ γάρ, οἷς 

ἕκαστος χαίρει, τούτοις καὶ ξυμμεταμορφάζεσθαι κολούει τό, πρὸς οὓς ἂν 

τύχῃ, τῆς φιλίας ἐπαγωγόν, μόνον οὐκ ἐπαπειλούμενον, ὡς εἰ μὴ τὴν 

ψυχὴν ἀναπτύξεις καὶ τὴν γνώμην κατοπτεύσεις, ὅρα μὴ τὴν ἑταιρίαν 

πήγνυσο. εἰ γὰρ οὐκ ἀγαθὸς ὢν ἐκεῖνος λήσεται, κινδυνεύσεις καὶ σὺ τὴν 

δόκησιν· οὐ γὰρ ἔστιν ὅ σε τοῦ τοιοῦτον εἶναι δοκεῖν ἀπολύσεται. εἰ δὲ καὶ 

φιλία ψυχῶν ξυνανάκρασις, καὶ ὁ φιλῶν ἕτερος αὐτὸς ὁ φιλούμενος, 

πολλή τις ἀνάγκη μὴ τὰ πάντα ἐξωμοιῶσθαι. κἂν ἐκεῖνος ὢν τύχῃ ‘τοῦ 

πονηροῦ κόμματος’, ὑπόχαλκόν τι καὶ σὺ ξυνυπηχήσεις καὶ κίβδηλον; 

ταῦτ’ ἄρα καὶ Πυθαγόρας μ ε λ α ν ο ύ ρ ω ν  ἀπαγορεύει γ ε ύ ε σ θ α ι · ὃ 

ταὐτὸν ἂν εἴη καὶ φαύλων ὁμιλίαν προσίεσθαι. οὐ στενοχωρῶ σοι τὸ 

φίλιον, ἀλλ’ ἐπέχω τὸ ὕποπτον· ὥσπερ καί, τὸ βαδίζειν διδούς, τὴν ἐπὶ 

τοὺς πολεμίους οὐ ξυγχωρῶ, καί, τὸ λέγειν ἐφιείς, τὸ δημοκοπεῖν οὐκ 

ἐφίημι. καίτοι κύριος τοῦ σώματος ἕκαστος, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν αὐτοῖς ἔπεστι 

δεσπότης ἕτερος, νόμος καὶ λόγος, πολλῷ δή που κυριώτερος, ὃς καὶ 

γλῶτταν ὑβρίζουσαν ‘ἅτε πῶλον ἀποπτυστῆρα χαλινῶν’ καταρτύει, καὶ 

πόδας οὐκ ἐν καιρῷ στέλλοντας καταστέλλει καὶ χεῖρας οὐκ εἰς καλὸν 

αἰρομένας ἐπέχει, μάστιγα τὴν ποινὴν ἐπισείων καὶ σωφρονίζων τῷ δέει 

καὶ χαλινὸν αἱμάσσοντα τὸν δήμιον ἐπαγόμενος. στέργε μοι καὶ περίεπε 

τοὺς ἀνεπιλήπτους τὸν βίον τοὺς ἀμείνους τὸν τρόπον, κατοικτίζου καὶ 

δεσμώτην, ἀλλὰ μὴ τὸν τηλικαῦτα πρὸς θεὸν ἀφυβρίσαντα. ἐφεῖταί σοι 

κατὰ τοὺς ἀρχαίων νόμους καὶ δεσμῶν ἀπολύειν, ἀλλ’ οὓς ἐπὶ μετρίοις τὸ 

δεσμωτήριον δέχεται. 
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22.Αλλά αφού έφτασα σ’ αυτό το σημείο του λόγου μου, άνδρες, φώναξε 

μεγαλόφωνα σαν να άκουγε άθλια πράγματα: «δηλαδή δεν είναι 

επιτρεπτό να υπάρχει φιλία;» Ο νόμος επέτρεψε τη σύναψη φιλίας, 

θαυμάσιε, δεν άφησε όμως χωρίς κατηγορία τον ποιον θα κάνεις φίλο.  

Αν, αμέσως, κάποιος αγαπά αυτόν που προτείνει το δεξί του χέρι για 

χρήματα από την πόλη που τον μεγάλωσε, αφήνονται από την πόλη να 

συνάψουν μια απλή φιλία, ενώ μηνύονται αντιθέτως για προδοσία αν 

αγαπούν προδότες. Αν κάποιος αγαπά ένα μειράκιο που εγκαταλείπει 

την ηλικία αυτή, δεν αγαπά να παίρνει· θα τον εξαιρέσει από τη μήνυση 

για ζωή με άσχημο παρελθόν. Γιατί, μ’ αυτά που ο καθένας χαίρεται, έτσι 

και με αυτά προσαρμόζεται και απομακρύνει το ελκυστικό της φιλίας 

προς όποιους θα συναντήσει, μόνον να μην απειλείται· γιατί, αν δεν 

αναπτύξεις τη ψυχή και δεν εξετάσεις τη σκέψη σου, πρόσεξε να μην 

συνάψεις φιλία. Αν αυτός δεν είναι ενάρετος και ξεφύγει, θα κινδυνεύσεις 

και συ να φανείς το ίδιο. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που θα αποδειχθεί ότι 

είναι τέτοιο και θα σε απαλλάξει. Αν η φιλία είναι η ανάμιξη των ψυχών 

και αυτός που αγαπά είναι άλλη μορφή αυτού που αγαπιέται, είναι 

μεγάλη η ανάγκη να μην εξομοιώνονται σε όλα. Και αν εκείνος τυχαίνει 

να είναι «κίβδηλο νόμισμα», θα θελήσεις και εσύ να κουδουνίζεις κι εσύ 

χάλκινα και κίβδηλα; Για όλα αυτά ο Πυθαγόρας απαγόρευε τη βρώση 

μελανουριών· το ίδιο θα ίσχυε αν δέχεσαι τη συναναστροφή φαύλων 

ανθρώπων. Δεν σε κατηγορώ για τη φιλία σου, αλλά συγκρατώ το ύποπτο 

αυτής. Όπως δηλαδή επιτρέπω το βάδισμα, όχι όμως την προσχώρηση 

στους εχθρούς, έτσι και επιθυμώ την ομιλία αλλά όχι τη δημαγωγία. Αν 

και ο καθένας είναι κύριος του σώματός του, αλλά σ’ εμάς τους ίδιους 

υπάρχει άλλος κύριος, νόμος και λόγος πολύ πιο ισχυρός, ο οποίος τη 

βλάσφημη γλώσσα τιθασεύει, «επειδή είναι άγριο άλογο», και τα πόδια 

που ετοιμάζονται να πράξουν κάτι τα καταστέλλει και τα χέρια που 
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κινούνται να κάνουν κάτι κακό συγκρατεί, επισείοντας τη μάστιγα της 

ποινής, σωφρονίζοντας με τον φόβο και φέρνοντας το ματωμένο 

χαλινάρι, τον δήμιο. Να προστατεύεις και να περιποιείσαι αυτούς που η 

ζωή τους είναι ανεπίληπτη, που η συμπεριφορά τους είναι καλύτερη, να 

δείχνεις έλεος στον φυλακισμένο, αλλά όχι σ’ αυτόν που διέπραξε τόσο 

μεγάλες ύβρεις προς τον Θεό. Είναι δυνατόν για σένα σύμφωνα με τους 

νόμους των αρχαίων να απολύσεις από τα δεσμά, αλλά αυτούς που 

δέχεται η φυλακή για μέτριες παραβάσεις.  
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 23.Ὡς νῦν γε μάτην ἐξαπατᾶν ἀποπειρᾷ καὶ μετάγεις τὴν αἰτίαν εἰς 

ἔλεον· ἐξώρισταί σοι τῆς ψυχῆς τὸ καλὸν τοῦτο, ἐξῴκισται τὸ 

φιλάνθρωπον. οὐκ ἀγνοῶ σου τὸ φιλαπεχθῆμον, ἔξοιδα τὸ βαρύμηνον· 

κατὰ τὴν ἀπὸ Σκυθῶν Μήδειαν ἐσχημάτισταί σοι τὸ ἐπίχολον· 

ἀμετάθετος εἶ τὴν ἄμυναν καὶ τιμωρὸς ἀπαραίτητος, Φάλαρις τὴν 

ὠμότητα Βόκχορις τὴν ἀπήνειαν, ἀγενὴς τὴν ψυχὴν <...> οὐ πρὸς τρόπου 

σοι φείδεσθαι. εἰ δε πού σοι καὶ μικρὸν ὑπῆν οἴκτου, κάλλιον ἂν 

ᾠκτείρησας τὸν τὰ μέγιστα ἐπὶ μεγίστοις ἠτυχηκότα, τὸν πατέρα τὸν 

ποιμένα τὸν ἀρχιερέα, τὸν ὅσιον τὸν φιλόχριστον, εἶτα μετὰ βραχύ, 

σπιλάδος ὥσπερ ἀναρραγείσης, τἀναντία πάντα καλούμενον καὶ 

προσεμπτυόμενον. σὺ δὲ καὶ προσεπεβούλευες καὶ τοὺς ἐπικλωμένους 

δυσσεβεῖν ἀπεμάχου, καὶ πολὺς ἔρρεις ἐπ’ ἐκκλησίας ἐπ’ ἀγορᾶς ἐπὶ 

θεάτρου, πᾶσιν ἀράσσων κακοῖς, μηδενὸς φειδόμενος τῶν αἰσχίστων. 

ἐκεῖνον ἔδει κατοικτείρασθαι, καὶ ὁ λόγος ὅτι μηδ’ ἦν ἁμαρτάνων 

ἀσύγγνωστα. τί γὰρ ἀπεικὸς μὴ ξυνιδεῖν ἰσχῦσαι τὴν ἐφ’ οὕτω 

βαρυγνώμονος ψυχῆς ἐπηλυγαζομένην περὶ σέβας καινοτομίαν; τὸ δ’ ὅτι 

μὴ τῷ λοιπῷ τῶν ἱερέων καταλόγῳ ξυνέστη καὶ ξυνέπνευσεν, ἰδιοτροπίας 

καὶ ἤθους αὐθεκάστου καὶ γνώμης ἰσχυρογνώμονος. σὺ δὲ τοῦτον ἀφείς, 

ὂν καὶ Ταυροσκύθης ἂν ἀπεκλαύσατο, τὸν αὐτόχειρα τῆς τῶν 

μαρτύρων στηλοκοπίας, τὸν αὐτουργὸν τῆς περὶ τὸ θεῖον παροινίας 

περιεποιοῦ κατηλέεις ἐψώμιζες ἔστεργες, ἔτι προσαπελύσω καὶ τῆς 

φρουρᾶς. τί δέ; καὶ τοσοῦτον ἐν ταὐτῷ καθειρ<γ>μένον ἐστίν, ὧν ἐπὶ πάνυ 

σμικροῖς τοῖς αἰτίοις. ἐπὶ τοῦτον μόνον ἔβλεψας ἵλεως. ἀλλ’ ἐκεῖνος, ἐφ’ 

οἷς ξυνῄδεις, καθεῖρκτο· καὶ λύσασθαι τάχιον ἐδικαίωσας, ἵνα μὴ τὸ πᾶν 

ἀνακαλύψῃ δρᾶμα καὶ ὁ ποιητὴς εὐλόγως ὑπὲρ τὸν ὑποκριτὴν εὐθύνοιτο. 

τοῦτό σοι τἀληθὲς αἴτιον, ὁ δ’ οἶκτος ψευδὴς πρόφασις καὶ προσποίησις.  
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23.Τώρα όμως μάταια προσπαθείς να εξαπατήσεις και μετατρέπεις την 

κατηγορία σε ελεήμονα διάθεση· αυτό το καλό έχει εξοριστεί από τη ψυχή 

σου και η φιλανθρωπία δεν κατοικεί μέσα σου. Δεν αγνοώ την εχθρική 

σου διάθεση και γνωρίζω καλά την βαριά οργή σου. Η πονηρία σου έχει 

σχηματιστεί από τη Μήδεια των Σκυθών· είσαι ανένδοτος στην άμυνά σου 

και άκαμπτος τιμωρός, Φάλαρις ως προς την ωμότητα, Βόκχορις ως προς 

την σκληρότητα, ιταμός στη ψυχή <...> και δεν φείδεσαι να επιδεικνύεις 

τον τρόπο σου. Αν κάπου μέσα σου υποβόσκει ένα μικρό ίχνος οίκτου, το 

καλύτερο θα ήταν να έδειχνες έλεος γι’ αυτόν που έπαθε τα πάνδεινα εξ 

αιτίας βαρυτάτων κατηγοριών, τον πατέρα, τον ποιμένα, τον αρχιερέα, 

τον όσιο και μετά από λίγο, σαν να ξέσπασε θύελλα, να συγκεντρώνονται 

όλες οι καταγγελίες εις βάρος του και να κατηγορείται. Εσύ, όμως, 

επιπλέον  σκεφτόσουν το κακό και είχες εγκαταλείψει τη μάχη εναντίον 

αυτών που ήταν ευεπίφοροι στην ασέβεια και κυκλοφορούσες αλαζονικός 

στην εκκλησία, στην αγορά, στη Σύνοδο, επιτιθέμενος σ’ όλους τους 

βλάσφημους, χωρίς να λυπάσαι να πράττεις τις πιο αίσχιστες πράξεις. 

Εκείνον έπρεπε να ελεημονείς, και ο λόγος ότι δεν έσφαλε για πράγματα, 

που δεν είναι άξια συγγνώμη. Τί λοιπόν εμποδίζει να μη μπορεί κανείς να 

αναγνωρίσει την ὑποκρυπτόμενη καινοτομία εναντίον του σεβασμού σε 

μια τόσο απρόθυμη ψυχή; Το ότι δεν συμφώνησε με το υπόλοιπο σώμα 

των ιερέων και δεν συμπορεύθηκε μαζί τους οφείλεται στην ιδιοτροπία, 

στον ξεχωριστό χαρακτήρα και στην ισχυρή γνώμη. Εσύ όμως αφού τον 

άφησες, αυτόν που και ένας Ταυροσκύθης θα θρηνούσε, περιποιόσουν τον 

δράστη της μίανσης των εικόνων, τον αυτουργό της ύβρης περί των θείων, 

έδιδες έλεος, φαγητό, προστασία και ακόμη τον απέλυσες από τα δεσμά. 

Γιατί λοιπόν; Και για τόσα πολλά αμαρτήματα ήταν αυτός έγκλειστος, 
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από τα οποία για πολύ μικρές κατηγορίες. Μόνο σ’ αυτόν απηύθυνες 

έλεος. Αλλά εκείνος ήταν έγκλειστος, γι’ αυτά που γνώριζες και εσύ. Και 

γρήγορα τον απέλυσες από τα δεσμά, για να μην αποκαλύψει όλη την 

υπόθεση και λογοδοτήσει ο ποιητής εύλογα περισσότερο από τον 

υποκριτή. Αυτό είναι το αληθές αίτιο, όμως ο οίκτος σου είναι ψευδή 

πρόφαση και προσποίηση. 
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24. Ἐπεί, φέρε, εἰπέ μοι, πότερον ὡς ἀναίτιον ᾤκτειρας καὶ προσαπέλυσας, 

ἢ μέγα μὲν προσκεκρουκότα ᾔδεις, ὅμως δ’ οὖν τι πρὸς αὐτὸν ἔπαθες; εἰ 

μὲν ὡς οὐχ ὑπαίτιον, οἴμοι, μάρτυρες, ὡς τὸ μηδὲν ἥκετε, εἰ τὸ 

ὑμῶν ἄτιμον οὐδ’ ὑπεύθυνον θήσομεν· εἰ δὲ τοῦτο μηδ’ ὑπογρύζειν 

τολμῶν ἄκων ἥκει ἐπὶ τὸ δεύτερον, τίνα τὴν ἐξουσίαν προβεβλημένος, 

ποίαν τὴν ἰσχὺν ἔχων καὶ ἐπὶ τίσι θαρρῶν; Ἱππίας ἂν ταῦτα εἰργάσατο, 

Κριτίας ἂν ταῦτα ἐτόλμησε. μὴ σύ γ’ Ἰθάκης ἀγχιάλου βασιλεύσειας μηδὲ 

προσταίης ἀρχιερωσύνης (εἰς ἀθεΐαν γὰρ τὰ πάντα μεταπεσεῖται) μηδὲ 

νόμων ἐπιστατήσειας (τὸ γὰρ δίκαιον ἀπολεῖται) μηδ’ ἀρχὴν ἑτέραν 

ἄξειας (τυραννὶς γὰρ καὶ ἡ ἀρχὴ ἔσται) μηδ’ ἀμύνασθαί τινα δυνηθείης 

(καὶ αὐτοῦ γὰρ ἂν ὠμοῦ τοῦ ἥπατος γεύσαιο). εἶτ’ ἐπὶ τούτοις οἶκτον 

προβάλλει. σύ γε οἶκτον, ἄνθρωπος μ ι α ρ ὸ ς  ἀ λ α ζ ὼ ν  κ έ ν τ ρ ω ν , 

ἔχιδνα Ἐριννὺς ἀμάλακτος ἀδυσώπητος, π έ τ ρ α  μ ε λ α ν ο κ ά ρ δ ι ο ς ; 

«ἀλλ’ εἰ ξυνῄδειν (φησί), ἑτέρω ἂν ἐμηχανησάμην αὐτῷ τὴν ἐλευθερίαν, 

ὑπῆλθον ἂν οὐκ ὀλίγους τῶν τοιαῦτα δυναμένων, ἐξελιπάρησα 

ἐδυσώπησα. περιῆν γὰρ ταὐτὸν λελύσθαι κἀμὲ τῆς ἀπονοίας 

προσαπηλλάχθαι.» καὶ τίς ἕτερος οὕτω γεννάδας, ὡς καὶ κατὰ νόμων 

ἀνδρίσασθαι καὶ μήτε θ ε ο ῦ  ὄ π ι ν  μήτ’ ἀνθρώπων νέμεσιν ὑπιδέσθαι; 

ἔπειτα οὐδὲ τοῦτό σοι πάντη ἀνύποπτον. ᾧ γὰρ τὴν καλὴν ταύτην, ἣν 

προτείνῃ, δυσώπησιν ἐπῆγες, ἴσως ἀπεβδελύξατο, καὶ πάλιν ἦς ἂν 

ξυνειδότος κρινόμενος. ἕτερον ὅτι τέλεον ἀπηυθαδιάζων—εἰ γὰρ 

ἔστι μηδὲν τὸ ἀντίξουν ὑπολιπέσθαι—τόν τε γὰρ προὔχοντα τῆς 

ἐκκλησίας, ὡς ὁ τοῦ μύθου πατραλοίας Ζεὺς τὸν πατέρα, 

κ α τ ε τ α ρ τ ά ρ ω σ α ς , καὶ τοὺς λοιποὺς οὓς μὲν ὡς Γίγαντας Τιτᾶνας 

συνεξωστράκισας οὓς δ’ ὡς Π ρ ο μ η θ έ α ς  ἀ ν ε σ κ ο λ ό π ι σ α ς , τὸ δ’ ἄλλο 

τοῦ βήματος ἐς δορυφόρους ξυνέταττες, καὶ φ ο β ε ρ ὸ ν  ἐ σ τ ρ ό β ε ι ς , τὸν 

τοῦ θυμοῦ κ ε ρ α υ ν ὸ ν  βαρὺν ἐ ν σ ε ί ω ν , εἴ πού τις ὑπογρύξειεν. 
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24.Εμπρός, λοιπόν, πες μου ποιο από τα δύο συμβαίνει· τον λυπήθηκες και 

τον αποφυλάκισες επειδή ήταν αθώος, ἤ γνώριζες ότι επιτέθηκε με 

σφοδρότητα όμως και πάλι κάτι συγκινητικό ένοιωσες γι’αυτόν; Αν μεν 

ως αθώο, αλλοίμονο, μάρτυρες, ότι για κανένα λόγο δεν ήρθατε εδώ, αν 

θεωρήσουμε τη στάση σας άτιμη και ανεύθυνη. Αν, λοιπόν, αυτό δεν 

τολμά ούτε να το μουρμουρίσει, χωρίς τη θέλησή του οδηγείται και στο 

δεύτερο, ποια εξουσία προβάλλοντας, ποια ισχύ έχοντας και για ποια 

πράγματα έχοντας θάρρος; Ο Ιππίας θα τα έκανε αυτά, ο Κριτίας θα τα 

τολμούσε αυτά. Ας μην βασίλευες εσύ ποτέ, εσύ στην θαλασσόδαρτη 

Ιθάκη, ας μην ανέβεις ποτέ σε αρχιερατικό αξίωμα (γιατί όλα θα 

παραδοθούν στην αθεΐα), ας μην γίνεις ποτέ νομοθέτης (γιατί το δίκαιο 

θα χαθεί), ποτέ να μην έχεις εξουσία (γιατί αυτή θα είναι τυραννία), ποτέ 

να μην μπορείς να βοηθήσεις κάποιον (γιατί και αυτού θα γευόσουν ωμό 

το συκώτι του). Έπειτα γι’ αυτά επιδεικνύεις οίκτο. Εσύ όμως 

χρησιμοποιείς τον οίκτο; Εσύ ένας άνθρωπος μιαρός, ένας επικίνδυνος 

αλαζόνας, μια έχιδνα, μία Εριννύς σκληρή και ασεβής, μία πέτρα 

μαυρόκαρδη; Αλλά λέει: «αν γνώριζα, διαφορετικά θα μηχανευόμουν γι’ 

αυτόν την ελευθερία και προσπάθησα να ελκύσω πολλούς από αυτούς 

που μπορούν να τα κάνουν αυτά, εκλιπάρησα και ντρόπιασα. Ήταν 

δυνατόν σ’ αυτόν να απαλλαγεί από το καθήκον αυτό και εγώ να 

απαλλαχθώ από αυτήν την παραφροσύνη.» Και ποιος υπάρχει άλλος 

τόσο επίλεκτος, ώστε να έχει θάρρος εναντίον των νόμων και να μην 

φοβάται ούτε την αντεκδίκηση των θεών ούτε των ανθρώπων την 

τιμωρία; Έπειτα για σένα αυτό είναι καθ’ όλα ύποπτο. Την ασέβεια την 

οποίαν διέπραξες, την ντροπή που δημιούργησες, μάλλον ήταν μίασμα, 

όμως και πάλι κρίνεσαι για συνέργεια. Άλλη κατηγορία είναι ότι 

αυθαδιάζοντας τέλεια- αν είναι δυνατόν να ξεχάσεις καθετί το εχθρικό- 

τον αρχιερέα της εκκλησίας, όπως ο πατροκτόνος Δίας του μύθου, τον 
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έριξες στα Τάρταρα και τους υπόλοιπους Γίγαντες και Τιτάνες εξόρισες 

άλλους σαν Προμηθείς τους παλούκωσες, τα υπόλοιπα μέλη του κλήρου 

παρέτασσες ως φρουρούς σου και φοβερά ήσουν νευριασμένος, σείοντας 

βαρύ τον κεραυνό του θυμού, αν κάποιος γόγγυζε με κάτι. 
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25.Εἰ δ’ οὐκ ἀνάγκη καὶ ξυνειδέναι τὸν κυψάμενον, ἀλλ’ ἕτερόν τι πάθος 

ἐπὶ ψυχῆς ἴσχειν τὸ βιασάμενον πολλή τις ἀνάγκη. τοῦτο δεῖξον καὶ 

πείθομαι. οἶκτον ὁ λόγος οὐ δέχεται, ἀναίτιον εἶναι τἀληθὲς οὐκ ἀνέχεται. 

τι οὖν λοιπόν, εἰ μήτε σὺ πρὸς ἀτυχίαν οἶδας μαλάσσεσθαι μήτ’ ἐκεῖνος 

τὸ τὰ μέγιστα ἐξαμαρτεῖν πέφευγε, ἢ πάντως τὸ συνεξαμαρτεῖν ἕπεται; 

οἷς δ’ ἐκοινώνεις τοῦ βδελυροῦ τρόπου, καὶ τοὺς δεσμοὺς ὑπετέμου καὶ 

ξυνυπετέμου καὶ τοὺς ἐλέγχους. οἷον τοῦτο ὑμῖν τετόλμηται, ὦ κατάρατοι. 

οὐ χρυσὸν τοῖς μάρτυσιν ἐσυλήσατε, οὐκ εἰς ἄργυρον τὴν ζημίαν 

περιεστήσατε, κατὰ πρόσωπον τὰς ὕβρεις ἠράσσετε καὶ χρῶμά τι 

ἀπαίσιον ἐσοφίσασθε. πρὶν ἢ τὰ ὅσια καταχρᾶναι, τὰς ὑμετέρας ψυχὰς εἰς 

ἀθεΐαν ἐβάψατε. οὐδὲν ἡ τῶν κειμένων ὕβρις, μικρὸν ἡ τῶν ἱερέων 

ὑφαίρεσις· οὐδενὶ τῶν ἁπάντων ὑπερβολὴν κακίας καταλελοίπατε. ἤδη 

τις καὶ στηλοκοπεῖν τοὺς μάρτυρας ἐπεχείρησεν, ἀλλ’ εἰς ἑαυτὸν ἀνέφερε 

τὸ δυσσέβημα· ὑμεῖς δὲ τὴν μὲν ἀσέβειαν ἐτολμήσατε, τὴν δὲ τῆς ἀσεβείας 

δόκησιν ἐπὶ τὴν τῶν ἀρχιερέων ἐτρέψατε κορυφήν, ἐπὶ τὸν ποιμένα ἐπὶ 

τὸν πατέρα καὶ ὃν οὐκ ἔστιν ὅστις οὐκ ἐσεβάσατο. οὐκ ᾐδέσθητε πολιὰν 

εὐσεβείας σύντροφον, οὐκ ἐδυσωπήθητε τὴν δεξιάν, οὐ τὸν λοιπὸν 

ἀρχιερέων σύλλογον ηὐλαβήθητε, ἀλλ’ ἀφ’ ἑνὸς τούτου πικρὰν 

θεομαχίας δόξαν ἁπάντων κατεσκεδάσατε. εἰ δ’ ἐκεῖνον καὶ ψῆφος 

ἀρχιερέων ἀπώσατο, ἀλλ’ οὐκ ἐπὶ τοιούτοις οὐδ’ ὡς οὕτω τοῖς ἱεροῖς 

λυμηνάμενον. εἶτ’ οὐκ ἀρκεῖ σοι τὸ πτῶμα θεραπεῦσαι τὸν φθόνον; ἢ τί 

καὶ κειμένῳ προσεπεμβαίνεις, τί καὶ τὸ τραῦμα προσαναξαίνεις; σβέσον 

τὴν κάμινον τοῦ θυμοῦ, στῆσον τοὺς τῶν ὕβρεων ὀχετούς, ἔα τὸ 

δύσφημον, ἐφ’ ᾧ κἄν τις τῶν ἐπιεικεστέρων ἀνεκαλύψατο. σὺ δ’ εἰ μὴ καὶ 

π ρ ο σ ε π ι θ ή σ ε ι ς  τ ὸ ν  κ ο λ ο φ ῶ ν α  τῶν ἀτοπημάτων, οὐκ ἀνεκτὸν ἡγῇ 

καὶ προσεπιμηχανᾷ τὰ παλαμναιότατα. 
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25.Αν δεν είναι ανάγκη να θεωρείται συνεργός αυτός που έσκυψε να 

βοηθήσει, αλλά είναι απαραίτητο κάποιο άλλο συναίσθημα να 

εξανάγκασε την ψυχή. Δείξτο  και πείθομαι. Ο λόγος δεν δέχεται τον 

οίκτο και δεν ανέχεται να είναι αναίτιο το αληθές. Τί λοιπόν, αν εσύ δεν 

γνωρίζεις να υποχωρείς μπροστά στην ατυχία και εκείνος ξέφυγε το μέγα 

έγκλημά του, δεν ακολουθεί η υπαιτιότητα και των δυο σας; Σ’ αυτά που 

συμμετείχες με αυτόν τον βδελυρό τρόπο και τα δεσμά έσπασες, όπως 

απέφυγες και τους ελέγχους. Τέτοιο έγκλημα διαπράχθηκε από σας 

καταραμένοι. Δεν συλήσατε τις άγιες εικόνες για χρυσό, ούτε 

ενορχηστρώσατε αυτή τη ζημιά για ασήμι, απευθύνατε απ’ ευθείας τις 

ύβρεις και σοφισθήκατε να χρησιμοποιήσετε ένα απαίσιο χρώμα. Προτού 

αλείψετε τις ιερές εικόνες, βάψατε στην αθεΐα τις ψυχές σας. Δεν είναι 

τίποτα η ατίμωση των κειμένων, είναι ασήμαντο η μείωση των ιερέων· Σε 

τίποτα απόλα δεν αφήσατε την υπερβολή της κακίας. Ήδη κάποιος 

επιχείρησε να κατεβάσει τις εικόνες  των αγίων, αλλά απέδωσε στον 

εαυτό του το ασέβημα· εσείς όμως τολμήσατε την ασέβεια, την απόφαση 

της ασέβειας όμως την αποδώσατε στην κορυφή των αρχιερέων, στον 

ποιμένα, στον πατέρα και σ’ αυτόν που δεν υπάρχει κανείς που να μην 

σεβάσθηκε. Δεν ντραπήκατε τα άσπρα μαλλιά που αποπνέουν ευσέβεια, 

δεν σεβασθήκατε τη δεξιά του, ούτε ντραπήκατε τους υπόλοιπους 

αρχιερείς αλλά από ένα πράγμα τον καταστρέψατε λόγω της άποψής σας 

ότι επιτέθηκε με δριμύτητα στα θεία. Αν τον έδιωξε η ψήφος των 

αρχιερέων, δεν το έκανε για τέτοια ούτε ότι μόλυνε τις ιερές εικόνες. Έτσι, 

δεν είναι αρκετό για σένα η πτώση του για να θεραπεύσει τον φθόνο σου; 

Άλλα γιατί πατάς ακόμα επάνω του ενώ έχει πέσει, γιατί ξύνεις ξανά το 

τραύμα; Σβήσε το καμίνι του θυμού σου, σταμάτησε τους οχετούς των 

ύβρεων, άφησε τη δυσφήμηση, για την οποία ακόμα και ένας από τους πιο 

επιεικής θα αγανακτούσε. Εσύ όμως αν δεν προσθέσεις το κορυφαίο από 
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τα αμαρτήματά σου, δεν θεωρείς ότι μπορείς να το ανεχτείς και 

μηχανεύεσαι ακόμα τα πιο βδελυρά πράγματα. 
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26.  Διελυμήνασθε τοῖς μάρτυσι τοὺς πίνακας, ὦ κακαὶ κεφαλαί, τοῖς 

ἀθληταῖς τὰς γραφὰς διεγράψατε, τοὺς τῆς ἐκκλησίας ἀριστέας 

περιυβρίσατε. οὐ Κυναίγειρος οὐ Καλλίμαχος ἡμῖν οἱ τρισαριστεῖς, οὐ 

Μαραθὼν οὐδὲ Σαλαμὶς τὰ τούτων τρόπαια, ἀλλ’ ἄνδρες καὶ θνητὰ μὲν οἱ 

πολλοὶ στρατευσάμενοι, πρὸς δὲ τὴν τῆς φύσεως ἀνάγκην πάντες 

ἀνθοπλισάμενοι καὶ δυσμενεῖς ἀθανάτους καὶ πολεμίους οὐχ ὁρωμένους 

καταπαλαίσαντες. οὗτος ὁ κατάλογος τοῖς μὲν σώμασιν ἀπεῖπον ταῖς δὲ 

γνώμαις ἑστήκεσαν· ἡ φάλα<γ>ξ αὕτη καὶ πίπτοντες ἀνῄρουν καὶ 

βαλλόμενοι κατετίτρωσκον. τοῦτο τὸ στράτευμα καὶ μυριόπληκτον καὶ 

νεκρὸν τοῖς τραύμασιν ἵστατο πολλῷ κάλλιον ἤπερ Καλλίμαχος. οὗτος ὁ 

λόχος οὐ μιᾶς ὁλκάδος ἀλλὰ ξυμπάσης οἰκουμένης ὅ λ ο ι ς  ἱ σ τ ί ο ι ς  εἰς 

τὴν τῆς ἀσεβείας φερομένης θάλατταν ἐπεδράττετο. κἂν ὁ δήμιος αὐτοῖς 

τὰς χεῖρας ἐθέρισεν, ἀλλ’ οἵδε καὶ τὴν κεφαλὴν προσετίθεσαν. κἄν τις καὶ 

τοὺς ὀδόντας αὐτοὺς ἐξώρυττεν, ὁ τῆς ἀντιθέτου μοίρας στρατάρχης 

Σατὰν ἐπὶ πλέον ἐδάκνετο. ὅλον τὸ σῶμα τοῖς ἐμοῖς ἀριστεῦσι καλλίνικον. 

ὀφθαλμοὶ τυφλώμενοι κ α τ ή σ τ ρ α π τ ο ν  τοὺς ἐχθρούς, ἀποτεμνούμεναι 

γλῶσσαι κ α τ ε β ρ ό ν τ ω ν  ἐπὶ πλέον τοὺς δυσμενεῖς, ἐχειροῦντο καὶ 

χεῖρες τοὺς ἀντιθέτους καὶ μετὰ τὴν τομήν, ξυνεπόδιζον καὶ πόδες 

ξυντριβόμενοι τοὺς ἀλάστορας. 
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26. Μολύνατε τις εικόνες των αγίων, κακοί άνθρωποι, ντροπιάσατε  με τις 

μηνύσεις τους αθλητές και υβρίσατε τους άριστους της Εκκλησίας. Ούτε ο 

Κυναίγειρος ούτε ο Καλλίμαχος, οι πρωταθλητές μας, ούτε ο Μαραθώνας 

ούτε η Σαλαμίνα ήταν τα τρόπαιά τους, αλλά άνδρες και σαν θνητοί μεν 

οι περισσότεροι εκστράτευσαν, όμως όλοι, οπλίστηκαν ενάντια στην 

αναγκαιότητα της φύσης,  πολέμησαν εχθρούς φοβερούς, αόρατους και 

αθάνατους. Αυτός ο αριθμός ανδρών, σωματικά μεν υπέκυψε,  στάθηκε 

όμως όρθιος στο φρόνημα. Αυτή η φάλαγγά και πέφτοντας σκότωνε και 

δεχόμενη χτυπήματα καταπλήγωνε. Το στράτευμα αυτό χιλιοχτυπημένο 

και νεκρό από τα τραύματα στεκόταν πολύ καλύτερα από τον Καλλίμαχο. 

Αυτός ο λόχος πάλεψε όχι με μία βάρκα αλλά με ολόκληρη την οικουμένη 

με όλα τα πανιά, που πορευόταν στην θάλασσα της ασέβειας. Κι αν ο 

δήμιος τους έκοψε τα χέρια, αυτοί πρόσθεσαν και το κεφάλι. Και αν 

κάποιος τους έβγαζε τα δόντια, ο στρατάρχης Σατανάς, ο αρχηγός του 

αντιπάλου στρατού, θα δαγκωνόταν περισσότερο. Όλο το σώμα των 

αγίων μου είναι καλλίνικο. Μάτια τυφλωμένα τύφλωναν τους εχθρούς, 

κομμένες γλώσσες βρόνταγαν εναντίον των ασεβών, έπιαναν χέρια που 

πριν είχαν κοπεί και πόδια εμπόδιζαν συντρίβοντας τους ασεβείς. 
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27. Ἐπὶ τοιούτους καλλινίκους ὑμεῖς κακοὶ κακῶς ἐστρατεύσατε, ἐπὶ τοιού-

τους τυραννοκτόνους χεῖρας ἀνοσίους ὑμεῖς ἤρασθε. Μήδους 

ἐδουλώσαντο, Πέρσας ὑπηγάγοντο, Ἕλληνας ἐπεστόμισαν καὶ Σκύθαις 

παρέλυσαν τὰς τῆς ἀπιστίας νευράς, καὶ διὰ πάντων ὁ τύραννος δαίμων 

ἔπιπτε, τῶν μὲν ἀθλητῶν ὑπὸ θερμῷ τῷ λύθρῳ παραβαπτιζόντων, τῶν δ’ 

ἁλισκομένων ἀναίμακτα. ὡς ἄρα καὶ βαρβάρων ὑμεῖς ἀγριώτεροι καὶ 

δαιμόνων ἀναισχυντότεροι. ὢ πικροῦ μέλιτος· μυρίῳ σμήνει μαρτύρων 

τὴν τῶν ὕβρεων ἀψινθίαν ἐπεμορφάσαντο. ὢ γνώμης ἀγνώμονος, ἣ τοῖς 

σωτῆρσιν ἐπεβούλευσε τὰ ἀτιμότατα. ὢ χειρὸς ἀναισχύντου καὶ 

βδελυρᾶς, ἣ βουλὴν οὕτως ἄβο<υ>λον εἰς ἔργον ἐξήνεγκεν. οὐχ 

ὑπέπτηξεν οὐκ ἐνάρκησε κατὰ τρισαριστέων κατὰ τυραννοκτόνων 

ὁπλισαμένη. ἦ που καὶ τῆς νοητῆς ἥψατο κιβωτοῦ καὶ τὸ δικαιότερον ἂν 

ἔπιπτεν ἤπερ ὁ τῆς παλαιᾶς καὶ σκιώδους ἐκείνης δραξάμενος· ἀλλ’ εἶχεν 

ἔμφυτον τὸ φιλάνθρωπον καὶ μήτηρ οὖσα τοῦ φιλανθρωποτάτου θεοῦ 

χειρὸς ὑβριζούσης ἐφείσατο· τάχα τοὺς ἀλιτηρίους ὑμῖν ἐφύλαξεν, ἵνα τὸν 

ζῆλον ἐπιδείξησθε καὶ θεατρίσητε τὸ κακὸν καὶ μὴ πάντα ἐκείνῳ τῷ 

μηδὲν αἰτίῳ προσεπιγράφοισθε.  
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27.Εναντίον τέτοιων καλλινίκων μαρτύρων εσείς οι κακοί εκστρατεύσατε, 

εναντίον τέτοιων τυραννοκτόνων σηκώσατε χέρια ανόσια. Τους Μήδους 

υποδούλωσαν, τους Πέρσες σκλάβωσαν, τους Έλληνες αποστόμωσαν και 

στους Σκύθες παρέλυσαν τη χορδή της απιστίας τους, και από όλους ο 

τύραννος δαίμονας έπεσε, επειδή οι αθλητές της πίστης βαπτίζονταν στα 

ζεστά αίματα, ενώ άλλοι πέθαιναν αναίμακτα. Επομένως, είστε 

αγριότεροι από τους βάρβαρους και πιο αδιάντροποι από τους δαίμονες. Ω 

του πικρού μελιού! Εναντίον του αναρίθμητου σμήνους των μαρτύρων 

παρασκεύασαν το δηλητήριο των ύβρεων. Ω της ανώφελης απόφασης, η 

οποία μηχανεύθηκε τις πιο άτιμες πράξεις εναντίον των σωτήρων. Ω του 

αδιάντροπου και βρομερού χεριού, που αυτήν την άσκοπη απόφαση έκανε 

έργο. Δεν φοβήθηκε, δεν δίστασε να οπλιστεί εναντίον των αρίστων και 

των τυραννοκτόνων. Είναι αλήθεια ότι άγγιξε τη «νοητή κιβωτό» και πιο 

δίκαια θα έπεφτε κάτω από αυτόν που έπιασε την «παλαιά» και «σκιώδη» 

εκείνη κιβωτό· αλλά είχε έμφυτη τη φιλανθρωπία και, ούσα μητέρα του 

φιλανθρωποτάτου Θεού, χαρίστηκε στο χέρι που έπραξε ύβρεις. Μάλλον 

τους αλιτήριους τους φύλαξε για εσάς, για να επιδείξετε ζήλο, να  

καταδείξετε το κακό και να μην αποδίδετε τα πάντα σ’  εκείνον που δεν 

είναι αίτιος για τίποτε. 
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28.Οὕτως ἀποκεκόψεται τὸ θεομάχον τῆς πόλεως, οὕτως περιέσται τοῖς 

μάρτυσι τὸ ἀνύβριστον, τῆς προνοίας μὲν οὐκ ἐώσης τοὺς ψευδοχρίστους 

λαθεῖν, ὑμῶν δὲ καταψηφιζομένων μετὰ τὸ μαθεῖν.  
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28. Έτσι θα αποκοπούν οι εχθροί του Θεού από την πόλη, έτσι θα 

περιέλθει στους μάρτυρες η αγνότητα, επειδή η Θεία Πρόνοια δεν αφήνει 

τους ψευδόχριστους να ξεφύγουν και εσείς καταδικάζετε αφού μάθετε. 
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ΣΧΟΛΙΑ 

 

    1 ἄνδρες ἱεροὶ…εὐσέβειας: Εξ αρχής είναι κατανοητό ότι, εφ’ όσον ο 

λόγος μορφολογικά έστω κατατάσσεται στο δικανικό ρητορικό είδος, ο 

ρήτορας αποστρέφεται στο δικαστήριο αποκαλύπτοντάς μας ότι το 

δικαστήριο απαρτίζεται από μέλη της πατριαρχικής Συνόδου των 

επισκόπων (Or. et epist., 93, 94, 101). 

   Στο προοίμιο του λόγου του, ο κατήγορος αποδίδει την πραγματική 

ιδιότητα των «δικαστών» εξ αρχής, καθώς με μια ρητορική αποστροφή 

τους αποκαλεί: «Ἄνδρες ἱεροὶ καὶ τῆς εὐσεβείας κηδεμόνες». Εδώ, λοιπόν, 

κυριολεκτεί για τον ρόλο της Συνόδου, που είναι να επιλύει διαφορές για 

εκκλησιαστικά θέματα. Με αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζεται η ιερότητα 

της Συνόδου και ταυτοποιείται με τον ύψιστο θεματοφύλακα της 

ευσέβειας. Εδώ πρόκειται για την επονομαζομένη «ενδημούσα σύνοδο», η 

οποία ανήκε στις λεγόμενες διαρκείς συνόδους που συνέρχονταν μονίμως 

σε όλη τη διάρκεια του έτους. Όταν μετά την Δ’ Οικουμενική Σύνοδο ο 

πατριαρχικός θρόνος της Κωνσταντινούπολης απέκτησε ευρεία 

διοικητική δικαιοδοσία, ο πατριάρχης για την αντιμετώπιση επειγόντων 

ζητημάτων δεν συγκαλούσε την πατριαρχική σύνοδο που ήταν 

πολυδάπανη και χρονοβόρα, αλλά προσέφευγε στην γνώμη των 

αρχιερέων που ενδημούσαν στην Κωνσταντινούπολη (Παναγιώτης Ι. 

Μπούμης, Κανονικόν Δίκαιον, Αθήνα 20023, 174-189).  

   Σκοπός του ρήτορα είναι να καταδείξει τη θέλησή του ότι δεν πρόκειται 

να υπερασπισθεί ένα ήδη καταδικασμένο μέλος του κλήρου, αλλά ότι 

επιθυμεί να θέσει ένα τέρμα σε μια ακόμη περιύβριση του θείου. 

   1 νῦν μὲν…ἆθλον προσέσται: Προτρέπει τη Σύνοδο να προχωρήσει στη 

διαγραφή από τις τάξεις της Εκκλησίας των υπαιτίων της ιερόσυλης 
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πράξης κατά των εικόνων, Βαγώα και Ιεροθέου. Βέβαια, ο Ιερόθεος ως 

όνομα απαντάται συχνά σε κείμενα της βυζαντινής γραμματείας, αλλά 

εδώ είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, που χρησιμοποιείται από τον 

Βασιλάκη για να καταδείξει ότι υπήρχε και κάποιος συνεργός. Έτσι 

καθίστανται φανερές οι πραγματικές  προθέσεις των δύο ασεβών και για 

να περαιωθεί αισίως η διαδραματιζομένη δίκη (Or. et epist., 94). Η 

συγκεκριμένη δίκη που εξελίσσεται στο κείμενο, αν και περιέχει 

συμφραζόμενα που μπορούν να συνδεθούν με γεγονότα που συνέβησαν, 

εν τούτοις δεν είναι αληθινή. 

     2, 11-14 τὰς τοῦ πνεύματος…φείδεσθαι: εδώ ο ρήτορας με μια 

εκτεταμένη μεταφορική χρήση της γλώσσας απευθύνεται στο συνοδικό 

δικαστήριο ώστε να προβεί στην πλήρη πνευματική εκκαθάριση της 

Εκκλησίας ακόμα και από τον ελάχιστο κίνδυνο που εκ πρώτης όψεως θα 

έδειχνε αμελητέος. 

   Ο κίνδυνος για την Εκκλησία είναι τα υψίκομα δένδρα της ασέβειας και 

της κακίας αλλά και ό,τι υποκρύπτεται σ’ αυτά, όπου μάλλον εδώ 

υπονοείται ότι η απειλή προερχόταν από πρόσωπα που κατείχαν υψηλές 

διοικητικές θέσεις αλλά και από ανθρώπους που βρίσκονταν σε 

κατώτερες θέσεις και δεν θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι θα 

έβλαπταν την Εκκλησία. 

   2, 18-25 ὁ μὲν ἐξελήλεγκται…ξυνθεῖναι μαρτύρεται: στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα ο ρήτορας τεκμαίρει την προφανή υποκρισία των δύο 

συνεργών. Η αντιθετική παρατακτική σύνδεση με τους συνδέσμους μὲν-δὲ 

κάνει αισθητή αυτήν την έντονη «συνεργασία» που είχαν μεταξύ τους ο 

Ιερόθεος και ο Βαγώας για την τέλεση του καταγγελθέντος 

ανοσιουργήματος. Ο μὲν είναι ο Ιερόθεος και ο δὲ ο Βαγώας, όπως 

ακολουθείται η νοηματική αντιστοιχία μέσα στον λόγο. Βέβαια, τα 

ονόματα είναι φανταστικά, γιατί ο ρήτορας σκοπεύει να κατευθύνει την 
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επίθεσή του σε γνωστά πρόσωπα και δεν επιθυμεί να αποκαλυφθεί 

άμεσα η ταυτότητά τους. Επιλέγει αυτά τα πρόσωπα όχι τυχαίως, διότι ο 

Βαγώας είναι πραγματικά κάποιος ομοφυλόφιλος και ο Ιερόθεος είναι ένα 

πρόσωπο που δείχνει υποκριτική ευσέβεια προς τον Θεό, αν λάβουμε υπ’ 

όψιν ότι το όνομά του είναι φανερώνει το εντελώς αντίθετο απ’ ό,τι 

δηλώνει. 

   Οι παράγραφοι 1 και 2, που απαρτίζουν το προοίμιο του λόγου, 

αποκαλύπτουν άμεσα την ασεβή πράξη των δύο ανδρών στο δικαστήριο 

και εδραιώνουν εξ αρχής την ηθική ακεραιότητα του ρήτορα, αφού 

λαμβάνει την πρωτοβουλία να την καταγγείλει και να προασπιστεί την 

εκκλησιαστική τάξη. Ο τρόπος όμως βάσει του οποίου αποκαλύπτει την 

ασέβεια έχει ενδιαφέρον από ρητορικής πλευράς, διότι εδώ ξεκινά να 

αναδύεται ο λιβελογραφικός χαρακτήρας του λόγου στηριγμένος στην 

τεχνική του ψόγου. 

   Εκ προοιμίου καθίσταται αντιληπτό ότι ο δικανικός λόγος διακρίνεται 

από ιδιότυπη δομή, αφού χρησιμοποιούνται περιστασιακά από τον 

συγγραφέα το ρητορικό προγύμνασμα του ψόγου και ένας σατιρικός 

τόνος που εξυπηρετεί τον καταγγελτικό χαρακτήρα του λόγου.  

   3, 31-34 πῶς οὐκ ἂν αὐτός…τὸ παράπαν γενέσθαι θρασύνεται: για ακόμα 

μία φορά ο ρήτορας αποπειράται μία επίθεση κατά της ηθικής ποιότητας 

του κατηγορουμένου για να καταδείξει ότι συνάπτει φιλικές σχέσεις με 

μοναδικό κριτήριο την εκπλήρωση της προσωπικής του ιδιοτέλειας. Ο 

ρήτορας αναφέρει ότι ο ίδιος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Κοσμά Β’ 

Αττικό, τον πατριάρχη που απομακρύνθηκε το 1147 εξ αιτίας της 

κατηγορίας για βογομιλιστικές πρακτικές (Paul Magdalino, Η 

αυτοκρατορία του Μανουήλ Α’ Κομνηνού, Αθήνα 2008, [μτφρ. Αγλαΐα 

Κάσδαγλη], 445). Έτσι ταυτοποιεί τον εαυτό του με τον αδικηθέντα 

πατριάρχη, και ισχυρίζεται ότι δεν θα έπρεπε να κατηγορείται από τον 
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Βαγώα γι’ αυτό. Αντιθέτως, για να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα εις 

βάρος του, καυτηριάζει την ύποπτη φιλία του Βαγώα με τον Ιερόθεο τον 

οποίο περιέθαλψε αφού είχε φυλακισθεί εξ αιτίας του ανομήματος που 

διέπραξε. Ο ψόγος εδώ είναι άμεσος και καταφανέστατος, αφού 

επιτίθεται στην ποιότητα της φιλίας των δύο ανδρών. Η γλώσσα που 

χρησιμοποιεί υποδηλώνει και το εγγενές πάθος που υπερχειλίζει στο 

λεκτικό του ρήτορα, αφού χρησιμοποιεί υπερθετικούς όπως βεβαιοτέραν 

όταν αναφέρεται στην ισχύ της μήνυσής του και ἐκδηλότατος όταν 

αναφέρεται στην κατάφωρη ασέβεια που χαρακτήριζε το πραχθέν 

έγκλημα κατά των ιερών εικόνων.  

   Από το σημείο αυτό ο ψόγος θα ξεκινήσει να αναδύεται εντονότερος, 

αφού θα αρχίσει η επίθεση σε όλους τους τομείς της ζωής του Βαγώα. Ο 

ρήτορας θα σχεδιάσει την κατηγορητική επιχειρηματολογία του 

βασιζόμενος στους επιμέρους τομείς που αναπτύσσονται στους 

εγκωμιαστικούς λόγους: α) στο γένος, β) στην ανατροφή, στις συνήθειες 

γ) στις πράξεις του κατηγορουμένου, δ) θα συγκρίνει με ένα υγιές 

πρότυπο και ε) θα συγκεφαλαιώσει στον επίλογο και θα προτρέψει προς 

την παραδειγματική τιμωρία των αληθινών ενόχων. 

   4, 8 φίλοικτρον: λέξη αθησαύριστη στα λεξικά (LSJ, Lampe, LBG).  

   4, 10-12 ὁ δ’ ὑπασπιστὴς…περιττὸς ἦν διηγούμενος: στο χωρίο αυτό ο 

ρήτορας προσπαθεί να αποκτήσει τον ψυχολογικό χειρισμό του 

ακροατηρίου ώστε να το εμπλέξει συναισθηματικά υπέρ αυτού, με 

απώτατο στόχο να οδηγήσει τα πράγματα εκεί που στοχεύει. Ο Βαγώας 

όμως καθόλου δεν εμφορείτο από αυτά τα συναισθήματα· αντιθέτως, 

χαιρόταν με την εκθρόνιση του Κοσμά και πανηγύριζε, στοιχείο που 

αποδεικνύει την ενοχή του και το αυτόδηλα χαμηλό ήθος του. Υφολογικά 

αυτό καθίσταται εφικτό με ένα ασύνδετο σχήμα το οποίο χρωματίζει τον 

λόγο με το κατάλληλο πάθος: ὁ δ’, ὁ λαμπρὸς ὑπασπιστὴς τοῦ 
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φιλανθρωποτάτου θεοῦ, ἐπαιάνιζεν ἐπὶ τῷ πεσόντι, ἐπανηγύριζεν ἔχαιρεν, 

καὶ ὅπως κατεστρατήγησε περιττὸς ἦν διηγούμενος (Or. et epist., 95).  

   4, 12-14 ἑαυτῷ προσαφωσίου…ἐπ’ ἄκρων ἔβαινεν: με το ομοιοτέλευτο των 

κώλων που περιέχουν τα ρήματα προσαφωσίου και προσαπεκλήρου 

επιτυγχάνεται η ρυθμικότητα στον λόγο, αλλά γίνεται όμως αισθητός ο 

φθόνος του Βαγώα, με την επάλληλη διαδοχή σύντομων προτάσεων.  

   4, 19-23 οὐχ οὕτως Ὀρέστην…τυραννίδος καθαίρεσιν: με τρεις αναφορές 

σε ιστορικά πρόσωπα και λογοτεχνικές personae ο Βασιλάκης θέλει να 

καταδείξει τον ακράτητο φθόνο που διείπε τις πράξεις του Βαγώα. 

   4, 34 οὕτω καὶ Δημοσθένης…γράμμασιν ἀνεκτήσατο: με το παράδειγμα 

αυτό προσπαθεί να κάνει αισθητή την μνησικακία του Βαγώα προς τον 

Κοσμά. 

   Την ίδια προοπτική εξυπηρετεί και το τελευταίο παράδειγμα από την 

Παλαιά Διαθήκη με τον Δαβίδ και τον Σαούλ, από το οποίο ο ρήτορας 

εξαίρει την μεγαλοψυχία του Δαβίδ που δεν σκότωσε τον Σαούλ, ο οποίος 

κοιμόταν (I Reg. 26,3).  

   Στην παράγραφο 4 διαπιστώνουμε ότι ο ρήτορας χρησιμοποιεί μια 

σωρεία παραδειγμάτων από την ειδωλολατρική γραμματεία και ιστορία 

της κλασικής αρχαιότητας, προκειμένου, μέσω της συγκρίσεως, να κάνει 

αισθητή την έμφυτη κακεντρέχεια του Βαγώα, που ξεπέρασε ακόμα και 

τους μισητούς ειδωλολάτρες στην οργή και στην μνησικακία εναντίον του 

Κοσμά. Στην αλληλουχία αυτή προστίθεται και το βιβλικό παράδειγμα, 

που αποδεικνύει πάνω απ’ όλα τον κακό χαρακτήρα του Βαγώα. Όλες 

αυτές οι αναφορές σε πρόσωπα της γραμματείας και ιστορίας της 

κλασικής αρχαιότητας αποκαλύπτουν την προτίμηση του ρήτορα για ένα 

ύφος ανανεωμένο και με τάσεις αριστοκρατισμού. Το νεοπαγανιστικό 

αυτό ύφος στην λογοτεχνία συμπορεύεται με τις επιταγές για μια 
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ανατροφοδότηση της κουλτούρας από τον ηρωικό κόσμο της αρχαιότητας 

(Kaldellis, Hellenism in Byzantium, 243). 

   5: Σε όλην την παράγραφο ο ρήτορας παρουσιάζει τον Βαγώα να 

προσπαθεί να βρει οποιονδήποτε τρόπο για να κατηγορήσει τον Κοσμά, 

ώστε όλοι να στραφούν εναντίον του. Σχεδίασε την ασεβή πράξη της 

επίθεσης κατά των εικόνων λίγο πριν την εορτή της Ορθοδοξίας, που 

εορτάζει η Εκκλησία την αποκατάσταση της λατρείας των εικόνων στην 

θρησκευτική πρακτική. Το έκανε αυτό για να προσάψει στον Κοσμά την 

κατηγορία του εικονομάχου· όμως το συνολικό εγχείρημα χρειαζόταν 

έναν υποκριτή, όχι τον ίδιο: εδώ εισάγεται ο Ιερόθεος.  

   6, 24-25 ἀπτέρῳ τάχει: με τη φράση αυτή σατιρίζεται η έντονη μανία του 

Βαγώα να επισπεύσει τις διαδικασίες για την τελική εξόντωση του Κοσμά.  

   6, 25-31 ἐπὶ τὸν νεὼν ἵεται…ἐξήλεγχον: Εδώ ίσως υπονοείται η Σύνοδος 

που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1147 στο παλάτι των 

Βλαχερνών, όπου συμμετείχαν 32 μητροπολίτες, 6 συγγενείς του 

αυτοκράτορα, 4 κρατικοί δικαστές, κάποιοι συγκλητικοί και δικαστές μαζί 

με πατριαρχικούς αξιωματούχους (Magdalino, Η αυτοκρατορία του 

Μανουήλ Α’ Κομνηνού, 445. // M. Angold, Church and society, 79). Η σύνοδος 

αυτή αποφάσισε την καταδίκη του Κοσμά και την απομάκρυνσή του από 

τον πατριαρχικό θρόνο. Άρα, η συγκεκριμένη αναφορά αποδίδει άριστα 

την σύνοδο που συγκλήθηκε το 1147. Ο Βαγώας, λοιπόν, κατέχει κεντρικό 

ρόλο σε αυτό το επεισόδιο, αφού μεθόδευσε με άριστο τρόπο την έκπτωση 

του Κοσμά.  

   7: οι δύο άνδρες, ο Βαγώας και ο Ιερόθεος, κινητοποίησαν όλη την 

κοινωνία σχεδόν της Κωνσταντινούπολης, αλλά απέσπασαν ψήφους 

μόνο από κάποιους πιο εμπαθείς. Δεν είχαν με το μέρος τους την κοινή 

γνώμη και έτσι παρεκτράπησαν σε υπερβολές, που οδήγησαν τον Ιερόθεο 

στην καταστροφή. 
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   8: Ο Βασιλάκης μέχρι αυτό το σημείο έχει καταφέρει να απεικονίσει 

επιτυχώς το ήθος του Βαγώα και να δώσει αποδείξεις για την ενοχή του 

στην υπόθεση του Κοσμά. Ο Βαγώας όμως απορεί με την μήνυση που 

κατέθεσε ο ρήτορας εναντίον του, ότι δεν έχει αντικείμενο καταγγελίας. 

Η πράξη τους, όταν άλειψαν τις ιερές εικόνες με μέλι, δεν είναι ασεβής 

διατείνεται, διότι δεν αποπνέεται καμία άσχημη μυρωδιά από εκεί. Το 

επιχείρημα όμως αυτό δεν ευσταθεί, αφού ούτως ή άλλως με κάποιο 

τρόπο προσέβαλαν την ιερότητα των εικονιζομένων προσώπων. 

Προσπαθεί να αναιρέσει ο Βαγώας το βασικό στοιχείο του 

κατηγορητηρίου: την μόλυνση των εικόνων που επισείει και την 

κατηγορία της εικονομαχίας.  

   9: Ο νόμος ονομάζει τι είναι παράνομο και δεν σχολιάζει τη μέθοδο που 

ακολουθήθηκε από τον παρανομήσαντα. Συνεπώς λοιπόν το ότι άλειψαν 

με μέλι τις άγιες εικόνες είναι ένα έγκλημα και γι’  αυτό θα πρέπει άμεσα 

να υποστούν τις νόμιμες διαδικασίες που συνεπάγεται το έκνομο 

εγχείρημά τους, γιατί θα εξακολουθήσουν να διαπράττουν κι άλλες 

παράνομες πράξεις.  

   10, 23-25: Ὅ τι μηδ’ ἂν...τὸ κακούργημα δέδεικται: αξιοσημείωτη είναι η 

χρήση των τριών ρηματικών τύπων σε χρόνο παρακείμενο: 

πεπανούργευται, ἐκτετέλεσται, διήνυσται, δέδεικται. Το ομοιοτέλευτο των 

στίχων εξυπηρετεί την ανάγκη του ρήτορα να καταδείξει στο 

συγκεκριμένο σημείο την ταχύτητα με την οποία συνελήφθη, 

καταστρώθηκε και εκτελέστηκε το έγκλημα.  

   Γενικώς, στην παράγραφο 10 ο ρήτορας, αφού απέδειξε την ανίερη 

πράξη, προβαίνει στον έλεγχο των κατηγορουμένων. Έχει καταστήσει 

προφανή την ασέβεια και τώρα θα κατηγορήσει για ηθική αυτουργία τον 

Βαγώα. Η υπαιτιότητα δεν βαραίνει μόνο αυτόν που έπραξε το έγκλημα 
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αλλά και αυτόν που καθοδήγησε. Ο ρήτορας καλεί τον Βαγώα να 

αναλάβει τις ευθύνες του. 

   Ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα από τον αθλητισμό εξυπηρετεί τους 

σκοπούς του ρήτορα, το οποίο παρουσιάζει τον Βαγώα ως προπονητή και 

τον Ιερόθεο ως αθλητή. Το μερίδιο ευθύνης είναι ίσο και για τους δύο, 

αφού συνεργάστηκαν για να διαπράξουν το αδίκημα. Γι’ αυτό ο ρήτορας 

τους καταλογίζει υπαιτιότητα, και τείνει να καταδικάσει πρώτιστα τον 

Βαγώα, που ήταν ο βασικός ενορχηστρωτής της παρανομίας.  

      11, 20-21: τὼ μὲν χεῖρ’ ἐν Αἰτωλοῖς, ὁ δὲ νοῦς ἐν Κλωπιδῶν: στίχος 

ειλημμένος από την κωμωδία του Αριστοφάνη Ἱππεῖς, στ. 79. Με την 

παράθεση του στίχου αυτού ο Βασιλάκης αποσκοπεί στο να δείξει ότι 

άλλος συνέλαβε την ιδέα και άλλος την εκτέλεσε. Το όνομα Κλωπίδαι, οἱ 

είναι σατιρικό παρωνύμιο του αρχαίου δήμου Κρωπίδαι της Αττικής. Για 

άλλη μια φορά υπεισέρχεται η έννοια της σάτιρας στον λόγο του 

Βασιλάκη, που διακωμωδεί τους δύο άνδρες ότι δεν είχαν κανένα λόγο να 

ευτελίσουν με αυτόν τον τρόπο τις ιερές εικόνες.   

   12, 26-27: καὶ βίον ὅλον ἔχεις κατήγορον: η εμφατική αυτή διατύπωση 

ανατρέπει τον ισχυρισμό του Βαγώα ότι διήγε έναν βίο χριστιανικό μέχρι 

εκείνο το σημείο. Ο ρήτορας ισχυρίζεται το αντίθετο, ότι ολόκληρη η ζωή 

του ήταν γεμάτη από ασχημίες και υποκρισία προκειμένου να 

αναρριχηθεί στα αξιώματα που κατέκτησε αν και βάρβαρος στην 

καταγωγή, όπως θα αποκαλυφθεί παρακάτω. Οι άνθρωποι χαμηλής 

κοινωνικής καταγωγής πολλές φορές προωθούνταν σε εκκλησιαστικά 

αξιώματα και στην πατριαρχική διοίκηση (Angold, Church and Society, 91). 

Εδώ ο αντίπαλος του Βασιλάκη εκπληροί όλα αυτά τα κριτήρια, γι’ αυτό 

δέχεται την επίθεση από τον ρήτορα, που διαρκώς διατηρεί την ταυτότητα 

του προασπιστή της ορθοδοξίας.   
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   Στην παράγραφο 12 συνεχίζεται η παράθεση επιχειρημάτων, όπου ο 

πατέρας του Βαγώα παρουσιάζεται ως ένας φτωχός ψαράς που ζει από 

μία βάρκα που ενοικίαζε και ουσιαστικά ήταν περιθωριακός. Η μομφή για 

την κοινωνική καταγωγή είναι κοινός τόπος που υλοποιεί εδώ τον ψόγο 

κατά του κατηγορουμένου.  

   13: Το Ορφανοτροφείο ήταν μια από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο  

Αλεξίος Α’ Κομνηνός, εντασσόμενο στην γενικότερη πολιτική του για την 

κοινωνική πρόνοια. Με την κτηματική περιουσία παλαιοτέρων ιδρυμάτων 

ίδρυσε έναν ισχυρό οργανισμό πριν το 1104, τον οποίο ενίσχυσε 

οικονομικά με νέες δωρεές.  

   Πρώτος στόχος του αυτοκράτορα ήταν η περίθαλψη ηλικιωμένων και 

αναπήρων, προσφύγων κατά το ένα μέρος, που επέστρεφαν μετά από 

επιχειρήσεις του αυτοκρατορικού στρατού στην Μικρά Ασία.  

   Ένας άλλος στόχος ήταν η διάθεση ενός τμήματος του νέου 

συγκροτήματος για την στέγαση, ανατροφή, διαπαιδαγώγηση και 

διδασκαλία παιδιών ορφανών κάθε εθνικότητας (Ἀλεξιὰς ΙΕ’ 7.9) ή από 

άπορους γονείς. Για τα παιδιά αυτά είχε προσληφθεί εξειδικευμένο 

προσωπικό τις δαπάνες του οποίου είχε αναλάβει το κράτος. Όλο το 

συγκρότημα ονομάστηκε Ὀρφανοτροφεῖον και ο διευθυντής 

Ὀρφανοτρόφος (R. Guilland, «L’ orphanotrophe, Ὁ ὁρφανοτρόφος», REB 23 

(1965), 205-221). Ήταν διαρθρωμένο σε διάφορες υπηρεσίες, για να 

διεκπεραιώνονται αποτελεσματικότερα οι διάφορες εργασίες του.   

   14: ο Βαγώας μέχρι τώρα παρουσιάσθηκε στη Σύνοδο ως ένας εξ γενετής 

αμαρτωλός, με καταγωγή από βάρβαρη μητέρα, πατέρα τυχοδιώκτη, και ο 

ίδιος έγινε ομοφυλόφιλος. Έπειτα, αφού έγινε κληρικός, πώς θα μπορούσε 

να φέρει ορθή γνώμη περί του θείου, αυτός ο ενσαρκωτής της αμαρτίας; 

Δεν φοβήθηκε καθόλου τον Θεό. Δεν άλλαξε τους τρόπους του, αλλά 

μόνο την εμφάνισή του. Πάλι εδώ κατηγορία για συνωμοτική διάθεση, 
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αλλά με σπέρματα σάτιρας που γιγαντώνουν την αθλιότητα του 

κατηρουμένου.  

   15, 19 ὀφθαλμοὺς ὡσεὶ κέρα ἠὲ σίδηρον: είναι ο 211 στίχος από την 19η 

ραψωδία της Οδυσσείας: «ὀφθαλμοὶ δ’ ὡς εἰ κέρα ἕστασαν ἡὲ σίδηρος». Η 

παράθεση αυτού του στίχου αποσκοπεί στο να διακωμωδήσει την 

υποκριτική του θρησκευτική του ευλάβεια. Συνήθιζε να συχνάζει στους 

ναούς για να δείξει σε όλους τον θρησκευτικό του ζήλο. Ο τρόπος 

λατρείας του ήταν έντονα φαρισαϊκός, καθώς προσπαθούσε να δομήσει 

μια εικόνα ευσεβούς ανθρώπου. 

   15, 31-32 καὶ τις αὐτοῦ λόγος...διαπορθμευόντων: η παρουσία των 

μοναχών μέσα στα ανάκτορα είχε μεγάλη σημασία για τις πνευματικές 

αναζητήσεις της αριστοκρατίας. Οι μοναχοί είχαν την εύνοια των 

αριστοκρατών και των αυτοκρατόρων, καθώς ενσάρκωναν τον ρόλο του 

«χριστιανού φιλοσόφου» και εκπλήρωναν έτσι το ιδανικό της απόλυτης 

ηθικοπνευματικής τελείωσης για κάθε Βυζαντινό (Mango, Βυζάντιο, 

Αθήνα 2002, 137).  

   16, 2-4 χθὲς μὴ δυσηνίους...οὐκ αἰσχύνεται: εδώ έχουμε μια σημαντική 

αναφορά για τη διδασκαλική ιδιότητα του Βαγώα. Είχε μαθητές που τους 

δίδασκε πειθαρχία και υπακοή, αλλά ο ίδιος δεν απέδωσε τον προσήκοντα 

σεβασμό στον ποιμένα του και αρχιερέα Κοσμά. Το κίνητρο της 

απειθαρχίας του ήταν ο προσπορισμός χρημάτων, στοιχείο που 

αποδεικνύει ακόμα μια φορά την διεφθαρμένη φύση του. 

   Προς το τέλος του παραγράφου 16 αποδεικνύεται από τον ρήτορα ότι ο 

Βαγώας είναι αιχμάλωτος της Τύχης και του ρου των πραγμάτων της 

ζωής. Την αρετή την είχε μόνο ενδυθεί, δεν την είχε εγκολπωθεί. Ήταν η 

μεταμφίεση για να καταφέρει να επιτύχει τον επιδιωκόμενο σκοπό του: 

να ανατρέψει όποιον θα θεωρούσε εμπόδιο στην άνοδό του στα ανώτατα 

αξιώματα· ακόμα και το πατριαρχικό. 
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   17, 16-30 Εἶτα, ὦ κατάπτυστε,...ἀκριβολογεῖσθαι πρὸς ἄμυναν: Ο ρήτορας 

απευθύνεται στον κατηγορούμενο με τον χαρακτηρισμό «κατάπτυστε». 

Νιώθει ασφαλής να τον ονομάσει έτσι διότι έχει πια ήδη αποδείξει την 

φαύλη πολιτεία του Βαγώα μπροστά στη Σύνοδο. Ο Βαγώας πολύ καιρό 

πριν έτρεφε μίσος για τον Κοσμά και επαφιόταν στην τύχη για την 

ευόδωση του σκοπού του. Διακρινόταν ο κατηγορούμενος από μανία και 

φόνο. Στο σημείο αυτό ο ρήτορας εξαπολύει τη συνολική 

επιχειρηματολογία του κατά της καταγωγής του εναγομένου για να 

μειώσει το ήθος του αντιπάλου του. Χρησιμοποιεί την καταγγελία για την 

καταγωγή για να υποστηρίξει τον ψόγο κατά του Βαγώα και να πλήξει το 

βασικό στοιχείο της ταυτότητάς του. Η καταγωγή του Βαγώα είναι και 

δηλωτική της παράνομης φύσης του. Είναι βάρβαρος, αφού είναι Σκύθης. 

Είναι ξένος στην κοινωνία της Κωνσταντινούπολης, γι’ αυτό είναι και 

επικίνδυνος (Reinsch, «Ausländer», 265). 

   18, 23 νυκτὸς περὶ τὴν σὴν οἰκίαν ἐφοίτα, μεθ’ ἡμέραν ξυνδιέτριβε: άμεση 

αναφορά στις «στενές» σχέσεις που διατηρούσαν ο Βαγώας και ο 

Ιερόθεος. Υπάρχει ένας έμμεσος υπαινιγμός για ομοφυλοφιλία.  

   20, 29-32 οὐ δεῖ μοι προσεπιμαρτυρούντων...κοινωνία γένους παρεβιάζετο: 

ο ρήτορας στην παράγραφο 20 συμπεραίνει ότι το έγκλημα είναι τόσο 

προφανές, που δεν χρειάζονται καν μάρτυρες να το επιβεβαιώσουν. Οι 

ενδείξεις όλες κατατείνουν στο ότι το έγκλημα τελέστηκε με μοναδικά 

κίνητρα το χρήμα και το μίσος· είναι δύο παράμετροι που 

χρησιμοποιούνται από τον ρήτορα για να αντιστρέψει τους όρους για τον 

Βαγώα: εκείνος ισχυρίζεται ότι διατηρούσε μιαν αγαστή φιλία με τον 

Κοσμά, αλλά ο Βασιλάκης αποδεικνύει ότι η φιλία αυτή είχε συναφθεί 

μόνο για χρηματική ωφέλεια και για να απομακρυνθεί ο Κοσμάς από το 

αξίωμα του πατριάρχη. 
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   21, 28-31 ἂν δέ τις ἰατρὸς…ἀληθὲς δηλητήριον: εδώ χρησιμοποιείται ο 

κοινός τόπος του ιατρού φαρμακευτή, όπως διδάσκει ο Λιβάνιος, 

προκειμένου να αυξηθεί το μέγεθος του εγκλήματος (Hunger, Βυζαντινή 

Λογοτεχνία, τόμ. Α’, σ. 176).   

   22, 26-30 ἀλλὰ ἡμῖν αὐτοῖς ἔπεστι...τὸν δήμιον ἐπαγόμενος: ο ρήτορας δεν 

απαγορεύει τη σύναψη φιλίας, αλλά πιστεύει ότι η φιλία του Βαγώα είναι 

ύποπτη σε όλες της τις πτυχές. Επίσης, καυτηριάζει τις δημαγωγικές 

πρακτικές που ακολούθησε ο Βαγώας, για να υλοποιήσει τον σκοπό του. 

Ο ρήτορας κατατείνει στο συμπέρασμα ότι ο καθένας είναι ο κύριος του 

σώματός του, αλλά ο υπέρτατος δεσπότης είναι ο νόμος και ο λόγος, όπως 

αναφέρει μέσα στο κείμενο.  

   Η διατύπωση αυτή παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς εδώ 

δημιουργείται μια νέα ηθική θεώρηση, που θεωρεί τον νόμο και τον λόγο 

ως τα υπέρτατα κριτήρια για τις πράξεις ενός ανθρώπου. Είναι το ιδανικό 

του νέου ουμανισμού του 12ου αιώνα, που ερευνά επίπεδα ανθρώπινης 

συμπεριφοράς μέσα από την εμπειρία της καθημερινότητας και τα κρίνει 

με βάση τα ανθρώπινα κριτήρια που επιτάσσουν οι νόμοι (Kaldellis, 

Hellenism, 215).  

   28 Οὕτως άποκεκόψεται...καταψηφιζομένων μετὰ τὸ μαθεῖν: στον 

επίλογο ο ρήτορας συγκεφαλαιώνει τη σημασία του εγκλήματος που 

διαπράχθηκε. Ο Βαγώας και ο Ιερόθεος επιτέθηκαν κατά των μαρτύρων 

της χριστιανικής πίστης, που με την αυτοθυσία τους «υποδούλωσαν» 

ηθικά ολόκληρο τον ειδωλολατρικό κόσμο. Είναι αγριότεροι από τους 

βαρβάρους και πιο αδιάντροποι από τους δαίμονες. Το στοιχείο της 

αύξησης εδώ είναι εμφανές: από τη μια μεγιστοποιεί το τελεσθέν 

έγκλημα τείνοντας να του δώσει εικονομαχικές προεκτάσεις, και από την 

άλλη κάνει εντονότερο το στοιχείο του ψόγου, για να αποκαλύψει την 

χαμηλή ηθική ποιότητα των δύο ανδρών. Η κατηγορητική διάθεση είναι 
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έντονη και στρέφεται κυρίως στον χαρακτήρα των δύο συνεργών. Ο 

κατήγορος αναδομεί την κατηγορία του και την κατευθύνει κατά των 

αιρετικών πρακτικών του Βαγώα και του Ιεροθέου. Η ανάμνηση των 

πράξεών τους θα φέρει την τιμωρία τους. Τέλος, αφού έχει παρουσιάσει 

το ήθος των δύο παρανόμων, καταλήγει στο ότι η θεία πρόνοια δεν τους 

τιμώρησε αμέσως, αλλά άφησε να διαπράξουν την ύβρη τους, ώστε να 

αποδοθεί δικαιοσύνη από τη Σύνοδο. Έτσι ο ρήτορας πέτυχε τη διέγερση 

των επιθυμητών παθῶν στο ακροατήριο και τους υπενθύμισε την 

απανταχού παρούσα θεία δίκη, καθώς και τον ρυθμιστικό τους ρόλο στα 

εκκλησιαστικά ζητήματα αποκλειστικά από τους ίδιους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

                  

Ο «Βαγώας» είναι ένα λογοτεχνικό σύνθεμα, το οποίο παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολλές απόψεις: από την φύση της παρανομίας 

που διαπράχθηκε, από την μέθοδο που ακολουθεί ο ρήτορας προκειμένου 

να χρησιμοποιήσει το παρελθόν του Βαγώα ως τεκμηρίου φαυλότητας του 

τελευταίου, από τα θέματα που θίγονται εμμέσως και σχετίζονται με τις 

έντονες εκκλησιαστικές διαμάχες του 12ου αιώνα οι οποίες οδήγησαν στην 

δημιουργία δυαλιστικών αιρέσεων, όπως επίσης και από την εσωτερική 

κατάσταση που επικρατούσε μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας εκείνη 

την εποχή.  

   Η ορθοδοξία στο Βυζάντιο είχε καθορισθεί από τις επτά Οικουμενικές 

Συνόδους, αλλά από τον 9ο αιώνα και εξής συνδέθηκε άρρηκτα με την 

λατρεία των ιερών εικόνων. Οι ιερές εικόνες κατείχαν κυρίαρχο ρόλο στην 

θρησκευτική πρακτική του ανατολικού χριστιανισμού. Από την άλλη 

πλευρά, επειδή η λατινική δύση είχε ήδη αποβάλει την λατρεία των 

εικόνων από τον 9ο αιώνα, στο Βυζάντιο αποτέλεσαν το στοιχείο 

διαφοροποίησης από τον δυτικό χριστιανισμό. Η ύπαρξη εικόνων μέσα 

στους ναούς ξεχώριζε την ανατολική από την δυτική Εκκλησία. Η 

ευσέβεια του ορθοδόξου απευθυνόταν πρώτιστα στις εικόνες όπου 

εξεικονιζόταν το θείο· ήταν μέγα ολίσθημα λοιπόν ένας χριστιανός να 

προσβάλει τις ιερές εικόνες καθ’  οιονδήποτε τρόπο. Η ύψιστη 

σπουδαιότητα που προσέδωσε στις εικόνες η ανατολική Εκκλησία 

φαίνεται και από το γεγονός ότι θέσπισε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 

όπου η Εκκλησία πανηγυρίζει τη νίκη της κατά των εικονοκλαστών και 

απευθύνει αναθέματα σε όλους όσοι εισηγήθηκαν αιρετικές απόψεις 

κατά τη διάρκεια της ιστορίας της24.  

   Μέσα στα συγκεκριμένα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα, όπου 

τοποθετείται το κείμενο του Βαγώα, η πράξη της βεβήλωσης των εικόνων 

χρησιμοποιείται από τον ρήτορα για να ταπεινωθεί ένας ιδεολογικός 

αντίπαλος, αφού τον 12ο αιώνα η εικονομαχία δεν ήταν μια ζώσα αίρεση 

ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για αναβίωσή της. 

   Ο Βαγώας, ως πρωταγωνιστής του κειμένου, είναι αντιμέτωπος με μια 

βαρύτατη κατηγορία: ότι με τις ενέργειές του ατίμασε την παράδοση της 

                                                           

24
 R. Harris, Monks and laymen in Byzantium, 9-10.  
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Εκκλησίας του, βεβηλώνοντας τις ιερές εικόνες. Το κατηγορητήριο 

στοιχειοθετείται πάνω στο δεδομένο ότι ο εναγόμενος είναι ένας 

μολυσμένος, ξένος εισβολέας που δεν πρέπει να του επιτρέπεται να 

κατέχει κάποιο αξίωμα στην Εκκλησία. Τα στοιχεία που αμαυρώνουν τη 

συνολική του προσωπικότητα είναι ότι έχει σκυθική καταγωγή, άρα είναι 

βάρβαρος, και ότι επιπλέον ομοφυλόφιλος. Δαιμονικές δυνάμεις ένωσαν 

τους γονείς του που τον γέννησαν. Έτσι, η ενοχή του Βαγώα καθίσταται 

φανερή και αποδεδειγμένη εξ αιτίας της σκυθικής του φύσης και 

καταγωγής: είναι μνησίκακος και ύπουλος, διακρίνεται από έναν 

ασυγκράτητο θυμό, και είναι κρυφός παγανιστής αφού στράφηκε κατά 

των ιερών εικόνων. 

   Ο ρήτορας στρέφει το κατηγορητήριό του εναντίον της ζωής που είχε 

διάγει ο πατέρας του Βαγώα, ο οποίος μετά από περιπλανήσεις έφθασε 

στις βόρειες ακτές της Μαύρης Θάλασσας και παντρεύθηκε μια γυναίκα 

με σκυθική καταγωγή. Εδώ διακρίνεται το κοινό στοιχείο μεταξύ του 

πατέρα του Βαγώα και του ίδιου: ο τυχοδιωκτισμός. Εξ αιτίας της τύχης ο 

Βαγώας έγινε κληρικός, εισήλθε στις τάξεις της Εκκλησίας και 

προσπάθησε με κάθε τρόπο να ικανοποιήσει τις κρύφιες φιλοδοξίες του. 

   Ο Βασιλάκης εξαπολύει ένα δριμύ κατηγορητήριο κατά του Βαγώα 

καταγγέλλοντας ότι είναι ευνούχος και επισημαίνοντας έτσι ότι είναι 

ίδιον της φύσης του η πονηρία και η διαφθορά. Μέσα σ’  αυτό λοιπόν το 

πλαίσιο ο Βαγώας εκφράζει το απόλυτο πρότυπο διαφθοράς στο Βυζάντιο 

του 12ου αιώνα. Ο συγγραφέας δημιούργησε αυτήν την μορφή με 

ρεαλιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν έναν συνδυασμό 

υπερβολής. Ο Βαγώας παρουσιάζεται οργίλος, εμπαθής, υπερ-ραδιούργος 

και εξαιρετικά ικανός στην εξύφανση συνωμοσιών. Όλα τα παραπάνω 

στοιχεία λοιπόν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση εμπνεύσθηκε 

από τον ρήτορα και ότι είναι φανταστική. 

   Ο Βασιλάκης κατασκεύασε την υπόθεση του λόγου, λαμβάνοντας 

στοιχεία από κάποιο εσωτερικό ζήτημα που είχε προκύψει μέσα στην 

Εκκλησία και τα ενέταξε σ’  ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. Το σημαντικότερο 

απ’ όλα στην υπόθεση του Βαγώα είναι ότι συνδέεται μ’  ένα πραγματικό 

γεγονός: την εκθρόνιση του πατριάρχη Κοσμά Β’  Αττικού, ο οποίος 

ονομάζεται μέσα στο κείμενο «κυρ-Κοσμᾶς»· αυτόν φρόντισαν να 

εκθρονίσουν με τις έκνομες ενέργειές τους ο Βαγώας και ο συνεργάτης 

του ο Ιερόθεος. Η Σύνοδος με απόφασή της απομάκρυνε τον Κοσμά, 
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υποστηριζόμενη από τον αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνό, γιατί είχε 

συνδεθεί φιλικά με τον μοναχό Νήφωνα που είχε κατηγορηθεί για 

βογομιλισμό.  

   Στην προθεωρία περιγράφει ο Βασιλάκης τι μέθοδο ακολούθησε για να 

συνθέσει τον λόγο του. Το όνομα «Βαγώας» το δανείσθηκε από την 

αρχαία ελληνική γραμματειακή παράδοση, το οποίο είναι συνώνυμο του 

δολοπλόκου ευνούχου. Ο ρήτορας χρησιμοποιεί μέσα στο κείμενο το 

εθνικό όνομα Σκύθης, όταν αναφέρεται στον Βαγώα, και δεν τον ονομάζει 

με το όνομά του. Η υπεκφυγή του αυτή καταδεικνύει την πρόθεση του 

Βασιλάκη, ο οποίος θέλησε να συνθέσει έναν ρητορικό λόγο ως πρότυπο 

και όχι να εκφωνήσει αυτόν στα πλαίσια κάποιας δίκης. Ένα ασφαλές 

συμπέρασμα είναι ότι το εν λόγω κείμενο συνεγράφη για να ασκηθούν οι 

μαθητές του Βασιλάκη και για να ανυψωθεί η αναστατωμένη ψυχολογία 

του ρήτορα25.  

   Το έργο «Βαγώας» γέμει αναφορών σε εθνικούς συγγραφείς, ενώ 

παραλλήλως απουσιάζουν βιβλικά χωρία· η γνώση δηλαδή της αρχαίας 

γραμματείας είναι εμφανής. Το κείμενο διανθίζεται από πάμπολλα χωρία 

που είναι ειλημμένα από έργα της κλασικής γραμματείας, τα οποία 

αποδεικνύουν την θέληση του ρήτορα να δομήσει ένα υψηλό ύφος, 

μετατρέποντας το κείμενό του σε ένα πρότυπο κατάλληλο για ρητορική 

εκγύμναση.  

   Στον Πρόλογο των έργων του που πρόταξε ο Βασιλάκης εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι το κείμενο του Βαγώα συνεγράφη περίπου το 1157, μια 

δεκαετία μετά την απομάκρυνση του πατριάρχη Κοσμά από το αξίωμά 

του. Μία παράμετρος λοιπόν της συγγραφής του Βαγώα είναι ότι ο 

ρήτορας θέλησε μ’ αυτόν τον τρόπο να αποκαταστήσει την ηθική του 

ακεραιότητα μπροστά στα συλλογικά όργανα της Εκκλησίας 

ταυτιζόμενος με την περίπτωση του Κοσμά. Είναι αληθές ότι πολλά μέλη 

του κλήρου, που είχαν αναμιχθεί στη διαμάχη του 1156-1157, είχαν 

συμβάλει στην απομάκρυνση του Κοσμά. Η υπόθεση του Βαγώα λοιπόν 

παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το συμβάν της εκθρόνισης του 

πατριάρχη. Οι κατηγορίες που εξαπολύει ο Βασιλάκης κατά του Βαγώα 

αποσκοπούν στο να αποσείσουν στην πραγματικότητα την δυσμένεια 

                                                           

25 τοῦ πολιτικοῦ τύπου προὔχοι ἂν ἡ κατὰ Βαγώα μελέτη και νοήμασι καὶ ὀνόμασι καὶ τῇ ἐπὶ 
πᾶσιν ἀκριβείᾳ· ὑστάτας γάρ μοι καὶ αὕτη τὰς τοῦ νοὸς ὠδῖνας ἔλυσεν, Or. et epist., 9. 
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όπου έχει περιπέσει ο ρήτορας λόγω της ανάμιξής του σε δογματικές 

διαμάχες. 

   Απ’ όλα τα παραπάνω μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο 

Βαγώας ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην διαμάχη του 1156-1157, ως 

κατήγορος του Βασιλάκη ή ως σύμμαχός του, που αργότερα υπήρξε 

αντίπαλός του. Αν συνυπολογιστούν όλα αυτά, ο Βαγώας πιθανόν να 

είναι το λογοτεχνικό προσωπείο για τον Σωτήριχο Παντεύγενο26. Ο 

Παντεύγενος είχε στο παρελθόν αναμιχθεί σε εκκλησιαστικές διαμάχες, 

είχε κατηγορήσει πολλές φορές άλλους κληρικούς ή μοναχούς για 

βογομιλισμό και είχε διακριθεί για το εριστικό φρόνημά του. Επιπλέον, 

υποψίες κινεί το ίδιο του το όνομα σχετικά με την καταγωγή του: ο 

«Παντεύγενος» σημαίνει τον άνθρωπο που είναι ο κατ’ εξοχήν ευγενής. Η 

συγκεκριμένη υπερβολή υποκρύπτει την πρόθεσή του να αποκρύψει την 

χαμηλή κοινωνική του καταγωγή.  

   Ο ρήτορας, μέσα στο κείμενο αλλά και στην πραγματικότητα, 

αποστασιοποιεί τον εαυτό του από τον φαύλο αντίπαλό του, τον οποίο 

στοχοποιεί ως τον βασικό υπαίτιο των εκκλησιαστικών διαμαχών κατά 

την δεκαετία του 1147-1157. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ανήκει στα 

μέλη του κλήρου που σέβονται την Εκκλησία και ταυτίζονται με την 

ορθόδοξη πίστη. 

   Ο λόγος του Νικηφόρου Βασιλάκη, «Βαγώας», είναι μια σημαντική πηγή 

ηθικών, κοινωνικών και πολιτισμικών αξιών του 12ου αιώνα. Η 

μεγαλύτερη σημασία του κειμένου έγκειται στο ότι εξωτερικά εκπληροί 

τα κριτήρια ενός ρητορικού είδους (του δικανικού) που είχε μείνει στην 

αφάνεια για αιώνες εξ αιτίας των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών, 

και από την άλλη αποκαλύπτει τα τρωτά σημεία της κοινωνίας της τότε 

εποχής. Η υπόθεση του Βαγώα είναι άκρως ενδιαφέρουσα, καθώς 

παρουσιάζει πώς ένας άνθρωπος με αμφισβητούμενη προσωπικότητα και 

χαμερπή κίνητρα μπορούσε να εισέλθει στους κόλπους μιας κοινωνίας 

και να ανατρέψει τα δεδομένα της.  

             

                                                           
26

 P. Magdalino, «The Bagoas of Nikephoros Basilakes», στο: Studies in comparative legal 

history, Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity-Middle Ages), University of California 1993, 

61-62. 
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