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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 

Για να ολοκληρώσω αυτήν τη µελέτη -συλλογή υλικού και συγγραφή- χρειάστηκα περίπου τέσσερα 

χρόνια. Είναι κοινότοπο ίσως να τα παροµοιάσω µε ταξίδι, αλλά έτσι ήταν. Ένα ταξίδι γοητευτικό και 

δύσκολο, όπως είναι όλα τα παρόµοια ταξίδια. Τώρα που τελείωσε, το "γοητευτικό" υπερτερεί του 

"δύσκολου". Σ' αυτό το ταξίδι αποκόµισα γνώσεις και εµπειρίες πολύτιµες, µα πιο πολύτιµο από όλα 

ήταν οι άνθρωποι που µε συνόδευσαν, καθένας µε τον τρόπο του, και στους οποίους χρωστώ 

ευγνωµοσύνη. Θα προσπαθήσω να τους θυµηθώ έναν - έναν και να τους ευχαριστήσω για ό,τι είπαν κι 

ό,τι έκαναν, για την αγάπη και τη στοργή που µε περιέβαλλαν, για τις γνώσεις που µοιράστηκαν µαζί 

µου. Θα τους αναφέρω µόνο µε τα ονόµατά τους και όπου χρειάζεται µε τις επιστηµονικές τους 

ιδιότητες. Κι αν κάποιους ξεχάσω, ας µε συγχωρήσουν, δεν είναι από πρόθεση που θα συµβεί.  

Ευχαριστώ  

- Τους γονείς µου, Νίκο και Ελευθερία, που µου συµπαραστάθηκαν µε αγάπη και αυταπάρνηση όλα 

αυτά τα χρόνια και στήριξαν κάθε µου προσπάθεια. Ο αγαπηµένος µου πατέρας έφυγε, ξαφνικά και 

ανάπαντεχα, πριν δει την ολοκλήρωση της διατριβής, που την περίµενε µε λαχτάρα, αφήνοντας ένα 

κενό που κανένας λόγος παρηγορίας δεν µπορεί να καλύψει και πόνο που τίποτε και κανείς, ούτε ο 

χρόνος, δεν µπορεί να απαλύνει.  

Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ακόµη αγαπηµένο νεκρό, το δάσκαλο των νεανικών µου χρόνων, 

Θεόφιλο Βέϊκο. ∆εν θυµάµαι να ήταν πολλές µέρες αυτά τα τέσσερα χρόνια που δεν τον έφερα στο 

νου, ζητώντας από τη µνήµη του την απαραίτητη ενθάρρυνση και νιώθοντας βαθύ το κενό της 

απουσίας του. 

- Τις φίλες και τους φίλους µου, που στις δύσκολες ώρες του κάµατου και της απογοήτευσης ήταν 

δίπλα µου, τρυφεροί, αυστηροί και υποστηρικτικοί, ιδιαίτερα δε τις κκ. Μάνια Χρίστη, Αγγέλικα 

Σαπουνά, Μαρία Κεφαλοπούλου, Ελένη Αστρινάκη και Νίκη Ξινογαλά.  

-Τον κ.Κώστα Βλασόπουλο και την κ.Ιωάννα Κράλλη, αγαπηµένους φίλους και συναδέλφους µε τους 

οποίους µοιράστηκα επιστηµονικές ανησυχίες και που πρώτοι άκουσαν ή διάβασαν µέρη της διατριβής 

µου και µε συµβούλεψαν µε προσοχή και επάρκεια. Την µεσαιωνολόγο κ. Αγλαϊα Κάσδαγλη και τον 

οικονοµολόγο κ.Αντρέα Γιαννόπουλο, για τους προβληµατισµούς που µοιραστήκαµε και την αγάπη 

που µε περιέβαλλαν. 

-Το προσωπικό της υποδειγµατικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Ρέθυµνο) για τη βοήθεια 

που αµέριστα µου πρόσφερε και ειδικά τις κκ. Γεωργία Χουρδάκη και Ειρήνη Θύµιατζη. 

-Τις κυρίες της Γραµµατείας του Ιστορικού-Αρχαιολογικού και όλως ιδιαιτέρως την κ. Μαρία 

Μαράκη, που αγόγγυστα µου επέλυσε κάθε γραφειοκρατικό πρόβληµα που παρουσιάστηκε µε την 

άδειά µου από την υπηρεσία µου. 

 

Είχα την τύχη να είναι µέλη της επταµελούς επιτροπής κρίσης της διατριβής µου µερικοί από τους 

καλύτερους Έλληνες επιστήµονες στους ιδιαίτερους κλάδους του ο καθένας. Αισθάνοµαι γι' αυτό 

µεγάλη τιµή. Θα τους αναφέρω µε αλφαβητική σειρά: 

Γιώργος Ζωγραφίδης 

Βασίλης Κάλφας 
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∆ηµήτρης Κυρτάτας 

Άννα Μίσιου 

Αναστασία Σεργίδου 

Νίκος Σταµπολίδης 

Νίκος Φαράκλας 

Τους ευχαριστώ για τον πολύτιµο χρόνο που µου διέθεσαν και τις χρήσιµες συµβουλές τους. Θα µου 

επιτρέψουν να κάνω µια µικρή εξαίρεση και να αναφερθώ λίγο παραπάνω στην κ. Άννα Μίσιου, µε 

την οποία είχαµε µια στενότερη συνεργασία, αφού παρακολούθησα  τα µαθήµατά της στο 

µεταπτυχιακό πρόγραµµα του τµήµατος και είχαµε την ευκαιρία συχνά να συζητήσουµε θέµατα της 

κοινής µας αγάπης, του αρχαίου κόσµου. 

Άφησα τελευταίο τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από αυτή την διατριβή και στον οποίο, εκτός των 

άλλων, χρωστώ τη γνωριµιά µου µε τον κόσµο της Ύστερης Αρχαιότητας, λάτρης εγώ του αρχαϊκού 

κόσµου, τον καθηγητή µου ∆ηµήτρη Κυρτάτα, που όλο αυτόν τον καιρό έθεσε στη διάθεσή µου την 

επιστηµονική του επάρκεια και την µεγάλη του βιβλιογραφική ενηµέρωση. Μου συµπαραστάθηκε µε 

ζεστασιά και αυστηρότητα. Άνθρωπος δοτικός και γενναιόδωρος, δε θέλησε όλα αυτά τα χρόνια να 

ακούσει ούτε ένα ευχαριστώ. Τώρα που δεν µπορεί να µε εµποδίσει, ας πω κι εγώ αυτό που 

αισθάνοµαι: ∆ηµήτρη Κυρτάτα, καθηγητή, δάσκαλε και φίλε, Ευχαριστώ.  

 

Μαρώ Τριανταφύλλου 

 

Αθήνα, Απρίλιος 2003 
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Αντί Εισαγωγής 

 

"Τα παλιά χρόνια τον κλαίγαµε στο σπίτι το νεκρό, βάζαµε το φέρετρο στο 

σαλόνι, τον ξενυχτούσαµε και τον κλαίγαµε, όλη η γειτονιά ερχότανε, δικοί και 

ξένοι" έλεγε µε στενοχώρια µια ηλικιωµένη γυναίκα που περίµενε την τέλεση της 

κηδείας προσφιλούς της νεκρού σε κάποιο αθηναϊκό νεκροταφείο. Τη νύχτα που 

πέθανε ο πατέρας µου, µαζεύτηκαν στο σπίτι µας πολλοί, συγγενείς, φίλοι και 

συνάδελφοί του -ήταν άνθρωπος πολύ αγαπητός- κι όσοι το έµαθαν αλλά δεν             

Η σιωπή του θανάτου   µπόρεσαν να έρθουν, τηλεφώνησαν. Με τον 

έναν ή τον άλλο τρόπο ήταν όλοι εκεί. Αλλά τι σηµαίνει αυτό το "όλοι", όταν λείπει ο 

νεκρός;  "Στην εποχή µας έχουµε συνειδητοποιήσει ότι, πρώτα στις Ηνωµένες 

Πολιτείες και µετά στην Ευρώπη του Ατλαντικού, έχει δηµιουργηθεί το "ταµπού" που 

καθιστά το θάνατο µια νέα κατηγορία του ασέµνου: ο θάνατος κρύβεται  χάρη στη 

νοσοκοµειακή "κατάληξη" και στην προγραφή του πένθους" λέει ο Michel Vovel στο 

µνηµειώδες βιβλίο του Ο θάνατος και η ∆ύση1. Και µε τον δικό του τρόπο ο 

Καστοριάδης πάλι το ίδιο λέει µιλώντας για την αποσάθρωση των δυτικών 

κοινωνιών: "η έσχατη αλήθεια της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας, είναι η φρενήρης 

φυγή  µπροστά στο θάνατο. Η προσπάθεια συγκάλυψης  της θνητότητάς µας  που 

εκδηλώνεται  µε χίλιους τρόπους, όπως  µε την κατάργηση του πένθους, µε τους 

"θανατολόγους" , µε τη θεραπευτική µανία και τις ατέλειωτες διασωληνώσεις της  και 

τεχνητές παρατάσεις της ζωής, µε την επιµόρφωση ψυχολόγων ειδικών  στη 

"συµπαράσταση" προς τους ετοιµοθάνατους, µε την περιθωριοποίηση των 

ηλικιωµένων κ.τ.λ"2 Ο Vl. Jankelevitch παρατηρεί πως, αν και ο θάνατος είναι ένα 

                                                           
1 Michel Vovel, O θάνατος και η ∆ύση, Από το 1300 ως τις µέρες µας, τ. 1, σ. 35. 

2 Kορνήλιος Καστοριάδης, "Η αποσάθρωση της ∆ύσης" στο Η άνοδος της ασηµαντότητας, , σ.  88. 
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ζήτηµα της φιλοσοφίας, δεν παύει να αποτελεί και ζήτηµα της βιολογίας, της 

κοινωνιολογίας και της δηµογραφίας: είναι 

φαινόµενο βιολογικό, όπως η γέννηση, η εφηβεία και το γήρας.  η θνητότητα, είναι 

φαινόµενο κοινωνικό, όπως ο αριθµός των γεννήσεων, ο γάµος και η εγκληµατικότητα. Για 

τον γιατρό το φαινόµενο του θνήσκειν είναι ένα φαινόµενο γνωστό και προβλέψιµο, ανάλογα 

πάντα µε το είδος για το οποίο πρόκειται και σε σχέση µε τον εν γένει θεωρούµενο ως µέσο 

όρο ζωής και τις συνθήκες διαβίωσης. Από την νοµική και δικαστική πλευρά επίσης, ο 

θάνατος είναι φαινόµενο φυσικό: στα δηµαρχεία υπάρχουν ειδικά γραφεία που καταγράφουν 

τους θανάτους, στο πλάι άλλων που καταγράφουν τους γάµους και τις γεννήσεις. στις κηδείες 

εµπλέκεται η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως συµβαίνει µε τη φροντίδα των δηµόσιων κήπων και 

τον καθαρισµό των δρόµων . [… …] Ο πληθυσµός µεγαλώνει µε τις γεννήσεις και µειώνεται 

µε τους θανάτους. Κανένα µυστήριο [… …]3. 

 Βέβαια ο φιλόσοφος εµπαίζει εδώ µια προσπάθεια "φυσικοποίησης" του θανάτου 

από την αστική κοινωνία σε µια προϊούσα προσπάθειά της να εξορκίσει και να 

εξορίσει το µυστήριο και τον τρόµο του γεγονότος. Ωστόσο, ακόµα κι αν στο 

ασυνείδητό µας είµαστε αθάνατοι, κατά πως θέλει ο  Freud, ο άνθρωπος γνωρίζει πως 

θα πεθάνει και αυτή η γνώση, ευλογία µαζί και κατάρα, δεν µπορεί παρά να 

υπεισέρχεται στον ορισµό του είδους. Η γνώση της βεβαιότητας του θανάτου 

συντελεί, αν δεν διαµορφώνει, τη συνείδηση του ανθρώπου για τον εαυτό του. 

Κι ωστόσο πάλι στους ποιητές καταφεύγουµε για τις µεγάλες αλήθειες. : 

Der Todd ist gros 

Wir sind die Siennen 

Lachenden Munds 4

γράφει ο Ρίλκε. 

                                                           
3 Vladimir Jankelevitch, La mort, σ. 5. 

4 Rilke, Το βιβλίο των εικόνων [ο θάνατος είναι µέγας/ εµείς είµαστε οι δικοί του/ µε στόµα που γελά] 
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Είχα την τύχη -µε την αρχαιοελληνική της σηµασία, τύχη µαζί και ατυχία- να 

έρθω πολύ νωρίς σε επαφή µε το θάνατο. Η εκ µητρός γιαγιά µου πέθανε, όταν ήµουν 

οχτώ χρόνων. Στο σπίτι µας. Εκείνη τη στιγµή ήµουν µόνη. Έµεινα µόνη µε το νεκρό 

της σώµα αρκετά λεπτά µέχρι να µε ακούσει η µητέρα µου να καλώ σε βοήθεια και 

να τρέξει  από τη ταράτσα, όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν, στο διαµέρισµά µας, που 

σε λίγο γέµισε από κόσµο. Είδα το θάνατο. Πολλοί συνοµήλικοί µου τον έµαθαν 

αργά, κάποιοι  δεν τον ξέρουν ακόµα.  Παιδιά και νέοι, οι ενήλικοι του 

περιβάλλοντός τους τούς απέτρεπαν από επισκέψεις σε ανίατους  ασθενείς, εντατικές 

και κηδείες. Όταν χρειάστηκε, όπως είναι αναπόφευκτο, να αντιµετωπίσουν την 

απώλεια προσφιλών προσώπων, ήταν ανέτοιµοι. ∆εν ξέρω αν ποτέ είναι κανείς 

έτοιµος να αντιµετωπίσει το θάνατο, ωστόσο η τόσο επισταµένη απόκρυψη, κάνει τα 

πράγµατα δυσκολότερα.  

Ο κινηµατογράφος και ακόµα πιο συχνά η τηλεόραση βέβαια δείχνουν πολύ 

θάνατο. Οι στατιστικές µετρούν τον οµολογουµένως τροµαχτικά µεγάλο αριθµό 

πτωµάτων που έχει δει ένα παιδί οχτώ έως δέκα ετών που παρακολουθεί κάποιες 

ώρες την ηµέρα τηλεοπτικά προγράµµατα. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, τα 

πτώµατα αυτά είναι προϊόντα φόνων. ∆εν είναι νεκροί, είναι σκοτωµένοι. Αυτό δεν 

έχει να κάνει µε το θάνατο αλλά µε µια ειδική κατηγορία βίας: το ποινικό έγκληµα 

και τον πόλεµο. Άλλωστε  σπάνια βλέπουµε τι απέγιναν αυτά τα πτώµατα, πώς 

κηδεύτηκαν, πώς θρηνήθηκαν, ποιες επιπτώσεις είχε η απουσία τους στη ζωή των 

δικών τους ανθρώπων. Κι όταν βλέπουµε την κηδεία και το νεκρόδειπνο, έχει 

συνήθως µια τέτοια αισθητική κοµψότητα -αυτή η καλά καλυµµένη αγωνία να 

κρυφτεί η αλήθεια της στιγµής και η  στιγµή η ίδια- που χάνεται η σηµασία µέσα στο 

υπόλοιπο του µύθου.  O θάνατός τους έχει απωλέσει την ατοµικότητα και την 
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ιδιωτικότητα του γεγονότος.  Και φυσικά είναι διαµεσολαβηµένη γνώση του 

θανάτου, είναι θέαση του θανάτου και όχι άµεση και τραυµατική εµπειρία του. Όσο 

κι αν µιλάµε µε τρόµο για την ασυνείδητη ζηµιά που προκαλεί, η επαφή αυτή µε το 

θάνατο είναι άλλης τάξεως από την οδυνηρή εµπειρία της πραγµατικής συνάντησης, 

την εµπειρία της απώλειας και ό,τι αυτή γεννά.  

Ο θάνατος δεν είναι καν θέµα προς συζήτησιν. ∆εν πρέπει να µιλάµε γι' 

αυτόν. Όταν αναγκαστικά αναφερθούµε σ' αυτόν, νιώθουµε την ανάγκη να 

δικαιολογηθούµε που υποχρεώσαµε τον άλλον ν' ακούσει, του θυµίσαµε την ύπαρξη 

του θανάτου -ο λόγος έχει εδώ την παλιά µαγική του ιδιότητα: προφέροντας το 

ηχητικό σηµαίνον ζωντανεύει το σηµαινόµενο. Ακόµα πιο πολύ, θυµίσαµε στον 

άλλον την παρουσία του θανάτου που όλα ζητούν να αποκρύψουν. Μια ολόκληρη 

βιοµηχανία, και πολύ επικερδής µάλιστα, κρύβει το θάνατο. Ακόµα και ο θρήνος 

οφείλει να είναι σιωπηλός -κοµψός, αξιοπρεπής. Στις µεγάλες πόλεις του 

παγκοσµιοποιηµένου χωριού µας δεν έχει χώρο το µοιρολόγι, ο φωναχτερός 

σπαραγµός.  Κι όταν κάπου συµβεί, προκαλεί αµηχανία, προσβάλλει τη βιοµηχανική 

αισθητική µας της πλαστικοποιηµένης οµοιότητας, µας φαίνεται γελοίο, το 

απορρίπτουµε. Μας τροµάζει. Το τιθασεύουµε, γελοιοποιώντας το. Ή, έστω, στην 

καλύτερη περίπτωση, το µελετάµε ως αξιοπρόσεκτο φαινόµενο. 

Ήταν πάντα έτσι τα πράγµατα; Ίσχυαν τα ίδια στις προβιοµηχανικές 

κοινωνίες, στις κοινωνίες του αρχαίου κόσµου; Και αυτός ο αρχαίος κόσµος τι 

σηµαίνει τελικά; Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει; Και µε ποιο ή ποια  κριτήρια θα 

ορίσουµε την αρχή και το  τέλος του; Χρονικά, γεωγραφικά, εθνικά, πολιτισµικά; 

Πόσο ιδεολογικά επικαθορισµένη είναι µια τέτοια διάκριση και πώς αυτό επιδρά στην 

οπτική µας πάνω σ' αυτό που ονοµάζουµε "αρχαίος κόσµος";   
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Ο B. Croce, εµφορούµενος από νεοχεγκελιανές απόψεις, υποστήριζε πως η 

περιοδολόγηση της Ιστορίας είναι αυθαίρετη, οι χρονολογικοί πίνακες είναι χρήσιµοι 

αλλά δεν σηµαίνουν τίποτε καθαυτοί, γιατί η Ιστορία είναι ενιαία, δεν ξέρει από 

περιόδους5. Σχολίαζε µάλιστα δηκτικά τις προσπάθειες των ιστορικών να διακρίνουν 

τις περιόδους και ήταν ιδιαίτερα σκεπτικός σε ό, τι αυτοί ονόµαζαν "µεταβατικές 

εποχές", θεωρώντας τον όρο ένα είδος οξύµωρου, αφού κάθε εποχή αποτελεί 

µετάβαση και πέρασµα σε κάτι νέο6. Η ιστορία είναι πάντα  σύγχρονη,  σηµερινή 

ιστορία, υποστήριζε. Όσο αποµακρυσµένα κι αν είναι µέσα στο χρόνο τα γεγονότα 

και οι καταστάσεις στα οποία αναφερόµαστε, πάντα βλέπουµε το παρελθόν µε τα 

µάτια του παρόντος, υπό το φως των δικών µας προβληµάτων και των σύγχρονών 

µας προβληµατισµών. Η παρούσα συγκυρία καθορίζει εν πολλοίς ακόµα και τα 

ενδιαφέροντα και τις επιλογές των ιστορικών µιας περιόδου. Και σίγουρα επηρεάζει 

τις οπτικές γωνίες υπό τις οποίες τα αναλύουν.  

Αρκεί έστω και µια επιδερµική γνώση του έργου των γάλλων ιστορικών των τελευταίων 

σαράντα  χρόνων, για να αντιληφθεί  κανείς  πόσο η στάση τους απέναντι στη Γαλλική 

Επανάσταση έχει επηρεαστεί από τη Ρώσικη Επανάσταση του 1917, 

                                                           
5 Πβ. τη θέση του E. R. Dodds, ιστορικού που η έννοια της κρίσης βρίσκεται στο κέντρο της σκέψης 

του, πως "η πρακτική του τεµαχισµού της ιστορίας σε βολικά µεγέθη" δεν αφορά την Ιστορία αλλά 

τους ιστορικούς (Εθνικοί και Χριστιανοί σε µια εποχή αγωνίας: Από τον Μάρκο Αυρήλιο ως το Μ. 

Κωνσταντίνο, σσ. 22-23). 

6 Βλ. κυρίως, B. Croce, "La storia vidotta sotto il concetto generale dell' Arte" στο Atti dell' Academia 

Pontaniana, Napoli, 1893 και την ανάπτυξη των ιδεών του για την ιστορία στο History as the story of 

Liberty, (και ειδικά στα κεφάλαια "What makes a History Book History" (σσ.13-16), "Historiography 

as Liberation from History" (σσ. 41-43) και "History as Action" (σσ.48-52), Meridian Books, Νέα 

Υόρκη, 1955).  Σύντοµη παρουσίαση των απόψεων του για την ιστορία, Θεόφιλος Βέϊκος, Θεωρία και 

Μεθοδολογία της Ιστορίας, σσ. 141-142 και 155-156. 
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σηµειώνει πολύ παραστατικά o E. H. Carr στο παλιό αλλά σηµαντικό βιβλίο του Τι 

είναι Ιστορία;7.  Kαι ο P. Brown παρατηρεί, ασκώντας κριτική στον E.R.Dodds του 

Εθνικοί και Χριστιανοί σε µια εποχή αγωνίας,  

Πολλές νεότερες µελέτες  της θρησκευτικής εξέλιξης του ρωµαϊκού κόσµου υπογραµµίζουν 

τη malaise της ζωής στις µεγάλες πόλεις των ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων. Ωστόσο η 

µοναξιά της µεγάλης πόλης και η ταχεία απώλεια της πολιτιστικής ταυτότητας των 

µεταναστών που προέρχονται από περιοχές προσκολληµένες στην παράδοση είναι ασθένειες 

σύγχρονες και δεν  θα έπρεπε να χρησιµοποιούνται καθ' υπερβολήν ως µηχανισµοί εξήγησης 

της κοινωνίας που µελετούµε. ∆εν είναι διόλου σίγουρο ότι "εκατοµµύρια άνθρωποι ένιωσαν 

τέτοια µοναξιά - ο χωρικός που ήρθε στην πόλη αναζητώντας δουλειά ή ο µετανάστης που 

άφησε την πατριά του"8. 

 Έτσι ένα γεγονός, χωρίς να αρνείται κανείς την αντικειµενική του ύπαρξη,  

καθορίζεται από την ερµηνεία του. Η ερµηνεία του το σηµασιοδοτεί, το αναδεικνύει. 

"Έλεγαν παλιά", γράφει ο Carr, φανατικός εχθρός του ιστορικού εµπειρισµού, "ότι τα 

γεγονότα µιλούν από µόνα τους. Φυσικά αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα γεγονότα µιλούν 

µόνον όταν ο ιστορικός τα επικαλεστεί.  αυτός αποφασίζει ποια γεγονότα θα φέρει 

στο προσκήνιο, µε ποια σειρά, σε ποια συµφραζόµενα. [… …] Ο ιστορικός είναι 

πολύ επιλεκτικός. Η πίστη σ' ένα σκληρό πυρήνα ιστορικών γεγονότων , που 

                                                           
7 Ε. Η. Carr, Τι είναι Ιστορία; Σκέψεις για τη θεωρία της Ιστορίας και το ρόλο του ιστορικού, σ. 39. Και 

πολύ εύστοχα ο P. Cartledge, µιλώντας για τη σχέση µύθου, µυθοπλασίας και ιστορίας, όπου ρητά 

αναφέρει πως αποδέχεται τον αφορισµό του S. Gearhart "τα σύνορα µεταξύ ιστορίας και µυθοπλασίας 

είναι ανοιχτά", σηµειώνει: " […] εν µέρει για καθαρά πρακτικούς, φυσικούς λόγους, εν µέρει επειδή τα 

γεγονότα του παρελθόντος δεν είναι όλα ίσα εκ γενετής, οι ιστορικοί δεν γράφουν ιστορία υπό την 

έννοια ότι αναπαράγουν ολόκληρο το παρελθόν. Απεναντίας κάθε ιστορικός δηµιουργεί το δικό του, 

επιλεκτικό και συχνά πολύ διαφορετικό παρελθόν" (Οι Έλληνες: Εικόνες του εαυτού και των άλλων,    

σ. 42. 

8 Peter Brown, Η δηµιουργία της Ύστερης Αρχαιότητας, σ. 23.  
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υπάρχουν αντικειµενικά και ανεξάρτητα από το πώς ερµηνεύονται από τον ιστορικό, 

ισοδυναµεί µε παράλογη πλάνη, την οποία ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να ξεριζώσει 

κανείς. [… …] ∆εν υπάρχει ιστορικό γεγονός στο οποίο να µην εµφιλοχωρεί το 

στοιχείο της ερµηνείας"9. Συζητώντας τη θέση του Croce, που προσπαθεί πάντως να 

περισώσει ένα βαθµό αντικειµενικότητας του γεγονότος, ο Θ. Βέϊκος διαπιστώνει 

επιγραµµατικά: "Τα ιστορικά γεγονότα δεν υπάρχουν αντικειµενικά, ανεξάρτητα 

δηλαδή από τα υποκείµενα, άτοµα και οµάδες, που τα επικαλούνται, τα σκέφτονται 

και τα αφηγούνται. ∆εν υπάρχουν 'εκεί έξω' και δεν είναι αντικείµενα απλής 

περιγραφής ή αναπαράστασης"10

 Όταν ο Μ. Foucault έγραψε τον πρώτο τόµο της Ιστορίας της 

σεξουαλικότητας11 δεν έκανε τίποτε άλλο από το να δει τα ζήτηµα της 

σεξουαλικότητας µε τα µάτια των καιρών του, υπό το πρίσµα της δεκαετίας της 

αµφισβήτησης, µέσα από τα διδάγµατα του Μάη του '68.  Έτσι µπόρεσε να θέσει το 

ερώτηµα για τη/ τις σεξουαλικότητα/ ες των δυτικών ανθρώπων από µια σκοπιά, που 

έθετε σε γόνιµη αµφισβήτηση όλο το οικοδόµηµα του πώς διαβάζουµε το παρελθόν 

και τις πράξεις των ανθρώπων που έζησαν τότε. ∆εν αµφισβήτησε βεβαίως το 

προφανές, τους µηχανισµούς καταστολής της σεξουαλικότητας, αλλά τον 

µονοδιάστατο τρόπο µε τον οποίο αυτοί χρησιµοποιούνταν για να δείξουν και να 

εξηγήσουν την ερωτική συµπεριφορά των ανθρώπων. Απέδειξε ότι όχι µόνο δεν 

                                                           
9 E.H. Carr, Τι είναι Ιστορία; σσ. 21-22. 

10 Θεόφιλος Βέϊκος, Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας, σσ. 44-45. 

11 Ο πρώτος τόµος , La volonte de savoir, που αποτελεί ουσιαστικά µια εκτεταµένη εισαγωγή στο 

σχέδιο του συγγραφέα για ένα πολύτοµο έργο, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gallimard το 1978. Στα 

ελληνικά µεταφράστηκε λίγα χρόνια αργότερα από την Γκ. Ροζάκη και κυκλοφόρησε µε τον τίτλο  Η 

δίψα της γνώσης (εκδ. Ράππα, Αθήνα, χ.χ.) 
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υπήρχε σιωπή γύρω από την ερωτική δραστηριότητα αλλά το αντίθετο, µια συνεχής 

προτροπή να µιλά κανείς για το ζήτηµα. Εκεί που πριν βλέπαµε τη σιωπή και την 

καταστολή, αυτός είδε την καταστολή και το λόγο, την καταστολή µέσα από το λόγο, 

το λόγο ως µέρος του κατασταλτικού µηχανισµού12. Από άλλες θεωρητικές 

προκείµενες κινούµενος, παροµοίως και ο P. Βrown, έδειξε την ιδιαιτερότητα αυτού 

που σήµερα ονοµάζουµε Ύστερη Αρχαιότητα. Αντιπαρατέθηκε σε αναγνώσεις 

κειµένων και αρχαιολογικού υλικού που προέρχονταν, όπως ο ίδιος λέει, από την 

κληρονοµιά του ροµαντισµού της Βόρειας Ευρώπης13, που έβαζαν στο κέντρο της 

θεώρησής τους για τις θρησκευτικές εξελίξεις της περιόδου τον "ιερό τρόµο", και 

θέλησε να δείξει πως οι αλλαγές που εµφανίστηκαν "µπορούν να θεωρηθούν 

ανακατανοµή και επανενορχήστρωση συστατικών που επί αιώνες προϋπήρχαν στο 

µεσογειακό κόσµο"14. Ωστόσο και η δική του ανάγνωση, όσο κι αν προσπαθεί να 

είναι αντικειµενική, είναι κι αυτή µια σύγχρονη ιστορία, για να θυµηθούµε και πάλι 

τον Croce, και δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη ολοκληρωµένη µορφή της εκδίδεται  στο 

τέλος της δεκαετίας του '70 (το 1978), περίπου την ίδια εποχή µε το έργο του Φουκώ.  

∆εν διατείνοµαι πως για την ιστορική µελέτη, ισχύει το πιραντελλικό έτσι 

είναι, αν έτσι νοµίζετε. Ένα γεγονός καθορίζεται από την ερµηνεία του, δεν σηµαίνει 

                                                           
12 Michel Foucault, Ιστορία της σεξουαλικότητας, 1. Η δίψα της γνώσης, και ειδικά το εν είδει προλόγου  

πρώτο κεφ. "Εµείς οι βικτωριανοί", σσ. 11-23. Πβ. επίσης τον τρόπο που αντιµετωπίζει το ζήτηµα του 

"πειρασµού" των ασκητών της ερήµου ο ∆. Κυρτάτας στο άρθρό  του "Οι πειρασµοί των αγίων"             

(τώρα στο  Χόλος γυναικός και άλλες ιστορίες από τον ερωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων, σσ. 113-

125). 

13 Peter Brown, Η ∆ηµιουργία της Ύστερης Αρχαιότητας, σ. 31. 

14 Peter Brown, Η ∆ηµιουργία της Ύστερης Αρχαιότητας, σ. 29 
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πως κάθε ερµηνεία είναι σωστή και αποδεκτή. Σηµαίνει επίσης πως µια ερµηνεία 

"ερµηνεύεται" και η ίδια  µέσα από τα ιστορικά συµφραζόµενα που την παρήγαν.  

Οι ίδιες οι  λέξεις που χρησιµοποιεί [ο ιστορικός] (δηµοκρατία, αυτοκρατορία, πόλεµος, 

επανάσταση)  έχουν τρέχουσες συνεκδοχές από τις οποίες κανείς δεν µπορεί να τις 

αποσπάσει.  

γράφει χαρακτηριστικά ο Carr15. Γι' αυτό πολλές φορές µια νέα µατιά πάνω στα 

πράγµατα, που µπορεί να προκληθεί από  την ανακάλυψη υλικών καταλοίπων και την 

µελέτη τους16 είτε από τη συνεργασία της ιστορίας µε άλλες επιστήµες (π.χ. 

ανθρωπολογία, ιατρική) είτε από µια αλλαγή του φιλοσοφικού πλαισίου εντός του 

οποίου αναπτύχθηκε η προηγούµενη ερµηνευτική στάση και που αναγκάζει να 

τεθούν τα ερωτήµατα µε ένα καινούριο τρόπο, ανατρέπει βεβαιότητες είτε, βεβαίως, 

γιατί η εποχή που τέθηκε το ερώτηµα µπορούσε να το προκαλέσει και να το αντέξει. 

Ας δούµε το παράδειγµα της αστρολογίας και του επιστηµολογικού θέµατος που 

ανοίγει. Η αστρολογία γνωρίζει ιδιαίτερη έξαρση στο τέλος της αρχαιότητας. Στους 

πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες το φαινόµενο ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

Ανάµεσα στα αίτια αυτής της ακµής, αναφέρονται οι ιδιαίτερες εκείνες κοινωνικές 

συνθήκες που οδηγούν στην άνθιση του ανορθολογισµού και στην αφθονία των 

µυστικιστικών ρευµάτων. Ο Dodds έτσι την αντιµετώπισε και µίλησε για "φόβο της 

ελευθερίας"17. Όµως τότε θα δυσκολευτούµε να εξηγήσουµε την άνθιση επίσης της 

                                                           
15 Ε. Η. Carr,Τι είναι Ιστορία, σ. 39. 

16 Αλλά ούτε  η µελέτη των αρχαιολογικών ευρηµάτων δεν είναι άµοιρη ιδεολογικών προκαταλήψεων. 

"Στη δόµηση του υλικού πολιτισµού, όλες οι διαστάσεις (το ύψος ή το χρώµα της κεραµικής  για το 

ύψος της κεραµικής) είναι ήδη φορτισµένες µε σηµασιολογικές συσχετίσεις". (Hodder, The 

Αrcheology of Contextual  Meanings, Cambridge , 1987, σ. 7 στο Ian Morris, Tαφικά τελετουργικά 

έθιµα και κοινωνική δοµή στην κλασική αρχαιότητα, σ.25). 

17 E.R. Dodds, Oι Έλληνες και το Παράλογο, σ. 204 κ.ε. 
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αστρονοµίας, που αναµφισβήτητα τοποθετείται ως επιστήµη από την πλευρά του 

ορθολογισµού τον 2ο αι. Έτσι, ο Β. Κάλφας, µελετώντας από κοινού τα δύο γνωστικά 

µορφώµατα, παρατηρεί:  

Η στροφή στον µυστικισµό, λοιπόν, και η άνθιση των διαφόρων νέων ψευδο-επιστηµών δεν 

εξαλείφει αυτοµάτως τις κοινότητες της κλασικής επιστήµης. Είναι ίσως προτιµότερο να µιλά 

κανείς για συνύπαρξη διαφορετικών εµπειρικών παραδόσεων. 

και συνεχίζει παρακάτω εισάγοντας ένα επιστηµολογικό κριτήριο: 

Η αστρολογία είναι η µόνη από τις νέες "επιστήµες" που διεκδικεί θέση και στα δυο 

στρατόπεδα. […] Αυτό που διαφοροποιεί την αστρολογία από κάθε άλλη µυστική πρακτική 

της ίδιας εποχής είναι ο µαθηµατικός της χαρακτήρας. […] Χωρίς τα µαθηµατικά η 

αστρολογία θα είχε παραµείνει µια µορφή µαντείας, απλή µετεξέλιξη της αρχαίας πρακτικής 

της οιωνοσκοπίας.18

Τα ίδια ισχύουν και στην αντιµετώπισή µας του θανάτου ή καλύτερα, 

πλευρών του θέµατος "θάνατος". ∆είγµατος χάριν, αναφέρουµε ένα πολύ γνωστό και 

µάλλον άλυτο ακόµη πρόβληµα: εν γένει θεωρούµε ότι το 2ο µεταχριστιανικό αιώνα 

αλλάζει ο συνήθης τρόπος ταφής που είναι η καύση του νεκρού σώµατος και αρχίζει 

να προτιµάται ο ενταφιασµός. Ο Ian Morris έθεσε ένα απλό ερώτηµα: ισχύει 

πράγµατι αυτό; είναι η µεταστροφή τέτοιας έκτασης που να µπορούµε να µιλάµε για 

κανόνα; Ελέγχοντας τόσο τα κείµενα όσο και τα αρχαιολογικά δεδοµένα, η απάντηση 

ήταν αρνητική. Οι δύο τρόποι ταφής συνυπάρχουν (όσο επικρατεί η καύση, έχουµε το 

φαινόµενο των πρόχειρων ενταφιασµών  φτωχών κατά κύριο λόγο ανθρώπων στα 

puticulli (ταφικά φρέατα) και όταν έρχεται ο ενταφιασµός, οι περισσότεροι 

αυτοκράτορες  συνεχίζουν να θάβονται κατόπιν αποτέφρωσης. Σχεδόν µπαίνουµε 

στον πειρασµό να εικάσουµε, αλλά προφανώς δεν θα καταφύγουµε σε εύκολες 

                                                           
18 Βασίλης Κάλφας, "Επιστήµη και µυθολογία στην αρχαία αστρολογία" στο ∆. Κυρτάτα (επιµ.),Τα 

εσόµενα , Η αγωνία της πρόγνωσης τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, σσ. 69-93. 
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γενικεύσεις,  πως κάθε φορά που οι υψηλά ιστάµενες κοινωνικά τάξεις υιοθετούν ως 

ένα βαθµό ένα τρόπο ταφής, οι φτωχοί θάβονται µε τον άλλον).19

 Ας ξαναγυρίσουµε στο ερώτηµα που θέσαµε στην αρχή. Πώς πέθαιναν οι 

άνθρωποι στην αρχαιότητα; Πώς αντιλαµβάνονταν δηλαδή και πώς αντιµετώπιζαν το 

θάνατο; Να το πούµε και µε έναν άλλον τρόπο, ίσως σωστότερα: πώς οι συγγραφείς 

µάς µετέδωσαν όχι τις πληροφορίες αλλά την ατµόσφαιρα, όχι τα γεγονότα αλλά την 

αίσθηση. Κυρίως, τι κρύβεται πίσω από τις περιγραφές θανάτων; ∆ιαβάζοντας τα 

κείµενα της περιόδου, είδαµε ότι µιλούν πολύ για το θάνατο. ∆εν αναφερόµαστε στις 

φιλοσοφικές διατριβές επί του θέµατος -αυτό άλλωστε θα ήταν αυτονόητο- ούτε στα 

ιατρικά κείµενα της εποχής βεβαίως. Στα τελευταία, άλλωστε, ο θάνατος  ως φυσική 

απόληξη µιας ασθένειας, που αντιµετωπίζεται µε τις γνώσεις και τα περιορισµένα 

µέσα της εποχής είναι περίπου το φυσικό αναµενόµενο. Ο Αρεταίος, για να δώσουµε 

ένα µόνο ενδεικτικό παράδειγµα, κλείνει συχνά την περιγραφή θεραπευτικών 

πρακτικών µε φράσεις όπως: "τάδε µέντοι ποιέοντι ην µη είκη η νουσος, ανέλπιστος ο 

άνθρωπος" 20. Τα λογοτεχνικά κείµενα, οι ιστορικές αφηγήσεις, οι βιογραφίες, η 

επιστολογραφία, τα είδη επίσης που σήµερα κατατάσσουµε στην παραλογοτεχνία (η 

                                                           
19 Για το ζήτηµα της συνύπαρξης των πρακτικών,  Ian Morris, Ταφικά τελετουργικά έθιµα και 

κοινωνική δοµή στην κλασική αρχαιότητα, σ. 55-89, όπου ενδιαφέρουσες ενστάσεις και αµφισβητήσεις 

κανονιστικών εξηγήσεων του φαινοµένου της αλλαγής στον τροπο ταφής στα µέσα του δεύτερου  

µεταχριστιανικού αιώνα. Για το θέµα των  puticuli, ικανοποιητικότερη εξήγηση στο φαινόµενο έχει 

δώσει ο J. Bodel στη µελέτη του "Graveyards and groves: A study on the lex Lucerina" (American 

Journal of Ancient History, 11, 1-133 (µελέτη του 1986, το τεύχος όµως εµφανίστηκε το 1994): ο 

Εσκυλίνος λόφος εχρησιµοποιείτο για ταφές φτωχών σε λάκκους χωρίς αποτέφρωση, κατά το 2ο και 3ο 

αι. π.Χ. , ενώ τον επόµενο αιώνα η Σύγκλητος ζήτησε να σκεπαστεί η περιοχή µε παχύ στρώµα 

επίχωσης και η θέση ταφής µεταφέρθηκε. Το 35 π.Χ.  ο Μαικήνας αγόρασε την περιοχή και τη 

µετέτρεψε σε κήπο.  

20 Αρεταίος, Οξέων νούσων θεραπευτικόν, Β, Ι, 7.   
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παραδοξογραφία, για παράδειγµα, ή τα πληροφοριακά συµπιλήµατα που 

συστεγάζουν, την ίδια στιγµή, χρήσιµες πληροφορίες και τερατολογίες), όλα είναι 

γεµάτα από θάνατο. Να το πούµε καλύτερα, από θανάτους.  Την περίοδο που θα µας 

απασχολήσει, grosso modo οι τέσσερις πρώτοι αιώνες της χρονολογίας µας, ο 

θάνατος κερδίζει έδαφος στα κείµενα. Οι συγγραφείς, περισσότερο από 

προηγούµενες περιόδους, αρέσκονται να στέκονται στην ώρα που ένα πρόσωπο 

πεθαίνει, να το παρακολουθούν να πεθαίνει, να θρηνείται, να θάβεται, να τιµάται 

ίσως µετά θάνατον ή ακόµα και να ατιµάζεται µετά το θάνατό του ή και µε το θάνατό 

του. Τους απασχολεί ο θάνατος και κυρίως η ώρα του θανάτου και ό,τι την 

ακολουθεί. Θα έµπαινε κανείς στον πειρασµό να πει, έστω και γνωρίζονντας πως 

υπερβάλλει, ότι είναι το θέµα par excellence όλων των ειδών του γραπτού λόγου. Τα 

κείµενα, κάθε είδους, στάζουν θάνατο. Αν προηγουµένως επισηµάναµε ότι στην 

εποχή µας ο θάνατος αποκρύπτεται, τότε συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο: 

αποκαλυπτόταν, προβαλλόταν, άστραφτε.  

 Όπως σε όλες τις προβιοµηχανικές κοινωνίες, ο θάνατος ήταν παρών, 

λεγόταν, γραφόταν. Ο ζωντανός ζούσε µαζί του. Νεκροί και ζωντανοί συνιστούσαν 

µια ενότητα. Οι νεκροί αποτελούσαν το παρελθόν της κοινωνίας, επικοινωνούσαν µε 

τους ζώντες, απαιτούσαν από αυτούς αλλά και τους πρόσφεραν. Αυτό δεν µειώνει το 

φόβο του θανάτου. Άλλωστε, πολλές φορές, ως µέρος της απονοµής δικαιοσύνης, ο 

θάνατος και το νεκρό σώµα που τον αισθητοποιεί χρησιµοποιούνται ως φόβητρα για 

τους ζώντες. Οι ζωντανοί οφείλουν να υπακούουν τους κανόνες αλλιώς η τύχη που 

τους περιµένει είναι οικτρή. Η γειτνίαση, η συνύπαρξη ζώντων και νεκρών, λοιπόν, 

δεν µείωνε το φόβο . το αντίθετο µάλιστα. Όµως επέτρεπε στο θάνατο να υπάρχει και 

να είναι οργανικό κοµµάτι της ζωής.  
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 Ο αρχαίος κόσµος, ως ένα σηµείο, χαρακτηρίζεται από µια πραγµατικά 

εντυπωσιακή ενότητα των εθίµων,  εκδηλώσεων πένθους, ακόµα και  µεταθανάτιων 

δοξασιών. Θα λέγαµε µάλιστα πως αυτή η ενότητα, που ξεκινάει από τα προοµηρικά 

χρόνια21, απλώνεται σε ένα µεγάλο βάθος χρόνου και στοιχεία της επιβιώνουν, λάθρα 

ίσως τις περισσότερες φορές, ακόµα και  ως τις µέρες µας22. Ο Ν. Σταµπολίδης 

επιλογίζει το βιβλίο του για τα αντίποινα µε µια  ενδιαφέρουσα ιστορία:  

Αφού εξηγούσα κάθε φορά τα ευρήµατά µας  στους φοιτητές και τους εργάτες της 

ανασκαφής, τη χρονιά που βρήκαµε την ταφική πυρά Α, ρώτησα τους Ελευθερνιώτες αν είχαν 

καταλάβει τη σηµασία του ευρήµατος. Ένας από αυτούς, ο εβδοµηντάxρονος Ν. Τζανιδάκης, 

µου είπε αυτήν την ιστορία, που σηµειώνω µε τα ίδια του τα λόγια: "Και βέβαια κατάλαβα τι 

βρήκατε.  Στα 1944, ένα στρατιωτικό απόσπασµα των κατακτητών έπιασε έναν από τους 

αρχηγούς των ανταρτών απ' τ' Ανώγεια (κοντά στην Άξο, ανατολικότερα και ψηλότερα από 

την Ελεύθερνα) , τον περίφηµο Στεφανογιάννη και τον σκότωσαν. Αργότερα, οι σύντροφοί 

του και δικοί του άνθρωποι έπιασαν τον αρχηγό του αποσπάσµατος, τον έσυραν πάνω απ' τον 

τάφο του Στεφανογιάννη και τον έσφαξαν. Και καθώς σήκωναν το κοµµένο κεφάλι πάνω από 

τον τάφο, καλούσαν το νεκρό και φώναζαν " Σήκω, Στεφανογιάννη, να δεις τι γίνεται". Αυτό 

βρήκατε23. 

Για να γυρίσουµε, όµως, σε εποχές οικείες στη δική µας µελέτη, η Ρωµαϊκή 

Αυτοκρατορία δεν θα µπορούσε να εξαιρείται από αυτήν την ενότητα εθίµων και 

δοξασιών, στην οποία αναφερθήκαµε παραπάνω.  Η έκθεση του νεκρού σώµατος, ο 

θρήνος, η κηδεία που συνιστά δηµόσια εκδήλωση -δεν πρόκειται απλώς για την ταφή 

και την προσφορά τιµών αλλά και την πιστοποίηση πως ένα µέλος της οµάδας δεν 

                                                           
21 J. Griffin, Homer on Life and Death (υπάρχει και ελληνική µετάφραση), Nικόλαος Σταµπολίδης, 

"Γεωµετρική Οµηρική ταφή από την Ελεύθερνα", Πεπραγµένα Στ΄Κρητολογικού Συνεδρίου, Χανιά, 

1986, σσ. 289-298. 

22 Marg. Alexiou, The Ritual Lament in Greek Tradition. 

23 N. C. Stampolidis, Αντίποινα: Contribution to the study of customs of the Geometric Period, σ. 203. 
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υπάρχει πια, η κοινωνία της οποίας υπήρξε µέλος δεν µπορεί να στηρίζεται στην 

προσφορά του, πως πρέπει οι απόγονοί του να προστατευτούν και η περιουσία του να 

µοιραστεί. Το νεκρό σώµα είναι ένα πολύπλοκο πεδίο σηµασιών που ορίζεται από 

την οικονοµική και κοινωνική θέση του κατόχου του, όταν ήταν εν ζωή, τον τρόπο 

αλλά και τον τόπο θανάτου του, το θρησκευτικό πλαίσιο. Έτσι, αν και ένα άταφο 

πτώµα, απογυµνωµένο από τα σηµάδια της κοινωνικής του θέσης (ρούχα, 

κοσµήµατα, δερµατοστιξίες κάποτε), µπορεί να  ανήκει στον οποιοδήποτε, µάλλον 

κανείς αναγνώστης του Σουητώνιου δεν φαντάστηκε ποτέ ότι το άταφο πτώµα πάνω 

στο οποίο σκόνταψε το άλογο του Νέρωνα την ώρα της φυγής  του, ανήκε σε κάποιο 

µεγαλόσχηµο µέλος της κοινωνίας. Αντίθετα οι ταξιδευτές στην παράξενη ιστορία 

που καταγράφει ο Θεοδώρητος Κύρρου -κι εµείς µαζί τους που δανειζόµαστε τη 

µατιά τους-  οι οποίοι µέσα στην έρηµο αντίκρισαν από µακριά δυο χέρια να 

ξεχωρίζουν µέσα απ' την άµµο, θα µπορούσαν να θεωρήσουν πως ανήκουν στον 

καθένα - σ' ένα κοινωνικό παρία που προσπάθησε να διασχίσει την έρηµο ζητώντας 

αλλού την τύχη του, σε ασκητή που πέθανε υµνώντας το θεό του αλλά και σε εύπορο 

έµπορο που ξεγέλασαν και σκότωσαν κακοί σύντροφοι του ταξιδιού του.  

 Με δεδοµένο, λοιπόν, την πληθωρική αναφορά στο θάνατο και ειδικά στην 

ώρα του θανάτου, ήταν εύκολο να οδηγηθούµε στο ερώτηµα: γιατί συµβαίνει αυτό; 

Γιατί σταδιακά η ώρα του θανάτου αποκτά τόσο µεγάλη σηµασία, ακόµα κι όταν δεν 

πρόκειται για θάνατο ηρωικό ή παραδειγµατικό, εν πάση περιπτώσει; Γιατί αυτή η 

εµµονή να έρχεται ο θάνατος ενός ανθρώπου, και ας µου επιτραπεί το οξύµωρο, τόσο 

ζωντανός, µπροστά στα µάτια του εκάστοτε αναγνώστη; Γιατί αυτός να θεάται τον 

θνήσκοντα άνθρωπο, να τον παρακολουθεί να πεθαίνει, µαζί µε ό,τι προηγείται και 

ό,τι έπεται; Γιατί ο θάνατος αποτελεί άξιο θέαµα για τους συγγραφείς της εποχής;  

Γιατί έτσι τελικά τον προσλαµβάνουµε: ως θέαµα . Ως θέαµα, το οποίο, όταν αφορά  
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πρόσωπα υψηλά ιστάµενα, και ειδικά τον αυτοκράτορα, έχει, συχνά, µια 

εντυπωσιακή πληρότητα. Περιλαµβάνει ακόµα και το ζήτηµα της διαδοχής, ως να 

ήταν -αν είναι δυνατόν-  ένα θέµα, που τότε ακριβώς απασχόλησε τον αυτοκράτορα 

και τότε αυτός επιζήτησε να το λύσει. 

 Τα παραπάνω ερωτήµατα όρισαν και την ευρύτερη περιοχή του θέµατος: το 

θέαµα του θανάτου και ο θάνατος ως θέαµα. Έδειξαν επίσης µια ακόµη πλευρά: όσες 

παραλλαγές θανάτων κι αν συναντούµε, όποιες ιδιαιτερότητες κι αν έχει η κάθε 

περίπτωση, όποιο κι αν είναι το θρησκευτικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο του 

θνήσκοντος, οι συγγραφείς µοιάζουν να θέλουν να δείξουν  πως ο θάνατος ενός 

ανθρώπου αποτελεί µέρος της σύνολης επιµέλειας για τον εαυτό του. ακόµα 

περισσότερο, αποτελεί τη µεγάλη δοκιµασία αυτής της επιµέλειας.  

Έτσι ιδωµένο το θέµα, µάς έβαζε µπροστά σε ένα κίνδυνο: να φανεί πως 

ταυτίζουµε την ιστορική πραγµατικότητα µε την γραπτή παράστασή της, είτε στο 

ιστορικό κείµενο είτε, πολύ περισσότερο, στη λογοτεχνική της απόδοση. Η 

κοινωνική, όµως, ιστορία, όπως και η ιστορία των νοοτροπιών ειδικότερα, η ιστορία 

δηλαδή του πώς οι άνθρωποι κατανοούν την ίδια τους την κοινωνία, δεν µπορεί παρά 

να έχει ως προνοµιακό, αλλά και επικίνδυνο, βοηθό της,  τη λογοτεχνία, όπως και την 

τέχνη γενικότερα24. Η εµφάνιση ενός λογοτεχνικού τόπου σε µια εποχή είναι 

                                                           
24 Θυµίζουµε τους ενδιαφέροντες για το θέµα αυτό προβληµατισµούς του R. Barthes στα δοκίµιά του 

"Le monde objet" και "Litterature objective" (και τα δυο στα Essais Critiques, σσ. 19-28 και 29-40 

αντιστοίχως) αλλά και του G. Genette, στην ανακοίνωσή του στο Συνέδριο του Σεριζί του 1981  

"Λογοτενία και Ιστορία" (στο Dubrovsky και Todorov (επιµ.), Συνέδριο του Σεριζί: Η διδασκαλία της 

λογοτεχνίας, σσ. 95-104), προβληµατισµοί που βλέπουν το ζήτηµα απ' την πλευρά της λογοτεχνίας, 

πώς δηλαδή η ιστορική πραγµατικότητα µεταγράφεται σε λογοτεχνική παραγωγή. Απ' την πλευρά του 

ιστορικού το ίδιο θέµα, G. W. Bowersock,  Fiction as History: From Nero to Julian. 
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αδιάψευστος µάρτυρας µορφών παρουσίας του φαινοµένου στην κοινωνία.  Πόσο 

µάλλον η ίδια η ιστορική καταγραφή, που, εκτός των πληροφοριών που µας παρέχει,  

η ίδια ιστορική γραφή και οι επιλογές της είναι ένας ενδείκτης πολλαπλών τάσεων 

και εντάσεων. ∆εν είναι µόνο το ίδιο το γεγονός που περιγράφεται, είναι κυρίως ότι 

επελέγη αυτό το συγκεκριµένο και όχι κάποιο άλλο και επελέγη να ειπωθεί τότε και 

όχι κάποια άλλη στιγµή, µε αυτόν τον τρόπο και όχι µε κάποιον άλλον25. Μπορεί τα 

κείµενα αυτά να µην είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας αλλά δεν παύουν να είναι 

προϊόντα της, να την προϋποθέτουν και να τη δείχνουν. Να φανερώνουν πλευρές της 

σηµαντικές που κανένα "αντικειµενικό στοιχείο" δεν θα µπορούσε να φέρει ποτέ στο 

φως. 

*** 

Χώρισα την εργασία µου σε πέντε ενότητες. Η πρώτη ασχολείται µε ό,τι θα 

µπορούσαµε να ονοµάσουµε θανάτους και ταφές απλών ανθρώπων, ως µέτρο 

σύγκρισης αποκλινουσών ή εξαιρετικών περιπτώσεων.  Εννοείται πως πρόκειται για 

θέµα  το οποίο, όπως και  κάθε τι που αφορά αυτή την αφαίρεση που λέγεται µέσος 

άνθρωπος, δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τις πηγές. Άλλωστε η ιστοριογραφία 

ασχολείται µε το εξαιρετικό, το παράξενο . την ενδιαφέρει η εξαίρεση, όχι ο κανόνας. 

Αυτές τις πληροφορίες διασώζει. Τα άλλα, τα εικάζουµε, εν µέρει τα εξάγουµε διά 

                                                           
25 Πβ. ενδεικτικά τον τρόπο που ο ∆ίων Κάσσιος παρουσιάζει τη θανάτωση του Σηιανού, την επιλογή 

του σχήµατος των αντιθέτων για να δείξει την αξία του ανδρός από τη µια και την αγριότητα της 

συµπεριφοράς του πλήθους από την άλλη (LVIII, 1-4). Ή, τη θανάτωση  του Βιτέλλιου από το  

µαινόµενο πλήθος, όπως την παρουσιάζει ο Σουητώνιος, αποκρύπτοντας έντεχνα τις εµφύλιες 

διαµάχες και το γεγονός πως το έξαλλο πλήθος ήταν στρατιώτες και οπαδοί του πολιτικού αντιπάλου 

του αυτοκράτορα, Βεσπασιανού, που τον διαδέχθηκε στο θρόνο, ανεξαρτήτως,  βεβαίως της ηθικής 

και πολιτικής ποιότητας του ανδρός. 
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της εις άτοπον απαγωγής από το εξαιρετικό που καταγράφηκε και διασώθηκε.  

Ακόµα και τα ελάχιστα στοιχεία που µπορούµε να συγκεντρώσουµε, εν µέρει 

συνιστούν πλευρές µιας αντίφασης: κάθε φορά που ένα κείµενο, όποιου είδους, µιλά 

για έναν απλό άνθρωπο, τον παίρνει βίαια απ' τον κόσµο του και τον φέρνει στον 

κόσµο των επωνύµων . Η επιλογή δεν είναι ποτέ τυχαία. Ακόµα και αυτός ο απλός 

άνθρωπος κάτι έκανε πάνω από το µέσο όρο και αξίζει την αναφορά. Περισσότερα 

µας λένε πηγές καλλιτεχνικές, αλλά κι αυτές χρειάζονται προσοχή. Ανάµεσα στα 

πορτραίτα Φαγιούµ, για παράδειγµα, πόσοι είναι πραγµατικά απλοί άνθρωποι; Όλος 

αυτός ο πλούτος των κοµµώσεων και των κοσµηµάτων µας βάζει σε υποψίες. Ας το 

δεχτούµε όµως. Άλλωστε αυτά τα νεκρικά πορτραίτα, εκτός απ' τη γαλήνια οµορφιά 

τους είναι κι ένας έξοχος δείκτης: µεταθέτουν τον τόνο απ' το θάνατο στη φθορά. 

Σκεπάζουν το θάνατο µε την αιώνια αφθαρσία, εγκλωβίζουν το νεκρό σε µια εικόνα 

του που δεν θα αλλάξει ποτέ, ευχάριστη, λαµπερή, ένα θέαµα ζωής πάνω από τη βία 

του θανάτου. Ίσως, τελικά, τα µόνα πραγµατικά µνηµεία των απλών ανθρώπων να 

είναι µερικά επιτύµβια -αυτά που άλλοτε από αγάπη κι άλλοτε από µαταιοδοξία 

έβαλαν να χαράξουν για χατήρι τους οι οικείοι τους.  

Η δεύτερη παρουσιάζει το θέµα των ατάφων ή των πληµµελώς  ταφέντων 

νεκρών. Θεώρησα ότι έπρεπε να εντάξω την ενότητα αυτή στην εργασία µου, επειδή 

οι περιπτώσεις αυτές δείχνουν πως το ταµπού της αταφίας ήταν λιγότερο δυνατό απ' 

ότι γενικότερα φαίνεται µε µια πρώτη µατιά πάνω στις περιθανάτιες δοξασίες του 

αρχαίου κόσµου. Άλλωστε η συχνή παρουσία άταφων η κακοθαµµένων πτωµάτων 

στα κείµενα το επιβεβαιώνει. Απ' την άλλη, φαίνεται πως  µια τέτοια πιθανότητα, 

προϊόν κακής τύχης, αδιαφορίας ή τιµωρίας, έκανε τους ανθρώπους να σκέφτονται 

πολύ το ζήτηµα της ταφής τους και να λαµβάνουν πρόνοια γι' αυτό αλλά και ενίσχυε 

τις δοξασίες για τη µεταθανάτια τύχη τέτοιων νεκρών, δηλαδή τις προλήψεις και τις 
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δεισιδαιµονίες για τα φαντάσµατα, που τόσο ωραία χρησιµοποίησαν στο έργο τους 

συγγραφείς, όπως ο Λουκιανός, ο Πλαύτος ή ο Απουλήιος. Άλλωστε, το ζήτηµα θέτει 

επί τάπητος το µεγάλο θέµα του καλού και κακού θανάτου, µια αντίληψη που 

διαµορφώνεται περισσότερο αυτήν την εποχή και που υπονοεί πως ο τρόπος του 

θανάτου σχετίζεται, εν πολλοίς, µε τον τρόπο που διαχειρίστηκε κανείς τη ζωή του 

και τον εαυτό του. Η τιµωρία της αταφίας είναι συνήθως µια επιπρόσθετη σε άλλες 

τιµωρία, η εκδίκηση για µια ζωή βλαπτική για τους άλλους, για την εύρυθµη 

λειτουργία της κοινωνίας τους, για τη σταθερότητα της πολιτείας, αλλά και 

προσβλητική για τον ίδιο που την έζησε, αφού µε τις πράξεις του έθιξε και τον εαυτό 

του, δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι. 

Εν συνεχεία, σχολιάζεται  το θέµα της αυτοκτονίας. Η αλήθεια είναι ότι µε 

προβληµάτισε ιδιαίτερα αν έπρεπε να αποτελέσει ανεξάρτητο κεφάλαιο. Η 

αυτοκτονία, κάτω από τις πολλαπλές µορφές που παίρνει την περίοδο αυτή, 

υπεισέρχεται µε διάφορους τρόπους στην προβληµατική και άλλων τρόπων και 

τύπων θανάτου (π.χ. µπορεί να αναρωτηθεί κανείς, όπως πολλοί µελετητές ήδη έχουν 

κάνει, αν είναι αυτοκτονία η κάθοδος των εκπαιδευµένων µονοµάχων στις αρένες ή 

αν αυτοκτονούν συνειδητά οι χριστιανοί που τρέχουν µε λαχτάρα προς το µαρτύριο 

για να κερδίσουν µια θέση το συντοµότερο κοντά στο Θεό τους). Κατέφυγα σε µία 

λύση που, ενδεχοµένως, βάζει σε κίνδυνο τη δοµή. Αυτονόµησα µερικές 

παρατηρήσεις για τις θεαµατικότερες από τις περιπτώσεις  αυτοκτονιών. Αυτό  

βοήθησε, πάντως, στο να υπάρχει  µια συνέπεια ως προς ένα από τα βασικά σκέλη 

της  προβληµατικής της εργασίας αλλά και έφερε στο φως τις µεγάλες δυσκολίες 

ορισµού και διάκρισης της έννοιας από παρεµφερείς έννοιες εκούσιου θανάτου ή 

αυτοθανάτωσης που µόνο φαινοµενικά µπορεί να χαρακτηριστούν ως εκούσιοι (π.χ. 
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οι επιβεβληµένες από τους αυτοκράτορες αυτοθανατώσεις πολιτικών τους 

αντιπάλων). 

Στην επόµενη ενότητα το θέµα είναι ο κατ' εξοχήν ίσως θεαµατικός θάνατος: 

ο θάνατος στις αρένες. Εδώ ήταν ιδιαίτερα προκλητικό το γεγονός πως η ρωµαϊκή 

κοινωνία, απροκάλυπτα και σε ένα βαθµό που εκπλήττει ακόµα και ένα µελετητή που 

προσπαθεί να είναι νηφάλιος και να τοποθετεί τα φαινόµενα εντός του πλαισίου που 

τα γεννά, µετατρέπει την απονοµή δικαιοσύνης σε αιµατηρό δηµόσιο θέαµα. 

Σκηνοθετεί ως παραστάσεις τις εκτελέσεις και µάλιστα χρησιµοποιεί µια µεγάλη 

γκάµα παραλλαγών πάνω σε γνωστούς και αγαπητούς µύθους που χρησιµεύουν ως 

πλαίσιο για τη σκηνοθεσία της εκτέλεσης. Απ' την άλλη, υπάρχει µια εντυπωσιακή 

αντίφαση στον τρόπο αντιµετώπισης µιας ειδικής κατηγορίας µετεχόντων στα 

θεάµατα της αρένας: των εκπαιδευµένων µονοµάχων. Την ίδια στιγµή 

αντιµετωπίζονται ως οι έσχατοι κοινωνικοί παρίες αλλά και ως σύµβολα θάρρους και 

αντικείµενα θαυµασµού. Στο κεφάλαιο, λοιπόν, αυτό, γίνεται µια προσπάθεια από τη 

µια να σκιαγραφηθεί το φαινόµενο της θεαµατικής απόδοσης της δικαιοσύνης και, 

από την άλλη, να εξεταστεί το φαινόµενο της αντίφασης που περιβάλλει το 

µονοµάχο. Άλλωστε, ο θάνατος του µονοµάχου προσφέρει το κατ' εξοχήν θέαµα 

θανάτου.  Στην ενότητα αυτή επίσης εντάχθηκαν και κάποιοι προβληµατισµοί 

σχετικοί µε το χριστιανικό µαρτύριο που αντιµετωπίζεται ως µέρος των  τιµωρητικών 

πρακτικών που απορρέουν από το ρωµαϊκό δίκαιο. 

Η τελευταία ενότητα εξετάζει το θάνατο και την ταφή του αυτοκράτορα. Αν 

για το µονοµάχο, το ενδιαφέρον είναι η διαδικασία του θανάτου του, για τον 

αυτοκράτορα αυτό που προκαλεί το ενδιαφέρον είναι η κηδεία του. Σε κάθε 

περίπτωση η συµµετοχή του πλήθους είναι καθοριστικός παράγοντας.  Η 

αυτοκρατορική κηδεία είναι είδος του funus publicum, της δηµόσιας κηδείας. Μετά 
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την έκθεση του νεκρού σώµατος, αυτό µεταφερόταν πάνω στους ώµους τιµητικού 

αγήµατος στο ειδικά καθορισµένο σηµείο, όπου γινόταν η αποτέφρωση, διαδικασία 

που συνήθως συνδέεται µε την αποθέωση των αυτοκρατόρων. Λαµπροί επικήδειοι, 

λαϊκός θρήνος, διοργάνωση αγώνων συνόδευαν τις νενοµισµένες νεκρικές τιµές. Η 

κηδεία µετατρεπόταν έτσι σε πένθιµη γιορτή. Το τελετουργικό είναι κοινό σχεδόν σε 

όλες τις αυτοκρατορικές κηδείες για τις οποίες έχουµε πληροφορίες. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι πολλά στοιχεία του διατηρήθηκαν και µετά την επικράτηση του 

χριστιανισµού, ενώ οι επιφανείς χριστιανοί, (επίσκοποι, ηγούµενοι µοναστηριών κ.ά), 

θάβονται µε τρόπους που εν πολλοίς µοιάζουν στην αυτοκρατορική κηδεία -

εννοείται, στην αναµενόµενη κλίµακα. 

*** 

Από το πρώτο µέρος αυτού του εισαγωγικού κειµένου φάνηκε ήδη πως οι 

πηγές  που χρησιµοποιήθηκαν είναι κυρίως γραπτές, παρ' ότι, κατά τη διάρκεια της 

έρευνας, συχνά ήρθα σε επαφή µε αρχαιολογικό υλικό -και ιδιαιτέρως µε έργα τέχνης 

και αρχιτεκτονικά µνηµεία, από τα οποία αποκόµισα, ως είναι φυσικό και 

αναµενόµενο, σηµαντικά στοιχεία.  Τέτοιο υλικό ήταν, για παράδειγµα, τα πορτραίτα 

Φαγιούµ και  τα ταφικά µνηµεία των αυτοκρατόρων στη Ρώµη. Τα κείµενα που 

χρησιµοποιήθηκαν δεν ανήκουν σε ένα και µοναδικό είδος αλλά σε µια ποικιλία 

ειδών, από ιστορίες, όπως αυτή του ∆ίωνα µέχρι παραδοξολογικά συµπιλήµατα, όπως 

αυτά του Φλέγοντος Τραλλιανού.  Ο λόγος είναι προφανής: µια  εµµονή σε ένα και 

µοναδικό είδος θα έδινε την εικόνα του θανάτου όπως τη θέλει αυτό το συγκεκριµένο 

είδος που θα είχε επιλεγεί, µε τους περιορισµούς που θέτει το είδος καθ' αυτό και το 

κοινό στο οποίο απευθύνεται. Άλλωστε βασική µου θέση είναι πως η εικόνα µιας 

κοινωνίας εµπεριέχεται σε µεγάλο βαθµό στο σύνολο των κειµένων της. Μικρά ή 

µεγαλύτερα κοµµάτια αυτής της εικόνας κρύβονται από τα πρόχειρα γκράφιτι των 
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τοίχων µέχρι τα πιο περισπούδαστα θεωρητικά και επιστηµονικά κείµενα. Γι' αυτό 

πολλές φορές  µια πληροφορία  από ένα ιστορικό κείµενο ή µια νοµική πηγή 

ενισχύθηκε µε ένα συµπέρασµα από πηγή λογοτεχνική και αυτό πάλι µε µια θέση που 

προσπορίστηκα από τα ιατρικά κείµενα της περιόδου.  

∆υο αρχαίοι συγγραφείς είχαν τη µερίδα του λέοντος στις παραποµπές, ο 

έλληνας ιστορικός ∆ίων Κάσσιος και ο ρωµαίος βιογράφος Σουητώνιος. Η 

προτίµηση αυτή δεν κρύβει, βεβαίως, καµιά αξιολογική θέση και πώς θα µπορούσε 

άλλωστε; Το πρώτο που θα είχε κανείς να αντιπαραθέσει είναι το όνοµα του Τάκιτου 

και η ποιότητα του έργου του. 

 Ο ∆ίων Κάσσιος ωστόσο παρουσιάζει ένα παράξενο ενδιαφέρον. ∆εν είναι 

σπουδαίος ιστορικός, ακόµα και µια πρόχειρη ανάγνωση της δουλειάς του δείχνει 

πως δεν έλεγξε καλά το υλικό του, δεν φρόντισε να διασταυρώσει τις πληροφορίες 

του, η αιτιολόγηση, όπου υπάρχει, πάσχει από µια ενοχλητική µερικές φορές 

υποκειµενικότητα.  Χωρίς να µπορεί να δαµάσει το υλικό του, µε ανεπαρκή εποπτεία 

και µια τάση για δραµατοποίηση που κάποτε φτάνει να ενοχλεί τον αναγνώστη των 

καιρών µας (ίσως και του δικού του καιρού), κι όµως η ιστορία του είναι ίσως η πιο 

ειλικρινής συγκλητική ιστορία της αυτοκρατορικής Ρώµης (µιλάµε πάντα για την 

περίοδο και τα ειδικά σηµεία  που  ενδιέφεραν περισσότερο αυτήν την έρευνα). 

∆ιεξήλθε, µε επιτυχία µάλλον αν και µε άδοξο τέλος, υψηλούς βαθµούς της ρωµαϊκής 

διοίκησης. Έγινε συγκλητικός, πραίτορας, ανθύπατος της Αφρικής, διοικητής των 

επαρχιών της ∆αλµατίας και της Πανονίας, τακτικός ύπατος συνδιοικητής του 

αυτοκράτορα, το 229. Όταν αποσύρθηκε στη Βιθυνία, ολοκλήρωσε τη συγγραφή του 

φιλόδοξου έργου του, που είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν και για το οποίο ο ίδιος 
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µας πληροφορεί πως µελετούσε και συγκέντρωνε υλικό πάνω από δέκα χρόνια26.  Η  

βασική φιλοσοφική γραµµή που διαρρέει το έργο του είναι η πίστη σε µια πρόνοια 

που κυβερνά, ενώ είναι επιρρεπής στην αποδοχή οιωνών, ονείρων, προµηνυµάτων, µ' 

ένα λόγο, εξωλογικών στοιχείων που προετοιµάζουν αλλά και προδικάζουν την 

εξέλιξη των πραγµάτων. Η πολιτική του άποψη είναι δεδοµένη: ένας νοµιµόφρων 

οπαδός της µοναρχίας, και σαφώς εκπεφρασµένη µε ένα λίγο θουκυδίδειο τέχνασµα: 

στο LII βιβλίο, ο Μαικήνας εκφωνεί ένα λόγο υπέρ της µοναρχίας τόσο πολύ κοντά 

στο πνεύµα της εποχής του ∆ίωνα και του ίδιου του συγγραφέα, που µόνο ως 

πολιτική διακήρυξη µπορούµε να το διαβάσουµε. Ακριβώς, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία 

για τα οποία µπορούµε να τον ψέξουµε, είναι και εκείνα που τον κάνουν χρήσιµο.  

Ο ∆ίων παρέδωσε µια εικόνα της εποχής του πολύ ζωντανή, µε τη µεροληψία 

του λογοκριµένου ηµερολογίου (το ξέρει και δικαιολογείται στο LXXII βιβλίο). 

Μολονότι ως ιστορικό τον χρησιµοποιούµε µε προσοχή, το έργο του αποτελεί µια 

έκφρασιν της εποχής, που αποκαλύπτει µια ενδιαφέρουσα πραγµατικότητα.  

Οι βιογραφίες του Σουητώνιου είναι συστηµατικές: ακολουθούν τη 

χρονολογική σειρά των γεγονότων και σχολιάζουν το χαρακτήρα του προσώπου που 

βιογραφούν, κάποτε περισσότερο από το έργο του. Οι προσωπογραφίες του δεν 

χαρακτηρίζονται από µεγάλη διεισδυτικότητα. Ο Σουητώνιος έλκεται από το 

παράδοξο, το ανεκδοτολογικό στοιχείο, είναι συντηρητικός και προσκολληµένος στις 

παραδοσιακές ρωµαϊκές αρετές που χρησιµοποιεί ως κριτήριο για την προσέγγιση 

των προσώπων που βιογραφεί ενώ συχνά το υποκειµενικό στοιχείο επιπολάζει. 

Σύµφωνα µε τον Momigliano «Ο Σουητώνιος έγραψε βιογραφίες των Καισάρων στις 

                                                           
26 Για τα βιογραφικά του ∆ίωνα Κάσσιου συµβουλευθήκαµε την εισαγωγή του  Ε.  Carry  στην έκδοση 

του ιστορικού στις εκδόσεις Loeb και τη µονογραφία του Fergus Millar, A Study of Cassius Dio. 
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οποίες εφάρµοσε στους αυτοκράτορες περιγραφικές και αποδεικτικές µεθόδους που 

περισσότερο αποσκοπούσαν στο να ικανοποιήσουν την περιέργεια των κοινών 

ανθρώπων για τη ζωή διανοητών»27.  Ο Σουητώνιος ούτε Πλούταρχος είναι ούτε 

Τάκιτος, περιορίζεται να αποδελτιώνει πληροφορίες και να τις παραθέτει, συχνά 

χωρίς να κάνει καν τον κόπο να τις εντάξει σε µια προσεγµένη πλοκή που θα 

οδηγούσε φυσικά και αβίαστα από τη µια στην άλλη. Κι όµως, όπως και στον ∆ίωνα 

Κάσσιο προηγουµένως, αυτή η αδυναµία αποβαίνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα: δεν 

ήταν αυτό που έγραφε ο Σουητώνιος το σηµαντικό αλλά η απόδοση της εποχής µέσα 

από το ύφος και τις επιλογές του, η τάση να φεύγει από το ουσιώδες και να 

επικεντρώνει την προσοχή του στο σκανδαλώδες, στο εξωλογικό, στο παράδοξο. 

Αλλά και για τους χριστιανούς συγγραφείς θα µπορούσε να διακρίνει κανείς 

µια κάποια µεροληψία, µε την κατά κόρον χρήση του ιστορικού Ευσέβιου και του 

έργου του Εκκλησιαστική Ιστορία. Οι λόγοι, βεβαίως, είναι και εδώ προφανείς: είναι 

το πρώτο τόσο εκτεταµένο και ολοκληρωµένο έργο χριστιανικής ιστοριογραφίας, στο 

οποίο διασώζονται µακροσκελή αποσπάσµατα προγενέστερων συγγραφέων, µερικούς 

από τους οποίους µόνο στον Ευσέβιο µπορούµε πια να βρούµε. Η Εκκλησιαστική 

Ιστορία  είναι µια οικουµενική ιστορία στην οποία έχει επιβληθεί η χριστιανική 

οπτική.  

 Από τη δευτερογενή βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε, και που µέρος της 

παρουσιάζεται, ως είναι σύνηθες, στο τέλος της µελέτης, κάποια βιβλία στάθηκαν 

περισσότερο πολύτιµα. Είναι προφανές, από την εισαγωγή ήδη, πως συχνά κατέφυγα 

στους προβληµατισµούς του Μ. Foucault, µε του οποίου τις απόψεις για το 

τιµωρητικό σύστηµα και την ποινή στις προβιοµηχανικές κοινωνίες συµφωνώ σε 

                                                           
27Arn.  Momigliano, The Development of Greek Biography, σ. 100. 
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µεγάλο βαθµό.  H K.M. Coleman (1990) µου προµήθευσε ένα βασικό µοντέλο για τη 

λειτουργία της ρωµαϊκής δικαιοσύνης και το ρόλο που παίζει η έννοια του 

ευτελισµού και της ταπείνωσης στο τιµωρητικό σύστηµα, πράγµα που µε βοήθησε να 

καταλάβω πολλά πράγµατα για τα θεάµατα της αρένας -και µεγάλου µέρους του 

χριστιανικού µαρτυρίου συµπεριλαµβανοµένου. Άλλο ένα σηµείο στο έργο της 

Coleman που βρήκα σηµαντικό είναι η χρήση του µύθου και του µυθικού στα 

ρωµαϊκά θεάµατα και η ανακατασκευή της ιστορίας που επιχειρείται µέσα από αυτά 

("Fatal Charades"(1990) και "Launching into history" (1993)). Αποδέχθηκα τη 

βασική θέση του  T. Wiedemann, ότι τα αιµατηρά θεάµατα παίζουν σπουδαίο ρόλο 

στη διαµόρφωση της ιδιαίτερης ταυτότητας των Ρωµαίων (Romanitas) (Wiedemann, 

Emperors and Gladiators).  Βρήκα ενδιαφέρουσα, αν και άνιση σε πολλά σηµεία,  

την προσπάθεια της C. Barton (The Sorrows of the Ancient Romans και "Savage 

Miracles") να δώσει µια ψυχολογική εξήγηση στα αιµατηρά θεάµατα. Η συγγραφέας 

υποστηρίζει ότι η αποπνικτικά ιεραρχική κοινωνία της Ρώµης έβρισκε ως σηµεία 

αποφόρτισης, όχι λύσεις βεβαίως, την καταφυγή σε αρνητικές ακρότητες, στην 

ανάπτυξη ενός φαντασιακού όπου σηµαντική είναι η θέση του τερατώδους, του 

προκλητικού, του πρόστυχου και του βίαιου. Για τη δοµή των θεαµάτων, τη σχέση 

τους µε την πολιτική και την εξουσία, το ρόλο του κοινού και άλλα τέτοια ζητήµατα, 

εν πολλοίς καταφεύγω στις θέσεις που έχουν διατυπώσει ο D. Potter και η J.C. 

Edmondson  στα µακροσκελή άρθρα που έχουν κατά καιρούς δηµοσιεύσει. Μέσα 

από τους προαναφερθέντες συγγραφείς επιχείρησα να ερευνήσω το µέρος της 

εργασίας µου που περιγράφει το θάνατο ως θέαµα. Σχετικά µε το θεαµατικό θάνατο 

των αυτοκρατόρων, πολύτιµο ήταν το µελέτηµα της P. Davies (Death and the 

Emperor) για τα ταφικά µνηµεία των αυτοκρατόρων. 

 31



Στο ζήτηµα της αυτοκτονίας, συµβουλεύθηκα την πολύτιµη ως προς την 

συγκέντρωση υλικού και την κατάταξή του σε επιµέρους ενότητες που καλύπτουν 

σχεδόν ολόκληρο το φάσµα της έννοιας "αυτοθανάτωση" µε όλες τις παραλλαγές της  

έρευνα  του A. Van Hoof, From Autothanasia to Suicide. Η µελέτη αυτή ωστόσο  

µπορεί να εγείρει αρκετές µεθοδολογικές διαφωνίες -κυρίως σε ό,τι αφορά τη σχέση 

του χριστιανικού µαρτυρίου µε την αυτοκτονία (και το υλικό είναι ελλιπές και η 

ερµηνεία της αναφοράς κάποιων περιπτώσεων και απάλειψης άλλων δεν είναι 

ικανοποιητική) αλλά και την χωρίς κριτήριο συµπερίληψη φανταστικών και 

πραγµατικών περιπτώσεων αυτοκτονίας. Σηµαντικό για τα ίδια θέµατα ήταν το βιβλίο 

του P. Plass, The game of death in Ancient Rome, το οποίο µάλιστα συµµελετά την 

πολιτική αυτοκτονία και τα θεάµατα της αρένας, βλέποντας και τα δύο ως 

συνιστώσες ενός κοινωνικού και πολιτικού συστήµατος, που επιβιώνει µε το να 

"επιβεβαιώνει την κοινωνική τάξη δια της αταξίας, ελέγχει τη βία µε µέσα βίαια, 

ενδοβάλλει το φόβο στη διασκέδαση και µετατρέποντας το τελετουργικό (ritual) σε 

πραγµατικότητα µέσω του θανάτου".  

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική και πολιτική δοµή του ρωµαϊκού κράτους, 

πολύτιµος αρωγός  στάθηκε η σχετική µελέτη του P.Garnsey και του R. Saller. Για 

θέµατα που έχουν να κάνουν µε τον χριστιανισµό, συµβουλεύθηκα τη µελέτη του ∆. 

Κυρτάτα για τη δοµή των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, που µε βοήθησε να 

αποσαφηνίσω πολλές απορίες σχετικά όχι µόνο µε την κοινωνική θέση των 

χριστιανών αλλά και τη διαπλοκή των κοινοτήτων αυτών µε τα ευρύτερα ρωµαϊκά 

περιβάλλοντα. Στις αναλύσεις του ίδιου συγγραφέα για το χριστιανικό µαρτύριο  

κατέφυγα συχνά. Όσον αφορά στο θέµα των διωγµών, κατά τη γνώµη µου, οι  

απόψεις του G. E. M. de Ste. Croix εξακολουθούν να είναι αξεπέραστες.  

 32



Για τις παραποµπές σε βιβλία και άρθρα, την πρώτη φορά που αναφέρεται το 

έργο ενός συγγραφέα, καταγράφεται το µικρό όνοµα του συγγραφέα, πολύ συχνά 

µόνο το αρχικό του, το επώνυµό του, και ο πλήρης τίτλος του βιβλίου, µαζί µε τον 

υπότιτλο, αν υπάρχει. για τα άρθρα καταγράφεται επίσης το περιοδικό µε τον αριθµό 

τεύχους και το έτος.  Τις επόµενες φορές αναφέρεται µόνο ο συγγραφέας και ένα 

ενδεικτικό µέρος του τίτλου και, εννοείται, όταν πρόκειται για άρθρο δεν 

επαναλαµβάνονται άλλα στοιχεία της ταυτότητάς του.  Tα αποσπάσµατα των 

αρχαίων ελλήνων συγγραφέων δίνονται µόνο στο πρωτότυπο, αντίθετα για τους 

Λατίνους, εκτός από το πρωτότυπο, έδωσα σε υποσηµείωση µια δική µου, ως επί το 

πλείστον µετάφραση, εκτός των αποσπασµάτων του Σουητώνιου, για τον οποίο 

χρησιµοποίησα τη µετάφραση του Ν. Πετρόχειλου, και δεν παρέθεσα καν το λατινικό 

κείµενο. Το ίδιο και για τις Εξοµολογήσεις  του Αυγουστίνου, τα παραθέµατα από τις 

οποίες είναι από τη µετάφραση της Φρ. Αµπατζοπούλου. Στη βιβλιογραφία που 

παρατίθεται στο τέλος, δεν συµπεριλαµβάνονται όλα τα βιβλία που αναφέρονται στις 

υποσηµειώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές, προτίµησα στην οικεία υποσηµείωση να 

καταγράψω την πλήρη ταυτότητα  του βιβλίου ή του άρθρου. 

Προτίµησα,  επίσης, να αποφύγω τις πολλές συντοµογραφίες, ακόµα κι αν 

επρόκειτο για τις πλέον γνωστές και καθιερωµένες, εξαιτίας µιας γενικότερης αρχής  

για τη γλώσσα. Παρ' όλ' αυτά, σε µερικά σηµεία,  επειδή σε κάποια σηµεία ήταν 

αναπόφευκτες,  παραθέτω το σχετικό  πίνακα: 

CIL, Corpus Incriptionum Latinarum 

Gr. Inscr. Br. Mus., Greek Inscriptions of the British Museum 

GVI: W. Peek, Griechische Vers-Inschriften: Grab-Epigramme 

ILS, Inscriptiones Latinae Selectae 

Inscr. It., Inscriptiones Italicae 
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JRS, Journal of Roman Studies 

 PBSR, Papers of the British School at Rome      
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Ένας απλός θάνατος 

"Η ζωή επιταχύνεται, όταν ο θάνατος γίνεται θέαµα" έγραφε ο Heiner Muller, 

στο Κουαρτέτο28. Στην αυτοκρατορική Ρώµη ο θάνατος αποτελούσε ένα από τα 

σηµαντικότερα θεάµατα, είναι θέαµα ο ίδιος και παράγει επίσης θεάµατα. Είναι 

αλήθεια πως η Ρώµη είναι ένας κόσµος θεαµάτων, όλα µπορούν να µετατραπούν σε 

Spectaculum θέαµα, αν δεν οφείλουν να είναι θέαµα. Το δηµόσιο και το 

θεαµατικό είναι περίπου ταυτόσηµα. Η ίδια η άσκηση της πολιτικής είναι θέαµα. Οι 

ρήτορες σκηνοθετούν τον εαυτό τους και παίζουν δηµοσίως το ρόλο τους. Το κοινό 

συρρέει στις εκφωνήσεις των λόγων τους µε τον ίδιο τρόπο που θα πήγαινε σε µια 

παράσταση. Ο Horetnsius, αντίπαλος του Κικέρωνα, είχε ένα κοινό που πήγαινε να 

τον παρακολουθήσει να µιλά, όπως θα πήγαινε αν επρόκειτο να δει ένα µεγάλο 

ηθοποιό να παριστάνει το ρόλο του δικηγόρου. Ο Hortensius ήταν ο ρήτορας που 

ταυτόχρονα έπαιζε και το ρόλο του ρήτορα29.  

Οι πολιτικοί φρόντιζαν την εµφάνισή τους, οι ενδυµατολογικές επιλογές, όσο 

κι αν φαίνονται ποικίλες και πλούσιες µε µια πρώτη µατιά, ουσιαστικά περιορίζονταν 

από ένα αυστηρό σύστηµα σηµείων30. Το χρυσό χαρακτήριζε τις δηµόσιες εµφανίσεις 

                                                           
28 H. Muller, Κουαρτέτο, µτφρ. Ελένης Βαροπούλου, Άγρα, Αθήνα (1994), σ.36. 

29Fran. Dupont, L' acteur-roi ou Le theatre dans la societe romaine, σ. 31. Η εξαιρετική µελέτη της 

Dupont σε ό,τι αφορά την θεατρικότητα της πολιτικής ζωής στηρίζεται σε µια παλαιότερη µελέτη του 

Claude Nicolet µε τίτλο Le metier du citoyen romain της οποίας δυστυχώς µόνο τµήµατα µπόρεσα να 

συµβουλευθώ. 

30 Ως προς το φαινόµενο της ύπαρξης µιας τέτοιας  αυστηρής σηµειολογίας του κοστουµιού, η Ρώµη 

µας φέρνει στο νου, αναλογικά πάντα, τελετουργικό θεάτρου της Άπω Ανατολής : στο γιαπωνέζικο 

θέατρο , για παράδειγµα, ο κώδικας των χρωµάτων και ο τρόπος που φέρονται τα ρούχα, που δένονται 

και µερικώς αλληλοεπικαλύπτονται, είναι δηλωτικό της κοινωνικής θέσης του ήρωα. Στο Κιόγκεν, για 

να δώσουµε ένα παράδειγµα, είδος που προσιδίαζει στην κωµωδία των Μέσων Χρόνων, η χρωµατική 
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του αυτοκράτορα.  Πορφυρή χρυσοκέντητη τόγκα (toga triumphalis) ήταν το 

αυτοκρατορικό ένδυµα των θριάµβων και άλλων σηµαντικών εκδηλώσεων - 

αφιέρωση δηµοσίων κτιρίων αλλά και εµφανίσεις στη Σύγκλητο31, αργότερα ο 

αυτοκράτορας εµφανιζόταν µε χρυσοκέντητη επίσης, αν και λευκή τόγκα. Το 

αυτοκρατορικό ένδυµα, πάντως, όφειλε να είναι ξεχωριστό και να προσδίδει λάµψη 

στον φέροντα. Γι' αυτό και οι ρωµαίοι αυτοκράτορες πρόσεχαν τα ενδύµατά τους και 

τις ενδυµατολογικές τους επιλογές, που  η µεγαλοπρέπειά τους µπορούσε να 

χρησιµεύσει ακόµα και ως µέσο επιβολής  µιας άποψης. Αυτά τα πράγµατα δεν 

ξέφευγαν από τους ιστορικούς της εποχής. Καθόλου τυχαία ο Σουητώνιος αφήνει για 

το τέλος της περιγραφής των ενδυµατολογικών επιλογών του Γάιου Καλλιγούλα τη 

συνήθειά του να φορεί χωρίς λόγο στις δηµόσιες εµφανίσεις του τη στολή του 

θριάµβου και το θώρακα του Αλεξάνδρου, που υποτίθεται ότι είχε αφαιρεθεί από το 

νεκρό σώµα του βασιλιά µέσα από τον τάφο του, όταν µε τρόπους έµµεσους ή 

άµεσους έχει υποδείξει τη στρατιωτική ανικανότητα του αυτοκράτορα32. Ακόµα και ο 

χριστιανός Ευσέβιος αναφέρεται εκτεταµένα στην εκθαµβωτική εµφάνιση του 

Κωνσταντίνου στη Σύνοδο της Νικαίας. Ο αυτοκράτορας µοιάζει µε "ουράνιο 

άγγελο" και η εµφάνιση αυτή µάλλον έπαιξε το ρόλο της στη διαµόρφωση της 

                                                                                                                                                                      
γκάµα γίνεται ολοένα φωτεινότερη, όσο το πρόσωπο ανήκει σε υψηλότερη τάξη. Τα σκούρα χρώµατα 

είναι δηλωτικά των φτωχών και των δούλων. 

31 ∆ίων Κάσσιος, LXIII, 4, 3, LX, 6, 9 LXVII, 54, 3. [τα παραθέµατα και οι παραποµπές στον ∆ίωνα 

Κάσσιο από την έκδοση της Ιστορίας των Ρωµαίων στη σειρά Classical Library των εκδόσεων Loeb]. 

32 Σουητώνιος, "Γάιος Καλλιγούλας", LII. [Οι παραποµπές και τα παραθέµατα από το έργο του 

Σουητώνιου Οι Βίοι των Καισάρων δίνονται από την µετάφραση του έργου του λατίνου ιστορικού που 

φιλοτέχνησε στα ελληνικά ο Ν. Πετρόχειλος και εξέδωσαν οι εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύµατος 

της Εθνικής Τραπέζης (1999). Όπου χρησιµοποιείται άλλη έκδοση δηλώνεται. Για το λατινικό 
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τελικής απόφασης της Συνόδου που συµφώνησε τελικά µε τις απόψεις του 

αυτοκράτορα: 

Πάντων δ' �ξαναστάντων �π� συνθήµατι, � τ�ν βασιλέως ε�σοδον 

�δήλου, α�τ�ς δ� λοιπ�ν διέβαινε µέσος ο�α Θεο� τις ο�ράνιος 

�γγελος, λαµπρ� µ�ν �σπερ φωτ�ς µαρµαρυγα�ς �ξαστράπτων 

περιβολ�, �λουργίδος δ� πυρωπο�ς καταλαµπόµενος �κτ�σι, χρυσο� 

τε κα� λίθων πολυτελ�ν διαυγέσι φέγγεσι κοσµούµενος.33

Το λευκό ήταν το χρώµα των ελευθέρων πολιτών, το πορφυρό χρώµα µε τη 

µορφή πλατιάς διακοσµητικής ταινίας εµφανιζόταν στις λευκές τόγκες των 

συγκλητικών και τις διέκρινε από αντίστοιχα ενδύµατα άλλων ρωµαίων, επί 

παραδείγµατι των ιππέων, που εµφανίζονταν επίσης µε λευκές τόγκες αλλά µε 

διαφορετική διακόσµηση ή µε τις κόκκινες trabeae. Οι µόνοι που είχαν πραγµατική 

ενδυµατολογική ελευθερία ήταν οι άνθρωποι των πολύ χαµηλών κοινωνικών 

στρωµάτων και εν µέρει οι δούλοι. Η ελευθερία τους αυτή πάντως είχε να κάνει µε το 

επίπεδο ανέχειας ή απορίας στο οποίο ζούσαν. Φορούσαν ό,τι µπορούσαν να 

προσποριστούν.  

Κάθε στρατηγός που επέστρεφε από µια νικηφόρα εκστρατεία όφειλε να 

γιορτάσει την είσοδό του µε ένα προσεκτικά οργανωµένο θρίαµβο, τη µεγαλύτερη 

                                                                                                                                                                      
πρωτότυπο χρησιµοποιήσαµε την  έκδοση Suetone, Vie de douze Cesars, Les Belles Lettres, Paris, 

1967. 

33 Ευσέβιος, Εις τον βίον Κωνσταντίνου Βασιλέως, Λόγος Γ΄, 10, 3-4 (οι παραποµπές από την έκδοση 

των Πατερικών Εκδόσεων Γρηγόριος Παλαµάς, µτφρ.-σχόλια Παν. Χρήστου, Θεσσαλονίκη, 1982). 

Εννοείται πως δεν  θεωρούµε την εµφάνιση του αυτοκράτορα καθοριστικό παράγοντα. Βλ. και την 

παρατήρηση του Peter Brοwn: "Για να κυβερνηθεί αποτελεσµατικά ο ρωµαϊκός κόσµος  έπρεπε ο 

αυτοκράτορας να φθάνει στην υπερβολή, κι αυτό συνήθως σήµαινε να φθάνει στην εκκεντρικότητα" 

(P. Brown,  Η κοινωνία και το Άγιο  στην Ύστερη Αρχαιότητα,  σ. 107). 
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ίσως και πλέον πολυήµερη εορταστική εκδήλωση της Ρώµης, αφού την µεγάλη 

ποµπή (pompa triumphalis), κατά την οποία παρήλαυνε στους δρόµους της πόλης ο 

στρατηγός δαφνηφόρος µε όλο του το στρατό, τους αιχµαλώτους και τα λάφυρα, 

ακολουθούσαν πολυποίκιλα θεάµατα µακροχρόνιας διάρκειας, που όσες 

περισσότερες ηµέρες διαρκούσαν, τόσο αυτός ο στρατηγός κέρδιζε σε φήµη, δόξα και  

δηµοτικότητα34. Η θριαµβευτική είσοδος του αυτοκράτορα Τραϊανού στη Ρώµη το 

107, µετά την εκστρατεία στη ∆ακία, συνοδεύτηκε από λαµπρές γιορτές και 

διοργάνωση θεαµάτων που κράτησαν 123 ολόκληρες µέρες. ∆έκα χιλιάδες µονοµάχοι 

και έντεκα χιλιάδες ζώα πήραν µέρος στα munera που αποτελούσαν τµήµα των 

εορτασµών, αν πιστέψουµε τον ∆ίωνα35.  

Θέαµα και η κηδεία των επιφανών ρωµαίων και πολύ περισσότερο των 

αυτοκρατόρων. Η pompa µιας κηδείας µοιάζει πολύ µε την αντίστοιχη του θριάµβου, 

αν και στην πραγµατικότητα ισχύει το αντίθετο. Πρόκειται για το µεγάλο θρίαµβο 

του νεκρού, την έξοδό του απ' τη ζωή. Οι περιγραφές που διασώζονται -για τον 

Καίσαρα, και τους αυτοκράτορες Περτίνακα και Σεπτίµιο Σεβήρο, για να σταθούµε 

µόνο στις περισσότερο εκτεταµένες- αφήνουν την αίσθηση µιας γιορτής πένθους. 

Μουσικοί συνόδευαν το ξόδι, ένας ηθοποιός,  φορώντας τη µάσκα του αυτοκράτορα,  

υποδυόταν τον αυτοκράτορα, η παρέλαση των imagines, η αυτοκρατορική 

οικογένεια, φίλοι, η πολιτική και στρατιωτική ελίτ της Ρώµης, οι συγγραφείς, οι 

καλλιτέχνες, πρεσβείες ξένων χωρών, αιχµάλωτοι πολέµου, δούλοι, όλοι περίµεναν 

                                                           
34 Για τον θρίαµβο συµβουλευτήκαµε H.S.,Versnel, Triumphus: An Inquiry into the Origin, 

Development, and Meaning of the  Roman Triumph. Συγκεκριµένως, η περιγραφή του triumphatur 

(εισέρχεται στην πόλη πάνω σε  τέθριππο, µε πορφυρή  toga και tunica, διακοσµηµένη µε κλαδιά 

φοινικόδεντρων (ornatus Ιovis), κρατώντας στα χέρια σκήπτρο διακοσµηµένο µε αητό) στη    σ. 1. 

35 ∆ίων Κάσσιος, LXVIII, 15. 
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και συµµετείχαν σε κάθε ένα από τα νενοµισµένα στάδια, από την µεταφορά της 

σορού επί των ώµων τιµητικού αγήµατος πάνω σε πολυποίκιλτη βαρύτιµη νεκρική 

κλίνη και την τοποθέτησή της στον ειδικό χώρο που είχε προετοιµαστεί γι' αυτό ως 

την εκφώνηση των τιµητικών επικηδείων και την καύση του σώµατος του 

αυτοκράτορα. Θρήνος και θέαµα µαζί σε ένα αξεδιάλυτο παιχνίδι. Θρήνος που 

γίνεται θέαµα, θάνατος που γίνεται θέαµα. Σε µια στη βάση της στρατιωτική 

κοινωνία, όπως είναι η ρωµαϊκή, µε υψηλή ιεράρχηση, ταξική δόµηση και έντονες 

κάθετες και οριζόντιες κατηγοριοποιήσεις, ο θεαµατικός θάνατος, αλλά και η 

θεαµατικοποίηση του θανάτου, προσφέρει, όπως είναι αναµενόµενο,  ενοποιητικούς 

δεσµούς, βοηθάει στη δηµιουργία ή την ισχυροποίηση ταυτότητας.  

*** 

Όπως είναι φυσικό, δεν ξέρουµε πολλά πράγµατα για τους θανάτους και τις 

κηδείες των απλών ανθρώπων, ώστε να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης πραγµατικό για 

τις µεγαλοπρεπείς τελετές των αρχόντων. Άλλωστε, αν ποτέ κάτι θεαµατικό διέκρινε 

ένα τέτοιο θάνατο, θα ήταν µια εξαίρεση που θα άξιζε καταγραφής και κάποιο 

κείµενο θα διέσωζε την σχετική πληροφορία. Μπορεί πάλι και να µην το έχουµε βρει 

ένα τέτοιο κείµενο, είτε γιατί έχει πια χαθεί είτε γιατί δεν έχει έρθει ακόµη στο φως. 

Πάντως οι Ελπήνορες δεν ενδιέφεραν ποτέ ιδιαιτέρως τους συγγραφείς. Ωστόσο, 

παρά τα παράπονα που διαρκώς διατυπώνουµε για τέτοια ζητήµατα, έφτασε ως εµάς 

η περιγραφή της ώρας του θανάτου ενός γέροντα ξυλουργού στη ρωµαϊκή επαρχία   

Η Ιστορία του Ιωσήφ του Ξυλουργού  που σήµερα ονοµάζουµε 

Άγιους Τόπους. Τον έλεγαν Ιωσήφ και πέθανε, σύµφωνα µε το κείµενο που  διασώζει 

τις πληροφορίες, 111 ετών. Πρόκειται προφανώς για τον κοσµικό προστάτη του 

Ιησού, τον σύζυγο της  Μαρίας. Το κείµενο από το οποίο θα αντλήσουµε τις 

περιορισµένες πληροφορίες µας είναι ένα απόκρυφο ευαγγέλιο που ονοµάζεται 
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Ιστορία του Ιωσήφ του Ξυλουργού36. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ο τρόπος που η 

χριστιανική ρητορεία παρουσιάζει βασικά µοτίβα του θανάτου, έτσι ώστε να 

δηµιουργείται η αίσθηση µιας ιδιαιτερότητας και τραγικότητας επίσης. 

 ∆ιαβάζουµε πως ο γέροντας Ιωσήφ ήταν 111 ετών και το σώµα του ήταν 

πλέον αδύναµο απ’ το χρόνο37. Ένας άγγελος τον ειδοποίησε πως µέσα στο χρόνο θα 

                                                           
36 Το κείµενο σώζεται σε δύο µεταφράσεις, σαχιδική και αραβική, που ίσως να είναι απευθείας 

µετάφραση από κοπτικό πρωτότυπο, που µε τη σειρά του ίσως να αποτελεί µετάφραση µιας πρώτης 

ελληνικής γραφής. Η πιθανότερη χρονολόγηση ανάγει το κοπτικό κείµενο στον 4ο αι. Σήµερα σώζεται 

σε τρεις εκδοχές: κοπτική (βοαρική , διάλεκτος της κοπτικής της Κάτω Αιγύπτου, Βατ. Κωδ.LXVI-II), 

σαχιδική (κοπτική διάλεκτος της Άνω Αιγύπτου, που σώζεται σε τρία fragmenta ) και αραβική 

(Παρίσι).  Εδώ χρησιµοποιήσαµε την ιταλική µετάφραση του Marcello Craveri (Einaudi, 1969) που 

ακολουθεί την κοπτική εκδοχή (Βατ. Κωδ.LXVI-II) και συµβουλευτήκαµε την περίληψη του M. R. 

James στο The Apocryphal New Testament. Για τα ελληνικά, I. Καραβιδόπουλος,  Απόκρυφα 

Χριστιανικά Κείµενα, Α΄ Απόκρυφα Ευαγγέλια,  (1999), µικρή περίληψη σσ. 109-110. 

37 Για τα ζητήµατα σχετικά µε τα γηρατειά,  ηλικίες θανάτου, προσδόκιµου ζωής και µέσων όρων ζωής 

συµβουλευθήκαµε το συλλογικό δίτοµο έργο, U. Mattioli (επιµ.) Senectus, La vecchiaia nel mondo 

classico και ειδικά τα άρθρα των Pisi, G., "La medicina greca antica" (τ. 1) και Marrini, I., "La 

geriatria di epoca romana" και Mattioli, U., "Ambigua aetas" (τ.2) , τη µελέτη  του Minois για την 

ιστορία της γεροντικής ηλικίας,, History of old age, και το άρθρο του Μ.Ι. Finley,  “The Elderly in 

Classical Antiquity”, (τώρα στο Th. Faulkner και Jud. DeLuce, (επιµ.) Old Age in Greek and Latin 

Litterature) .Επίσης, Th. Galland, Risk and Survival in Ancient Greece (Καλιφόρνια, 1991) , S. 

Pommeroy, Families in Classical and Hellenistic  Greece:  Representations and Realities, (Clarendon 

Press, Οξφόρδη, 1997), R. Bagnall και B. Frier, The Demography of Roman Egypt, Κέµπριτζ, 1994, 

ειδικά σσ. 84-90) ενώ το κεφάλαιο "Seasonal Mortality in the Roman Empire" από το βιβλίο του W. 

Scheidel, Measuring Sex, Age and Death in the Roman Empire: Explorations in Ancient Demography, 

σσ. 139-163 ήταν χρήσιµο εκτός των άλλων και γιατί το υλικό του προερχόταν χριστιανικές επιτύµβιες 

επιγραφές. Πολύ χρήσιµη η σχολιασµένη βιβλιογραφία σχετικά µε τη γεροντική ηλικία στο Em. 

Eyben, “Old Age in Graeco-Roman Antiquity and Early Christianity: An Annotated Selected 

Bibliography” (Th. Faulkner και Jud. DeLuce (επιµ.), Old Age in Greek and Latin Litterature. 
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πεθάνει, γι’ αυτό και πήγε να προσευχηθεί στο ναό των Ιεροσολύµων.  Στην 

προσευχή του αναγνώρισε το φόβο του θανάτου, κοινό σε ανθρώπους και ζώα, και 

ζήτησε από το Θεό να του στείλει τον αρχάγγελο Μιχαήλ, ώστε να τον βοηθήσει να 

πεθάνει ήρεµος, χωρίς πόνο και αγωνία. «Να βγει η ψυχή από το σώµα µου χωρίς 

πόνο» λέει. Τον ενδιέφερε ιδιαίτερα η µεταθανάτια τύχη του και παρακαλούσε το 

Θεό να είναι ελεήµων και επιεικής. Κατόπιν επέστρεψε στο σπίτι του, όπου άρχισε η 

σταδιακή απώλεια δυνάµεων που τον έριξε τελικά στο κρεβάτι. Όταν κατάλαβε ότι 

έφτανε το οριστικό τέλος, άρχισε να προσεύχεται. Η προσευχή του είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα, γιατί σ’ αυτήν καταριέται τη γέννησή του, το σώµα των γονιών του 

και ειδικά της µητέρας του αλλά και  ένα-ένα τα µέλη του σώµατός του, που τα 

θεωρεί υπεύθυνα για τα  αµαρτήµατα που διέπραξε στη ζωή του.  

Καταραµένη η κοιλιά όπου έλαβα το σπόρο της ζωής! 

 Καταραµένα τα στήθη απ’ όπου ήπια το γάλα! 

Καταραµένο το γόνυ επί του οποίου κάθισα! 

Καταραµένα τα χέρια που µε στήριξαν ώσπου να µεγαλώσω και να ζω µέσα στην αµαρτία! 

Καταραµένη η γλώσσα και τα χείλη µου που συχνά µε έκαναν ένοχο βλασφηµιών, 

συκοφαντιών, διαβολών, µάταιων λόγων χλευασµού, όπου αφθονεί η απάτη! 

Καταραµένα τα µάτια µου που είδαν αθλιότητες! 

Καταραµένα τα αυτιά µου που άκουσαν µε ευχαρίστηση επιπόλαιους λόγους! 

Καταραµένα τα χέρια µου που έπιασαν πράγµατα που δεν τους ανήκαν! 

Καταραµένα το στοµάχι και η κοιλιά µου που έφαγαν τροφές που δεν έπρεπε [… …] 

                                                                                                                                                                      
Αντίθετα, εντελώς ξεπερασµένη στην ανάλυση υλικού και στα συµπεράσµατά της η, εξ αρχής 

µεθοδολογικά προβληµατική, µελέτη της B. E. Richardson, Old Age among the ancient Greeks  αν και 

το κεφάλαιο XII ("Outstanding Examples of Longevity") εξακολουθεί να είναι χρήσιµο, ως ένα βαθµό 

τουλάχιστον, αφού νέα στοιχεία έχουν έρθει στο φως, για  το ηλικιακό υλικό που συγκεντρώνει από 

αρχαιολογικές µαρτυρίες είτε γραπτές πηγές. 
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Καταραµένα τα πόδια µου, που άσχηµα υπηρέτησαν το σώµα µου, οδηγώντας το σε δρόµους 

µακριά από τη δικαιοσύνη! 

Καταραµένο ολόκληρο το κορµί µου που ερήµωσε την ψυχή µου και την αποξένωσε από το 

Θεό που τη δηµιούργησε!» (XVI, 2-11) 

Η προσευχή του γέροντα είναι χαρακτηριστική. Με κέντρο το σώµα του, 

φορέα και πρόξενο της αµαρτίας, οδηγεί τη σκέψη από έξω προς τα µέσα, από το 

υλικό στο πνευµατικό. ∆εν καταριέται µόνο τον εαυτό του, τα µέλη του σώµατός του, 

το σώµα του ολόκληρο, αλλά ακόµη και τους προγόνους του. Η αµαρτία, που µπορεί 

να αποµακρύνει την ψυχή του από το Θεό και να τον οδηγήσει στην αιώνια τιµωρία, 

έχει τη ρίζα της πριν ακόµη την απόκτηση συνείδησης του εαυτού, ακόµη 

περισσότερο πριν την ίδια τη γέννηση, από την ώρα της σύλληψης και πριν απ’ 

αυτήν, το αµάρτηµα των προπατόρων βαραίνει το πρώτο κύτταρο. Έπειτα έρχεται 

στον εαυτό του. ∆ιακρίνει ένα-ένα τα µέλη του, θεωρώντας ότι το κάθε ένα από αυτά 

αυτόνοµα µπορεί να αµαρτήσει και να µολύνει µε το σφάλµα του το σύνολο38. Αυτή 

η αυτονοµία των µελών µάς οδηγεί να σκεφτούµε πως ακόµη, ίσως, δεν υπάρχει µια 

οριστικά διαµορφωµένη συνείδηση του σώµατος ως οργανικής ενότητας, ως όλου. Το 

σώµα είναι µεν µια ενότητα, όµως τα µέρη που την απαρτίζουν έχουν µια αυτόνοµη 

δράση και τελεολογία. Κι όταν, στο τέλος των αρών, εµφανίζεται µια φράση που 

υπονοεί το σώµα ολόκληρο, αυτό δεν είναι παρά για να γίνει η αντιπαράθεση 

σώµατος – ψυχής, φθαρτού και αφθάρτου. Μάλιστα, αν η µετάφραση του Craveri 

που χρησιµοποίησα, είναι σωστή, ο Ιωσήφ θεωρεί ρητά την ψυχή δηµιούργηµα του 

Θεού, για το σώµα όµως δεν λέει τίποτε. Τι είναι το σώµα του; Ένα σακούλι 

                                                           
38 Πβ. την ιστορία του Στέφανου του Λιβυκού στο Λαυσαϊκόν  του Παλλαδίου, που όταν 

ακρωτηριάζεται εξαιτίας βαριάς ασθένειας παρακαλεί τους άλλους να µην λυπούνται γιατί µπορεί τα 

µέλη να ήταν άξια τιµωρίας και καλύτερα έτσι να τιµωρηθούν στην επίγεια ζωή παρά αργότερα. 
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αµαρτίας, ένα δηµιούργηµα του κακού; Όπως και να ’χει, η προτεραιότητα της ψυχής 

είναι δεδοµένη. Αυτή, την ώρα του θανάτου, εγκαταλείπει το σώµα. Είναι αιώνια, 

όταν το σώµα έχει χρονικές προδιαγραφές. Στο κείµενο αυτό µάλιστα βγαίνει από το 

λαιµό και ελευθερώνεται (ΧΙΧ, 6), αντίληψη που υπάρχει και στα παγανιστικά 

ελληνορωµαϊκά περιβάλλοντα, αντίληψη µάλιστα πανάρχαια. Γι’ αυτήν νοιάζεται 

περισσότερο ο Ιωσήφ, ο οποίος πάνω από µία φορά τονίζει ότι αφήνει ψυχή και σώµα 

και πνεύµα στα χέρια του σωτήρα Ιησού. 

Ο θάνατος του Ιωσήφ είναι παράξενος. ∆ίκαιος ων, προστάτης του Ιησού και 

της Μαρίας, θα περίµενε, ίσως, κανείς να έχει έναν ήρεµο θάνατο. Αντίθετα το 

αίσθηµα της  αγωνίας είναι παρόν και τονισµένο στην αφήγηση. Ο θάνατος εδώ 

διατηρεί ακόµη µια ελαφριά χροιά τιµωρίας για το προπατορικό αµάρτηµα και για 

όσα απ’ αυτό εκπηγάζουν. Ο Ιωσήφ του απόκρυφου αυτού πατάει µε το ένα πόδι 

στην παλαιοδιαθηκική αντίληψη του θανάτου. Ο άνθρωπος αγωνιά γιατί η σωτηρία 

είναι στα χέρια του Θεού, απ’ αυτόν εξαρτάται αν τελικά θα συγχωρεθεί η ψυχή του 

οπωσδήποτε αµαρτωλού ανθρώπου και θα οδηγηθεί στο Θεό. Ο Ιωσήφ εδώ µπορεί 

να εκληφθεί και ως σύµβολο του ανθρώπου, αφού άλλωστε βρίσκεται κοντά στη 

φθαρτή, ανθρώπινη πλευρά του Ιησού.  

Στην Ιστορία  του Ιωσήφ, ο συγγραφέας προσπάθησε να δει τα πράγµατα απ' 

την πλευρά του ετοιµοθάνατου γέροντα - και είναι από τα λίγα κείµενα που 

διαθέτουµε και που υιοθετούν µια τέτοια οπτική γωνία. Ωστόσο, και ξεχνώντας για 

λίγο το είδος του κειµένου, το στόχο του αλλά και το κοινό στο οποίο απευθύνεται,  

το κείµενο αυτό µπορεί επίσης να µας δώσει µια σειρά πληροφοριών για τις 

αντιδράσεις των ανθρώπων την ώρα του θανάτου ενός προσφιλούς τους προσώπου. 

Έτσι, βλέπουµε πως γύρω από τον επιθάνατο συγκεντρώνεται  η οικογένειά του, κάτι 

που, εννοείται, δεν µας εντυπωσιάζει ούτε αποτελεί, φυσικά,  ιδιαιτερότητα της 
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εποχής. Η προτεραιότητα του Ιωσήφ είναι να εξασφαλίσει την ψυχή του, ενώ η 

οικογένειά του περνάει σε δεύτερη µοίρα, ωστόσο αυτοί είναι όλοι εκεί: τα τέκνα από 

τον πρώτο του γάµο, τα φυσικά παιδιά του δηλαδή, η σύζυγός του, Μαρία, και ο 

Ιησούς, που για το νόµο είναι νόµιµος γιος από το δεύτερο γάµο του.  Του 

παραστέκονται, τον παρακολουθούν µε πόνο και αγωνία στις ύστατες στιγµές του. Η 

Μαρία αγγίζει τα πόδια του που έχουν αρχίσει να παγώνουν, σηµάδι του θανάτου. 

Θέλει να πιστοποιήσει το τέλος που πλησιάζει; Ή το αντίθετο,  µια χειρονοµία 

τρυφερότητας, ένα τελευταίο σχεδόν αντανακλαστικό άγγιγµα για να πεισθεί ότι όλα 

δεν έχουν τελειώσει ακόµη;  Πάντως είναι µια χειρονοµία που τη βρίσκουµε και σε 

άλλες παρόµοιες περιγραφές39. ∆άκρυα ανεβαίνουν στα µάτια όλων, είναι έτοιµοι να 

αρχίσουν το θρήνο αλλά σταµατούν, αναµένοντας τη στιγµή που η ψυχή θα έχει 

πλέον αναχωρήσει και όλα θα έχουν τελειώσει ολοκληρωτικά, προφανώς για να µην 

ταράξει ο σπαραγµός τον επιθάνατο και δυσκολέψει τη διαδικασία του θανάτου. Το 

κείµενο ανήκει σε µια περίοδο, όπου φαίνεται πως αρχίζει να περνά η άποψη ότι ο 

πόνος και ο θρήνος πρέπει να είναι σιωπηλός, για να µην ταράζεται ούτε η ψυχή του 

επιθάνατου ούτε η ψυχή των οικείων του, όπως συµβουλεύει ο Γρηγόριος ο 

Ναζιανζηνός µια µητέρα που έχει χάσει το παιδί της40. Όταν έρθει το οριστικό τέλος, 

µε την τελευταία πνοή, είναι έτοιµοι να ξεκινήσουν τις φροντίδες της ταφής του 

νεκρού σώµατος του Ιωσήφ.   

                                                           
39 Π.χ. στην Κοίµησιν της Θεοτόκου. 

40 Migne, 47. 409. Αντίθετα, οι ήρωες του ελληνικού µυθιστορήµατος θρηνούν γοερά πάνω από τα 

σώµατα αγαπηµένων τους που είναι ή νοµίζουν πως είναι νεκροί και µερικές φορές εκφράζουν τον 

πόνο τους όχι µόνο µε λόγια και κινήσεις αλλά και µε προσπάθειες απονενοηµένων διαβηµάτων τα 

οποία, εννοείται, πάντα βρίσκεται κάποιος να εµποδίσει (π.χ. Ηλιόδωρος, Αιθιοπικά, 2, Ι, 3, ΙV, 1-2, 

Αχιλλέως Τατίου Λευκίππη και Κλειτοφών, 3, 16, 3-5 κ.τ.λ.). 
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Ο Ιωσήφ ξεχνά τον περίγυρο. Επικεντρώνεται στο θνήσκοντα εαυτό του 

περισσότερο, στη σχέση του µε τον Ιησού, στη συζήτηση µαζί του, στην πολλαχώς 

διατυπούµενη πίστη του σ’ αυτόν και την παράκληση συγχώρεσης. Ο υπερτονισµός 

του θρησκευτικού στοιχείου είναι κατανοητός από τη φύση και τη λειτουργία του 

κειµένου. Ωστόσο δεν µπορούµε να µην προσέξουµε αυτήν την ενασχόληση µε τον 

εαυτό του, την πρότερη ζωή του και κυρίως την αγωνία για την µεταθανάτια 

προσωπική του τύχη. Αυτή η στροφή προς τον εαυτό συγκερνά δύο διακριτές µεν, 

αλλά συνυπάρχουσες και συνδρώσες πραγµατικότητες: τον ατοµικισµό, ιδωµένο από 

τη µια ως αναγνώριση και ανάδειξη της µοναδικότητας του ατόµου που 

ανεξαρτητοποιείται, ως ένα βαθµό τουλάχιστον, από την οµάδα στην οποία ανήκει 

και ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει και, από την άλλη, την πρόταξη µιας ειδικής σχέσης 

του ατόµου µε τον εαυτό του, "ως αντικείµενο γνώσης και πεδίο δράσης", σύµφωνα 

µε τη φουκωική έκφραση, µια σχέση που στο θάνατο βρίσκει την υψηλότερη στιγµή 

της. Η µεγάλη αλήθεια την οποία ανακαλύπτει ο Ιωσήφ για τον εαυτό του είναι πως η 

ψυχή του είναι µέρος του Θεού που η υλικότητα του σώµατος αποξένωσε από τη 

φυσική αυτή µήτρα και η αλήθεια αυτή, ακροτελεύτια φράση της προσευχής του, δεν 

του φανερώνεται παρά την ώρα του θανάτου, δίνοντάς του πάντως, µε τη 

συνειδητοποίησή της, το χρόνο για τη µετάνοια και τη σωτηρία. Η παρουσία της 

οικογένειας µας υποχρεώνει σ' αυτά τα δυο  επίπεδα να προσθέσουµε ένα ακόµη: µια 

αύξουσα σπουδαιότητα των οικογενειακών σχέσεων, µια δηλαδή ενδυνάµωση της 

αξίας της ιδιωτικής ζωής, µε ό,τι µπορεί αυτό να συνεπάγεται41. Η ώρα του θανάτου 

τελικά παρουσιάζεται ως η µεγάλη στιγµή του ατόµου: ο επιθάνατος ως 

                                                           
41 Για τα τρία επίπεδα, τις "τρεις διαφορετικές πραγµατικότητες" του ατοµισµού, Μ.  Foucault, Ιστορία 

της Σεξουαλικότητας, 3. Η Μέριµνα για τον εαυτό µας, σ. 52. 
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πρωταγωνιστής βρίσκεται στο κέντρο της σκηνής, ενώ γύρω του κινούνται οι  οικείοι 

του που οι αντιδράσεις τους και η θλίψη τους φωτίζουν το κεντρικό πρόσωπο του 

δράµατος και ό,τι του συµβαίνει. 

Πρωταγωνιστής εξακολουθεί να είναι ο νεκρός και στην κηδεία που 

ακολουθεί. Μόνο που εκεί το ιδιωτικό περιορίζεται και αναδύεται το κοινωνικό: 

αφού ανακοινωθεί στην πολιτεία ο θάνατος, το νεκρό σώµα θα ετοιµαστεί, σύµφωνα 

µε τα ιδιαίτερα έθιµα της περιοχής, και θα ξεκινήσει η κηδεία που θα την 

παρακολουθήσουν συγγενείς και φίλοι. Ο κύκλος των µετεχόντων στο γεγονός του 

θανάτου µεγαλώνει, οι αναµνήσεις, ως ιδιωτική συζήτηση ή δηµόσια αναφορά µε τον 

επικήδειο, στρέφονται προς ό,τι ο νεκρός υπήρξε για το σύνολο και τονίζεται η 

σηµασία της απώλειας. 

Στην καλοδιατηρηµένη σαρκοφάγο του πρώτου αιώνα που φυλάσσεται στο 

Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο (εικ. 1), βλέπουµε µια σκηνή θρήνου. Στη µέση ο 

νεκρός, ήρεµα ξαπλωµένος πάνω στη νεκρική κλίνη, µε το κεφάλι πάνω σε µαξιλάρι 

και γύρω γυναίκες που θρηνούν. Εκατέρωθεν της κλίνης, οι γονείς του νεκρού σε 

σιωπηλό θρήνο. Όταν όλα ετοιµαστούν και, αφού θρηνήσουν όσο πρέπει το νεκρό, 

τότε θα ξεκινήσει η κηδεία. Το ανάγλυφο από την Amiterne (εικ. 2), που φυλάσσεται 

στο Μουσείο της  L' Aquila, στην Ιταλία, παριστά αρκετά ρεαλιστικά  µια νεκρική 

ποµπή: Μπροστά πηγαίνουν οι µουσικοί, πίσω οι µοιρολογήτρες, ακολουθεί η κλίνη 

µε το νεκρό που κουβαλούν στους ώµους τους τέσσερα ζεύγη ανδρών. Η οικογένεια 

του εκλιπόντος ακολουθεί. Κάπως έτσι φανταζόµαστε τις κηδείες των απλών 

πολιτών. Με µικρές διαφορές που οφείλονται στην οικονοµική επιφάνεια του 

καθενός42.  

                                                           
42 Περιγραφή των εθίµων ταφής στον ελληνικό και το ρωµαϊκό κόσµο, R. Garland, The Greek Way of 

Death, σσ.12-37, M.C. Toynbee,  Death and Burial in the Roman World, σσ.43-55, J. Prieur, La mort 
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Η διαφορά τους από τις πάνδηµες κηδείες των επισήµων είναι την ίδια στιγµή 

πολύ µικρή και πολύ µεγάλη. Πολύ µικρή, γιατί ακολουθείται το ίδιο τελετουργικό, 

πολύ µεγάλη, όχι µόνο γιατί η έκταση που λαµβάνει το γεγονός του θανάτου και της 

κηδείας είναι υπερβολικό, το βάρος και οι επιπτώσεις στον δηµόσιο βίο επίσης, αλλά 

γιατί οι θάνατοι και οι κηδείες των απλών ανθρώπων υστερούν σε θέαµα και, άρα, 

διαφυλάσσουν, ως ένα βαθµό µόνο όµως, το ιδιωτικό µέσα στο δηµόσιο, όταν στην 

άλλη περίπτωση, η πρόταξη του δηµοσίου υποτάσσει, ως ένα βαθµό ωσαύτως αν και 

µεγαλύτερο τώρα, το ιδιωτικό. Τι γνωρίζουµε άραγε για τις πραγµατικές διαστάσεις 

του πόνου που προκάλεσε ο θάνατος ενός αυτοκράτορα, ποιος και ως ποιο βαθµό 

ασχολήθηκε µε τις αντιδράσεις των οικείων του, όταν κανείς δεν τους 

παρακολουθούσε και µπορούσαν να είναι ενώπιος ενωπίω µε τον εαυτό τους και την 

απώλεια; Στην  κηδεία του επιφανούς πολίτη (αυτοκράτορα, στρατηγού, φιλοσόφου), 

κηδεύεται πρωτίστως η ιδιότητα του προσώπου και το αποτύπωµά της στην κοινωνία. 

 στην κηδεία του απλού πολίτη, του ανώνυµου επαγγελµατία ακόµα και στρατιώτη, 

κηδεύεται πρωτίστως το πρόσωπο που υπήρξε ο νεκρός. Γι' αυτό και στα επιτύµβια 

των τελευταίων, σπάνια οι ποιητές ασχολούνται επισταµένα µε θέµατα όπως 

κοινωνική θέση, οικονοµική επιφάνεια, επάγγελµα. Η αναφορά σ' αυτά, όπου γίνεται, 

είναι µέσο για να φανεί ο πόνος του θανάτου, η πίκρα της απώλειας. Αλλιώς 

µαθαίνουµε γι' αυτούς µόνο πράγµατα ουσιαστικά του χαρακτήρα τους ή των 

συναισθηµάτων µε τα οποία τους περιέβαλλε ο περίγυρος, όπως δείχνει ένα έξοχο 

δείγµα του τρίτου αιώνα, στο οποίο ένας πατέρας δεν αντέχει το θάνατο του 

επτάχρονου γιου του και αυτοκτονεί για να θαφτεί µαζί του:  

                                                                                                                                                                      
dans l' Antiquite Romaine,  σσ. 9-15, Μ. Alexiou, The Ritual Lament in Greek Tradition, σσ. 4-23, 29-

35  και J.Davies, Death, Burial and Rebirth in the Religions of Antiquity,  σσ. 139-186 
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�πταέτους � τάφος παιδ�ς πατρός τε σ�ν α�τ� .  

Μαρκελε�νος �ην �µφοτέροι <ς> �νοµα. 

�λλοι µ�ν στεφάνοισι, χοα�ς, δακρύοις τε κα� �δα�ς 

τειµ�σιν τ�ν σ�ν, Μαρκελε�νε, τάφον .  

�ντ� χο�ν δ' � πατ�ρ ψυχ�ν �δίαν �πέδωκεν, 

 κοιν�ν  �χειν �θέλων ο�νοµ <α> κα� θάνατον.43  

Κι αν η περίπτωση αυτή είναι ακραία, µιας κι αναφέρεται σε θάνατο παιδιού, 

να µια άλλη που το επάγγελµα του νεκρού -ναυτικός- χρησιµεύει στον ποιητή για να 

συνθέσει µια -πολυχρησιµοποιηµένη οµολογουµένως- µεταφορά του θανάτου (ο 

θάνατος ως ταξίδι στον άλλο κόσµο).  

Z <�ν α�τ>�  να <ύτας> Τίµων πόρε το�τ' �π�σ <α> µον 

 µν�µα κα� ε�λιµένου κείµενον �ντ�ς �κρας. 

 Ο� γ�ρ τοι γενε� τέκνοι <ς>  �νθησε κατ' ο�κον, 

 �στ' � <ν, �π> εί κε θ�νηι, σ� <µ>  �π� τ�ι κτερίσαι .  

 <τ> οιγάρτ <ο>ι µνάµας α�ωνίου  α�τ�ς �ατ�ι 

 τε� <ξ> ε τ�ν ε�ς α�ε�  σηκ�ν �ποχθονίων. 

 �λλά συ, ναυβάτα, χα�ρε κα <� ε�> ορ <µου µετ� νη�ς> 

 πα<τ>ρ <ίδα σ�ν   �>κο<ι>ς , � ξένε, κα� <φι>λίους.44  

Κι ακόµα περισσότερο:  

Το�τ' <�> στ <�ν> �γρός, ο�κία, κ�πος, τάφος.45

ή, επίσης, ποια ήταν η Μάγνα  του επιγράµµατος που ακολουθεί, της οποίας ο 

θάνατός  προκαλεί πένθος σ' όλη τη γη;   

Μάγνας θανού<σης> π�σα γ� δακρυσά<τω> .46

*** 

                                                           
43 GVI, 654, Έφεσσος. 

44 GVI, 257, Λυκία, πρώτος αιώνας. 

45 GVI, 2047 από τη Ρώµη των χρόνων του Αυγούστου. 

46 GVI, 2053 από την Αλεξάνδρεια µάλλον του τρίτου αιώνα. 
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Αν η Μάγνα µας είναι άγνωστη, το ίδιο άγνωστη µας είναι και η όµορφη 

∆ηµώς που πέθανε στα  24 της χρόνια (εικ. 3). Το ξέρουµε από µια επιγραφή που 

βρέθηκε στo ταριχευµένο σώµα της, "∆ηµώς, 24 ετών, αείµνηστος". Ήταν όµορφη 

και πλούσια. Αυτό τουλάχιστον δείχνει το έξοχα φιλοτεχνηµένο πορτραίτο της, που 

κοσµεί τη µούµια της, ένα από τα χίλια περίπου πορτραίτα που σώθηκαν από την 

Φαγιούµ     Αίγυπτο των πρώτων µεταχριστιανικών αιώνων και που τα 

γνωρίζουµε µε το όνοµα της πόλης στην οποία βρέθηκαν τα περισσότερα και µερικά 

τουλάχιστον από τα καλύτερα: προσωπογραφίες του Φαγιούµ47, αν και εξαίρετα 

δείγµατα προέρχονται και από άλλες περιοχές.  

Η προσωπογραφία της ∆ηµώς48, που ο τάφος της ανακαλύφθηκε στην 

Αρσινόη, παριστά τη νέα γυναίκα να κοιτά µπροστά -το βλέµµα της καρφώνεται στο 

βλέµµα του θεατή της και το παγιδεύει. χρειάζεται κανείς αρκετή ώρα για να ξεφύγει 

και να περιεργαστεί το υπόλοιπο πορτραίτο. Η σχέση µε τη γυναίκα γίνεται 

προσωπική. Η ∆ηµώς δεν είναι µια νεκρή γυναίκα που ξέρουµε το πρόσωπό της, 

αλλά "Η" ∆ηµώς. Τα χαρακτηριστικά της είναι συµµετρικά και τα µαλλιά της, 

καλοχτενισµένα -µια κοτσίδα στεφανώνει την κεφαλή και γύρω από το µέτωπο 

                                                           
47 Η πόλη Φαγιούµ βρισκεται στη δυτική όχθη του Νείλου (60 περίπου χµ. από το Κάιρο) και ήταν από 

την αρχαιότητα φηµισµένη για την οµορφιά της. Για τα πορτραίτα Φαγιούµ, συµβουλευθήκαµε την 

εκτεταµένη παρουσίασή τους από την Ευφ. ∆οξιάδη στο βιβλίο της Τα πορτραίτα του Φαγιούµ. 

Γενικότερα για την αρχαία ζωγραφική και την ζωγραφική της περιόδου, Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, 

Φυσική Ιστορία (Historia Naturalis), βιβλίο XXXV, (1994), ο οποίος όµως αγνοούσε τα Φαγιούµ,  και  

M. Nowicka, Le portrait dans la peinture ancienne  και A. Grabar, Le premier art chretien (200-395). 

Για την ανωνυµία των καλλιτεχνών, Π. Ασηµακοπούλου-Ατζακά, "Παρατηρήσεις σχετικές µε 

καλλιτεχνικά επαγγέλµατα κατά την όψιµη ρωµαϊκή και παλαιοχριστιανική εποχή" στο 

MαρίαΒασιλάκη,  (επιµ.), Το Πορτραίτο του Καλλιτέχνη στο Βυζάντιο, σσ. 11-43. 

48 Ε. ∆οξιάδη, Τα πορτραίτα του Φαγιούµ, σ. 57. 
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πέφτουν µικρές, προσεγµένες µπούκλες- στερεώνονται µε καρφίτσα. Φορεί 

εντυπωσιακά κοσµήµατα -ενώτια µε µαργαριτάρια και περιδέραιο από πράσινους 

πολύτιµους λίθους. Στον ίδιο τάφο βρέθηκε και το ταριχευµένο σώµα ενός µικρού 

κοριτσιού, σχεδόν µωρού, που έφερε επίσης το πορτραίτο του νεκρού παιδιού -ένα 

πρόσωπο ανείπωτα θλιµµένο και µε µια ελαφρά χροιά απορίας. Ήταν η µικρή κόρη 

της ∆ηµώς, που είχε πεθάνει λίγο πριν την µητέρα της.  

Αν και παιδικά πορτραίτα δεν διασώζονται πολλά, ωστόσο είναι φανερό πως 

η διαχείριση του παιδικού σώµατος από τον ζωγράφο δεν διαφέρει απ' αυτήν του 

ενηλίκου. Είναι µάλιστα ενδιαφέρον πως η εικαστική αναπαράσταση του παιδικού 

θανάτου, όπυ µπορούµε να είµαστε σίγουροι για κάτι τέτοιο, καθώς και η τρυφερή 

ποίηση που συνοδεύει επιτύµβια ανάγλυφα αφιερωµένα σε νεκρά παιδιά, µας αφήνει 

µια αίσθηση για την αντιµετώπιση του παιδικού θανάτου αρκετά διαφορετική από 

αυτήν που εισπράττουµε από άλλες πηγές. Έτσι, για παράδειγµα, ο Πλούταρχος 

συµβουλεύει να µην προσφέρονται σπονδές και άλλες νεκρικές τιµές στα νεκρά 

βρέφη ούτε καν να ξενυχτούν οι συγγενείς δίπλα στο νεκρό σώµα, επειδή τα 

πλάσµατα αυτά δεν πρόλαβαν να πάρουν µέρος στα εγκόσµια, για να το πούµε µε 

άλλα λόγια, δεν υπήρξαν πολίτες49. Είναι χαρακτηριστικό το φαινόµενο της έκθεσης 

στον ελληνικό κόσµο και της ατιµωρησίας της παιδοκτονίας από το ρωµαϊκό νόµο50. 

Ακόµα και ως προς την ταφή διέφεραν τα νεκρά παιδιά από τους ενηλίκους, αφού η 

αποτέφρωσή τους ήταν εξαιρετικά σπάνια, ακόµα και σε εποχές που αυτός ο τρόπος 

ταφής ήταν ο κανόνας51. Τα βρέφη και τα παιδιά ανήκαν στην περίπτωση των 

                                                           
49 Πλούταρχος, "Παραµυθητικός προς την γυναικα", Ηθικά, 612 Α. 

50 Η παιδοκτονία θα αρχίσει να τιµωρείται από το ρωµαϊκό νόµο µόνο µετά το 374, οπότε θα θεωρηθεί 

έγκληµα της ίδιας κατηγορίας µε την πατροκτονία (στην οποία εντάσσεται και η δολοφονία κάθε 

άρρενος συγγενούς). 

51 Πλίνιος ο Πρεσβύτερος,  Historia Naturalis,  7, 72. Για την ταφή των παιδιών, Π. Λεκατσάς,  H 
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προώρων νεκρών, ("άωροι" ή "βιαιοθάνατοι") που δεν έβρισκαν  ανάπαυση για όλο 

το χρονικό διάστηµα που είχαν στερηθεί τη ζωή και γίνονταν εύκολα υποχείρια 

κακών µάγων που χρησιµοποιούσαν τις περιπλανώµενες  ψυχές για άνοµους 

σκοπούς, αν µάλιστα δεν είχαν σκοτώσει οι ίδιοι γι' αυτούς τους σκοπούς το παιδί ή 

το βρέφος52. 

Πράγµατι, λοιπόν,  και η ∆ηµώς µας είναι άγνωστη, κι όµως µοιάζει να µας 

είναι περισσότερο οικεία, λιγότερο άγνωστη από τη Μάγνα. Μπορούµε ευκολότερα 

να τη φανταστούµε να περπατάει στον κήπο του σπιτιού της, να παίζει µε το παιδί 

της, να τρώει, να κοιµάται. Αυτή άλλωστε είναι και η λειτουργία του πορτραίτου: 

διατηρεί την εικόνα του νεκρού, τον επαναφέρει στη µνήµη των ζώντων, τον κρατάει 

κοντά τους. ∆εν είναι απλώς ένα όνοµα, µια µνήµη χαµένη κάπου στο βάθος του νου 

των µεταγενέστερων: έχει µια υλική παρουσία, τον ανακαλούν µε τη µορφή που είχε, 

όταν ακόµη ήταν εν ζωή. Γι' αυτό, στην αρχαία τουλάχιστον ζωγραφική, η 

προσωπογραφία πρέπει να απεικονίζει όσο γίνεται πιστότερα το νεκρό.  

Τα λεγόµενα πορτραίτα Φαγιούµ, περίπου χίλια τον αριθµό, είναι το 

σηµαντικότερο corpus έργων ζωγραφικής της αρχαιότητας που έφτασε ως τον 

σύγχρονο κόσµο. ∆εν αποτελούν, ωστόσο, µέρος µόνον της αισθητικής ιστορίας του 

πολιτισµού µας, αλλά είναι επίσης και µια µεγάλη πηγή για την αντίληψη του 

θανάτου και τη διαχείριση του σώµατος σ' ένα τµήµα της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας 

σηµαντικό όπως η Αίγυπτος. Σε µεγάλο µέρος τους απεικονίζουν ανθρώπους 

                                                                                                                                                                      
Ψυχή, σσ. 98-100, µε έµφαση στις ταφές παιδιών  µέσα στο σπίτι µε την ελπίδα να ξαναγεννηθούν σε 

έναν επόµενο τοκετό.  

52 Από κάτι τέτοιο τα έσωζε η από νωρίς µύησή τους στα Μυστήρια. Σηµαντικές παρατηρήσεις για 

τέτοια θέµατα, S.I. Johnston, The Restless Dead:  Encounters between the Living and the Dead in 

Ancient Greece.  
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ευκατάστατους ή και πλούσιους. Αυτό το συµπεραίνουµε από την πολυτέλεια των 

ενδυµάτων και των κοσµηµάτων που φέρουν, αν όχι από το ίδιο το είδος της 

ταρίχευσης καθώς και του σωµατόσχηµου κιβωτίου που φέρει εντός του τη µούµια 

και είναι διακοσµηµένο µε ταινίες χρυσού53. Σε κάποια µπορούµε να διακρίνουµε το 

επάγγελµα ή µια κοινωνική ιδιότητα του απεικονιζοµένου (προσωπογραφίες 

στρατιωτικών ή αθλητών, η δασκάλα Ερµιόνη54, απελεύθερος µικρός Ευτύχης55 ), σε 

κάποια άλλα πάλι υπάρχει µόνο το όνοµα του απεικονιζοµένου, στα περισσότερα 

όµως, µόνο το φύλο µπορεί να αποδοθεί µε ακρίβεια, αν και ακόµα κι αυτό  µερικές 

φορές µας δυσκολεύει56. 

Οι προσωπογραφίες αυτές, οι περισσότερες από τις οποίες δεν έγιναν για την 

ειδική χρήση που τους επιφυλάχθηκε57, και, άρα, το πρότυπό τους δεν ήταν συνήθως  

το πρόσωπο του νεκρού, αλλά του ζωντανού που αυτός υπήρξε, τοποθετηµένες πάνω 

στη µούµια, υποκατάστατο του νεκρού κατά τις αντιλήψεις των Αιγυπτίων, 

αποτελούσαν αντικείµενο λατρείας. Αντικατέστησαν την τρισδιάστατη 

ζωγραφισµένη νεκρική µάσκα που χρησιµοποιούσαν παλιά  οι Αιγύπτιοι και είναι 

                                                           
53 Η ταρίχευση κόστιζε πολύ και είχαν αναπτυχθεί διάφορα είδη ώστε να µειώνεται το κόστος.  Για την 

ταρίχευση συµβουλευτήκαµε το άρθρο του P. Josset, "L' autopsie d' une momie egyptienne", 

Archeologie et Medecine, VIIemes Rencontres Internationales d' Archeologie et d' Histoire, 1986.  

54 Ερµιόνη Γραµµατική (E. ∆οξιάδη, Τα πορτραίτα του Φαγιούµ ,σ. 50). 

55 Ιbid., σ. 32. 

56 Πορτραίτο σε νεκρικό ναϊσκο, που έβαλε  τους ειδικούς σε αµφιβολίες για το φύλο (ibid.,σ. 109) ή 

το φύλο παιδιών που αναγνωρίζεται από εξωσωµατικά σύµβολα. 

57 Αυτό εξηγεί πώς, για παράδειγµα, προσωπογραφία νέου ανδρός κοσµεί τη µούµια ηλικιωµένου 

προσώπου (E.∆οξιάδη, Τα πορτραίτα του Φαγιούµ, σ. 50). Πβ. ∆. Κυρτάτα, "Η πρώιµη χριστιανική 

εικονογραφία και τα πορτραίτα Φαγιούµ" στο  Κτερίσµατα. Φιλολογικά Μελετήµτα αφιερωµένα στον 

Ιωάννη Καµπίτση, σσ. 91-105. Για την έλξη των αρχαίων για την προσωπογραφία,  M. Nowicka, Le 

portrait dans la peinture ancienne, σ. 52. 
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ενδιαφέρον δείγµα του πολιτιστικού και θρησκευτικού συγκρητισµού της Αιγύπτου, 

αφού συνδυάζουν στοιχεία από την ελληνική, ρωµαϊκή, αιγυπτιακή και, αργότερα τη 

χριστιανική (κοπτική) παράδοση. Η ίδια η συνήθεια της τοποθέτησής τους δείχνει την 

σύντηξη θρησκευτικών αντιλήψεων που κοινό στοιχείο τους είναι η πίστη στη 

µεταθανάτια ζωή. Μόνο που στην περίπτωσή µας, υπερέχει µια βασικά αιγυπτιακή 

αντίληψη: πως για την µετά θάνατον ζωή απαιτείται η διατήρηση της φυσικής 

µορφής του νεκρού. Για το σκοπό αυτό, ο νατουραλισµός της ελληνικής ζωγραφικής 

ήταν ιδεώδης. Αν για το ρωµαϊκό κόσµο, η θεοποίηση ήταν φαινόµενο που αφορούσε 

τους ηγεµόνες, στην Αίγυπτο τα πράγµατα ήταν διαφορετικά, αφού η ντόπια 

παράδοση θεωρούσε πως η σωστή ταρίχευση και η πιστή τέλεση του ειδικού 

τελετουργικού, µαζί µε µια σειρά δοκιµασιών που έπρεπε επιτυχώς να περάσει ο 

νεκρός, µπορούσε να  τον οδηγήσει  στο βασίλειο των θεών.  

Το ταριχευµένο σώµα µαζί µε το πορτραίτο δεν ενταφιαζόταν πάντοτε 

αµέσως µετά τις εβδοµήντα περίπου ηµέρες που απαιτούσε µια ολοκληρωµένη 

διαδικασία ταρίχευσης. Έχουµε πληροφορίες πως την κρατούσαν στο σπίτι, πως 

ζούσαν µαζί της και ίσως είχε τη θέση της στα ετήσια επιµνηµόσυνα νεκρόδειπνα που 

παρέθεταν οι συγγενείς προς τιµήν του νεκρού. Μάλιστα στην επιστολογραφία της 

εποχής, έχουν σωθεί δείγµατα, όπου ο τρόπος που µιλά κάποιος για τη µούµια 

συγγενούς του, καθόλου δεν διαφέρει από τον τρόπο µε τον οποίο θα αναφερόταν στο 

ζωντανό πρόσωπο58. Σ' αυτά τα νεκρόδειπνα ανοίγονταν τα περίφηµα σάβανα µε 

απεικονίσεις του νεκρού µε λευκό ποδήρη χιτώνα ανάµεσα σε αιγυπτιακές θεότητες. 

Μια προσεκτική µατιά σε τέτοια σάβανα αποκαλύπτει ένα κόσµο συµβόλων και 

πληροφοριών για την αντίληψη του θανάτου. 

                                                           
58 E. ∆οξιάδη, Τα πορτραίτα του Φαγιούµ, σ. 87, γράµµα που αποκρυπτογράφησε η D. Thompson.   
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 Όταν αργότερα θάβονταν οι µούµιες, στον τάφο τους έπαιρναν και πολλά από 

τα υπάρχοντά τους. Αυτή η πανάρχαια συνήθεια κρατήθηκε ως τους αιώνες των 

Φαγιούµ. Οι τάφοι δεν ήταν πάντα περιποιηµένοι και προσεγµένοι. Μερικές φορές οι 

ανασκαφές έφεραν στο φως πολύ πρόχειρες ταφές µε  µούµιες ριγµένες κυριολεκτικά 

τη µια πάνω στην άλλη. Φαίνεται ότι οι κληρονόµοι των σπιτιών µετά από µερικές 

γενιές ξεφορτώνονταν όπως - όπως  τις µούµιες των ξεχασµένων τους προγόνων.  

Επιγραφές και επιτύµβια µε συγκινητικούς στίχους συνοδεύουν κάποτε τις 

µούµιες. Άλλοτε, όπως συνηθίζεται στα επιτύµβια εν γένει, µιλά ένας θλιµµένος 

συγγενής, σπανιότερα ένας θεός και συχνά ο ίδιος ο νεκρός. Τότε τα αποτελέσµατα 

µπορεί να είναι συγκλονιστικά:  

[… …] 

Παρ' όλο που ο ζωγράφος δεν έδωσε φωνή στο έργο του , 

Θα ορκιζόσουν ότι ακούς τον Ευπρέπιο. 

Όταν κάποτε πλησιάζουν άνθρωποι στο πορτραίτο του, 

Τεντώνουν τ' αυτιά τους , σαν να µπορούν ν' ακούσουν. 

 

Είµαι ο Ευπρέπιος [… …]. 59  

*** 

Προσωπογραφίες, επιτύµβια, νεκρόδειπνα, όλα δείχνουν πως οι άνθρωποι όχι 

απλώς δεν ξεχνούν τους νεκρούς αλλά και οφείλουν να αποδεικνύουν πως δεν τους 

ξεχνούν. Αλλιώς ο κόσµος των ζωντανών κινδυνεύει από νεκρούς που θα 

επιστρέψουν, παραβιάζοντας τα σύνορα µεταξύ των δύο κόσµων, που ο τάφος και οι 

τελετουργίες ορίζουν συµβολικά αλλά και διαπερατά. Και οι επιστρέφοντες 

θυµωµένοι νεκροί είναι επικίνδυνοι. 

 

                                                           
59 PSI, 117 στο ∆οξιάδη, Τα πορτραίτα του Φαγιούµ, σ. 87. 
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Άταφοι και πληµµελώς θαµµένοι νεκροί 

Φαίνεται, πάντως, πως, παρ' όλ' αυτά, δεν ήταν όλοι τόσο τυχεροί ώστε να ταφούν 

µε φροντίδα και τις πρέπουσες τιµές. Το τέλος του Νέρωνα αρχίζει µε ένα άταφο 

πτώµα.  

Άλλαξε όµως πάλι το σχέδιό του και έψαξε να βρει κάποια µυστική κρυψώνα, για να βάλει σε 

τάξη τις σκέψεις του. όταν µάλιστα ο απελεύθερός του Φάων του πρόσφερε την έπαυλή  του 

στα προάστια, ανάµεσα στη Νοµεντιανή και τη Σαλαρία οδό, κοντά στο τέταρτο χιλιόµετρο, 

έτσι όπως ήταν, χωρίς παπούτσια και φορώντας µόνο το χιτώνα του, έριξε πάνω του ένα 

ξεθωριασµένο µανδύα, κάλυψε το κεφάλι του και κρατώντας ένα µαντήλι µπροστά στο 

πρόσωπό του, καβάλησε ένα άλογο µε συνοδεία τεσσάρων µόνο ανθρώπων, ένας από τους 

οποίους ήταν ο Σπόρος. Τη στιγµή εκείνη ένας σεισµός και µια αστραπή που έλαµψε απέναντί 

του τον τροµοκράτησαν, ενώ από το κοντινό στρατόπεδο άκουσε φωνές να προβλέπουν το 

χαµό του και την επιτυχία του Γάλβα [… …]. Όταν όµως το άλογό του τρόµαξε από την 

αποφορά ενός πτώµατος που ήταν πεταµένο στο δρόµο, το πρόσωπό του ξεσκεπάστηκε και 

ένας βετεράνος τον αναγνώρισε και τον χαιρέτισε.60 [η υπογρ. δική µας] 

Tι είναι αυτό το άταφο πτώµα, πεταµένο µάλιστα σ' ένα χαντάκι, σε κατάσταση 

Άταφα πτώµατα  προχωρηµένης σήψης; Οι περισσότεροι 

νεότεροι ιστορικοί που βιογραφούν το Νέρωνα, το αναφέρουν, επαναλαµβάνοντας το 

επεισόδιο που διέσωσε ο Σουητώνιος αλλά αφήνουν ασχολίαστη τη λεπτοµέρεια61. Η  

                                                                                                                                                                      
 

60 Σουητώνιος, "Νέρων", XLVIII, 1-2.  

61 Τις ηµέρες εκείνες  πράγµατι συνέβη σεισµός στη Ρώµη, τον οποίο αναφέρει ο Πλίνιος ο 

Πρεβύτερος στην   Historia Naturalis ,(II, 85,) και ο ∆ίων Κάσσιος (LXIII, 28, 1). Ο Corradi στη 

συλλογή του των καταστροφικών φυσικών φαινοµένων σηµειώνει "68 µ.Χ: ισχυρός σεισµός στη Ρώµη 

και στο Agro Marrucino, σηµερινό Abruzzo Citra" (Alf. Corradi, Annali delle epidemie occorse in 

Italia dalle prime memorie fino  al  1850, v. 1, χ.χ., σ. 33). Το άταφο πτώµα µάλλον έχει να κάνει µε τη 

θεοµηνία. Ο  ∆ίων Κάσσιος,  πάντως, που αρέσκεται σε δραµατικές πινελιές, δεν κάνει λόγο για τη 

συγκεκριµένη λεπτοµέρεια.  
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υποχρέωση ταφής του νεκρού είναι από τις πλέον απαραβίαστες στον αρχαίο κόσµο 

της Μεσογείου. Ωστόσο, υπάρχουν κοινωνίες στον αρχαίο κόσµο που δεν έθαβαν 

τους νεκρούς τους, όχι από διάθεση προσβολής αλλά γιατί η  έκθεση του νεκρού ως 

την αποσάρκωση των οστών αποτελούσε µέρος των ταφικών τους εθίµων. Οι 

Πέρσες, για παράδειγµα,  πίστευαν ότι το νεκρό σώµα ήταν φορέας ισχυρού 

µίασµατος -δοξασία που δεν είναι πολύ µακρινή από αυτές του ελληνορωµαϊκού 

κόσµου- και δεν έπρεπε να έρθει σε επαφή µε τη γη και να τη µολύνει. Άφηναν, 

λοιπόν, το σωµα των νεκρών πάνω σε βράχια µέχρι την τελική σήψη και 

αποσάρκωση των οστών.62 Παρά, λοιπόν,  το ότι  τόσο στον ελληνικό όσο και στο 

ρωµαϊκό πολιτισµό, ο άταφος νεκρός, ακόµα και ο νεκρός που θάφτηκε µεν, αλλά 

χωρίς τις πρέπουσες τιµές, δεν ησυχάζει, γίνεται φάντασµα63, γίνεται τιµωρητικός 

                                                           
62 S. A. Nigosian, The Zoroastrian Faith: Tradition and Modern Research, J. Davies, Death, Burial 

and Rebirth in the Religions of Antiquity, σσ. 40-46. Πβ. επίσης τη στάση του ∆ηµώνακτα, που την 

παρουσιάζει µε θαυµασµό ο Λουκιανός στο έργο που του αφιέρωσε. Γέρων πλέον, αποφασίζει 

εκουσίως να φύγει από τη ζωή απέχοντας από την τροφή. Όταν τον ρωτούν για την ταφή του, απαντά 

πως θα ήθελε να είναι χρήσιµος και µετά το θάνατό του, να γίνει το σώµα του βορά των ζώων και  των 

ορνέων (Λουκιανός, ∆ηµώνακτος Βίος, 66. τα παραθέµατα και οι παραποµπές στον Λουκιανό από την 

έκδοση των έργων του στη σειρά Classical Library των εκδόσεων Loeb). Φυσικά, δεν είναι 

πραγµατική πρόθεση, αλλά δηµόσια εκδήλωση της αδιαφορίας απέναντι στο θάνατο και  τη 

µαταιοδοξία. Συνάδει πλήρως µε τη φιλοσοφία που εκφράζει ο Λουκιανός στο έργο του (ειδικά στους 

Νεκρικούς ∆ιαλόγους). Ωστόσο η στάση έχει ενδιαφέρον και για την αντιµετώπιση της ταφής αλλά και 

των περί µεταθανάτιας ζωής δοξασιών. 

63 Η πίστη στην ύπαρξη φαντασµάτων είναι πολύ διαδεδοµένη στον αρχαίο κόσµο (S.I., Johnston, The 

Restless Dead, D. Felton, Haunted Greece and Rome: Ghost Stories from Classical Antiquity). Οι 

νεκροί συνεχίζουν στον άλλον κόσµο ένα είδος ύπαρξης, ατελούς ωστόσο και ασώµατης (Rohde, 

Psyche, Le culte  de l' âme chez les Grecs et leur croyance à l' immortalite,  F. Cumont,  Lux Perpetua, 

Π. Λεκατσάς, Η Ψυχή, Ο. Cullmann, Αθανασία της ψυχής ή ανάσταση των νεκρων;, J.Le Goff,  La 

naissance du Purgatoire,  T.H.C. Van Eijk, La resurrection des morts chez les Peres apostoliques, σσ. 
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νεκρός, ωστόσο η τιµωρία της αταφίας, γιατί τιµωρία είναι, όταν πρόκειται για 

πρόθεση, είναι περισσότερο διαδεδοµένη στον ελληνορωµαϊκό κόσµο απ' ότι η 

παντοκρατορία της Αντιγόνης µας επιτρέπει να πιστεύουµε µε µια πρώτη µατιά. Το 

άταφο σώµα του Πολυνείκη, που έκανε χιλιάδες ανθρώπους για τόσες γενιές, να 

ριγούν από φρίκη µπροστά στην αποτρόπαια πράξη, δεν είναι θυελλώδης εξαίρεση. 

Συχνά πυκνά στις σελίδες των ιστορικών και των λογοτεχνών συναντάµε άταφα 

                                                                                                                                                                      
152-194, P. Badham, Christians beliefs about life after death, C. Bynoum-Walker, The Resurrection of 

the Body in Western Christianity 200-1336. Άλλοτε αυτός ο κόσµος των νεκρών είναι ο οριστικός 

τόπος αιώνιας κατοικίας τους και άλλοτε υπάρχει αναµονή επιστροφής (π.χ. Αιγύπτιοι ή χριστιανοί). 

Πάντως τα όρια ανάµεσα στον κόσµο των νεκρών και τον κόσµο των ζωντανών είναι διαπερατά: και 

οι ζωντανοί µπορούν να ταξιδεύσουν στον κόσµο των νεκρών (όπως φαίνεται, π.χ., στις επικές Νέκυιες 

-Οδυσσέας, Ηρακλής, Γκιλγκαµές) και, ακόµη ευκολότερα, οι νεκροί στον κόσµο των ζωντανών            

(  Bernstein, A., The formation of Hell: Death and Retribution in the Ancient Near East and Early 

Christian Worlds). Πρόκειται για φαντάσµατα που επιστρέφουν µε διάφορες µορφές (διατηρώντας το 

περίγραµµα του σώµατος που είχαν ως ζωντανοί ή ούτε καν, θορυβώντας και τροµάζοντας τον 

ζωντανό, συνήθως λευκά αλλά κάποτε µαύρα, µερικές φορές ενσώµατα. Ενδεικτικά από την αρχαία 

βιβλιογραφία: Λουκιανός, Φιλοψευδής,  Φιλόστρατος, Τα ες Τυανέα Απολλώνιον (και ιδιαίτερα Β, 

ΙVκαι ∆, XVI), Φλέγων ο Τραλλιανός,  Περί Θαυµασίων και ειδικά η ιστορία της Φιλίννιον (30),  το 

δέκατο βιβλίο από τα σχόλια στην πλατωνική Πολιτεία του Πρόκλου, η 7η Επιστολή του Πλίνιου, 

Απουλήιος,  Metamorphoses, (κυρίως για τη χρήση του νεκρού από µάγους. Για το θέµα επίσης: 

Faraone,C.A. και Obbink, D., (επιµ.) Magika Hiera, Ancient Greek Magic and Religion, J.C. Gager, 

Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World, J. Bidez και F. Cumont, Les Mages 

hellenises και το εγκυκλοπαιδικό αν και χρήσιµο,A.  Bernand,  Έλληνες Μάγοι,), Κικέρων, De 

Divinitatione, Παύλος,  Προς Κορινθίους Α΄, Αθηναγόρας, Περί Αναστάσεως). ∆ιάφοροι λόγοι κάνουν 

ένα νεκρό να επιστρέψει. άλλοτε απαιτεί την ταφή που στερήθηκε, άλλοτε έχει αφήσει πίσω ατέλειωτες 

σηµαντικές δουλειές, άλλοτε ένας ζωντανός τον καλεί µε µαγεία για να τον χρησιµοποιήσει για 

άνοµους σκοπούς κ.τ.λ. Σύγχρονες επιβιώσεις αρχαίων δοξασιών στο L. C. Jones, Things that go bump 

in the night. 
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πτώµατα. Έτσι ο απολαυστικός Πετρώνιος, στην περίφηµη ιστορία της χήρας της 

Εφέσου, µιλά για τους σταυρωµένους ληστές, που η ρωµαϊκή πολιτεία τους 

απαγόρευσε την ταφή και έβαλε µάλιστα και στρατιώτες να τους φρουρούν, για να  

Η τιµωρία της αταφίας   µην κλέψουν τα πτώµατα οι θιγµένοι 

συγγενείς, απαγόρευση που είναι ο κινητήριος µοχλός για την εξέλιξη της ιστορίας64. 

Βέβαια ο Πετρώνιος είναι λογοτέχνης αλλά η πρώτη ύλη της λογοτεχνίας είναι η 

πραγµατικότητα που περιβάλλει τον συγγραφέα. Ο ιστορικός δεν πρέπει να 

παραµερίζει τη λογοτεχνία.  Όπως γράφει ο Κ.Hopkins: "Αλλά για την κοινωνική 

ιστορία -την ιστορία της κουλτούρας, την ιστορία του πώς οι άνθρωποι κατανοούν 

την ίδια τους την κοινωνία- η λογοτεχνία κατέχει µια προνοµιακή θέση".65 Έτσι κι 

αλλιώς, η αληθοφάνεια της ιστορίας του Πετρώνιου επιβεβαιώνεται από δεκάδες 

παρόµοια παραδείγµατα που προέρχονται από έργα ιστορικών ή άλλου τύπου πηγές. 

Ο σταυρικός θάνατος ως τιµωρία συνοδευόταν τις περισσότερες φορές από άρνηση 

ταφής. Πρόκειται φυσικά για µια περαιτέρω ατίµωση του εκτελεσθέντος και µια 

ευκαιρία εκφοβιστικού παραδειγµατισµού των υπολοίπων. Όπως το λέει µάλιστα 

κυριολεκτικώ τω τρόπω ο νοµικός Quintilianus, που πίστευε στην παραδειγµατική 

αξία της ποινής, η εκτέλεση µε σταύρωση πρέπει να λαµβάνει χώρα σε κεντρικούς 

δρόµους και σταυροδρόµια, ώστε να βλέπουν τους κρεµασµένους πάνω στο σταυρό 

καταδίκους όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι και να παραδειγµατίζονται66. 

                                                           
64 Petronius,  Satyricon, 111 (οι παραποµπές στο έργο από την σειρά Λατίνων Συγγραφέων  της 

Classical Library των εκδ.Loeb). 

65 Keith Hopkins,  "Novel Evidence for Roman Slavery" Past and Present, 138, 1993, σσ.1-35, η 

παραποµπή σ.  6). 

66 Declamationes, 274 ("quotiens noxios crucifigimus celeberrimae eliguntur viae, ubi plurimi intueri, 

plurimi commoveri hoc metu possint. Omnis enim poena non tam ad vindictam  pertinet, quam ad 

exemplum" (όποτε σταυρώνουµε έναν ένοχο, οι πιο πολυσύχναστοι δρόµοι πρέπει να επιλέγονται, εκεί 
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Προφανώς, για να παραδειγµατιστούν όσο γίνεται περισσότεροι, έπρεπε να µένουν 

επί του σταυρού, άταφοι, όσο γίνεται µεγαλύτερο διάστηµα. Μήπως και η ευαγγελική 

αναφορά, πως χρειάστηκε δηλαδή ειδική άδεια για να κατεβάσουν οι µαθητές το 

σώµα του Ιησού από το σταυρό και να το θάψουν, αυτό δεν λέει67;  

 ∆εν ήταν ωστόσο µόνο οι κατάδικοι, έστω κάποιοι κατάδικοι, που εστερούντο 

ταφής. Αν και ήταν υποχρέωση µέγιστη των συστρατιωτών να θάψουν τα σώµατα 

των συντρόφων τους που έπεσαν στη µάχη, πληρώνοντας µάλιστα τα έξοδα της 

ταφής οι ίδιοι68, ωστόσο στα πεδία των µαχών συσσωρεύονταν συχνά άταφα 

πτώµατα. Ο Σουητώνιος διέσωσε ένα επεισόδιο από τη ζωή του Βιτέλλιου, το οποίο 

επιβεβαιώνει και ο ∆ίων, όπου ο αυτοκράτορας απαγόρευσε την ταφή των νεκρών 

στρατιωτών του αντιπάλου του:  

Όταν έφτασε στις πεδιάδες όπου είχε γίνει η µάχη και µερικοί έδειξαν αποτροπιασµένοι  τα 

πτώµατα που είχαν ήδη αρχίσει να αποσυντίθενται, είχε το θράσος να τους εµψυχώσει µε τα 

φριχτά λόγια ότι η αποφορά από το σκοτωµένο εχθρό είναι απόλαυση, όµως η αποφορά από 

τον σκοτωµένο συµπολίτη τους είναι απολαυστικότερη. Και κάτι ακόµα χειρότερο: για να 

                                                                                                                                                                      
όπου πάρα πολλοί άνθρωποι µπορούν να δουν και να παρακινηθούν από φόβο. Γιατί οι ποινές δεν 

έχουν να κάνουν τόσο µε την τιµωρία όσο µε το παράδειγµα]). Επίσης  Digesta, 48. 19.28.15, όπου η 

ποινή είναι και παραδειγµατισµός και ανακούφιση των εχόντων υποστεί την αδικία ("ut et conspectu 

deterreantur allii ab isdem facinoribus et sollacio cognatis et adfinibus interemptorum eodem loco 

poena reddita, in quo latrones homicidia fecissent" [ώστε η θέα να αποτρέψει άλλους  από τέτοια 

εγκλήµατα και να ανακουφίσει συγγενείς και γείτονες αυτών που σκότωσαν , η ποινή πρέπει να 

πραγµατοποιείται ακριβώς στο σηµείο όπου οι ληστές έκαναν τους φόνους]), Ο Γαληνός 

πραγµατοποιεί ανατοµικές έρευνες παρατηρώντας τα σώµατα σταυρωµένων ληστών σε κοινή θέα 

πάνω σε λόφο (De Anatomicis Administrationibus 3, στο Μ. Hengel, Crucifixion in the Ancient World 

and the Folly of the Μessage of the Cross, σ. 77). 

67 Κατά Μαθθαιον, 27, 57-58, Κατά Μάρκον, 15, 42-45, Κατά Λουκάν, 23, 50-51, Κατά Ιωάννην, 19, 38 

68 J. M. C. Toynbee, Death and Burial in the Roman World σ.55. 
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γίνει ανεκτή η φοβερή δυσωδία, ο ίδιος ήπιε, µπροστά στα µάτια όλων, µια µεγάλη ποσότητα 

ανέρωτο κρασί, και µοίρασε και στους υπόλοιπους.69

Όσο  κι αν συγγραφείς σαν τον Σουητώνιο και τον ∆ίωνα έχουν αρνητική 

στάση απέναντι σε πολλούς αυτοκράτορες, και ο Βιτέλλιος είναι ένας από αυτούς,  

και µε τέτοια επεισόδια απλώς επιθυµούν να καταδείξουν το θηριώδες του 

χαρακτήρος τους, η πράξη του Βιτέλλιου -την οποία δεν έχουµε λόγους να 

αµφισβητήσουµε 70- δείχνει µια πρακτική απέναντι στο νεκρό σώµα του εχθρού ή, 

στην περίπτωση µας, του συµπολίτη που έγινε αντίπαλος και εχθρός, και ξέρουµε 

πως αυτή η περίπτωση, της εµφύλιας διαµάχης, πυροδοτεί ακραίες συµπεριφορές. 

Του αρνούνται την ταφή για να τον εξευτελίσουν και νεκρό, όπως θα το έκαναν, 

ενδεχοµένως, αν συλλαµβανόταν ζωντανός. Ο ηττηµένος δεν έχει δικαιώµατα. Η 

ήττα του συνεχίζεται και µετά το θάνατό του.  

 Τα άταφα πτώµατα που δηµιουργεί ένας πόλεµος δεν ανήκουν πάντα σε 

στρατιώτες. Κάποτε και οι πολίτες µιας πόλης που πολιορκήθηκε και κατακτήθηκε 

κείνται στους δρόµους της άταφοι, αποτρόπαιο θέαµα για τους επιζήσαντες 

συντοπίτες, υπόµνηση της πιθανότητας που πάντα τους απειλεί: 

�ν δ� �δε�ν τ�ς πόλεις µεστ�ς �τάφων σωµάτων κα� νεκρούς �µα 

νηπίοις γέροντας �ρριµµένους γ�ναι� τε µηδέ τ�ς �π' α�δο� 

σκέπης µετειληφότα.71

                                                           
69 Σουητώνιος, "Βιτέλλιος", Χ, 3  και ∆ίων Κάσσιος, LXIV, 1, 3, που για να επιτείνει την απανθρωπία 

του ανδρός σηµειώνει πως µπόρεσε να δει στο Λούγδουνο και την Κρεµώνα αγώνες µονοµάχων, λες 

και δεν τον είχαν φτάσει τόσα πτώµατα που είχε αντικρίσει.  

70 Τουλάχιστον τη βασική άρνηση, γιατί η λεπτοµέρεια µε το κρασί µπορεί να είναι και υπερβολή του 

Σουητώνιου που αρέσκεται σε δραµατικές  εντάσεις. 

71 Ιώσηπος, Ιουδαϊκός Πόλεµος, ΙΙ, 465. 
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γράφει ο Ιώσηπος για τις σφαγές των Ιουδαίων από τους Σύριους (που µε τη σειρά 

τους απάντησαν µε βία στις αντίστοιχες βιαιοπραγίες των Ιουδαίων). Στην περιγραφή 

του  φαίνεται η διάθεση του ιστορικού να τονίσει το θλιβερό και αποτρόπαιο τέλος 

αυτών των ανθρώπων και να µεταδώσει στον αναγνώστη το τραγικό βάθος των 

παθηµάτων του λαού του. Η αναφορά όµως της αιδούς είναι αποκαλυπτική: το άταφο 

νεκρό σώµα είναι ντρόπιασµα του νεκρού. Ένα άταφο σώµα είναι ένα ξεγυµνωµένο 

σώµα σε δηµόσια θέα, φαίνεται να λέει ο Ιώσηπος. Οι νεκροί αυτοί µοιάζουν να 

έχασαν κάθε ατοµικότητα. Η ατοµικότητά τους εξαφανίστηκε µέσα στη βέβηλη 

στέρηση ταφής. Η ιδιωτικότητα του θανάτου τους καταργήθηκε. Aποσπάστηκαν από 

τη µήτρα των ταφικών εθίµων τους και στερήθηκαν τις φροντίδες των οικείων τους. 

Η αταφία έγινε όνειδος και εξορία, οι νεκροί έγιναν ξένοι.  

 Ο φοβερός λιµός που χτύπησε την πόλη των Ιεροσολύµων κατά τη διάρκεια 

της πολιορκίας από τους Ιουδαίους -και που η περιγραφή από τον Ιώσηπο είναι ένα 

από τα συγκλονιστικότερα κείµενα της Ιστορίας- δηµιούργησε σωρούς πτωµάτων 

που η προχωρηµένη σήψη τους γέµιζε ανυπόφορη οσµή την πόλη. Οι συµµορίες που 

λυµαίνονταν τα τελευταία αγαθά της πόλης και σκύλευαν τους νεκρούς, διέταξαν την 

ταφή τους µε δηµόσια έξοδα κι όταν ο µεγάλος αριθµός τους δεν επέτρεπε πια 

γρήγορη ταφή, άρχισαν να πετούν τα πτώµατα στις χαράδρες. Και: 

Περιι�ν δ� ταύτας � Τίτος �ς �θεάσατο πεπλησµένας τ�ν νεκρ�ν 

κα� βαθ�ν �χ�ρα µυδώντων τ�ν �πορρέοντα τ�ν σωµάτων, �στέναξέ 

τε κα� τ�ς χε�ρας �νατείνας κατεµαρτύρατο τ�ν Θε�ν, �ς ο�κ ε�η  

τ� �ργον  α�το�.72

 Ο Ιώσηπος επιθυµούσε προφανώς να δείξει την απανθρωπία και την ιερόσυλη 

διάθεση των ληστών, γι' αυτό και παραθέτει την παρατήρηση του Τίτου, που 

                                                           
72 Ibid., 5, 519.  
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αποκηρύττει τη βδελυρή πράξη και ζητά να µην επωµιστεί το µίασµα. Ωστόσο, η 

παράθεση του επεισοδίου δείχνει και πόσο αποτρόπαιο θέαµα ήταν γενικά ο άταφος 

νεκρός και πόσο ήταν απαράδεκτη η αταφία στο νου των Ρωµαίων. Γι' αυτό κάθε 

φορά που µαρτυρείται ένα παράδειγµά της, το περικείµενο είναι γεµάτο αρνητικά 

υπονοούµενα και υπαινιγµούς .  παραδίδεται δε ως εξαίρεση, για να τονίσει 

χαρακτήρες ανάλγητους και απεχθείς ή καταστάσεις αποτρόπαιες και ακραίες.  Ο 

λόγος του συγγραφέα επανεγγράφει στο νου των αναγνωστών του το γεγονός, τους 

κάνει  µάρτυρες του ψόγου, τους υποχρεώνει να δουν κατάµατα το µίασµα. Οι άταφοι 

νεκροί είναι από τις θεαµατικότερες όψεις του θανάτου του αρχαίου κόσµου. Ίσως 

είναι το είδος των πηγών µας βεβαίως, αλλά σε σχέση µε προηγούµενες περιόδους 

παρουσιάζεται µια µεγαλύτερη τάση καταγραφής, µια  επιµονή στην παρουσίαση και 

περιγραφή εγκατάλειψης νεκρών και υποχρεωτικής αταφίας. 

*** 

Άταφοι νεκροί υπάρχουν από όλα τα κοινωνικά στρώµατα, από τον δούλο 

µέχρι τον αυτοκράτορα. Με νόµο η πόλη των Ποτιόλων73  τιµωρούσε µε πρόστιµο 60 

σησερτίων όποιον εγκατέλειπε άταφο πτώµα. Το αρκετά υψηλό πρόστιµο δείχνει πως 

Νεκροί δούλοι άταφοι ή κακοθαµµένοι  δεν ήταν άγνωστη 

τούτη η πράξη, µάλλον το αντίθετο. Στον ίδιο νόµο εµφανίζεται η πιθανότητα να 

υπάρχει έξω από την πόλη των Ποτιόλων ένα ειδικό µέρος όπου εγκαταλείπονταν τα 

πτώµατα όσων στερούνταν δικαίωµα ταφής για να σαπίσουν στην ύπαιθρο αλλά οι 

ειδικοί ερίζουν ακόµη γύρω από τις πιθανές αναγνώσεις µιας αµφίσηµης φράσης του 

                                                           
73 Αnnee Εpigraphique 1971, νο.88 (βλ. και το 89 από την Κύµη αλλά η µεγάλη καταστροφή του 

κειµένου δεν επιτρέπει παρά εικασίες). 
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διασωθέντος κειµένου: "ubi plura cadavera erunt"74. Στο κείµενο του νόµου ωστόσο 

δεν καθορίζεται σε ποιους ανήκαν αυτά τα πτώµατα και γιατί αυτοί στερήθηκαν την 

ταφή. Τιµωρία ή αδιαφορία; Ποιων τα πτώµατα βρίσκονται σ' αυτόν το τόπο; Με 

µεγάλη πιθανότητα ένα µέρος τους ήταν νεκροί κατάδικοι. ∆εν µπορεί να ήταν όµως 

οι µόνοι. Η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού που ήρθε ως συνέπεια της αποδυνάµωσης 

των αρχαίων πόλεων, η απίσχναση  παραδοσιακών αξιών και τα µεγάλα ποσοστά 

θανάτου, ιδίως ανάµεσα στους φτωχούς, που κινδύνευαν να µην έχει µείνει κανείς 

από την οικογένειά τους για να τους θάψει, οδήγησαν σε µια ανασφάλεια ως προς τα 

ζητήµατα της ταφής και στον πολλαπλασιασµό των ταφικών λεσχών (εταιρείαι  ή 

collegia)75. Φαίνεται πως ένας από τους µεγάλους φόβους της εποχής  ήταν να µη  

πεθάνει κανείς σε ξένη πόλη, γι' αυτό και οι κανονισµοί τέτοιων ταφικών λεσχών, που 

καθορίζουν λεπτοµερειακά τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα µέλη τους, έχουν 

συµπεριλάβει άρθρα για τη µεταφορά του πτώµατος και την ταφή του.  

                                                           
74 O Bodel (1994, για τη χρονολογία, σηµ. 19) θεωρεί ότι το κείµενο µιλά για συγκεκριµένο µέρος 

όπου αφήνονταν τα πτώµατα, επίσης J.- Ch. Dumont,  " L' enlevement du cadavre" στο Fr. Hinard, 

(επιµ.)  La Mort au Quotidien dans le monde Romain, σσ. 181-187, αλλά υπάρχουν και σοβαρές 

αντιρρήσεις, όπως Gardner και Wiedemann, The Roman Household. A Sourcebook, που µεταφράζουν 

ως "είτε τα πτώµατα όταν ήταν πολλά" προδίδοντας όµως τον περίεργο µέλλοντα της φράσης. 

75 Για τα ζητήµατα των ταφικών λεσχών συµβουλευθήκαµε : J.C. Kloppenborg, "Collegia and Thiasoi, 

Issues in Function, Taxonomy and Memebership" στο J.C. Kloppenborg και St. G. Wilson, (επιµ.)., 

Voluntary Associations in the Graeco-Roman World, 16-30, αλλά και την κατατοπιστική εισαγωγή του 

Stephen Wilson (ibid., σσ. 1-15). Επίσης, Ο.Μ. Van Nijf, The Civic World of Professional Associations 

in the Roman East , και ειδικά το κεφάλαιο "Funerary Activities of Professional Associations in the 

Roman East" (σσ. 31-69), µε του οποίου τη βασική θέση, πως οι ταφικές λέσχες δηλαδή ήταν επιλογή 

περισσότερο από ανάγκη, διαφωνούµε. 
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Βέβαια το θέµα των ταφικών λεσχών είναι εξαιρετικά περίπλοκο για να το 

προσπεράσει κανείς µε µια τέτοια σχεδόν απλοϊκή παρατήρηση. Εκτός αυτού που 

προαναφέρθηκε, πολλοί άλλοι λόγοι ώθησαν στην άνθισή τους. Ανάµεσά τους, η 

ακριβή τιµή µιας κηδείας, ειδικά αν επρόκειτο για αποτέφρωση, µε όλα τα 

συµπαροµαρτούντα της, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένας από τους βασικότερους. Η 

συµµετοχή σε µια ταφική λέσχη εξασφάλιζε τουλάχιστον πως, ό,τι κι αν γινόταν, το 

µέλος θα είχε µια αξιοπρεπή ταφή και κάποιοι θα τον φρόντιζαν επίσης και µετά το 

θάνατό του, προσφέροντάς του τις απαραίτητες µεταθανάτιες τιµές. Γιατί όσο ακριβή 

κι αν ήταν η τακτική συνδροµή στη λέσχη, κόστιζε πάντως λιγότερο να πληρώνει 

κανείς την κηδεία του σε δόσεις, για να µείνουµε µόνο στις περιπτώσεις ανθρώπων µε 

περιορισµένα οικονοµικά µέσα76.  

Μια κατηγορία πιθανών ατάφων νεκρών ήταν  οι δούλοι, επίσης, ειδικά οι 

ανήµποροι γέροι και οι άρρωστοι που εκδιώκονταν από τα σπίτια των δεσποτών τους. 

Ο Κάτων ο Πρεσβύτερος µάλιστα είχε προτείνει να τους  ξεφορτώνονται ως άχρηστο 

υλικό, να τους ξεπουλούν σαν τα παλιά ηνία και τις άµαξες77. Ωστόσο, δεν ήταν όλοι 

οι δεσπότες τόσο απάνθρωποι. Σε µια επίδειξη ευαισθησίας -που δεν ξέρουµε ως ποιο 

σηµείο αποτελεί προϊόν ρητορείας- ο Πλίνιος ο Νεώτερος γράφει  σε επιστολή του  

Confecerunt  me infimirmitates meorum, mortes etiam, et quidem iuvenum. Solacia duo 

nequaquam paria tanto dolori, solacia tamen: unum facilitas manumittendi (videor enim non 

                                                           
76 Πβ. την, ατεκµηρίωτη, διαφωνία του Van Nijf, The Civic World of Professional Associations in the 

Roman East,  σσ. 32-33, ο οποίος όµως έχει δίκιο όταν υποστηρίζει ότι ο βασικός όγκος των µελών 

ενός collegium  ανήκε στον plebs media. 

77 Cato Maior, Agricultura, 27 και Πλούταρχος, "Κάτων", 4, 4. 
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omnino immaturos perdidisse, quos iam liberos perdidi), alterum quod permitto servis quoque 

quasi testamenta facere, eatque ut legitima custodio78  

Είναι ήδη αρκετά βήµατα µπροστά από τον Κάτωνα : όταν ο δούλος δεν είναι 

πια χρήσιµος, όταν µάλλον δεν καταφέρνει να κερδίζει το ψωµί του λόγω ηλικίας ή 

ασθενείας ελευθερώνεται, επειδή έτσι ο θάνατος είναι λιγότερο σκληρός. Ο Πλίνιος 

το παρουσιάζει ως προσωπική επιλογή .  δεν θεωρεί πως οφείλει να το προτείνει ως 

γενική αρχή. Άλλωστε και η απελευθέρωση αυτή εκτός από ανθρωπιστική, είναι 

επίσης συµφέρουσα για τον δεσπότη. Οι δεσπότες δεν ξόδευαν χρήµατα για 

άχρηστους δούλους και τους άφηναν να πεθαίνουν χωρίς φροντίδα,  πετώντας τους 

στο δρόµο, όταν αρρώσταιναν ή όταν γερνούσαν πολύ. Γι' αυτό ο Κλαύδιος 

αναγκάστηκε µε νόµο να θεσπίσει την αυτόµατη απελευθέρωση εγκαταλελειµµένου 

δούλου: 

�πειδή τε πολλο� δούλους �ρρωστο�ντας ο�δεµι�ς θεραπείας �ξίουν 

�λλ� κα� �κ τ�ν ο�κι�ν �ξέβαλλον, �νοµοθέτησε πάντας το�ς �κ 

το� τοιούτου περιγενοµένους �λευθέρους ε�ναι. 79

 Αν µη τι άλλο, πάντως, ο θάνατός τους ανακοινωνόταν και επισηµοποιούταν. 

Ανάµεσα στα πιστοποιητικά θανάτου που εξέδιδαν οι ειδικά εντεταλµένοι γιατροί 

στην Αίγυπτο, σώζονται αρκετά που αφορούν δούλους, όπως το παρακάτω:  

 Φιλίσκωι �γλή(µπτορι) γερδ(διακου) / παρ� Σαραπίωνος το� 

Σαρα(πίωνος). / � δο�λος µου �πολλοφάνης / γ�ρδιος 

                                                           
78 Plinius, Epistulae, VIII, 16, Loeb. ( ελεύθερη µετάφραση: Πολύ στενοχωρήθηκα µε τις ασθένειες 

των δούλων µου και µε τους θανάτους επίσης µερικών από τους νεότερους. ∆υο πράγµατα όµως 

κάπως µε παρηγορούν, αν και είµαι ακόµη αναστατωµένος: είµαι πάντα έτοιµος  να παραχωρήσω την 

ελευθερία σε κάποιους σκλάβους µου κι έτσι ο θάνατος είναι λιγότερο σκληρός όταν πεθαίνουν 

ελεύθεροι και επιτρέπω σε όσους παραµένουν σκλάβοι να κάνουν ένα είδος διαθήκης την οποία και 

θεωρώ ένα είδος νόµιµης δέσµευσης).  

79 ∆ίων  Κάσσιος, LXI, 29, 72 . 
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�ναγραφόµενος/ �π’ �µφόδου Τεγµούθεως/ �τελε(ύτησεν) �ν τ�ι 

ξ�νιη / τ�ι �νεστ�τι ζ΄ (�τει) Νέρωνο(ς)/ Κλαυδίου Καίσαρος 

Σεβαστο� Γερµανι[κ(ο�)/ Α�τοκράτορος. ∆ιό �ξι�/ �ναγραφ�ναι 

το�τον/ �ν τ�ι τ�ν τετελε(υτηκότων)/ τ�ξει κα� �µν�ωι/ Νέρωνα 

Κλαύδιον Καίσαρ[α/ Σεβαστόν Γερµανικόν Α�τοκρά(τορα)/ �ληθηι 

ε�ναι. / �τους ζ Νέρωνος Κλαυδίου/ Καίσαρος Σεβαστο� Γερµανικο 

Α�τοκρά(τορος)/ Με(χείρ) κζ΄ Σεβα(στηι)./80

 Ποιος αναλάµβανε, λοιπόν, ταφή τους; Μερικοί συµµετείχαν σε ταφικές 

λέσχες. Για τη συµµετοχή τους σ' ένα τέτοιο collegium ήταν απαραίτητη η συναίνεση 

του δεσπότη τους81.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιγραφή του Lanuvium82 (γύρω στο 

136), η οποία περιέχει το καταστατικό µιας θρησκευτικής (και ταφικής83) λέσχης 

αφιερωµένης στη Diana. Σ' αυτήν διαβάζουµε πως, αν σκλάβος, µέλος της λέσχης, 

πεθάνει και ο δεσπότης του αρνηθεί χωρίς λόγο να παραδώσει το σώµα του για ταφή, 

τότε η λέσχη οφείλει να κάνει κανονικά την κηδεία, θάβοντας στη θέση του νεκρού 

οµοίωµά του.  ∆ιασώζονται περιπτώσεις δούλων που κηδεύθηκαν µε τιµές από τους 

δεσπότες τους.  Κάποιοι µονοµάχοι, για παράδειγµα, ιδιαίτερα αγαπητοί σε 

αυτοκράτορες, όπως ο Βάτων, που, αφού υποχρώθηκε από τον Καρακάλα να 

µονοµαχήσει τρεις φορές µέσα στην ίδια µέρα, τελικά σκοτώθηκε και θάφτηκε µε 

τιµές απ' τον αυτοκράτορα.84 Αν και απελεύθερη, αξίζει να αναφέρουµε την 

                                                           
80 P. Oxyr. II 262. 

81 Digesta, 47, 22, 3,2. 

82 ILS, 7212. 

83 Aµιγείς ταφικές λέσχες (collegia tenuiorum ή funeratica),  αυτοπροσδιοριζόµενες ως τέτοιες δεν 

υπήρχαν ή καλύτερα δεν ήταν νοµικά κατοχυρωµένες πριν τον Αδριανό, (J. Kloppenborg, "Collegia 

and Thiasoi …" , στο  J.Kloppenborg και St.Wilson, St., (επιµ.), Voluntary Associations in the Graeco-

Roman World,  σσ. 16-30). 

84 ∆ίων  Κάσσιος, LXXVIII , 6. 2. 
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περίπτωση της  Σέρβιας Κορνηλίας Σαβίνας, που υπήρξε δούλη του Σέρβιου 

Κορνηλίου Ντολαµπέλα και στον τάφο της οποίας στήθηκε επιτύµβιο απ’ τον 

τελευταίο που θυµίζει πόσο καλή παραµάνα και ‘µανούλα’ υπήρξε.85 Βρίσκουµε 

δούλους, επίσης, θαµµένους στους οικογενειακούς τάφους των δεσποτών τους. 

Ωστόσο, πρέπει ένα µέρος των πτωµάτων των δούλων να εύρισκε την τελική 

ανάπαυση σε δηµόσιους αποθέτες είτε ως αυτοί που υπαινίχθη ο νόµος των Ποτιόλων 

είτε σε ταφικά φρέατα. Οι πρόχειροι οµαδικοί τάφοι που έµειναν γνωστοί  ως 

puticuli86, δεν προσέφεραν ακριβώς ό,τι εννοούµε  λέγοντας ταφή, έστω κι αν δεν 

µπορούµε να εντάξουµε τα πτώµατα που τοποθετήθηκαν εντός τους ακριβώς στα 

άταφα νεκρά σώµατα. Πρόκειται περισσότερο για αποθέτες πτωµάτων στους οποίους 

δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες, αν µη τι άλλο, της  υγιεινής. Οι νεκροί 

που θάφτηκαν πρόχειρα, υποψιαζόµαστε κάποτε και χωρίς τις απαραίτητες τιµές, δεν 

µπορούν να συγκαταλεχθούν ακριβώς στην κατηγορία των ατάφων. Όµως βρίσκονται 

περισσότερο κοντά σ' αυτούς, παρά στους άλλους που θάφτηκαν µε τον πρέποντα 

τρόπο και τις δέουσες τιµές.  

Για ένα, πάντως,  δεν υπάρχει αµφιβολία "πως ο αέρας στις πόλεις της 

ρωµαϊκής αυτοκρατορίας µύριζε άσχηµα. Ήταν γεµάτος από την οσµή  καµένων 

κρεάτων  [… …], ψηµένου ψωµιού, την αποφορά των υπονόµων και των πτωµάτων 

των νεκρών" , όπως παρατηρεί ο David Potter σε µια µελέτη του για τις οσµές στη 

                                                           
85 ILS, 4315. 

86 Πρόκειται για ταφικά φρεάτια στα οποία πετάγονται κυριολεκτικά το ένα πάνω στο άλλο 

εκατοντάδες πτώµατα. Στις ανασκαφές του Εσκυλίνου Λόφου, το 19ο αι.,  ο Lanciani που βρήκε τέτοια 

puticulli, αναφέρει πως η αποφορά ήταν ακόµη µετά από τόσους αιώνες πολύ έντονη. Άλλωστε, ο 

γραµµατικός Varro (De lingua latina, V, 25)  τα ετυµολογεί από το "putescere" ένα ρήµα που σηµαίνει  

σήποµαι. Εκεί θάβονταν δούλοι, φτωχοί ξένοι κτλ. Από τον πρώτο προχριστιανικό αιώνα και µετά 

ουσιαστικά εξαφανίζονται (βλ. σηµ. 19). 
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Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία87. Κανένα άρωµα δεν ήταν τόσο δυνατό, ώστε, µε την 

ευγένεια της οσµής του, να καλύψει αυτήν την αποφορά, που  νικούσε τους ευώδεις 

καπνούς του λιβανιού που συνήθιζε να καίει η ρωµαϊκή αριστοκρατία στις κηδείες 

της88. 

*** 

Ο  Dοnαld Kyle στο πρόσφατο βιβλίο του Spectacles of death in Ancient 

Rome  έθεσε ένα ενδιαφέρον ερώτηµα: πού θάβονταν τα εκατοντάδες πτώµατα που 

δηµιουργούσαν κατά καιρούς τα πολυάνθρωπα αιµατηρά θεάµατα της αρένας. Ακόµα 

Υδάτινοι τάφοι  κι αν δεχτούµε πως φυσικά και δεν πέθαινε πάντα ένας 

από κάθε ζεύγος µονοµάχων, σε διοργανώσεις όπως αυτές του Καίσαρα το 65 π.Χ. ή 

τον θρίαµβο του Τραϊανού, το 107, εκατοντάδες άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους89. Ο 

Kyle προτείνει να δεχτούµε πως ο Τίβερης ήταν "η τελική λύση" για έναν µεγάλο 

αριθµό πτωµάτων από την αρένα. Αν και ο συγγραφέας υπερβάλλει υποστηρίζοντας 

ότι το σύνολο σχεδόν των νεκρών µονοµάχων, αλλά και των εκτελεσµένων κατά 

καιρούς αντιπάλων της εκάστοτε νικήτριας πολιτικής µερίδας, ριχνόταν στον Τίβερη. 

Άλλωστε, εκτός από τις περιπτώσεις, που υπάρχει ρητή αναφορά, δεν µπορούµε να 

                                                           
87 D. Potter, "Odor and power in the Roman Empire", στο J. Porter, (επιµ.), Construction οf the 

classical body, σσ. 169-189. 

88 Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Historia Naturalis, XII, 83,   διασκεδαστικές υπερβολές για το λιβάνι που 

έκαψε ο Νέρων στην κηδεία της Ποπαίας. 

89J.C. Edmondson, “Dynamic Arenas: Gladiatorial Presentations in the City of Rome and the 

Construction of Roman Society during the Early Empire” στο W. Slater, (επιµ.) Roman Theater and 

Society, (1996), σ. 71, παράθεση της επιγραφής Inscr. It. 13. 1 όπου αναφέρονται νούµερα µε δεκαδικά 

για τα ζεύγη των µονοµάχων που έλαβαν µέρος στον θρίαµβο που διοργάνωσε ο Αδριανός για να 

τιµήσει τη νίκη του Τραϊανού. 
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είµαστε σίγουροι πως η επίδειξη του γάντζου90 ή οι απειλητικές κραυγές 

συνοδεύονταν από πραγµάτωση της πράξης. Αν ήταν έτσι τα πράγµατα, ο Τίβερης θα 

έπρεπε να µοιάζει µε τον Γάγγη, όπου ρίχνουν τα σώµατα των νεκρών τους οι Ινδοί 

(κάποιες θρησκευτικές οµάδες τουλάχιστον), και τέτοια εικόνα του ποταµού δεν 

σώζεται σε καµιά µαρτυρία. Ωστόσο, πράγµατι, δεν µπορούµε να µη δεχτούµε πως 

ένα µεγάλο µέρος των πτωµάτων που παρήγε η αρένα και οι σχετικοί χώροι θα πρέπει 

να χάνονταν στα νερά του ποταµού και να κατέληγαν στη θάλασσα91. 

*** 

Οι επιφανείς νεκροί είθισται να θάβονται στο Πεδίο του Άρεως. Ήταν τόσο 

βαθιά ριζωµένη αυτή η αντίληψη, ώστε , αν και ο Ποµπήιος είχε ζητήσει να ταφεί 

στην έπαυλή του στο Αλβανόν Όρος, ο λαός απαίτησε, και η απαίτησή του έγινε 

δεκτή, να ταφεί οπωσδήποτε και αυτός στο Πεδίο του Άρεως.  Ωστόσο συχνά        

Ο κακός θάνατος του επιφανούς   αυτοκράτορες που δεν 

έχαιραν της αγάπης του λαού,  µερίδας του λαού είναι προτιµότερο να πούµε, όχι 

µόνο δεν θάβονταν εκεί αλλά, αντιθέτως απειλούνταν από εξαγριωµένα πλήθη πως 

δεν θα θαφτούν καν, τιµωρία και ατίµωση. Το συνηθέστερο ήταν να ίπταται ως 

απειλή η ρίψη του πτώµατος στον Τίβερη. Έτσι, εξοµοιώνεται ο αυτοκράτορας µε 

τους κοινούς καταδίκους αλλά και µε τους στασιαστές που ο εκάστοτε έχων την 

εξουσία µετατρέπει από προσωπικούς εχθρούς σε εχθρούς της πατρίδας. Για 

παράδειγµα, ο Κόµοδος επιφύλαξε µοίρα σκληρή  στους γιους του στασιαστή 

Κλεάνδρου: αφού έσυραν τα σώµατά τους σ' ολόκληρη την πόλη και τα υπέβαλλαν  

σε κάθε βάσανο, τέλος κοµµατιασµένα τα πέταξαν στους οχετούς, οι οποίοι, ως 

                                                           
90 Πρόκειται για το άγκιστρο µε το οποίο έσερναν το σώµα του εκτελεσµένου για να το πετάξουν στις 

gemoniae scalae.  

91 D. Kyle, Spectacles of Death in Ancient Rome,  σσ. 213-241. 
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γνωστόν, οδηγούσαν στον Τίβερη92. Ο ευτελισµός του νεκρού σώµατος και κυρίως ο 

διαµελισµός του93 είναι συνέχεια και προέκταση της τιµωρίας: η ταφή και οι νεκρικές 

τιµές είναι το δεδοµένο, η στέρησή τους όχι µόνο απαξιώνει το νεκρό, δείχνει το 

µίσος του κόσµου γι’ αυτόν αλλά και του στερεί τον οριστικό θάνατο, αφού η ταφή, 

πέρα από όλα τα άλλα, είναι οριστικοποίηση του θανάτου και η σύµφωνη µε τα έθιµα 

αξιοπρεπής και τιµηµένη ταφή επιτρέπει στο νεκρό την οριστική το µετάβαση στον 

άλλο κόσµο και την  ανάπαυσή του94. Ο Σουητώνιος αναφέρει  πως το εξαγριωµένο 

πλήθος εκφράζει το µίσος του για τον αυτοκράτορα Τιβέριο, που ο ιστορικός 

παρουσιάζει σκληρό, ανάλγητο, και τον αποκαλεί "τύραννο"95, ζητώντας αντί για το 

                                                           
92 Ηρωδιανός, Ι, 13, 6 [οι παραποµπές από τη σειρά Ελλήνων Συγγραφέων της Classical Library των 

εκδ. Loeb]. 

93 Γι' αυτό µορφές θανατικής ποινής που είχαν ως αποτέλεσµα τη λύση της ακεραιότητας του σώµατος, 

όπως ο αποκεφαλισµός, ήταν εξαιρετικά ατιµωτικοί. Ενδεικτικός ο αποκεφαλισµός του Γάλβα και 

κυρίως ο τρόπος που περιφέρουν και περιγελούν το αποτµηθέν κεφάλι ( Σουητώνιος, "Γάλβας", ΧΙΧ, 

2-ΧΧ και ∆ίων Κάσσιος, LXIII, 6, 3-51 ).  Συχνά σε τέτοιες θανατώσεις καταδικάζονταν οι προδότες ή 

οι θεωρούµενοι ως προδότες (π.χ. Ματέρνος και Κλέανδρος που κατηγορήθηκαν ως συνοµώτες στον 

Κόµµοδο, Ηρωδιανός, Ι, 10, 7 και Ι, 13, 6). Ο Νέρων, λίγο πριν  την αυτοκτονία του έµαθε ότι η 

Σύγκλητος τον ανακήρυξε εχθρό της πατρίδας, γι' αυτό νοιάζεται πάνω απ' όλα να µην αφήσουν οι 

ακόλουθοί του κανένα να του πάρει το κεφάλι του µετά το θάνατό του (Σουητώνιος, "Νέρων",     

XLIX, 4).  

94 Ο νεκρός που δεν έχει ταφεί ή δεν έχει δεχτεί την πρέπουσα ταφή γίνεται φάντασµα αλλά και 

φαντάσµατα επισκέπτονται τους ζωντανούς που έχουν κάτι παραµελήσει σε σχέση µε το νεκρό, 

ενδεικτικά: Σουητώνιος, "Καλλιγούλας", LXI, και "Όθων", VII,  Λουκιανός, Φιλοψευδής ,Πλίνιος ο 

Νεότερος, Epistulae, 7. 27, 5-11. Βλ. επίσης σηµ. 61. 

95 Παρουσιάζει ενδιαφέρον η σύγκριση αυτής της εικόνας του Τιβερίου µε αυτήν που δίνει ο Ευσέβιος 

στην  Εκκλησιαστική Ιστορία του (Β, 2, 5-6) δανειζόµενος µια παράξενη πληροφορία από τον 

Τερτυλλιανό. Ο Τερτυλλιανός  (Apologeticum, V, 1-2) επιµένει ότι ο Τιβέριος πληροφορηθείς περί της 
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πεδίο του Άρεως, το πτώµα του να πεταχτεί στον Τίβερη, κάνοντας λογοπαίγνιο και 

µε το όνοµα του: «Tiberium in Tiberim»96. Η Ηistoria Augusta  αναφέρει πως  λαός 

και συγκλητικοί ήθελαν να πετάξουν το πτώµα του Κόµοδου στον Τίβερη µε τον 

γάντζο, όπως έκαναν στους εγκληµατίες:   

  Corpus eius ut uncotraheretur atque in Tiberim mitteretur, senatus et populus postulavit .97

Ο ∆ίων, εχθρικός επίσης απέναντι στον γιο του Μάρκου Αυρήλιου, δεν 

επιβεβαιώνει ακριβώς την πληροφορία, αλλά και αυτός λέει πως ήθελαν λαός και 

βουλή να ατιµάσουν το νεκρό σώµα του αυτοκράτορα98. Λίγο µας ενδιαφέρει η 

αλήθεια του συγκεκριµένου γεγονότος αυτή τη στιγµή. Το σηµαντικό είναι πως η 

απειλή της ρίψης στον Τίβερη ως ατίµωση και τιµωρία του νεκρού ηγεµόνα είναι µια 

σταθερά στο νου των ανθρώπων και πως οι συγγραφείς επιµένουν στην παρουσίασή 

της.  

Ένα νόστιµο σχετικό ανέκδοτο σώζει ο Σουητώνιος που θέλοντας να δείξει 

την φιλαργυρία του Βεσπασιανού γράφει:  

Ακόµα και στην κηδεία του, ο Φάβορ, ένας έµπειρος µίµος, φορώντας τη µάσκα του, και, 

σύµφωνα µε τη συνήθεια που επικρατούσε, µιµούµενος  τις πράξεις και τα λόγια του νεκρού 

κατά τη διάρκεια της ζωής του, ρώτησε απερίφραστα τους επιτρόπους πόσο θα στοίχιζε η 

ταφή και η νεκρική ποµπή του .  και µόλις άκουσε την απάντηση: ‘∆έκα εκατοµµύρια 

                                                                                                                                                                      
διδασκαλίας του Ιησού, ζήτησε από την Σύγκλητο τη θεοποίησή του, πράγµα που εκείνη αρνήθηκε. 

Και ο Τιβέριος υπό το φως αυτής της υποτιθέµενης πράξης του αντιµετωπίζεται θετικά. 

96 Suetone, Vie de douze Cesars, Tibere, LXXV. Για τις κραυγές που συνοδεύουν µια καταδίκη D. 

Potter, "Performance, Power, and Justice in the High Empire" στο W. Slater, (επιµ., σσ. 129-159 και 

ειδικά, σσ. 140-141. 

97 [ στο σώµα του να περάσουν γάντζο και να το πετάξουν στον Τίβερη, απαίτησε η Σύγκλητος και ο 

λαός]  Scriptores, Historiae Augustae, “Commodus Antoninus”, XVII, 4 [οι παραποµπές από την σειρά 

Λατίνων Συγγραφέων της Classical Library  των εκδ. Loeb]. 

98 ∆ίων Κάσσιος, LXXIV, 2. 
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σησερτίους’ , αναφώνησε, ‘∆ώσε µου εκατό χιλιάδες και πέταξέ µε ακόµα και τον         

Τίβερη’ .99

Ο Τίβερης δεν είναι η µόνη εκδοχή ατιµωτικής ‘ταφής’ . Οι πηγές µας 

παρουσιάζουν  το Γάιο Καλιγούλα ως τέρας, αν και στις αρχές της ηγεµονίας του 

παραδέχονται πως υπήρξε αγαπητός στο λαό. Ο Σουητώνιος, στη βιογραφία που του 

αφιερώνει, παρουσιάζει  έτσι την τύχη του νεκρού σώµατός του µετά τη δολοφονία 

του:  

Το πτώµα του µεταφέρθηκε κρυφά στους κήπους του Λαµία και, αφού µισοκάηκε σε 

πρόχειρη φωτιά, θάφτηκε κάτω από ένα ελαφρύ στρώµα χόρτου.100

Οι πηγές µας, φιλοσυγκλητικές στην πλειοψηφία τους, αφού οι περισσότεροι 

συγγραφείς είναι είτε οι ίδιοι συγκλητικοί είτε ανήκουν στην τάξη των ιππέων ή 

κατέχουν πάντως αξιώµατα101, συχνά υπάκουες  στο πνεύµα της εποχής που 

αρέσκεται στην ανεκδοτολογία και το παράδοξο, δίνουν έµφαση σε λιγότερο ή 

περισσότερο καλά τεκµηριωµένες πληροφορίες και παρουσιάζουν συχνά τον 

αυτοκράτορα που απορρίπτουν να πεθαίνει µε θάνατο κακό και να θάβεται άθλια. Ως 

ένα σηµείο, κάτι τέτοιο είναι λογικό και αναµενόµενο να έχει συµβεί πραγµατικά, τη 

βοηθεία των πολιτικών αντιπάλων που ξεσηκώνουν τα πλήθη. Η επιµονή των πηγών 

αυτών, όµως, δείχνει  µε το µελοδραµατικό κρεσέντο της ατιµωτικής ταφής µια τάση 

να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να δείξουν πως καθένας έχει το θάνατο που του 

                                                           
99 Σουητώνιος, "Ο αποθεωµένος Βεσπιανός", ΧΙΧ, 2. 

100 Σουητώνιος, "Καλιγούλας", LXI. Παρόµοια και για τον ∆οµιτιανό που «το σώµα του µεταφέρθηκε 

πάνω σε µια ευτελή νεκροφόρα από κοινούς νεκροθάφτες», αποτεφρώθηκε από την Φυλλίδα, την 

τροφό του, στο κτήµα της και κατόπιν οι στάχτες του µεταφέρθηκαν µυστικά στο ναό των Φλαβίων 

και αναµίχτηκαν  µε τις στάχτες της κόρης του Τίτου, της Ιουλίας, που την είχε αναθρέψει 

(Σουητώνιος, "∆οµιτιανός", XVII, 3). 

101 F. Millar, A  study of  Cassius Dio,  σσ. 5-6 
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αξίζει. Η ιστορία, έτσι όπως τη γράφουν αυτές οι πηγές, εντάσσει µέσα στην τιµωρία 

που επιφυλάσσεται στο νεκρό σώµα και τον αιώνιο ευτελισµό της µνήµης. Κάθε 

φορά που κάποιος διαβάζει το κείµενο το οποίο αφορά τον θάνατο και τη διαχείριση 

του νεκρού σώµατος τους, ανάγνωση à haute voix102,  θα επαναλαµβάνεται η 

ατίµωση103.  

Η ατίµωση της στέρησης ταφής ήταν µια απειλή για συλληφθέντες ευγενείς 

που αντιµετώπιζαν παντοειδείς κατηγορίες περί συνωµοσίας. Ο Σουητώνιος σώζει 

µια πληροφορία, για την οποία ούτε ο ίδιος δεν είναι σίγουρος πως είναι αληθής, 

αλλά η αξία της δεν είναι στην αλήθεια της, όσο στην αντίληψη που υποκρύπτει. Ο 

Τιβέριος συνέλαβε και φυλάκισε τα εγγόνια του, τους γιους του Γερµανικού, Νέρωνα 

και ∆ρούσο. "Υπάρχει η γνώµη ότι ο Νέρων οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, όταν ο 

δήµιος, που δήθεν είχε έρθει κατά διαταγή της Συγκλήτου, του έδειξε τον γάντζο"104. 

Η όλη κίνηση δηλώνει εκτέλεση δια απαγχονισµού και κατόπιν ρίψη του πτώµατος 

στον Τίβερη, αφού προηγουµένως θα το είχαν σύρει στις gemoniae scalae µε ένα 

γάντζο.  

Ο απαγχονισµός, όπως και εν µέρει ο στραγγαλισµός αλλά και η σταύρωση µε 

όλες τις παραλλαγές της, ήταν από τους πλέον ατιµωτικούς θανάτους. Μάλιστα, ο 

απαγχονισµός ως τρόπος αυτοκτονίας µπορούσε να γίνει  αιτία στέρησης ταφής, 

τουλάχιστον για τους άντρες. Μια επιγραφή από την Ούµπρια µας πληροφορεί πως 

                                                           
102 Άλλες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, όπου συνυπάρχει στέρηση ταφής, έστω και παροδική,  είτε 

ελλιπής φροντίδα, Γάλβας (Σουητώνιος, "Γάλβας" ΧΧ και ∆ίων Κάσσιος, LXIII, 6, 3-51), Περτίναξ 

(∆ίων Κάσσιος, LXXIV, 10, 2-3, Scriptores Historiae Augustae, "Pertinax", 24, 8-9). 

103 Άλλες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, όπου συνυπάρχει στέρηση ταφής, έστω και παροδική,  είτε 

ελλιπής φροντίδα, Γάλβας (Σουητώνιος, "Γάλβας" ΧΧ και ∆ίων Κάσσιος, LXIII, 6, 3-51), Περτίναξ 

(∆ίων Κάσσιος, LXXIV, 10, 2-3, SHA, "Pertinax", 24, 8-9). 

104 Σουητώνιος, "Τιβέριος"  LIV, 2. 

 73



κάποιος χάρισε στην πόλη του ένα κοµµάτι γης για να χρησιµοποιηθεί ως 

νεκροταφείο, απαγορεύοντας, όµως, την ταφή σε µονοµάχους, ανθρώπους που 

ασκούσαν κακόφηµα επαγγέλµατα και αυτούς που είχαν αυτοκτονήσει δι' 

απαγχονισµού105. Λόγοι έχουν προταθεί πολλοί κατά καιρούς106, κανένας δεν ήταν 

απολύτως πειστικός για να εξηγήσει ένα φαινόµενο που αφορούσε επίσης και τον 

ελληνικό κόσµο. Ίσως η πιο ολοκληρωµένη εξήγηση είναι αυτή που πρότεινε,  στα 

µέσα του περασµένου αιώνα, ο  Franz Cumont: για να δεχτεί η γη το νεκρό, αυτός θα 

έπρεπε να έχει πεθάνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε το σώµα του να έχει κάποια επαφή µε 

τη γη, κάτι που δεν συµβαίνει µε τον κρεµασµένο (αλλά ούτε και µε τον 

σταυρωµένο). Το σώµα είναι κάθετο, σε µια ανατριχιαστική µίµηση του ζώντος 

σώµατος, µια ποταπή γελοιοποίηση της έννοιας της ζωής, αφού κρέµεται χωρίς 

κανένα έλεγχο, αιωρείται αποτρόπαια, ενώ η έκφραση του προσώπου προκαλεί τον 

τρόµο107. Έτσι, λοιπόν, τόσο ο απαγχονισµός όσο και όλα τα υπόλοιπα ήταν µέγιστη 

ταπείνωση και ο Νέρων προτίµησε την αυτοκτονία, πράξη γενναιότητας που 

                                                           
105 ΙLS 7846. Eκτενής σχολιασµός του ζητήµατος στο J. L. Voisin, "Pendus, crucifies, oscilla dans la 

Rome paienne" Latomus, 38, 1979, σσ. 422-450 και ειδικότερα 425-426. 

106 Η Υ. Grise, ("Les modes de suicide à Rome "Cahiers des Etudes Anciennes, µέρος I, 8 , 1978, 

σσ.27-48 και µέρος II, 10, 1980, σσ. 45-79 και κυρίως, "De la frequence du suicide chez les Romains" 

Latomus,  39, 1980, σσ. 17-46)  προτάσσει τις θρησκευτικές ρίζες, ο J. Bayet  ("Le suicide mutuel dans 

la mentalite des Romains" στο Croyances et Rites dans la Rome Antique, σσ. 130-176) συσχετίζει µε 

το θέµα της αναπνοής, η Ν.  Loraux, (Bίαιοι θάνατοι γυναικών στην τραγωδία, το παρουσιάζει ως ένα 

κατ' εξοχήν γυναικείο τρόπο θανάτου. 

107 Cumont, F., Lux Perpetua, σσ. 21 κ.ε. και Ν. Loraux, Bίαιοι θάνατοι γυναικών στην τραγωδία, σσ. 

45-50. Ωστόσο ο απαγχονισµός παίζει πολύ µεγάλο ρόλο στη θρησκευτική ζωή του  ελληνορωµαϊκού 

κόσµου. Στην Ελλάδα έχουµε τη γιορτή της αιώρας,  µέρος των Ανθεστηρίων, που εξιλεώνει την 

αυτοκτονία της Ηριγόνης, και στην διάρκεια της οποίας κρεµούν κούκλες από δέντρα και στη Ρώµη 

κρεµούν επίσης κούκλες στα Compitalia, γιορτή αφιερωµένη στους θεούς του Κάτω Κόσµου. 
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τουλάχιστον θα προστάτευε την τιµή του. Τα νεκρά σώµατα των δύο ανδρών πάντως 

δεν γλίτωσαν την ατίµωση της στέρησης ταφής. "Τα λείψανά τους", γράφει ο 

Σουητώνιος, διασκορπίστηκαν σε τέτοια έκταση, ώστε µε µεγάλη δυσκολία θα 

µπορούσε ποτέ κανείς να τα συγκεντρώσει"108, εννοείται για να τα θάψει µε 

αξιοπρεπή ταφή.  Όταν η εξουσία αποφασίζει, τίποτε δεν τη σταµατά και η εκδίκησή 

της δεν έχει τέλος. 

*** 

Το µένος εναντίον των αυτοκρατόρων, αλλά και ανθρώπων της οικογένειας 

και του περιβάλλοντός τους, φαίνεται πως κάποτε πήγαινε πιο µακριά. Όχι µόνο το 

σάρκινο νεκρό σώµα αλλά και τα αγάλµατά τους στόχευαν αυτοί που είχαν, ή 

θεωρούσαν πως είχαν, αδικηθεί. Έτσι η Σύγκλητος, µετά τη δολοφονία του 

∆οµιτιανού, έδωσε εντολή αµέσως να κατεβάσουν από το βουλευτήριο τις 

αναθηµατικές ασπίδες µε την εικόνα του αυτοκράτορα αλλά και να ρίξουν τις εικόνες 

του στο έδαφος109, ενώ, σύµφωνα µε το ∆ίωνα, ο Βιτέλλιος παρακολουθούσε, εν ζωή 

ακόµη, να καταστρέφονται οι ανδριάντες του110. Αυτές οι συµπεριφορές, που 

παρατηρούνται και αρκετό καιρό µετά το θάνατο του προσώπου, εµπίπτουν στην 

damnatio memoriae, και πολλές φορές οι ακρωτηριασµοί αγαλµάτων αµφιλεγοµένων 

προσώπων, που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη,  δεν είναι προϊόντα φυσικής 

φθοράς αλλά  εκούσιες καταστροφές από παλιά που προέρχονται από 

αγανακτισµένους αντιπάλους (κυρίως εξορύσσονταν οφθαλµοί και ακρωτηριάζονταν 

                                                           
108 Σουητώνιος, "Τιβέριος"  LIV, 2.  Πβ. την στάση του Τιβέριου, όπως πάλι τη διασώζει ο 

Σουητώνιος, απέναντι στη νύφη του, Αγριππίνα, που αυτοκτόνησε αρνούµενη τη λήψη τροφής 

"καυχιόταν ότι δεν την είχε στραγγαλίσει µε βρόγχο ούτε είχε πετάξει το σώµα της στους αναβαθµούς" 

(ibid., LIII, 2). 

109 Σουητώνιος, "∆οµιτιανός" ΧΧΙΙΙ. 

110 ∆ίων Κάσσιος, LXIV, 21, 2. 
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µύτες)111. Μια ενδιαφέρουσα µεταθανάτια τιµωρία, όχι σωµατική όµως, είναι αυτή 

που επέβαλλε ο Τιβέριος στη νύφη του Αγριππίνα . ανάγκασε τη Σύγκλητο να 

συµπεριλάβει τη µέρα των γενεθλίων της στις αποφράδες µέρες.112

Αν ο θάνατος του καλού ηγέτη προκαλεί µια πένθιµη γιορτή113, ο θάνατος του 

θεωρούµενου τυράννου προκαλεί ένα άγριο, γιορταστικό παραλήρηµα χαράς. Οι 

συγγραφείς µάλιστα έχουν συχνά την τάση να παρουσιάζουν τους θανάτους για τους 

οποίους µιλήσαµε παραπάνω  µε τέτοιο τρόπο που µοιάζουν ως η ανεστραµµένη 

εικόνα αυτού που ήταν το αναµενόµενο για την κηδεία ηγέτη.  Η έξαρση όπως 

περιγράφεται, αν µάλιστα στο θάνατο συµβάλλει και το µαινόµενο πλήθος, µοιάζει µε 

βακχική µανία, ενώ υπάρχει ακόµα και υποκατάστατη/συµβολική ωµοφαγία.  Το 

πλήθος δεν πενθεί, εορτάζει . το σώµα δεν τιµάται, ατιµάζεται . ο νεκρός δεν πρέπει να 

φτάσει στον Άδη, ακόµα κι αν το πλήθος έτσι διακινδυνεύει ένα φάντασµα. Ο 

τύραννος πρέπει να τυραννιστεί όπως τυράννησε και η τιµωρία πρέπει να συνεχίζεται 

και στον άλλον κόσµο. Με την τιµητική ταφή προσφέρουν στον ηγεµόνα µια 

βασιλική οδό µετάβασης στον άλλον κόσµο, του δίνουν τη δυνατότητα να είναι 

νεκρός, να βρεθεί οριστικά στον κόσµο των νεκρών ενώ, την ίδια  στιγµή, ανοίγει ο 

δρόµος της αποθέωσης.  Με τον ατιµωτικό θάνατο και την αντίστοιχη ταφή 

αποκλείουν την οδό που οδηγεί στον άλλο κόσµο. Ας παρακολουθήσουµε, για 

παράδειγµα, το τέλος του Βιτέλλιου, όπως το περιγράφει ο Σουητώνιος. Στην 

περίπτωσή του δεν πρέπει να ξεχνάµε πως ήταν οι στρατιώτες του αντιπάλου του, 

                                                           
111 Ανακοίνωση του  Eric Varner, "Punishment after Death: Mutilation of Images and Corpse Abuse in 

Imperial Rome" στο συνέδριο "Roman Bodies, Metamorphoses, Mutilation and Martyrdom", που 

οργάνωσε The British School at Rome, Ρώµη, 29-31 Μαρτίου 2001. 

112 Σουητώνιος, "Τιβέριος", LIII, 2. Πβ. την ατιµωτική µεταχείριση του νεκρού σώµατος της Αντωνίας, 

γιαγιάς του Καλιγούλα, από τον αυτοκράτορα εγγονό της, Σουητώνιος, "Καλιγούλας", ΧΧΙΙΙ, 2. 

113 Ηρωδιανός, IV, 2, 1. 
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Βεσπασιανού, οι φορείς της διαπόµπευσης και της θανάτωσης, δηλαδή πως η 

αγριότητα της µεταχείρισης στηρίζεται σε πολιτικές αντιθέσεις. Αλλά σε όλες τις 

παρόµοιες περιπτώσεις το στοιχείο της πολιτικής αντίθεσης και της παρότρυνσης του 

πλήθους ή της στρατιωτικής οµάδας από πολιτικούς -ή κάποτε θρησκευτικούς114- 

αντιπάλους του προσώπου πρέπει να θεωρείται περίπου δεδοµένη. 

Ωστόσο είχαν ήδη ορµήσει µέσα στα ανάκτορα οι στρατιώτες, που προπορεύονταν και, µη 

βρίσκοντας καµιά αντίσταση, έψαχναν, όπως συνήθως γίνεται, τα πάντα. Όταν τον 

ξετρύπωσαν από την κρυψώνα του και τον ρώτησαν ποιος είναι – γιατί τους ήταν άγνωστος-  

και αν ξέρει που βρίσκεται ο Βιτέλλιος, εκείνος προσπάθησε να τους ξεφύγει µε ψέµατα . όταν 

όµως τον αναγνώρισαν  άρχισε να τους ικετεύει ασταµάτητα να τον θέσουν υπό περιορισµό, 

ακόµα και να τον φυλακίσουν, γιατί είχε τάχα κάτι σωτήριο να εκµυστηρευθεί στον 

Βεσπασιανό, ώσπου εκείνοι, αφού του έδεσαν τα χέρια πισθάγκωνα και του πέρασαν  ένα 

χαλκά γύρω από το λαιµό, τον έσυραν καταξεσχισµένο και µισόγυµνο στην Αγορά. Σε όλο το 

µήκος της Ιεράς Οδού τον χλεύαζαν και τον περιέλουζαν µε βρισιές, τραβώντας του το 

κεφάλι πίσω καθώς τον έσερναν από τα µαλλιά- πρακτική που συνήθως εφαρµόζεται στους 

εγκληµατίες- και ακουµπώντας την αιχµή ενός ξίφους κάτω από το πηγούνι του, έτσι ώστε να 

φαίνεται το πρόσωπό του και να µην µπορεί να σκύψει το κεφάλι του. Μερικοί του πετούσαν 

κοπριά και ακαθαρσίες, άλλοι τον αποκαλούσαν εµπρηστή και κοιλιόδουλο, κάποιοι µάλιστα 

από τον όχλο τον χλεύαζαν για τα σωµατικά του ελαττώµατα. [… …] Τον βασάνισαν µε 

σωµατικά χτυπήµατα στους ‘αναβαθµούς’ , τον εκτέλεσαν και έσυραν το πτώµα του µε ένα 

γάντζο στον Τίβερη.115

  

                                                           
114 Χαρακτηριστικό, αν και µεταγενέστερο, παράδειγµα η Υπατία και η δολοφονία της στην 

Αλεξάνδρεια το 415 από τον παρακινηµένο από τον Κύριλλο όχλο (Μ. Dzielska, Υπατία η 

Αλεξανδρινή, σσ. 157-186, Μ. Alic,  H κληρονοµιά της Υπατίας, Η ιστορία των Επιστηµόνων Γυναικών 

από την Αρχαιότητα µέχρι το τέλος του 19ου αι.,  σσ.56-63). 

115 Σουητώνιος, «Βιτέλλιος»,  XVII αλλά και: ∆ίων Κάσσιος LXIV, 20-21, Ιώσηπος, Ιστορία Ιουδαϊκού 

Πολέµου, ∆, 652-653. 
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 Αν παρατηρήσουµε τη συµπεριφορά των µετεχόντων στη θανάτωση, η 

αντιστροφή είναι φανερή και φανερό είναι, επίσης, το στοιχείο της εορτής και της 

έξαρσης, αλλά και της εκδίκησης, συγκρίνοντας την περιγραφή του θανάτου του 

Βιτελλίου και αυτήν, για παράδειγµα, του Καίσαρα από τον ίδιο ιστορικό116: η πρώτη 

µοιάζει µε αντιστροφή της δεύτερης. Τον ηρωικό και πένθιµο τόνο στην κηδεία του 

Καίσαρα αντικαθιστά στη λεπτοµερή περιγραφή της θανάτωσης του Βιτελλίου ένας 

υπόγειος σαρκασµός. ∆εν έχει ούτε ένα λόγο οίκτου γι’ αυτόν. Για να τον κάνει 

µισητότερο στα µάτια του αναγνώστη του και να δείξει µε µεγαλύτερη ενάργεια το 

εναντίον του µίσος, εδώ ακριβώς θυµάται να µιλήσει για την σωµατική του 

κακοµορφία117, ενώ συνήθως αφιερώνει διακριτές παραγράφους, στο τέλος κάθε 

βίου, στις οποίες µιλά ειδικά για τα χαρακτηριστικά του προσώπου και τις σωµατικές 

ιδιαιτερότητες των αυτοκρατόρων που τον απασχολούν.  Σε µια εξίσωση της 

ασχηµίας µε την κακία, και ήταν διαδεδοµένη η αντίληψη πως  κακοµορφία συχνά 

ήταν σηµάδι ανήθικου και βλαπτικού ανθρώπου, ο Σουητώνιος βρίσκει µια ακόµη 

ευκαιρία να χλευάσει τον διωκόµενο και να δικαιώσει αυτούς που τον κακοποιούν 

έως θανάτου.  

∆εν είναι δύσκολο να διακρίνουµε πως στην περίπτωση του ‘κακού’ 

αυτοκράτορα, ο Σουητώνιος επικεντρώνει στην διαδικασία της θανάτωσης 

περισσότερο απ’ ότι στην κηδεία. Και είναι φυσικό. Εδώ βρίσκεται το εντυπωσιακό, 

                                                           
116 Σουητώνιος, "Ο αποθεωµένος Ιούλιος", LXXXIV. 

117 «ήταν πράγµατι αφύσικα ψηλός, µε πρόσωπο συνήθως κατακόκκινο από την οινοποσία, µεγάλη 

κοιλιά, τον ένα µηρό σχεδόν ανάπηρο [… …]» (Σουητ., "Βιτέλλιος",  ΧVΙΙ, 2). Αν και εδώ ο 

Σουητώνιος αντιφάσκει µε τον εαυτό του, αφού στην αρχή του βίου του Βιτελλίου λέει πως ήταν 

προικισµένος από τη φύση  τόσο που κάποιοι να αποδίδουν την άνοδο του πατέρα του στα θέλγητρα 

του γιου που ζούσε στο περιβάλλον του Τιβέριου (Σουητώνιος, "Βιτέλλιος", ΙΙΙ, 2) 
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το θεαµατικό και το δηµόσιο σ’ αυτήν την περίπτωση, και σε κάθε παρόµοια. O 

συνεκτικός κρίκος που διαµορφώνει ο θεαµατικός θάνατος βρίσκεται εδώ: ο 

πολιτικός αντίπαλος που είναι το κακό, η καταστροφή της πολιτείας, πρέπει να 

φύγει από τη µέση δηµόσια και θεαµατικά. Το τέλος του πρέπει να είναι ορατό, 

απτό. Να µην υπάρχει αµφιβολία πως είναι αποτέλεσµα όχι πολιτικών παιχνιδιών 

και εµφυλίων πολέµων αλλά της λαϊκής βούλησης. Ο Βιτέλλιος όχι απλώς 

εκδιώχθηκε αλλά διαποµπεύθηκε και εκµηδενίστηκε. Οι οπαδοί του όφειλαν  να 

σιωπήσουν, αν ήθελαν να ζήσουν -όσοι τελικώς έζησαν- και να αποδεχτούν το νέο 

αυτοκράτορα, εν προκειµένω τον Βεσπασιανό. 

Στην περιγραφή του Σουητώνιου,  ένα – ένα τα τιµητικά στοιχεία της κηδείας 

του Καίσαρα, αντιστρέφονται στο λιντσάρισµα του Βιτέλλιου. Οι στρατιώτες που 

συναγωνίζονταν ποιος θα κρατήσει στους ώµους τη νεκρική κλίνη του Καίσαρα, 

εδώ συλλαµβάνουν µε βιαιότητα τον αυτοκράτορα, που µάλιστα θέλοντας να σώσει 

τη ζωή του µεταµφιέστηκε και ντυµένος µε "χιτωνίσκον �υπαρ�ν κα� 

�ακώδη"  κατέφυγε σε "ο�κηµα σκοτεινόν, �ν � κύνες �τρέφοντο" 

σύµφωνα µε µια πληροφορία του ∆ίωνα118. Η νεκρική ποµπή µε την πάνδηµη 

συµµετοχή θρηνούντων των κατοίκων της Ρώµης αντικαθίσταται από τη χλευαστική 

πορεία στην Ιερά Οδό, τα τιµητικά δώρα που πέφτουν βροχηδόν στην νεκρική πυρά 

του Καίσαρα αντικαθίστανται εδώ από τις ύβρεις, τις λοιδωρίες και τα χτυπήµατα. 

Η εκφώνηση του τιµητικού λόγου που αποκαλύπτει τις αρετές του θανόντος εδώ 

αντικαθίσταται από την αποκάλυψη του προσώπου στα µάτια του πλήθους των 

φονέων του. Ο Σουητώνιος υποβάλλει την ιδέα ότι ο τύραννος δεν µπορεί να 

κρυφτεί από το βλέµµα των υπηκόων του, που υπέστησαν τόσα απ’ αυτόν. Εκπίπτει 

από την ύψιστη θέση στην έσχατη. Παραδίδεται στα βλέµµατα του πλήθους ως 

                                                           
118 ∆ίων Κάσσιος, LXIV, 20. 
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θέαµα, ακριβώς όπως οι noxii και οι damnati στις αρένες και στα ιπποδρόµια. Η 

σωµατική στάση στην οποία τον υποχρεώνουν θυµίζει επίσης την παραδοσιακή 

τιµωρία αυτών που εθεωρούντο εχθροί της πατρίδας: τους έγδυναν, σφήνωναν το 

κεφάλι τους µέσα σ’ ένα δικράνι και τους ξυλοκοπούσαν έως θανάτου119. Τέλος και 

εδώ, όπως είδαµε και σε άλλες περιπτώσεις προηγουµένως, η ταφή στο Πεδίο του 

Άρεως γίνεται ατιµωτικός πνιγµός στον Τίβερη, όπως µε τους κοινούς  

καταδίκους120.  

*** 

Μαρτυρίες περί ατάφων νεκρών διασώζονται και σε χριστιανικά κείµενα Οι 

χριστιανοί συγγραφείς αναφέρονται σε τέτοιες περιπτώσεις υπό δύο έννοιες. Στη µια 

οι άταφοι νεκροί είναι χριστιανοί µάρτυρες. Τότε ο τόνος γίνεται επικός, η στέρηση 

Για τους άταφους χριστιανούς     ταφής, που προφανώς  προκαλεί 

ρίγη φρίκης σε κάθε άνθρωπο που µετέχει στις βασικές αξίες του ελληνορωµαϊκού 

πολιτισµού, αποτελεί έναν ακόµη ψόγο των εθνικών και δείγµα του ήθους τους αλλά 

και του µίσους που έτρεφαν, σύµφωνα µε τα κείµενα αυτά,  για τους χριστιανούς. Ο 

Ευσέβιος, για να δώσει µεγαλύτερη δραµατικότητα στις διηγήσεις του για τα 

µαρτύρια των χριστιανών, επιµένει συχνά στις απαγορεύσεις ταφής των µαρτύρων. 

Βέβαια, ο χριστιανός ιστορικός προβάλλει το γεγονός µε τρόπο τέτοιο που να 

φαίνεται πως  αφορά κατ' αποκλειστικότητα τους χριστιανούς, αλλά αυτό δεν 

αποδυναµώνει την πληροφορία. Και οι χριστιανοί υπήκοοι της ρωµαϊκής 

αυτοκρατορίας ήταν, και πάνω τους εφαρµόζονταν οι ίδιες τιµωρητικές πρακτικές 

που εφαρµόζονταν για όλους τους υπόλοιπους. Καταλαβαίνουµε ότι πολλές φορές, 

µετά την εκτέλεση, ακολουθούσε άρνηση ταφής, από αναφορές των µαρτυρολογίων, 

                                                           
119 Σουητώνιος, "Νέρων", XLIX, 2 . 

120 Μεγάλη συγκέντρωση παραδειγµάτων στο D. Kyle, Spectacles of Death,  σσ. 214-228. 
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πως κρυφά πήραν και έθαψαν οι οµόθρησκοί τους τα νεκρά σώµατα των µαρτύρων, 

όπως συµβαίνει στο Μαρτύριο του Κάρπου και της Αγαθονίκης, "�ν  τ� λείψανα 

λαθραίως ο� χριστιανο� �νειλάµενοι διεφύλαξαν"121. Το ίδιο 

βλέπουµε  και στο Μαρτύριο του Ιουστίνου και των συντρόφων του. Ενώ ο 

Τερτυλλιανός παραπονείται πως ούτε στον τάφο δεν αφήνουν σε ησυχία τους 

χριστιανούς, αλλά εξαγριωµένα πλήθη βγάζουν έξω από τους τάφους τα ιερά λείψανα 

και τα σκορπίζουν122.  Στη Νικοµήδεια, οι εθνικοί διώκτες κατά τον διωγµό του 

∆ιοκλητιανού, έδεναν τους χριστιανούς και τους πετούσαν στη θάλασσα για να 

πνιγούν και τα σώµατά τους να παραµείνουν άταφα στο βυθό, γράφει ο Ευσέβιος123, 

ενώ  παραδείγµατα ρίψης σε νερό ( θάλασσα, ποτάµι ή λίµνη) βρίσκουµε επίσης  

στην καταγραφή από τον ίδιο των περιπετειών των χριστιανών στην Παλαιστίνη και 

στην Καισάρεια. Αλλού δηλώνει µε έµφαση πως τα σώµατα των Αιγύπτιων 

Μαρτύρων στην Τύρο, οι οποίοι ρίχτηκαν στα θηρία και θανατώθηκαν τελικά µε το 

ξίφος, δεν τάφηκαν αλλά ρίχτηκαν στη θάλασσα124, ενώ στη Λυών τα σώµατα των 

χριστιανών ρίχτηκαν στα σκυλιά. 

Κα� γ�ρ το�ς �ναποπνιγέντας τ� ε�ρκτ� παρέβαλλον κυσίν, 

�πιµελ�ς παραφυλάσσοντες νύκτωρ κα� µεθ' �µέραν µ� κηδευθ� τις 

�φ' �µ�ν . κα� τότε δ� προθέντες τ� τε τ�ν θηρίων  τ� τε το� 

πυρ�ς λείψανα, π� µ�ν �σπαραγµένα, π� δ� �νθρακευµένα, κα� τ�ν 

                                                           
121 Μαρτύριον Κάρπου, Παπύλου και Αγαθονίκης, 47, σ. 191 [οι παραποµπές στα κείµενα των  

Μαρτυρίων από την έκδοση Τα Μαρτύρια των Αρχαίων Χριστιανών, κείµενο-µτφρ.-επιµέλεια Π. 

Χρήστου, εκδ. "Γρ. ο Παλαµάς", Θεσσαλονίκη, 1978. Το κείµενο αντιπαραβάλλαµε προς την κλασική 

έκδοση του Musurilo, (1972), για την οποία διατηρούµε αρκετές επιφυλάξεις.  Σε κάθε άλλη 

περίπτωση θα δηλώνεται η πηγή). 

122 Τερτυλλιανός, Αpologetigum, 37, 2. Αλλά και Ευσέβιος Εκκλησιαστική Ιστορία, Η, 6, 7. 

123 Ευσέβιος,  Εκκλησιαστική Ιστορία, Η, 6, 6 . 

124 ibid., H, 7, 6. 
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λοιπ�ν τ�ς κεφαλ�ς σ�ν το�ς �ποτµήµασιν α�τ�ν �σαύτως �τάφους 

παρεφύλαττον µετ� στρατιωτικ�ς �πιµελείας �µέραις συχνα�ς 125 .  

 Η στέρηση ταφής στους χριστιανούς στα παραδείγµατα που διασώζει ο 

Ευσέβιος και άλλοι συγγραφείς της περιόδου δεν αποκλίνουν από το γενικότερο 

κλίµα της εποχής. Ο Ευσέβιος τονίζει το γεγονός για να δείξει τη σκληρότητα των 

Ρωµαίων απέναντι στη θρησκεία του Ιησού. Η επίµονη αναζήτηση των σωµάτων για 

ταφή σχετίζεται µε την όλη αντίληψη για την αναγκαιότητα ταφής αλλά και µε τις 

αναστάσιµες δοξασίες των χριστιανών. ∆εν έχει ωστόσο ακόµη παγιωθεί η λατρεία 

των λειψάνων, µια µορφή θεσµοποιηµένης αταφίας των αγίων. Το σώµα του µάρτυρα 

είναι ιερό ως εκ του µαρτυρίου του, ένα από τα σηµεία εκείνα που ο P. Brown 

αποκαλεί σηµεία συνάντησης του "ορατού κόσµου µε τον αόρατο"126, του επίγειου, 

του γήινου, του υλικού µε τον ουράνιο, υπερβατικό και άυλο κόσµο του θείου. Ο 

χαρακτηρισµός άγιος ή ο λατινικός αντίστοιχος sanctus, που συνοδεύει από τα 

πρώιµα χριστιανικά χρόνια τα ονόµατα των µαρτύρων στις επιτάφιες επιγραφές είτε 

χρησιµεύει ως γενικός χαρακτηρισµός µιας ανώνυµης οµάδας µαρτύρων, αναφέρεται 

περισσότερο στο σώµα παρά στην ψυχή των µεταστάντων µαρτυρικά πιστών του 

Ιησού127. Από νωρίς ο τάφος του µάρτυρα έγινε χώρος συνάντησης των πιστών και 

                                                           
125 Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία, Ε, 1, 59. 

126 "Το χάρισµα των ανθρώπων της Ύστερης Αρχαιότητας ήταν η ικανότητά τους να εντοπίζουν, να 

σηµειοθετούν και να καθιστούν µεγαλειωδώς χειροπιαστά -µέσω της τέχνης, του τελετουργικού, των 

θρησκευτικών εθίµων και κειµένων- τα λιγοστά και επακριβώς χαρτογραφηµένα σηµεία όπου ο 

ορατός κόσµος συναντιόταν µε τον αόρατο" (Ρ. Brown, Η Κοινωνία και το Άγιο στην Ύστερη 

Αρχαιότητα, σ. 17). 

127 Ο Delehaye, στην παλιά αλλά πολύ χρήσιµη ακόµη µελέτη του Sanctus, Essai sur le Culte des 

Saints dans l'Antiquite,, 1927),   είναι εντελώς κάθετος σ' αυτό: "Άγιοι", γράφει, " είναι οι µάρτυρες, 

όχι όµως η ψυχή των µαρτύρων εν δόξη αλλά το θνητό σώµα τους που αναπαύεται σε ένα νεκροταφείο 

ή µια βασιλική" (σ. 32). 
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χώρος έκφρασης λατρείας. Με το πέρασµα του χρόνου, η ταφή του χριστιανού κοντά 

σε άγια λείψανα ήταν µια ευλογία γι' αυτόν και µια εξαιρετική τιµή ενώ άρχισε λίγο - 

λίγο η θαυµατουργική δράση των λειψάνων. Πάντως για να φτάσουµε σε µια 

ολοκληρωµένη µορφή λατρείας που να περιλαµβάνει ακόµα και ταξίδια 

προσκυνήµατος στους "τόπους", όπως ονοµάζονται τα σηµεία που φυλάττονται 

τέτοια λείψανα, θα πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια και να πλησιάσουµε το τέλος 

του αρχαίου κόσµου, όταν πια ο χριστιανισµός είναι επίσηµη θρησκεία ενός 

τµήµατος της διηρηµένης πλέον Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας128. Και για να κλείσουµε 

αυτή τη µικρή παρέκβαση, η διατήρηση των λειψάνων, η όλη εµµονή για την µη 

αποσύνθεση, που δείχνει µια προσπάθεια να αφαιρεθούν τα πραγµατικά 

χαρακτηριστικά του θανάτου (σήψη, οσµή κτλ) από το θάνατο του µάρτυρα, είναι µια 

άλλη µορφή των αναστάσιµων δοξασιών του χριστιανισµού: το νεκρό σώµα του 

µάρτυρα δεν υπόκειται στους φυσικούς νόµους, το διακρίνει µια ιδιότυπη αθανασία, 

που δείχνει την αλήθεια της πίστης στην ανάσταση.  

*** 

Η άλλη εκδοχή άταφων νεκρών σε χριστιανικά κείµενα δεν διαφέρει πολύ από 

την αταφία -απειλή η πραγµατωµένη πράξη- των αυτοκρατόρων, όπως περιγράφεται 

και οι χριστιανοί για τους ατάφους    σε κείµενα άλλων, 

µη χριστιανών συγγραφέων της περιόδου. Μάλιστα η έννοια της τιµωρίας σ' αυτά τα 

κείµενα εµφανίζεται κυριολεκτικά, άµεσα: ο Θεός τιµωρεί τον διώκτη του. Ο  

Λακτάντιος στο έργο του De mortibus  persecutorum έκανε τα πάντα για να δείξει 

                                                           
128 Ρ. Brown, Η Κοινωνία και το Άγιο στην Ύστερη Αρχαιότητα, σσ. 225 - 251 για τη λατρεία των 

λειψάνων τον 6ο αι. Επίσης λατρεία των λειψάνων και θέαµα, ibid., σ. 19, όπου η όλη ιστορία 

συγκρίνεται µε τη θριαµβευτική υποδοχή του αυτοκράτορα της ύστερης Ρώµης. 
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πως η ποιότητα της επίγειας ζωής, πράγµα που µεταφράζεται σε θετική στάση 

απέναντι στο χριστιανισµό, σχετίζεται µε την ποιότητα του θανάτου. Έτσι φρόντισε 

να παρουσιάσει ως κακοθάνατους όλους τους αυτοκράτορες ή τοπικούς κυβερνήτες 

που εδίωξαν, κατά τη γνώµη του, τη χριστιανική θρησκεία, θεωρώντας τον κακό 

θάνατο τιµωρία για τις ανοµίες που έπραξαν και την προσβολή του ονόµατος του 

θεού του129. Οι θάνατοι του Λακτάντιου είναι βίαιοι, οδυνηροί, ευτελίζουν το σώµα, 

κατά περιπτώσεις επιτιθένται στη σωµατικότητα του µελλοθανάτου αλλοιώνοντας το 

σχήµα του, καταστρέφοντας ή διαστρέφοντας τις λειτουργίες του, κάποτε στερώντας 

του εξ ολοκλήρου το σώµα, αντικαθιστώντας το σώµα µε τον πόνο και την 

παραµόρφωση, έχοντας κατά νου βεβαίως την εξίσωση τιµωρία=πόνος και 

κακό=ασχηµία.  Άλλωστε η ταύτιση της τιµωρίας µε την εκµηδένιση, τη ολοσχερή 

διάλυση, τη µετατροπή του σε ειδεχθή όγκο από αιµάσσουσες σάρκες, δεν είναι 

πρωτοτυπία του Λακτάντιου. Το σώµα είναι ο τόπος της τιµωρίας . O Θεός τιµωρεί 

τον διώκτη του (ή τον αιρετικό, που µ' ένα τρόπο είναι επίσης διώκτης του Θεού) µε 

σωµατικό πόνο και θάνατο. Η τιµωρία πλήττει έξωθεν . είτε δια χειρός βαρβάρων 

βασανιστών είτε µε την εισβολή ασθένειας στο σώµα. Στην τιµωρία αυτή παίζει ρόλο 

ο χρόνος. O θάνατος αργεί αλλά δεν είναι πάντα το τέλος της τιµωρίας: αυτή 

συνεχίζεται και µετά, µε τη βάναυση µεταχείριση του νεκρού σώµατος, ενώ η άρνηση 

                                                           
129 Πβ. επίσης την αντίθεση ανάµεσα στους χριστιανούς συγγραφείς που παρουσιάζουν το θάνατο του 

Ιουλιανού ως τιµωρία εκ Θεού για τη στάση του αυτοκράτορα απέναντι στο χριστιανισµό και τον 

Λιβάνιο, που αγαπούσε και θαύµαζε τον αυτοκράτορα και στον οποίο οφείλεται και η διατύπωση της 

υπόθεσης/ κατηγορίας ότι οι χριστιανοί ευθύνονται για τον θάνατό του (Περί της Ιουλιaνού Τιµωρίας). 

Η οδύνη για το χαµένο αυτοκράτορα σε έργα όπως ο επικήδειος που εκφώνησε ο ρήτορας ή η βαθιά 

συναισθηµατική αλλά όχι τόσο τεχνική όσο άλλα έργα του  Μονωδία επί Ιουλιανω, συναγωνίζεται 

τους φόβους για την τύχη της αυτοκρατορίας και του κόσµου των εθνικών. 
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ταφής πρακτικά στερεί ακόµα και την ελπίδα οριστικού τέλους των βασάνων και 

ανάπαυσης.   

 Ο Λακτάντιος παρουσιάζει ως κακό το θάνατο του ∆εκίου, στον οποίο 

αποδίδεται ο πρώτος γενικευµένος διωγµός (250)130.  Αυτός ο αυτοκράτορας, που ο 

χριστιανός συγγραφέας αποκαλεί "πλάσµα καταραµένο", "άγριο θηρίο" και "άνθρωπο 

κακό", πέθανε πολεµώντας τα γερµανικά φύλα που είχαν εισβάλει στη ∆ακία. Ο 

Λακτάντιος παρουσιάζει το θάνατό του, που είναι µια πιθανή εξέλιξη της συµµετοχής 

ενός στρατιώτη σε µάχη, ως τιµωρία Θεού. Υπογραµµίζει , µάλιστα,  το γεγονός πως 

δεν έτυχε ταφής µε τις πρέπουσες τιµές και το σώµα του έµεινε άταφο για καιρό, 

τροφή των άγριων ζώων και των ορνέων131. ∆ιπλή η τιµωρία: βίαιος θάνατος και 

στέρηση ταφής για τον εχθρό της χριστιανικής θρησκείας. Το σώµα του, βορά των 

θηρίων, µπορεί επίσης να υποδηλώνει και άλλα, εκτός της φυσικής εξέλιξης µιας 

εγκατάλειψης πτώµατος στην ύπαιθρο. Θυµίζει (και αντιστρέφει), για παράδειγµα,  

την ad bestias καταδίκη των χριστιανών -ένα είδος, λεκτικού τουλάχιστον, οφθαλµού 

αντί οφθαλµόν.  

Επανάληψη των προηγούµενων µοτίβων θα βρούµε και στην ακόµη χειρότερη 

µοίρα που περιµένει τον άλλο διώκτη του χριστιανισµού, το Βαλεριανό. 

Αιχµαλωτίστηκε από τους Πέρσες κατά τη διάρκεια της εναντίον τους εκστρατείας. 

Κατά την της αιχµαλωσία του, υπέστη βασανιστήρια και εξευτελισµούς και, τέλος, 

πέθανε µε άσχηµο θάνατο.  Μετά το θάνατό του τον έγδαραν και κρέµασαν το δέρµα 

του σε ναό σε κοινή θέα.  Και εδώ το παρατεταµένο άσχηµο τέλος και η στέρηση 

                                                           
130 Για την πολιτική των διωγµών, G. E.M. de Ste. Croix, "Why were the early Christians persecuted?" 

Past and Present, 26, 1963, σσ. 6-36. 

131 Λακτάντιος, De mortibus persecutorum,  IV. 
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ταφής παρουσιάζονται από τον Λακτάντιο ως τιµωρία του διώκτη132.  Θα ήταν ίσως 

χρήσιµο να παρατηρήσουµε πως το γδαρµένο δέρµα που κρέµεται στο ναό 

παρουσιάζει δυο ενδιαφέροντα υποδηλούµενα. Το δέρµα του ανθρώπου κρεµασµένο 

στο ναό ανακαλεί την ιδέα του ζώου, στο οποίο µπορεί να συµβεί κάτι παρόµοιο. 

Άρα, ο Λακτάντιος, ασυνείδητα έστω, υπονοεί πως ο χριστιανοµάχος άρχοντας 

υποβιβάστηκε σε ζώο. Απ' την άλλη, το δέρµα, που µε το σχήµα του είναι 

υποκατάστατο του σώµατος που κάποτε τύλιγε, έτσι κρεµασµένο στο ναό θυµίζει τη 

σταύρωση και τη συνήθεια των Ρωµαίων να αφήνουν επί του σταυρού άταφα τα 

νεκρά σώµατα των τιµωρηµένων. 

Η περιγραφή της αρρώστιας του Γαλέριου, δεν ταιριάζει ακριβώς µε καµιά 

ιατρική περιγραφή της εποχής, δεν εµπεριέχεται αυτούσια είτε εν µέρει σε καµιά 

προγενέστερη ή σύγχρονη µε το γεγονός νοσολογία. Αποτελεί ένα συµπίληµα από 

διάφορες συχνά θανατηφόρες και πάντως οδυνηρές ασθένειες που αναφέρονται στα 

ιατρικά εγχειρίδια της εποχής. Συνδυάζει συµπτώµατα που υπάρχουν καταγραµµένα 

για ασθένειες της εποχής όπως, "υδρωπικίας του δέρµατος"133, "αρθρίτιδας"134 

"ελεφαντίασης"135, καρκίνων του δέρµατος  -όλα συχνά παρατηρούµενα µάλλον, εξ 

όσων τα ιατρικά κείµενα µας επιτρέπουν να εικάσουµε- µαζί µε φανταστικά 

συµπτώµατα που θυµίζουν βιβλικές περιγραφές (εφτά πληγές του Φαραώ, οι 

αρρώστιες του Ιώβ), ενώ οι µνήµες από το θάνατο του Ηρώδη, που πέθανε 

"σκωληκόβρωτος"136 είναι εµφανείς. 137.  

                                                           
132 Λακτάντιος, De mortibus persecutorum, V. 

133 Αρεταίος, Περί  α�τι�ν κα� σηµείων χρονίων παθ�ν, Β, Ι, 7-8. 

134 ibid, XII. 

135 ibid. XIII. 

136 Προφανώς ο Ηρώδης είχε δύσκολο και οδυνηρό θάνατο, όπως επιβεβαιώνουν εξωχριστιανικές 

πηγές. Οι χριστιανικές χρησιµοποιούν το θάνατό του για να δείξουν πως είναι τιµωρία για τα όσα 
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 Ο Λακτάντιος δεν είναι ο µόνος που βλέπει στον οδυνηρό θάνατο την εκ  

Θεού τιµωρία. Με παρόµοιες περιγραφές, ο Ευσέβιος δείχνει επίσης ότι  τόσο οι 

εθνικοί διώκτες του χριστιανισµού παλιότερα όσο και οι αιρετικοί που κάνουν κακό 

στο επίσηµο δόγµα, αυτό δηλαδή που ο Ευσέβιος θέλει να πείσει πως είναι το 

επίσηµο δόγµα και η µόνη αλήθεια για την ερµηνεία του χριστιανισµού, πεθαίνουν 

θεαµατικά, οδυνηρά και µε τρόπο παραδειγµατικό για όσους θα τολµούσαν να 

σκεφτούν να τους µιµηθούν. Βέβαια ούτε ο Λακτάντιος ούτε ο Ευσέβιος δείχνουν τη 

χρονική απόσταση, όπου υπάρχει, ανάµεσα στην ιερόσυλη πράξη και το θάνατο, 

προφανώς θεωρώντας και οι δύο πως ο Θεός αργεί αλλά δεν λησµονεί. Για 

παράδειγµα, ας δούµε την περιγραφή του θανάτου του Γαλέριου. Μοιάζει πολύ µε 

αυτήν που δίνει ο Λακτάντιος, αν και είναι περισσότερο ψύχραιµη: 

Μέτεισι δ' ο�ν α�τόν θεήλατος κόλασις, �ξ α�το� καταρξαµένη 

σαρκ�ς κα� µέχρι τ�ς ψυχ�ς προελθο�σα. �θρόα µ�ν γ�ρ περ� τ� 

µέσα τ�ν �πορρήτων το� σώµατος �πόστασις α�τ� γίνεται, ε�θ' 

�λκος �ν βάθει συριγγ�δες  κα� τούτων �νίατος νοµ� κατ� τ�ν 

�νδοτάτω σπλάγχνων .  �φ' �ν �λεκτόν τι πλ�θος σκωλήκων βρύειν 

θανατώδη τε, τε �δµήν �ποπνε�ν το� παντ�ς �γκου τ�ν σωµάτων �κ 

πολυτροφίας α�τ� κα� πρ� τ�ς νόσου ε�ς �περβολ�ν πλήθους 

                                                                                                                                                                      
έπραξε στον Ιησού, τον Ιωάννη και το φόνο των βρεφών. Πράξεις,  12, 21-23, Ιώσηπος, Ιουδαϊκή 

Αρχαιολογία, 19, 343-351 και Ευσέβιος,  Εκκλησιαστική Ιστορία, 2, 10, 1-9.  

137 Πηγή έµπνευσης θα µπορούσαν να είναι για το Λακτάντιο ιστορίες, όπως αυτή που αναφέρει ο 

Σουητώνιος για τον Καλλιγούλα, ο οποίος έβαλε να µαστιγώνουν µε αλυσίδες για µέρες τον επιµελητή 

θηριοµαχιών που είχε οργανώσει και δεν επέτρεψε να τον σκοτώσουν παρά όταν δεν άντεχε πλέον την 

αποφορά του εγκεφάλου του (Σουητ. "Γάιος Καλλιγούλας" XXVII,4) ή τα µαρτυρολόγια, αν και σ' 

αυτά, στην πρώιµη τουλάχιστον εποχή τους,  υπάρχει η τάση να διατηρεί το σώµα την ακεραιότητά 

του παρά τα όσα υφίσταται (π.χ. Μαρτύριον Πολυκάρπου κτλ). 
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πιµελ�ς µεταβεβληκότος, �ν τότε κατασαπε�σαν �φόρητον κα� 

φρικτοτάτην το�ς πλησιάζουσι παρέχειν τ�ν θέαν. 138

Είναι χαρακτηριστική η παραδειγµατική διάθεση του συγγραφέα. Το πάσχον σώµα 

του Γαλέριου αντιµετωπίζεται ως βδελυρό θέαµα, ο λόγος το προσφέρει στα µάτια 

του αναγνώστη, ενώ είναι ενδιαφέρουσα η εµµονή στην οσφρητική εικόνα που 

δηµιουργεί. Αλλά το ίδιο το πάσχον σώµα ξεχνιέται. ∆εν υπάρχει πουθενά 

κυριολεκτική αναφορά στον πόνο που θα έπρεπε να νιώθει ο άρρωστος Γαλέριος. Ο 

ασθενής έχει περάσει στο περιθώριο, µπροστά βρίσκεται το σώµα ως τόπος της 

θεϊκής τιµωρίας και αυτό που παθαίνει αφορά λιγότερο τον ίδιο και περισσότερο τον 

χριστιανό αναγνώστη που παραλαµβάνει την ποικιλµένη και φορτισµένη 

πληροφορία. 

***

Αν η προσεγµένη, πάνδηµη ταφή είναι αυτονόητα θεαµατική, η στέρηση 

ταφής έχει τη δική της αρνητική θεαµατικότητα. Είτε  από ανάγκη (πρόχειρες 

ηµιτελείς ταφές πτωµάτων από λοιµό ή φυσικές θεοµηνίες) είτε από αδιαφορία προς 

το νεκρό (δούλοι, ξένοι) είτε είναι πράξη µε πρόθεση προσβολής και τιµωρίας 

(αυτοκράτορες), είναι, πάντως, µια παρέκβαση στον κανόνα, και ως τέτοια έλκει το 

ενδιαφέρον. Η θέα του άταφου νεκρού είναι ανατριχιαστική. Η αταφία δεν αφορά 

έτσι µόνο το νεκρό αλλά και τους ζώντες, αποτελεί και δική τους τιµωρία. Ένα από 

τα ανατριχιαστικότερα µαρτύρια που συνέλαβε ο ανθρώπινος νους και αποδίδεται 

στους Ετρούσκους ήταν αυτό κατά το οποίο ένας ζωντανός κατάδικος δένονταν 

πρόσωπό µε πρόσωπο µε ένα πτώµα και αφήνονταν να πεθάνει από την πείνα µέσα 

                                                           
138 Ευσέβιος,  Εκκλησιαστική Ιστορία, Η, 16, 4-5. 
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στη σήψη του νεκρού σώµατος του άλλου139. Ο άταφος νεκρός ήταν η τιµωρία του 

ζωντανού. 

 

                                                           
139 Αριστοτέλης,  Προτρεπτικός, απ. 108, Βιργίλιος Αινειάδα (VIII, στχ. 483-487). Βλ. και παρακάτω 

σσ. 159 κ.ε. 
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Αυτοκτονία: όταν ο θάνατος είναι επιλογή 

Casta suo gladium cum traderet Arria Paeto, 

Quem de visceribus strinxerat ipsa suis 

‘Si qua fides, vulnus quod fecit non dolet’ ; inquit 

‘sed tu quod facies, hoc mihi, Paete, dolet.140

Οι παραπάνω στίχοι είναι το επίγραµµα που αφιέρωσε ο Μαρτιάλης στην περίφηµη 

Αρρία και παρουσιάζουν ευσύνοπτα και γλαφυρά την αυτοκτονία της γυναικός, µια 

Η Αρρία  από τις πιο γνωστές και συζητηµένες αυτοκτονίες του αρχαίου 

κόσµου. Σύζυγος του Caecina Paetus, που το όνοµά του  συνδέεται µε την εξέγερση 

του Σκριβωνιανού141 στα χρόνια του αυτοκράτορα Κλαύδιου, έχει συνδέσει το όνοµά 

της µε µια σειρά επεισοδίων που χαράχτηκαν βαθιά στη µνήµη των Ρωµαίων ως 

παραδείγµατα αρετής, ήθους, αίσθησης της τιµής και έξοχης πραγµάτωσης συζυγικού 

καθήκοντος και αφοσίωσης142. Η συµµετοχή του Παίτου στην προαναφερθείσα 

αποτυχηµένη εξέγερση έριξε τον άνδρα σε δυσµένεια και τον οδήγησε σε εξορία. Η 

Αρρία είδε σε όλα αυτά την ατίµωση να πλησιάζει και κάλεσε τον σύζυγό της να 

                                                           
140 Martialis, I, XIII (ελεύθερη µτφρ. Η ενάρετη Αρρία στον Παίτο πρόσφερε το ξίφος που έβγαλε µε 

τα χέρια της από το στήθος της [όπου η ίδια το είχε βυθίσει]. Αν µε πιστεύεις, είπε, η πληγή αυτή δεν 

πονά, η πληγή η δική σου θα µε πονέσει, αγαπηµένε µου Παίτε). Παρόµοια, ∆ίων Κάσσιος, LX, 16,   

5-8. 

141 ∆ίων Κάσσιος, LX, 15-16. 

142 Πλίνιος, Epistulae, ΙΙΙ, xvi, 3-6, όπου αναφέρεται η περίφηµη θυσία της Αρρίας, που έπνιγε τον 

πόνο της για τον πρόωρο χαµό του αγαπηµένου της γιου και δεν έδειχνε τα σηµάδια του πένθους, για 

να µην καταλάβει ο άρρωστος Παίτος ότι το παιδί είχε πεθάνει και ταφεί και επιδεινωθεί η υγεία του. 

Όταν έµπαινε στο δωµάτιό του, µας πληροφορεί ο Πλίνιος, στέγνωνε τα δάκρυά της, καλλώπιζε το 

πρόσωπό της και προσπαθούσε να είναι ευχάριστη λέγοντας ψέµατα για την υγεία του παιδιού, ενώ 

µέσα της θρηνούσε ακαταπαύστως. 
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επιλέξει το µόνο τρόπο που θα τους επέτρεπε να την αποφύγουν και να κερδίσουν 

παράλληλα δόξα και θαυµασµό: την αυτοκτονία. Ο Παίτος έδειξε  προς στιγµήν να 

δειλιάζει, η Αρρία, όµως, που φαίνεται πως είχε κλώσει µέσα της από καιρό την 

απόφαση, για να πιέσει τα πράγµατα, άρπαξε ένα µαχαίρι και, χωρίς να δώσει χρόνο 

σε κανένα, για να την εµποδίσει, ούτε καν στον εαυτό της, βύθισε στα στήθη το 

κοφτερό εγχειρίδιο. Έπειτα, κι αυτό είναι που κάνει την πράξη της ξεχωριστή143, 

έβγαλε το µαχαίρι και µατωµένο το πρόσφερε στον άντρα της µε τα εξής λόγια, που 

έµειναν µάλιστα παροιµιώδη: "Paete, non dolet". Με την πράξη της η Αρρία όχι µόνο 

φαίνεται ως αποδέκτρια ενός ηθικού συστήµατος αξιών που βάζει την τιµή πάνω από 

τη ζωή, σύστηµα αξιών που όφειλε να ακολουθεί η ανώτερη τάξη της Ρώµης αλλά, 

ταυτοχρόνως, εισέρχεται σ’ ένα σκοτεινό πεδίο διαδράσεων που το υλικό του 

αποτύπωµα είναι η αυτοκτονία ενώ σε συµβολικό επίπεδο διακυβεύονται θέµατα 

ζοφερά, όπως αυτό των ταυτοτήτων. Ο Παίτος, αρνούµενος  να υποστεί αυτοβούλως 

το θάνατο που του επέβαλλε το σύστηµα αξιών της τάξης του, εκπίπτει από αυτήν, 

ενώ χάνει και την ανδρική κυριαρχία: η Αρρία µε την πράξη της παίρνει το ρόλο του 

άνδρα στην προσπάθειά της να διατηρήσει, µέσω του Παίτου, τον κοινωνικό/ταξικό  

της ρόλο. 

 Η αυτοκτονία της Αρρίας είναι από τις χαρακτηριστικότερες του αρχαίου 

κόσµου και µάλλον συζητήθηκε πολύ, τόσο στην εποχή της όσο και αργότερα. 

Ωστόσο δεν αποτελεί αυτό που θα λέγαµε "θεαµατική αυτοκτονία". Η προβολή της 

έρχεται µετά τη διάπραξή της, είναι η διήγησή της και η παραδειγµατική της χρήση 

που της δίνει ιδιάζουσα σηµασία. Η ίδια δεν έχει δηµόσιο χαρακτήρα, δεν έχει 

                                                           
143 Και, εννοείται, τη διακρίνει από το είδος του αµοιβαίου θανάτου, Bayet,  Croyances et Rites dans la 

Rome Antique, σσ. 130-177. 
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θεαµατικά στοιχεία, αν και η αφήγησή της µέσα από το επίγραµµα του Μαρτιάλη 

αφήνει µια γεύση επιτήδευσης και θεατρικότητας, που, όµως, µάλλον πρέπει να 

καταλογισθεί στον ποιητή. Παρ' όλ' αυτά, δεν παύει να έχει κάποια σηµασία. Η 

αυτοκτονία της Αρρίας είναι περιορισµένη στον ιδιωτικό χώρο του ζεύγους και ο 

τρόπος τέλεσης είναι κοινός: οι µισές περίπου αυτοκτονίες που διασώζει η γραπτή 

παράδοση του αρχαίου κόσµου περίπου έτσι πραγµατοποιούνται.  

 Αντίθετα ίσως ορισµό της θεαµατικής αυτοκτονίας θα µπορούσε να µας δώσει 

η αυτοπυρπόληση  του Περεγρίνου, στους 236ους Ολυµπιακούς Αγώνες του 165, που 

και ο Περεγρίνος  προκάλεσε το βίαιο ξέσπασµα του Λουκιανού 

εναντίον της στο έργο του που επιγράφεται Περ� τ�ς Περεγρίνου 

Τελευτ�ς. Να πώς πικρόχολα περιγράφει την όλη τελετή: 

κα� �πε� τάχιστα �φικόµεθα, καταλαµβάνοµεν πυράν νενησµένην �ν 

βόθρ� �σον �ς �ργυι�ν τ� βάθος. ∆�δες �σαν τ� πολλ� κα� 

παραβέβυστο τ�ν φρυγάνων, �ς �ναφθείη τάχιστα. Κα� �πειδ� � 

σελήνη �νέτελλεν �δει γ�ρ κ�κείνην θεάσασθαι τ� κάλλιστον το�το 

�ργον- πρόεισιν �κε�νος  �σκευασµένος �ς τ�ν �ε� τρόπον κα� ξ�ν 

α�τ� τ� τέλη τ�ν κυν�ν , κα� µάλιστα � γεννάδας � �κ Πατρ�ν , 

δ�δα �χων, ο� φα�λος δευτεραγωνιστ�ς . �δ�δοφόρει δ� κα� � 

Πρωτεύς. Κα� προσελθόντες �λλος �λλαχόθεν �ν�ψαν  τ� π�ρ 

µέγιστον  �τε �π� δ�δων κα� φρυγάνων . � δ� - κα� µοι πάνυ �δη 

πρόσεχε τ�ν νο�ν - �ποθέµενος τ�ν π�ραν  κα� τ� τριβώνιον  κα� 

τ� �ράκλειον �κε�νο ρόπαλον , �στη �ν �θόν� ρυπώσ� �κριβ�ς. 

Ε�τα �τει λιβανωτόν , �ς �πιβάλλει �π� τ� π�ρ, κα� �ναδόντος 

τιν�ς  �πέβαλέν τε κα� ε�πεν �ς τ�ν µεσηµβρίαν �ποβλέπων - κα� 

γ�ρ κα� το�τ' α�τ�  πρ�ς τ�ν τραγωδίαν �ν,  � µεσηµβρία- 

"∆αίµονες µητρ�οι κα� πατρ�οι, δέξασθέ µε ε�µενε�ς". Τα�τα 
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ε�π�ν �πήδησεν ε�ς τ� π�ρ, ο� µ�ν �ωρ�τ� γε, �λλ� περιεσχέθη 

�π� τ�ς φλογ�ς πολλ�ς �ρµένης.144

 

 Ο Περεγρίνος είναι µια από τις αµφιλεγόµενες προσωπικότητες στη 

λογιοσύνη των πρώτων µεταχριστιανικών αιώνων. Ένα  θείος ανήρ145, που πέρασε 

από το χριστιανισµό, τον εγκατέλειψε και ασπάστηκε τη φιλοσοφία των κυνικών, 

στην οποία έµεινε πιστός ως τον αυτόβουλο θάνατό του. Ο Ε.R. Dodds, στο βιβλίο 

του Οι Έλληνες και το  Παράλογο, προς το τέλος του κεφαλαίου που επιγράφεται "Ο 

φόβος της ελευθερίας" , µιλώντας γι' αυτό που ονοµάζει "θρησκευτική νεύρωση", 

αναφέρει τον Περεγρίνο, που, "µετά από µια θεαµατική αυτοκτονία έγινε άγιος των 

ειδωλολατρών" µαζί µε τον Αίλιο Αριστείδη, "εναν άλλον ενδιαφέροντα νευρωτικό". 

Και υπογραµµίζει σε µια διεισδυτική σηµείωση : 

Ο Λουκιανός εξηγεί πως κάθε τι  µέσα στην περίεργη σταδιοδροµία του Περεγρίνου 

οφειλόταν στη σφοδρή του επιθυµία να γίνει διαβόητος. Και µπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο 

αλήθειας στη διάγνωσή του: η επιδειξιοµανία του Περεγρίνου, που θυµίζει το ∆ιογένη, αν δεν 

είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό που αποδίδεται συνήθως στους εξτρεµιστές κυνικούς, 

φαίνεται να επιβεβαιώνει την άποψη αυτή καλύτερα απ' όσο µπορούσε να ξέρει ο Λουκιανός. 

Επιπλέον είναι αδύνατο να διαβάσει κανείς την οργισµένη διήγηση του Λουκιανού και να µην 

αισθανθεί ότι ο Περεγρίνος ήταν άλλο τίποτε παρά ένας χυδαίος τσαρλατάνος. Οπωσδήποτε 

ήταν νευρωτικός, ίσως µάλιστα σε σηµείο που δεν απείχε πολύ από την πραγµατική τρέλα . 

παρ' όλ' αυτά πολλοί χριστιανοί και ειδωλολάτρες είδαν στο πρόσωπό του ένα  θείο άνδρα ή 

                                                           
144 Λουκιανός, Περ� τ�ς Περεγρίνου Τελευτ�ς, 36. Αναφορές και πληροφορίες για τον 

Πρωτέα Περεγρίνο - και την πράξη του, επίσης, ∆ίων Κάσσιος, LIV, 9, Τατιανός, Προς Έλληνας, 25, 

Αθηναγόρας, Πρεσβεία Περί Χριστιανών, 26, Aulus Gellius, Noctes  Atticae,VII, 3 και XII, 11 κ.α. 

145 G. Anderson,  Sage, Saint and Sophist. Holy Men and their Associates in the Early Roman Empire,  

(1994), σσ. 42-49. Στην ίδια µελέτη ο συγγραφεας  συζητά ειδικά το θάνατο του Περεγρίνου στις σσ. 

110-112, θεωρώντας πως  "ο θάνατός του παραµένει ένα πολύ  ειδικό φαινόµενο στα χρονικά του 

Αυτοκρατορικού Θείου Ανδρός". 
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ακόµη κι ένα δεύτερο Σωκράτη και τον λάτρεψαν µετά το θάνατό του (Αθηναγόρας, 

Πρεσβεία Περί Χρισταινών, 26). Ίσως ένας ψυχολόγος να είχε διάθεση να βρει το βασικό θέµα 

(leitmotiv) της ζωής του Περεγρίνου σε µια εσωτερική ανάγκη να αντιταχθεί στην εξουσία 

(πβ. K. v. Fritz, P., - W., λ. Περεγρίνος). Και θα µπορούσε επίσης να υποθέσει ότι η ανάγκη 

αυτή ήταν ριζωµένη στην οικογενειακή του κατάσταση, αν θυµηθεί τη φοβερή φήµη ότι ο 

Περεγρίνος ήταν πατροκτόνος, όπως επίσης εκείνα τα απροσδόκητα τελευταία του λόγια πριν 

πηδήξει στην πυρά: "δαίµονες µητρ�οι κα� πατρ�οι, δέξασθέ µε ε�µεν�ς" 

(Περεγρ., 36).146

 Το ψυχογράφηµα του Περεγρίνου δεν µπορούµε να το κάνουµε, µας λείπουν 

τα απαραίτητα στοιχεία. Επίσης θα µας έφερνε µακράν του θέµατός µας µια 

συζήτηση πάνω στο θέµα των  δαιµόνων, στο οποίο ακροθιγώς αναφέρεται ο Dodds. 

Ίσως ο Λουκιανός υπερβάλλει στην απόδοση µόνο ποταπών κινήτρων στην πράξη 

του Περεγρίνου. Πάντως, είναι δύσκολο να µην θυµηθούµε µαζί µε τον Σαµοσατέα 

συγγραφέα, τον Εµπεδοκλή και τη δική του αντίστοιχη πράξη, να προσποιηθεί πως 

πέφτει στην Αίτνα για να εµφανιστεί µετά ως επιστρέψας από τον κόσµο των νεκρών, 

κάτοχος αληθειών και δυνάµεων147. Το παράδειγµα του Περεγρίνου φαίνεται πως 

ήταν ο Ηρακλής,  αγαπηµένος ήρωας των κυνικών. Ωστόσο ο Λουκιανός έχει δίκιο 

όταν σχολιάζει πως τα κίνητρα του ήρωα ήταν άλλα, ο πόνος της αρρώστιας τον 

παρακίνησε και όχι η θέωση. Αντίθετα, για τον Περεγρίνο µετρούσε περισσότερο η 

δεύτερη.  Για ένα κυνικό, η αυτοκτονία αποτελούσε µέρος της φιλοσοφίας του. Ο 

θάνατος δεν τον τρόµαζε, το αντίθετο, τον αγνοούσε επιδεικτικά. Ο ∆ιογένης 

                                                           
146 E. E. Dodds, Οι Έλληνες και το Παράλογο, σσ. 220-221, σηµ. 100. Στο ίδιο θέµα ο συγγραφέας 

αναφέρεται και στο Εθνικοί και Χριστιανοί σε µια εποχή αγωνίας: Από το Μάρκο Αυρήλιο έως τον Μ. 

Κωνσταντίνο, σσ. 103-105. 

147 Για τον Εµπεδοκλή, Θ. Βέϊκος, Οι Προσωκτατικοί, (1971) σσ.201-223 και ειδικά 215-217 και 220-

222, Ρ. Kingsley, Αρχαία Φιλοσοφία, Μυστήρια και Μαγεία, Ο Εµπεδοκλής και η Πυθαγόρεια 

Παράδοση, σσ. 297-307. 
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Λαέρτιος αναφέρει ένα επεισόδιο, απ' τα πολλά που έχει διασώσει η γραµµατεία, που 

δείχνει πόσο εύκολη ήταν η απόφαση αυτοκτονίας για ένα κυνικό. Τον άρρωστο 

Αντισθένη επισκέφθηκε ο ∆ιογένης, ο µαθητής του. Παραπονέθηκε ο δάσκαλος για 

τους φριχτούς πόνους που τον ταλαιπωρούσαν και ρώτησε " τις αν απολύσειέ µε των 

πόνων" και ο ∆ιογένης χωρίς δεύτερη σκέψη, έβγαλε ένα µαχαίρι, του το έδειξε και 

του το πρότεινε148.  

 Ανεξαρτήτως των κινήτρων της και των προσδοκιών της, αυτοκτονία του 

Περεγρίνου ήταν πολύ καλά µελετηµένη και σχεδιασµένη. Το όλο κλίµα και ειδικά η 

σύνδεσή τους µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες δείχνει µια επιδεικτική διάθεση 

ελληνικότητας. Αυτό φαίνεται να υπαινίσσεται και  ο Λουκιανός, όταν δυο φορές, 

µέσα στην ίδια -την εισαγωγική- παράγραφο, αναφέρει τις λέξεις "Έλληνες" και 

"ελληνικός" :  

� δ� γεννάδας ο�τος, τ�ν πολυανθρωποτάτην τ�ν �λληνικ�ν 

πανηγύρεων τηρήσας, πυρ�ν �τι µεγίστην νήσας �νεπήδησεν �π� 

τοσούτων µαρτύρων, κα� λόγους τινάς �π�ρ τούτου ε�π�ν πρ�ς το�ς 

�λληνας ο� πρ� πολλ�ν �µερ�ν το� τολµήµατος.149

 Ωστόσο, παρά την επίφαση ελληνικότητας, η αυτοκτονία του Περεγρίνου 

ενέχει πληθώρα στοιχείων που την φέρνουν πιο κοντά σε ρωµαϊκά περιβάλλοντα. Η 

προαναγγελία της πράξης, η λεπτοµερής προετοιµασία, η µεγάλη πυρά σε δηµόσιο 

χώρο, το κοινό που προσκαλείται για να παρακολουθήσει την πράξη, η τελετουργική 

ρίψη του σώµατος και η απανθράκωση, όλα παραπέµπουν περισσότερο σε µια 

αυτοκρατορική κηδεία. Η αυτοκτονία του Περεγρίνου έχει τα στοιχεία της 

                                                           
148 ∆ιογένης Λαέρτιος,  Φιλοσόφων Βίος και δογµάτων συναγωγή, VI, 18. Για την ιστορία, ο 

Αντισθένης αρνήθηκε τη λύση της αυτοκτονίας. 

149 Λουκιανός, Περ� τ�ς Περεγρίνου Τελευτ�ς, 1 (οι υπογραµµίσεις δικές µας). 
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αποθέωσης150, δεν λείπει καν το όρνεο που ξεπετάγεται από τις φλόγες για να τη 

δηλώσει και να τη βεβαιώσει, σύµφωνα µε τα όσα οι ιστορικοί της περιόδου λένε για 

τις αποθεώσεις των αυτοκρατόρων151. Βέβαια, ο Λουκιανός, που παραθέτει την 

έκθαµβη µαρτυρία ενός πιστού για  την λεπτοµέρεια του γύπα, επιµένει ότι τον γύπα 

ο ίδιος τον ελευθέρωσε στο σηµείο της πυράς για να περιγελάσει τους ανόητους και 

εύπιστους οπαδούς του αυτόχειρα. Ωστόσο µπορούµε, φυσικά, να αµφισβητήσουµε 

τα λεγόµενά του. Πάντως, και ο Ηρωδιανός έχει προσπαθήσει σε ανάλογη περίπτωση 

να εκλογικεύσει το πέταγµα αετού µέσα από την πυρά προτείνοντας την εσκεµµένη, 

συµβολική ενέργεια152.  

 Aπ' την άλλη και το χριστιανικό παρελθόν του Περεγρίνου έχει τη συµβολή 

του στον τρόπο που επιχειρήθηκε η αυτοχειριαστική πράξη. Οι διηγήσεις που 

αφορούν τον θάνατό του πλουτίζονται µε θαυµατουργικά σηµεία: την ώρα του 

θανάτου του, λέγεται, έγινε σεισµός. Μπορεί άραγε αυτή η λεπτοµέρεια να µας κάνει 

να αναχθούµε στο θάνατο του Ιησού και στο σεισµό που καταγράφουν τα Ευαγγέλια 

πως συνέβη τότε; Θα ήταν ίσως κάπως υπερβολικό, αν και ο δαιµόνιος Λουκιανός, 

που θυµήθηκε στην αρχή του κειµένου του το πέρασµα του φιλοσόφου από το 

χριστιανισµό, ίσως να είχε και µια τέτοια αναφορά κατά νου: πως χρησιµοποιούνται 

δηλαδή παντοειδείς αναφορές και σύµβολα για να µεγαλύνουν το θάνατο του 

Περεγρίνου. Φαίνεται τελικά πως ο Λουκιανός, στην προσπάθειά του να αποκαλύψει 

τον Περεγρίνο -παραθέτει όλ' αυτά τα στοιχεία µε διάθεση να καταδείξει την 

υπερβολή και το ψεύδος τους, τα διακωµωδεί και σαρκάζει τους οπαδούς του 

                                                           
150 πβ. Σουητώνιος, "Αποθεωµένος Αύγουστος" C, 2. 

151 ∆ίων Κάσσιος, LXXV, 5,5. Επίσης στο θάνατο του Πλάτωνα αναφέρεται αετός. Το πέταγµα 

πουλιού ως σύµβολο ανάληψης στους ουρανούς και θέωσης, έχουµε και στον χριστιανισµό. Ο θάνατος 

του Πολυκάρπου, διαβάζουµε στο Βίον  του,  συνοδεύεται από το πέταγµα κουκουβάγιας . 

152 Ηρωδιανός, IV, 11. 
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φιλοσόφου για την αφέλειά τους- συγκέντρωσε και κατέγραψε προσεκτικά τους 

θρύλους που δηµιουργήθηκαν γύρω από την αυτοκτονία του φιλοσόφου.  

 Το ίδιο µπορούµε να πούµε και για την "ανάστασή" του. Υποτίθεται πως τον 

είδαν µετά την αποτέφρωση, να περπατά  χαρούµενος, ντυµένος στα λευκά, 

στεφανωµένος µε τον κότινο. Ο συγκρητισµός των στοιχείων είναι ενδιαφέρων: το 

λευκό ένδυµα των µυστών, ο κότινος των ολυµπιονικών -το στεφάνι, σηµάδι νίκης, 

τελειότητας και αγιότητας153, ενώ δεν θα ξένιζε κανένα η αναφορά σε ανατολικά 

πρότυπα "δασκάλων" ή ακόµη να θυµηθεί και την µετά την ανάστασή του επίγεια 

παραµονή του Ιησού κοντά στους µαθητές του.  

 Η αυτοκτονία του Περεγρίνου είναι δηµόσια, θεαµατική και συνενώνει ένα 

πλήθος στοιχεία, ελληνικά και ρωµαϊκά, εθνικά, χριστιανικά, ανατολικά (ο 

Λουκιανός θυµίζει και µια σχέση µε την Ινδία και τους Βραχµάνους ιερείς επίσης): 

είναι µια "επιτοµή" του κοινωνικού και θρησκευτικού συγκρητισµού της εποχής της. 

Αντίθετα, η αυτοκτονία της Αρρίας είναι χαρακτηριστικά ρωµαϊκή. Παραλληλίζοντας 

τις περιγραφές -και λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τη διαφορά του είδους των πηγών 

από τις οποίες προέρχονται και τις εντελώς άλλες προθέσεις των συγγραφέων τους- 

µας δηµιουργείται η εντύπωση πως πρόκειται για δυο πλευρές ενός παράξενου 

νοµίσµατος: η αυτοκτονία της Αρρίας είναι ιδιωτική αλλά δηµοσιοποιείται µέσα από 

τον θαυµαστικό λόγο όσων ασχολούνται µ' αυτήν . περιγράφεται στα πιο συγκινητικά 

της στάδια και υποχρεώνει τη φωνή του αναγνώστη να γίνει ο θρίαµβός της, αφού 

όποιος µοιράζεται βεβαίως τις αξίες του ελληνορωµαϊκού κόσµου δεν µπορεί να µην 

µεταφέρει και διαδώσει το  ψυχικό µεγαλείο της γυναικός. Η Αρρία έχει 

δηµοσιοποιήσει έτσι την τιµή της. Αντίθετα, η αυτοκτονία του Περεγρίνου είναι 

                                                           
153 J.-L. Girard,  "Note sur Ninbus, ou La glorification visible du heros et du saint" στο G. Freyburger 

και L. Pernot  (επιµ.) Du heros paien au saint chretien, σσ. 105-107. 
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δηµόσια και θεαµατική ως προς την διάπραξή της αλλά τα κείµενα που τη 

διαιωνίζουν στη µνήµη, γιατί σχεδόν στο σύνολό τους οι συγγραφείς που τη 

συζητούν, καθείς για τους λόγους του, είναι αρνητικοί ως προς την πράξη και 

καταλογίζουν αλαζονεία  στον Περεγρίνο, αναιρούν το αποτέλεσµα154. Η πράξη της 

Αρρίας κερδίζει σε χρονικό βάθος, ενώ του Περεγρίνου περιορίζεται σε βάθος χρόνου 

στις γενιές των ανθρώπων που ήταν αυτόπτες µάρτυρες ή έµαθαν γι' αυτό κοντά στη 

διάπραξή του. 

 Στην περίπτωση, πάντως, του Περεγρίνου, τα πράγµατα ήταν απλά: η 

αποφασισµένη και ψύχραιµη αυτοχειρία σε δηµόσια θέα είναι δεδοµένη και 

αδιαµφισβήτητη. ∆εν είναι όµως πάντα έτσι τα πράγµατα. 

Το πρόβληµα της αυτοκτονίας,  λέει ο Καµύ, είναι το κατεξοχήν πρόβληµα 

της φιλοσοφίας. Μπορεί να θεωρηθεί ως η έσχατη προς εαυτόν βία είτε η έσχατη 

πράξη ελευθερίας, να θέσει δηλαδή τα όρια της αυτοβουλίας και της ελεύθερης 

διαχείρισης του εαυτού, ως σώµατος και πνεύµατος. Πώς ορίζεται, όµως, η              

Η  αδυναµία ενός ορισµού αυτοκτονία; Ή, για να το πούµε µε µεγαλύτερη 

ακρίβεια,  µπορούµε άραγε να ορίσουµε την αυτοκτονία; Με µια πρώτη µατιά θα 

µπορούσαµε να θεωρήσουµε   πως κάτι τέτοιο είναι εύκολο. O Wittgenstein στις 

Φιλοσοφικές Έρευνες θυµάται τον προβληµατισµό του Αυγουστίνου γύρω από το τι 

είναι χρόνος. Πριν θέσει το ερώτηµα, ήξερε πολύ καλά τι είναι χρόνος. Αφού έθεσε 

το ερώτηµα και µετά δεν είχε απάντηση. Η ανενδοίαστη χρήση της γλώσσας στην 

καθηµερινότητα, µας δίνει, για λόγους επικοινωνιακής οικονοµίας, την ψευδαίσθηση 

                                                           
154 Στην πλειοψηφία αυτοί οι συγγραφείς είναι χριστιανοί. Όµως, πβ. Aulus Gellus, Noctes Atticae, 

ΧΙΙ, 11, που εκφράζεται µε θαυµασµό για τις πνευµατικές ικανότητες του ανδρός. 
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µιας γνώσης των εννοιών µεγαλύτερης και σαφέστερης απ’ αυτήν που έχουµε στην 

πραγµατικότητα155.  

Παρόµοια µε το χρόνο του Αυγουστίνου, µπορούµε να πούµε και για την 

αυτοκτονία. Γιατί είναι αλήθεια πως είναι δύσκολο να δώσουµε έναν ορισµό της 

τέτοιον που να εξηγεί όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ενέχεται υποψία αυτοκτονίας. 

Μπορούµε  να θέσουµε δύο ερωτήµατα, για να γίνει κατανοητή αυτό: ο σωµατικός 

πόνος είναι περίπου αυτονόητο ότι δικαιολογεί µια πράξη αυτοθανάτωσης, ο ψυχικός 

πόνος όµως; Πόσο µπορεί να οριστεί ως αυτοκτονία ο θάνατος που αιτία του είναι 

αυτό που το ρωµαϊκό δίκαιο ή η ιατρική της εποχής περιγράφει ως furor156; Κι αν µια 

τέτοια πράξη αυτοθανάτωσης είναι στα όρια µιας πραγµατικής αυτοκτονίας, τι µπορεί 

να πει κανείς για µια πράξη θυσίας, όταν κανείς βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο, όταν 

χάνει τη ζωή του για να σώσει κάποιον άλλον, και της περιπτώσεως της "αφιέρωσης" 

(devotio) συµπεριλαµβανοµένης;  Πόσο λιγότερο αυτοκτονία είναι το εκούσιο 

µαρτύριο ενός χριστιανού, που επιζητεί µε κάθε τρόπο τη σύλληψη και το θάνατό 

του, γιατί η θυσία αυτή θα του εξασφαλίσει την συνάντηση µε το Θεό και τη 

σωτηρία, από την πράξη του Ευφράτη, που ζητά άδεια από τον Αδριανό για να 

τελειώσει τη ζωή του;  Και τι να πει κανείς για τις περιπτώσεις που µια αυτοκτονία 

επιβάλλεται, τις περιπτώσεις εκείνες δηλαδή που κάποιος βρίσκεται µπροστά στο 

ακυρωµένο δίληµµα να επιλέξει ανάµεσα στην ατιµωτική εκτέλεση ή εξορία που θα 

του επιβληθεί από τον αυτοκράτορα και σε µια πράξη αυτοθανάτωσης που θα του 

σώσει την τιµή. Τότε τα όρια ανάµεσα στην αυτοκτονία και την εκτέλεση, την 

                                                           
155 L. Wittgenstein,  Philosophical Investigations, µέρος I, σ. 89. 

156 Π.χ. η περίπτωση του Φούλβιου Φλάκου που οι οικογενειακές δυστυχίες τον τρέλαναν και 

κρεµάστηκε. Η τρέλα του πιστοποιείται επίσης και από τον ατιµωτικό τρόπο θανάτωσης που διάλεξε 

(Τίτος Λίβιος, 42, 28, 10-12) 
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αυτοκτονία και το φόνο, είναι ρευστά, όπως ρευστά είναι αντιστοίχως και τα όρια 

ανάµεσα στην αυτοκτονία και το φόνο, όταν κάποιος, µη έχοντας το θάρρος να 

αφαιρέσει µόνος του τη ζωή του, χρησιµοποιεί το χέρι κάποιου άλλου. Μόνο που 

στην πρώτη περίπτωση γέρνει  στην πλευρά του θύµατος, στη δεύτερη του θύτη, 

αφού τις περισσότερες φορές το φονικό χέρι είναι αυτό ενός δούλου µε κακές 

συνέπειες συχνά για τον εκόντα άκοντα φονέα. ∆ιαφορετικά διαβάζουµε επίσης το 

φαινόµενο της αµοιβαίας αυτοκτονίας, όταν δηλαδή δύο ή περισσότεροι άνθρωποι 

δίνουν τέλος στη ζωή τους µαζί, ο ένας από το χέρι του άλλου ή ο ένας µετά τον 

άλλον. 

Αναφέραµε τα παραπάνω για να δείξουµε τις δυσκολίες ενός ορισµού που θα 

µπορούσε να στεγάσει όλες τις περιπτώσεις που µπορούν να χαρακτηριστούν ως 

αυτοκτονίες, θα ήταν δηλαδή ένα µέτρο απαραίτητο για να εντάξουµε µια πράξη στις 

αυτοκτονίες και να κατηγοριοποιήσουµε τις περιπτώσεις. Η αδυναµία να παράξουµε 

ένα τέτοιο ορισµό –η πολυπλοκότητα των κοινωνικών φαινοµένων διαφεύγει από 

προσπάθειες που φλερτάρουν µ’ ένα παρωχηµένο θετικισµό του είδους- µας οδηγεί 

να προσπαθήσουµε να σκιαγραφήσουµε το ζήτηµα µέσα από την παρουσίαση 

χαρακτηριστικών περιπτώσεων και να θέσουµε µερικά ερωτήµατα που προκύπτουν 

από αυτές. Ως εκ του θέµατός µας πάντως ένα όριο ακόµη τίθεται: η θεαµατικότητα 

των περιπτώσεων. Από όπου και η περίπτωση του Περεγρίνου, όχι όµως της Αρρίας 

σε επίπεδο, φυσικά, γεγονότος, γιατί ως αφήγηση και οι δύο περιπτώσεις τη 

διαθέτουν, κάθε µια µε τον τρόπο της και για τους ιδιαίτερους λόγους της. 

*** 

Στις περιπτώσεις που µας ενδιαφέρουν δυο κατηγορίες µπορούν να 

ενταχθούν: οι οµαδικές αυτοκτονίες, που ήδη ο αριθµός των αυτοκτόνων δηµιουργεί 

Θεαµατικές αυτοκτονίες  ένα στοιχείο εντυπωσιασµού ενώ, επίσης, είναι, 
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συνήθως την εποχή αυτή, δηµόσιες, και στην κατηγορία περιλαµβάνονται, ως ένα 

σηµείο, και οι λεγόµενες "αµοιβαίες αυτοκτονίες", και οι προειδοποιηµένες και 

αναµενόµενες, που είναι αυτονόητη και η δηµοσιότητα που παίρνουν και το 

ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν πάνω στον διαπράττοντα και την πράξη του, ακόµα 

περισσότερο όταν αυτές πραγµατοποιούνται σε δηµόσιο χώρο. Από όπου και η 

ιδιαίτερη σηµασία της αυτοκτονίας του Περεγρίνου. Τέτοιες περιπτώσεις, πάντως,  

έχουν συνήθως να κάνουν συνήθως µε πολιτική διαµαρτυρία. Ο συγκλητικός  

Βιµπούλιος Αγρίππας, διαµαρτυρόµενος για τον  αυταρχισµό του Τιβέριου απέναντι 

στη Σύγκλητο, στη συνεδρίαση του σώµατος που παρευρισκόταν ο αυτοκράτορας και 

σε δηµόσια θέα, κατάπιε το δηλητήριο που είχε κρυµµένο µέσα στο δαχτυλίδι του157.  

Στην πράξη του µας εντυπωσιάζει όχι µόνο η αποφασιστικότητα της διαµαρτυρίας 

αλλά και το γεγονός ότι ήταν προετοιµασµένος για ένα εκούσιο θάνατο µε την 

ύπαρξη δηλητηρίου στο δαχτυλίδι του. Φυσικά ούτε µοναδικό είναι κάτι τέτοιο ούτε 

για πρώτη ή τελευταία φορά το συναντάµε στην Ιστορία. Ωστόσο, αυτή η στενή 

σωµατική γειτνίαση µε το µέσο της θανάτωσης - ειδικά το δηλητήριο που δεν έχει 

παρά µόνο αυτό το σκοπό-  το οποίο τελικά, µετωνυµικά, µετατρέπεται στον ίδιο το 

θάνατο που εµφωλεύει στο δαχτυλίδι και περιµένει να καταλάβει το σώµα που φέρει 

το δοχείο του, δεν παύει ποτέ να είναι όχι µόνο σηµειολογικά ενδιαφέρουσα αλλά και 

να προκαλεί ρίγη.  

Ο Σουητώνιος κατέγραψε -ίσως και να κατασκεύασε- µια ιστορία, όπου η 

αυτοκτονία είναι τρόπος απόδειξης ότι ο αυτοκτόνος λέει την αλήθεια. Ο θάνατός του 

πιστοποιεί την ειλικρίνειά του, το αίµα του -γιατί για ένα τέτοιο λόγο µόνο µια 

αυτοκτονία που θα παράξει αίµα αντιστοιχεί- αποδεικνύει του λόγου του το αληθές.  

                                                           
157 ∆ίων Κάσσιος, LVIII, 21, 4, Σουητώνιος, "Τιβέριος", LXI, 4. 
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΄Ενας ανώνυµος στρατιώτης, κι είναι απ' τις λίγες περιπτώσεις που, για λόγους 

ευνόητους πάντως, έχουµε αναφορά σε αυτοκτονία απλού ανθρώπου, ένας ανώνυµος 

στρατιώτης, λοιπόν,  έφερε τις κακές ειδήσεις της ήττας του στον Όθωνα. Όλοι  

αρνούνταν να τον πιστέψουν κι αυτός αγανακτισµένος -και απογοητευµένος από την 

εξέλιξη των πραγµάτων για το στρατόπεδό του- έπεσε πάνω στο ξίφος του και 

σκοτώθηκε158. 

 Ένα στοιχείο που ενδιαφέρει ακόµη είναι η διάρκεια της αυτοχειριαστικής 

πράξης. Υπ' αυτήν την έννοια, αυτοκτονίες από ασιτία υπάγονται στις θεαµατικές. Η 

µακρά διάρκεια από την απόφαση, την αρχή αποχής από την τροφή έως την ώρα του 

θανάτου, δηµιουργεί αίσθηση και κάνει βαθιά εντύπωση. Μάλιστα είναι ένας τρόπος 

που έχει µάρτυρες, επισκέπτες µπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία 

θανάτωσης, να συνοµιλούν µε τον αυτοκτόνο.  

Ως συνήθως το µέγιστο µέρος των πληροφοριών µας προέρχεται από 

αυτοκτονίες προσώπων που ανήκαν στις ανώτερες τάξεις. Για τις αυτοκτονίες 

προσώπων των λαϊκών τάξεων και δούλων πολλά δεν γνωρίζουµε κι ακόµα λιγότερα 

ξέρουµε για θεαµατικές αυτοκτονίες ανάµεσα σ' αυτά τα στρώµατα. Άλλωστε, όπου 

αναφέρεται εν γένει αυτοκτονία δούλου ή µέλους των χαµηλών κοινωνικών τάξεων, 

ο αυτοκτόνος είναι συνήθως ανώνυµος. Κι αυτό είναι ίδιον και των Ελλήνων και των 

Ρωµαίων συγγραφέων. Βεβαίως κάποιες εξαιρέσεις υπάρχουν. Έτσι ο Τάκιτος, για 

παράδειγµα, αναφέρεται σε αυτοκτονία µιας απελεύθερης του Νέρωνα. Η Επίχαρις, 

έτσι ονοµαζόταν, ενεπλάκη σε µια συνωµοσία εναντίον του αυτοκράτορα και για να 

µη συλληφθεί, αυτοκτόνησε159. Τέτοια επεισόδια όµως λίγα µαρτυρούν οι πηγές. 

                                                           
158 Σουητώνιος, "Όθων",  Χ. 

159 Τάκιτος, Annales, XV, 57. Βλ. επίσης το επίγραµµα για τον ανώνυµο γέροντα από την Παλαιστίνη, 

της Παλατινής Ανθολογίας, 7, 336. Για τις αυτοκτονίες των δούλων, Αθήναιος, ∆ειπνοσοφισταί, 4, 155, 
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Λόγοι για να αυτοκτονήσει κανείς υπάρχουν πολλοί. Και τότε, όπως και τώρα. Οι 

περισσότερες αιτίες που θα έκαναν έναν κάτοικο της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας,  να 

αυτοκτονήσει είναι αναγνωρίσιµες και από εµάς σήµερα και, µε ένα άλλο ένδυµα 

φυσικά, θα οδηγούσαν  ένα σύγχρονο άνθρωπο στον αυτόβουλο θάνατο. Ο Anton 

Van Hoof σε µια προσεγµένη αλλά περισσότερο από όσο πρέπει φιλόδοξη µελέτη, 

Μια εποχή που οι αυτοκτονίες πληθαίνουν  προσπάθησε  να      

Τα πλέον διαδεδοµένα αίτια   παρουσιάσει στο σύνολό του το 

φαινόµενο της αυτοκτονίας στον αρχαίο κόσµο, τόσο ως πραγµατικό γεγονός όσο και 

ως παράσταση160. Σύµφωνα µε το συγγραφέα µπορούν να καταµετρηθούν σε κείµενα 

παντός είδους 960 περιπτώσεις επιτυχηµένων ή ανεπιτυχών, που  έµειναν δηλαδή στα 

                                                                                                                                                                      
Ε, µε τους Θράκες να παίζουν ένα είδος ρώσικης ρουλέτας, Σενέκας, Επιστολή 70, µε την αναφορά 

αυτοκτονιών τριών βαρβάρων µονοµάχων, πληροφορίες επίσης  εµµέσως από τη µελέτη της ρωµαϊκής 

νοµοθεσίας. Για παρόµοια ζητήµατα, Van Hoof, A.  From Αutothanasia to Suicide: Self-killing in 

Classical Antiquity (1990), σσ. 16-21. Από αρχαιολογικές πηγές, για την αυτοκτονία απλού ανθρώπου, 

χαρακτηριστική η αυτοκτονία του ανώνυµου  Γαλάτη (εικ. 4), που βυθίζει στα στήθη του το µαχαίρι, 

αφού προηγουµένως έχει σκοτώσει τη γυναίκα του  για να µην πέσουν στα χέρια των εχθρών (ρωµαϊκό 

αντίγραφο από ελληνιστικό πρωτότυπο, Ρώµη, Museo delle Therme ). 

160 Εκείνο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι πως µια µελέτη που καταγράφει τόσο επισταµένα τις 

αυτοκτονίες του αρχαίου κόσµου, δεν καταγίνεται µε τη διαχείριση του σώµατος του αυτόχειρα, όταν 

µάλιστα γνωρίζουµε πως την επόµενη περίοδο, το Μεσαίωνα, υπάρχει ένα ολόκληρο εθιµικό δίκαιο 

διαχείρισης του σώµατος του αυτοκτόνου (βλ. Ρίκας Μπενβενίστε, "Πίστη και απελπισία: Οι 

αυτοκτονίες στις Μεσαιωνικές µαρτυρίες" στο Άνθρωποι στα Άκρα: Ο Θάνατος ως επιλογή). Η 

αποδοχή της αυτοκτονίας ως πράξη µη καταδικαστέας στον Ελληνορωµαϊκό κόσµο είναι προφανές ότι 

δεν επέσυρε καµιά ειδική µεταχείριση, εκτός των εξαιρέσεων που είδαµε. 
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όρια της απόπειρας161, αυτοκτονιών. Τα κριτήρια του συγγραφέα είναι θολά και 

αδιάβαθµητα. Συζητά κάθε περίπτωση αυτοκτονίας ή απόπειρας που καταγράφηκε  

σε γραπτές πηγές είτε πρόκειται για ιστορικά εξακριβωµένες πράξεις είτε για 

θρυλούµενα γεγονότα ενώ δεν διακρίνει ούτε καν τις λογοτεχνικές από τις µη 

λογοτεχνικές πηγές. Για παράδειγµα, ενώ εντάσσει κάποιες περιπτώσεις χριστιανικού 

µαρτυρίου στις αυτοκτονίες, δεν εξηγεί µε ποια κριτήρια εξαιρεί κάποιες άλλες. Ή, 

ακόµη, σε τι µπορεί να εξυπηρετεί η καταµέτρηση  του ήρωα ενός ανεκδότου -

οζόστοµος που για να αυτοκτονήσει µυρίζει την ανάσα του162- που είναι σαφές ότι ο 

τόνος δεν πέφτει στην αυτοκτονία, στις 960 προαναφερθείσες αυτοκτονίες, δίπλα σ' 

αυτήν της Αγριππίνας της Πρεσβυτέρας ή, για να µείνουµε στο χώρο του µυθικού-

φανταστικού-λογοτεχνικού, της ∆ιδούς;  Η παρουσίαση ιστορικά βεβαιωµένων 

περιπτώσεων, οι αυτοκτονίες ιστορικών προσώπων, στο ίδιο ακριβώς επίπεδο µε τις 

αυτοκτονίες του µύθου ή της λογοτεχνίας, µπορεί να προσφέρει ένα σχετικώς 

ικανοποιητικό πανόραµα του φαινοµένου,  να  κάνει να αναδυθεί αρκετά η 

παράσταση της αυτοκτονίας, όµως δηµιουργεί ένα σοβαρό µεθοδολογικό πρόβληµα. 

Μια παρατήρησή του όµως είναι ενδιαφέρουσα: στην πρώιµη αυτοκρατορία υπάρχει 

µια εµφανής αύξηση των αυτοκτονιών. Παραθέτουµε αυτούσιο, µεταφρασµένο τον 

πίνακα 5 (Αppendix 2, σ. 234) που παρουσιάζει την κατανοµή των περιπτώσεων κατά 

περιόδους (η περιοδολόγηση έγινε από το συγγραφέα)163 

                                                           
161 Kαταµετρά π.χ. την απόπειρα του Αυγουστίνου που ο ίδιος αναφέρει στις Confessiones, 4, 6, 11 

αλλά ακόµη και τις απόπειρες των ηρωίδων των αρχαίων µυθιστορηµάτων, ως να ήταν πραγµατικά 

επεισόδια.  

162 Φιλόγελως, 231. 

163 Οι αριθµοί στην παρένθεση δηλώνουν τις ιστορικά βεβαιωµένες περιπτώσεις, που παρουσιάζονται 

στον πίνακα αρ. 3 (σ. 233). Η καταµέτρηση του συγγραφέα σε απόλυτους αριθµούς φυσικά 

περιλαµβάνει µόνο εκείνες τις περιπτώσεις που έχουµε µαρτυρία  αριθµού. Περιπτώσεις που δεν 
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                             Περιπτώσεις  Αριθµός ατόµων  

Μυθική Περίοδος    ( -750 π.Χ)     125 (0)   130 (0) 

Αρχαϊκοί Χρόνοι   ( 750 - 500 π. Χ)  38 (18)   44 (20) 

Κλασικοί Χρόνοι   (500-336 π.Χ.)   78 (54)   74 (50) 

Ελληνιστική Εποχή (336- 27 π.Χ)   105 (59)   95 (50) 

Πρώιµη Ρώµη  ( -500 π.Χ)    13 (4)   14 (2) 

Πρώιµη ∆ηµοκρατία  (500 - 200 π.Χ)  39 (32)   74  (69) 

∆ηµοκρατία     (200- 27 π.Χ)   164 (133)  2433 (1408) 

Πρώιµη Αυτοκρατορία     

(27 π.Χ. - 192 µ.Χ)    255 (202)  6624 (6575) 

Όψιµοι Αυτοκρατορικοί Χρόνοι   

( από το 192 και µετά)164    51 (41)   71 (61) 

 

 Από τον πίνακα φαίνεται καθαρά πως οι δύο πρώτοι τουλάχιστον 

µεταχριστιανικοί αιώνες χαρακτηρίζονται από µεγάλη αύξηση του αριθµού των 

αυτοκτονιών. Αυτή την περίοδο µάλιστα καταµετρώνται και µερικές από τις 

θεαµατικότερες, όπως η περίπτωση του Περεγρίνου ή η οµαδική των Ιουδαίων στα 

Γάµαλα. Μπορούµε να το θεωρήσουµε τυχαίο γεγονός; Ο Van Hoof προσπαθεί να    

αιτιολογήσει το φαινόµενο και η εξήγησή του αφορά κυρίως  το είδος των πηγών 

µας: ιστορικοί που καταγράφουν λεπτοµερώς τις εξελίξεις έχοντας  την προσοχή 

                                                                                                                                                                      
αναφέρεται αριθµός νεκρών (π.χ. ∆ίων Κάσσιος, LXVIII, 3,42 πόσοι είναι αυτοί που υποχρεώθηκαν σε 

αυτοκτονία; ) προστίθενται απλώς στο συνολικό αριθµό των περιπτώσεων της περιόδου. 
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στραµµένη στους ευγενείς και στους αυτοκράτορες, οι οποίοι δεν δίσταζαν να 

αυτοκτονήσουν για λόγους τιµής και φήµης. Η αποδυνάµωση της Συγκλήτου µε την 

παράλληλη αύξηση της εξουσίας του αυτοκράτορα ευθύνεται για πολλές αυτοκτονίες 

προσώπων της ρωµαϊκής ελίτ, που έλκουν την προσοχή των ιστορικών165. O Plass, 

στη µελέτη που αφιέρωσε στην πολιτική αυτοκτονία, σηµειώνει ότι η υιοθέτηση της 

αυτοκτονίας από την ελίτ δείχνει πως ο περιορισµός των δικαιωµάτων των ανωτέρων 

τάξεων την έκανε όχι µόνο πράξη απελπισίας αλλά πράξη επιβαλλόµενη από το ίδιο 

το πολιτικό σύστηµα. Ήταν ένας τρόπος ανάκτησης της ελευθερίας166.  

Μπορούµε πάντως να παρατηρήσουµε ότι ανοίγεται ένα σοβαρό ζήτηµα σε 

ό,τι αφορά την πρόθεση. Στο µεγαλύτερο µέρος των περιπτώσεων που µπορούµε να 

εξετάσουµε η πρόθεση µοιάζει δεδοµένη. Αλλιώς δεν θα µπορούσαν να καταταχθούν 

στις αυτοκτονίες. Ωστόσο, µε εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις, όπως η ερωτική 

απογοήτευση (τα παραδείγµατα έρχονται στην πλειοψηφία τους από κείµενα της  

λογοτεχνίας και του µύθου) ή όταν το χέρι πηγαίνει οδηγηµένο από την τρέλα, σε 

µεγάλο βαθµό, στις αυτοκτονίες αυτήν την περίοδο αίρεται το αυτόβουλο της πράξης 

ουσιαστικά επειδή όλοι και όλες υπακούουν σε αυστηρούς ηθικούς κώδικες που δεν 

τους επιτρέπουν παρά αυτό. ∆ηλαδή η πράξη τους από ατοµική επιλογή, γίνεται 

κοινωνική υπαγόρευση167.Έτσι, η υπερτίµηση ενός κώδικα ηθικών αξιών (µε ό,τι 

                                                                                                                                                                      
164 Οι αναφερόµενες περιπτώσεις δεν προχωρούν παρά ως το πρώτο τέταρτο περίπου του τέταρτου 

αιώνα. 

165 Ibid, σ.11. 

166 Ρ. Plass, The game of Death in Ancient Rome:  Arena Sport and Political Suicide, σ. 85. 

167 Αυτό σε αντίθεση π.χ. µε τις ιδέες που κυριαρχούν στους φιλοσοφικούς κύκλους της Ελλάδας των 

κλασικών χρόνων.Ο  Πλάτων (Νόµοι, 873 c) υποστηρίζει ότι η αυτοκτονία είναι πράξη δειλίας, εκτός 

από τις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει µεγάλη πίεση από σοβαρό ηθικό ή πολιτικό ζήτηµα, ενώ  

Αριστοτέλης, (Ηθικά Νικοµάχεια, 1113 a) καταδικάζει εν γένει την αυτοκτονία, χωρίς εξαιρέσεις. Στην 
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αυτό σηµαίνει) υποκαθιστά τη βούληση, ή για να ακριβολογήσουµε, τη 

διαµορφώνει168. Καθώς παραδοσιακές βεβαιότητες υποχωρούν -ο κόσµος της 

πόλεως, τα συγγενικά συστήµατα - η  αυτοκτονία δεν είναι µόνο αντίδραση, µια 

προσπάθεια σύνδεσης µε τον κόσµο που τελειώνει και τις αξίες του, αλλά συµµετέχει 

στη συγκρότηση ενός κοινωνικού φαντασιακού µέσα στο οποίο το άτοµο αποκτά 

ταυτότητα µέσα από την υποστήριξη των προσωπικών του επιλογών169. Η αυτοκτονία 

είναι ένας αρνητικός δεσµός, ωστόσο δεσµός µε την κοινωνία. Αφού υπάρχει 

αντίθεση ανάµεσα στην κοινωνία και την επιθυµία του, αφού η επιθυµία του 

µαταιώνεται, προτιµά το θάνατο, ως διαµαρτυρία. Στον κόσµο των µυθιστορηµάτων 

αυτό παίρνει µορφή συµβολική: ένα ταξίδι αποµάκρυνσης από τις κατεστηµένες αξίες 

είναι αρχή νέας ζωής για τους ήρωες, άρα θάνατος επιλεγµένος της προηγούµενης 

ζωής τους, επιλογή επίσης νέων αξιών που θα οδηγήσουν στο θάνατο των παλαιών. 

Όσο εισερχόµαστε για τα καλά στην κοινωνία των αυτοκρατορικών χρόνων 

και τον πολιτισµό της, η αυτοκτονία µοιάζει να παίρνει τη µορφή ενός 

καταναγκασµού: όταν κάποιος νιώθει ότι η  τιµή του  κινδυνεύει ή ήδη έχει υποστεί 

βλάβη, καταφεύγει εύκολα στην αυτοκτονία. Κι όταν δεν το κάνει, τότε χάνει την 

εκτίµηση των άλλων, που τόσο την έχει ανάγκη. Σχεδόν εξαναγκάζεται να το 

                                                                                                                                                                      
καταγραφή του Van Hoof, είναι σαφής η αριθµητική υπεροχή των αυτοκτονιών σε ρωµαϊκά 

περιβάλλοντα. 

 168 Η περίπτωση των στωικών ή και άλλων φιλοσοφικών σχολών που έχουν την αυτοχειρία µέσα στο 

σκεπτικό τους, αφορά σε ένα ελάχιστο µέρος του πληθυσµού και δεν ξέρουµε αν και πόσο επηρέαζε 

ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα . Αντίθετα συχνά ήταν τόσο επιβεβληµένη εκ των πραγµάτων που το 

αυτόβουλο ακυρώνεται και µπορούµε να συζητάµε για ένα έµµεσο φόνο (πβ. ∆ίων Κάσσιος, LXVII,   

3, 42). 

169 Έρωτας, επιλογή συντρόφου στο µυθιστόρηµα… 
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επιχειρήσει. Είναι µάλιστα µια εύκολη λύση για τους αυτοκράτορες να ξεφορτωθούν 

εχθρούς, επικίνδυνους αντιπάλους, ενοχλητικούς φιλοσόφους ή απλά ανθρώπους που 

η περιουσία τους αλλιώς δεν θα µπορούσε να περιέλθει στην κατοχή τους. 

 Πάντως, οι Ρωµαίοι δεν επικροτούν την αυτοκτονία εν γένει, ούτε καν οι 

στωικών καταβολών φιλόσοφοι και συγγραφείς   δεν προτρέπουν στην αυτοκτονία 

χωρίς ιδιαίτερο λόγο, αφού καταλαβαίνουν ότι έτσι θα αποδυνάµωναν µια πράξη 

ιδιαίτερα φορτισµένη. Ο Σενέκας, επί παραδείγµατι, δέχεται την αυτοκτονία ως µια 

πράξη που έχει να κάνει µε την ελευθερία του ατόµου. Τα κίνητρα µιας τέτοιας 

πράξης οφείλουν να είναι ευγενή, η υπεράσπιση δηλαδή της τιµής και της 

ελευθερίας170, αλλιώς η πράξη είναι κατακριτέα. Η υπεράσπιση της τιµής και της 

ελευθερίας µε τον αυτόβουλο θάνατο είναι χαρακτηριστικό των περισσοτέρων 

αρχαίων λαών. Πουθενά στους περί την Μεσόγειο πολιτισµούς, όπου κυριαρχεί η 

έννοια της  αιδούς και της τιµής, δεν θα βρούµε προτροπή στην αυτοκτονία αλλά και 

πουθενά δεν θα βρούµε κατάκριση προσώπου ή οµάδας που προτίµησε το θάνατο απ' 

την ατίµωση, τη δουλεία ή όποιον άλλον εξευτελισµό. Οι Ιουδαίοι, για να δούµε και 

ένα παράδειγµα από µιαν άλλη κουλτούρα, δεν δίσταζαν να ριχτούν πάνω στα ξίφη 

των αντιπάλων τους ή να πέσουν σε φαράγγια, προκειµένου να µη συλληφθούν ή 

προτιµώντας να χαθούν µαζί µε τις πόλεις τους.  

                                                           
170 Σενέκας, Ad Marciam,  XXII, 6 και XXVI, 3. Εξαιρετική πηγή τέτοιων παραδειγµάτων τα 

Μαρτυρολόγια και τα µυθιστορήµατα. Πολλές οι περιπτώσεις χριστιανών γυναικών που αυτοκτονούν  

για να αποφύγουν το βιασµό ή µετά το βιασµό (π.χ. Ευσέβιος,  Εκκλησιαστική Ιστορία, Η, 14, το 

επιτάφιο της Domitilla[αναφέρεται στο Van Hoof, ( σ. 118)] κτλ.). Ο Valerius Maximus , λέει 

σχολιάζοντας το βιασµό της Λουκρητίας  και την αυτοκτονία της εξαιτίας του, πως είχε µέσα της ψυχή 

ανδρός (VΙ, 1,1)  ενώ το φαινόµενο γίνεται λογοτεχνικός τόπος στο µυθιστόρηµα, οι ηρωίδες του 

κινδυνεύουν να χάσουν την τιµή τους από φοβερούς ληστές και προσπαθούν να αυτοκτονήσουν.  
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  Ευγενικά κίνητρα βρίσκουµε και στους λογοτεχνικούς ήρωες που 

αυτοκτονούν ή απλώς επιχειρούν να αυτοκτονήσουν. Μάλιστα, την περίοδο αυτή η 

αυτοκτονία γίνεται ένας λογοτεχνικός τόπος, πράγµα που ενισχύει και τα όσα είπαµε 

για µια πραγµατική αύξηση των αυτοκτονιών, ειδικά στα ανώτερα στρώµατα, 

σύµφωνα µε τις πηγές. Οι ήρωες των µυθιστορηµάτων (αλλά και της δραµατικής 

ποίησης) συχνά αυτοκτονούν, επιχειρούν να αυτοκτονήσουν ή απειλούν µε 

αυτοκτονία . Όµως οι αυτοκτονίες της λογοτεχνίας είναι στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία ιδιωτικές, απόφαση του ήρωα ύστερα από εσωτερική πάλη, γιατί έχασε 

την κοινωνική του θέση ή το αγαπηµένο του πρόσωπο. Ήρωες και των δύο φύλων, 

όταν βρίσκονται µπροστά στον κίνδυνο να ζήσουν µακριά από το ταίρι τους ή το 

θεωρούν νεκρό, προτιµούν το θάνατο. Έτσι, η Χαρίκλεια ζητά επίµονα λυτρωτικό 

θάνατο από τους ληστές και απειλεί να αυτοκτονήσει, αν την χωρίσουν από τον 

αγαπηµένο της στις πρώτες κιόλας σελίδες των Αιθιοπικών του Ηλιοδώρου, ο 

Θεαγένης µε τη σειρά του νοµίζοντάς την νεκρή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας µε 

ξίφος171, ενώ ο Κλειτοφών θέλει να πείσει το δικαστήριο ότι είναι ο φονιάς της 

Λευκίππης, ώστε να τον θανατώσουν172.  

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των µυθιστορηµάτων πάντως είναι ότι 

σχεδόν στο σύνολό τους οι αυτοκτονικές προθέσεις δεν ολοκληρώνονται. Η 

δραµατική κορύφωση µένει στο σηµείο που ανακοινώνεται η πρόθεση και ξεκινάει η 

διαδικασία. Με ανακούφιση ο αναγνώστης βλέπει τον ήρωα να σώζεται την 

τελευταία στιγµή. Εκτός από παράγοντας προώθησης της δράσης, προφανώς δείχνει 

και µια µεταστροφή στο θέµα της αυτοκτονίας: µάλλον περνάµε στην εποχή που δεν 

είναι τόσο αποδεκτή πλέον. Η Suzanne MacAlister συζητά το θέµα της αυτοκτονίας 

                                                           
171 Ηλιοδώρος, Αιθιοπικά, Α, ΙΙΙ, 1 και Β,ΙΙ, 2 αντιστοίχως. 

172 Αχιλλεύς Τάτιος, Τα κατά Λευκίππην και Κλειτοφώντα , Ζ, 6, 3-4. 

 109



στον κόσµο των ελληνικών µυθιστορηµάτων έχοντας κατά νου τις κατηγοριοποιήσεις 

του Durkheim, όπως αυτές εµφανίζονται στην κλασική του µελέτη Le suicide. 

Θεωρώντας επίσης ότι τα κίνητρα έχουν κυρίως να κάνουν µε την  τιµή και την  

ντροπή , βρίσκει ότι, για τους Έλληνες, το γεγονός ότι ζουν "σε ανοίκειο περιβάλλον, 

ανάµεσα σε λαούς που δεν γνωρίζουν καλά, σε έθιµα και πολιτιστικές παραδόσεις 

ξένες" ευθύνεται για τα µεγάλα ποσοστά αυτοκτονιών που εµφανίζονται στις πηγές 

µας173.  

Ο Van Hoof καθορίζει έντεκα διαφορετικά είδη αιτίων που οδηγούν κάποιον 

στην αυτοκτονία: την θλίψη, την απελπισία, την τρέλα, την εκδίκηση, τον εσωτερικό 

εξαναγκασµό για να έχει κανείς έναν ελεύθερο θάνατο, την ντροπή, την ενοχή, την 

ανίατη ασθένεια, την εσχατογηρία, την αφιέρωση (devotio) και την επίδειξη.  Από 

όλες τις αιτίες η δυνατότερη είναι η τιµή και η ντροπή και οι περισσότερες 

περιπτώσεις σ' αυτήν µπορούν τελικά να αναχθούν. Γιατί, δεν είναι µόνο ο ευγενής 

που ξεπέφτει στα µάτια του αυτοκράτορα ή που κινδυνεύει από εξευτελιστικές 

τιµωρίες ούτε µόνο  αυτός που κινδυνεύει να υποδουλωθεί. Και αυτός ακόµα που 

αυτοκτονεί, επειδή δεν αντέχει  τον πόνο της αρρώστιας ή το βάρος των γηρατειών, 

κι αυτός ακόµη δεν θέλει να δει τον εαυτό του να χάνει την αξιοπρέπειά του, να 

γίνεται άχθος των οικείων του ή περίγελος, ή, για να θυµηθούµε πάλι τον Σενέκα, να 

                                                           

173 S. MacAlister, Dreams and Suicide: The Greek Νovel from Antiquity to the Byzantine Empire, σσ. 

16-17. Περισσότερα για το θέµα της αυτοκτονίας στο µυθιστόρηµα, ibid. σσ. 1-18 και  53-114. Για το 

αρχαίο µυθιστόρηµα στηριχτήκαµε κυρίως, Γ. Γιατροµανωλάκη, Εισαγωγή στο Αχιλλεύς Τάτιος, 

Λευκίππη και Κλειτοφών,  σσ. 18-192, Th. Haag,. Το αρχαίο Μυθιστόρηµα , P. G. Walsh, Η ρωµαϊκή 

Μυθιστορία.  Τα Σατιρικά του Πετρώνιου και οι Μεταµορφώσεις του Απουλήιου και Gr.  Anderson, 

Ancient Fiction, The Roman in the graeco-roman  κυρίως για την θέση του περί των καταβολών του 

είδους.  αντίθετα στη µελέτη  του ιδίου, Eros Sophistes, Ancient Novelist at Play, η εµµονή στη 

χιουµοριστική διάσταση των µυθιστορηµάτων είναι υπερβολική. 
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δει τον εαυτό του άχρηστο για το σύνολο174 και µε µειωµένες τις δυνάµεις και 

ικανότητες175. Έτσι µπορούµε να εξηγήσουµε µια αυτοκτονία, όπως αυτή του 

φιλοσόφου Ευφράτη176 στα χρόνια του Αδριανού. Η περίπτωση µπορεί να καταταχτεί 

Inedia:  ο θάνατος από ασιτία  στις θεαµατικές αυτοκτονίες, εφόσον 

ανακοινώθηκε και, άρα, αναµενόταν. Ο φιλόσοφος ζήτησε άδεια από τον 

αυτοκράτορα Αδριανό να πιει κώνειο και να πεθάνει γιατί ήταν γέρος και 

άρρωστος177. Η πράξη του θα µπορούσε να κατηγορηθεί ως επιδεικτική: µια 

αυτοκτονία, και µάλιστα αυτού του τύπου, δεν χρειάζεται να ανακοινωθεί, πολύ 

περισσότερο δεν χρειάζεται να ζητηθεί άδεια για την πραγµάτωσή της. Πάντως, το 

πιο ενδιαφέρον στοιχείο σ' αυτήν την περίπτωση είναι ότι ο Αδριανός το εξέτασε 

σοβαρά και συναίνεσε. ∆εν είναι µια πράξη έξω από τη λογική του.  

 Η πράξη του Ευφράτη θυµίζει ως ένα βαθµό µια άλλη αυτοκτονία φιλοσόφου, 

του ∆ηµώνακτα, κυνικού φιλοσόφου, πάντως λιγότερο αυστηρού, από το πρότυπό 

του, τον ∆ιογένη. Το πιο ζωντανό και ολοκληρωµένο πορτραίτο του ανδρός 

προέρχεται από την οµώνυµη πραγµατεία του Λουκιανού. Για πρώτη φορά χωρίς τη 

γνωστή φιλοπαίγµονα διάθεσή του ο Λουκιανός, µε πραγµατικό θαυµασµό προς το 

πρόσωπο που βιογραφεί και σχολιάζει, λέει πως έφτασε περίπου τα εκατό και ζούσε 

τιµηµένος από όλους και κάθε σπίτι ήταν ανοιχτό γι’ αυτόν και τότε: 

�τε δ� συν�κεν ο�κ�θ’  ο��ς τε �ν α�τ� �πικουρε�ν, ε�π�ν πρ�ς 

το�ς παρόντας τ�ν �ναγώνιον τ�ν κηρύκων πόδα 

                                                           
174 Σενέκας, Epistula 98, 16. 

175 Σενέκας, Epistula 14 . 

176 Ο στωικός φιλόσοφος Ευφράτης από την Τύρο, µαθητής του Μουσώνιου Ρούφου, έχαιρε καλού 

ονόµατος, όπως µας αφήνει να καταλάβουµε ο Πλίνιος ο Νεότερος (Epistula 10 προς Attius Clemens). 

177 ∆ίων Κάσσιος, LXIX, 8,3. 
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  Λήγει µ�ν �γ�ν τ�ν καλλίστων 

  �θλων ταµίας, καιρ�ς δ� καλε� 

  µηκέτι µέλλειν, 

Κα� πάντων �ποσχόµενος �π�λθεν το� βίου φαιδρ�ς κα� ο�ος �ε� 

ο�ς �ντυγάνουσιν �φαίνετο.178

 Η αποχή από την τροφή είναι µια µακρόχρονη διαδικασία θανάτου που δίνει 

την ευκαιρία σε πολλούς να πληροφορηθούν την πρόθεση, να δουν και να 

συνοµιλήσουν µε το πρόσωπο που την επιχειρεί179 . είναι κάτι που θα συζητηθεί, θα 

κριθεί, θα γίνει αντικείµενο θαυµασµού -ίσως και απόρριψης. Μάλιστα, οι φίλοι στην 

περίπτωσή µας, ρωτούν τον ∆ηµώνακτα πώς επιθυµεί την κηδεία και την ταφή του 

και αυτός, πιστός στον τρόπο σκέψης του, δεν έχει καµιά απαίτηση, καµιά επιθυµία. 

Παρ' όλ' αυτά οι Αθηναίοι, λέει ο Λουκιανός, τον έθαψαν µε τιµές, δηµοσία δαπάνη, 

και την κηδεία παρακολούθησε όλη η πόλη και κυρίως οι άλλοι φιλόσοφοι. Η 

αυτοκτονία του ∆ηµώνακτα είναι στον αντίποδα αυτής του Περεγρίνου, σύµφωνα µε 

την περιγραφή του Λουκιανού. Όσο κι αν θέλει, ωστόσο, ο Λουκιανός να δείξει το 

µεγαλείο της ψυχής, την ευγένεια και την απλότητα του άνδρα, δεν µπορούµε να µην 

διακρίνουµε και εδώ την επίδειξη. Με µια διαφορά: δεν είναι κραυγαλέα. Είναι 

πάντως χαρακτηριστικό ότι και στις δύο περιπτώσεις το σώµα του φιλοσόφου 

εξαφανίζεται: µε µια αργή απισχναστική διαδικασία ο ∆ηµώνακτας, µε µια γρήγορη 

και ολοκληρωτική καταστροφή ο Περεγρίνος. Η θεαµατικότητα των αυτοκτονιών 

                                                           
178 Λουκιανός, ∆ηµώνακτος βίος, 65. 

179 Θα προσπαθήσουν ίσως και να τον αποτρέψουν, κάποτε  επιτυχηµένα, άλλοτε πάλι ανεπιτυχώς (π.χ. 

η  περίπτωση του Νέρβα, που ο Τιβέριος δεν τα καταφέρνει (∆ίων Κάσσιος, LVIII, 21, 4-5)).  
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εστιάζεται ως ένα σηµείο και στην έννοια του χρόνου, στην έννοια καλύτερα της 

διάρκειας και στη διαπλοκή της µε το σώµα που πεθαίνει180. 

 Η αποχή από την τροφή είναι ένας τρόπος που χρησιµοποιούν πολύ οι 

ηλικιωµένοι, οι φιλόσοφοι ή και πρόσωπα που συνδυάζουν και τις δυο ιδιότητες. Τον 

χρησιµοποιούν επίσης και οι ερωτευµένοι, αυτοί όµως µάλλον το έχουν ως απειλή 

και επιθυµούν το αγαπηµένο πρόσωπο να τους σταµατήσει. Το ερώτηµα γιατί είναι ή 

χρησιµοποιείται ως απειλή από κάποιον η πρόθεσή του  να αφαιρέσει µε το ίδιο του 

το χέρι τη ζωή του, µάλλον δεν χωρεί να συζητηθεί εδώ. Πάντως, δεν πρέπει να 

ξεχνάµε πως  και πολιτικά πρόσωπα τον επιλέγουν. Η ιδιότυπη αυτή απεργία πείνας 

µπορεί να είναι µια ακραία -και µάλλον αδιέξοδη- πολιτική διαµαρτυρία. Ο Νέρβας, 

                                                           
180 Έτσι, αν και δεν είναι, βεβαίως, η περίπτωση της ασιτίας, µπορούµε να θυµηθούµε εδώ τον Σενέκα, 

που έκοψε τις φλέβες του στην αγκαλιά της συντρόφου του, η οποία τον ακολούθησε στο θάνατο, 

όπως περιγράφει ο Τάκιτος:  

Post quae eodem ictu brachia fero exsolvunt. Seneca, quoniam senile corpus et parco victu 

tenuatum lenta  effugia sanguini praedebat, crurum quoque  et polpitum venas abrumpit; 

saevisque cruciatibus  defessus, ne dolore suo animum uxoris infrigeret atque ipse visendo 

eius tormenta  ad imapatientiam delaberetur, suadet in aliud cubiculum abscedere.  Et 

novissimo quoque momento  suppeditante  eloquentia advocatis scritoribus pleraque  tradidit, 

quae in vulgus edita eius verbis inverter  supersedeo ( Annales, 15, 63)  

[ελεύθερη µετάφραση: Μετά έκοψαν µε ένα χτύπηµα τις φλέβες τους και οι δυο. Το αίµα του  Σενέκα, 

επειδή  το κορµί του  ήταν γερασµένο, απισχνασµένο από την πενιχρή ζωή, έτρεχε αργά και γι’ αυτό 

έκοψε και τις αρτηρίες στα πόδια και πίσω από τα γόνατα. Ξέπνοος από τους αφόρητους πόνους και µε 

το φόβο µήπως οι πόνοι καταβάλλουν το πνεύµα της γυναίκας του, και αυτός παρασυρθεί από την 

αγωνία της και λυγίσει, την έπεισε να πάει µόνη της σε άλλο δωµάτιο. Και, καθώς η ευγλωττία του 

παρέµεινε ως την ύστατη στιγµή, κάλεσε στους γραµµατείς του και υπαγόρευσε ένα µακριά 

πραγµατεία που δόθηκε στο κοινό µε τα ίδια του τα λόγια και την οποία αποφεύγω να καταγράψω 

µήπως και την προδώσω].  
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στενός φίλος του Τιβέριου, που για λόγους οικονοµικής πολιτικής του αυτοκράτορα, 

ένιωσε γι' αυτόν αποστροφή, αυτοκτόνησε αρνούµενος να λάβει τροφή. Ο θάνατός 

του ήταν µια θεαµατική διαµαρτυρία.  

 Για ένα, ωστόσο, µπορούµε να είµαστε σίγουροι, πως η αυτοκτονία από 

ασιτία είναι περισσότερο επιθετική απ' ότι δείχνει µε µια πρώτη µατιά, γιατί εµπλέκει 

και ενοχοποιεί πολύ κόσµο. 

*** 

 Στον πίνακα του Van Hoof που παραθέσαµε πιο πάνω, είναι εντυπωσιακή η 

διαφορά του αριθµού των καταγεγραµµένων περιπτώσεων αυτοκτονίας ή απόπειρας 

ανάµεσα grosso modo την άνοδο του Αυγούστου στην εξουσία και το τέλος του 

δεύτερου µεταχριστιανικού αιώνα από την αµέσως προηγούµενη ή επόµενη περίοδο. 

Εν πολλοίς η διαφορά σε απόλυτους αριθµούς οφείλεται στην οµαδική αυτοκτονία 

Οµαδικές αυτοκτονίες των Ιουδαίων στα Γάµαλα, µετά την πολιορκία 

και την τελική πτώση της πόλης στα χέρια των Ρωµαίων (Νοέµβριος 67 µ.Χ.). Όταν 

οι Ρωµαίοι µπήκαν στην πόλη σκότωσαν, σύµφωνα µε την αφήγηση του Ιώσηπου, 

όσους µπόρεσαν από τους κατοίκους της. Πολλοί προτίµησαν την αυτοκτονία για να 

µην πέσουν στα χέρια των εχθρών και πολεµώντας µέχρι την τελευταία στιγµή 

πήδηξαν σε βαθύ φαράγγι µε τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Γλαφυρός, όπως 

πάντα ο Ιώσηπος, περιγράφει, ωστόσο, µε σεµνότητα και λιτότητα µάλλον 

ασυνήθιστη για το έργο του, και δη για τέτοιες περιπτώσεις, την οµαδική αυτοκτονία:  

�πογινώσκοντες δ� τ�ν σωτηρίαν πανταχόθεν ο� πολλο� 

περισχόµενοι τέκνα κα� γυνα�κας α�το�ς  τε κατεκρήµνιζον  ε�ς 

τ�ν φάραγγα . βαθυτάτη δ' α�τη κατ� τ�ν �κραν �πορώρυκτο. 

Συνέβη δ� τ�ν Ρωµαίων �ργ�ν τ�ς ε�ς �αυτο�ς  �πονοίας τ�ν 

�λόντων πρ�οτέραν φαν�ναι . τετράκισχίλιοι µ�ν γε �π� τούτων 
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�σφάγησαν, ο� δ� ρίψαντες �αυτούς �π�ρ πεντάκισχιλίους 

ε�ρέθησαν.181

Είναι πάντως απορίας άξιον που ένα τέτοιο γεγονός, µια αυτοκτονία-θυσία, 

εντυπωσιακή και ως πράξη και ως εκ του αριθµού των ατόµων που αυτοκτόνησαν, 

περήφανη επίσης πράξη που ταιριάζει µε τη νοοτροπία των Ρωµαίων και, όπως και να 

'χει θα έπρεπε να κερδίσει τον θαυµασµό τους,  δεν καταγράφεται από κανέναν 

Έλληνα ή Ρωµαίο  συγγραφέα της περιόδου, όπως ο ∆ίων για παράδειγµα που 

συνήθως αρέσκεται να αναφέρει τέτοια επεισόδια µε έντονη συναισθηµατική 

φόρτιση182. Έτσι στέκεται στην αυτοκτονία των Ιουδαίων κατά τη διάρκεια της 

πολιορκίας του Ναού του Σολοµώντος183 και µάλιστα περνάει και σε ψυχολογικές 

παρατηρήσεις: 

κα� �δόκει π�σι µ�ν, µάλιστα  δ� �κείνοις , ο�χ �τι �λεθρος 

�λλ� κα� νίκη κα� σωτηρία ε�δαιµονία τε ε�ναι, �τι τ� να� 

συναπώλλυντο.184.  

 Οµαδικές αυτοκτονίες, δηµόσιες και θεαµατικές, έχουµε και ανάµεσα στους 

χριστιανούς. Όπως είναι αναµενόµενο, συνδέονται µε το µαρτύριο. Μπορούµε να 

                                                           
181 Ιώσηπος, Ιουδαϊκός Πόλεµος, ∆, 79-81. 

182 Ωστόσο ασχολείται πολύ µε την ιουδαϊκή εξέγερση και την πτώση της Ιερουσαλήµ (70)  , LXIII, 

22, 11, 1a , LXIV, 8 31 , LXV, 4-7.  

183 ∆ίων Κάσσιος, LXV, 6,3 . 

184 ibid. οµαδική αυτοκτονία κατοίκων της Ρώµης σε απόλυτη απελπισία κατά τη διάρκεια της 

πυρκαγιά του 64 µ. Χ.,Τάκιτος, Annales, XV, 38, 7 (η  ρίψη εαυτού σε πυρά δεν είναι πολύ 

συνηθισµένος τρόπος αυτοκτονίας, ατοµικής ή οµαδικής, στον ελληνορωµαϊκό κόσµο, από όπου και η 

έκπληξη των Ελλήνων µε την αυτοκτονία του Ζάρµαρου, (∆ίων Κάσσιος, LIV, 3, 10) αλλά και ο 

θόρυβος για τον Περεγρίνο. Τέτοιου τύπου θανατώσεις έρχονται στο προσκήνιο µε τους χριστιανούς, 

που µετατρέπουν µια θανατική εκτέλεση σε αυτοκτονία, Van Hoof, op. cit., σσ.57-59) οµαδική 

αυτοκτονία των Ρωµαίων στρατιωτών, Τάκιτος, Annales, ΙV, 73, 7 κτλ. 
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εντάξουµε σ' αυτήν την κατηγορία τους εκούσιους µάρτυρες, όσους ηθεληµένα 

γύρεψαν το θάνατό τους δηλαδή, πιέζοντας κάποτε τα ρωµαϊκές αρχές, τόσο που να 

κάνουν τον Κλήµεντα τον Αλεξανδρέα να τους καταγγείλει τους ως συνεργούς των 

βασανιστών, επειδή προκαλούσαν έτσι τους εθνικούς να διαπράξουν µια βαριά 

αµαρτία.185

Υπάρχουν, όµως, και περιπτώσεις που κάποιοι χριστιανοί δεν προκάλεσαν το 

µαρτύριό τους αλλά, έδωσαν το σώµα τους στο θάνατο, εµποδίζοντας τους 

βασανιστές τους να τους εκτελέσουν οι ίδιοι, κάποτε εµποδίζοντας την ίδια τους τη 

σύλληψη. Η περίπτωση των χριστιανών της Νικοµήδειας, αίφνης, που αναφέρει ο 

Ευσέβιος186. Αν και δεν έχει την ενότητα χρόνου και το οµού που παρατηρήσαµε στις 

προηγούµενες περιπτώσεις, ωστόσο η χρονική εγγύτητα και η µαζικότητα της 

απόφασης µας επιτρέπουν να την συνεξετάσουµε. Λίγο µετά τον αποκεφαλισµό του 

προϊστάµενου της εκκλησίας της πόλης, Άνθιµου, στα χρόνια του αυτοκράτορα 

Μαξιµίνου (235-238) µια πυρκαγιά των ανακτόρων αποδόθηκε στους χριστιανούς και 

άρχισε διωγµός, γράφει ο Ευσέβιος. Πολλοί από τους διωκοµένους, άντρες και 

γυναίκες, ορµούσαν µε ζήλο στη φωτιά, προλαβαίνοντας τους διώκτες τους187. Ο 

θάνατός τους τότε ήταν δική τους απόφαση, µια αυτοκτονία-προσφορά της ζωής τους 

στο Θεό τους. Προλάβαιναν τους διώκτες τους και ο θάνατός τους γινόταν δική τους 

υπόθεση. Όπως συνέβη µε την ηλικιωµένη Απολλωνία, την περίοδο του διωγµού του 

∆εκίου και για την οποία σηµειώνει ο Ευσέβιος: 

�λλ� κα� τ�ν θαυµασιωτάτην τότε παρθένον πρεσβ�τιν �πολλωνίαν 

διαλαβόντες, το�ς µ�ν �δόντας �παντας κόπτοντες τ�ς σιαγόνας 

�ξήλασαν, πυρ�ν δ� νήσαντες πρ� τ�ς πόλεως ζ�σαν �πείλουν 

                                                           
185 Κλήµης, Στρωµατείς 4.4, 10. Για το εκούσιο µαρτύριο βλ. παρακάτω σσ. 229-231. 

186 Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία, Η, 6. 

187 Παρόµοια, οι Αντιοχείς, Ευσέβιος,  Εκκλησιαστική Ιστορία,  Η, 12. 
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κατακαύσειν, ε� µ� συνεκφωνήσειεν  α�το�ς τ� τ�ς �σεβείας 

κηρύγµατα. � δε �ποπαραιτησαµένη βραχ� κα� �νεθε�σα, συντόνως 

�πήδησεν ε�ς τ� π�ρ κα� καταπέφλεκται.188

*** 

 Στις θεαµατικές αυτοκτονίες µπορούµε να κατατάξουµε και εκείνες τις 

περιπτώσεις που προκαλούν αρνητικές αντιδράσεις ακόµα και θυµηδία. Ο 

απαγχονισµός ήταν ατιµωτικός τρόπος θανάτου, τουλάχιστον για τους άνδρες. Όταν 

ένα πρόσωπο επέλεγε να πεθάνει έτσι δεν µπορεί παρά ο θάνατός του να γινόταν 

θέµα δηµόσιας συζήτησης περισσότερο από άλλες αυτοκτονίες. 

 Η αυτοκτονία του αυτοκράτορα, είναι δηµόσια πράξη και, όπως κι αν τη δει 

κανείς, δεν µπορεί παρά να δηλώνει την αποτυχία του. Με τον εκούσιο (αν και ο 

χαρακτηρισµός  εδώ είναι παρακινδυνευµένος) θάνατό του προλαβαίνει την εκτέλεσή 

Γελοίες αυτοκτονίες   του από τους αντιπάλους του. Ο Plass θυµάται 

τον χαρακτηρισµό του Τάκιτου "inani iactatione" (κενή επίδειξη)189 που µπορεί να 

αποδοθεί ακόµα και σε µια αξιοπρεπή αυτοκτονία, όπως αυτή του Όθωνα190.  

Ακριβώς το επιδεικτικό στοιχείο µιας αυτοκρατορικής αυτοκτονίας την βάζει 

στην κόψη του ξυραφιού. Είναι πολύ εύκολο να γίνει µια πράξη γελοία και να 

χαρακτηριστεί από µια αρνητική θεαµατικότητα. Τέτοια είναι η αυτοκτονία του 

Νέρωνα.  

Η αυτοκτονία ενός αυτοκράτορα ως πράξη έχει ιδιαίτερο βάρος και σηµασία. 

Ωστόσο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Νέρωνα, τουλάχιστον 

όπως διασώζονται από τους ιστορικούς της εποχής και τους βιογράφους του, 

                                                           
188 Ευσεβίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, Στ', 41, 7-8. 

189 Τάκιτος, Agricola,  ΧLII, 3. 

190P.  Plass, The Game of Death in Ancient Rome, σ. 83. 
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µετατρέπουν αυτήν την πράξη σε κωµικό θέαµα. Για την αυτοκτονική πράξη τον 

παρακινούσε η ακολουθία του, ο ίδιος δυσκολευόταν να την αποφασίσει παρά το 

γεγονός ότι η σύλληψή του θα τον οδηγούσε σε φρικτές ατιµώσεις. Χρονοτριβούσε 

δίνοντας οδηγίες για τη διάνοιξη του τάφου του και θρηνώντας τον εαυτό του. 

Κατέφυγε σε επιδεικτικές και σπασµωδικές κινήσεις που δεν ολοκλήρωνε όµως: 

"άρπαξε τροµοκρατηµένος δυο µαχαίρια, που τα είχε πάρει µαζί του  και αφού 

δοκίµασε την κόψη του καθενός, τα ξανάβαλε στη θέση τους µε την δικαιολογία ότι 

δεν είχε έρθει ακόµα η µοιραία ώρα".  

∆ειλός ως την τελευταία στιγµή, θεατρίνος ως το τέλος, για να αυτοκτονήσει 

τελικώς, κατέφυγε στη βοήθεια του γραµµατέα του Επαφρόδιτου, που του έµπηξε ένα 

µαχαίρι στο λαιµό. Έτσι τουλάχιστον διηγείται τα πράγµατα ο  Σουητώνιος, 

αφήνοντας στον αναγνώστη ανάµεικτα συναισθήµατα, αποστροφής και οίκτου191. Ο 

∆ίων είναι πιο φειδωλός σε λεπτοµέρειες. Και το δικό του κείµενο εκπέµπει κακή 

διάθεση αλλά ο αυτοκτονών Νέρωνας του ∆ίωνα είναι λιγότερο γελοίος. Εδώ 

τουλάχιστον παραλείπονται οι ενδοιασµοί και τα τραµπαλίσµατα της θέλησης. Μέσα 

σε µεγάλη  αγωνία, ζητεί από τους ακολούθους του να τον σκοτώσουν, εκείνοι 

διστάζουν, ο Νέρωνας απελπίζεται και τελικά, αυτή η αυτοκτονία διά χειρός άλλου 

πραγµατοποιείται από τον Επαφρόδιτο192. Και στις δυο περιγραφές η δειλία του 

αυτοκράτορα εντυπωσιάζει. Η αυτοκτονία του είναι η ακύρωση της αυτοκτονίας για 

λόγους τιµής και ντροπής (honor et pudor)193.  

                                                           
191 Σουητώνιος, "Νέρων", XLIX, 2-3. 

192 ∆ίων Κάσσιος,  LXIII, 29, 1-2. 

193 Πβ. την αυτοκτονία του Όθωνα (Σουητώνιος, "Όθων", ΧΙ, 2). Αν µη τι άλλο χαρακτηρίζεται από 

αξιοπρέπεια.(βλ. και την αντίστοιχη αναφορά στο ∆ίωνα Κάσσιο, LXIII, 15 µε τη συγκινητική 

λεπτοµέρεια της φροντίδας του αυτοκράτορα να κάψει τις επιστολές που πιθανώς να ενοχοποιούσαν 

κάποιους φίλους του). 
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*** 

Τέλος, θεαµατικές µε το δικό τους τρόπο, προκαλώντας ρίγη αποτροπιασµού 

για τους θεατές τους, είναι και οι αυτοκτονίες στις οποίες ο τρόπος που επιλέγεται 

είναι ο απαγχονισµός. "Κα� �πελθών �πήγξατο" γράφει κοφτά ο Ματθαίος (27, 

5) για την αυτοκτονία του Ιούδα. Με κανένα άλλο τρόπο δεν µπορούσε να πεθάνει ο 

άνθρωπος που πρόδωσε το Θεό -έστω κι αν χωρίς αυτήν την προδοσία, ήδη 

ειδοποιηµένη από τους παλαιούς προφήτες, δεν θα µπορούσε να υπάρξει  ο  

απαγχονισµός  χριστιανισµός- παρά µε τον ατιµωτικό απαγχονισµό. Και 

µόνος. Είναι ίσως παράξενο σε ένα κεφάλαιο που εξετάζει την θεαµατική αυτοκτονία, 

που βασικό χαρακτηριστικό της είναι ο δηµόσιος χαρακτήρας της, να εντάσσουµε µια 

αυτοκτονία, όπως αυτή του Ιούδα που ενέχει σιωπή και µοναξιά. Στην 

πραγµατικότητα, όµως, ο απαγχονισµός του Ιούδα έχει περισσότερο δηµόσιο 

χαρακτήρα από ότι φαίνεται µε µια πρώτη µατιά: αποτελεί µια δηµόσια παραδοχή 

σφάλµατος, απευθύνεται στο βλέµµα των άλλων προκαλώντας τους να τον αρνηθούν, 

να τον καταδικάσουν. Ο Ιούδας προσφεύγει στην αυτοκτονία ως δηµόσια συγγνώµη: 

τιµωρία µαζί και εξιλέωση. Τα δάκρυα του Πέτρου µετά την τρίτη άρνηση, καθώς 

ακούει τα λάληµα του πετεινού, είναι µεταµέλεια και συγγνώµη για τη δική του 

προδοσία. Ο Ιούδας, τουλάχιστον ο Ιούδας του Ματθαίου, µεταµελείται µε το σώµα: 

επαναλαµβάνει στο σώµα του ένα θάνατο παρόµοιο µε το θάνατο του δάσκαλού του, 

ίδια ατιµωτικό αλλά λιγότερο οδυνηρό. Ο ένας θεωρώντας πως αίρει την αµαρτία του 

κόσµου και ο άλλος υποχρεώνοντάς τον να µην υποχωρήσει, αν ίσως του περνούσε 

µια τέτοια ιδέα από το νου.  

Ο απαγχονισµός είναι περιθωριακός τρόπος αυτοκτονίας ανάµεσα στη 

ανδρική ρωµαϊκή ελίτ, περισσότερο απ' ότι στο ελληνικό κόσµο, που δεν χαίρει 
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βεβαίως εκτιµήσεως αλλά δεν συναντάµε πουθενά µια ιδιαίτερη καταδίκη: υπάρχει 

µια σιωπηλή απαξίωση. Για την ελληνική σκέψη, είναι θάνατος γυναικείος και 

µάλιστα θάνατος απελπισµένων γυναικών (αν σκεφτεί κανείς και µόνο τις ηρωίδες 

της τραγωδίας που αυτοκτονούν µ' αυτόν τον τρόπο: Αντιγόνη, Ιοκάστη αλλά και η 

µυθική Ηριγόνη194).  Αντίθετα, οι Ρωµαίοι αντιδρούνσαν και πρακτικά: υπάρχουν 

µαρτυρίες ότι δεν έθαβαν τον απαγχονισθέντα195. Τόσο µάλιστα τους αναστάτωνε, 

ώστε ο Σενέκας παρενέβη στο µύθο και άλλαξε τον τρόπο θανάτου στην Ιοκάστη. 

Ενώ ο θάνατος της Λουκρητίας, σε αντίθεση, ήταν θαυµαστός, αντρικός. Είδαµε λίγο 

πριν τον Βαλέριο Μάξιµο να θεωρεί πως η Λουκρητία είχε αντρική ψυχή.  

Στις αυτοκτονίες µε απαγχονισµό196 που διασώζονται υπάρχει πάντα ένα 

στοιχείο θηλυκό ή βάρβαρο. Συχνότερος λόγος είναι ο έρωτας, όπως της ∆ιδώς για 

τον Αινεία που την οδηγεί στον απαγχονισµό197. Στον απαγχονισµό όµως οδηγείται 

και ο Paccius, φίλος και οπαδός του Κάτωνα του Πρεσβύτερου, όταν αισθάνεται ότι η 

οµοφυλοφιλία του θα τον φέρει αντιµέτωπο µε τον σκληρό Κάτωνα.  Η θηλυπρέπεια   

του  Paccius φαίνεται στον τρόπο αυτοκτονίας που επιλέγει198. 

Στα χρόνια των συγκρούσεων µε τα γερµανικά φύλα ανάγεται η ιστορία µε το 

βασιλιά που ήταν σύµµαχος του Γαϊοβόµαρου, βασιλιά των Κουάδων. Ο Καρακάλας 

διηγείτο µε υπερηφάνεια, γράφει ο ∆ίων, πώς, αφού φρόντισε να κατηγορηθεί ο 

Γαϊοβόµαρος και να εκτελεστεί, ένας από τους εταίρους του, αυτοκτόνησε µε 

                                                           
194 Για το ζήτηµα N. Loraux, Βίαιοι Θάνατοι Γυναικών στην Τραγωδία. 

195 ILS, 7846. 

196 Εντάσσουµε υπό τον όρο "απαγχονισµός" κάθε παραλλαγή αυτοθανάτωσης κατά την οποία ο 

θάνατος επέρχεται από ασφυξία, ενώ το σώµα παραµένει κάθετο. 

197 Βιργίλιος, Αινειάς, IV, 642-692 , J. L. Voisin, "Pendus, crucifies,  oscilla dans la Rome paienne". 

198 Πλούταρχος "Κάτων", 10, 6, Van Hoof, (1990), σ. 67, όπου παρατηρεί εύστοχα ότι κάτι τέτοιο δεν 

συµβαίνει µε την ελληνική σκέψη. 
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απαγχονισµό. Ακριβώς επειδή ο αυτός τρόπος θανάτου ερχόταν σε σύγκρουση µε τις 

αξίες του κόσµου του, ο Καρακάλας έδωσε το σώµα του αυτόχειρος στους 

βαρβάρους να το τρυπήσουν µε σπαθιά, προφασιζόµενος ότι αλλιώς µπορεί οι δικοί 

του να µην πίστευαν πως προτίµησε να πεθάνει από το ίδιο του το χέρι, θάνατος 

τιµηµένος και ανάµεσα στους βαρβάρους199. Η στάση του Καρακάλα πρακτικά δεν 

αποδέχεται τον απαγχονισµό ως θάνατο εν γένει και όχι µόνο τιµηµένο θάνατο, 

πράγµα που συνάδει, µε όσα σε προηγούµενο κεφάλαιο είπαµε για το ζήτηµα, πως 

δηλαδή θάνατος που δεν φέρνει το νεκρό σώµα σε παραλληλία µε τη γη, σε επαφή µε 

τη γη, τροµάζει, απωθεί, είναι αδιανόητος. 

 

                                                           
199 ∆ίων Κάσσιος, LXXVIII, 20, 3-4. 
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Ο θάνατος ως παραγωγός θεαµάτων 

 

Α. Το θέαµα της ποινής 

Οι Ρωµαίοι αγαπούσαν όλων των ειδών θεάµατα κι ανάµεσά τους και τα 

αιµατηρά: Τα ποικίλα θεάµατα της αρένας (µονοµαχίες, θηριοµαχίες και πολλά άλλα 

που αποτελούν ευφάνταστες παραλλαγές τους ή υπακούουν στην ίδια µε τα 

προαναφερθέντα λογική), όσα λάµβαναν χώρα σε τεχνητές λίµνες ή πληµµυρισµένα 

αµφιθέατρα (ναυµαχίαι) και τους αιµατηρούς µίµους200. Γέµιζαν πολλές φορές µέσα 

στο χρόνο τα µεγάλα αµφιθέατρα και τα ιπποδρόµια της Ρώµης και των επαρχιών της 

αυτοκρατορίας, όπου είχε εξαπλωθεί η συνήθεια τέτοιων θεαµάτων. Σύµφωνα µε 

τους µελετητές των τρόπων ψυχαγωγίας201  είχαν µέσα στο χρόνο περί τις 177 ηµέρες 

θεαµάτων, εκ των   οποίων 66 ήταν αφιερωµένες  στον ιππόδροµο  ή την αρένα. Έτσι 

γέµιζαν  χωρίς δυσκολία ένα αµφιθέατρο σαν το Κολοσσαίο, που η χωρητικότητά του 

τις µέρες της δόξας του έφτανε τις  πενήντα χιλιάδες θεατές, ενώ το ίδιο συνέβαινε 

και σε µικρότερης σαφώς χωρητικότητας αµφιθέατρα που βρίσκονταν διάσπαρτα σε 

                                                           
200 Πβ. το χαρακτηριστικό µωσαϊκό του Zlieten (εικ.5), που παρουσιάζει, σύµφωνα µε κάποιους 

τουλάχιστον µελετητές, δύο ηµέρες θεαµάτων: την πολυπλοκότητα και την συνύπαρξη των 

εκδηλώσεων. Για τις εικαστικές παραστάσεις της αρένας, Sh. Brown,  "Death as decoration: Scenes 

from the Arena on Roman Domestic Mosaics" στο Α. Richlin, A (επιµ.) Pornography and 

Representation in Greece and Rome,   σσ. 180-211. 

201 J. Cacorpino, Η καθηµερινή ζωή στη Ρώµη στο απόγειο της Αυτοκρατορίας, σσ. 254-258, J.V.P.D. 

Balsdon, Life and leisure in Ancient Rome,  J.P. Toner, Leisure and ancient Rome, κυρίως σσ. 11-16 

και 34 -52. Το τελευταίο βιβλίο προχωρεί σε µια ευρύτερη αξιολόγηση του φαινοµένου της 

«ψυχαγωγίας» ως µέρους της κουλτούρας µιας κοινωνίας, εκκινώντας από τις θέσεις του Φουκώ για 

την υλικότητα της γνώσης και τις απόψεις του Ν. Εlias  για την «διαδικασία του πολιτισµού», όπως 

φαίνονται στο οµότιτλο βιβλίο του. 
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ολόκληρη τη ρωµαϊκή επικράτεια. Η κατάρρευση του αµφιθεάτρου στις Φιδήνες, το 

27, που προκάλεσε το θάνατο χιλιάδων θεατών202  είναι γεγονός ενδεικτικό του 

αριθµού των ανθρώπων που παρακολουθούσαν τα δηµόσια θεάµατα. Το µεγάλο 

µέγεθος πολλών από αυτά τα οικοδοµήµατα δείχνει ακριβώς την προτίµηση σε 

τέτοιου είδους θεάµατα που για την παρουσίασή τους επίσης απαιτούν µεγάλους      

το πάθος των θεαµάτων  χώρους. Η «µνηµειακότητα» αυτών των 

οικοδοµηµάτων εξάλλου αλλά και η έξυπνη δοµή τους, από αρχιτεκτονικής και 

µηχανικής απόψεως µιλώντας, θα µας επέτρεπαν να τα δούµε ως το "σήµα 

κατατεθέν" αυτού που συνηθίσαµε να ονοµάζουµε ρωµαϊκό πολιτισµό203.   

Η προτίµησή τους ήταν θεάµατα που αναπαριστούσαν µεγάλες µάχες204, 

πράγµα που δείχνει το στρατοκεντρικό χαρακτήρα του ρωµαϊκού κόσµου205, όχι 

υποχρεωτικά µάχες που έδωσαν οι ίδιοι και τις κέρδισαν. Μάλιστα έχουµε 

περιπτώσεις που η διοργάνωση ενός θεάµατος αλλοιώνει απροκάλυπτα την ιστορική 

πραγµατικότητα. Για παράδειγµα, η αναπαράσταση της ναυµαχίας µεταξύ Αθηναίων 

και Συρακουσίων (414 π.Χ) είχε ως αποτέλεσµα την καταστροφή των Αθηναίων. 

Στην αναπαράστασή της, όµως, στα εγκαίνια του ανακαινισµένου Φλαβιανού 

Αµφιθεάτρου, ο αυτοκράτορας Τίτος προτιµά να της δώσει µια διαφορετική έκβαση: 

τώρα οι Αθηναίοι είναι οι νικητές και κατορθώνουν την απόβαση. ∆εν χρειάζεται να 

πούµε πως οι Ρωµαίοι ταυτίζονταν µε τους Αθηναίους και, άρα, δεν έπρεπε να 

                                                           
202 Σουητώνιος, "Τιβέριος" XL. Ο συγγραφέας µιλά για 20000 νεκρούς. 

203 Για το αµφιθέατρο και τη δοµή του, J.C. Golvin,  L’ amphitheatre romain: essai sur la theorisation 

de sa forme et des fonctions,   και Coleman, K. M. "Launching into history: acquatic displays in the 

Early Empire” , JRS, 83, 1993, σσ. 48-74 . 

204 ∆ίων Κάσσιος, LXΙ, 22, 6 , LV, 8, 5 , LIX, 10, 1, LXVI, 25, 2 ,  κ.α. Σουητώνιος, "Κλαύδιος", ΧΧΙ, 

6, "Nέρων" XII, 1.   

205 K. Hopkins, Death and Renewal,  σ. 1, J. C.  Edmondson,   σ. 72. 
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χάσουν σ' αυτήν την σύγκρουση.  Η αρένα εκείνη τη στιγµή ήταν το ίδιο το πεδίο της 

ιστορίας και οι κυρίαρχοι Ρωµαίοι, ξανάγραφαν την ιστορία όπως αυτοί ήθελαν206. Οι 

πληροφορίες που µεταδίδονταν στο κοινό, διαστρεβλωµένες και αναληθείς, ήταν µια 

πηγή γνώσης της Ιστορίας για τον Ρωµαίο πολίτη. Άλλωστε πόσοι από τους θεατές 

του συγκεκριµένου θεάµατος θα είχαν διαβάσει τον Θουκυδίδη; Η Κ. Μ. Coleman, 

µελετώντας το ζήτηµα, τονίζει τη διόγκωση του ιστορικού γεγονότος µέσα από την 

αναπαράστάση του, διόγκωση που µπορεί και πρέπει να διαβαστεί επίσης,          

θέαµα και Ιστορία κατά τη γνώµη µας, και ως εκούσια παραµόρφωση της 

πληροφορίας µε σκοπό την ιδεολογική χειραγώγηση του πλήθους, που, όπως 

παρατηρεί η συγγραφέας “πιστεύει ακριβώς ό,τι βλέπει”. 'Η, για να 

χρησιµοποιήσουµε τα λόγια του Μαρτιάλη: “quidquid fama canit, praestat harena 

tibi”207; Αυτό δεν πρέπει να µας εντυπωσιάζει, αν σκεφτούµε απλά τις πρακτικές του 

σύγχρονου κινηµατογράφου σε σχετικά ζητήµατα και την ιδεολογική χειραγώγηση 

                                                           
206 Κάτι τέτοιο, βεβαίως, δεν είναι ίδιον του ρωµαϊκού κόσµου. Οι Έλληνες ιστορικοί παρενέβαλλαν 

στοιχεία µυθικά, πλαστά, στις αφηγήσεις τους, ώστε όχι ακριβώς να αλλοιώσουν την Ιστορία αλλά να 

δώσουν πειστική λογικοφάνεια σε πολιτικές πρακτικές και λύσεις (πβ. το παράδειγµα, αλλά και την 

όλη συλλογιστική για το θέµα, του Cartledge για τη διαµάχη Αθηναίων και Τεγεατών για το  έτερον 

κέρας κατά την προετοιµασία της µάχης των Πλαταιών (Ηρόδοτος, 9, 26-28) και το ρόλο των 

πλαστών, των πεποιηµένων ρητορικών λόγων (Cartledge, P., Έλληνες, Εικόνες του εαυτού και των 

άλλων,(2002), σσ. 53-54, αλλά και την όλη προβληµατική που αναπτύσσεται στο οικείο κεφ. 

"Επινοώντας το παρελθόν" , σσ. 40-62.). Ωστόσο υπάρχει µια πασιφανής ειδοποιός διαφορά, που έχει 

να κάνει µε το είδος εντός του οποίου επιχειρείται η παρέµβαση. Η δύναµη του θεάµατος και η έκταση 

της δηµοσιότητας των θεαµάτων της ρωµαϊκής αρένας είναι πολύ µεγαλύτερη από τη δηµόσια 

ανάγνωση της γραπτής ιστορίας του Ηροδότου. 

207 Coleman, Κ.Μ.,  “Launching into history: acquatic displays in the Early Empire” , JRS, 83, 1993, 

σσ. 48-74 και ειδικά σ. 73. Για το απ. του Μαρτιάλη, Liber Spectaculorum, 6. 
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που επιχειρείται µε την επανασυγγραφή της ιστορίας στα επικά χολλυγουντιανά φιλµ 

της εποχής του Ψυχρού Πολέµου208. Έτσι η αρένα ήταν ένα όριο του πραγµατικού 

και του φανταστικού, του γεγονότος και της επιθυµίας.  

Αυτά που υµνούσε η φήµη και µπορούσε η αρένα να τα προσφέρει, κατά πως 

λέει ο στίχος του ποιητή, δεν ήταν µόνο ύλη της ιστορίας. Μπροστά στα µάτια των 

θεατών παρήλαυναν θεοί και ηµίθεοι, µε τις περιπέτειές τους και τους ηρωικούς 

θανάτους τους. Οι µύθοι των Ελλήνων έδιναν υλικό για θαυµαστές παραστάσεις, 

τεχνάσµατα, παραλλαγές και θεαµατικές εκτελέσεις καταδίκων, που παριστούσαν τα 

µυθικά αυτά πρόσωπα και στο τέλος του µίµου δανείζονταν την τύχη τους. 

 Κάθε τέτοια διοργάνωση είχε, ανάλογα µε τους µετέχοντες, θύµατα, κυρίως 

τραυµατίες, αλλά και πολλούς νεκρούς. Η αρένα δείχνει περισσότερο από οτιδήποτε 

άλλο την περί θανάτου αντίληψη των Ρωµαίων. Οι Ρωµαίοι έπρεπε να φαίνονται ότι 

περιφρονούν το θάνατο. Ο θάνατος γινότανµέρος της διασκέδασής τους. Ήταν θεατές 

θανάτου. Παραγόταν θάνατος µπροστά τους προς τέρψιν τους. 

Αν εξαιρέσει κανείς τον πόλεµο και τις επιδηµίες, οι οποίες, κατά τη διάρκεια 

του  χρόνου δράσης τους, άφηναν πίσω τους βουνά πτωµάτων, ο µεγαλύτερος 

παραγωγός νεκρών σωµάτων της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν τα αιµατηρά 

                                                           
208 Ibid.,  η συγγραφέας προβαίνει σ’ ένα συσχετισµό των ρωµαϊκών θεαµάτων της αρένας µε το 

σύγχρονο κινηµατογράφο. Η διαφορά πιστεύει πως βρίσκεται στο γεγονός πως οι Ρωµαίοι θεατές 

“were not being duped by the violence and the bloodshed; […] the historical re-enactment was not ‘put 

on’ but real” (σ. 73). Όµως και η ψυχική (κάποτε και σωµατική) συµµετοχή του σύγχρονου θεατή δεν 

είναι µικρότερη, έστω κι αν µεταξύ του ζωντανού θεάµατος και της εικόνας του η διαφορά είναι 

µεγάλη. Για το θέµα της ιδεολογικής χρήσης της πληροφορίας και της προπαγάνδας, R. L.Wielfang, 

"The Propaganda of Omens: Six Dreams Involving Augustus" στο Divination and Portents in the 

Roman World,σσ. 43-56. 
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θεάµατα, που, σε βάθος χρόνου, βεβαίως, συναγωνίζονταν επάξια τις θεοµηνίες. ∆εν 

µπορούµε να έχουµε ούτε κατά προσέγγιση των αριθµό των ανθρώπων που πέθαναν 

στις ρωµαϊκές αρένες ούτε καν να υπολογίσουµε µε σχετική ακρίβεια ένα µέσο 

αριθµό ανά έτος. Η πολιτεία δεν κρατούσε αρχεία ενώ οι συγγραφείς µεταφέρουν 

συγκεχυµένες πληροφορίες και συχνά υπερβάλλουν στους αριθµούς που αναφέρουν. 

Άλλωστε αυτές οι πηγές ασχολούνται περισσότερο µε το σύνολο των µετεχόντων σε 

µια τέτοια διοργάνωση και δεν δίνουν επαρκείς πληροφορίες για τους αριθµούς όσων 

πραγµατικά φονεύτηκαν στις αρένες.  

Το πρόβληµα αυτών των υπολογισµών δεν είναι σύγχρονο. Από την 

αρχαιότητα ακόµη φάνηκε η δυσκολία. Ο ∆ίων Κάσσιος, σε µια επίδειξη 

αντικειµενικότητας και µε σαφή διάθεση να δείξει τον µεγάλο αριθµό των νεκρών, 

σηµειώνει για τα  munera που διοργάνωσε ο Καίσαρας στη µνήµη της κόρης του, πως 

οποιοσδήποτε προσπαθήσει να καταµετρήσει  και να  καταγράψει ακριβείς αριθµούς, 

δεν θα το καταφέρει τελικά209. Κι αν το πρόβληµα είναι υπαρκτό για την πόλη της 

Ρώµης, πόσο δυσκολότερα γίνονται τα πράγµατα, αν θελήσει κανείς να συµπεριλάβει 

στους υπολογισµούς του ολόκληρη  την αυτοκρατορία. 

*** 

 Μιλώντας προηγουµένως για την ιδεολογική χρήση των θεαµάτων, 

αναφερθήκαµε στη ναυµαχία που διοργάνωσε ο αυτοκράτορας Τίτος για να γιορτάσει 

ένα σπουδαίο αρχιτεκτονικό έργο: την ανακαίνιση του Φλαβιανού Αµφιθεάτρου, του 

γνωστού ως Κολοσσαίου. Στην πραγµατικότητα επρόκειτο για τα εγκαίνια µιας 

ανακαίνισης που έκανε ο Τίτος, προσθέτοντας δύο επίπεδα στα τρία που είχε  το 

Κολοσσαίο από την κατασκευή του, στα χρόνια του Βεσπασιανού. Η κατασκευή του 

τεράστιου πραγµατικά αυτού αµφιθεάτρου, ανάµεσα στον Εσκυλίνο και τον Καίλιο 

                                                           
209 ∆ίων Κάσσιος, XLII, 22, 4. Για τις δυσκολίες καταµέτρησης, D.Kyle, σσ. 76-78. 
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λόφο, ολοκληρώθηκε στην αυτοκρατορία του διαδόχου του Τίτου, ∆οµιτιανού.  

Γράφει ο ∆ίων Κάσσιος:  

Κα� �π� µ�ν το�ς �λλοις ο�δέν �ξαίρετον �πραξε, τ� δ� δ� 

θέατρον τ� κυνηγετικ�ν, τ� τε βαλανε�ον τ� �πώνυµον α�το� 

�ερώσας πολλ� κα� θαυµαστ�  �ποίησε. Γερανοί τε γ�ρ �λλήλοις 

�µαχέσαντο κα� �λέφαντες τέσσαρες , �λλα τε �ς �νακισχίλια κα� 

βοτ� κα� θηρία �πεσφάγη, κα� α�τ� κα� γυνα�κες, ο� µέντοι 

�πιφανε�ς, συγκατειργάσαντο. �νδρες τε πολλο� µ�ν �µονοµάχησαν, 

πολλοί τε κα� �θρόοι �ν τε πεζοµαχίαις κα� �ν ναυµαχίαις 

�γωνίσαντο. Τ� γ�ρ θέατρον α�τ� �κε�νο �δατος �ξαίφνης πληρώσας 

�σήγαγε µ�ν κα� �ππους κα� ταύρους κα� �λλα τινά χειροήθη, 

δεδιδαγµένα π�νθ' �σα �π� τ�ς γ�ς πράττειν κα� �ν τ� �γρ�,  

�σήγαγε δ� κα� �νθρώπους �π� πλοίων. Κα� ο�τοι µ�ν �κε�, �ς ο� 

µ�ν Κερκυρα�οι  ο� δ� Κορίνθιοι �ντες, �ναυµάχησαν, �λλοι δ� 

�ξω �ν τ� �λσει τ� το� Γαϊου το� τε  Λουκίου , � ποτε � 

Α�γουστος �π' α�τό το�το �ρύξατο. Κα� γ�ρ �ντα�θα  τ� µ�ν πρώτ� 

�µέρ�  µονοµαχία τε κα� θηρίων σφαγ�, κατοικοδοµηθείσης σανίσι 

τ�ς κατ� πρόσωπον  τ�ν ε�κόνων λίµνης  κα� �κρία πέριξ 

λαβούσης, τ� δ� δευτέρ� �πποδροµία  κα� τ� τρίτ� ναυµαχία 

τρισχιλίων �νδρ�ν  κα� µετ� το�το πεζοµαχία �γένετο . 

νικήσαντες γ�ρ ο� �θηνα�οι  το�ς Συρακουσίους (τούτοις γ�ρ το�ς 

�νόµασι �ναυµάχησαν) �πεξ�λθον �ς τ� νησίδιον, κα� προσβαλόντες 

τείχει τιν� περ� τ� µνηµε�ον πεποιηµέν� ε�λον α�τ�. Τα�τα µ�ν 

�ς �ψιν �κοντα κα� �φ' �κατόν �µέρας �γένετο [… …].210

Είναι προφανές ότι ο συγγραφέας έχει εντυπωσιαστεί από τη λαµπρότητα και το 

µέγεθος του εορταστικού προγράµµατος, αν και δεν υπεισέρχεται σε λεπτοµέρειες 

στην περιγραφή της κάθε εκδήλωσης χωριστά211. Έτσι, αντί να καταπιαστεί µε τις 

                                                           
210 ∆ίων Κάσσιος, LXVI, 25, 1-4. 

211 Παροµοίως και ο Σουητώνιος ("Ο αποθεωµένος  Τίτος", VII, 3): 
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λεπτοµέρειες της ανακαίνισης, έργο που θεωρεί ως το σηµαντικότερο από τα 

πεπραγµένα  του Τίτου που δεν είχαν να κάνουν µε στρατιωτικά ζητήµατα και να 

µιλήσει διεξοδικά για τα επίπεδα που πρόσθεσε ο αυτοκράτορας, προτιµά να 

καταγράψει τα θεάµατα. Και όµως, οι αρχιτεκτονικές κατασκευές αποτελούσαν 

σπουδαίο µέρος της πολιτικής των αυτοκρατόρων και οι βιογράφοι της εποχής 

στέκονται µε φροντίδα στην καταγραφή τους. Πολλοί ηγεµόνες αλλά και τοπικοί 

άρχοντες επιθυµούσαν να συνδέσουν το όνοµά τους µε κτίσµατα, µε κατασκευές που 

θα εξυπηρετούσαν συγκεκριµένες ανάγκες ή θα στόλιζαν τον τόπο τους212. Τι 

σηµαίνει, λοιπόν, η επιλογή του ∆ίωνα, όταν µάλιστα αλλού έχει τονίσει το γεγονός 

ότι  θεωρεί τέτοιες αναφορές ανάξιες λόγου  αλλά δεν µπορεί να τις παρακάµψει 

επειδή είναι δραστηριότητες των αυτοκρατόρων και σε πολλά έχει παραβρεθεί και ο 

ίδιος213;  

  Η άσκηση της πολιτικής εξουσίας στο ρωµαϊκό κόσµο ενέχει σε µεγάλο 

βαθµό το θεαµατικό στοιχείο, τη θεατρικότητα, η οποία µεταξύ άλλων χρησιµεύει και 

στην ανάδειξη των ορίων,  έννοια απ' την οποία χαρακτηρίζεται η ρωµαϊκή 

κοινωνία214. Τόσο η ένδυση, όσο και ο τρόπος που κάθονται στα αµφιθέατρα επίσης 

                                                                                                                                                                      
κατά τα εγκαίνια του αµφιθεάτρου του και των λουτρών που οικοδοµήθηκαν βιαστικά σε 

µικρή απόσταση από αυτό, διοργάνωσε ένα µεγαλοπρεπέστατο και πολυδάπανο αγώνα 

µονοµάχων . διοργάνωσε επίσης, στο ίδιο µέρος µια εικονική ναυµαχία κατά τα αρχαία 

πρότυπα και έναν αγώνα µονοµάχων, όπου παρουσίασε πέντε χιλιάδες άγρια ζώα  κάθε είδους 

µέσα σε µια µόνο ηµέρα. 

212 Πολιτική και αρχιτεκτονική, M. Φουκώ, "Χώρος, γνώση και εξουσία, Συζήτηση µε τον Paul 

Rabinow το Μάρτιο του 1982" στο Εξουσία, Γνώση και Ηθική,  σσ. 51-69. 

213 π.χ. LXXII, 18, 3.  

214 Για τα θεατρικά στοιχεία στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Ρώµης, F. Dupont, L' acteur-roi,  

σσ. 24-32, J. C. Edmondson , "Dynamic Arenas" και ειδικά σσ. 84-95. 
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Πώς δει τους θεατάς καθέζεσθαι είναι µια πολιτική και κοινωνική 

δήλωση. Η τάξη, αλλά και το φύλο, καθορίζουν τη σειρά που µπορεί να καταλάβει ο 

κάθε ρωµαίος στο αµφιθέατρο.  

Το κοίλον του αµφιθεάτρου είναι µια επιτυχηµένη µεταφορά της ρωµαϊκής 

κοινωνίας. Εκεί είναι όλοι και µε τις θέσεις σαφώς καθορισµένες Μόνο ο 

αυτοκράτορας έχει δικαίωµα να αλλάξει τη νενοµισµένη για τον καθένα θέση, εκτός 

αν κάποιο γεγονός καταφέρει να κάνει κάποιον να περάσει σε άλλη τάξη. Έτσι 

παρουσιάζει ενδιαφέρον το επεισόδιο µε τον ποιητή µίµων ∆έκιµο Λαβέριο, 

αριστοκρατικής καταγωγής, µέλος της τάξης των ιππέων, αντίθετο µε τον Καίσαρα. 

Ο Καίσαρας τον γελοιοποίησε κατά κάποιον τρόπο επιβάλλοντάς του όχι µόνο τη 

συµµετοχή σ' έναν αγώνα µε τον νεαρό ποιητή Πουµπλίλιο Σύρο, αλλά και 

υποχρεώνοντάς τον να ερµηνεύσει δηµόσια τους στίχους του, πράγµα ταπεινωτικό. 

Ήταν σαν να εξέπιπτε της κοινωνικής του τάξης. Στο τέλος του αγώνα, του οποίου 

νικητής ήταν ο Π. Σύρος, ο Καίσαρας µε µια θεαµατική ενέργεια πρόσφερε στον 

χολωµένο ποιητή το χρυσό δαχτυλίδι των ιππέων και πεντακόσιες χιλιάδες 

σησερτίους. Ο ∆έκιµος µε µια εξίσου θεαµατική κίνηση, αφού δέχτηκε τα δώρα, 

ανέβηκε και κάθισε στην δέκατη τέταρτη σειρά. Σύµφωνα µε το Ρόσκιο Νόµο (67 

π.Χ), οι 14 πρώτες σειρές δικαιωµατικά καταλαµβάνονταν από τους ιππείς. Το 

επεισόδιο έχει µεγάλο ενδιαφέρον τόσο  για τα θέµατα κοινωνικής ταξιθεσίας στα 

δηµόσια θεάµατα όσο και για  το σηµειολογικό περιεχόµενο των πράξεων των δύο 

ανδρών και τη σχέση αυτών των πράξεων µε τη γελοιοποίηση ως στοιχείο της 

πολιτικής συµπεριφοράς των ρωµαίων215. 

                                                           
215 Σουητώνιος,  "Ο αποθεωµένος Ιούλιος", ΧΧΧΙΧ. Για το ίδιο ζήτηµα, δηλ. τις 14 πρώτες σειρές, "Ο 

Αποθεωµένος Αύγουστος",ΧΙΙΙΙ. Για τις πρωτοβουλίες των αυτοκρατόρων και τις αντιδράσεις σ' 
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Όπως παρατηρεί ο Κ. Hopkins, ο σαφής διαχωρισµός των θέσεων στα 

θεάµατα αυτά κατά αυστηρώς κοινωνικά καθορισµένη σειρά  «είναι σύµπτωµα της 

ολοένα αυξανόµενης κοινωνικής διαστρωµάτωσης της ρωµαϊκής κοινωνίας»216. Και 

θυµίζει ότι οι συγκλητικοί δεν κάθονταν πάντα χωριστά από το λαό. Η συνήθεια 

ξεκίνησε στους αγώνες του 194 π.Χ. και, παραθέτοντας το οικείο απόσπασµα από το 

Λίβιο217, σχολιάζει πως αυτός ο νεωτερισµός αρχικά θεωρήθηκε «απειλή εναντίον 

της κοινωνικής αρµονίας, ελευθερίας και ισότητας». Πάντως, η διαρκής ανανέωση 

µέσω νόµων αυτής της διάταξης θέσεων µέσα στο αµφιθέατρο και της προσπάθειας 

επέκτασής της και στο σύνολο των θεαµάτων δείχνει ότι δεν ήταν και απαράβατη 

αρχή218.  Στοιχεία, όµως,  που να δείχνουν και την καταπάτησή της σε σηµείο που να 

θεωρηθεί ανυπακοή σε νόµο ή θεσµό του κράτους δεν έχουµε219. Μάλλον σιωπηλά 

κατά εποχές και τόπους κάποιοι γλιστρούσαν από το ένα επίπεδο στο άλλο είτε 

                                                                                                                                                                      
αυτές, Σουητ. "Καλιγούλας" ΧΧVΙ, 4. Για τα προβλήµατα ταξιθεσίας και τις κοινωνικές τους 

υποδηλώσεις J. C. Edmondson "Dynamic Arenas" και ειδικά σσ. 81-98. 

216 K. Hopkins, Death and Renewal, σ. 17, σηµ. 25. Η ταξική διάταξη των θέσεων των θεατών 

συζητείται στο J. Kolendo,  “La repartition des places aux spectacles et la stratification sociale dans l’ 

empire romain: a propos des inscriptions sur les gradins des amphitheatres et theatres” Ktema, 6, σσ. 

301-315 και στο άρθρο της J. C. Edmondson "Dynamic Arenas". Αρκετά ολοκληρωµένη, αν και απλά 

περιγραφική, εικόνα της διάταξης των θέσεων, R. Auguet, Cruelty and Civilazation.  The Roman 

Games, σσ. 34-39. 

217 Τίτος Λίβιος, XXXIV, 44 και ΧΧΧΙV, 54. 

218 ∆ίων Κάσσιος, LX, 7, Τάκιτος, Αnnales, XV, 32. 

219 Πβ. την υπερβολή του Kolendo πως η κατανοµή των θέσεων ήταν αυστηρότατη και έδειχνε την 

κοινωνική και νοµική διαστρωµάτωση της ρωµαϊκής κοινωνίας (Kolendo,"La repartition des places 

aux spectacles") και τις αντιρρήσεις της E. Rawson  ότι στα πρώιµα αυτοκρατορικά χρόνια υπάρχουν 

µαρτυρίες που µας πείθουν ότι στην πρώιµη αυτοκρατορία το πλήθος δεν καθόταν ιεραρχηµένο (E. 

Rawson,  Roman Culture and Society, σσ. 508-545). 
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δηλώνοντας την προσωπική τους περιφρόνηση ή αδιαφορία είτε για να συναντήσουν 

κάποιο πρόσωπο χρήσιµο για δουλειές ή πολιτικές ίντριγκες. Η κοινωνική 

κινητικότητα, επίσηµη ή ανεπίσηµη, είναι ένα ακόµη στοιχείο που συνηγορεί υπέρ 

της άποψης ότι το κοίλον του αµφιθεάτρου δίνει µια εικόνα της ρωµαϊκής κοινωνίας 

και της ταξικότητάς της.  

Το κοίλον του ρωµαϊκού αµφιθεάτρου την ίδια στιγµή που δηµιουργεί την 

αίσθηση αυτής της ασφυκτικής συνάφειας των σωµάτων, και το σώµα ως φυσικό 

αντικείµενο δεν φέρει βεβαίως τα σηµεία της ταξικότητας, µιας συνάφειας που δίνει 

µια ψευδαίσθηση δηµοκρατίας των σωµάτων, ακριβώς την ίδια στιγµή επαναφέρει 

την βεβαιότητα του σαφούς διαχωρισµού του σώµατος ως κοινωνικού γεγονότος, 

δηλαδή του ταξικά προσδιορισµένου σώµατος. Έτσι, ο αυτοκράτορας είχε ειδικό 

θεωρείο µε σκεπή, από το οποίο παρακολουθούσε τους αγώνες µε την οικογένειά του 

και τους προσκεκληµένους του. Έβλεπε και βλεπόταν . ο αυτοκράτορας ήταν το ένα 

από τα δύο κατ’ εξοχήν ορώµενα σώµατα της αρένας, το άλλο βεβαίως ήταν αυτού 

που βρίσκεται στην ορχήστρα και πρωταγωνιστούσε στο θέαµα. Οι θεατές βλέπονταν 

µέσα από αυτά τα δύο σώµατα.  Και τα δυο ήταν φορτισµένα µε σηµασίες και τα δυο 

βρίσκονταν σε µια ευθεία που τα κρατούσε στις άκρες του δίπολου αλλά ταυτόχρονα 

και τα ένωνε. Και τα δυο ήταν κέντρα αιτηµάτων, αναφορές απαιτήσεων, αντικείµενα 

επιθυµιών και µέσα ικανοποίησής τους. Tο αµφιθέατρο ήταν χώρος άσκησης 

πολιτικής220. Ο αυτοκράτορας εκεί επικοινωνούσε µε το λαό, τον άκουγε και του 

απαντούσε,  συνήθως µέσω του praeco (κήρυκα)221,  γιατί δεν εθεωρείτο ωραίο για 

                                                           
220 Al. Cameron, Circus  Fαctions: Blues and Greens at Rome and Byzantium,, K. Hopkins, Death and 

Renewal, σσ. 14-20. Αντίθετες απόψεις, F. Millar, The emperor in the Roman World (31 BC-337 AD). 

221 Ο κήρυκας, που µοιάζει µε έναν ηθοποιό που µιµείται τον αυτοκράτορα, παίρνει τη θέση του 

απέναντι στο πλήθος, φαίνεται να έχει και έναν ακόµη ενδιαφέροντα ρόλο: ενορχηστρώνει τις 

επευφηµίες του πλήθους για τον αυτοκράτορα (π.χ. ∆ίων Κάσσιος, LXXII, 20, 2). Για το ζήτηµα αυτό: 
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τον αυτοκράτορα να φωνάζει, να µορφάζει για να ακουστεί, αλλά και γιατί έτσι έβαζε 

ένα αόρατο διαχωριστικό στην απευθείας επικοινωνία., παρακολουθούσε τα 

τεκταινόµενα εντός της αρένας αλλά δεν έπαυε να είναι ταυτόχρονα αλλού. Το 

κουβούκλιο του θεωρείου του τον διέκρινε από όλους τους υπόλοιπους, όπως  και η 

πολυτέλεια της φορεσιάς του. Το θεωρείο ήταν το συµβολικό σώµα του αυτοκράτορα 

και ταυτόχρονα το όριο. Όποιος το παραβίαζε, ουσιαστικά επιβουλευόταν τη ζωή του 

αυτοκράτορα και, άρα, την πολιτική εξουσία222.  

Οι συγκλητικοί και εν γένει οι αριστοκράτες είχαν ειδικές θέσεις, ωστόσο όχι 

θεωρεία. Πρόχειρα χαραγµένα γκράφιτι µε ονόµατα στα καθίσµατα πιστοποιούν πως 

οι συγκλητικοί συνήθιζαν να έχουν µια ορισµένη θέση και να κάθονται σ' αυτήν. Εδώ 

η συνάφεια των σωµάτων ήταν µεγαλύτερη, τα όρια ήταν πάντα γνωστά αλλά δεν 

υπήρχε κάτι υλικό που να τα πιστοποιεί. Οι συγκλητικοί έρχονταν µε επίσηµο 

ένδυµα. Οι πορφυροκέντητες togas διέκριναν τα σώµατά τους από το πλήθος. Το όριο 

ήταν το ένδυµα αλλά ήταν ένα όριο ευάλωτο, καταστρεφόταν εύκολα. Ένα σώµα 

απογυµνώνεται πολύ γρήγορα από τα εξωτερικά σηµεία που δηλώνουν την τάξη και 

την κοινωνική θέση. Στις γιορτές των µεταµφιέσεων αίρονται τα όρια, µεταξύ άλλων, 

και των τάξεων µε την υιοθέτηση ενδυµασιών που είναι ή θυµίζουν άλλες τάξεις. 

Πετυχαίνεται µια πλαστή ώσµωση, αν όχι οµογενοποίηση µε την αλλαγή ενδυµασίας. 

Για να γυρίσουµε στο κοίλον, η ειδική θέση των συγκλητικών και των ιππέων που 

                                                                                                                                                                      
D. Potter, "Performance, Power, and Justice in the High Empire" στο W. Slater (επιµ.) Roman Theater 

and Society. 

222 Στα πρώιµα χρόνια της αυτοκρατορίας –αλλά και αργότερα- ο αυτοκράτορας κάποτε έβγαινε από 

το θεωρείο του και παρακολουθούσε από άλλες θέσεις, µαζί µε φίλους του, τις µονοµαχίες και τις 

αρµατοδροµίες. Ο Σουητώνιος ("Ο Αποθεωµένος Αύγουστος", XLV) αναφέρει πως ο Αύγουστος 

παρακολουθούσε τους αγώνες από τις θέσεις των φίλων του. Όµως φαίνεται ότι, όταν συνοδευόταν 

από την οικογένειά του, ήταν δεδοµένο ότι θα κάθονταν όλοι µαζί στο θεωρείο. 

 132



ήταν γνωστή, κοινώς αποδεκτή και ως ένα σηµείο σεβαστή αλλά, ταυτόχρονα, δεν 

υπήρχε το υλικό σηµείο που θα της έδινε την ιερότητα  αυτοκρατορικού θεωρείου, 

έδειχνε, µεταξύ άλλων, και την κοινωνική κινητικότητα που ήταν ίδιον της ρωµαϊκής 

κοινωνίας (όπως είδαµε και στο επεισόδιο του ∆έκιµου Λαβέριου). Για λόγους 

ευνόητους,  ξεχωριστή, τιµητική θέση, συγκρίσιµη µε αυτή των ευγενών είχαν οι 

Εστιάδες Παρθένες. 

Κι άλλες διακρίσεις θέσεων πάντως είναι σηµαντικές και αποδεικνύουν, για 

άλλη µια φορά, την αυστηρή διαστρωµάτωση της ρωµαϊκής κοινωνίας, την τάση της 

ρωµαϊκής κοινωνίας να κατηγοριοποιεί, να οµαδοποιεί και να βάζει φραγµούς και  

όρια µεταξύ των οµάδων, όρια που άλλοτε λειτουργούν σαν απροσπέλαστα στεγανά 

αλλά και εξίσου συχνά χαρακτηρίζονται από µία αναίτια διαπερατότητα: οι 

στρατιώτες δεν κάθονταν µαζί µε τους πολίτες, οι παντρεµένοι µε τους ανύπαντρους, 

τα νεαρά αγόρια κάθονταν όλα µαζί όµως οι παιδαγωγοί τους δεν κάθονταν δίπλα 

τους αλλά σε ξεχωριστή οµάδα στο πλάι της οµάδας των αγοριών, ενώ φυσικά οι 

γυναίκες είχαν τη δική τους «περιοχή», µπορούσαν να κάθονται στο επάνω διάζωµα. 

  Φαίνεται ότι η ακριβής ταξιθεσία, που περιγράψαµε σε γενικές γραµµές 

παραπάνω, πήρε την πρώτη ολοκληρωµένη της µορφή στα χρόνια του Αυγούστου. Ο 

Σουητώνιος µας λέει πως ο αυτοκράτορας προχώρησε σε µια τέτοια απόφαση, γιατί 

θύµωσε πολύ, όταν είδε κάποτε ένα γέροντα συγκλητικό να αναζητεί µάταια µια θέση 

και κανείς να µη σηκώνεται για να του παραχωρήσει τη δική του. Έτσι θέλησε να 

διορθώσει τον «ανοργάνωτο και ασύδοτο τρόπο µε τον οποίον οι πολίτες 

παρακολουθούσαν τους αγώνες»223. Το επεισόδιο είναι προφανώς κατασκευασµένο, 

για να δώσει ευγενική αφορµή σε µια πολιτική κίνηση: ο Αύγουστος, που κατάλαβε 

πως η διοργάνωση των θεαµάτων ήταν πολιτικό όπλο στα χέρια φιλόδοξων 

                                                           
223 Σουητ. "Ο Αποθεωµένος Αύγουστος", XLIV. 
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αξιωµατούχων της πολιτείας, προέβη σε µια συνολική αναδιοργάνωση των 

θεαµάτων, της ταξιθεσίας συµπεριλαµβανοµένης, τέτοια που να ορίζεται µε σαφήνεια 

η θέση της συγκλητικής αριστοκρατίας και να σχηµατοποιείται µια καινούρια σχέση 

αυτοκράτορα και συγκλητικών224.  

*** 

�κ τ�ν �σπερίδων τ�ν το� ∆ιός �ρε Μενίσκος 

�ς τ� πρ�ν �ρακλέης χρύσεα µ�λα τρία. 

Κα� τ� γ�ρ; �ς �άλω, γέγονεν µέγα π�σι θέαµα 

�ς τ� πρ�ν �ρακλέης ζ�ν κατακαιόµενος.225

Τι υπαινίσσεται άραγε ο Λουκίλλιος στο παραπάνω επίγραµµα; Πως κάποιος 

κλέφτης, ή έστω κάποιος που κατηγορήθηκε για κλοπή και δη ιερόσυλη, ονόµατι 

Ηρακλής καιόµενος   Μενίσκος, τιµωρήθηκε αυστηρά για την πράξη 

του; Πως καταδικάστηκε να καεί µπροστά σε κοινό; Και η σύγκριση µε τον Ηρακλή; 

Είναι άραγε προϊόν της φαντασίας του ποιητή ή πράγµατι αυτός ο άνθρωπος κάηκε 

ζωντανός; Και ο Ηρακλής τι ρόλο παίζει στην όλη ιστορία; Είναι ο τρόπος του 

θανάτου που  θυµίζει στον ποιητή  τον Ηρακλή ή στήθηκε ένα θέαµα, όπου ο εν λόγω 

κατάδικος "έπαιξε" τον ρόλο του Ηρακλή πριν ανέβει στην πυρά; Κατά τη γνώµη 

µας, συµβαίνει το δεύτερο. Θα επικαλεστούµε, για να τεκµηριώσουµε την άποψή 

µας, µια µαρτυρία του Τερτυλλιανού. Στην  Απολογία  του, έχοντας κατά νου ένα 

σκληρό κατηγορητήριο εναντίον του πολυθεϊσµού που, σύµφωνα µε το συγγραφέα 

επιτρέπει και προτρέπει σε πράξεις απάνθρωπες και ανήκουστες, γράφει: 

"[…] in cavea ubi super sanguinem humanum, super inquinamenta poenarum proinde saltant 

dei vestri argumenta  et historias noxii ministrantes, nisi quod et ipsos deos  vestros saepe  

                                                           
224 J. C. Edmondson, "Dynamic Arenas", σσ. 75-79. 

225 Παλατινή Ανθολογία, 11, 184. 

 134



noxii induunt. Vidimus aliquando castratum Attin, illum deum ex Pessinunte, et qui vivus 

ardebat, Herculem induerat" .226[η υπογράµµιση δική µας] 

Μπορούµε να έχουµε εµπιστοσύνη στον Τερτυλλιανό; Για το σύνολο των 

χριστιανών συγγραφέων που αναφέρονται στα θεάµατα, αυτά είναι ταυτισµένα µε την 

ειδωλολατρία και, άρα, µε το κακό227. Ας ξεχάσουµε, ωστόσο, προς στιγµήν το 

θεολογικό υπόβαθρο του συγγράµµατος κι ας επικεντρωθούµε στην πληροφορία. Το 

έργο ανήκει στα πρώιµα του Τερτυλλιανού (πριν το 200) πράγµα που µας δίνει µια 

σχετική προς τα πάνω  χρονολόγηση, αλλά ίσως αυτό να µην έχει τόση σηµασία για 

το θέµα µας. Ο τρόπος που µιλάει για τα δύο θεάµατα πείθει για δύο πράγµατα: 

πρώτον, πως αναφέρεται σε κάτι που πράγµατι συνέβη, γιατί επιλέγει συγκεκριµένες 

αναφορές που θα µπορούσαν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγµή από τους ρωµαίους 

αναγνώστες του. Αλλά, κι αν ακόµη σκεφθούµε πως το θρησκευτικό πάθος, που 

διακατέχει τον Τερτυλλιανό σε όλα του τα έργα αλλά ειδικά στην Aπολογία, µπορεί 

προς στιγµήν να µην τον αφήσει να σκεφθεί την πιθανότητα ενός τέτοιου ελέγχου, 

και πάλι, από τον τρόπο  που µιλά για το γεγονός, µπορούµε  να θεωρήσουµε πως, αν 

δεν ήταν αυτόπτης µάρτυς (παρά το α΄ πληθυντικό του ρήµατος), τουλάχιστον το είχε 

ακούσει από έγκυρη πηγή, που του µετέφερε µαρτυρία πρόσφατη ως προς το γεγονός. 

                                                           
226 Τερτυλλιανού, Apologeticum,  15, 4-5 [στις αρένες, όπου πάνω από ανθρώπινο αίµα, πάνω από το 

µολυσµένο λέκιασµα της θανατικής ποινής, οι θεοί σας χορεύουν, προσφέροντας ιστορίες και θέµατα 

για τους καταδίκους- αν  όχι που οι κατάδικοι  συχνά παίζουν τους ρόλους των θεών σας. Έχουµε δει 

άλλοτε τον Άττι, τον θεό του Πεσινούντα, να ευνουχίζεται και άνθρωπο να καίγεται παίζοντας το ρόλο 

του Ηρακλή]. [οι παραποµπές στο έργο από την έκδοση της Loeb Classical Library]. 

227 Ενδεικτικά,  ο Τερτυλλιανός αφιέρωσε ένα ολόκληρο έργο στη µελέτη και καταδίκη των θεαµάτων, 

πρόκειται  για το De Spectaculis, στο οποίο έχουµε συχνά αναφερθεί. Ο Τατιανός έχει µιλήσει γι' αυτά 

στο Προς Έλληνας.  O  Αυγουστίνος συµπεριλαµβάνει ένα σκληρό κατηγορητήριο στις Confessiones, 

6, 7.12- 8.13, ο Ιωάννης Χρυσόστοµος , πολλούς αιώνες αργότερα, µετά την οριστική επικράτηση του 

χριστιανισµού, τα καταδικάζει σκληρά, µαζί µε όλα τα θεάµατα συλλήβδην κ.α.  

 135



Αν µιλούσε για κάτι µακρινό χρονικά, το παράδειγµα που ενισχύει το επιχείρηµά του 

αδυνατίζει. Όσο σηµαντικό ή προκλητικό κι αν υπήρξε ένα θέαµα, είναι ίδιον του 

είδους η θνησιγένεια, πολύ περισσότερο για τις υπό συζήτηση εποχές .  έτσι, η 

χρονική αποµάκρυνση σβήνει από τη µνήµη την ένταση της πρόκλησης, έστω κι αν 

διατηρεί την ανάµνηση του θεάµατος228. Πολύ περισσότερο σε εποχές που τα τεχνικά 

µέσα δεν βοηθούν στη διατήρηση της ανάµνησης. Άρα, αν µη τι άλλο, µπορούµε να 

πούµε  ότι το θέαµα έλαβε χώρα στην εποχή του Σεβήρου. Το θέαµα, όπως και άλλα 

σχετικά, πρέπει να έλαβε χώρα στο αµφιθέατρο της Καρχηδόνας, στο οποίο 

διεξάγονταν πλήθος εκδηλώσεων, µεταξύ των οποίων και οι περίφηµες γιορτές προς 

τιµήν της Καρχηδονίας ∆ήµητρας και του Καρχηδονίου Κρόνου229, όπου έχουµε 

παράδοση µεταµφιέσεων καταδίκων στις δύο θεότητες και συµµετοχή τους σε 

αιµατηρά θεάµατα, όπως δείχνει το µαρτύριο της Περπέτουας και των υπολοίπων που 

µαρτύρησαν µαζί της230. Τέλος, και ίσως το σηµαντικότερο για το θέµα που 

                                                           
228 Ας ελέγξουµε, για παράδειγµα, τη χρονική  εγγύτητα των επιγραµµάτων του Μαρτιάλη και των 

θεαµάτων στα οποία αυτά αναφέρονται. Το συχνότερο δεν τον χωρίζει από αυτά ούτε µια γενιά. 

"Ενδεχοµένως", παρατηρεί ο Α. Γλυτζουρής στη µελέτη του για τη γέννηση της σκηνοθεσίας στη 

σύγχρονη Ελλάδα, παρατήρηση ωστόσο που ισχύει εν γένει για την ιστορία των θεαµάτων, "το 

σπουδαιότερο πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει όποιος καταπιαστεί µε την ιστορία της 

σκηνοθεσίας, προκύπτει από την ίδια τη φύση του φαινοµένου που αποτελεί το αντικείµενο της 

εργασίας του.  από το γεγονός δηλαδή ότι έχει καταπιαστεί µε µια µορφή τέχνης, το καλλιτεχνικό 

προϊόν της οποίας έχει χαθεί για πάντα" (A. Γλυτζουρής, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα, Η ανάδυση 

και η εδραίωση της τέχνης του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο, σ. 18). 

229 Βomgardner, "The Carthage Amphitheatre: a reappraisal",  American Journal of History, 93, 85-

103. 

230 Μαρτύριον Περπέτουας,18, 1-5, σ.285, B. Shaw, “The passion of Perpetua” Past and Present, 139, 

σσ. 3-45 και K. M. Coleman,  "Fatal charades: Roman executions staged as mythological 

enactements",  Journal of Roman Studies, 80, 1990, σσ.43-74, η αναφορά στις σσ. 66-67. Πρόκειται 
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συζητάµε, είναι ότι ο Τερτυλλιανός δεν φαίνεται καθόλου να εννοεί πως κάποιος 

απλώς "έπαιξε" τον ρόλο του Ηρακλή, αλλά πως µια θανατική καταδίκη µετατράπηκε 

σε µια σκηνοθετηµένη παράσταση, στην οποία ο κατάδικος, αντί  να σταθεί απλώς 

µπροστά στο κοινό και να πεθάνει, µε όποιο τρόπο του όριζαν οι νόµοι, υποχρεώθηκε 

να παίξει ένα ρόλο που η  θεαµατική του απόληξη ήταν η εκτέλεση που είχε ήδη 

οριστεί231. Ίσως µάλιστα να έψαχναν οι διοργανωτές του θεάµατος εξυπηρετικούς 

µύθους, που να ταίριαζαν µε τους τρόπους θανάτωσης που επέβαλλε για τα διάφορα 

αδικήµατα τα οποία επέσυραν την summa supplicia το ρωµαϊκό δίκαιο. Έτσι, µπορεί 

οι µύθοι για τους οποίους έχουµε πληροφορίες πως επανέρχονταν σ' αυτές τις 

εκτελέσεις (το τέλος του Ηρακλή, η Πασιφάη, ο Ίκαρος), να µην επαναλαµβάνονταν, 

επειδή άρεσαν ιδιαιτέρως στο κοινό αλλά επειδή µπορούσαν να οδηγήσουν στον 

τρόπο θανάτου που απαιτούσε η ποινή που είχε επιβληθεί για το έγκληµα. Τρεις ήταν 

οι συχνότερες: πάλη µε τα θηρία, σταύρωση και καύση. Φυλάσσονταν αρχικά για 

τους σκλάβους και, αργότερα, επίσης για αυτούς που ονοµάζονται humiliores, τις 

κατώτερες δηλαδή τάξεις, αλλά µερικές φορές η αυθαιρεσία ενός αυτοκράτορα 

έστελνε και κάποιον ευγενή για να θηριοµαχήσει ως τιµωρία, όπως έκανε, για 

παράδειγµα ο Καλλιγούλας232.   

  Το Liber Spectaculorum του Μαρτιάλη (40- 103 ή 104) περιγράφει έξυπνα 

και συνοπτικά πολλά θεάµατα που λάµβαναν χώρα στα θέατρα και τα αµφιθέατρα. 

Εκεί βρίσκουµε πληροφορίες που δεν αφήνουν αµφιβολία για τα όσα προηγουµένως 

βρήκαµε στον Λουκίλλιο και τον Τερτυλλιανό. Ας δώσουµε ένα ενδεικτικό 

                                                                                                                                                                      
για ένα πολύ σηµαντικό άρθρο στη µελέτη των αιµατηρών θεαµάτων, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά 

µέρος µιας σηµαντικής δουλειάς της Coleman που έχει να κάνει µε το µυθικό και το ιστορικό  στον 

ρωµαϊκό κόσµο µέσα από το χώρο των θεαµάτων.  

231 K.M. Coleman, "Fatal Charades", σσ. 60-61. 

232 π.χ. Σουητώνιος," Καλιγούλας" , XXVII, 3-4. 
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παράδειγµα. Πρόκειται για την περίφηµη εκτέλεση του Laurelus, ενός επικίνδυνου 

ληστή.  

Qualiter in Scythica religatus rupe Prometheus  

Assiduam nimio pectore pavit avem, 

Nuda Caledonio sic viscera praebuit urso 

Non falsa pendens in cruce Laureolus. 

Vivebant laceri membris stillantibus artus 

Inque omni nunsquam corpore corpus erat. 

Denique supplicium <dignus tulit: ille parentis> 

Vel domini  iugulum  foderat ense nocens, 

Templa vel arcano demens spoliaverat auro, 

Subdiderat saevas vel tibi, Roma, faces. 

Vicerat antiquae sceleratus crimina famae, 

In quo, quae fuerat fabula, poena fuit.233

Ο ληστής, σύµφωνα µε το επίγραµµα πάντα, διέπραξε κάποιο από τα 

βαρύτερα εγκλήµατα ( αυτά ήταν πατροκτονία, ιεροσυλία, εµπρησµός δηµόσιας 

περιουσίας και φυσικά προδοσία που όµως δεν αναφέρεται στο επίγραµµα) και 

καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών. ∆εν θα εξετάσουµε ποιος ήταν ο Laurelus, 

τι διέπραξε κι αν τα διέπραξε πράγµατι ή αν ο Μαρτιάλης τον καταγγέλλει 

                                                           
233 Μαρτιάλης, Liber  Spectaculorum, 9, (οι παραποµπές στον Μαρτιάλη από την σειρά Λατίνων 

Συγγραφέων της Classical Library των εκδ. Loeb) [Όπως ο Προµηθέας δεµένος πάνω στο σκυθικό 

βουνό, έτρεφε µε το στήθος του τ' ακούραστο πουλί, έτσι στο καλλιδόνιο αγριογούρουνο τη γυµνή του 

σάρκα δίνει ο Laurelus κρεµασµένος πάνω στο σταυρό. Οι ξεσκισµένοι του µηροί πέφτουν κοµµάτια 

και στο σώµα του ολόκληρο σώµα πια δεν υπάρχει. Τελικά την βρήκε την ποινή που του άξιζε. Ο 

κακούργος  σκότωσε τον πατέρα του ή τον αφέντη του, λήστεψε µέσα στην τρέλα του ναό και πήρε 

την ιερή περιουσία  ή έριξε δαυλό πάνω στη Ρώµη. Ο εγκληµατίας διέπραξε κάθε κακούργηµα απ' 

τους παλιούς καιρούς, σ' αυτόν ό,τι ήταν µύθος έγινε ποινή]. 
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πραγµατικά ως αποτρόπαιο ληστή µε δίκαιο τέλος234. Μας ενδιαφέρει ο  τρόπος της 

θανάτωσής του: τον σταύρωσαν και άφησαν να τον ξεσκίσουν άγρια θηρία (ο 

Μαρτιάλης µιλά για ένα αγριογούρουνο). Τόσο η σταύρωση όσο και η θηριοµαχία 

ήταν από τους συνηθέστερους τρόπους εκτέλεσης ενός καταδίκου. Εδώ η εκτέλεση 

του ληστή  µετατράπηκε σε θέαµα, που παίχτηκε µπροστά σε κοινό, και κατά το 

οποίο ο κατάδικος έπαιξε το ρόλο του Προµηθέα που, δεµένος πάνω στον Καύκασο, 

δεχόταν καθηµερινά την επίθεση ενός άγριου πουλιού που του έτρωγε το συκώτι. Ο 

σταυρός αντικατέστησε το βράχο και το αγριογούρουνο πήρε τη θέση του αετού. 

Τέτοιου τύπου θανατώσεις, δηλαδή που ο τελικός θάνατος του καταδίκου έρχεται µε 

δύο ή περισσότερους τρόπους, έχουµε µαρτυρηµένες και από αλλού. Η σταύρωση 

ήταν ένας τύπος θανάτου αργός και το κοινό ενός αµφιθεάτρου βαριόταν να περιµένει 

το τέλος του καταδίκου, ύστερα από την πολύωρη επιθανάτια αγωνία (κατά τη 

σταύρωση είτε µε επίδεση των µελών επί του  ξύλου είτε µε ήλωση, ο θάνατος 

προέρχεται ουσιαστικά από ασφυξία, στην πρώτη περίπτωση ύστερα από πολλές 

ώρες, ίσως και ολόκληρα εικοσιτετράωρα, στη δεύτερη συντοµότερα αλλά όχι 

πολύ235). Γι' αυτό συνδυαζόταν συχνά µε άλλους τρόπους που ήταν γρηγορότεροι και 

ικανοποιούσαν το κοινό που παρακολουθούσε: ο κατάδικος κρεµασµένος στον 

                                                           
234 Coleman, "Fatal Charades", σσ. 64-65. 

235 Ήταν επίσης ένας τρόπος θανάτωσης όχι µόνο οδυνηρός αλλά και σφόδρα ατιµωτικός, 

χλευαστικός, αφού εχρησιµοποιείτο κυρίως για την τιµωρία δούλων. Σηµαντικές πληροφορίες για το 

θέµα βρίσκουµε στον  Προµηθέα του Λουκιανού. Η σταύρωση ως χλευαστικός θάνατος, Ιώσηπος, 

Ιουδαϊκός Πόλεµος, 5, 449-451. Η πληρέστερη ίσως περιγραφή της διαδικασίας σταύρωσης είναι οι 

ευαγγελικές περικοπές για το ζήτηµα. M. Hengel, The Crusifixion [όπου και ανάλυση του έργου του 

Λουκιανού (σσ.11-14)] µε σχεδόν εξαντλητική αναφορά των αρχαίων πηγών, K. Σιµόπουλος, 

Βασανιστήρια και εξουσία:  Από την ελληνορωµαϊκή αρχαιότητα, το Βυζάντιο και την τουρκοκρατία ως 
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σταυρό παραδιδόταν ταυτοχρόνως στη  φωτιά ή δινόταν έτσι δεµένος και ανήµπορος 

βορά σε άγρια ζώα.  

Πολλά παραδείγµατα παίρνουµε από τις αφηγήσεις των χριστιανικών 

µαρτυρίων. Όσο κι αν πρέπει να είµαστε προσεκτικοί στη χρήση τους, αφού 

πρόκειται για κείµενα στρατευµένα236, ωστόσο οι πληροφορίες για τους τρόπους 

θανάτωσης  σχεδόν σε όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας, αν καθαρθούν από το 

ιδεολογικό τους περιεχόµενο, είναι πολύτιµες.  Έτσι, για παράδειγµα, έχουµε την 

περίπτωση της Βλαδίνας στο Μαρτύριο των εν Λουγδούνω τελειωθέντων που 

σταυρώνεται και παράλληλα παραδίδεται στα θηρία ή τον σταυρικό θάνατο σε 

συνδυασµό  µε καύση του σώµατος, όπως συνέβη µε τον Πιόνιο, που µαρτύρησε 

κάπου ανάµεσα στα 160 µε 170. Συχνά του ίδιου του οδυνηρού θανάτου προηγείτο 

δηµόσιος βασανισµός και κάποιοι δεν άντεχαν. Πέθαιναν πριν φτάσουν στο τελικό 

στάδιο από διάφορους τύπους µαστιγώσεων, ακρωτηριασµούς, καύση µελών µε  

                                                                                                                                                                      
τις µέρες µας, σσ. 124-139, όπου και µικρή βιβλιογραφία. Επίσης V. Tzaferis, “Crucifixion: the 

archeological evidence” Biblical Archeology Review, 11.1, 1985, σσ. 44-53  

236 Αποκρύψεις και υπερβολές, αφηγήσεις ενός γεγονότος πραγµατικού µε τέτοιο τρόπο, όµως, που να 

εξυπηρετεί, όχι την αλήθεια αλλά τη χριστιανική προπαγάνδα, έχουµε πολλές στα κείµενα των 

µαρτυρίων, πράγµα αναµενόµενο. ∆ίνουµε δύο απλά παραδείγµατα: στο Μαρτύριο της Περπέτουας, 

αποκρύπτεται το γεγονός ότι ο διωγµός αφορούσε και τους Ιουδαίους και µετατρέπεται έτσι σε ένα 

κυνήγι αποκλειστικά και άδικα εναντίον των χριστιανών. Στο Μαρτύριο Πιονίου, ο Πιόνιος ζητά να 

τον αλυσοδέσουν, ώστε να φαίνεται πως παρά τη θέλησή του ακολουθεί τους στρατιώτες. Αυτό 

εµφανίζεται ως στοιχείο ηρωισµού αλλά δεν αποκαλύπτεται ότι το κάνει επειδή κάτι τέτοιο, δηλ. 

εκούσια προσέλευση και υπακοή στο ρωµαϊκό νόµο, είχε συµβεί σε άλλες περιπτώσεις και ο Πιόνιος 

διαχωρίζει συµβολικά και επιδεικτικά τη θέση του. Όπως λέει χαρακτηριστικά η Averil Cameron "H 

Ιστορία της Χριστιανοσύνης µπορεί κυριολεκτικά να στηρίζεται σε µία λέξη" (Av. Cameron, 

Christianity and the Rhetorics of the Empire: The Development of Christian Discource, σ. 21) 
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πυρωµένα σίδηρα.  Κάποιοι απ’ αυτούς τους βασανισµούς σε συνδυασµό µεταξύ τους 

γίνονταν µε ηθεληµένο σκοπό το θάνατο του βασανιζοµένου (π.χ. ‘τηγάνισµα’ πάνω 

σε πυρακτωµένη εσχάρα).  

Η περιγραφή του Μαρτιάλη για την εκτέλεση του Laurelus δείχνει πως 

επρόκειτο για ένα είδος παντοµίµας, γιατί στην παντοµίµα συνήθως το θέαµα 

παρίσταται από έναν µόνο ηθοποιό (pantomimus) και πάντα άντρα και έχει θέµα κατά 

κύριο λόγο παρµένο από τη µυθολογία, ενώ αν παρακολουθήσουµε προσεκτικά 

µερικές περιγραφές χριστιανικών µαρτυρίων, αναγνωρίζουµε σ' αυτές  στοιχεία 

µίµου, τουλάχιστον ως προς τη συµµετοχή περισσοτέρων του ενός προσώπων και 

των δύο φύλων, χαρακτηριστικό για το είδος. To µαρτύριο της Περπέτουας και των 

συντρόφων της είναι από τα πιο χαρακτηριστικά δείγµατα. 

Ο Σουητώνιος διασώζει την παρακάτω πληροφορία:  ο Νέρωνας διοργάνωσε 

ένα πολυθέαµα, µε µονοµαχίες, ναυµαχίες, πυρρίχιους χορούς και ανάµεσα στις 

σκηνές που παρουσίαζαν οι πυρρίχιοι αυτοί χοροί  ενέταξε και µίµους περί της 

Πασιφάης και του Ίκαρου: "Ο Ίκαρος, µε την πρώτη του κιόλας προσπάθεια, έπεσε 

δίπλα στο ανάκλιντρο του αυτοκράτορα και τον πιτσίλισε µε το αίµα του"237. Σε 

θέαµα  µε το ίδιο θέµα και εξίσου θλιβερή απόληξη αναφέρεται το παρακάτω 

επίγραµµα του Μαρτιάλη: 

 Daedale , Lucano cum sic lacereris ab urso,  

quam cuperes pinnas  nunc habuisse tuas 238

Ο Σουητώνιος δεν έχει κανένα λόγο στο σηµείο αυτό να ψεύδεται ή να υπερβάλει. 

∆εν φαίνεται πουθενά στο έργο του να αντιπαθεί τέτοια θεάµατα, ώστε να το 

                                                           
237 Σουητώνιος, "Νέρων", ΧΙΙ, 2. 

238 Μαρτιάλης,  Liber Spectaculorum, 10  [∆αίδαλε, καθώς σε ξέσκιζε η λουκανέζικη αρκούδα, πόσο 

θα ευχόσουν να είχες τα φτερά σου]. 

. 
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χρησιµοποιεί ως ένα ακόµη επιχείρηµα εναντίον του Νέρωνα. Περισσότερο τον 

ενδιαφέρει ότι ο αυτοκράτορας πρόσβαλλε επιφανείς πολίτες από τις ανώτερες τάξεις 

υποχρεώνοντάς τους να κατέβουν ως µονοµάχοι ή ηθοποιοί στην αρένα και σε αυτό 

το σηµείο στέκεται η κριτική του. Η αναφορά του σε παραστατικά θεάµατα γίνεται 

παρεµπιπτόντως. Το ζήτηµα είναι αν ήταν απλή αποτυχία µιας παράστασης ή υπήρχε 

πρόθεση θανάτωσης . Αν δηλαδή επρόκειτο για µια πραγµατική θεατρική παράσταση 

ή για ένα θέαµα οργανωµένο µε τέτοιο τρόπο που να περιλαµβάνει το θάνατο, µια 

εκτέλεση. Ισχύει προφανώς το δεύτερο, αλλιώς ο Σουητώνιος θα έχανε την ευκαιρία 

να φλυαρήσει για τον ηθοποιό που χάθηκε ή τις αντιδράσεις των θεατών;  

Παρόµοια µε το επίγραµµα του Μαρτιάλη για την τιµωρία του ληστή, είναι 

και η παρακάτω περιγραφή από το έκτο βιβλίο του Στράβωνα για την εκτέλεση 

κάποιου Σέλουρου: 

νεωστί δ’ �φ’ �µ�ν ε�ς τ�ν Ρώµην �νεπέµφθη Σέλουρός τις, Α�τνης 

υ��ς λεγόµενος, στρατι�ς �φηγησάµενος κα� λεηλασίαις πυκνα�ς 

καταδεδροµηκ�ς τ� κύκλ� τ�ς Α�τνης πολ�ν χρόνον, �ν �ν τ� �γορ� 

µονοµάχων �γ�νος συνεστ�τος ε�δοµεν διασπασθέντα �π� τ�ν θηρίων 

�π� πήγµατος γ�ρ τινος �ψηλο� τεθε�ς �ς �ν �π� τ�ς Α�τνης, 

διαλυθέντος α�φνιδίως κα� συµπέσοντος κα�νέχθη κα� α�τ�ς ε�ς 

γαλεάγρας θηρίων ε�διαλύτους �πίτηδες παρεσκευασµένας �π� τ� 

πήγµατι.239

 Τι αποκοµίζουµε από το παραπάνω χωρίο; Προφανώς ο Στράβων διασώζει 

την πληροφορία για την τιµωρία ενός ληστή που µε τη συµµορία του λεηλατούσε τα 

γύρω από την Αίτνα χωριά. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στη Ρώµη και είχε µια 

ιδιαίτερα σκληρή άµα και θεαµατική εκτέλεση: τον τοποθέτησαν σε κάποιο ειδικά 

κατασκευασµένο χώρο µέσα στην αρένα, σχετικά ψηλό, ώστε να φαίνεται από 

                                                           
239 Στράβων, 6, 273 (για τη χρονολόγηση του γεγονότος Coleman, "Fatal Charades", σ. 53. 
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παντού, παίζοντας µε το προσωνύµιο «γιος  της Αίτνας» προφανώς και υπονοώντας 

ότι ήταν ανεβασµένος στην κορφή της ‘µητέρας’ του. Έπειτα µε ειδικό µηχανισµό 

(διέθετε τέτοιους το αρχαίο θέατρο240) έκαναν την οροφή του οικοδοµήµατος να 

καταρρεύσει και ο Σέλουρος βρέθηκε στο µέσο πεινασµένων θηρίων. Η πρόθεση 

θανάτου του καταδίκου είναι προφανής. Άλλωστε αυτό δεν λέει ο Σουητώνιος, όταν 

παρουσιάζει ως εξαιρετικό το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια µιας εορταστικής 

περιόδου θεαµάτων που δόθηκε από το Νέρωνα, αυτός δεν εκτέλεσε κανένα 

εγκληµατία;  

 Στις µονοµαχίες που είχε διοργανώσει σε ξύλινο αµφιθέατρο χτισµένο σ' ένα µονάχα χρόνο  

στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως δεν εκτέλεσε κανένα, ούτε καν τους εγκληµατίες.241

Ο Σουητώνιος εντάσσει την πληροφορία σε µια µεγάλη ενότητα στην οποία 

παρουσιάζει τον Νέρωνα ως υποκρινόµενο πίστη στα διδάγµατα του Αυγούστου και, 

άρα, καταγγέλλει µε αυτόν τον τρόπο τον χαρακτήρα του. Αυτό και µόνο µας οδηγεί 

να µην αµφισβητήσουµε την αλήθεια της πληροφορίας. Άλλωστε µια επιβεβαίωση 

της πρόθεσης θανάτου παίρνουµε από τον Τάκιτο, που αναφέρει πως ο Νέρωνας για 

να επιτύχει µεγαλύτερη θεαµατικότητα και παιγνιώδη χαρακτήρα στη δηµόσια 

εκτέλεση κάποιων χριστιανών, έβαλε να τους τυλίξουν µέσα σε δέρµατα ζώων και 

µετά τους πέταξε στα σκυλιά242.  

 Η πράξη του Νέρωνα, µε την οποία το ανθρώπινο σώµα εξαφανίζεται µέσα 

στο σώµα του ζώου, γίνεται το σώµα του ζώου, που λείπει στην πραγµατικότητα,  

                                                           
240 Για την τεχνολογία στο ρωµαϊκό θέατρο, K.M. Coleman, “Launching into history: acquatic displays 

in the Early Empire” , JRS, 83, 1993. 

241 Σουητώνιος, "Νέρων" ΧΙΙ, 1. 

242 Τάκιτος,  Αnnales, XV, 44, 4. (Ο Τάκιτος αναφέρει κι άλλες θανατώσεις των χριστιανών: σταύρωση 

και καύση. Λέει µάλιστα πως ο Νέρων χρησιµοποίησε τα καιόµενα σώµατα ως δαυλούς µέσα στη 

νύχτα. Σχόλιο για το απόσπασµα, M. Hengel, The Crusifixion, σ. 26 ). 
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χάνει την ανθρώπινη διάσταση και γίνεται ένα ζώο ανάµεσα στα άλλα προς τέρψιν 

και κατανάλωση των θεωµένων,  µας οδηγεί πάλι σε ένα επίγραµµα του Μαρτιάλη, 

όπου ο ποιητής µιλά για το θέαµα του ζευγαρώµατος της Πασιφάης και του ταύρου:  

 Iunctam Pasiphaen Dictaeo credite tauro:  

Vidimus, accepit fabula prisca fidem. 

Nec se miretur, Caesar, longaeva vetustas:  

Quidquid Fama canit, praestat harena tibi.243

∆εν είµαστε σίγουροι αλλά µάλλον το θέαµα στο οποίο αναφέρεται ο 

Μαρτιάλης είναι µια παράσταση που έδωσε ο Νέρωνας244. Πάντως ο µύθος πρέπει να 

ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους Ρωµαίους και να παριστανόταν όχι σπάνια, αφού και 

ο Απουλήιος αναφέρει κάτι παρόµοιο στο σχετικό επεισόδιο των  Μεταµορφώσεων 

όπου ο Λούκιος, ως όνος βεβαίως και όχι ως ταύρος, καλείται να συναντήσει µέσα 

στο αµφιθέατρο µια νέα γυναίκα κατάδικο και το αρνείται245. Φαίνεται ότι οι Ρωµαίοι 

είχαν αναπτύξει µια εξαιρετικά πλούσια φαντασία στις τιµωρίες που περιλαµβάνει 

είδη και τρόπους θανάτου άγνωστους στο µεγαλύτερο µέρος του σύγχρονου κόσµου, 

τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επίσηµη απονοµή δικαίου.  

Όταν µάλιστα ο κατάδικος είναι γυναίκα διακρίνουµε σαφώς τη διάθεση  µιας 

δηµόσιας προσβολής του γυναικείου σώµατος και κατ' επέκταση της γυναικείας 

ιδιότητας, µεγαλύτερη και συχνότερη απ' όταν πρόκειται για άντρες. Έτσι, στο 

                                                           
243 Μαρτιάλης, op. cit. , 6. [ελευθ. µτφρ. Να το πιστέψεις ότι η Πασιφάη ζευγάρωσε µε τον ταύρο της 

Ίδης: το είδαµε αυτό, ο παλιός θρύλος δικαιώθηκε. Μην αφήνεις, Καίσαρα, τους παλιούς καιρούς να 

εκπλήττουν:  οτιδήποτε υµνεί η φήµη, η αρένα µπορεί να στο προσφέρει].  

244 πβ.  Σουητώνιος, "Νέρων", ΧΙΙ, 2. 

245 Apuleius, Metamorphoses, Χ, 29, 34.   Ο µίµος θέτει οµολογουµένως το τεράστιο θέµα του 

"κτηνώδους"  (bestialite) που ως ένα σηµείο θα µας απασχολήσει παρακάτω, πράγµα που ενισχύεται 

µέσα στο έργο του Απουλήιου και από το επεισόδιο µε τη γυναίκα που επιθυµεί τον µεταµορφωµένο 

σε όνο Λούκιο και περνάει κάποια βράδυα µαζί του (ibid.,  Χ, 22). 
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µαρτύριο της Περπέτουας,  βρισκόµαστε µπροστά σε µια ιδιάζουσα θηριοµαχία -η 

νεαρή Ρωµαία αρχόντισσα και η λεχώνα δούλη της Φηλικητάτη που τη συνοδεύει στο 

µαρτύριο, γυµνώνονται και παραδίδονται στα λακτίσµατα και τους κερατισµούς 

άγριας δαµάλας. Περήφανη, ως ταιριάζει στην καταγωγή και την παιδεία της 

(πρόκειται για µια απόγονο της γενεάς των Βιβίων, στρατιωτικών αρχόντων της 

Καρχηδόνας, και µια matrona docta246, όπως δείχνει η ηµερολογιακού τύπου 

περιγραφή της σύλληψης και των συνθηκών κράτησης έως της αρχής του µαρτυρίου 

που συνέγραψε η ίδια στη φυλακή), και σεµνή, όπως επίσης ταιριάζει στο ήθος και 

την παιδεία της µιας Ρωµαίας κυρίας, κοιτάζει κατάµατα το αλαλάζον πλήθος, που 

αναγκάζεται να αποδεχτεί να µην γίνει η θηριοµαχία µε τις γυναίκες γυµνές. 

*** 

Οφείλουµε να πούµε ότι σαφώς υπάρχει µια διαφορά στην αντίληψη περί της 

γυµνότητας ανάµεσα σ' έναν εθνικό και ένα χριστιανό. Ο Τερτυλλιανός, στον οποίο 

ίσως οφείλουµε τη λατινική εκδοχή του µαρτυρίου της Περπέτουας, υπαινίσσεται ότι 

Σώµα γυµνό και σώµα εκγυµνωµένο  επρόκειτο για δείγµα 

λαγνείας από τη µεριά του πλήθους και διάθεσης να γελοιοποιηθούν οι γυναίκες247. 

Το γεγονός όµως ότι άλλες πηγές µας λένε πως η γυµνότητα ήταν συνηθισµένη σε 

όσους έπαιρναν µέρος στις γιορτές των καρχηδονίων θεοτήτων, µας κάνει να 

υποψιαστούµε ότι ίσως οι Ρωµαίοι να µην έβλεπαν έτσι ή ακριβώς έτσι τα πράγµατα 

                                                           
246 B. Shaw, "The Passion of Perpetua", σσ. 3-45, εν γένει για την καλλιεργηµένη Ρωµαία γυναίκα 

συµβουλευθήκαµε, E. Hemelrijk, Matrona Docta, Educated Women in the Roman elite from Cornelia 

to Julia Domna (Υπάρχει και ελληνική µετάφραση).. 

247 Πβ. Μαρτύριον Αγάπης, Ειρήνης, Χιόνης, 5,8, σ. 322, συνδυασµός εκγύµνωσης  και εκπόρνευσης. 

Μια άλλη άποψη: ο D. Potter, αντιθέτως, θεωρεί την πράξη του πλήθους στο Μαρτύριο της 

Περπέτουας ως δείγµα ανθρωπισµού, D. Potter, "Performance, Power and Justice", σσ. 129-159 και 

ειδικά, σσ. 151-152. 
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και να µην έδιναν στο ζήτηµα αυτό την ίδια σηµασία µε τους χριστιανούς248. Ωστόσο, 

δεν µπορούµε να αρνηθούµε πως η δηµόσια εκγύµνωση έχει και για τους Ρωµαίους 

µειωτικό χαρακτήρα. Ο ∆ίων Κάσιος, που είναι  αρνητικός απέναντι στο Νέρωνα και 

τα έργα του249, σηµειώνει ανάµεσα στα άλλα, για να δείξει την αυθαιρεσία και την 

ποταπότητα που αποδίδει στον αυτοκράτορα πως έβγαινε κρυφά τις νύχτες 

"�βρίζων �ς τ�ς γυνα�κας κα� �σελγαίνων �ς τ� µειράκια,  

�ποδύων τε το�ς �παντ�ντας, παίων, τιτρώσκων, φονεύων"250. 

Ακόµα κι αν αµφισβητήσουµε την πληροφορία, η σειρά των ανοµηµάτων είναι 

ενδεικτική: η αναγκαστική εκγύµνωση των διαβατών που τυχαία απαντά στο δρόµο 

του, βρίσκεται σ' αυτό το κλιµακωτό, µετά τους βιασµούς των γυναικών και των 

παιδιών251 και πριν από τους επικίνδυνους τραυµατισµούς και τους φόνους252. Η  

                                                           
248 Για την θέση του Τερτυλλιανού στο θέµα, επίσης De Spectaculis, XXI, 2. Όταν η Θέκλα 

εξαναγκάζεται να εµφανιστεί γυµνή στην αρένα, στο χριστιανικό µυθιστόρηµα Πράξεις Παύλου και 

Θέκλης (Ι, 261), διά θαύµατος η γυµνότητά της δεν είναι ορατή από το κοινό.(Παράδοξη η θέση του 

Anderson (Eros Sophistes, σ. 59) που διαβλέπει σ' αυτό, όπως και σε άλλα θαύµατα των χριστιανικών 

µυθιστορηµάτων χιουµοριστική διάσταση). 

249 Όταν ο Κλαύδιος υιοθέτησε το Νέρωνα και τον πάντρεψε µε την κόρη του, λέει, ο υπερβολικός και 

οιωνολάτρης ∆ίων Κάσσιος, φάνηκε το αρνητικό σηµάδι στον ουρανό: ο ουρανός έµοιαζε να έχει 

αρπάξει φωτιά (LXI, 33, 22 ). O Zωναράς, επαναλαµβάνοντας την πληροφορία, είναι ακόµα πιο 

γλαφυρός: µηδέν φροντίσας �τι καίεσθαι � ο�ρανός �κείνην τ�ν �µέραν 

�δοξε"(11, 10, σ. 32, 23-29 D) στο  ∆ίων Κάσσιος, LXI, σ. 18, Loeb. 

250 ∆ίων Κάσσιος, LXI, 9, 2. Νέρων και γυµνότης, Σουητ. "Νέρων" LIII, Το γυµνό σώµα στη "νόµιµη" 

γυµνότητα των λουτρών, J. P. Toner, Leisure and Ancient Rome, σσ. 58-59. 

251 Για τον βιασµό στον ρωµαϊκό κόσµο, J. A. Arieti,  "Rape and Livy's view of Roman history" στο S. 

Decay και K. F Pierce, K., F., (επιµ.).,  Rape in Antiquity, σσ. 209-229. 

252 Αντίστοιχα Σουητώνιος, "Καλλιγούλας", XXVI, 3 αλλά και η αφαίρεση των ρούχων του Ιησού πριν 

την µαστίγωση. 
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εκγύµνωση των γυναικών ηθοποιών στο τέλος των µίµων και η επίδοσή τους σε 

γυµνούς χορούς ήταν σηµάδι ηθικού εκπεσµού και πορνείας253.  

Φαίνεται πως οι Ρωµαίοι διέκριναν ανάµεσα στο "γυµνό" και το 

"εκγυµνωµένο". Το γυµνό δεν ενοχλεί, το αντίθετο, όπως γενικά για την 

ελληνορωµαϊκή κουλτούρα, είναι ωραίο. Το γυµνό είναι συνώνυµο µε το αληθές. Γι' 

αυτό ο Σενέκας υποστηρίζει πως για να γνωρίσεις πραγµατικά έναν άνθρωπο, πρέπει 

να τον κοιτάξεις γυµνό, από τα ρούχα του και τα άλλα σηµεία της κοινωνικής του 

θέσης. Το γυµνό σώµα θα µπορούσε να εκληφθεί ως  το µόνο πεδίο ισότητας σ' ένα 

αυστηρά ιεραρχηµένο κόσµο, όπως είναι ο ρωµαϊκός. Το εκγυµνωµένο σώµα, όµως, 

είναι ντροπή, έλλειψη σεµνότητας, πρόκληση της αρετής. Γι' αυτό και ανάµεσα στα 

άλλα που προσάπτουν οι ιστορικοί σε αυτοκράτορες απέναντι στους οποίους 

διάκεινται αρνητικά, είναι και η διάθεσή τους να γυµνώνονται δηµόσια, όπως ο 

Νέρωνας, που πήρε µέρος σ' ένα δηµόσιο κυνήγι γυµνός. Kαι ο άταφος νεκρός ένα 

απογυµνωµένο σώµα είναι κι αυτό επίσης τροµάζει και βδελύσσει. Με τη δηµόσια 

σήψη του γίνεται φορέας θανάτου ακόµα κι αν δεν είναι αυτό συνειδητοποιηµένο,  

αλλά και αποκαλύπτει τη µεγάλη αλήθεια για την ουσία του ανθρώπου: τίποτε. 

Ούτε όµως  στους χριστιανούς συγγραφείς το ζήτηµα της γυµνότητας του 

σώµατος  αντιµετωπίζεται παντού µε τον ίδιο τρόπο. Ο Ευσέβιος, για παράδειγµα, το 

χρησιµοποιεί κάποτε ως και µε διάθεση θαυµαστική. Αναφερόµενος σε οµάδα 

Αιγυπτίων µαρτύρων που θηριοµάχησαν  στη Φοινίκη, γράφει, µε τη γνωστή του 

διάθεση της υπερβολής όταν πρόκειται να εκθειάσει µάρτυρες, πως τα θηρία, ενώ 

είναι επιθετικά ακόµα και µε τους δαµαστές τους και µε το κοινό, αρνούνται να 

σπαράξουν τους γυµνούς µάρτυρες.  

                                                           
253 F. Dupont, L' acteur-roi ,,σ. 297 και η υπενθύµισή της του επεισοδίου της αποχώρησης του Κάτωνα 

από ένα µίµο την επίµαχη στιγµή. 
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µόνων δ� τ�ν �ερ�ν �θλητ�ν γυµν�ν �στώτων […] µηδ' �λως 

�φαπτοµένων.254

Οι µάρτυρες, που αποκαλούνται αθλητές255, πολυχρησιµοποιηµένος εν γένει 

χαρακτηρισµός,  παλεύουν γυµνοί, όπως είναι σύνηθες για αθλητές. Τίποτε στο λόγο 

του Ευσέβιου δεν δείχνει πως χαρακτηρίζει αυτή τη γύµνια αρνητικά. Αυτό που 

βλέπουµε είναι το γυµνό σώµα, απροστάτευτο απ' τη µια, καθαρή προσφορά απ' την 

άλλη.  

*** 

Ας ξαναγυρίσουµε όµως στην Περπέτουα. Στη θηριοµαχία το ζώο που 

χρησιµοποιείται είναι θηλυκό και όχι ο δυνατός τιµωρός ταύρος. Σ' αυτήν την 

επιλογή ο Brent Shaw256 διαβλέπει µια διάθεση εµπαιγµού εκ µέρους των Ρωµαίων 

που υπαινίσσονται θηλυπρέπεια των ανδρών χριστιανών και ιδιαίτερες σχέσεις 

µεταξύ των χριστιανών γυναικών. Υποστηρίζει ότι η θανάτωση γυναικός από ταύρο 

είθιστο σε περιπτώσεις µοιχείας. Η µοιχός παραδιδόταν γυµνή στο θηρίο έτσι που “ο 

σεξουαλικός εξευτελισµός και η σωµατική τιµωρία  εµπλέκονταν αξεδιάλυτα”257 H 

χρήση της αγελάδας έδειχνε ότι οι γυναίκες αυτές δεν ήταν πραγµατικές γυναίκες άρα 

δεν ήταν ικανές ούτε για το έγκληµα της µοιχείας.  Η σκέψη παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

αν και το όλο επιχείρηµα δοµείται πάνω στο θέµα της adulterio που δεν φαίνεται 

                                                           
254 Ευσέβιος, Εκκλησιαστική  Ιστορία, Η, 7, 2  επίσης στο Μαρτύριον Κάρπου, Παπύλου και Αγαθονίκης 

ο συγγραφέας αναφέρει χωρίς σχόλιο, ως να ήταν απολύτως φυσικό πως η Αγαθονίκη 

"�ποδυσαµένη τ� �µάτια α�τ�ς" έπεσε στη φωτιά . 

255 "Τ�ν �ρίστων �νδρ�ν κα� τ�ς �ρετ�ς �θλητ�ν […] καλ�ν �δε�ν το�ς 

�γ�νας" γράφει στην αρχή του έργου του �στορία τ�ν �ν Συρί� µοναχ�ν ο Θεοδώρητος. 

256 B. Shaw,  "The Passion of Perpetua",   σσ. 3-45. 

257 Ibid., σ. 7.  

 

 148



πουθενά στο κείµενο, ειδικά στο ελληνικό, το οποίο µάλλον είναι προγενέστερο της 

λατινικής εκδοχής, γιατί δίνει και τη διάσταση του φύλου στις δηµόσιες 

εκτελέσεις258. 

Άλλωστε η συχνή εκπόρνευση των καταδίκων γυναικών τι άλλο δείχνει παρά 

πως µια κατάδικος πεθαίνει διπλά και ως κατάδικος και ως γυναίκα. Σε µια τέτοια 

τιµωρία συνδυάζονται τρία στοιχεία: το οικονοµικό, όπως στην καταναγκαστική 

εργασία στα µεταλλεία, η ταπείνωση και ο πόνος, σωµατικός και ψυχικός, και η 

θεαµατικότητα της τιµωρίας. Παράλληλα ήταν εξασφαλισµένη µια χρονική διάρκεια 

ικανή να προσδώσει στην τιµωρία ακόµη µεγαλύτερη δύναµη και οδύνη, εκµηδένιση 

της ηθικής διάστασης της καταδίκου αλλά και µεγίστη προσβολή του ανδρισµού των 

αρρένων της οικογενείας της ή/και των συντρόφων της. Έχουµε, δηλαδή, και µια 

άλλη µορφή θανάτου: τον ηθικό θάνατο. Έτσι κατανοείται γιατί είναι τροµερή η 

απειλή προς τη Σαβίνα στο  Μαρτύριον Πιονίου «αι γαρ µη επιθύουσαι εις πορνειον 

ιστανται»259, επειδή δεν ήταν µόνο λόγια απειλητικά, µπορούσαν ανά πάσα στιγµή να 

γίνουν πράξη. Άλλωστε, η τόσο συχνή αναφορά της ίδιας απειλής στα αρχαία 

µυθιστορήµατα -όλες οι ηρωίδες τουλάχιστον µία φορά έχουν νιώσει να απειλείται η 

αγνότητά τους από µια τέτοια πιθανότητα- δείχνει ότι ήταν πολύ διαδεδοµένη 

                                                           
258 Σηµαντικά µέτρα για τη µοιχεία (ως συνουσία µε έγγαµο γυναίκα, χήρα ή άγαµη ελεύθερη γυναίκα 

που δεν ήταν καταχωρηµένη ως πόρνη) πήρε ο Αύγουστος  (R. Bauman,  Crime and punishment in 

Ancient Rome, σσ. 32-34). Αυστηρότερες ποινές σε µεταγενέστερους χρόνους ( ibid.,  153-154) Για τη 

σηµασία της µοιχείας και την τιµωρία της, A. Rousselle, Porneia: On Desire and the Body in 

Antiquity,  σσ.78-106. 

259 Μαρτύριον Πιονίου, 7, 6, σ. 144 και Μαρτύριον Αγάπης, Ειρήνης, Χιόνης, 5, 8, σ. 322: "εις πορνειον 

στηναι γυµνήν κελεύω", Ευσέβιος, Εκκλ. Ιστ. , Στ, 5, 2 "�φ' �βρει το� σώµατος 

µονοµάχοις α�τ�ν [την Ποταµίαινα]  �πειλ�σαι παραδο�ναι" . 
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τακτική. Ενώ έχουµε παραδείγµατα γυναικών που προτίµησαν την αυτοκτονία από 

την εκπόρνευση260.  

Αντιστοίχως, ο ευνουχισµός των ανδρών, για τον οποίο διαθέτουµε λιγότερα 

στοιχεία,  έχει τον ίδιο στόχο: την προσβολή του φύλου, και µάλιστα µια προσβολή 

της οποίας την ντροπή θα φέρει για το υπόλοιπο της ζωής του ο υποστάς την τιµωρία,  

την εξαφάνιση του ανδρισµού (masculinite) που σηµαίνει συµβολικά την επιστροφή 

στην παιδική ηλικία, κατά την οποία ο άνθρωπος είναι ακόµα ακίνδυνος και 

ελέγξιµος αλλά και δηλώνει επίσης συµβολικό θάνατο και του προσώπου και της 

γενιάς του261.  Άλλωστε, τα αιµατηρά θεάµατα έχουν αρκετά να κάνουν µε την έννοια 

του ανδρισµού: σε συµβολικό επίπεδο, όσοι αντιµετωπίζουν τον θάνατο µε 

γενναιότητα κατατάσσονται στους άνδρες, ανεξαρτήτως του βιολογικού τους φύλου, 

ενώ οι άλλοι χάνουν τον ανδρισµό, δεν είναι ανδρείοι, είναι γυναίκες. Για µια 

ιεραρχική, στρατιωτική κοινωνία αυτό είναι µια πρωτεύουσα αξία που δεν τίθεται σε 

αµφισβήτηση. Αν δούµε το τρίτο όραµα της Περπέτουας, τι άλλο µας δείχνει παρά 

αυτήν την συµβολική διαίρεση; Η γυναίκα στον ύπνο της γίνεται άνδρας µονοµάχος 

για να παλέψει µε τον αιγύπτιο παλαιστή που συµβολίζει το διάβολο. Στο όραµα είναι 

γυναίκα και άντρας ταυτόχρονα (µια συµπύκνωση που θα λάτρευαν οι φροϋδικοί 

αναλυτές), τα αντρικά στοιχεία υπερτερούν, η γυναίκα απορροφάται από τη νέα 

ταυτότητα, αφήνει τα θηλυκά στοιχεία, γίνεται ανδρεία, γίνεται άντρας και σαν 

άντρας συγκρούεται και νικά τον αντίπαλο262.  

*** 

                                                           
260 Ευσέβιος,  Εκκλ. Ιστ., Στ, 5, 2,  Η, 12, 3 κ.α. 

261 Για τον ευνουχισµό, τα είδη και άλλους πιθανούς συµβολισµούς του, A. Rousselle, Porneia, 

σσ.120-127. 

262 Για τα ζητήµατα ανδρισµού και θεαµάτων, J. P. Toner, Leisure and Ancient Rome, και ειδικά σσ. 

34-52.  
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Η τιµωρία του ενόχου για το ρωµαϊκό δίκαιο  υπόκειται κατά κάποιο τρόπο 

στην αρχή του "οφθαλµόν αντί οφθαλµού"263 . Το θύµα υπέφερε από την πράξη του 

θύτη και άρα µε τη σειρά του έπρεπε και αυτός, ο θύτης, να υποφέρει επίσης. Έπρεπε 

να πονέσει. ∆ηλαδή η τιµωρία έπρεπε να είναι σκληρή και να προκαλούσε σωµατικό   

Το ρωµαϊκό δίκαιο  πόνο.  Και ο πόνος έπρεπε να είναι µεγάλος, αφόρητος. 

Η καταναγκαστική εργασία, εκτός από τους προφανείς οικονοµικούς σκοπούς, έχει 

και τη διάθεση να προκαλέσει πόνο και φθορά στον καταδικασθέντα264. Το γεγονός 

της γρήγορης απώλειας αυτών των ιδιότυπων "εργατών" δεν ανησυχεί κανέναν. Το 

αναλώσιµο υλικό αντικαθίσταται γρήγορα και σε µεγάλους αριθµούς. Το ίδιο 

συµβαίνει και µε τη θανατική ποινή: δεν αρκεί απλώς ο θάνατος αλλά πρέπει να είναι 

επίσης ένας θάνατος αργός, οδυνηρός, βασανιστικός. Όπως το λέει χαρακτηριστικά ο 

Ουλπιανός, η ποινή είναι  εκδίκηση του αδικήµατος.  Ο Σενέκας υποστήριζε ότι ο 

νόµος οφείλει να διέπεται από τρεις βασικές αρχές: νουθεσία, τιµωρία, 

αποκατάσταση της τάξης µε την αποµάκρυνση του εγκληµατία από την κοινωνία265. 

Ο εν γένει ήπιος στωικών καταβολών ρωµαίος φιλόσοφος, που µάλιστα 

υπερασπίστηκε την clementia (επιείκια) στο οµώνυµο έργο του,  δεν διστάζει να 

συστήσει  αυστηρότητα (severitas)  στην απονοµή δικαιοσύνης, αφού αυτή είναι το 

                                                           
263 Ο Γαληνός στο Περί Ιπποκράτους και Πλάτωνος δογµάτων,4, σηµειώνει πως στην Πέργαµο ο 

δούλος που υπέπιπτε σε αδίκηµα, υφίστατο τιµωρία στο µέλος του σώµατος που κατ' εξοχήν ενέχετο 

στο έγκληµα. Έτσι έκοβαν τα χέρια του κλέφτη δούλου ή χτυπούσαν ανηλεώς στην κοιλιά τον 

λαίµαργο κ.τ.λ. 

264 Ενδεικτικά, Σουητώνιος, "Γάλβας" ΙΧ, Τάκιτος, Annales, XV, 44, 4 κ.α., F. Millar,                                    

“ Condemnation to hard labor in Roman Empire” Papers of the British School at Rome, 52, 1984, σσ. 

124-147. 

265 Σενέκας, Clementia, I, 22, 1. 
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καλύτερο φάρµακο για να συνετιστεί ο διαπράξας την ανοµία266 αλλά, κυρίως, και 

για να παραδειγµατιστούν οι υπόλοιποι. Γι' αυτό η απονοµή της δικαιοσύνης, η 

πραγµάτωση της ποινής πρέπει να είναι κατά το δυνατόν δηµόσια. Ο Quintilianus το 

εξηγεί µε  σαφήνεια: όταν κατάδικοι πρόκειται να εκτελεστούν µε σταυρικό θάνατο, 

λέει, πρέπει να επιλέγεται για τη σταύρωση µια κεντρική τοποθεσία, πολυσύχναστοι 

δρόµοι, ας πούµε, ώστε να βλέπουν τους σταυρωµένους όσο περισσότεροι άνθρωποι 

µπορούν και να συνετίζονται267. Ο νοµοθέτης αυτός θεωρεί ότι µεγαλύτερο ρόλο 

στην ποινή πρέπει να παίζει  η "παραδειγµατική της αξία"268.   

Οι νοµικοί της Ρώµης σκέφτονταν όχι τόσο τον διαπράξαντα την παράβαση 

αλλά τους άλλους, αυτούς που υπέστησαν την αδικία και όλους τους υπόλοιπους που 

                                                           
266 Ibid, I, 22, 2, ευτυχώς πάντως θυµάται να συµπληρώσει πως δεν πρέπει ωστόσο η severitas να 

ξεπεράσει κάποια όρια. 

267 Quintilianus, Declamationes Maiores, X, επίσης Callistratus, De Cognitibus, 2. VI, συνδυάζοντας 

όλους τους σκοπούς της ποινής µαζί σηµειώνει πως οι ληστές των µεγάλων δρόµων πρέπει να 

σταυρώνονται πάνω στη furca στα µέρη που δυνάστευαν µε την εγκληµατική τους δράση έτσι ώστε 

από τη µια όσοι ήθελαν να κάνουν τα ίδια να συνετιστούν και από την άλλη, το θέαµα να παρηγορήσει 

τα θύµατά τους και τους συγγενείς  τους. (Η furca , που σταδιακά αντικατέστησε το σταυρό, ήταν 

όργανο βασανισµού των δούλων  σε σχήµα Λ. Η καταδίκη σε "φουρκισµό" ήταν ατιµωτική. Αξίζει, 

ωστόσο, να σηµειωθεί πως ο "φουρκισµός" εθεωρείτο ανθρωπιστικότερος τρόπος θανάτου από τη 

σταύρωση, γιατί σ' αυτόν ο θάνατος ερχόταν γρήγορα. Υιοθετήθηκε από τον Κωνσταντίνο και τους 

µετέπειτα χριστιανούς αυτοκράτορες. (Ισίδωρος της Σεβίλλης, Etymologia, 5.27.34, στο M. Hengel,  

The Crusifixion,  σ. 29. Εκτενής περιγραφή του τρόπου δέσης επί της φούρκας και περί του οργάνου εν 

γένει, K. Σιµόπουλος, Βασανιστήρια , σσ. 134-136). 

268 Ο Aullus Gellus, που δέχεται επίσης µια τριµερή διάκριση των σκοπών της ποινής, έκανε µια 

προσπάθεια να περιορίσει το ζήτηµα του παραδειγµατισµού ως σκοπού της ποινής, θεωρώντας ότι δεν 

χρειαζόταν παραδειγµατική ποινή για όλα τα αδικήµατα. Αλλά ενώ σηµειώνει ποια αδικήµατα δεν 

χρειάζονται παραδειγµατισµό, δεν σηµειώνει ποια τον απαιτούν (στο Bauman,  Crime and Punishment, 

σσ. 156-158). 
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δυνάµει θα την πληροφορηθούν.  Η Κ. Μ. Coleman στη µελέτη της για το χαρακτήρα 

της απονοµής δικαιοσύνης στο ρωµαϊκό κόσµο269 υποστηρίζει πως δύο είναι τα 

άµεσοι και έµµεσοι τιµωρητικοί σκοποί κυριότερα 

χαρακτηριστικά της ποινής στο ρωµαϊκό δίκαιο: η πρόκληση του πόνου και η 

γελοιοποίηση270: 

Παράλληλα µε την έννοια του σωµατικού πόνου ως τιµωρητικού σκοπού έρχεται η 

ταπείνωση . ο σωµατικός πόνος µπορεί να µετρηθεί, έστω και άκοµψα, από τον αριθµό των 

χτυπηµάτων του µαστιγίου ή από την ποσότητα του ρέοντος αίµατος, αλλά ο εξευτελισµός 

που αποτελεί πόνο διανοητικό και ψυχικό, δεν µπορεί να µετρηθεί. Στη ρωµαϊκή κοινωνία, 

µια κοινωνία µε ταξική συνείδηση, η ζηµιά στην existimatio271 κάποιου ήταν τόσο σοβαρή, 

ώστε η infamia272 που επέφερε στον πολίτη οδηγούσε στην απώλεια πολύ ειδικών 

δικαιωµάτων και προνοµίων.273

Είναι φανερό ότι η Coleman επιχειρεί να διακρίνει στην ποινή ένα σωµατικό και 

ένα ψυχικό/διανοητικό επίπεδο. Όµως, πόσο αλήθεια µπορούµε να διακρίνουµε αυτά 

τα δύο επίπεδα και να µη δούµε την αλληλεξάρτησή τους; Ο πόνος µπορεί να είναι 

προσωπική εµπειρία, µη κοινωνίσιµη στην έκτασή της και στην έντασή της, γιατί 

ακόµη κι αν έχω πονέσει στο ίδιο σηµείο του σώµατος και από το ίδιο αίτιο, και πάλι  

το σώµα µου συλλαµβάνει διαφορετικά τον πόνο απ’ ότι το σώµα του άλλου. Ωστόσο 

υπάρχουν διακριτικά σηµάδια, αναγνωρίσιµα στα µέλη κάθε κοινωνίας.  Ξέρουµε, 

                                                           
269 Coleman , "Fatal Charades" 

270 Millar, F., "Condemnation to hard labour in the Roman Empire from the Julio-Claudians to 

Constantine" PBSR, 52, 1984, σσ. 124-147, στο οποίο υποστηρίζει ότι τα καταναγκαστικά έργα είχαν, 

εκτός από τον προφανή οικονοµικό τους χαρακτήρα, και τη διάθεση της πρόκλησης οδύνης στο 

διηνεκές. 

271 Υπόληψη. 

272 Aτίµωση. 

273 Coleman ,"Fatal Charades" σ. 46. 
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ξέραµε πάντα, πότε µια πράξη κάνει το σώµα ενός ανθρώπου να πονέσει, το ξέρουµε, 

το ξέραµε πάντα, χρησιµοποιώντας αναλογικούς συλλογισµούς, ανατρέχοντας σε 

προσωπικές εµπειρίες, ανασκευάζοντας τις γνώσεις και τις εµπειρίες µε την 

φαντασία. Μπορούµε να πιστοποιήσουµε την παρουσία του από σωµατικά σηµάδια 

(µορφασµούς, σπασµωδικές κινήσεις, κλάµατα, κραυγές). Το κατώφλιον αντοχής του 

πόνου διαφέρει από άτοµο σε άτοµο, από πολιτισµό σε πολιτισµό και από κοινωνία 

σε κοινωνία, από εποχή σε εποχή, αλλά πότε πονάει ένας άνθρωπος είναι µια γνώση 

προσιτή σε όλους. Πώς να αµφισβητήσεις τον πόνο µιας µαχαιριάς ή ενός 

κατάγµατος; Ακόµα κι αν αυτός που το έχει υποστεί σιωπά και δεν παραπονείται, οι 

άλλοι ξέρουν πως πονά.  

Όταν ένας άνθρωπος πονάει, µπορεί να  κάνει τα πάντα για να σταµατήσει τον 

πόνο274. Κι όταν ο πόνος είναι προϊόν της ενέργειας ενός άλλου άνθρώπου πάνω στο 

σώµα του, τότε, συνήθως, παρακαλεί, ικετεύει, χάνει την αξιοπρέπειά του, 

συστρέφεται, τεντώνεται, αποκαλύπτει απρόσεχτα και ανερυθρίαστα γωνιές του 

σώµατος που άλλοτε θα σκέπαζε µε συστολή χωρίς να νοιάζεται, χάνει τον έλεγχο 

των σφιγκτήρων. Γελοιοποιείται. Το σώµα χάνει την κοινωνική του διάσταση, γίνεται 

φυσικό αντικείµενο, ένας σωρός ευαίσθητα νεύρα που µεταφέρουν το ερέθισµα του 

πόνου στον εγκέφαλο, παραλύοντας όποια άλλη διαδικασία. Αυτή ακριβώς η 

γελοιοποίηση προσθέτει στο σωµατικό βασανιστήριο και το ψυχικό και απορυθµίζει 

                                                           
274 Μιλάµε πάντα για την αφαίρεση που ακούει στο όνοµα "µέσος άνθρωπος". ∆εν αναφερόµαστε ούτε 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις (στιγµές υπεράσπισης ιδανικών και αξιών κ.ά. παρόµοια, π.χ Μακκαβαίων, 

ΙV, 6-14, την ιστορία του Μούκιου Σκεβόλα -Μαρτιάλης, 1, 21 και C. Barton, "Savage Miracles: The 

Redemption of Lost Honor  in Roman Society and the Sacrament of the Gladiator and the Martyr",  

Representations, 45, 1994, σσ. 41-71) που απελευθερώνουν τις µεγάλες δυνάµεις  που κρύβει µέσα του 

ένας άνθρωπος ούτε στους υπερήρωες, δηµιουργήµατα της φαντασίας των ποιητών και των ρητόρων.  
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κάθε αντίσταση. Ακόµη χειρότερα είναι τα πράγµατα, όταν το βασανιστήριο είναι 

δηµόσιο. Πόσο µάλλον, όταν έχουµε να κάνουµε µε µια δηµοσιοποίηση του πόνου 

και του θανάτου της κλίµακας ενός αµφιθεάτρου275. Το παράδειγµα µάλιστα που 

επιλέγει να παρουσιάσει η συγγραφέας του άρθρου είναι χαρακτηριστικό. Πρόκειται 

για το χριστικό µαρτύριο. ∆είχνει, λοιπόν, πως η όλη συµπεριφορά των Ρωµαίων 

απέναντι στον Ιησού διακατέχεται από τον χλευασµό: ο ακάνθινος στέφανος, ο 

πορφυρός µανδύας και το σκήπτρο  διακωµωδούσαν τον χαρακτηρισµό του Ιησού  ως 

«Βασιλέα Ιουδαίων»276, πράγµα που συνεχίστηκε και µετά τη σταύρωση µε το 

πινακίδιο που καρφώθηκε πάνω από το σταυρό και έφερε τα γράµµατα «ΙΝΒΙ». 

H Coleman προχωρά σε µια ακόµη πιο ενδιαφέρουσα σκέψη: «ο δηµόσιος 

χαρακτήρας της ρωµαϊκής εκτέλεσης», γράφει, «δείχνει ότι ένας λόγος του 

εξευτελισµού ήταν η αποξένωση του καταδίκου από το κοινωνικό του περιβάλλον 

(social context), έτσι ώστε οι θεατές, ανεξαρτήτως τάξης, να συµµερίζονται ένα 

συναίσθηµα ηθικής υπεροχής, καθώς γελοιοποιείται ο καταδικασµένος»277.  

                                                           
275 Είναι χαρακτηριστικό πως, ακόµα και όταν κάποιος δεν είχε καταδικαστεί σε θάνατο, του έκαναν 

ένα σηµάδι, στο µέτωπο ή σε άλλο σηµείο εµφανές και διακριτό, ώστε να κουβαλάει για πάντα το 

στίγµα και την ταπείνωση (Coleman, "Fatal Charades", σ. 47). 

276 “Jesus so attired would be a parody  of θεός as well as βασιλεύς, and hence an object of mocking 

proskynesis” (ibid.). 

277 Σε ένα ενδιαφέρον µελέτηµα  µε τον τίτλο "Truth contests and talking corpses" (στο J. Porter (επιµ.) 

Construction of the Classical Body), η Maud W. Gleason συζητά τους τρόπους µε τους οποίους η 

ρωµαϊκή κοινωνία κατασκευάζει την αλήθεια µέσα από τα βασανιστήρια του σώµατος και τους 

ελέγχους αληθείας που αυτά προσφέρουν. Το υλικό που χρησιµοποιεί είναι κυρίως µυθιστορηµατικές 

ή άλλες παρόµοιες πηγές. Εκεί παρατηρεί πως ένας έλεγχος αλήθειας είναι τόσο σκληρός που το κοινό 

που τον παρακολουθεί αδυνατεί να ταυτιστεί µε τον υφιστάµενο τον έλεγχο και ταυτίζεται µε τους 

βασανιστές (σ.300). Σηµειώνει δε πως οφείλουµε να προσέξουµε  "την ανικανότητα του Αµµιανού 

Μαρκελλίνου να δώσει  κάτι περισσότερο από µια ιµπρεσσιονιστική καταγραφή των µαρτυρίων των 

 155



*** 

Στην αρχαιότητα, ο  τόπος της τιµωρίας ήταν το σώµα, οι ποινές αφορούσαν 

πριν απ' όλα το σώµα ακόµα κι αν στόχευαν αλλού278, και αυτό συνδέεται άµεσα µε 

τη δηµοσιοποίηση της τιµωρίας. Η δηµόσια εκτέλεση της ποινής συµβάδιζε µε  τον 

πόνο, τα βασανιστήρια και τον εξευτελισµό, µε την ηδονή και τη φρίκη, µε την 

ηδονική φρίκη, που προκαλούσε στο πλήθος το οποίο παρακολουθούσε, ένα σώµα 

Το σώµα ως τόπος της τιµωρίας  που υποφέρει.  Πέρασαν αιώνες 

για να φανεί πόσο συγγενής είναι η θεαµατική και οδυνηρή ποινή µε το ίδιο το 

έγκληµα. Μόλις στο τέλος του 18ο αι. έπαψε το σώµα να είναι ο κύριος στόχος της 

ποινικής καταστολής279 και µαζί  σταµάτησε και η δηµόσια απονοµή δικαιοσύνης. Η 

εκτέλεση της ποινής έπαψε να είναι µια "ζοφερή τιµωρητική φιέστα" και έγινε "η 

συγκεκαλυµένη πλευρά της ποινικής διαδικασίας". Ο Φουκώ, στη σχετική µελέτη του 

και αναφερόµενος στο πρώτο µισό του 19ου αι.,  σηµειώνει:   

Η τιµωρία παύει σιγά-σιγά να είναι δηµόσιο θέαµα. Ό,τι ήταν θεαµατικό στοιχείο επηρεάζεται 

από δω και πέρα από κάποια αρνητική ένδειξη . […] γεννιέται τώρα η υποψία πως η 

τελετουργία αυτή [η ποινική] που συµπλήρωνε το έγκληµα, είχε κάποιαν ύποπτη συγγένεια µε 

το ίδιο το έγκληµα: εξισώνεται µε το έγκληµα ή και το ξεπερνά σε αγριότητα, εξοικειώνει 

                                                                                                                                                                      
συµπολιτών του µε τους οποίους ήταν κοινωνικά ίσος και προς τους οποίους έτρεφε συµπάθεια 

(29.1.23-24). Ενώ µπορεί να περιγράψει το θάνατο του Σιµωνίδη γιατί το θύµα δεν είχε υποστεί 

κοινωνική απαξίωση"(σηµ. 43, σ. 309).  

278 π.χ. η  εκτέλεση µε απαγχονισµό ή στραγγαλισµό και η ρίψη του σώµατος στον Τίβερη αντί ταφής, 

µπορεί να είναι ατιµωτική για τον πολίτη που θα την υποστεί,  να τον εκµηδενίζει ως πρόσωπο και ως 

κοινωνική παρουσία, να του αφαιρεί κάθε κοινωνική ιδιότητα για την οποία περηφανεύεται και να τον 

αντιµετωπίζει ως κακούργο αλλά και πάλι είναι µια τιµωρία που εστιάζεται στο σώµα: το σώµα 

απαγχονίζεται, το σώµα δεν θάβεται αλλά ρίπτεται στον ποταµό. 

279 Αν και όχι απόλυτα. Όπως κι αν έχει το πράγµα, η τιµωρία περνάει πάντα πάνω και µέσα από το 

σώµα. Αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν είναι πια ο κύριος στόχος της τιµωρίας το σώµα. 
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τους θεατές µε µια θηριωδία από την οποία ήθελαν να τους αποτρέψουν,   [… …]αναστρέφει 

τους ρόλους την τελευταία στιγµή, ο βασανιζόµενος παρουσιάζεται σαν κάτι που προκαλεί 

οίκτο ή θαυµασµό.280.  

*** 

Είναι κοινοτοπία να πούµε πως η απονοµή δικαιοσύνης στη Ρώµη είναι ταξικά 

καθορισµένη281. Αντίθετα µε την εποχή µας και τον πολιτισµό της, που κρύβει την 

κοινωνική διάσταση στην απονοµή της δικαιοσύνης κάτω από τις υψηλές 

βερµπαλιστικές αρχές της ισότητας και της δηµοκρατίας (οι έρευνες στις ΗΠΑ 

humiliores και honestiores  δείχνουν ότι σε ιλιγγιώδη πλειοψηφία οι 

θανατοποινίτες είναι έγχρωµοι από πολύ χαµηλά οικονοµικά στρώµατα), το ρωµαϊκό 

δίκαιο έχει µια ευθύτητα στην αποδοχή αυτής της αλήθειας:  

Αυτοί που διαπράττουν ειδεχθή εγκλήµατα, αν µεν ανήκουν στις υψηλές τάξεις (honestiores), 

τιµωρούνται µε αποκεφαλισµό ή εξορία . αυτοί όµως που ανήκουν στις κατώτερες τάξεις 

(humiliores), σταυρώνονται, καίγονται ζωντανοί ή ρίχνονται στα θηρία» (Νοµικό Εγχειρίδιο, 

περ. 300 µ.Χ.).282

Kαι ο νοµικός Παύλος περίπου µε παρόµοια διατύπωση περιγράφει τις διαφορές των 

τιµωρητικών πρακτικών ανάµεσα στις τάξεις:  

                                                           
280 Φουκώ, Μ., Επιτήρηση και Τιµωρία:. Η γέννηση της φυλακής,  (1989), σ. 18. 

281 Για το νοµοθετικό σύστηµα της Ρώµης και τις τιµωρητικές πρακτικές συµβουλευθήκαµε: Th. 

Mommsen, Le droit penal romain,  R. Bauman, Crime and punishment in Ancient Rome, Millar,F.,         

“ Condemnation to hard labor in Roman Empire” ,  J.-M.David,  “Du Comitium a la roche 

tarpeienne…, Sur certains rituels d’ execution capitale sous la Republique, les regnes d’ Auguste et de 

Tibere” στο  Du chatiment dans la cite, Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, J.-

P. Callu, “Le jardin des supplices au Bas-Empire”, (ibid.), D. Grodzynski, “Tortures mortelles et 

categories sociales. Le Summa Supplicia dans le droit romain au IIIeme et IVeme siecles” (ibid.). 

282 στο R. Bauman, Crime and Punishment in Ancient Rome,  σ. 1. 
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humiliores aut in metallum dantur aut in crucem tollentur, honestiores in perpetuum 

relegantur.283

Σε κάθε νόµο υπάρχει η διάκριση αυτή των ποινών. Ενδεικτικά, θα 

αναφέρουµε δύο περιπτώσεις που αυτό φαίνεται καθαρά. Η Lex Fabia de plagiariis  

τιµωρούσε όσους αγόραζαν, πουλούσαν ή κρατούσαν µε τη βία φυλακισµένο ρωµαίο 

ή απελεύθερο αλλά και όσους προέτρεπαν και βοηθούσαν δούλο να δραπετεύσει ή 

έκλεβαν και πουλούσαν το δούλο άλλου και τους συνεργούς τους σε όλα τις 

παραπάνω περιπτώσεις. Όσοι ανήκαν στις ανώτερες τάξεις ετιµωρούντο µε υψηλό 

πρόστιµο αρχικά και αργότερα µε εξορία και ηµιδήµευση της περιουσίας τους. Τα 

µέλη των κατωτέρων τάξεων µε σταύρωση ή καταναγκαστικά έργα σε ορυχεία. Η 

τελευταία τιµωρία δεν έχει θεαµατικότητα αλλά δεν παύει να είναι  µια έµµεση 

θανατική ποινή. Απ' τη σκληρή δουλειά και τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στα 

ορυχεία δεν γύριζε πίσω σχεδόν κανείς. Τα ίδια περίπου θα βρούµε και στην Lex 

Cornelia testamentaria που, όπως δείχνει και το όνοµα, αφορά τις διαθήκες. Ο 

πλαστογράφος µιας διαθήκης τιµωρείται µε εξορία και πλήρη δήµευση της 

περιουσίας του, ενώ αν είναι δούλος τιµωρείται µε θάνατο284. Ακόµα και για ένα 

έγκληµα, όπως είναι η ιεροσυλία (sacrilegium), σε περιπτώσεις πάντως ελαφρές, 

διάκριση που εισάγει ο νόµος, όπως αφαίρεση µικρού αντικειµένου από ναό µέσα 

στην ηµέρα, ο Ουλπιανός διακρίνει τις τιµωρίες: οι honestiores απλώς εξορίζονται, οι 

humiliores καταδικάζονται να δουλέψουν στα ορυχεία285. Γενικά, οι σωµατικές 

ποινές περιορίζονται στους humiliores. 

                                                           
283 Paulus,  Sententiae, V [αυτοί που ανήκουν στις κατώτερες τάξεις είτε παραδίνονται στα µεταλλεία 

είτε σταυρώνονται, όσοι ανήκουν στις υψηλές τάξεις εξορίζονται για πάντα]. 

284 O. F. Robinson,  The criminal law of Ancient Rome,  σ. 36-39. 

285 R. Bauman,  Crime and Punishment σσ. 151-152, O. F. Robinson,   The Criminal Law of Ancient 

Rome, σ. 6 
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Άλλωστε, και η χρήση των βασανιστηρίων, που προηγούνται του θανάτου ή 

επιφέρουν το θάνατο,  ήταν θεσµοθετηµένη286. Αποτελούσαν µάλιστα µια τόσο 

διαδεδοµένη πραγµατικότητα, µέρος της καθηµερινότητας, που χρησιµοποιήθηκαν 

βασανιστήρια  ακόµα και ως  λογοτεχνικό σχήµα. Έτσι ο Σενέκας σε 

µια από τις επιστολές του προς το Λουκίλιο, της οποίας το θέµα ήταν η αντοχή στον 

πόνο, το καθήκον να ελέγχουµε τον πόνο µε τη λογική και να πηγαίνουµε πέρα απ' 

αυτόν, συνέκρινε την αρρώστια  µε τα οδυνηρά βασανιστήρια:  

Tunc tibi fortissimus quiisque et victor doloris  occurat: […] ille, quid non desiit ridere, cum 

hoc ipsum irati tortores omnia instrumenta crudelitatis suae experirentur. […]   

Και προχωρούσε περαιτέρω: τι είναι οι πόνοι και οι ασθένειες των οργάνων 

του σώµατος συγκρινόµενα µε τα βασανιστήρια; 

plus est flamma  et eculeus et lammina  et vulneribus ipsis intumescentibus  quod illa 

renovaret et altius urgeret  ipressum .287

Την εποχή που συζητάµε πάντως, η δηµόσια εκτέλεση της ποινής ήταν ο 

κανόνας. Βέβαια, οι πηγές µας πληροφορούν ότι τις γυναίκες πολλές φορές δεν τις 

εκτελούσαν σε δηµόσια θέα, όµως τα παραδείγµατα που έχουµε, προέρχονται από 

τιµωρίες Εστιάδων και δεν είναι ενδεικτικά. Άλλωστε τα παραδείγµατα που έχουµε 

                                                           
286 Αµµιανός Μαρκελλίνος, Ρωµαϊκή Ιστορία, ΧΧΙΧ, 23-24 , µε την  υποβλητική περιγραφή των 

βασανιστηρίων και των παραγγελµάτων που δίνει ο δήµιος στους εκτελεστές: "Tene! Claude! 

Comprime! Abde!"[Κράτα! Σφίξε! Πάτα! Τράβα!].  

287 Σενέκας,  Επιστολή 78 [Κι έπειτα σκέψου τους γενναίους άνδρες που νίκησαν τον πόνο […] αυτόν 

που δεν σταµάτησε να χαµογελά , αν κι αυτό του το χαµόγελο εξόργιζε τους βασανιστές του και τους 

έκανε να δοκιµάζουν πάνω του κάθε όργανο βασανιστηρίου […] όλες τους [οι ασθένειες] είναι 

λιγότερο βασανιστικές από την πυρά, τον τροχό, τις καιόµενες λεπίδες και το σίδερο που χώνεται στις 

µολυσµένες πληγές  για να τις ξανανοίξει και να τις σκάψει] (για το δεύτερο µέρος του αποσπάσµατος 

δανειστήκαµε τη µτφρ. του Γ. Αραµπατζή από το Σενέκας, Επιστολές στον Λουκίλιο, Μαθήµατα Ζωής, 

1998β , σ. 93). Για τα βασανιστήρια στο Σενέκα  επίσης, De Consolatione, XX,3. 
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από τα µαρτυρολόγια και οι πληροφορίες για θεάµατα µε αιµατηρή εξέλιξη στα οποία 

πρωταγωνιστούν γυναίκες, µάλλον ανατρέπουν την καθολικότητα µιας τέτοιας θέσης. 

Οι κατάδικοι πεθαίνουν συνήθως σε δηµόσια θέα, το θνήσκον σώµα τους είναι ένα 

αντικείµενο που παράγει ηδονή στους θεατές, τόσο µε την οδύνη µε την οποία είναι 

επενδυµένος ο θάνατός τους όσο και µε τη δηµοσιοποίηση της διαδικασίας του 

οδυνηρού θανάτου, του ρόλου που καλούνται οι ίδιοι να παίξουν  σ’ αυτόν, τη 

συµβολή του θανατοποινίτη στην ίδια του την οδυνηρή θανάτωση. Γιατί το σώµα 

ήταν πολύ σηµαντικό για το ρωµαίο, ήταν βαθύτατα συµβολικό επίσης: το σώµα του 

ήταν ο άνθρωπος ο ίδιος, η σωµατικότητα ήταν η αλήθεια για τον εαυτό του288. 

Ακόµα και οι µεταθανάτιες τιµωρίες, όπως η χριστιανική κόλαση,  διατηρούν µνήµες 

σωµατικής βασάνου289.  

 Φυσικά δεν ήταν µόνο οι Ρωµαίοι που χρησιµοποιούσαν τη βίαιη και οδυνηρή 

θανάτωση ή τα βασανιστήρια ως τρόπο απονοµής της δικαιοσύνης. Το πολύ που 

µπορεί να πει κανείς είναι πως υπήρξαν πολύ εφευρετικοί, ενώ αξιοποίησαν τις ήδη 

υπάρχουσες κατασκευές. Για παράδειγµα, µεταχειρίζονταν ένα µεγάλο αριθµό 

µαστιγίων, µεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει το γνωστό από τις ευαγγελικές 

περιγραφές φραγγέλιον, όµως µεγάλος αριθµός ανάµεσά τους  αποτελούσε 

µετεξέλιξη της ελληνικής πλάστιγγος,  του µαστιγίου δηλαδή που είναι γνωστό από 

τα χρόνια ακόµη του Αισχύλου290.  Ενώ οι πολλές παραλλαγές βασανιστικών 

                                                           
288 A. Richlin,  "Cicero' s head"   σσ.190- 221. 

289 Ή, έστω, σύµφωνα µε τον Καθολικισµό, η κάθαρση στο Πουργατόριο (J. Le Goff,  The birth of 

Purgatory). Βεβαίως η Κόλαση δεν εννοείται τοπικά, αλλά ως κατάσταση ψυχής, ως η οδυνωµένη 

ψυχή που πάσχει από την απώλεια της αγάπης του Θεού, όµως ακόµα και τότε το λεξιλόγιο αναφοράς 

είναι αυτό του σωµατικού πόνου (οδύνη, βάσανος, βλ. Α. Bernstein, The formation of Hell, σσ.228-265 

και Ιω. Βλάχος,  (µητρ. Ναυπάκτου και Α. Βλασίου), Ζωή µετά τον Θάνατο ,σσ. 155-204.     

290 Αισχύλος, Χοηφόροι, στχ. 290. 
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οργάνων που ακινητοποιούν τα άκρα και το λαιµό του καταδίκου, έχουν εν πολλοίς 

να κάνουν µε την αρχαιοελληνική ποδοκάκκη,  το περίφηµο πεντεσύριγγον ξύλον, 

που από το όνοµά του καταλαβαίνουµε αµέσως τη χρήση του αλλά και τη λειτουργία 

του.  

Και στην αρχαία Ελλάδα οι βασανισµοί υπήρξαν σύνηθες φαινόµενο.  Ένα 

πρόχειρο παράδειγµα είναι οι βασανισµοί των δούλων, ενώ η ενιαύσια µαστίγωση 

των δούλων στη Σπάρτη291 µπορεί να µην έχει να κάνει µε τιµωρία, έχει όµως σαφή 

σχέση µε την ευκολία του βασανισµού µιας, πολυάριθµης, οµάδας ανθρώπων, µιας 

κοινωνικής τάξης που υφίσταται και σωµατική βία από την κυρίαρχη τάξη. Και 

µάλιστα εδώ έχουµε µια τελετουργική τιµωρία µε δηµόσιο χαρακτήρα, κάτι που κάνει 

το πράγµα περισσότερο ενδιαφέρον. Αλλά, αν µπορεί κανείς να αντιπαραθέσει πως οι 

δούλοι είναι ίσως µια εξαιρετική περίπτωση, αφού η ζωή τους δεν έχει και τόση αξία, 

ωστόσο υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγµατα βασανισµών και βίαιων θανάτων 

πολιτών διάσπαρτα στα κάθε είδους κείµενα της ελληνικής αρχαιότητας: οι τύραννοι 

συνήθιζαν να σκοτώνουν τους εχθρούς τους αλλά και όσους είχαν κάτι που εκείνοι το 

ήθελαν, µε τρόπους ανατριχιαστικούς. Για να µην αναφερθούµε στο Φάλαρη, που η 

ιστορία του ταύρου, αν και αναφέρεται από πολλές πηγές, αγγίζει τα όρια του 

θρύλου, να θυµηθούµε όµως τον Αγαθοκλή των Συρακουσών (4ος π.Χ.) που έκαιγε τα 

θύµατά του πάνω σε ανθρωπόµορφη πυρακτωµένη κλίνη, όπως µας πληροφορεί ο 

∆ιόδωρος ο Σικελιώτης292. Έναν αιώνα αργότερα, ο τύραννος του Άργους, 

Αριστόµαχος, βρήκε βασανιστικό θάνατο: Τον σκότωσαν αφού τον υπέβαλλαν στο 

µαρτύριο της στρεβλώσεως των µελών. Μάλιστα ο Πολύβιος που διασώζει την 

                                                           
291 Παρόλο που µόνον ο Μύρων ο Πριηνεύς την αναφέρει  ρητά, δεν έχουµε λόγο να αµφισβητήσουµε 

την ύπαρξή της.  Κύριος στόχος ήταν  να τους υπενθυµίσει την κοινωνική τους θέση και τις 

υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτήν.  
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πληροφορία, πάει ακόµα πιο µακριά: τον γύριζαν λέει σ' όλη την Πελοπόννησο και 

τον υπέβαλλαν σε δηµόσιο βασανισµό293. Η διαπόµπευση, ακόµη και δίκαια, όπως 

την παρουσιάζει ο Πολύβιος, που αντιµάχεται τους τυράννους -σε αντίθεση µε τον 

άλλον ιστορικό που διασώζει την ιστορία, τον Φύλαρχο294 και ο οποίος δεν διστάζει 

να ξεκαθαρίσει πως η τιµωρία ήταν άδικη, αποτελεί µέρος της τιµωρίας του 

τυράννου. Παράλληλα, η χρονική διάρκεια της τιµωρίας µεγαλώνει και σε 

πραγµατικό και σε συµβολικό χρόνο και δεύτερον, η εκδίκηση του λαού για τα δεινά 

που είχε υποστεί  είναι χειροπιαστή, σχεδόν νιώθει ο καθένας προσωπικά συµµέτοχος 

στην καταστολή της τυραννίας, παρίστατο, είδε, ένιωσε, συµµετείχε.  

Και στον πολυπολιτισµικό κόσµο των αρχαίων µυθιστορηµάτων, η βία, τα 

βασανιστήρια, ο µαρτυρικός θάνατος είναι µια καθηµερινή πραγµατικότητα. Στο 

µυθιστόρηµα του Αχιλλέως Τατίου, Λευκίππη και Κλειτοφών, µετά από δεκάδες 

περιπέτειες η ωραία και αγνή Λευκίππη, βρίσκεται δούλη του Θερσάνδρου. Αυτός 

την θέλει ερωµένη του αλλά το ήθος της νέας δεν της επιτρέπει ούτε µια σχέση 

άπρεπη ούτε, πολύ περισσότερο την προδοσία που αυτή η σχέση θα είναι, για τον 

αγαπηµένο της Κλειτοφώντα, η ηθική της εγκράτειας και της αποχής θριαµβεύει στα 

µυθιστορήµατα.  Γι' αυτό: 

τ�ς βασάνους παράστησον . φερέτω τροχ�ν . �δο� χε�ρες, τεινέτω. 

Φερέτω κα� µάστιγας . �δο� ν�τος, τυπτέτω .  κοµιζέτω π�ρ . �δο�, 

σ�µα, καιέτω . φερέτω κα� σίδηρον  . �δο� δέρη, σφαζέτω, �γ�να 

θεάσασθε καιν�ν . πρ�ς π�σας τ�ς βασάνους  �γωνίζεται µία γυνή  

κα� πάντα νικ�.295

                                                                                                                                                                      
292 ∆ιόδωρος Σικελός,  Βιβλιοθήκη, 19, 4  

293 Πολύβιος, 2, 59, 1. 

294 Jakobi, Fragmenta Graecorum Historicorum, F 54 

295 Αχχιλεύς Τάτιος, Λευκίππη και Κλειτοφών, Στ΄, 21, 1-2. 
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Η ρητορική της Λευκίππης είναι ποτισµένη από το ηθικολογικό στοιχείο που διέπει 

το αρχαίο µυθιστόρηµα και ειδικά όταν αναφέρεται σε γυναίκες ηρωίδες: σωµατική 

αγνότητα, απόλυτη πίστη στον πρώτο (και µοναδικό) ερώτα και άλλα παρόµοια. Αν 

το ξεχάσουµε προς στιγµήν, όµως, έχουµε να κάνουµε µ' ένα εξαιρετικά λεπτοµερή 

κατάλογο βασανιστηρίων, τα οποία έχουµε συναντήσει ήδη και σε παλαιότερους 

συγγραφείς, ενώ τα περισσότερα από αυτά είναι αναγνωρίσιµα από τα χριστιανικά 

µαρτυρολόγια: δέση στον τροχό, µαστίγωση, καύση του σώµατος µε σιδερένιες 

πυρωµένες ράβδους και, τέλος, θανάτωση µε διατρύπηση από µαχαίρι ή άλλο 

παρόµοιο εργαλείο. 

 Ο ήρωας των  Μεταµορφώσεων του Απουλήιου πάλι, αφού έχει από λάθος 

πάρει τη µορφή του όνου, πέφτει στα χέρια βάρβαρων ληστών. Αν οι βασανισµοί των 

ανθρώπων είναι τόσο συχνοί, δεν είναι ανάγκη να πούµε πόσο περισσότερο 

διαδεδοµένη ήταν η βίαιη στάση απέναντι στα ζώα. Η οικολογική ευαισθησία του 

σύγχρονου ανθρώπου και η, υποκριτική εν πολλοίς, αρετή της φιλοζωίας δεν 

υπάρχουν, τουλάχιστον µε τη µορφή που σήµερα µας είναι οικείες. ∆εν είχαν 

άλλωστε λόγο ύπαρξης τέτοιοι προβληµατισµοί. Ήταν διαφορετική η σχέση του 

ανθρώπου µε τη φύση . και λιγότερη η υποκρισία. Τα µεγάλα venatio που 

οργανώνονταν στις ρωµαϊκές αρένες από αυτοκράτορες ή άλλους πλούσιους 

επιφανείς ρωµαίους και στα οποία χιλιάδες ζώα έπεφταν νεκρά, προκαλούσαν 

κάποιες αντιδράσεις βεβαίως. Πρόκειται για αντιδράσεις όµως που έχουν να κάνουν 

µε τη δυσκολία εξεύρεσης του µεγάλου αριθµού ζώων που απαιτούνταν για την 

πραγµάτωση τέτοιων εκδηλώσεων296. Ενώ, η συµπάθεια των Ρωµαίων προς τους 

ελέφαντες, που φαίνεται ακόµα και σε επιστολή του Πλίνιου, µάλλον σχετίζεται 

                                                           
296 Plinius, Epistulae, 6, 34. 

 163



περισσότερο µε το εντυπωσιακό παχύδερµο παρά εν γένει µε τα ζώα297. Ο όνος-

Λούκιος αντιµετωπίζεται µε µεγάλη βία αλλά ακόµη µεγαλύτερη βία ετοιµάζονται  

να επιδείξουν οι ληστές σε µια αιχµάλωτη κοπέλα που προσπάθησε να δραπετεύσει 

µαζί του. Η τιµωρία που µηχανεύεται ένας ληστής περιλαµβάνει και τους δύο αλλά 

είναι βασανιστική κυρίως για το κορίτσι. Προτείνει να σφάξουν τον γάιδαρο και να 

βγάλουν τα σπλάχνα από την κοιλιά του. Έπειτα να ράψουν µέσα εκεί το κορίτσι 

γυµνό, αφήνοντας µόνο το κεφάλι της απ' έξω. Να αφήσουν την κοπέλα µέσα στο 

σώµα του γαϊδάρου πάνω στις πυρωµένες πέτρες κάτω από τον καφτό ήλιο. Τα 

σκουλήκια θα κουρελιάζουν τις σάρκες της, κάτι που ανακαλεί στο µυαλό του ληστή 

τους καταδίκους που δίνονται βορά στα θηρία, ενώ τα όρνεα θα την τρώνε ζωντανή, 

όπως τους εσταυρωµένους. Θα την αποτελειώσει, φαντάζεται, η πείνα και η 

αρρωστηµένη αποφορά από τη σήψη του πτώµατος του  ζώου. Η περιγραφή θυµίζει 

ένα µαρτύριο των Ετρούσκων που αναφέρει  ο Βιργίλιος στην Αινειάδα (VIII, στχ. 

483-487) ενώ το περιγράφει επίσης ο Αριστοτέλης, (Προτρεπτικός, απ. 108). Στην 

φλύαρη και συχνά υπερβολική για εντυπωσιασµό Historia Augusta, διαβάζουµε πως 

ο Μακρίνος υπέβαλλε σε παρόµοιο µαρτύριο δυο στρατιώτες που κατηγορήθηκαν για 

το βιασµό µιας υπηρέτριας στο σπίτι που φιλοξενήθηκαν: τους έκλεισε µέσα σε βόδια 

που µόλις είχαν σφαχτεί, αφήνοντας απ' έξω µόνο το κεφάλι τους "ut secum conloqui 

possent" [για να µπορούν να µιλάνε]. 

 Το πολύπλοκο βασανιστήριο που φαντασιώνεται µε σαδιστική ηδονή ο 

ληστής στο έργο του Απουλήιου έχει περισσότερο ενδιαφέρον απ' ότι µπορεί να 

φανεί µε µια πρώτη µατιά. Κατ' αρχήν, αποτελεί µια καλή σύνοψη του συνόλου των 

βασανιστηρίων του αρχαίου κόσµου (συνδυάζει το σπαραγµό, την ανθρωποβορά, τη 

σταύρωση ή γενικότερα την µαρτυρική ακινητοποίηση του σώµατος, τη φωτιά, την 

                                                           
297 Th. Wiedemann,  Emperors and gladiators,  σ. 60.  
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ασιτία και την δίψα). ∆ιαλέγεται µε την προβληµατική του "κτηνώδους" 

(bestialite)298, αφού καταργεί το ανθρώπινο σώµα που χάνει τα όρια του µέσα στο 

ζώο, χάνει τη σωµατική του ταυτότητα και την ίδια την ανθρώπινη του ταυτότητα. 

Σηµαντική είναι και η έκταση του χρόνου που θα διαρκέσει ο βασανιστικός θάνατος. 

Αυτό είναι ίσως και το χειρότερο σηµείο σ' αυτή την πρόταση. Η άγνοια του χρόνου 

διάρκειας ενός µαρτυρικού θανάτου είναι µέρος του µαρτυρίου, εντείνει το µαρτύριο. 

Τι είναι άραγε χειρότερο στις χριστιανικές κολάσεις, ο πόνος της τιµωρίας ή η 

αιωνιότητα του µαρτυρίου; Το κοινό της αρένας δεν αρέσκεται σε θανάτους των 

καταδίκων, ας τους ονοµάσουµε, εύκολους ή γρήγορους ούτε όµως και σε θανάτους 

που, αν και διαρκούν πολύ, παρουσιάζουν ένα µονότονο θέαµα. Η ευχαρίστηση που 

παίρνει από το θέαµα της τιµωρίας είναι συνάρτηση επίσης του χρόνου διάρκειάς 

του. Γι' αυτό οι διοργανωτές των θεαµάτων πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και 

πολύ εφευρετικοί. Η παράσταση της εκτέλεσης οφείλει να εντυπωσιάσει και να µην 

                                                           
298 Πβ. τη σωρεία των µύθων της µετάµορφωσης ενός ανθρώπου σε ζώο, όχι πάντα ως τιµωρία. Για το 

ζωώδες στοιχείο και την εµφάνισή του στην παράσταση του σώµατος -αγγειογραφίες της κλασικής 

περιόδου,  Cl. Berard, "Le corps bestial" στο  Les fictions du corps, σσ. 43-54, κυρίως για τα 

συµπεράσµατά του. Η αρένα θα µπορούσε να εκληφθεί ως σύνορο του πολιτισµένου µε το µη 

πολιτισµένο, το άγριο. Η θηριοµαχία µοιάζει τότε µε συνάντηση του ανθρώπου µε το έτερον, µε το 

ζωώδες , µε την  animalite sauvage. Ενώ και στη µονοµαχία ακόµη απανθρωποποιηµένος ο άνθρωπος 

µέσα στην αρένα µάχεται µε τον άλλον άνθρωπο. Ίσως αυτό να εξηγεί ως ένα σηµείο γιατί οι 

µονοµαχίες λαµβάνουν χώρα  στο τέλος της ηµέρας, λίγο πριν έρθει το σκοτάδι, λίγο πριν την άγρια 

νύχτα που ανήκει περισσότερο στην άγρια άχρονη φύση. Ακόµα και η ώρα διεξαγωγής των 

µονοµαχιών είναι σύνορο µεταξύ του πολιτισµένου και του άγριου. Περί του ανθρώπινου και 

ζωώδους, T. Ingold, (επιµ.) What is an animal?, και ειδικά St. Clark,  “Is Humanity a Natural Kind?” 

σσ. 17-34, Mary Midgley,  “Beasts, Brutes and Monsters”, σσ.35-46 , R. Tapper, “Animality, 

Humanity, Morality, Society” σσ. 47- 62. 
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κουράσει. Αυτό επιτυγχάνεται µε δύο τρόπους, είτε µε την πρωτοτυπία της εκτέλεσης 

είτε µε την ποσότητα των εκτελέσεων, όπου η µονοτονία αντικαθίσταται από το 

ενδιαφέρον που ανανεώνεται εξαιτίας των ατοµικών αντιδράσεων των 

καταδικασµένων.  

 Για να ξαναγυρίσουµε, όµως, στον µαρτυρικό θάνατο που προτείνει ο ληστής 

του Απουλήιου, όλο αυτό θα συµβαίνει σε κοινή θεά. Η κοπέλα θα αποτελεί ένα 

θέαµα για την οµάδα των ληστών, ενώ και η ίδια θα ξέρει καλά πως θα την βλέπουν, 

και επιπροσθέτως, κάτι το οποίο θα εντείνει το µαρτύριό της,  έχει  σιγουριά για την 

άθλια µοίρα που περιµένει το νεκρό της σώµα. Η ποινή που επιβάλλει ο ληστής, 

αυτός ο παραβάτης του νόµου,  στην κοπέλα που παρέβη το "νόµο  του", έχει όλα τα 

στοιχεία των ποινών που επιβάλλει ο ρωµαϊκός νόµος στον παραβάτη του: 

σκληρότητα, εστίαση στο σώµα, προσβολή, ταπείνωση… Θα µπορούσε να είναι και 

παραδειγµατική αλλά δεν υπάρχει άλλος όµηρος για να παραλάβει το µήνυµα299.  

Και µια τελευταία παρατήρηση: Η όλη σκηνή θυµίζει συµπεριφορά δεσπότη 

προς δούλο (και γιατί να είναι διαφορετική η θέση της κοπέλας, αφού είναι απολύτως 

εξαρτώµενη από τους ληστές, χωρίς δική της θέληση, χωρίς δυνατότητα να 

διαχειριστεί το σώµα της και τη ζωή της, ενώ οι ληστές µπορούν να κερδίσουν απ' 

αυτήν παρά τη θέλησή της;). Ο θάνατος που ζητά ο ληστής να της επιβάλει θυµίζει εν 

πολλοίς τιµωρίες δούλων που διέπραξαν το µέγιστο σφάλµα: προσπάθησαν να 

δραπετεύσουν. Οι δικές τους εκτελέσεις είναι οι σκληρότερες και οι πιο θεαµατικές. 

Γιατί, όπως είπε κι  ένας Ρωµαίος νοµοµαθής, ποιος δεσπότης θα ένιωθε ασφαλής, αν 

                                                           
299 Στην περίπτωση αυτή, ο ένας τιµωρηµένος γίνεται πηγή θανάτου για τον άλλον, το σώµα του ενός 

τιµωρεί πολλαπλά το σώµα του άλλου. 
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ανυπότακτοι δούλοι έκαναν του κεφαλιού τους;300 Όσο κι αν νόµοι, όπως ο 

Πετρώνιος Νόµος (61 µ.Χ. περίπου), που θεωρητικά απαγόρευε την ρίψη του 

σκλάβου στα θηρία ως τιµωρία, αν δεν είχε προηγηθεί δίκη, ούτε είχε κανείς 

δικαίωµα να αγοράσει σκλάβο για παρόµοια χρήση, αν δεν υπήρχε προηγούµενη 

απόφαση δικαστηρίου, προσπάθησαν να περιορίσουν τις φονικές τιµωρίες, δεν 

κατάφεραν τελικά και πολλά πράγµατα. Το ίδιο αναποτελεσµατικές ήταν και 

παρεµβάσεις αυτοκρατόρων, όπως ο Αντωνίνος Πίος, προς την ίδια κατεύθυνση. Η 

θανάτωση ενός δούλου δεν ήταν θέµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων αλλά θέµα 

ιδιοκτησίας. Εφόσον ο δούλος ανήκει, ως αντικείµενο, στον δεσπότη του, αυτός 

µπορεί να τον θανατώσει όποτε και κυρίως όπως του αρέσει. Βέβαια, ο Κορνήλιος 

Νόµος (Lex Cornelia) που είχε να κάνει µε θέµατα φόνων, άπλωνε την έννοια 

«φόνος» σε οποιοδήποτε ανθρώπινο πλάσµα, ανεξάρτητα της κοινωνικής του θέσης, 

ακόµα και στους δούλους. Έτσι, αν και, σύµφωνα µε τον πρώιµο ρωµαϊκό νόµο, ο 

δούλος δεν µπορούσε να είναι θύµα φόνου, κάποιοι ιδιοκτήτες µπορούσαν να 

καταγγελθούν για το φόνο του δούλου τους. Ωστόσο ακόµη και ο χριστιανός 

Κωνσταντίνος, αν και απαγόρευσε τις αλόγιστες θανατώσεις δούλων, πάντως δεν 

θεωρούσε φόνο το θάνατο δούλου που επήλθε κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας 

τιµωρίας301. Αυτό το τελευταίο σήµαινε συνήθως (αν όχι πάντα) µια µορφή σκληρής 

και δηµόσιας θανάτωσης, προς γνώση και συµµόρφωση των υπολοίπων. Ο 

Wiedemann υποστηρίζει ότι η δηµόσια τιµωρία είχε ως σκοπό να αποδείξει στην 

κοινωνία ότι ο δούλος οπωσδήποτε τιµωρήθηκε κατά πως έπρεπε από τον ιδιοκτήτη 

                                                           
300 Πρόκειται για ρήση του Κάσιου Λογγίνου που αναφέρεται από τον Τάκιτο, Annales, III, 14, 98.  

καταγράφεται στα πλαίσια ενός επεισοδίου κατά τη διάρκεια του οποίου θανατώθηκαν πολλοί δούλοι 

ως στασιαστές (61 µ.Χ.). 

301 Ιουστινιάνειος Κώδιξ, 9. 16. 6 στο  O.F. Robinson, The Criminal Law in Ancient Rome, σ.43 και D. 

Kyle, Spectacles of Death in Ancient Rome, σ . 91. 
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του.302 Οι προµηθευτές της αρένας εύρισκαν τα θύµατά τους ανάµεσα σε τέτοιες 

περιπτώσεις. Ωστόσο, βασανιστήρια και θάνατοι δούλων δεν συνέβαιναν µόνο στο 

πλαίσιο τιµωρίας σοβαρών αδικηµάτων. Ο Οράτιος αναφέρει επικριτικά 

αποκεφαλισµό δούλου από τον δεσπότη του µόνο και µόνο γιατί αυτός έσπασε ένα 

πιάτο303, ενώ ο Αύγουστος, λέγεται, ότι σταύρωσε ένα δικό του δούλο γιατί έφαγε τον 

αγαπηµένο του κορυδαλλό. 

Η  Page DuBois304, εκκινώντας από την αριστοτελική θεωρία για τη δουλεία 

και, αφού ασχοληθεί σοβαρά µε την παρουσίαση του θέµατος µέσα από τους 

δικανικούς λόγους,  καταλήγει πως  οι δούλοι στην κλασική αθηναϊκή κοινωνία είναι 

απλώς σώµατα, δεν διαθέτουν λόγο όπως οι πολίτες. Οι πολίτες ορκίζονται και η 

επιορκία τούς κάνει να χάνουν την ιδιότητα του πολίτη. Οι σκλάβοι βασανίζονται, 

αφού δεν διαθέτουν λόγο, βασανίζονται για να αποκαλύψουν την αλήθεια και η 

αλήθεια του σκλάβου δεν είναι άλλη από την αλήθεια του αφέντη στον οποίο 

ανήκουν. Η αλήθεια του κυρίου εν-τοπίζεται στο σώµα του δούλου και από εκεί την 

κάνουν να αναδυθεί τα βασανιστήρια, δηµόσια και αυτά, ως ένα βαθµό τουλάχιστον. 

“Truth”, συµπεραίνει η DuBois, “comes from elsewhere, from another place, from the 

place of the other”305. Αντίθετα, πιστεύουµε, για τους δούλους που τιµωρούνται σε 

δηµόσια θέα, πολύ περισσότερο όταν φτάνουν στην αρένα, το βασανιζόµενο σώµα 

δεν έχει να κάνει µε την αποκάλυψη της αλήθειας. Η αλήθεια είναι δεδοµένη και 

αναµφισβήτητη. Η παραβίαση της είναι που οδηγεί στον οδυνηρό θάνατο. Αν, 

ακολουθώντας την οπτική των αρχαίων συγγραφέων, επικεντρώσουµε κι εµείς στο 

θεατή, τότε ο θάνατος στην αρένα δεν είναι µαρτύριο, είναι οφειλή και µάλιστα 

                                                           
302 Wiedemann, Emprors and Gladiators, σ. 74.  

303 Satirae, 3.  

304 Page DuBois, Truth and Torture. 
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διπλή: απέναντι στη Ρώµη, οργανωµένη κοινωνία και κραταιή κοσµοκράτειρα, που η 

πράξη του καταδίκου έχει αµφισβητήσει, έχει διαρρήξει το µεγαλείο και το απόλυτο 

του δικαίου της αλλά επίσης αποτελεί και απόδειξη ότι η οργανωµένη κοινωνία, η 

έννοµη κοινωνία, η θεσµισµένη κοινωνία θριαµβεύει, και θριαµβεύει ακριβώς πάνω 

στη λεπτή γραµµή του ορίου ανάµεσα στο πολιτισµένο και το απολίτιστο, το άγριο, 

το θηριώδες που είναι η αρένα.  

*** 

Η διάκριση των ποινών υπήρξε σηµαντική καµπή στην απονοµή της 

δικαιοσύνης και στην εξέλιξη του ρωµαϊκού σωφρονιστικού συστήµατος µε µεγάλες 

κοινωνικές συνέπειες306:  οι  honestiores έπρεπε να τιµωρούνται µε ποινές που έθιγαν 

κατά το δυνατό λιγότερο την αξιοπρέπειά τους, ποινές που είχαν να κάνουν µε την 

αρχή της humanitas, της ανθρωπιάς, της επιείκειας, της κατανόησης, οι honestiores 

ήταν µέρος της humanitas (ανθρωπότητας) .  αντίθετα, οι humiliores, οι ποινές για 

τους οποίους ήταν αυστηρές, ταπεινωτικές, εξευτελιστικές, δεν µετείχαν σ' αυτό το 

σύνολο ή µετείχαν εν µέρει. Οι ποινές που τους επιβάλλονταν ήταν ποινές που παλιά 

επιβάλλονταν σε δούλους, άρα τους τοποθετούσαν σε ένα επίπεδο περίπου όµοιο µε 

των τελευταίων. Μειώνει το άνοιγµα ανάµεσα σ' αυτούς και τους δούλους και το 

                                                                                                                                                                      
305 ibid, σ. 68. 

306 "Η διάκριση ανάµεσα σε honestiores και humiliores ("εντιµότερους" και "ταπεινότερους"), που για 

πρώτη φορά εµφανίζεται σε νοµικά κείµενα των αρχών του δεύτερου αιώνα,  και γίνεται ιδιαίτερα 

σηµαντική µετά τον Καρακάλα, είναι διάκριση που αφορά στην κοινωνική θέση και τέµνει τη διαίρεση 

ανάµεσα σ' όσους είχαν  και όσους στερούνταν τα δικαιώµατα του Ρωµαίου πολίτη: και στις δυο 

κατηγορίες υπάρχουν πολίτες και µη πολίτες. Η διαφορετική µεταχείριση των δύο διαφορετικών 

κατηγοριών, ανάλογα µε την κοινωνική θέση, καταδεικνύεται µε διαυγέστατο τρόπο στον τοµέα των 

ποινών, φαίνεται όµως ότι είχε γενικευθεί σε όλους τους τοµείς δικαιϊκών θεµάτων" (Ρ. Garnsey, και 
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µεγαλώνει ανάµεσα στους humiliores και τους honestiores307. Ο θάνατος των  

humiliores δεν έχει µεγάλη σηµασία. Είναι αναλώσιµο και αντικαταστάσιµο υλικό.  

 Παρ' όλ' αυτά, συχνά ετιµωρούντο µε σκληρές τιµωρίες και καταδικάζονταν 

σε µαρτυρικούς θανάτους επιφανείς ρωµαίοι πολίτες. O Γάλβας, γράφει ο 

Σουητώνιος, "µε αφορµή ασήµαντες υποψίες, καταδίκασε σε θάνατο κάποιους 

επιφανείς άνδρες και των δυο κοινωνικών τάξεων, χωρίς να τους επιτρέψει να 

απολογηθούν"308. Ενώ πριν ακόµη γίνει αυτοκράτορας, αφού τιµώρησε τις πόλεις των 

ισπανικών και γαλατικών επαρχιών που δεν είχαν προσχωρήσει σ' αυτόν 

επιβάλλοντας βαριά φορολογία,  "σε κάποιες διέταξε να θανατωθούν οι διοικητές και 

οι αυτοκρατορικοί επίτροποί τους, µαζί µε τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους".309  

Τέτοιες πράξεις ήταν περισσότερο απόρροια πολιτικών αντιπαλοτήτων, επιδείξεις 

εξουσίας, πράξεις που είχαν ως σκοπό δείξουν ποιος είναι ο κυρίαρχος στο παιχνίδι 

(οι προγραφές της εποχής της ∆ηµοκρατίας θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα καλό 

παράδειγµα310). Όπως είναι φυσικό, στις περισσότερες που διέσωσαν οι ιστορικοί της 

εποχής ρόλο παίζει ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει πως δεν 

υπήρχαν τέτοια επεισόδια και µεταξύ τοπικών αρχόντων  ή πως πίσω από τις 

αυτοκρατορικές διαταγές δεν υπήρχαν συκοφαντίες από αντιπαλότητες µεταξύ µελών 

                                                                                                                                                                      
R. Saller, Η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, Οικονοµία, Κοινωνία και Πολιτισµός, σ. 46 αλλά και σ.160 για 

τον κίνδυνο υπεραπλουστευτικών διαιρέσεων). 

307 P. Garnsey  και R. Saller, Η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, Οικονοµία, Κοινωνία και Πολιτισµός, σσ. 153-

155. 

308 Σουητώνιος, "Γάλβας", XIV, 3. 

309 Ibid. XII, 1. 

310 πβ. την ανατριχιαστική περιγραφή του Σενέκα για την εκτέλεση του Marius Gratidinus το 82 π.Χ. 

κατόπιν διαταγής του Σύλλα (De Ira, III, 18, 1-2). 
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των ηγετικών στρωµάτων, όπως δείχνει η περίπτωση του Σηιανού, που θα δούµε 

αµέσως παρακάτω.  

  Αν και η εξορία, θα ήταν αρκετή, όταν µάλιστα αυτή συνοδευόταν και από 

κατάσχεση περιουσίας είτε, έστω, µεγάλο χρηµατικό πρόστιµο, ωστόσο, έρχονται 

στιγµές, και σαφώς περισσότερο απ' το αναµενόµενο, που η ρωµαϊκή πολιτεία, 

περισσότερο ή λιγότερο επίσηµα,  τιµωρεί µε σωµατικές τιµωρίες και βασανιστικούς 

θανάτους τους ευγενείς. Προφανώς το συµβολικό πεδίο που ανοίγεται έτσι, µε το 

θέαµα του οδυνωµένου σώµατος, είναι πλουσιότερο και πιο ενδιαφέρον για την 

επίσηµη   εξουσία. Το σώµα και σ΄ αυτήν την περίπτωση είναι ο τόπος της τιµωρίας,  

και ο θάνατός του, µέσα στον πόνο και την καταρράκωση της αξιοπρέπειας, ο 

θρίαµβός της311. Πολλοί από αυτούς προτιµούσαν την αυτοκτονία, αν προλάβαιναν, 

από την ατίµωση αυτή που τους υποβίβαζε στην κατάσταση του δούλου και ήταν 

διπλός θάνατος: αποστερούνταν και τη ζωή και την τιµή312.  

 Ο Σουητώνιος, σε ένα κεφάλαιο που πραγµατεύεται πράξεις σκληρές του 

Αυγούστου τον καιρό της θητείας του στην τρίτη τριανδρία και έπεται της αναφοράς 

στον άτεγκτο τρόπο µε τον οποίο πραγµάτωσε τις προγραφές που η τριανδρία 

επέβαλλε στους αντιπάλους της, σηµειώνει, σχετικά εκτεταµένα, την ιστορία του 

                                                           
311 Βλ. τη  µελέτη της Denise Grozynski "Tortures mortelles et categories sociales" στο  Du chatiment 

dans la Cite, Supplices corporelles et peine de mort dans le monde antique, 360-403, όπου πολύ 

ενδιαφέρουσα ανάλυση της iniuria και πώς από την πλευρά της τιµωρίας έρχεται τελικά στην πλευρά 

της δικαιοσύνης. 

312 Π.χ. η  αυτοκτονία της Αρρίας, συζύγου του Παίτου Καικίνα, (Μαρτιάλης Ι, ΧΙΙΙ, ∆ίων Κάσσιος, 

LX, 16, 5-8, Πλίνιος ο Νεότερος,  Epistulae, ΙΙΙ, 16, 3-6), αυτοκτοκτονία που αναφέρθηκε παραπάνω, 

ή αυτή του Νέρωνα Γερµανικού για να προλάβει την ατιµωτική εκτέλεση που του επεφύλασσε ο 

Τιβέριος , αν η πληροφορία του Σουητώνιου είναι αληθής (Σουητώνιος, "Τιβέριος"LIV,2).  
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Κόιντου Γάλλιου. Κάποτε που ο τελευταίος τον επισκέφθηκε, αυτός τον υποψιάστηκε 

πως ήθελε να τον δολοφονήσει και : 

[… …] έστειλε εκατόνταρχους και στρατιώτες να τον αποµακρύνουν από το βήµα του 

πραίτορα, τον υπέβαλλε σε βασανιστήρια σαν να ήταν κανένας δούλος , και επειδή εκείνος 

δεν οµολόγησε τίποτε, έδωσε διαταγή να τον εκτελέσουν, αφού πρώτα µε το ίδιο το χέρι του 

εξόρυξε τα µάτια.313

Και επειδή βεβαίως κάτι τέτοιο δεν ταίριαζε µε τα  ειωθότα, ο Σουητώνιος βιάζεται 

να "καρφώσει" τον Αύγουστο λέγοντας ότι ο ίδιος αργότερα έγραψε πως ο πραίτορας 

όντως επιχείρησε να τον σκοτώσει (ενώ ο Σουητώνιος ισχυρίζεται πως βαστούσε στα 

χέρια του χαρτιά που ο Αύγουστος, καχύποπτος όπως ήταν τα πέρασε για ξίφος). 

Τότε αυτός τον εξόρισε -όπως ήταν η πρέπουσα τιµωρία- και ο Κόιντος Γάλλος 

αυτοκτόνησε στην εξορία ή τον σκότωσαν ληστές. Πάντως ο ίδιος ο Αύγουστος 

αρνείται περισσότερο ενεργή συµµετοχή στο θάνατό του. Αν δεχτούµε πως ο 

Σουητώνιος λέει την αλήθεια για τον πραίτορα, αλλά ακόµα κι αν ψεύδεται ή δεν έχει 

ελέγξει καλά τις πηγές του, και πάλι το στοιχείο που πιο πολύ εντυπωσιάζει είναι η 

συµµετοχή (ή η πρόθεση να εξαρθεί η συµµετοχή) του ίδιου του ηγεµόνα στο 

βασανισµό του πραίτορα, το δυνατόν αυτής της συµµετοχής και η δηµοσίευσή της. Η 

πράξη του, εξόρυξη οφθαλµών είναι εξαιρετικά σκληρή314  γιατί ο ακρωτηριασµός 

είναι διπλά οδυνηρός, σε επίπεδο σωµατικό και σε επίπεδο συµβολικό, αφού η 

σωµατική αρτιµέλεια είναι απαραίτητη για την οµαλή µετάβαση στον άλλο κόσµο και 

την ολοκλήρωση του θανάτου, ενώ τέλος, η εξόρυξη  έχει ως αποτέλεσµα την 

                                                           
313 Σουητώνιος, "Ο αποθεωµένος Αύγουστος", ΧVII. 

314 Η τυφλότητα είναι µεγάλη συµφορά και γίνεται αίτιο ακόµη και αυτοκτονίας. Ας συγκρίνουµε την 

πράξη του Αύγουστου µε την προσπάθειά του να παρηγορήσει τον συγκλητικό Γερρίνιο Γάλλο ώστε 

να µην αυτοκτονήσει, επειδή τυφλώθηκε (Σουητώνιος, "Ο αποθεωµένος Αύγουστος", LIII, 3). 
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διαγραφή του προσώπου, ένα είδος συµβολικής εξαφάνισης του ίδιου του ανθρώπου, 

στο παρόν αλλά και στο µέλλον.  

Στο µαρτύριο της Περπέτουας, στο τµήµα που αποτελεί την πρωτοπρόσωπη 

αφήγηση των γεγονότων της σύλληψης και φυλάκισης της ως λίγο πριν την έναρξη 

της δοκιµασίας, η Περπέτουα λέει πως ο πατέρας της, ειδωλολάτρης και άνθρωπος 

των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων, την επισκέφθηκε στη φυλακή σε µια 

προσπάθεια να την πείσει να αποποιηθεί τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις. Όταν 

απέτυχε, παρά τις συναισθηµατικές πιέσεις και τους εκβιασµούς, όρµησε να της 

βγάλει τα µάτια. Η πράξη του είναι βίαιη και σχεδόν ανεξήγητη. Αντιπαραθέτει ένα 

κόσµο εγωιστικό και άγριο, όπως είναι ο κόσµος των εθνικών, σύµφωνα µε τη 

χριστιανική ρητορεία, σ' ένα κόσµο αγάπης, πίστης και αφοσίωσης, όπως είναι αυτός 

των χριστιανών315. Η εξόρυξη οφθαλµών είναι συχνά αναφερόµενο µαρτύριο στα 

χριστιανικά κείµενα. Ο Ευσέβιος την αναφέρει  άλλοτε ως εναλλακτική τιµωρία των 

χριστιανών και άλλοτε ως µέρος των βασανιστηρίων316. 

Από όλους τους ακρωτηριασµούς, η τύφλωση έχει µια ιδιαιτερότητα. ∆εν 

δυσκολεύει απλώς τον υποστάντα τον ακρωτηριασµό, που δεν µπορεί να δουλέψει ή 

ακόµη και να αυτοεξυπηρετηθεί, αλλά, ζώντας µέσα στο σκοτάδι χάνει την οµορφιά 

                                                           
315 Άλλη ερµηνεία της πράξης, εισαγωγή Πολύµνιας Αθανασιάδη στο Ηµερολόγιο της Αγίας 

Περπέτουας, εισαγωγή-µετάφραση Π. Αθανασιάδη, (1999), σσ. 13-14 (η έκδοση, καθώς προδίδει ο 

τίτλος,  περιλαµβάνει µόνο την πρωτοπρόσωπη µαρτυρία που, υποθέτουµε, πως είναι έργο της ιδίας 

της µάρτυρος). 

316 Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν  οι µάρτυρες του Πόντου κατά τον διωγµό του ∆ιοκλητιανού, 

(Ευσέβιος, Εκκλ. Ιστ., Η, 12, 10) , στη δεύτερη, ο Μητράς που "καλάµοις οξέσι κεντουντες τους 

οφθαλµούς", και στο τέλος τον λιθοβόλησαν (ibid. Στ, 41, 3) κ.ά. Το βασανιστήριο υιοθέτησαν οι 

χριστιανοί βασιλείς και αυτοκράτορες του δυτικού Μεσαίωνα και του ηµετέρου Βυζαντίου (πβ. 

τύφλωση των ηττηµένων Βουλγάρων από τον Βασίλειο τον επωνοµαζόµενο Βουλγαροκτόνο). 
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της ζωής. Σ' έναν πολιτισµό που περίπου ταυτίζει το οράν µε το γιγνώσκειν, αυτός ζει 

µέσα στο σκοτάδι. Το φως ήταν από πολύ παλιά µια συνηθισµένη µεταφορά για τη 

ζωή κι ο τυφλός δεν έχει φως.  Ζει µέσα στη διαρκή υπόµνηση του θανάτου, 

αντικείµενο άλλων βλεµµάτων που όµως ο ίδιος δεν βλέπει -και οι ανθρώπινες 

σχέσεις στηρίζονται στις ανταλλαγές βλεµµάτων- και άρα µε ελλιπή συνείδηση, αν 

µη τι άλλο, της σωµατικής του ταυτότητας αλλά και των πραγµατικών διαθέσεων των 

άλλων και των καταστάσεων και των ποιοτήτων του κόσµου που τον περιβάλλει317.  

*** 

 Μια εκτεταµένη περιγραφή τιµωρίας υψηλά ιστάµενου προσώπου έχουµε από 

τον ∆ίωνα Κάσσιο. Πρόκειται για τη γνωστή ιστορία του ύπατου Σηιανού, που 

κατηγορήθηκε για συµµετοχή σε συνωµοσία και συνελήφθη. Παραδόθηκε βορά στο 

πλήθος -των πολιτικών του αντιπάλων προφανώς- που τον χλεύαζε και τον χτυπούσε 

στο πρόσωπο (�πί κόρρης �παιον). Μπήκαν στο σπίτι του, έριξαν και 

ποδοπάτησαν Σωµατικές τιµωρίες ευγενών  τις προγονικές imagines, 

και ο ∆ίων σχολιάζει πως έτσι τον έκαναν θεατή του ίδιου του µέλλοντος που τον 

περίµενε. Τέλος, η Σύγκλητος τον κατεδίκασε σε θάνατο και τον σκότωσαν αµέσως, 

ενώ για τρεις µέρες το πλήθος των αντιπάλων του σκύλευε το πτώµα του πριν τον 

ρίξουν, κατά τα ειωθότα, στον Τίβερη318.  

                                                           
317 Αυτό το δίπολο φως/ζωή - σκοτάδι/θάνατος, αντιστρέφεται στο χριστιανισµό. Ο χριστιανός θεωρεί 

ότι η πραγµατική ζωή αρχίζει από τη στιγµή που θα βρεθεί κοντά στο Θεό του και άρα ο θάνατος είναι 

πραγµατική ζωή και εκεί βρίσκεται το φως (πβ. την απάντηση του Πιονίου στο ερώτηµα του ανακριτή 

του: καλά, Πιόνιε εσύ δεν θέλεις να ζεις και να βλέπεις το φως; "Κ�γώ λέγω �τι καλ�ν �στ� 

τ� ζ�ν, �λλ' �κε�νο κρε�σσον � �µε�ς �πιποθο�µεν .  κα� τ� φ�ς �λλ' 

�κε�νο τ� �ληθιν�ν" (Μαρτύριον Πιονίου, 5, 4-5, σ. 140). 

318 ∆ίων Κάσσιος, LVIII, 1 -4. 
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 Η αρνητική του στάση του ∆ίωνα απέναντι σ' αυτό που συνέβη στον Σηιανό 

δείχνεται µε την γλωσσική/υφολογική  επιλογή του σχήµατος των αντιθέτων:  

�ν γ�ρ τ� �ω πάντες �ς κα� κρείττω σφ�ν �ντα �ς τ� βουλευτήριον 

παρέπεµψαν, το�τον τότε �ς τ� ο�κηµα �ς µηδενός βελτίω 

κατέσυρον, κα� �ν στεφάνων πρότερον πολλ�ν �ξίουν, τούτ� τότε 

δεσµά περιέθεσαν . �ν δ� �δορυφόρουν �ς δεσπότην, το�τον 

�φρούρουν �ς δραπέτην […] �ν τε προσεκύνουν � τε �ς θε� �θυον, 

το�τον θανατώσοντες �γον. 319  

Όπως και στον Κόιντο Γάλλο, έτσι και στον Σηιανό, το πρόσωπο είναι στόχος 

πληγµάτων, η οργή εστιάζεται στο πρόσωπο και στο κεφάλι γενικότερα. Φαίνεται 

πως ακόµα και στην περίπτωση του λιντσαρίσµατος (που έπαιρνε τη θέση της 

θανατικής καταδίκης) ή της ατιµωτικής κακοµεταχείρισης του νεκρού σώµατος, 

ισχύει η θέση του Voisin πως οι Ρωµαίοι αρέσκονταν στην καταστροφή του κεφαλιού 

του εχθρού τους320. Στην πραγµατικότητα, ο Jean Louis Voisin  µιλά για στρατιωτικές 

                                                           
319 ∆ίων Κάσσιος, LVIIΙ, 11, 1-2. 

320 J.-L. Voisin, "Les Romains, Chasseurs de tetes" στο Du chatiment dans la Cite, Supplices 

corporelles et peine de mort dans le monde antique, op.cit., σσ. 241-293.  Για τον αποκεφαλισµό στην 

αρχαιοελληνική ιστορία,  N. C. Stampolidis,  Αντίποινα: ("Reprisals")Contribution to the study of 

customs of the geometric-archaic period, (1996), σσ. 164-200. Η ανακάλυψη αποκεφαλισµένου 

αντρικού πτώµατος κοντά σε αντρική ταφή αποτέφρωσης της γεωµετρικής περιόδου, στην Ελεύθερνα 

(Κρήτη), οδηγεί τον συγγραφέα να αναρωτηθεί για µια σειρά πιθανών εξηγήσεων (θυσία, ανθρώπινη 

προσφορά στο νεκρό -πιθανώς ένας σκλάβος που συνοδεύει τον δεσπότη του στον Άδη- ή εκτέλεση;). 

Ο Σταµπολίδης προτάσσει µια ενδιαφέρουσα και πειστική θεωρία για το αποκεφαλισµένο πτώµα ως 

προϊόν αντιποίνων, απ' όπου και ο τίτλος του βιβλίου: ο αποκεφαλισθείς νεκρός είναι µάλλον ο εχθρός 

που σκότωσε τον άντρα στην κύρια ταφή και οι σύντροφοι του τελευταίου τον εκτέλεσαν. Η εκδίκηση 

και η ανταποδοτική δικαιοσύνη που συναντάµε στο ελληνικό παράδειγµα, συνάδουν, ως ένα σηµείο 

και µε τις ρωµαϊκές περιπτώσεις: το κεφάλι του εχθρού είναι το σύµβολο της εκδίκησης και η 

πιστοποίηση της νίκης, µια τιµή στον αρχηγό του στρατού. Έξω, πάντως, από αυτό το πλαίσιο, ως 
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δραστηριότητες που αφορούν την περίοδο από τα µυθικά χρόνια ως τον τέταρτο 

προχριστιανικό αιώνα. Ωστόσο η παρατήρησή του πως όλα τα θύµατα αυτής της 

πρακτικής, καθαρά ρωµαϊκής,  ήταν σπουδαίες προσωπικότητες, συνάδει µε τα δικά 

µας παραδείγµατα: το κεφάλι είναι αντικείµενο ιδιαίτερης κακοµεταχείρισης,  ειδικά 

όταν το θύµα έχει υψηλή κοινωνική θέση. Η πρακτική του αποκεφαλισµού του 

εχθρού δεν σταµάτησε φυσικά τον 4ο π.Χ. αι. Συνεχίστηκε και αργότερα. Εκτός από 

τις γραπτές πηγές, αρχαιολογικά ευρήµατα πιστοποιούν την ύπαρξή της και τη 

νοµιµότητά της. Για παράδειγµα, στη στήλη του Τραϊανού, βλέπουµε τον 

αυτοκράτορα να δέχεται µε χαρά το τρόπαιο µιας κοµµένης κεφαλής, ενώ σε άλλο 

σηµείο Ρωµαίος στρατιώτης κρατά µε το στόµα του από το σκοινί µε το οποίο είναι 

δεµένες όλες µαζί επτά κεφαλές. Πολύ σκληρή αναπαράσταση µιας τέτοιας σκηνής 

έχουµε και στην στήλη του Μάρκου Αυρηλίου: ο αυτοκράτορας µιλά µε ένα γερµανό 

στρατιώτη και δύο ρωµαίοι στρατιώτες του προσφέρουν  επτά κεφάλια321.  Εννοείται 

πάντως πως δεν γνωρίζουµε τίποτε για την κοινωνική θέση και το αξίωµα στο στρατό 

των ανθρώπων στους οποίους αυτά τα κεφάλια ανήκαν, αν ήταν δηλαδή απλοί 

στρατιώτες ή αξιωµατικοί.  

 Ο αποκεφαλισµός δεν ήταν πρακτική που εφαρµοζόταν µόνο απέναντι στον 

ξένο εχθρό αλλά και στο Ρωµαίο αντίπαλο. Στρατιώτες φίλα προσκείµενοι στον 

                                                                                                                                                                      
θανατική ποινή δηλαδή, εµπεριέχει και µια διάσταση ανθρωπισµού: είναι ένας θάνατος γρήγορος σε 

σχέση µε άλλες θανατώσεις. Αυτό δεν αίρει σε τίποτε τις παρατηρήσεις που ήδη κατατέθηκαν για την 

ατιµωτική του χροιά. Ως χριστιανικό µαρτύριο, η θεολογική διατριβή του Κ. Χαραλαµπίδου, Ο 

αποκεφαλισµός των µαρτύρων, για την πληθώρα των αναφεροµένων περιπτώσεων  και τη 

συγκέντρωση εικαστικών αναφορών επί του θέµατος, , (και ειδικά σσ. 49 κ.ε.). 

321 Για τις στήλες των αυτοκρατόρων, P. Davies, Death and the Emperor,Roman Imperial Funerary 

Monuments from Augustus to Marcus Aurelius,. Ειδικά για τη στήλη του Τραϊανού, L. Rossi, Trajan's 

Column and the Dacian Wars. 
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Όθωνα, δολοφόνησαν τον αυτοκράτορα Γάλβα �ν µέσ� τ�ν Ρωµαίων �γορ� 

και, αφού κακοµεταχειρίστηκαν το νεκρό σώµα του "την κεφαλήν αποκόψαντες περί 

κοντόν ανέπειραν" λέει ο ∆ίων322. Ο µόνος που προσπάθησε να τον υπερασπιστεί, 

συνεχίζει ο ∆ίων, ήταν ο Σεµπρώνιος ∆ήνσος, που όµως επίσης σκοτώθηκε, ενώ 

επίσης σκοτώθηκαν κι άλλοι άνθρωποι του Γάλβα, όχι όµως υπερασπιζόµενοι τον 

αυτοκράτορα. Σύµφωνα µε την προσφιλή πρακτική, που είδαµε στα ανάγλυφα των 

στηλών του Τραϊανού και του Μάρκου Αυρηλίου, οι στρατιώτες του Όθωνα "τας 

κεφαλάς εκείνων αποτεµόντες, προς τε τον Όθωνα αυτάς εν τω στρατοπέδω και εις το 

συνέδριον εκόµισαν"323  

 Προφανώς ο αποκεφαλισµός είναι η πιο απτή και η πλέον θεαµατική 

σκύλευση του σώµατος  του αντιπάλου, βεβήλωση της ιερότητας του θανάτου του, 

διαµελισµός του νεκρού σώµατος, που τιµωρείται έτσι και πέραν του θανάτου. Ο 

θρίαµβος του νικητή. Ο αποκεφαλισµός του Κικέρωνα είναι ένα ενδεικτικό 

παράδειγµα: οι στρατιώτες των πολιτικών του αντιπάλων εισβάλλουν στην έπαυλή 

του και δεν αρκούνται να τον θανατώσουν αλλά επιλέγουν να τον αποκεφαλίσουν και 

να µεταφέρουν την αποτµηθείσα κεφαλή στον Αντώνιο, τρόπαιο δικό του και πηγή 

κέρδους για τους ίδιους προφανώς324.  Το κεφάλι [caput] "στα λατινικά περιλαµβάνει 

                                                           
322 ∆ίων Κάσσιος, LXIII, 6, 3-51 και Σουητώνιος, "Γάλβας" ΧΙΧ, 2- ΧΧ. 

323 ∆ίων Κάσσιος, LXIII, 6, 52 .  Πβ. το φόβο του Νέρωνα για την τύχη του σώµατός µετά το θάνατο: 

να φροντίσουν την αποτέφρωσή του και κυρίως να µην επιτρέψουν τον αποκεφαλισµό του νεκρού του 

(Σουητώνιος, "Νέρων", XLIX, 4). Βλ. επίσης και σηµ. 93. 

324 Τίτος Λίβιος, που τον παραθέτει ο Σενέκας ο Πρεσβύτερος στο Suasoriae, VI, 17. Είναι 

χαρακτηριστικό πως το µένος, σύµφωνα µε τον Τίτο Λίβιο η ανόητη σκληρότητα ("nec satis stolidae 

crudelitatis militum fuit"), των στρατιωτών είναι τόση, ώστε του κόβουν και τα χέρια που έγραψαν 

τους πολιτικούς λόγους. Ο διαµελισµός έτσι γίνεται µεγαλύτερος, η καταστροφή του σώµατος είναι 

επίδειξη νίκης και τιµωρίας και µάλιστα τιµωρίας σε εκείνο το σηµείο του σώµατος που  "έσφαλλε" ή 
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ωσαύτως και την ζωή και την ελευθερία και συνάδει µε το ερώτηµα τι είναι ακριβώς 

ένας δούλος για τον Ρωµαίο" παρατηρεί η Amy Richlin στη µελέτη της " Cicero' s 

head"325. Ο αποκεφαλισµός είναι όνειδος για τον υφιστάµενο την τιµωρία, που εκείνη 

τη στιγµή και από εκείνη τη στιγµή, γίνεται δούλος, χάνει το αυτεξούσιο, δεν είναι 

παρά ένα κεφάλι, στην κατοχή του αποκεφαλιστή του ή του αυτοκράτορα στον οποίο 

αυτό προσφέρεται. Caput326 ήταν επίσης και µια µετωνυµία για τον δούλο (όπως 

περίπου και σε νεότερες συγχρονίες της ελληνικής λέµε "κεφάλια" εννοώντας 

δουλευτές και "µπιστικούς" αλλά και ζώα).   

***

 Στην τιµωρία του Σηιανού, παρουσιάζεται η καταστροφή των εικόνων 

(imagines). Οι εικόνες αυτές   είναι ένα µοναδικό φαινόµενο  στους περιµεσόγειους 

πολιτισµούς  και εγκυστώνουν την ιστορία της οικογένειας. Καθώς οι θεοί των 

Ρωµαίων δεν έχουν ως επί το πλείστον θνητά παιδιά, οι επιφανείς Ρωµαίοι, που 

ζητούν ένα παρελθόν για να στηρίξουν εκεί την ευγένεια, έχουν περί πολλού τις 

εικόνες, ζωντανό βιβλίο του οικογενειακού τους µυθιστορήµατος, αναπαράσταση του 

                                                                                                                                                                      
που προκάλεσε τη βλάβη. Μάλιστα, χωρίς, το πιθανότερο, οι στρατιώτες αυτοί να το συνειδητοποιούν, 

θυµίζουν ειρωνικά πόσο είχε επιµείνει ο ρήτορας στην ανάλυση της Lex Porcia, του νόµου δηλαδή 

που απαγόρευε τις  σωµατικές τιµωρίες για τον Ρωµαίο  πολίτη, όταν υπερασπιζόταν τον Rabirius. Τον 

αποκεφαλισµό του Κικέρωνα βρίσκουµε επίσης στον Πλούταρχο ("Κικέρων", 70) σε µια ποιητική 

περιγραφή.  Eίναι προφανές πως και οι δυο δεν αποδέχονται έναν τέτοιο θάνατο για τον Κικέρωνα, 

αλλά για τον Ρωµαίο ιστορικό η αρνητική αντίδραση είναι εντονότερη. Σ' αυτό µπορεί να παίζει επίσης 

ρόλο η µεγαλύτερη χρονική εγγύτητα ως προς το γεγονός. 

325 A. Richlin, "Cicero's Head", σσ.190- 221. 

326 Αλλά συχνά σηµαίνει εν γένει τον άνθρωπο και µάλιστα καθόλου υποτιµητικά. Συχνή προσφώνηση 

στα ελληνικά "φίλη κεφαλή" και στα λατινικά το ακριβές αντίστοιχο "carum caput" αλλά και η 

χριστιανική προσφώνηση "ιερά κεφαλή". Για το γλωσσολογικό παράδειγµα του caput, Χαραλαµπίδου, 

O αποκεφαλισµός των µαρτύρων, σσ. 27-29. 
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παρελθόντος και, κατά την εκφορά τους στην κηδεία, µίµηση αυτού του 

παρελθόντος327. Η καταστροφή τους είναι πράξη ιερόσυλη και ένα είδος damnatio 

memoriae. Πολύ περισσότερο που ο Σηιανός υποχρεώνεται να παρακολουθήσει 

αυτήν την ιεροσυλία. Μάλιστα η θανάτωση του Σηιανού ως φυσικού προσώπου δεν 

είναι αρκετή. Η απόφαση της Συγκλήτου ορίζει και τη θανάτωση των παιδιών του 

(έχουµε δηλαδή επιµήκυνση του χρόνου της τιµωρίας αλλά και του ίδιου του θανάτου 

που τώρα εκτείνεται σε όλη την οικογένεια, µε την έννοια πως η τιµωρία 

περιλαµβάνει και το µέλλον του προσώπου µε τη διακοπή της συνέχειάς του µέσω 

των απογόνων του ). Μάλιστα επειδή η κόρη του ήταν παρθένος, παραδόθηκε 

προηγουµένως στον δήµιο, αφού ένας παράξενος πανάρχαιος νόµος ήθελε να µην 

εκτελείται παρθένος, αλλιώς η εκτέλεσή της εθεωρείτο µίασµα. Γι’ αυτό όταν µια 

γυναίκα παρθένος έπρεπε να εκτελεσθεί, κάποιος, ο δήµιος ή ένας µονοµάχος, 

αναλάµβανε τον βιασµό της, και έπειτα την στραγγάλιζαν συνήθως ή την παρέδιδαν 

στα θηρία328, ώστε να µην καταλυθεί ο νόµος που οι ρίζες του χάνονται στο χρόνο 

και οι καταβολές του είναι θρησκευτικές.  

 Ο Καλιγούλας  " καθαίρεσε πολλούς άνδρες αριστοκρατικής γενιάς ('honesti 

ordinis') στιγµατίζοντάς τους το σώµα329 και έπειτα τους καταδίκασε να εργαστούν σε 

µεταλλεία ή τους έριξε στα άγρια θηρία ή τους φυλάκισε σε κλουβιά πεσµένους στα 

                                                           
327 Για τις imagines και τις νεκρικές µάσκες φορεµένες από ηθοποιούς, Fl. Dupont,  L' acteur-roi, σσ. 

27-29. 

328 π.χ. Σουητώνιος, "Τιβέριος", LXI, 5. 

329 O στιγµατισµός αποτελoύσε σηµάδι διαπόµπευσης και µιας τιµωρίας  που επέφερε µόνιµη ντροπή 

και ατίµωση σε όποιον τον υφίστατο. Όταν κάποιος δεν είχε καταδικαστεί σε θάνατο, µπορούσαν να 

του κάνουν ένα σηµάδι, στο µέτωπο ή σε άλλο σηµείο εµφανές και διακριτό, ώστε να κουβαλάει για 

πάντα το στίγµα και την ταπείνωση. C.P. Jones, "Stigma: tatooing and branding in Graeco-Roman 

antiquity", JRS, 77, 1987, σσ.139-155. 
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τέσσερα σαν τα ζώα ή τους κατατεµάχισε"330. Ο ίδιος πάλι καταδίκασε ένα ιππέα να 

ριχτεί στα θηρία -οι θηριοµαχίες ήταν από τα αγαπηµένα θεάµατα του Καλλιγούλα, 

αλλά και του ρωµαϊκού λαού, και συχνά καταδίκαζε σε θηριοµαχίες. Η κάθοδος ενός 

µέλους της τάξης των ιππέων στην αρένα για να θηριοµαχήσει, θα πρέπει να ήταν ένα 

εξαιρετικό θέαµα, αφού υποβίβαζε ταυτόχρονα τον  υψηλό κατάδικο στη θέση του 

δούλου. Ο   δυστυχής   του παραδείγµατος φώναζε για την αθωότητά του και ο 

αυτοκράτορας διέταξε να του κόψουν τη γλώσσα πρώτα και µετά να τον ξαναρίξουν 

στα θηρία331. ∆ηλαδή ο Καλιγούλας πρόσθεσε µια ακόµη ατίµωση στην αρχική: να 

βασανιστεί και να ακρωτηριαστεί, όπως ένας κοινός δούλος. 

 Είναι αλήθεια πως ο δικαστικός ρόλος του αυτοκράτορα ήταν  µεγάλος. 

Ασκούσε δικαστική εξουσία και στο όνοµά του την ασκούσανν και οι αξιωµατούχοι 

του όπου δει στην αυτοκρατορία332. Οι δίκες ήταν δηµόσιες : ο κατηγορούµενος333 

ανέβαινε σε ειδική εξέδρα που ήταν τοποθετηµένη απέναντι από το ψηλότερο 

δικαστικό βήµα και σε τέτοιο σηµείο που ερωτώντες και ερωτώµενοι να είναι ορατοί 

από το πλήθος, ενώ οι ερωταποκρίσεις έµοιαζαν µε διάλογο σε θεατρικό έργο. Το 

πλήθος που παρακολουθούσε, έπαιζε το ρόλο του στην εξέλιξη της δίκης, αφού 

µπορούσε να συµβάλει κατά κάποιο τρόπο στην καταδίκη ή την αθώωση ενός 

κατηγορουµένου. Ο κόσµος, ειδικά στις επαρχίες, γνώριζε ίσως περισσότερο τον 

                                                           
330 Σουητώνιος  "Καλλιγούλας", XXVII, 3. 

331 ibid., XXVII, 4. 

332 P. Garnsey, "The criminal jurisdiction of Governors" Journal of Roman Studies. 58, (1968), σσ.51-

59 D. Potter, "Performance, Power, and Justice in the High Empire", σσ. 129-159. Εξαιρετική πηγή για 

τη λειτουργία των δικαστηρίων και τη διεξαγωγή ανάκρισης και δικών τα µαρτυρολόγια. 

333 Περιµένοντας τη δίκη τους, συνηθιζόταν να φορούν µαύρα και να αφήνουν γένι, σηµειώνει ο 

Lieberman "Roman legal institutions in Early Rabbinics and in the Acta Martyrum" (JQR, 35, 1944-45, 

σ. 11) στο D. Potter, "Performance, Power, and Justice in the High Empire",  σ. 147. 
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κυβερνήτη-δικαστή, παρά τον στρατηγό, πράγµα που αργότερα φάνηκε στην 

χριστιανική εικονογραφία και υµνολογία, όπου ο Θεός είναι περισσότερο απ' όλα 

δικαστής, κρίνει ή θα κρίνει, αποδίδει ή θα αποδώσει δικαιοσύνη, ένας παντοδύναµος 

οφθαλµός "ος τα πανθ' ορα", και αυτή του η δικαιοδοσία υπερτερεί των 

υπολοίπων334. 

  Τα προηγούµενα, βέβαια, παραδείγµατα, και εκατοντάδες άλλα που 

µπορούµε να ανιχνεύσουµε ακόµα και µε ένα γρήγορο διάβασµα των πηγών, τόσα 

πολλά είναι, δείχνουν περισσότερο µια τάση αυθαιρεσίας του αυτοκράτορα στην 

απονοµή δικαιοσύνης και τις πολιτικές διαµάχες. ∆είχνουν επίσης τη χρήση του 

πλήθους από τον πολιτικό αντίπαλο του κατηγορουµένου ευγενούς. ∆εν αίρουν τον 

κανόνα που είδαµε να διατυπώνεται µε ακριβόλογη διάθεση στα νοµικά κείµενα που 

παραθέσαµε. Οι πιο αυστηρές και σκληρές ποινές (σταύρωση, θάνατος στη φωτιά, 

ρίψη στα θηρία αλλά και έµµεσες θανατικές καταδίκες, όπως η καταναγκαστική 

εργασία στα µεταλλεία ) φυλάσσονται για τα µέλη των κατώτερων τάξεων και τους 

δούλους.  Η έλευση και η εγκαθίδρυση του χριστιανισµού δεν άλλαξε τα πράγµατα, 

ειδικά για τους δούλους. Τα νοµικά διατάγµατα που εγκαλούν τους δεσπότες να 

συµπεριφέρονται ανθρώπινα στους δούλους και απειλούν µε βαριές τιµωρίες τους 

παραβάτες τους, περισσότερο δείχνουν πως η τακτική απέναντι στους δούλους 

συνεχίζεται παρά µια προσπάθεια εξανθρωπισµού του δικαίου335. 

                                                           
334 Ο χριστιανικός Θεός, ο Ρωµαίος αυτοκράτορας και η δικαστική εξουσία ως κατοχυρώνουσα τη 

µοναδικότητα και την εξουσία τους παρουσιάζονται από τη M. Gleason, "Truth Contests and Talking 

Corpses" in Porter, J. (ed.), Construction οf the classical body,σ.  299. 

335 Η χριστιανική αντίληψη δεν αµφισβήτησε το θεσµό της δουλείας ούτε η προτεραιότητά του 

χριστιανισµού ήταν ο προσυλητισµός των δούλων, όπως δεν ήταν ούτε τα κατώτερα στρώµατα ο 

προνοµιακός συνοµιλητής του. Το θέµα της χειραφέτησης συζητείται αλλά όχι συστηµατικά. Συνήθως 

αν και όποτε προκύπτει ζήτηµα. Οι χριστιανοί δούλοι οφείλουν να φροντίζουν την µεταθάνατον ζωή 
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 Αν για κάποιο λόγο σταθήκαµε περισσότερο σ' αυτήν την κατηγορία τιµωριών 

ή εκτέλεσης ποινών είναι γιατί µε αυτά αποδεικνύεται η ορθότητα της θέσης που 

διατύπωσε η Coleman περί της αποκοπής του καταδίκου από την κοινωνική του τάξη, 

την έλλειψη αλληλεγγύης που θα όφειλαν να επεδείκνυαν προς αυτόν τα µέλη της 

ίδιας τάξης. Κανένας υψηλόβαθµος ρωµαίος πολίτης δεν θα ήθελε να δει µέλη της 

τάξης του να υφίστανται τιµωρίες που άρµοζαν σε κατώτερες τάξεις. Έτσι, όταν τις 

υφίστανται, έχουν ουσιαστικά εκπέσει, είναι πλέον αντικείµενα χλευασµού και 

εγκυστώνουν επίσης ένα διπλό τρόµο: παραδείγµατα προς αποφυγήν από τη µια, και 

ο τρόµος του ξεπεσµού από την άλλη.  Υπό µια τέτοια οπτική µπορεί να γίνει 

κατανοητή και η βίαιη επίθεση του πατέρα της Βίβιας Περπέτουα, όταν αυτή αρνείται 

να τον υπακούσει και να εγκαταλείψει το χριστιανισµό: ∆εν είναι πια η κόρη του, δεν 

ανήκει στον κόσµο του.  

 Φυσικά, θα µπορούσε µια τέτοια έλλειψη έµπρακτης επίδειξης αλληλεγγύης 

να ήταν προϊόν φόβου και όχι πραγµατικής συναίνεσης αλλά η σιωπή των πηγών 

έστω και για κάποιες εξαιρέσεις είναι χαρακτηριστική. Βεβαίως, πρέπει πάντα να 

θυµόµαστε πως πηγές φιλοσυγκλητικές, όπως είναι οι βιογράφοι (π.χ. Σουητώνιος),  

χρησιµοποιούν τις καταδίκες αυτές για να στηλιτεύσουν κάποιους αυτοκράτορες και 

ο τρόπος παρουσίασης των σχετικών ιστοριών δείχνει µια διάθεση συµπάθειας προς 

                                                                                                                                                                      
τους και όχι την επίγεια. Οι περισσότερες καταδίκες της δουλείας δεν γίνονται λόγω αρχών αλλά από 

ανθρωπιστική διάθεση και δεν είναι τυχαίο που δυο  σηµαντικές τέτοιες καταδίκες, τουλάχιστον µε 

αιτήµατα που δείχνουν να ξεπερνούν έναν εν γένει ανθρωπισµό,  προέρχονται από απόκρυφα 

ευαγγέλια που δεν θεωρήθηκαν ικανά, για άλλους λόγους βεβαίως, να µπουν στον κανόνα της 

Εκκλησίας (Πράξεις  Θωµά, 83,  Πράξεις Πέτρου, 28). Πβ. ∆. Κυρτάτας,   Επίκρισις,Η κοινωνική δοµή 

των χριστιανικών κοινοτήτων από τον πρώτο έως τον τρίτο αιώναΙ, σσ.66-138. Γενικότερα για τη 

δουλεία, του ιδίου,  ∆ούλοι, δουλεία και δουλοκτητικός τρόπος παραγωγή. 
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τα θύµατα και πρόκλησης αποτροπιασµού στον αναγνώστη τους. Μια µαρτυρία 

χριστιανική επίσης δείχνει ότι το πλήθος µπορεί κάποτε να συµπάσχει, ειδικά όταν το 

θύµα είναι γυναίκα, και µάλιστα µητέρα. Πρόκειται για την περίπτωση του µαρτυρίου 

της Αγαθονίκης336, όπου το πλήθος προσπαθεί να αποτρέψει την µελλοµάρτυρα 

υπενθυµίζοντάς της το γιο της, �λέησόν σου τ�ν υ��ν σου. Όµως και εδώ 

έχουµε ένα αδιάκριτο κοινωνικά πλήθος αλλά και τη φόρτιση που δηµιουργεί η 

πιθανότητα θανάτου µιας νέας µητέρας. Την ίδια στιγµή, εκατοντάδες άλλα 

παραδείγµατα δείχνουν πως τέτοια πλήθη µπορούν να οδηγήσουν ένα κατηγορούµενο 

στο θάνατο ακόµα και παρά την αντίθετη γνώµη των αρχών, όπως, τουλάχιστον 

σύµφωνα µε τα Ευαγγέλια, συνέβη µε την καταδίκη του Ιησού και τον Πόντιο 

Πιλάτο.  

 Θα πρέπει πάντως να δούµε µια ενδιαφέρουσα για το θέµα που συζητάµε 

περίπτωση. Πρόκειται για τους εισπηδήσαντες χριστιανούς, αυτούς δηλαδή τους 

θεατές του αµφιθεάτρου που οι χριστιανικές πηγές, συνήθως µαρτυρολόγια, 

παρουσιάζουν να οµολογούν την πίστη τους παρακινηµένοι από το µαρτύριο που 

παρακολουθούν, να δικάζονται, να καταδικάζονται και να εισέρχονται στην αρένα, 

ξαφνικά και απροειδοποίητα, λένε τα χριστιανικά κείµενα, για να µαρτυρήσουν και 

αυτοί υπέρ της πίστης τους, όπως συνέβη µε την Αγαθονίκη, που προστέθηκε στο 

µαρτύριο του Κάρπου και του Παπύλου. Καµιά φορά µάλιστα οι πηγές κάνουν λόγο 

και για µεταστροφές εθνικών, όπως στο  Μαρτύριον των εν Σεβαστεία Τεσσαράκοντα.. 

Για το φαινόµενο δεν ξέρουµε πολλά και σίγουρα δεν µπορούµε να µιλήσουµε για 

την έκτασή του από τις πληροφορίες που εκµαιεύουµε από πηγές που συνήθως είναι 

περιγραφές µαρτυρίων.  Έστω, όµως κι έτσι, πάντως, οι πηγές που µιλούν γι' αυτές τις 

περιπτώσεις δεν κάνουν πάντα ξεκάθαρο λόγο για την κοινωνική καταγωγή των 

                                                           
336 op.cit. 43. 
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µαρτύρων αυτού του τύπου, ώστε να µπορούµε να δούµε έστω και µια πινελιά 

ταξικής αλληλεγγύης στο ζήτηµα. Οι χριστιανικές πηγές, στρατευµένες και θυµικές 

περισσότερο, µε την καταγραφή του φαινοµένου των εισπηδησάντων, που αναφέρουν 

µε θαυµασµό και παραδειγµατική διάθεση, όχι µόνο δε δηµιουργούν την αίσθηση  

της αποµόνωσης του θύµατος αλλά το αντίθετο, µάλλον επιχειρούν να 

δηµιουργήσουν την εντύπωση µιας ιδιάζουσας αίσθησης κοινότητας.  Συχνά στα 

κείµενα των µαρτυρίων διαβάζουµε απαντήσεις των µελλοµαρτύρων που δείχνουν 

πως έχουν αντικαταστήσει την οικογενειακή ή εθνική καταγωγή,  µε την θρησκευτική 

τους πίστη. Η ιδιότητα του χριστιανού επικαλύπτει κάθε άλλη, γίνεται όνοµα, 

οικογένεια, πατρίδα. Έτσι όταν ο Σάγκτος ερωτάται το όνοµά του και όλα όσα τυπικά 

ερωτάται ο κατηγορούµενος σε µια δίκη337, αυτός: 

[… …] τοσαύτ� �ποστάσει �ντιπαρετάξατο  α�το�ς, �στε µήτε τ� 

�διον κατειπε�ν �νοµα  µήτε �θνους, µήτε πόλεως �θεν �ν, µήτε 

ε� δουλος � �λεύθερος ε�η, �λλ� πρ�ς πάντα τ� �περωτώµενα  

�πεκρίνατο τ� ρωµαϊκ� φων�, 'Χριστιανός ε�µί ' . το�το κα� �ντ� 

ονόµατος κα� �ντ� πόλεως  κα� �ντ� γένους κα� �ντ� παντός 

�παλλήλως �µολόγει [… …].338

                                                           
337 D. Potter, "Performance, Power, and Justice in the High Empire", σσ. 129-159 και ειδικά, σσ. 147-

155. 

338 Μαρτύριον των εν Λουγδούνω τελειωθέντων,  20. Οι χριστιανοί βλέπουν τον εαυτό τους ως πολίτες 

όχι της αυτοκρατορίας αλλά του επίγειου κόσµου άµα και ως πολίτες του ουράνιου (Kυρτάτας, 

Παιδαγωγός, Η ηθική διαπαιδαγώγηση στην Ύστερη Ελληνική Αρχαιότητα, σσ.31-34). Πβ. τη συζήτηση 

περί της έννοιας "τέκνον" που υπονοείται στο  Μαρτύριον Κάρπου, Παπύλου και Αγαθονίκης, 28-32 

(βλ. και σελ. 261),  την οµολογία της Περπέτουας στον πατέρα της, Μαρτύριον Περπέτουας και 

Φηλικητάτης 3, 1-2,  Μαρτύριον ∆ασίου, 6 κ. α. µε µικρές αποκλίσεις. Οι ίδιες οι χριστιανικές 

κοινότητες είναι από την αρχή καλά οργανωµένες (σύµφωνα µε πρότυπα που βρήκαν έτοιµα στον 

ελληνορωµαϊκό κόσµο και ειδικά τις εταιρείες του ελληνικού κόσµου και τα collegia του ρωµαϊκού, R. 

Wilken, The christians as the Romans saw them, σσ. 31-47.). Επιχειρούν να εξυπηρετήσουν όλες τις 
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Τα χριστιανικά κείµενα µεταθέτουν το ζήτηµα της στέρησης αλληλεγγύης από το 

κοινωνικό επίπεδο στο θρησκευτικό. Ενοποιούν κατά κάποιο τρόπο τη ρωµαϊκή 

κοινωνία, αποσιωπώντας τις εσωτερικές της αντιθέσεις και την αντιµετωπίζουν ως 

ένα ενιαίο σύνολο υπό τη θρησκευτική της ιδιότητα που της αποδίδουν: εθνικοί, 

ειδωλολάτρες, έστω µη χριστιανοί. Μάλιστα τα ίδια κείµενα ηρωοποιούν τους 

χριστιανούς µάρτυρες και µετατρέπουν την infamia που  φέρνει η καταδίκη και ο  

τρόπος θανάτου σε έπαινο. Ο θάνατος είναι η αµοιβή του µάρτυρα, όσο πιο 

βασανιστικός και δηµόσιος, τόσο καλύτερα, τόσο η θυσία µεγαλύτερη και ο 

παραδειγµατισµός των υπολοίπων αποτελεσµατικότερος. Η παραδειγµατική 

διάσταση φεύγει από την ποινή και πηγαίνει στο θάνατο. Οι χριστιανοί συγγραφείς 

εξαφανίζουν το νοµικό µέρος των µαρτυρίων, εµφανίζουν το θάνατο των χριστιανών 

όχι ως προϊόν εφαρµογής νόµων αλλά ως θηριώδη παρατυπία των αρχών του δικαίου.  

  

 Β. Μονοµαχίες και µονοµάχοι: µια αντίφαση στον κόσµο της αρένας 

Ανάµεσα στις εκδηλώσεις της αρένας µία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

εξαιτίας µιας εσωτερικής αντίφασης µε την οποία επενδύονται οι µετέχοντες σ'  

αυτήν. Πρόκειται για τις µονοµαχίες, για την σώµα µε σώµα πάλη µεταξύ ανθρώπων.   

∆εν πρόκειται ουσιαστικά για µια διακριτή δραστηριότητα, κάτι ξεχωριστό και 

ιδιαίτερο, απ' όσα ήδη αναφέραµε. Το αντίθετο µάλιστα339. Οι µονοµαχίες είναι µέρος 

                                                                                                                                                                      
ανάγκες των µελών τους, όχι µόνο τις πνευµατικές αλλά και τις υλικές, ("το 250 η εκκλησία της Ρώµης 

συντηρούσε 1500 χήρες και ορφανά", γράφει ο P. Brown) δηµιουργώντας µια αίσθηση αυθυπαρξίας 

και αυτάρκειας και συγκροτώντας αργά αλλά σταθερά ένα διακριτό "εµείς" µέσα στον κόσµο των 

ρωµαϊκών πόλεων. P. Brown,  Ο κόσµος της Ύστερης Αρχαιότητας 150-750 µ.Χ, (1998), κυρίως σσ.66-

74, Ο ρόλος των γυναικών στις χριστιανικές κοινότητες στο St. Davies, The revolt of the widows, The 

social world of the Apocryphal Actes. 

339 Σενέκας, 7η προς Λουκίλιον Επιστολή. 
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του πλέγµατος δηµόσιων θεαµάτων της αρχαίας Ρώµης. Συνυπήρχαν µε µίµους, 

σταυρώσεις, ναυµαχίες και ό,τι άλλο σχετικό. Αν τις αποµονώνουµε και τις 

παρουσιάζουµε διακριτά, το κάνουµε για τον πραγµατικά µοναδικό ρόλο του 

µονοµάχου µέσα στη ρωµαϊκή κοινωνία.  

Είναι αλήθεια πως οι µονοµαχίες, τα munera gladiatoria, ενώ ξεκίνησαν ως 

προσφορά τιµών σε επιφανείς νεκρούς, γρήγορα πήραν µια ιδιάζουσα πολιτική 

σηµασία. Η καταγωγή τους είναι αρκετά ασαφής.  Αρχικά θεωρήθηκε ότι κατάγονταν 

munera gladiatoria  από την Ετρουρία. Ο Τερτυλλιανός στο 

σύγγραµµά του De Spectaculis µιλά για τον θεό των θεαµάτων, "το θεό µε το σφυρί" 

που παλιότεροι µελετητές θεώρησαν  πως πρόκειται για τον ετρουσκικό Charun (το 

αντίστοιχο του ελληνικού Χάροντα). Μελέτες νεότερων εποχών ταύτισαν τον θεό της 

αρένας µε τον ελληνικό Ερµή. Ο Τερτυλλιανός πάντως διευκόλυνε τους ιστορικούς 

µιας τάσης της ιστοριογραφίας να αποδίδει  σε κάθε βαρβαρότητα (εντός ή εκτός 

εισαγωγικών), σε κάθε φαινόµενο που αµαύρωνε την εικόνα που θα ήθελαν οι 

µελετητές  για τον ρωµαϊκό, τον ελληνορωµαϊκό καλύτερα, κόσµο ετρουσκικές 

καταβολές (οι Ετρούσκοι αποτέλεσαν για αιώνες το βάρβαρο άλλο του ρωµαϊκού 

κόσµου). Νεότεροι µελετητές µιλούν για καµπανική ή σαµνιτική καταγωγή340. Όσο 

αβέβαιη κι αν είναι πάντως η γεωγραφική καταγωγή αυτών των θεαµάτων, είναι 

απολύτως εξακριβωµένη και σίγουρη η καταγωγική σχέση τους από το θάνατο: οι 

αγώνες µεταξύ των µονοµάχων υπήρξαν εξ αρχής ένας munus mortis, µια προσφορά 

στους νεκρούς και µάλιστα σε επιφανείς νεκρούς. Η στενή σχέση τους µε το θάνατο 

                                                           
340 G. Ville, La gladiature en Occident des origines  a la mort de Domitien, σσ. 35-42 και J.C Golvin, 

L' amphitheatre romain: Essai sur la theorisation de sa forme et de ses fonctions, (1988), v. 1, 15-17. 

Πολύ καλή επισκόπηση των απόψεων για την καταγωγή και την εξέλιξη των αιµατηρών θεαµάτων D. 

Kyle,Spectacles of Death , σσ.43-49. 
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φαίνεται επίσης και από την προσπάθεια κάποιων αρχαίων συγγραφέων να τους 

συνδέσουν µε ανθρωποθυσίες341.   

 Η κατηγοριοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων ως munus και όχι ως ludi τα 

διέκρινε αυτοµάτως από άλλα θεάµατα, όπως ιπποδροµίες (ludi circenses) και  οι 

θεατρικές παραστάσεις (ludi scaenici). Τα ludi έχουν να κάνουν µε την έννοια του 

παιχνιδιού. Αντίθετα η λέξη  munus, που παράγεται από µια σανσκριστική ρίζα mu – 

που σηµαίνει εν γένει άµυνα ( από όπου και το ελληνικό αµύνω, και το λατινικό 

moenia ή  munia, τείχη), δηλώνει την προσφορά, το δώρο, την υπηρεσία . στο 

σηµασιολογικό παράδειγµά του περιλαµβάνει ακόµα και σηµασίες που καλύπτουν 

µέρος της αρχαιοελληνικής  λειτουργίας342. Όλ’ αυτά µπορούν να οδηγήσουν σε πολύ 

ενδιαφέρουσες ερευνητικές ατραπούς και να ενισχύσουν την άποψη ότι τα θεάµατα 

αυτά υπήρξαν µια πολύπλευρη προσφορά, τόσο προς τους νεκρούς όσο και προς τους 

ζωντανούς, προσφορά αίµατος, προσφορά ζωής, που λειτουργεί ως άµυνα απέναντι 

στα διασπαστικά στοιχεία της ρωµαϊκής κοινωνίας: µοιράζονται όλοι την αγριότητα 

του θανάτου και της ενοχής, παραµένοντας στην πλευρά της ζωής που έτσι 

                                                           

341 π.χ.  Servius, Aeneid, 3.67. Πβ. C. Barton, "The scandal of the arena", Representations, 27, Summer 

1989, σσ. 1-36, όπου όµως οι διαφοροποιήσεις µεταξύ ανθρώπινης θυσίας και τελετουργικού θανάτου 

είναι µάλλον δυσδιάκριτες και η συγγραφέας, παρά τις ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες ως ένα σηµείο 

αναλύσεις της, µε µια τάση προς την ιστορική ψυχολογία, φτάνει σε υπερβολές και αναιτιολόγητα 

συµπεράσµατα. Για την ανθρωποθυσία, D. Hugues, Human sacrifice in Ancient Greece, πλούσια 

καταγραφή πηγών, κατάδειξη των λεπτών διαφοροποιήσεων ανάµεσα σε γειτνιάζουσες έννοιες, όµως 

ο σκεπτικισµός του, που φτάνει στα όρια της άρνησης, για το ρόλο και τη διάδοση της ανθρωποθυσίας, 

είναι υπερβολικός. Την πιθανότητα ανθρωποθυσιών  στα χρόνια µετά την αρχή της χρονολογίας µας 

αρνείται  η Rousselle, Porneia, σσ. 124-128. Ειδικά για τις θυσίες παιδιών ως µέσο σωτηρίας, 

Rousselle, Porneia,  σσ.106-127. 

342 Για τη σηµαντική ποικιλία της λέξης munus , Ville, La gladiature en Occident, σσ. 72-78.  
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διασφαλίζεται, µετατρέποντας την αρένα σ’ ένα τείχος που προστατεύει τη ρωµαϊκή 

κοινωνία και, άρα,  ενέχουν την έννοια του ορίου, που παίζει τόσο σηµαντικό ρόλο σε 

µια κοινωνία σαν την ρωµαϊκή. Όπως περίπου ο πρωτόγονος κυνηγός µοιράζεται µε 

τη φυλή την ενοχή για το φόνο του θήραµατος που θα χρησιµεύσει ως τροφή343. Την 

πιο επιγραµµατική ίσως διατύπωση της παραπάνω παρατήρησης αλλά και την 

επιβεβαίωσή της θα βρούµε στον Φρόντωνα (ΙΙ, 216) που σηµειώνει πως δύο 

πράγµατα κρατούν ενωµένο τον ρωµαϊκό λαό: οι χορηγήσεις σίτου και τα θεάµατα. Ο 

έλεγχος εξασφαλίζεται τόσο από την εξάρτηση για την παροχή τροφής όσο και από 

την παροχή διασκέδασης. Άλλωστε τα  ludi διεξάγονταν σε καθορισµένες 

ηµεροµηνίες, αντίθετα τα munera δεν είχαν ορισµένη εποχή τέλεσης. Η ασταθής 

επαναληπτικότητα τα έκανε αποτελεσµατικότερα ως φορείς ελέγχου, η αναµονή 

περισσότερα  ελκυστικά και επιθυµητά. Η λατρεία των Ρωµαίων για τις διοργανώσεις 

του είδους έφτανε τα όρια της εξάρτησης344. 

  Οι πρώτοι αγώνες µονοµάχων θεωρούµε ότι έγιναν το 264 π.Χ. Τους 

διοργάνωσαν οι γιοι του Ιούνιου Βρούτου345 προς τιµήν του νεκρού του πατέρα. Σ’ 

αυτούς έλαβαν µέρος τρία ζεύγη µονοµάχων. Τη σεµνή αρχή ακολούθησαν κι άλλοι, 

                                                           
343 Για το θέµα, W. Burkert, Homo necans, The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and 

Myth, (1983), αν και οι βιολογικές ρίζες της θεωρίας του συγγραφέα µας δηµιουργούν ενστάσεις. 

344 Πβ. την έξοχη περιγραφή του Αυγουστίνου, Confessiones, VI, 7-8 που θυµίζει συµπεριφορές 

εξαρτηµένου από ουσίες. 

345 Ο ∆έκιµος Ιούνιος Βρούτος Πέρα ήταν ύπατος της Ρώµης το 266 π.Χ. . Πληροφορίες γι’ αυτόν τον 

munus έχουµε από τον Βαλέριο Μάξιµο (: gladiatorium munus primum Romae datum est  in foro 

boario App. Claudio Q. Fulcio consulibus.  Dederunt Marcus et Decimus filii Bruti Perae funebri 

memoria patris cineres honorando [...],  2.4.7) [ελ. µτφρ.: Η πρώτη µονοµαχία στη Ρώµη δόθηκε στην 

Αγορά των Βοοειδών επί υπατείας Απ. Κλαυδίου και Κ. Φουλκίου. Την διοργάνωσαν ο Μάρκος και ο 

∆έκιµος, γιοι του  Βρούτου Πέρα για να τιµήσουν τη µνήµη του πατέρα τους]και από τον Τίτο Λίβιο 

(περίληψη του 16ου βιβλίου).  
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πολλοί παρόµοιοι αγώνες, όλοι προς τιµήν κάποιου επιφανούς νεκρού ή 

διοργανωµένοι τουλάχιστον από κάποιον σηµαντικό Ρωµαίο µε σκοπό να τιµήσει τη 

µνήµη κάποιου οικείου του ή κάποιου σπουδαίου Ρωµαίου µε τον οποίον τον 

συνέδεαν δεσµοί αίµατος ή φιλίας. Με το πέρασµα των χρόνων όµως, ο αριθµός των 

συµµετεχόντων σ’ αυτούς τους αγώνες ολοένα και µεγάλωνε. Μεγάλωνε επίσης και η 

συχνότητα τέτοιων αγώνων346. Το 174 π.Χ. ο Τίτος Φλαµινίνος διοργάνωσε munus 

προς τιµήν του νεκρού πατέρα του στον οποίο συµµετείχαν 74 άνδρες. Παράλληλα µε 

το θέαµα προέβη σε δηµόσια διανοµή κρέατος, διοργάνωσε µεγάλο δείπνο και  

θεατρικές παραστάσεις. Ήταν από τις εντυπωσιακότερες εκδηλώσεις εκείνης της 

χρονιάς, τόσο εντυπωσιακή που ο Τίτος Λίβιος ένιωσε την ανάγκη να αναφερθεί 

αρκετά εκτεταµένα σ’ αυτήν και να τονίσει το γεγονός ότι κράτησε 4 ηµέρες: 

 Munera gladiatorum eo anno aliquot, parva alia, data; unum ante cetera insigne  fuit T. 

Flaminini, quod mortis causa patris sui cum visceratione epuloque et ludis scaenicis  

quadriduum dedit. Magni tum muneris ea summa fuit quod per triduum quattuor et 

septuaginta homines pugnarint.347  

Προφανώς ο Τ. Φλαµινίνος τίµησε δεόντως τον πατέρα του και έγινε ιδιαίτερα 

αγαπητός στο λαό του οποίου µάλιστα το διαιτολόγιο δεν ήταν ιδιαίτερα πλούσιο σε 

ζωικές πρωτεϊνες και τέτοιες διοργανώσεις αποτελούσαν επίσης και πηγή τροφής348. 

Φαίνεται µάλιστα πως από νωρίς αυτές οι τιµητικές για το νεκρό εκδηλώσεις είχαν ως 

                                                           
346 Για µια πολιτική εξήγηση του φαινοµένου, D. Kyle, Spectacles of Death, σ. 47. 

347 Τίτος Λίβιος, 41.28.11. 

348 Οράτιος, Satires, 2, όπου ένας µωροφιλόδοξος αφήνει εντολή στους κληρονόµους του να 

διοργανώσουν προς τιµήν του munus και να παραθέσουν γεύµα. Η χρήση των νεκρών ζώων από τις 

θηριοµαχίες ως τροφή, Kyle, Spectacles of Death, σσ. 197-194. 
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σκοπό να αυξήσουν τη δηµοτικότητα του προσώπου που πρόσφερε το θέαµα, και το 

οποίο  έτσι θα προωθούσε τις πολιτικές του φιλοδοξίες ή την κοινωνική του θέση349.  

 Η Σύγκλητος αναγκάσθηκε να επιβάλλει περιορισµούς στον Ιούλιο Καίσαρα 

για τον αριθµό µονοµάχων, όταν αυτός εξέφρασε την επιθυµία να διοργανώσει ένα 

εξαιρετικό θέαµα, λίγο πριν ξεσπάσει η εµφύλια διαµάχη του µε τον Ποµπήιο. Το 

γεγονός περιγράφει ο Σουητώνιος: 

Επιπλέον, ο Καίσαρ πρόσθεσε και έναν αγώνα µονοµάχων, αλλά µε κάπως µικρότερο αριθµό 

αντιπάλων από εκείνον που είχε αρχικά σχεδιάσει. Και τούτο γιατί τόσο πολύ τροµοκράτησε 

τους αντιπάλους του το πολυάριθµο σώµα που είχε συναθροίσει από παντού, ώστε να 

καθορίσουν εκείνοι µε νόµο έναν αριθµό µονοµάχων, ανώτερο του οποίου κανείς δεν είχε το 

δικαίωµα να διατηρεί στη Ρώµη.350

Τα ζεύγη των µονοµάχων, στον αγώνα που αναφέρει ο Σουητώνιος, έφτασαν τελικά 

τα τριακόσια, ωστόσο η πληροφορία αυτή έχει και άλλες ενδιαφέρουσες 

υποδηλώσεις, πολύ χρήσιµες για την εξέλιξη του φαινοµένου. Ο µεγάλος αριθµός των 

µονοµάχων φόβισε τους πολιτικούς αντιπάλους του Καίσαρα, διατείνεται,  γιατί ήταν 

δυνατόν ίσως να χρησιµοποιηθούν ως στρατιωτικό σώµα σε φαύλες πολιτικές 

επιδιώξεις. Κάτι τέτοιο ωστόσο µάλλον φαντάζει ως µακρινή πιθανότητα, αφού οι 

µονοµάχοι προέρχονταν κυρίως από αιχµαλώτους στρατιώτες ηττηµένων στρατών, 

από δούλους, ενώ ένας ηγέτης του µεγέθους του Καίσαρα είχε σίγουρα άλλες πηγές 

για την συγκέντρωση αξιόµαχων στρατιωτών, πιστών σ’ αυτόν, που θα ήταν έτοιµοι 

να πεθάνουν για την πραγµάτωση των πολιτικών του βλέψεων. Αυτό που µάλλον 

φόβιζε τους αντιπάλους του Καίσαρα ήταν η αίγλη που αποκτούσε και η 

συνεπαγόµενη δύναµη  που κέρδιζε στο λαό, ο οποίος  ήδη έχει εθιστεί σε τέτοιου 

είδους θεάµατα και τα περίµενε για τη διασκέδασή του. Όσο πλουσιότερα ήταν, όσο 

                                                           
349 Wiedemann, Emperors and gladiators, σσ. 6-7. 

350 Σουητώνιος, "Ο αποθεωµένος Ιούλιος"  Χ . 
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θεαµατικότερες οι γιορτές στων οποίων το κέντρο βρίσκονταν, τόσο περισσότερο το 

όνοµα του διοργανωτή κέρδιζε σε κύρος. Αυτό το κατάλαβαν πολύ  γρήγορα οι 

αυτοκράτορες και µε µια λαϊκίστικη πολιτική, που στηριζόταν ακριβώς στην άφθονη 

προσφορά θεαµάτων, έπαιρναν  το λαό µε το µέρος τους ή αποσοβούσαν, το 

λιγότερο, επικίνδυνες εντάσεις. Ακόµα και ο Αύγουστος, που θεωρείται εξαιρετικά 

µετρηµένος σε ό,τι αφορά τα θεάµατα του είδους, θεώρησε απαραίτητο να αναφερθεί 

στη σχετική του δραστηριότητα στην αυτοβιογραφία του351. Άλλωστε, µε τη γνωστή 

του διορατικότητα, πρώτος αυτός έβαλε σηµαντική τροχοπέδη στη διοργάνωση 

munera από φιλόδοξους συγκλητικούς και άλλους πολιτικούς άνδρες. Ο 

αυτοκράτορας έπαιρνε τον έλεγχο τέτοιων διοργανώσεων στα χέρια του. Όπως 

σηµειώνει ο ∆ίων, οι πραίτορες µπορούσαν να διοργανώνουν το πολύ δύο τέτοιες 

εκδηλώσεις µέσα στο χρόνο της θητείας τους και οι συµµετέχοντες να µην ξεπερνούν 

τους 120352. Από τον ∆οµιτιανό και µετά µάλιστα, µόνο ο αυτοκράτορας είχε 

δικαίωµα να διοργανώσει  munera µέσα στη Ρώµη ή, αν το έκανε κάποιος άλλος, το 

έκανε πάντα για λογαριασµό του. Αλλά στις επαρχίες τα πράγµατα ήταν διαφορετικά 

και τέτοιες διοργανώσεις έπαιζαν πολλές φορές ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις353. 

Πάντως η πολιτική διάσταση των αιµατηρών αγώνων έγινε φανερή από νωρίς.  

Με τα παραπάνω συνδέεται και µια ακόµη διαπίστωση. Από τον 1ο ήδη αι. 

π.Χ. οι αγώνες των µονοµάχων έχουν πάψει να συνδέονται αποκλειστικά µε 

πρακτικές λατρείας των νεκρών του τύπου και της έκτασης των παραδειγµάτων που 

αναφέραµε. Εδώ αξίζει να αναφέρουµε πως τα munera gladiatoria  δεν 

διοργανώνονταν µόνο προς τιµήν σπουδαίων ανδρών που υπηρέτησαν την πατρίδα 

                                                           
351 Res Gestae, 22, 1-3 

352 ∆ίων Κάσσιος, LIV, 2, 4. 

353 K. Hopkins, Death and Renewal, σσ. 12-15. 
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αλλά από νωρίς έχουµε παρόµοιες εκδηλώσεις και προς τιµήν γυναικών.( Η πρωτιά 

αποδίδεται από τον Σουητώνιο στον Καίσαρα, ο οποίος οργάνωσε συµπόσιο και 

αγώνες για να τιµήσει τη νεκρή του κόρη αλλά δεν είµαστε σίγουροι ότι δεν αποτελεί 

µια από τις συνήθεις πληροφορίες που ο συγγραφέας παραθέτει χωρίς έλεγχο). Αυτό 

µας οδηγεί να συµφωνήσουµε µερικώς µε την πρόταση του Wiedemann ότι αρχικά οι 

αγώνες αυτοί έχουν να κάνουν µε την ατοµική θνητότητα και αθανασία354. Τα 

πρόσωπα που τιµώνται µε  munus έχουν όλα ένα δηµόσιο βάρος.  Σε τέτοιες 

περιπτώσεις τα όρια δηµόσιου και προσωπικού, κοινωνικού και ατοµικού, είναι 

περίπου ρευστά, αν µάλιστα λάβει κανείς υπόψη του ότι τα αγωνίσµατα λάµβαναν 

χώρα σε δηµόσιους χώρους ή έστω χώρους που δεν ήταν απολύτως ιδιωτικοί (τάφος, 

Forum Boarium κτλ). Η χρονική στιγµή της διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων δεν 

χρειάζεται να είναι κοντά στο χρόνο θανάτου του τιµωµένου προσώπου. Οι 

µονοµαχίες που οργάνωσε ο Καίσαρας το 65 π.Χ. προς τιµήν του νεκρού του πατέρα, 

τιµούν έναν άνδρα που είχε πεθάνει πριν από είκοσι χρόνια. Σεβασµός; ∆ιατήρηση 

της µνήµης; Ή απλή πρόφαση για την απόκτηση της εύνοιας του πλήθους, για 

επίδειξη πλούτου και δύναµης;  

Οι διοργανώσεις τέτοιων αγώνων σχετίζονται µε τις µεγάλες νίκες και  τους 

θριάµβους των στρατηγών που τις ακολουθούν. Παίρνουν δηλαδή σιγά-σιγά τον 

χαρακτήρα µε τον οποίο θα τους συναντήσουµε στα χρόνια της Αυτοκρατορίας: 

ευρείας έκτασης και ευρύτατης αποδοχής λαϊκά θεάµατα, σε όλη την έκταση της 

αυτοκρατορίας και, φυσικά, κυρίως, στη Ρώµη.  Έτσι, όταν ο Τραϊανός επέστρεψε 

στη Ρώµη το 107, µετά τη νικηφόρα εκστρατεία κατά των ∆ακών, διοργάνωσε 

λαµπρό θρίαµβο. Επί 123 ολόκληρες µέρες δόθηκαν εκτεταµένες µονοµαχίες στις 

                                                           
354 Th. Wiedemann, Emperors and Gladiators,, σ.43. 
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οποίες έλαβαν µέρος περί τους δέκα χιλιάδες µονοµάχους και έντεκα χιλιάδες ζώα355. 

Συχνά µάλιστα οι διοργανώσεις τέτοιων θεαµάτων ήταν ικετήριες ή ευχαριστήριες 

προσφορές προς τους θεούς υπέρ της υγείας του αυτοκράτορα ή κάποιου στρατηγού. 

Βέβαια οι προθέσεις δεν ήταν πάντα αγνές. Ο Νέρωνας, λέει ο Σουητώνιος, 

οργάνωσε θηριοµαχία για την υγεία του Κλαυδίου356, αν και θα προτιµούσε να τον 

δει νεκρό για να πάρει γρηγορότερα το θρόνο. Ο ∆οµιτιανός πάλι "διοργάνωνε 

συνεχώς" µονοµαχίες και κυνήγια, µάλιστα συνήθιζε να δίνει ένα τουλάχιστον αγώνα 

µονοµάχων κατ' έτος προς τιµήν της αγαπηµένης του θεάς, Αθηνάς357. 

Πρέπει πάντως να δεχτούµε ότι το πληροφοριακό υλικό για όλα αυτά τα 

θεάµατα είναι πολύ συγκεχυµένο και δυσκολευόµαστε από τις αναφορές να 

διακρίνουµε αν µια πληροφορία αναφέρεται σ' ένα πραγµατικό αγώνα µονοµάχων ή 

αν η διοργάνωση περιλαµβάνει και άλλα είδη θεαµάτων 358

*** 

Οι µεγάλοι συγγραφείς της Ρώµης ασχολήθηκαν συχνά και επισταµένα µε το θέµα. 

Οι απόψεις τους διίστανται. O M. Wistrand, στη µικρή αλλά καλά τεκµηριωµένη 

µελέτη του για την πρόσληψη των θεαµάτων από τους συγγραφείς του πρώτου 

αιώνα359, συζητά τις στάσεις απέναντι στον κόσµο των θεαµάτων εν γένει                  

                                                           
355 ∆ίων Κάσσιος, LXVIII, 15. 

356 Σουητώνιος, "Νέρων" VII, 2, αν και ο ∆ίων Κάσσιος (LXI, 33, 9) µιλά για ιπποδροµία, το πνεύµα 

ωστόσο παραµένει. 

357 Σουητώνιος, "∆οµητιανός", IV, ∆ίων Κάσσιος , LXVII, 1, 2. 

358 Πβ. το επεισόδιο µε τη διαµαρτυρία των ιππέων εναντίον του Αυγούστου για τον Lex Iulia de 

maritandis ordinibus (Σουητώνιος, "Ο αποθεωµένος Αύγουστος", XXXIV, 2) όπου η διατύπωση είναι 

τέτοια που δεν µπορεί κανείς να καταλάβει αν το επεισόδιο συνέβη σε θέατρο, ιπποδρόµιο ή αρένα. 

359 M. Wistrand, Entertaiment and violence in ancient Rome: The attitudes of Roman writers of the first 

century A.D. 
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Η αντιµετώπιση του φαινοµένου      (θέατρο, ιπποδροµος, αρένα) 

απο τους συγγραφεις     συγγραφέων όπως ο Πλίνιος ο Νεότερος, ο 

Γιουβενάλης, ο Μαρτιάλης, ο Σενέκας, ο Τάκιτος  Το συµπέρασµα στο οποίο 

καταλήγει είναι πως, αν και βρίσκουµε αρκετές αναφορές στο ζήτηµα και µάλιστα µε 

σχετικά αρνητική διάθεση, η γενική στάση µπορεί να χαρακτηριστεί απλώς ουδέτερη. 

Όµως, πόση ουδετερότητα εµπεριέχει  η ενασχόληση µε το ζήτηµα, ας πούµε, του 

Σενέκα, για να αναφέρουµε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα;  

Ο Σενέκας δεν χάνει ευκαιρία να τονίζει την αποστροφή που του προκαλεί το 

πάθος των διασκεδάσεων360, όταν µάλιστα υπάρχει µια αντίστοιχη µείωση του 

ενδιαφέροντος για τις πνευµατικές αναζητήσεις361. Στην 7η Επιστολή προς Λουκίλιο 

περιγράφει τον αποτροπιασµό του για όσα συµβαίνουν στην αρένα. Μάλιστα οι 

λεπτοµερείς περιγραφές του είναι από τις καλύτερες πηγές µας για τον τρόπο 

διεξαγωγής των αγώνων. Κόπτεται, λοιπόν, πως οι αγώνες διαστρέφουν την ψυχή και 

ότι αυτός επιστρέφει στο σπίτι του κάθε φορά “crudelior et inhumanior” 

(σκληρότερος και περισσότερο απάνθρωπος). Παρ’ όλ’ αυτά συνεχίζει να πηγαίνει362. 

 Σε µια από τις επιστολές του προς τον Λουκίλιο αναρωτιέται τι πρέπει να 

αποφεύγει κανείς για να διατηρήσει την αρετή του και απαντά µονολεκτικά: τά 

πλήθη.  επειδή αυτά ανακόπτουν την πορεία προς τη γαλήνη και τη µακαριότητα που 

έχει κανείς µε κόπο αποκτήσει.  Αλλοιώνουν το χαρακτήρα, φέρνοντας στην 

                                                           
360 Ο Σενέκας, όπως και οι περισσότεροι συγγραφείς της περιόδου, όταν µιλά για τα θεάµατα (αρένα, 

ιππόδροµος, θέατρο)  και τη διασκέδαση που αυτά προσφέρουν, χρησιµοποιεί τον όρο voluptates, που 

θα µπορούσαµε να µεταφράσουµε ως "ηδονές". 

361 Σενέκας, Εpistula, 76. 

362 Πβ. Epistula,  95, 33, που καταδικάζει συλλήβδην τις δηµόσιες εκτελέσεις οι οποίες σκοπό έχουν 

να διασκεδάσουν τους θεατές που τις παρακολουθούν. 
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επιφάνεια τα χειρότερα στοιχεία της ψυχής του ανθρώπου: απανθρωπιά, σκληρότητα, 

απληστία363. Ο Σενέκας εντοπίζει το πρόβληµα όχι στο ίδιο το θέαµα αλλά στα όσα 

προκαλεί στη συµπεριφορά του πλήθους, το οποίο σε κατάσταση σχεδόν έκστασης 

και έχοντας χάσει κάθε ανθρώπινη διάσταση, µεταφέρει τα πάθη του στις ευαίσθητες 

ψυχές εξαχρειώνοντάς τες ωσαύτως. Οι θεατές ενδιαφέρουν κυρίως τον Σενέκα και 

δη οι θεατές που προέρχονται από τον κόσµο των καλλιεργηµένων ρωµαίων, των 

καλλιτεχνών και των διανοουµένων364.   

Την βλαπτικότητα αυτών των εκδηλώσεων για την ρωµαϊκή  virtus, την 

αρετή,  βρίσκουµε σε ένα ενδιαφέρον απόσπασµα του Τάκιτου, στο οποίο θεωρεί πως 

τα θεάµατα της αρένας βοήθησαν στην πλήρη υποταγή των κατοίκων των 

βρετανικών νησιών στη Ρώµη. Κάθε διάθεση αντίστασης κατεπνίγη στην 

τρυφηλότητα των απολαύσεων της αστικής ζωής, στην οποία τα θεάµατα κατείχαν 

πρωτεύουσα θέση. Και ο Τάκιτος καταλήγει πως αυτό οι ανόητοι το ονοµάζουν 

πολιτισµό, όµως στην πραγµατικότητα δεν είναι παρά µέρος της δουλείας τους.365

Εν πολλοίς, οι συγγραφείς αυτοί θεωρούν πως το πάθος της αρένας ανακόπτει 

την πνευµατική ανέλιξη, µειώνει τον χρόνο ενασχόλησης µε σοβαρές πνευµατικές 

ασχολίες αλλά και χαλαρώνει τα ήθη, αποδυναµώνει το σώµα, απισχνάζει τη θέληση 

                                                           
363 “Avarior redeo, ambidisior, luxuriosior, immo vero crudelior et inhumanior, quia inter homines fui”, 

Σενέκας, Epitula,  7. 3. 

364 Πβ. Plinius, Panegyricum, ΧΧΧΙV, 3-4, όπου ο συγγραφέας, λάτρης της αρένας, βλέπει τη δηµόσια 

τιµωρία και τη βάναυση µεταχείριση των καταδίκων πολύ θετικά και αρέσκεται στην παρακολούθηση 

munera, στα οποία διαβλέπει έτσι παιδαγωγική αξία για τους θεατές. Ανάλυση του σχετικού απ. στο 

M. Wistrand, op. cit,  σσ. 15-16. 

365 Τάκιτος, Hist., 2. 21,4, Agr. 19-21. Για την ερµηνεία, βλ. σχόλιο στο P. Garnsey και R. Saller, op. 

cit., σσ. 20-21. 
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και την αγωνιστικότητα. Η χαρά του θανάτου η άγρια ηδονή της παρακολούθησης 

βίαιων θανατώσεων, οδηγεί στον πνευµατικό θάνατο και θέτει σε κίνδυνο τη 

ρωµαϊκή virtus, που ταυτίζεται περίπου µε την γενναιότητα και την εγκράτεια. 

Το ζήτηµα απασχόλησε, όπως ήταν αναµενόµενο άλλωστε, και τους 

χριστιανούς συγγραφείς. Ο Τερτυλλιανός στο σύγγραµµά του De spectaculis έκανε 

µια εξονυχιστική παρουσίαση του θέµατος, από την πλευρά πάντα του χριστιανού. 

Καταδίκαζε µε αηδία την παρακολούθηση τέτοιων θεαµάτων που διαστρέφουν την 

ψυχή και αιτιολογούσε τη σκληρότητα της αρένας από την απουσία του αληθινού 

Θεού  στη ζωή όσων αρέσκονται να τα παρακολουθούν. Ο Θεός, υποστήριζε, δίνει 

ένα σταθερό νόηµα στις έννοιες, αποσχετικοποιεί τα νοήµατα, επιβεβαιώνει πως 

υπάρχει µία και µοναδική αλήθεια από την οποία πηγάζουν όλα τα νοήµατα, χωρίς 

αυτή η αλήθεια να ταυτίζεται µε το Θεό (“Omnia autem penes veritatem Dei fixa 

sunt”)366 . Όµως οι εθνικοί δεν µπορούν να γνωρίσουν την αλήθεια στην πληρότητά 

της, αφού δεν ξέρουν τον Θεό που είναι ο φορέας της και µπορεί να τους τη διδάξει. 

Έτσι αφήνονται στα πάθη τους και η αλήθεια γι’ αυτούς είναι σχετική, ανάλογη µε τις 

περιστάσεις. Το ίδιο πράγµα µπορεί να είναι άλλοτε καλό και άλλοτε κακό. Μάλιστα, 

για να δείξει του λόγου του το αληθές, έδωσε µια σειρά παραδειγµάτων που 

αποκάλυπταν τη σχετικότητα του καλού και του κακού στη συµπεριφορά των 

εθνικών367: απ’ τη µια µεριά θεωρείται ντροπή να ανασηκώσει κανείς την tunica του 

και να αφήσει σε δηµόσια θέα γυµνά µέρη του σώµατός του, απ’ την άλλη, όµως, 

                                                           
366 Tερτυλλιανός, De spectaculis, XXI, 1 (η αναφορά  στο σύγγραµµα αυτό του Τερτυλλιανού θα 

γίνεται από το Tertullien, Les spectacles,  µτφρ. Marie Turcan, Les ed. De Cerf, coll. “Sources 

chretiennes”, Paris, 1986). 

367 Βέβαια, ενώ είναι  υπερβατική η αλήθεια της γενικής προκείµενης του παραγωγικού συλλογισµού 

του, µ’ ένα λογικό τέχνασµα περνάει στην συµπεριφορά, δηλ. από τη θεωρητική γνώση στην 

πραγµατική καθηµερινότητα. 
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µέσα στον ενθουσιασµό του, όταν βρίσκεται στην αρένα είναι ικανός να αφήσει σε 

κοινή θέα τα πλέον απόκρυφα σηµεία του κορµιού του (XXI, 2). O ίδιος άνθρωπος 

που θα προστάτευε τα αυτιά της κόρης του από τις βωµολοχίες, αυτός ο ίδιος 

συνοδεύει την κόρη του στο αµφιθέατρο, όπου οι βωµολοχίες και οι απρεπείς 

χειρονοµίες περισσεύουν (XXI, 2). Ακόµα ισχυρότερα, και πλέον σηµαντικά για το 

θέµα µας, είναι τα επόµενα παραδείγµατα: ένας άνθρωπος ήρεµος, που προσπαθεί, 

όταν βρεθεί µάρτυρας σε κάποιο διαπληκτισµό, να αποσοβήσει τις εντάσεις και να 

αποτρέψει τη σύγκρουση και τη βία της, στην αρένα είναι ικανός να ενώσει την ψήφο 

του µ’ αυτήν των άλλων για να πεθάνει ένας άνθρωπος, ενώ, ακόµα πιο πολύ, 

κάποιος άλλος, που τρέµει µπροστά στη θέα ενός νεκρού σώµατος, παρακολουθεί µε 

ψυχραιµία και ευχαρίστηση το σπαραγµό ενός σώµατος και αντέχει να το βλέπει 

πληγωµένο, ετοιµοθάνατο, να κολυµπά µέσα στο ίδιο του το αίµα (XXI, 3). Και είναι 

ο ίδιος άνθρωπος που, ενώ διατείνεται ότι σκληρή τιµωρία πρέπει στους εγκληµατίες, 

γίνεται ο ίδιος εγκληµατίας επιτρέποντας το φόνο ενός που διέπραξε αδίκηµα, έστω 

και σοβαρό, µε τρόπους φρικτούς ( θηριοµαχία ή θανάτωση από µαστίγωµα) και  

παρακολουθώντας  παράλληλα µε ευχαρίστηση την εξέλιξη ενός τέτοιου θεάµατος 

(XXI, 4).  

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Τερτυλλιανό, η έλλειψη µιας σταθερής ηθικής από 

υπερβατική πηγή αποστερεί τους εθνικούς από τη δυνατότητα να έχουν πραγµατική 

αίσθηση αιδούς, φιλαλληλίας και δικαιοσύνης.  Όµως, αν στον καθηµερινό τους βίο, 

σε στιγµές χωρίς εντάσεις, προκλήσεις και διλήµµατα, µπορούν να ελέγχουν τα 

αρνητικά στοιχεία της ψυχής τους και να έχουν µια συµπεριφορά διόλου 

αξιοκατάκριτη, όταν βρεθούν σε ακραίες συνθήκες, τότε αφήνουν ελεύθερο τον 

εαυτό τους και αποκαλύπτουν τα σκοτεινά σηµεία της ψυχής τους. Η αρένα επιτρέπει 

να έλθουν στο φως αυτά τα στοιχεία, να φανεί το κτήνος µέσα στον άνθρωπο. 
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∆ηλαδή και ο χριστιανός Τερτυλλιανός στην καταδίκη του των θεαµάτων δεν 

ξεφεύγει από την πεπατηµένη των µη χριστιανών διανοητών της εποχής του. Και 

αυτός επίσης δεν καταδικάζει το ίδιο το θέαµα, δεν πλησιάζει µε αγάπη αυτούς που 

βρίσκονται µέσα στην αρένα, αν δεν είναι χριστιανοί. Τον ενδιέφερε ουσιαστικά το 

αποτέλεσµα αυτών των θεαµάτων στην ανθρώπινη ψυχή. ∆ιατύπωνε µια καταγγελία 

ηθική, που απευθυνόταν συγκεκριµένα στο κοινό της αρένας. ∆εν απευθυνόταν καν 

στην πολιτική εξουσία που επέτρεπε τέτοια θεάµατα και µάλιστα τα χρησιµοποιούσε 

ως βαλβίδες ασφαλείας για τις πολιτικές εντάσεις. Πάντως θα πρέπει να 

παρατηρήσουµε ότι όχι µόνο ο Τερτυλλιανός αλλά στο σύνολό τους οι χριστιανοί 

συγγραφείς εµµένουν απλώς στην περιγραφή του και στην µετά βδελυγµίας 

απόρριψή του ως καταστροφικό για την ψυχή του κοινού, ενώ η κύρια κατηγορία την 

οποία απευθύνουν είναι πως πρόκειται για ειδωλολατρικά φαινόµενα368. 

 Περίπου δυο αιώνες αργότερα, ο χριστιανός Αυγουστίνος στο ίδιο σηµείο 

επίσης θα εστιάσει τον κίνδυνο, δηλαδή στις καταστρεπτικές επιδράσεις στην ψυχή 

των θεατών που έχουν οι ειδωλολατρικές αυτές ακρότητες. Αν, ωστόσο, η αναφορά 

του Αυγουστίνου έχει µια περισσή σηµασία είναι γιατί, προχωρώντας ασυνείδητα 

τους ψυχολογικούς υπαινιγµούς του Τερτυλλιανού, επιχειρεί µια σοβαρότερη 

περιγραφή των µηχανισµών που εξηγούν το πάθος των αιµατηρών θεαµάτων.  

                                                           
368 M. Ψαρουδάκη, Οι Χριστιανοί ενώπιον τωνΡωµαϊκών θεαµάτων: οι απόψεις των εκκλησιαστικών 

συγγραφέων και οι συµπεριφορές των πιστών (2ος - 4ος αι.), διπλωµατική εργασία, Ρέθυµνο, 2002. Η 

συγγραφέας έθεσε το ερώτηµα αν ο Χριστιανισµός άλλαξε την "παραδοσιακή ρωµαϊκή άποψη για τα 

θεάµατα", και, αντιπαραβάλλοντας εθνικές και χριστιανικές πηγές γύρω από τις µονοµαχίες, τον 

ιππόδροµο και το θέατρο, έδειξε ότι ο χριστιανικός λόγος περιορίστηκε στη διαµόρφωση µιας 

αρνητικής πρόσληψης των θεαµάτων µέσα στην κοινωνία, κάτι που ήδη βεβαίως υπήρχε σε µια µερίδα 

αυτής της κοινωνίας. Αντίθετα, οι αλλαγές που έγιναν στο χώρο των θεαµάτων από τον 4ο αιώνα και 

µετά, πρέπει να αποδοθούν σε πολιτικά και κοινωνικά αίτια 
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Ο νεαρός φίλος και µαθητής του, Αλύπιος, όταν βρέθηκε στη Ρώµη, 

κυριεύτηκε από το πάθος του ιπποδρόµου και της αρένας. «Ενώ αυτά του 

προκαλούσαν φρίκη κι αποστροφή», λέει ο Αυγουστίνος, κάποιοι φίλοι του, που τον 

συνάντησαν τυχαία στο δρόµο τον έσυραν κάποτε µε το ζόρι στην αρένα, παρά τις 

διαµαρτυρίες του. «Πιστεύετε πως, αν σύρετε το κορµί µου και το τοποθετήσετε εκεί 

µέσα» είπε αυτός «µπορείτε να βάλετε και το µυαλό µου και τα µάτια µου να δουν 

αυτά τα πράγµατα; Θα είµαι εκεί δίχως να είµαι εκεί, και έτσι θα σας νικήσω, κι 

εκείνα κι εσάς». Οι φίλοι επέµειναν , ίσως, λέει ο συγγραφέας, για να δοκιµάσουν τις 

αντοχές του στον πειρασµό. Στην αρχή κρατούσε τα µάτια κλειστά, «κι εµπόδιζε το 

πνεύµα του να βουτηχτεί σε τέτοια κακά», όµως: 

«Μια στιγµή τον νίκησε η περιέργεια αλλά ήταν σίγουρος ότι θα µπορούσε να ξεπεράσει και 

να νικήσει µέσα του ό,τι και να’ βλεπε., και άνοιξε τα µάτια. Τότε δέχτηκε ένα χτύπηµα που 

του άνοιξε στην ψυχή πληγή βαθύτερη από την πληγή του µονοµάχου. Πόσο πιο άθλια ήταν η 

δική του πτώση, κι ας είχε η άλλη ξεσηκώσει τέτοιο σάλαγο! Ο σάλαγος πέρασε  από τ’  

αυτιά του και του ξεσφράγισε τα µάτια, και από εκεί του χτύπησε και του ισοπέδωσε το 

πνεύµα, που µέχρι τότε είχε δείξει περισσότερη τόλµη παρά δύναµη –αυτή άλλωστε ήταν και 

η αδυναµία του, πως είχε στηριχτεί στον εαυτό του αντί να στηριχτεί σε σένα. Πράγµατι , από 

τη στιγµή που είδε αυτό το αίµα, λες και ήπιε µαζί όλη τη θηριωδία, και αντί να αποστρέψει 

τα µάτια, τα στύλωσε πια για τα καλά.  Ρουφούσε την τρέλα. Χωρίς  πια να καταλαβαίνει τι 

κάνει, απολάµβανε τον φονικό αγώνα και µεθούσε  από µιαν αιµόχαρη ηδονή. Έπαψε πια να 

είναι αυτός που ήταν τη στιγµή που είχε µπει, κι έγινε πια ένα σώµα µε τον όχλο του 

ιπποδροµίου, ολότελα εξοµοιωµένος µε τους φίλους που τον έµπασαν εκεί µέσα. Τι άλλο να 

πει κανείς; Είδε, φώναξε, άναψε και κόρωσε. Φεύγοντας από εκεί κουβάλησε µια µανία που 

τον κέντριζε να ξανάρθει, κι όχι µόνο µε κείνους που τον είχαν παρασύρει αλλά συχνότερα 

ακόµη από εκείνους, µαζί  µ’ άλλους που ο ίδιος πλέον θα παρέσυρε». 369

                                                           
369 Αυγουστίνου, Confessiones, 6, 7.12- 8.13, ( οι αναφορές µας στις Confessiones  θα γίνονται  από 

την µετάφραση της  Φρ. Αµπατζοπούλου, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 1997, σε ενάντια περίπτωση θα 
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Η ιστορία του νεαρού Αλύπιου, όπως τη διηγείται ο Αυγουστίνος παρουσιάζει 

ενδιαφέρον  στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει τα θεάµατα της αρένας και εξηγεί 

το µηχανισµό επίδρασής τους στην ψυχή του θεατή. Θα µείνουµε µόνο στις 

πληροφορίες του κειµένου. Ο Αλύπιος ήταν νέος ευγενικής καταγωγής και µε 

µόρφωση. Όταν έφτασε στη Ρώµη, µε σκοπό τις νοµικές σπουδές, παρασυρµένος από 

παρέες έγινε φανατικός οπαδός της αρένας, την οποία επισκεπτόταν συχνά. Ο 

Αυγουστίνος διαλέγει να µιλήσει για εκπρόσωπο των ανώτερων τάξεων, γιατί αυτές 

τον αφορούν, µε αυτές συνδιαλέγεται, αυτές στοχεύει να φέρει στο δρόµο του Θεού. 

∆εν είναι πως δεν τον νοιάζουν οι άλλοι, είναι ότι αυτά τα ανώτερα µορφωµένα 

στρώµατα είναι ο προνοµιακός συνοµιλητής του.  

Όταν ο νέος σχεδόν σύρθηκε στην αρένα –η ιδέα ότι οι κακές συναναστροφές 

διαστρέφουν την ψυχή και παίζουν ρόλο κακού οδηγού είναι πολύ παλιά και ο 

Αυγουστίνος την υποστηρίζει- διαµαρτυρήθηκε και επέµενε ότι µπορεί να ήταν εν 

σώµατι παρών αλλά θα απουσίαζε η ψυχή του που έτσι θα έµενε αλώβητη από την 

αθλιότητα των θεαµάτων. Μάλιστα, σαν παιδάκι εξόρκιζε το κακό κλείνοντας τα 

µάτια. Όµως, όσο  κι αν αποκλείει τη µια αίσθηση, δεν µπορεί να κάνει το ίδιο και µε 

τις υπόλοιπες. Από τα αυτιά του εισέβαλαν οι ιαχές του πλήθους. Ο Αυγουστίνος δεν 

το σχολιάζει αλλά εµείς νοµιµοποιούµεθα να το συµπεράνουµε, οι κραυγές, οι 

προτροπές, οι αθυροστοµίες, κέντρισαν το ενδιαφέρον του Αλύπιου, που δεν µπόρεσε 

ν’ αντισταθεί και άνοιξε λίγο τα µάτια. Τώρα και οι πέντε αισθήσεις, γιατί η αρένα 

είναι γεµάτη από ερεθίσµατα και για τις πέντε αισθήσεις –ο ιδρώτας από τα σώµατα 

που τινάζονται γοητευµένα µπροστά στο θέαµα του θανάτου, η µυρωδιά του αίµατος, 

                                                                                                                                                                      
δηλώνεται ο µεταφραστής. Kαι εδώ οι υπογραµµίσεις είναι δικές µας. Για το λατινικό κείµενο 

χρησιµοποιήσαµε το Augustin,  Confessions, των ed. Bude  ). 
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επίσης, η συνάφεια των σωµάτων στριµωγµένα το ένα δίπλα στο άλλο, ο αλµυρός 

ιδρώτας από την φυσική εφίδρωση που προκαλεί η αγωνία και η ένταση και 

κατεβαίνει ως τα χείλη, και οι πέντε αισθήσεις, λοιπόν, λειτουργούν ως αγωγοί του 

κακού, το κακό δια των αισθήσεων, µε µέγιστη πύλη την όραση, εισβάλλει στην 

ψυχή. Χρησιµοποιεί το σώµα  για να πληγώσει την ψυχή. Το  µισάνοιγµα των µατιών 

είναι το σύνθηµα. πριν, ίσως ακόµη υπήρχε  ελπίδα. Οι µεταφορές του Αυγουστίνου 

έχουν όλες να κάνουν µε το σώµα: είδε το αίµα, ήπιε τη θηριωδία, ρουφούσε την 

τρέλα370. Μάλιστα αυτή η εµµονή σtην εικόνα της απορρόφησης είναι 

χαρακτηριστική: το σώµα µοιάζει σαν ένα σφουγγάρι που ρουφά το κακό, είναι 

διαπερατό από το κακό371 .  και η τρέλα πια δεν είναι µια τιµωρία για το σφάλµα που 

διεπράχθη: είναι µέρος του κακού.  Η αρένα και τα θεάµατα του θανάτου 

παρουσιάζονται ως το κακό –µόνο που ποτέ ο Αυγουστίνος δεν το κατονοµάζει ρητά, 

γιατί είναι γνωστό ότι αρνείται την ύπαρξη του κακού, αρνείται ότι η απόλυτη 

αγαθότητα του Θεού που δηµιούργησε παν τι, θα µπορούσε να είναι και δηµιουργός 

                                                           
370 "vidit illum sanguinem", "immanitatem edibit", "absulit… insaniam". 

371 Η ιδέα της διαπερατότητας του δέρµατος -και κατ' επέκτασιν του σώµατος- από ουσίες του 

εξωτερικού κόσµου ήταν διαδεδοµένη µέχρι πολύ πρόσφατες εποχές, και επιβιώνει και στις µέρες µας 

συχνά ως λαϊκή αντίληψη. Βλ. G. Vigarello, Το καθαρό και το βρόµικο, Η σωµατική υγιεινή από το 

Μεσαίωνα ως σήµερα. Το κακό, ως ουσία εξωτερική, εδώ εισβάλλει στο σώµα και προσβαλλει και 

τραυµατίζει την ψυχή του Αλύπιου. Για τα σχετικά ζητήµατα, Θ. Βέϊκος, Μεσαιωνική Φιλοσοφία, 

Μέρος Α΄ Αυγουστίνος και η προβληµατική της πατερικής φιλοσοφίας, σσ.50-62, επίσης, P. Brown, 

Augustine of Hippo, A Biography, κυρίως σσ. 107-109 και 158-181. Για την τρέλα, εκτός από την 

κλασική µελέτη του Foucault, Η Ιστορία της τρέλας, συµβουλευθήκαµε  Α. Porot, Manuel 

Alphabetique de Psychiatrie, Paris, J. Postel - Cl. Quetel, Nouvelle Histoire de la Psychiatrie, και Π. 

Χαρτοκόλλης, Εισαγωγή στην Ψυχιατρική. Για το θέµα στην αρχαιότητα, Β. Simon, Mind and 

Madnessin Ancient Greece: The Classical Roots of Modern Psychiatry, New York, 1978. 
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του κακού.  Αυτό που αντικρίζουν τα µάτια  του θεατή πλήττει την ψυχή µε τον ίδιο 

τρόπο που πλήττει το σπαθί το κορµί του µονοµάχου αλλά αυτές οι πληγές είναι 

βαθύτερες, αφού πληγώνει την ουσία του ανθρώπου. Το πνεύµα ισοπεδώνεται, οι 

αντιστάσεις κάµπτονται, το πάθος της αρένας κυριεύει την ψυχή, ο άνθρωπος γίνεται 

δούλος του, αποµακρύνεται από τον αγώνα για την κατάκτηση της αρετής, από τα 

πνευµατικά έργα. Ακόµα χειρότερα, παρασυρµένος από την ίδια του την τρέλα, 

προσπαθεί να παρασύρει όσους περισσότερους µπορεί στον κόσµο της θηριωδίας. Κι 

είναι ένας κόσµος πόνου, αθλιότητα και µοναξιάς. Ένας κόσµος θανάτου. Γιατί, αν ο 

φυσικός θάνατος καραδοκεί στην αρένα, ο πνευµατικός θάνατος απλώνεται 

κυρίαρχος στο κοίλον. Παρά τον συνωστισµό µέσα στον κοίλον, παρά τις ιαχές που 

ενώνονται η µια δίπλα στην άλλη, ο Αυγουστίνος αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει 

πραγµατική µοναξιά: αφού δεν υπάρχει σχέση µε το Θεό και επαφή µε τον 

συνάνθρωπο. Τα τέσσερα ρήµατα που χρησιµοποιεί συµπυκνώνουν τον ψυχικό 

µηχανισµό που εξηγεί το πάθος των θεαµάτων του είδους: Είδε, φώναξε, άναψε και 

κόρωσε ("spectavit, clamavit, exarsit"). Χάνοντας την ανθρώπινη ταυτότητά του, 

έγινε ολόκληρος ένα φονικό ένστικτο.  

Είναι πάντως εντυπωσιακό ότι ο Αυγουστίνος δεν βρίσκει ένα λόγο 

συµπάθειας για τον µονοµάχο. Η αναφορά σ’ αυτόν γίνεται µόνο για να 

χρησιµοποιηθεί σε µια µεταφορά που στοχεύει να δείξει την ψυχή του θεατή που 

υποφέρει. Ο µονοµάχος δεν έχει, εδώ και πουθενά, πραγµατική υπόσταση, δεν είναι 

πάσχον και θνήσκον σώµα, είναι µια ιδέα, ένα αντικείµενο µε χρηστική και µόνο 

αξία: υπάρχει προς χάριν του κοινού του. Ούτε και η ψυχή του απασχολεί τους 

συγγραφείς µας, βεβαίως. 

Ο Τατιανός, πάντως, που έζησε  πριν από τον Αυγουστίνο, θυµάται ότι συχνά 

οι µονοµάχοι είναι θύµατα της πενίας που τους αναγκάζει να πουλήσουν τους 
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εαυτούς τους σε πλούσιους που αρέσκονται να διοργανώνουν φονικά θεάµατα. 

Ωστόσο, δεν αποµακρύνεται πολύ από την προβληµατική που είδαµε ήδη να 

αναπτύσσεται στους προηγούµενους συγγραφείς, αφού και αυτός τελικά για το κακό 

που πλήττει την ψυχή των θεατών ενδιαφέρεται: 

Και τούτοις ο� µαρτυρο�ντες καθίζονται, µονοµαχο�σ� τε ο� 

πυκτεύοντες περ� ο�δεν�ς, κα� � βοηθήσων ο� κάτεισιν. �ρ� γε τ� 

τοια�τα �φ' �µ�ν καλ�ς �πιτελε�ται; τ� µ�ν γ�ρ στρατόπεδον τ�ν 

µιαιοφονούντων � προ�χων �ν �µ�ν συναγείρει ληστοτροφε�ν 

�παγγελόµενος, ο� δ� ληστεύοντες �π' α�το� προϊασιν κα� πάντες 

�π� τ�ν θέαν σύνιτε κριτα� γινόµενοι το�το µ�ν πονηρίας 

�γωνοθέτου το�το δ�  κα� α�τ�ν τ�ν µονοµαχούντων. � δ� τ� φόν� 

µ� περιτυχ�ν λυπε�ται, διότι µ� κατεκρίθη πονηρ�ν κα� µιαρ�ν 

�ργων θεατ�ς γενέσθαι. 372

Όµως και οι Έλληνες συγγραφείς επιδεικνύουν αντίστοιχα συναισθήµατα, αν 

και το θέµα δεν φαίνεται να τους έχει πολύ απασχολήσει, ίσως εξ αιτίας του 

γεγονότος ότι στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο διαδεδοµένα τα munera373. Ο Επίκτητος 

ονοµάζει ‘σαπρούς’, όλους τους ασχολούµενους µε βίαια αθλήµατα,  ενώ ο 

Πλούταρχος καταδικάζει το "φονικόν και θηριώδες"  των αγώνων των µονοµάχων. Σε 

ένα χωρίο των Ονειροκριτικών, ο Αρτεµιδώρος πάλι σηµειώνει το παρακάτω όνειρο:  

�δοξ� τις �π� µάκτρας µεστ�ς α�µατος �νθρωπείου βασταζόµενος 

φέρεσθαι �π� τινων κα� �σθίειν πεπηγός τ� α�µα, ε�τα 

                                                           
372 Τατιανός, Προς Έλληνας, 23. 

373 Πβ.  L. Robert, Les gladiateurs dans l’ Orient Grec. Το βιβλίο του Robert εξακολουθεί να είναι η 

πιο εµπεριστατωµένη µελέτη του ζητήµατος. Ωστόσο, παρά τα αδιάσειστα στοιχεία για τη διοργάνωση 

τέτοιων θεαµάτων στον ελλαδικό χώρο,  δεν µπορούµε να δεχτούµε πως η διάδοση και η αποδοχή τους 

από ευρέα στρώµατα ήταν µεγάλη ή πως έβγαινε πολύ έξω από ρωµαϊκής κουλτούρας ή εν γένει 

φιλορωµαϊκές οµάδες λαού. 
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συναντήσασαν α�τ� τ�ν µητέρα λέγειν ‘� τέκνον, �τιµόν µε 

�ποίησας’. �πειτα �ποθεµένων α�τόν τ�ν φερόντων ο�καδε �φ�χθαι.  

Και να πώς το εξηγεί : 
 

�πεγράψατο ε�ς µονοµάχους κα� πολλο�ς �τεσιν �πύκτευεν �πότοµον 

πυγµ�ν . τ� τε γ�ρ �νθρώπειον α�µα �σθίειν τ�ν �π� α�µατος 

�νθρωπείου �µ�ν  τε κα� �νόσιον �σήµαινε α�το� τροφ�ν, κα� � 

τ�ς µητρός φων� τ�ν �τιµίαν το� βίου προεµαντεύετο […]374.  

Η κανιβαλιστική πράξη στο όνειρο, παραβίαση του ταµπού της 

ανθρωποφαγίας, είναι πολύ βαριά µεταφορά για την τόσο συνηθισµένη βία της 

αρένας και δείχνει πως στο βάθος απέναντι σ' αυτά τα θεάµατα εδρεύει ο ιερός 

τρόµος και η ηδονή του αίµατος.  

Ο Λουκιανός πάντως, αν και καταδικάζει τις µονοµαχίες, ωστόσο εκφράζει 

θαυµασµό για τους αθλητές και η απόρριψη των θεαµάτων έχει να κάνει µ' αυτόν 

ακριβώς τον θαυµασµό:  «Θηριωδες γαρ και δεινως σκαιόν και προσέτι γε αλυσιτελές 

αποσφάττειν τους αρίστους και οις αν τις άµεινον χρήσαιτο κατά των δυσµενων». Το 

απόσπασµα προέρχεται από τον  Ανάχαρσιν, έργο όπου ο  Λουκιανός εξετάζει τον 

αθλητισµό και τα αποτελέσµατά του στη διαµόρφωση του σώµατος και της ψυχής 

των νέων. ∆εν είναι τυχαίο που διάλεξε αυτό το θέµα. Προφανώς είχε ενοχληθεί από 

αθλητικές δραστηριότητες που δεν είχαν σκοπό µια ολιστική ανάπτυξη του 

ανθρώπου, ενδυνάµωση σώµατος και ψυχής. Η παρατήρησή του αφορά τους αθλητές 

των σκληρών αγωνισµάτων και σ' αυτούς συγκαταλέγονται και οι µονοµάχοι:  βλέπει, 

λοιπόν, σ' αυτούς  τον γενναίο άντρα, που η δύναµη και η ικανότητά του θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, όταν θα παρουσιαζόταν πραγµατική ανάγκη -

                                                           
374 Ονειροκριτικά, V, 58. Για µια αντίθετη θέση, Λιβάνιος, Βίος Ι, 82, αν βέβαια µε τη λέξη 

‘µονοµαχιων’ εννοεί munera gladiatoria. 
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πόλεµος, επιδροµή ή κάτι άλλο εξίσου σοβαρό. Το απόσπασµα από τον Λουκιανό 

αποτελεί µια ακόµη απόδειξη για τον θαυµασµό που έτρεφαν οι διανοούµενοι για τη 

γενναιότητα των µονοµάχων και τον παραδειγµατικό χαρακτήρα της τόλµης του. Ο 

θαυµασµός του συναντάει συγγραφείς, όπως ο Σενέκας, που σε πολλές περιπτώσεις 

έχει µιλήσει περιφρονητικά για τα αιµατηρά θεάµατα, αλλά δεν διστάζει επίσης να 

καταγράψει εγκωµιαστικά σχόλια για τους µονοµάχους. Αυτοί οι συγγραφείς 

βλέπουν στο πρόσωπο του µονοµάχου όχι µονάχα την infamia αλλά το παράδειγµα 

της αφοσίωσης και της αγωνιστικότητας.  

 Είναι αλήθεια πως ο µονοµάχος είναι ένα πλάσµα που στο πρόσωπό του 

συγκεντρώνει τους δύο πόλους µιας ενδιαφέρουσας ακρότητας: είναι ταυτόχρονα 

κάποιος χωρίς καµιά αξία, που η µόνη του χρησιµότητα είναι το θέαµα που 

προσφέρει µε το θάνατό του και από την άλλη, κινεί έναν εξαιρετικό θαυµασµό, 

όντας σύµβολο της αρετής, ο κατ' εξοχήν γενναίος, ένα υπόδειγµα θάρρους και 

υπακοής, το σύµβολο της ρωµαϊκής honor375.  

Η αιχµαλωσία συνεπαγόταν ταπείνωση, απώλεια της αυτεξουσιότητας και 

βασικών ανθρώπινων ιδιοτήτων, όχι µόνο γιατί έτσι τονιζόταν  η δύναµη, η κυριαρχία 

και το µεγαλείο του νικητή αλλά και γιατί η ήττα και η επιβίωση µετά από αυτήν, 

σήµαινε δειλία: για να συλληφθούν αιχµάλωτοι,  σήµαινε πως δεν ήταν άξιοι, δεν 

ήταν όσο έπρεπε γενναίοι, άρα, δεν χρειάζεται κανείς να τους λυπάται.                      

Ο µονοµάχος: χλεύη και θαυµασµός  Επιπροσθέτως, ο αγώνας στην 

αρένα τους προσφέρει την ύστατη ευκαιρία να πεθάνουν µε τιµή376, κάτι που ήταν 

                                                           
375 K. Hopkins, Death and Renewal,  σ. 21. 

376 Ο Ρωµαίος στρατιώτης συχνά προτιµούσε την αυτοκτονία παρά την ατίµωση της αιχµαλωσίας και 

έχουµε παραδείγµατα όπου ο στρατηγός µαζί µε τους στρατιώτες του προτιµούν να αυτοκτονήσουν µε 

το ίδιο τους το ξίφος, παρά να συλληφθούν και να ατιµαστούν (Πλούταρχος,  "Κράσσος" 25). 
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απολύτως εναρµονισµένο µε τη νοοτροπία των Ρωµαίων και την υψηλή θέση της 

honor στον κατάλογο των αξιών τους. 

Η τόλµη του, η γενναιότητα του, το δόσιµό του στον αγώνα, η µέχρις εσχάτων 

πάλη, η συνείδηση του επικείµενου θανάτου, ακόµα πιο πολύ η βεβαιότητα αυτού 

του θανάτου συνάρπαζε τα πλήθη. Ο µονοµάχος ένωνε στο µαχόµενο σώµα του δυο 

ακρότατα: την απόρριψη και τον θαυµασµό. Αυτός ο ξένος, ο απειλητικός και 

περίπου ζωώδης άλλος, ο άνθρωπος που είχε χάσει την humanitas του και δεν διέφερε 

από τα ζώα που χιµούσαν µαζί του και εναντίον του στην αρένα377, ήταν το καλύτερο 

παράδειγµα της αντίληψης για την honor, έννοια που πλησιάζει την αρχαιοελληνική 

τιµή, αρετή  και µαζί το κλέος. Ήταν υπόδειγµα της αφοσίωσης. Ο Σενέκας έφτασε 

να προτείνει να χρησιµοποιούνται ως υπόδειγµα για τους ρωµαίους στρατιώτες. Από 

τη στιγµή µάλιστα που οι µονοµάχοι εκπαιδεύονταν σε ειδικές σχολές (ludi) στην 

τέχνη του σπαθιού, του διχτυού ή ό,τι άλλο, και που η εκπαίδευσή τους ήταν σκληρή, 

κοπιαστική, εξοντωτική, οι ρήτορες και οι άλλοι συγγραφείς άρχισαν να συζητούν 

την αποτελεσµατικότητα αυτής της εκπαίδευσης και να την προτείνουν είτε ως 

µοντέλο για την εκπαίδευση των στρατιωτών είτε να δηλώνουν πως θα ήταν χρήσιµη 

η συνεκπαίδευση από κοινούς εκπαιδευτές µονοµάχων και στρατιωτών. Ξέρουµε ότι 

οι στρατιώτες που προορίζονταν να δώσουν σύντοµα µάχη καλούνταν να 

παρακολουθήσουν µονοµαχίες, και οι εκπαιδευτές των µονοµάχων (lanistae) 

εξασκούσαν στις τέχνες του πολέµου αυτούς τους ρωµαίους στρατιώτες,  ενώ οι 

ανασκαφές φέρνουν στο φως αρένες κοντά ή µέσα σε στρατόπεδα378. 

                                                           
377 Πβ. την ενδιαφέρουσα, κάπως αφοριστική διατύπωση του D. Potter, "the unfortunate defendant was 

still human. The condemned was not" ("Martyrdom as Spectacle" στο Schodel, R. (επιµ.) Theater and 

Society in the Classical World , σ. 64) 

378 Wiedemann, Emperors and Gladiators, σσ.39-40. 
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Στην περίφηµη 7η προς Λουκίλιο επιστολή, στην οποία αναφερθήκαµε 

προηγουµένως, ο Σενέκας συνοψίζει επιγραµµατικά: «Το πρωί οι άνδρες ρίχνονται 

στα λιοντάρια και τις αρκούδες. Το µεσηµέρι ρίχνονται στους ίδιους τους θεατές», σ’ 

αυτούς τους θεατές, συνεχίζει, που απαιτούν ο νικητής να αντιµετωπίσει αµέσως νέο 

αντίπαλο, αυτόν που θα τον σκοτώσει µε τη σειρά του, υπονοώντας προφανώς ο 

Σενέκας ότι το πλήθος που παρακολουθεί τις µονοµαχίες περιµένει οπωσδήποτε το 

θάνατο, ελπίζει το θάνατο, έρχεται για να δει τη στιγµή που ο θάνατος θ’ αγγίξει 

αυτόν που έσπειρε γύρω του θάνατο και συνεπαρµένο θα βυθίζεται στην 

αναµενόµενη έκπληξη ενός νέου θανάτου, που τον είχε µυστικά ευχηθεί, αλλά και 

στην πραγµατική έκπληξη της επιβίωσης κάποιου που κερδίζει έτσι το θαυµασµό του 

αλλά και το φθόνο του. Περίπου όπως σήµερα το πλήθος των θεατών παρακολουθεί 

τον ακροβάτη στο salto mortale χωρίς δίχτυ, ελπίζοντας µυστικά πως θα τον δει να 

πέφτει και να κοµµατιάζεται στα πόδια του, την ίδια στιγµή που τον περιβάλλει µε 

ένα απίστευτο θαυµασµό, ελπίζοντας πάλι πως θα τα καταφέρει κάνοντας το κοινό να 

παραληρεί για τα κατορθώµατα του ανθρώπου. “Omnia ista mortis morae sunt”. 

Όπως και να έχει όµως το πράγµα, αγωνίζονται µε αυταπάρνηση και πάθος, “nihil 

habent quo tengatur ad ictum totis corporibus expositi nunquam frustra manum 

mittunt” αγωνίζονται µε σκοπό τη νίκη ή το θάνατο. Η νίκη τους είναι το διαβατήριο 

για τη ζωή και τη δόξα. Ο αγώνας τους όµως και η γενναιότητα την οποία 

επιδεικνύουν κατά τη διάρκειά του, η αξιοπρέπεια µε την οποία δέχονται το 

αποτέλεσµα, ακόµα κι αν είναι ο θάνατος, η αποδοχή του θανάτου ως αποτέλεσµα 

της ήττας ή επιλογής του κοινού, που αποτελεί ένα είδος όχι απλώς κριτή αλλά θεϊκής 

δύναµης που καθορίζει την τύχη τους, περιποιούν τιµή και στο lanista (εκπαιδευτή) 

τους αλλά και είναι υπόδειγµα αρετής και αφοσίωσης τέτοιο που θα περίµενε κανείς 

από ένα ρωµαίο στρατιώτη την ώρα της µάχης. Εκτός από ένα είδος ζωντανής 
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εικόνας της ρωµαϊκής honor, είναι και ένα δείγµα αυτού που ο H.S. Versnel αποκαλεί 

devotio hostium379. ∆εν είναι, λοιπόν, τυχαίο που ο Σενέκας διάλεξε τους µονοµάχους 

για να διδάξει στον Λουκίλιο την αναγκαιότητα να ελέγχουµε το σώµα µας. Στη 

µάχη, όπως και στην ασθένεια επίσης. Για τον Σενέκα -όπως και για τους στωικούς 

γενικά- όσοι είναι ικανοί να ασκήσουν έλεγχο στον εαυτό τους, αυτοί είναι ικανοί να 

ελέγξουν και τους άλλους. Ο Ρωµαϊκός λαός έτσι θα συγκρατήσει την κυριαρχία του 

και θα επεκτείνει τα σύνορά του και οι πολιτικοί άνδρες και ο αυτοκράτορας θα 

κυβερνούν τα εδάφη και τους λαούς της αυτοκρατορίας.   

Εκτός των ελλήνων και ρωµαίων συγγραφέων, ακόµα και χριστιανοί 

διανοητές ελκύονται από την αγωνιστικότητα των µονοµάχων και δανείζονται από 

αυτούς µεταφορές για τους αγώνες της πίστης τους. Η Περπέτουα σε ένα από τα 

οράµατά της στη φυλακή ως µονοµάχο βλέπει τον εαυτό της να αγωνίζεται εναντίον 

του διαβόλου και ο miles Christi έχει περισσότερα στοιχεία µονοµάχου παρά 

κανονικού στρατιώτη. Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να είναι έτοιµος να δώσει 

τη ζωή του, να µη φείδεται κόπων και βασάνων, να µην ολιγωρεί µπροστά στον 

κίνδυνο, να µη φοβάται: “∆ι� κα� ζηλώσαντες [αναφέρεται στο 

υπόδειγµα του Ιησού] τ� µείζονα χαρίσµατα ο� χριστοφόροι 

µάρτυρες, πάντα µ�ν πόνον κα� παντοφίας �πινοίας α�κισµ�ν 

ο�κ ε�ς �παξ, �λλ� �δη κα� δεύτερον τιν�ς �πέµειναν, 

πάσας δ� �πειλ�ς ο� λόγοις µόνον �λλ� κα� �ργοις τ�ν 

δορυφόρων, κατ’ α�τ�ν φιλοτιµουµένων, ο�κ �νεδίδουν τ�ν 

γνώµην δι� τ� τ�ν τελείαν �γάπην �ξω βάλλειν τ�ν φόβον…” 

                                                           
379 H. S. Versnel, "Two types of Roman devotio" Mnemosyne, 29, 1976, σς. 365-410, όπου διακρίνει 

την αφιέρωση του ρωµαίου στρατηγού και του στρατού του (devotio ducis) από την εκ µέρους του 

ρωµαίου στρατηγού  αφιέρωση  του ξένου στρατού στους ίδιους χθόνιους θεούς (devotio hostium). 
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380 . Η διατύπωση της ενδεικτικής φράσης, µία ανάµεσα στις πολλές που θα 

µπορούσαµε να παραθέσουµε, από τα περί των χριστιανικών µαρτυρίων µέρη της 

Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Ευσεβίου (τα σχετικά µέρη βρίθουν παροµοίων 

διατυπώσεων) και η οποία εξαίρει το πείσµα, το θάρρος και την αφοσίωση στην 

πίστη κάποιων χριστιανών µαρτύρων, µοιάζει να είναι κατευθείαν απόγονος του 

όρκου των µονοµάχων: uri, vinciri, verberari, ferroque necari.381.  

*** 

Η βασικότερη πηγή ανθρώπινου υλικού για τις αρένες, και ειδικά για τις 

µονοµαχίες, ήταν οι αιχµάλωτοι πολέµου. Ο Wiedemann, αφού υπενθυµίσει τη 

σταύρωση του Σπάρτακου και των συντρόφων του, από τη µια, και την τύχη των 

Πηγές  εξασφάλισης ανθρώπινου υλικού   χιλιάδων Ιουδαίων       

για τις αρένες    αιχµαλώτων µετά την άλωση της Ιερουσαλήµ από τον Τίτο, 

από την άλλη, σηµειώνει πως η αρένα εθεωρείτο περισσότερο "ανθρωπιστική" 

πρακτική, αφού ο αιχµάλωτος, αν φαινόταν γενναίος, µπορούσε να σώσει τελικά τη 

ζωή του και να κέρδιζε ίσως την ελευθερία του382.  Ο µονοµάχος ήταν περίπου 

ταυτισµένος µε τον ξένο, τον ηττηµένο εχθρό. Ήταν ο άλλος. Κάποτε ήταν µια απειλή 

και µια πρόκληση, τώρα νικηµένος, περιµένει το θάνατο, ένα θάνατο τέτοιο που θα 

                                                           
380 Περί του µαρτυρίου των Αλεξανδρέων,(διωγµός του ∆ιοκλητιανού) από την Εκκλησιαστική Ιστορία  

του Ευσεβίου, H.10.1- H.10.11. 

381 Οι χριστιανοί συγγραφείς των πρώτων αιώνων της χρονολογίας µας συχνά χρησιµοποιούν 

διατυπώσεις για τους µάρτυρες που θυµίζουν αντίστοιχες υφολογικές επιλογές συγγραφέων µε λόγο 

επικό που µιλούν για ήρωες. Βέβαια η ίδια η λέξη "ήρως" δεν συναντάται ποτέ για λόγους ευνόητους, 

πράγµα που φαίνεται να λυπεί ιδιαίτερα τον Αυγουστίνο (Civitas Dei, 10.21). Ενδιαφέρων ο 

συσχετισµός του παγανιστικού ήρωα µε τον χριστιανό άγιο, J. C. Fredouille,  "Le heros et le saint" στο 

G. Freyburger και L. Pernot (επιµ.), Du heros paien au saint chretien, σσ. 11-25. 
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προσφέρει διασκέδαση στο ρωµαϊκό όχλο. Υπήρξε ο άλλος. Τώρα προσφέρεται ως 

ένα είδος θυσίας στους επιφανείς νεκρούς που έστησαν µε τους αγώνες τους το 

µεγαλείο της Ρώµης. Μπροστά στα µάτια του πλήθους, κάτω από τις ιαχές, τους 

επαίνους ή τις ύβρεις του. Γελοιοποιείται ακριβώς γιατί αυτό πιστοποιεί καλύτερα το 

µεγαλείο της Ρώµης. Οι θεατές νιώθουν περισσότερο Ρωµαίοι χάρη σ’ αυτόν, το 

µονοµάχο383. Είναι άραγε τυχαίο που ανάµεσα στις κατηγορίες των µονοµάχων 

διακρίνουµε τους Θράκες  και τους Σαµνίτες,  δηλαδή λαούς που βρίσκονταν σε 

διαρκή σύγκρουση µε την αυτοκρατορία; Στην αρένα η Ιστορία µετατρέπεται σε 

θέαµα: οι εχθροί της Ρώµης πληρώνουν την αποκοτιά της σύγκρουσής τους µαζί της. 

Οι µεγάλες κατακτήσεις, που έκαναν τη Ρώµη  απόλυτη κυρίαρχη της 

Μεσογείου  και ενσωµάτωσαν στην κυριαρχία της το 1/5 του τότε γνωστού κόσµου, 

πραγµατοποιήθηκαν από ένα καλά οργανωµένο και  εκπαιδευµένο στρατό. Η 

απείθεια και η δειλία ήταν αξιόποινες συµπεριφορές και, όταν ένας στρατός είχε να 

επιδείξει στους κόλπους του τέτοια φαινόµενα, τότε οι ίδιοι οι στρατιώτες όφειλαν να 

τιµωρήσουν µε θάνατο τους εταίρους τους. Εφάρµοζαν µάλιστα την decumatio, δηλ. 

αυθαίρετα ή µε κλήρο επιλεγόταν ένας στρατιώτης από κάθε δεκάδα για να 

βασανιστεί ή να θανατωθεί παραδειγµατικά384. Ακόµα κι αν δεχτούµε πως ίσως ήταν 

                                                                                                                                                                      
382 Weidemann, Emprerors and Gladiators., σ. 104.  Πβ.  ∆ίων Κάσσιος, LX, 30, 3. 

383 Weidemann, op. cit., όπου υποστηρίζει ότι η έκταση των αιµατηρών θεαµάτων και η προσέλευση σ' 

αυτά έχει να κάνει µε τη romanitas. Οι θεατές νιώθουν Ρωµαιοι σε αντιπαράθεση µε αυτούς που 

βρίσκονται µέσα στην αρένα και µονοµαχούν είτε γίνονται βορά των θηρίων. Η θεωρία του 

Weidemann ενισχύει κατά ένα τρόπο  όσα η Coleman αναφέρει για τη γελοιοποίηση του καταδίκου 

είτε στην αρένα είτε στους αιµατηρούς µίµους. 

384 Αναφορά σε τέτοιες τιµωρητικές πρακτικές βρίσκουµε, για παράδειγµα, στον Πολύβιο (6. 38), στον 

∆ίωνα Κάσσιο  (XLI.35, XLVIII.42 αλλά και LXIII, 3, 3, επί ηττηµένου στρατού) στον Τάκιτο (14.44, 

επί ηττηµένου στρατού και δούλων)  
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πρακτικές µε µικρότερη συχνότητα απ’ ότι οι πηγές µάς αφήνουν να καταλάβουµε, 

είναι προφανείς οι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτές: αν ένας στρατιώτης µπορούσε να 

σκοτώσει τον συστρατιώτη του, τον άνθρωπο που πολέµησε µαζί του, επειδή αυτός ή 

κάποιος άλλος δεν είχαν τη γενναιότητα που απαιτούσαν απ’ αυτούς οι περιστάσεις ή 

την πειθαρχία και την υπακοή που θα έδινε τη νίκη, µπορούµε να φανταστούµε σε  

ποιες αξίες και αρετές εθίζεται  αυτός ο στρατιώτης και ποιες πολεµικές 

συµπεριφορές θα αναπτύξει στο µέλλον385. Μπορούµε επίσης να φανταστούµε τη 

σκληρότητα µε την οποία θα συµπεριφερόταν στο νικηµένο στρατό, στον αιχµάλωτο 

στρατιώτη του ηττηµένου αντιπάλου και, ως ένα σηµείο, µπορούµε να εξηγήσουµε 

την ευκολία µε την οποία πετούσαν κυριολεκτικά τον αιχµάλωτο στρατιώτη στην 

αρένα να παλέψει έως θανάτου, προσφέροντας άφθονο θέαµα.  

Υπήρχαν και γυναίκες  µονοµάχοι, αν και σαφώς το ποσοστό τους είναι πολύ 

µικρότερο απ' αυτό των ανδρών. Όσο κι αν οι πηγές µας αποσιωπούν τη γυναικεία 

συµµετοχή σε πολλές  δραστηριότητες και όταν αναφέρονται σ’ αυτήν είτε 

αποδυναµώνουν τη σηµασία της είτε τη γελοιοποιούν,  δεν  ήταν και κάτι ολότελα 

περιθωριακό, γιατί τις  περισσότερες φορές που αναφέρεται, παρουσιάζεται ως κάτι 

που δεν είναι πρωτόγνωρο ή σπάνιο. Έχει, όµως, µια ιδιαιτερότητα τέτοια που αξίζει 

να καταγραφεί ως πληροφορία. Στο Σατιρικόν του Πετρώνιου, πάντως,  µια γυναίκα 

µονοµάχος θεωρείται ως εξαιρετική ατραξιόν386. Έχουν φτάσει ως εµάς µερικές 

πληροφορίες και δυο τουλάχιστον ονόµατα : Αµαζών και Αχιλλία, των οποίων ο 

                                                           
385 Κ. Hopkins, Death and Renewal, σσ. 1-2.  Πβ. και την πρωτοποριακή για την εποχή της µελέτη  του 

W. Lintott,  Violence in Republican Rome (1968) για τη σηµασία της dignitas. 

386 Petronius, Satyricon, XLV, 7, 2 
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ανδρικός χαρακτήρας είναι προφανής387. Χαρακτηριστικό και το επίγραµµα  VI από 

το Liber Spectaculorum  του Μαρτιάλη 

  Bellinger invictis quod Mars tibi servit in armis, 

non satis est, Caesar; servit et ipsa Venus. 388

O ∆οµιτιανός διοργάνωσε αγώνες στους οποίους συµµετείχαν και γυναίκες 

µονοµάχοι389. Ενώ µε διάταγµα του ο Σεπτίµιος Σεβήρος το 200 απαγόρευσε τη 

συµµετοχή τους σε τέτοιες εκδηλώσεις, πράγµα που δείχνει ότι ίσως να υπήρχε 

µεγάλη προθυµία. Και γιατί όχι άλλωστε; Όπως και οι άνδρες µονοµάχοι, ασφαλώς 

εξασφάλιζαν τα προς το ζην390 και είχαν την αντίστοιχη ελευθερία. Η εκπαίδευσή 

τους και οι όροι συµµετοχής τους δεν πρέπει να διέφεραν απ' αυτές των ανδρών, 

αφού πουθενά δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Πάντως,  η ύπαρξη γυναικών µονοµάχων 

δεν σηµαίνει και πολλά για την θέση των γυναικών στη ρωµαϊκή κοινωνία. Η 

γυναικεία παρουσία στα θεάµατα, τόσο ως µέτοχος στο θέαµα όσο και ως θεατής, 

                                                           
387 Gr. Inscr. Br. Mus. no 911 στο L. Robert, Les gladiateurs dans l’ Orient Grec, σ.188, (εικ. 6).  

Σύµφωνα µε την εικόνα, µάλλον οι γυναίκες µονοµάχοι  αγωνίζονταν µεταξύ τους. Στο συγκεκριµένο 

έχουµε δυο γυναικείες φιγούρες µε τη σκευή του µονοµάχου σε ώρα αγώνα και έχουµε επίσης και τα 

ονόµατά τους σκαλισµένα κάτω από κάθε φιγούρα ( Αχιλλία και Αµαζών). 

388 [Ο πολεµόχαρος Άρης σε υπηρετούσε µε τα ανίκητά του όπλα, όµως αυτό Καίσαρα δεν σου φτάνει . 

 κι η ίδια η Αφροδίτη τώρα µπαίνει στη µάχη] 

389 Σουητώνιος, "∆οµιτιανός" IV 

390 Το 1996 στο Southwark (Νότιο Λονδίνο) ανακαλύφθηκαν τα υπολείµµατα καύσης νεκρής γυναίκας 

γύρω στα είκοσι. Από κεραµικά ευρήµατα του τάφου (οκτώ λύχνοι εκ των οποίων ο ένας 

διακοσµηµένος µε µονοµάχο που πεθαίνει και τρεις µε το θεό Άνουβι, που ταυτίζεται σχεδόν µε τον 

Ερµή, ο οποίος µε τη σειρά του είναι η µεταµφίεση των δούλων της αρένας που µεταφέρουν έξω απ' 

αυτήν τους νεκρούς µαχητές)  οι αρχαιολόγοι συµπέραναν πως ίσως πρόκειται για γυναίκα µονοµάχο, 

αλλά το θέµα είναι ακόµα ανοιχτό. Αν είναι πάντως έτσι, η γυναίκα ήταν πλούσια -όπως δείχνουν τα 

υπολείµµατα εξωτικού νεκρικού γεύµατος που βρέθηκαν στον τάφο. Πλούτισε άραγε από τις 

αγωνιστικές της ικανότητες;  
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είναι δεδοµένη. Έχει  όµως σηµασία για τα munera gladiatoria καθαυτά. Όλες οι 

µαρτυρίες προέρχονται από εποχές όχι προγενέστερες του πρώτου µ.Χ. αι. Αν δεν 

βρεθούν δεδοµένα να ανατρέψουν αυτά τα στοιχεία, τότε η εµφάνιση των γυναικών 

πιστοποιεί µε έναν ακόµη τρόπο ότι τα  munera gladiatoria αλλάζουν περίπου αυτήν 

την εποχή χαρακτήρα, από νεκρικοί αγώνες γίνονται, ολοένα και περισσότερο, 

κοσµικές εκδηλώσεις, θεάµατα που συγκεντρώνουν µεγάλη ποικιλία δράσεων 

κάποιες από τις οποίες έχουν ένα χαρακτήρα κατά το µάλλον ή ήττον εξωτικό391. Κι 

αν λάβουµε υπόψη µας επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες γυναίκες των ανωτέρων 

τάξεων υποχρεώνονται από τον αυτοκράτορα392 να λάβουν µέρος σε τέτοια ή άλλου 

τύπου θεάµατα κατά τη διάρκεια εορτών, τότε ακόµη πιο πολύ φαίνεται πως η χρήση 

των θεαµάτων από τους αυτοκράτορες έχει σκοπό όχι µόνο τον εντυπωσιασµό αλλά 

και µια δηµόσια επίδειξη του ελέγχου των ευγενών. 

Άλλη µεγάλη πηγή µονοµάχων ήταν οι δούλοι αλλά και οι κατάδικοι393. 

Μπορεί το επάγγελµα να ήταν επικίνδυνο αλλά  εξασφάλιζε τροφή, στέγη, κάποιες 

οικονοµικές απολαβές, που δεν θα είχαν µε άλλο τρόπο, και που τους ήταν 

απαραίτητες τόσο για την προσωπική τους επιβίωση όσο και για τη ζωή της 

οικογενείας τους. Τους εξασφάλιζε επίσης και µια κοινωνική θέση, το θαυµασµό του 

κοινού και την ελπίδα της απελευθέρωσης. Φαίνεται µάλιστα πως πολλοί τα 

                                                           
391 Πβ. το πάθος των Ρωµαίων για τα εξωτικά ζώα. Η γνωριµία του κροκόδειλου, για παράδειγµα , 

προκάλεσε τροµερό ενδιαφέρον, τόσο που οργανώνονταν τουριστικές περιοδείες στην Αίγυπτο, για να 

δουν κροκοδείλους , Casson, L. To  ταξίδι στον αρχαίο κόσµο, σσ. 339-340, Coleman, K.M., "Ptolemy 

Philadelphus and  the Roman Amphitheater" στο W. Slater, (επιµ.), σσ. 57-58. 

392 Ενδεικτικά, Σουητώνιος, "Νέρων", IV και ΧΙ.  Οι περιπτώσεις είναι λίγες, πράγµα που δείχνει πως 

η πράξη είχε µια ακρότητα, που ακόµα και ο επιπόλαιος Νέρων ή ο σαδιστής Καλλιγούλας δεν 

µπορούσαν να αντιπαρέλθουν. Σουητώνιος, "Νέρων", IV και ΧΙ. 

393 Wiedemann, Emperors and Gladiators, σσ. 105-106,  Kyle, Spectacles of Death,   σσ. 95-102. 
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κατάφερναν και, αν επιζούσαν βεβαίως, κέρδιζαν τελικά την ελευθερία τους. Έτσι σε 

πολλά επιτύµβια µονοµάχων διακρίνουµε τη συντοµογραφία lib. δίπλα στο όνοµα 

που σηµαίνει liberatus, απελεύθερος (και όχι, όπως ήθελαν κάποιοι µελετητές liber, 

ελεύθερος. ∆εν πρόκειται για  ελεύθερους που ακολούθησαν την καριέρα µονοµάχου  

γιατί είθισται να δηλώνεται η κοινωνική ταυτότητα του νεκρού, όταν ανήκει σε 

κάποια οµάδα διαφορετική από τον κανόνα του ελεύθερου πολίτη). Οι συγγραφείς 

έχουν διασώσει παραδείγµατα απελευθερώσεων, όπως αυτήν την κάπως ευτράπελη 

ιστορία από το βίο του Κλαύδιου 

όταν χάρισε µε την οµόφωνη συγκατάθεση του πλήθους, το ξύλινο σπαθί που συµβόλιζε την 

απαλλαγή από την υπηρεσία σε έναν αρµατοµάχο, για χάρη του οποίου τον ικέτευαν οι 

τέσσερις γιοι του, κυκλοφόρησε αµέσως ένα σηµείωµά του, όπου υπενθύµιζε στους πολίτες  

ότι θα έπρεπε να προσπαθούν µε όλες τους τις δυνάµεις να τεκνοποιούν, εφόσον ήταν 

ολοφάνερο ότι τα παιδιά ωφελούσαν και  προστάτευαν ακόµα και ένα µονοµάχο.394  

Αν και η ιστορία έχει περισσότερο να κάνει µε τη δηµογραφική πολιτική, ωστόσο 

είναι ενδιαφέρον πως ένας µονοµάχος επιβιώνει και απελευθερώνεται από τον 

αυτοκράτορα. Το ίδιο δείχνει και η παρακάτω επιγραφή: 

M. Antonius Exochus nat. Alexandrinus Rom. ob triump. divi Traiani die II tir. cum Araxe 

Cae. st. miss. ; Rom. mun.  eiusd. Die VIIII Fimbriam lib. VIIII miss. Fe.; Rom. mun.  eiusd. 

[die] …395

 όπου ένας µονοµάχος έδωσε εννέα αγώνες σε εννέα συνεχόµενες µέρες και µετά 

απελευθερώθηκε από τον Τραϊανό.  

                                                           
394 Σουητώνιος, "Κλαύδιος", ΧΧΙ, 5. 

395 ILS 5088,  Wiedemann, Emperors and Gladiators, σ.122 «Οι αναφορές των νοµικών κειµένων σε 

απελεύθερους οι οποίοι είχαν χρηµατίσει µονοµάχοι δεν δείχνουν µόνο την ανάγκη της κοινωνίας να 

θέσει τα όρια ανάµεσα στους κανονικούς πολίτες και τους πρώην µονοµάχους αλλά δείχνει επίσης ότι 

ο πρώην µονοµάχος ίσως θα µπορούσε να ενταχθεί  στην κοινωνία των πολιτών». 
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 Η απελευθέρωση δεν ήταν πάντα δώρο του αυτοκράτορα ή ενός αξιωµατούχου ή 

του διοργανωτή. Η καταδίκη ad ludos396, δηλαδή η καταδίκη σε εκπαίδευση 

µονοµάχου και η υποχρεωτική συµµετοχή σε µονοµαχίες, ήταν πολύ ελαφρύτερη από 

άλλες πιθανές, όπως η  ad bestias, που σήµαινε ότι χωρίς καµιά πρότερη εξάσκηση, ο 

κατάδικος ριχνόταν στην αρένα µπροστά σ' ένα άγριο ζώο µε περίπου µηδενικές 

πιθανότητες επιβίωσης (εικ. 7 και 8 όπου ο κατάδικος άοπλος και γυµνός βιάζεται 

από τον υπεύθυνο του θεάµατος να αντιµετωπίσει το ζώο). Χρειάζεται, λοιπόν, να 

κάνουµε µια διάκριση: από τη µία, υπήρχαν οι επαγγελµατίες µονοµάχοι, που είχαν 

µια εκπαίδευση η οποία τους έδινε τη δυνατότητα να αµύνονται και να προστατεύουν 

τον εαυτό τους και από την άλλη, υπήρχε µια  τεράστια οµάδα ανθρώπων που έφτανε 

στην αρένα µετά από µια καταδικαστική απόφαση και που η αρένα αποτελούσε γι' 

αυτούς τη δηµόσια θανατική τους καταδίκη . µιλάµε για τους noxii397: δούλοι και  

humiliores που είχαν καταδικαστεί σε δύσκολους θανάτους -για τους οποίους  

µιλήσαµε εκτεταµένα παραπάνω. Μάλιστα έχουν φτάσει ως εµάς αποφάσεις και 

διατάγµατα µε τα οποία κατάδικοι και δούλοι πωλούνται σε διοργανωτές θεαµάτων ή 

εκπαιδευτές. Σκοπός αυτών των αγορών είναι φτηνό υλικό για σκληρά και µπρούτα 

θεάµατα. Οι κατάδικοι αυτοί σύρονται στην αρένα απροετοίµαστοι και χωρίς ελπίδα. 

                                                           
396 Πολύ ενδιαφέρουσα η σηµασιολογική σχέση ανάµεσα στις τρεις έννοιες των ludi που έχουµε µέχρι 

τώρα συναντήσει: παιχνίδι, οργανωµένη γιορτή και σχολή εκπαίδευσης µονοµάχων. 

397 Η λέξη είναι παράγωγο του “noceo”, βλάπτω, απ’ όπου και οι λέξεις “noxa”  που σηµαίνει 

παραβατική συµπεριφορά, σφάλµα, εγκληµατική πράξη,  ειδικά την εγκληµατική συµπεριφορά 

παιδιού ή σκλάβου (ακόµα και ζώου) που βρισκόταν υπό πατρική  potestas (in potestate) και, άρα, 

είναι υπεύθυνος ο paterfamilias, καθώς επίσης, κατ’ επέκτασιν και την τιµωρία, αλλά και την ίδια τη 

ζηµία, την αδικία, τη δυνατότητα και τη δύναµη του βλάπτειν και “noxia” µε τις ίδιες περίπου 

σηµασίες (Oxford Latin Dictionary).  “Noxius” είναι ο ένοχος, ο παραβατικός, ο βλαπτικός, ο 

δυνάµενος να προκαλέσει κακό.  
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Γι' αυτό και αποτελούν µια µεγάλη διακριτή οµάδα στον κόσµο των αιµατηρών 

θεαµάτων. Η παρουσία τους δηλώνεται ειδικά στις διαφηµιστικές αφίσσες που δίνουν 

λεπτοµέρειες για τους µετέχοντες στο θέαµα και τις ιδιαίτερες ικανότητες τους, 

δηµιουργώντας και εντός της αρένας µια ιεραρχία που θυµίζει την ιεραρχία του 

κοίλου398. Ακόµα και ο θεαµατικός θάνατος δεν ξεφεύγει από την ιδέα της 

κατηγοριοποίησης και της ιεραρχίας που διαπνέει βασανιστικά τη ρωµαϊκή κοινωνία. 

Αντίθετα, ο καταδικασµένος ad ludos είχε δικαίωµα να αποσυρθεί από τις αρένες 

ύστερα από τρία χρόνια δραστηριότητας -αν φυσικά είχε επιβιώσει- και πέντε χρόνια 

µετά να κερδίσει αυτοδικαια την ελευθερία του399. 

 Ανάµεσα στους µονοµάχους, ωστόσο, µπορούσε εύκολα να βρει κανείς 

ελεύθερους µη Ρωµαίους πολίτες αλλά και ελεύθερους Ρωµαίους πολίτες που 

αυτοβούλως αποφάσισαν να γίνουν µονοµάχοι. Οι τελευταίοι είναι µια ενδιαφέρουσα 

κατηγορία. Πρόκειται για τους autocrati, οι οποίοι υπεγραφαν συµβόλαιο και έδιναν  

όρκο πως δεν θα υποχωρούσαν αλλά θα αγωνίζονταν µέχρι θανάτου. Ο Σενέκας 

υπαινίσσεται πως οι autocrati επέλεγαν αυτήν την καριέρα, που πρακτικά σήµαινε 

κοινωνικό θάνατο, εξαιτίας οικονοµικών δυσκολιών, για να εξασφαλίσουν τροφή και 

στέγη. Εν µέρει δεν έχει άδικο. Το ίδιο λέει και ο χριστιανός Τατιανός, όταν 

υποστηρίζει ότι πένητες άνθρωποι, που δεν έχουν άλλους πόρους ζωής, πωλούν τους 

εαυτούς τους σε πλούσιους, οι οποίοι τους µετατρέπουν σε φονιάδες µονοµάχους: 

"και πωλεί µεν εαυτόν ο πεινων, ο δε πλουτων ωνειται τους φονεύσοντας"400. Όχι 

πάντα από έσχατη ανάγκη, αλλά και σε ειδικότερες περιστάσεις που χρειάζονταν 

                                                           
398 Kyle, Spectacles of Death, σ. 79. 

399 Wiedemann, op. cit., σ. 105. 

400 Τατιανός, Προς Έλληνας, 23 (βλ. σηµ. 132) . Αλλά και αµέσως παρακάτω: "� µ�ν ο�ν 

ληστεύων φονεύει χάριν το� λαβε�ν, � δ� πλουτ�ν µονοµάχους �νείται 

χάριν το� φονε�σαι". 
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κάποιος ξαφνικά πολλά χρήµατα, µπορούσε να γίνει εκουσίως µονοµάχος. Στον  

Τοξάρι  ο Λουκιανός δίνει ως αιτία τη συγκέντρωση χρηµάτων για την απελευθέρωση 

ενός φίλου του ήρωα του. Αλλά το οικονοµικό δεν ήταν ο µόνος λόγος που θα 

έσπρωχνε κάποιον να γίνει µονοµάχος. Οι πηγές κάνουν λόγο και για άλλες αιτίες, 

όπως έλλειψη διάθεσης να υπηρετήσει κάποιος στο στρατό401, ενώ δεν θα πρέπει 

µάλλον να υποτιµήσουµε την ηθικιστική κριτική των χριστιανών που µιλά για το 

πάθος της αρένας. Πρόκειται για µια ενδιαφέρουσα ψυχολογική παρατήρηση, της 

οποίας άριστη ανάλυση είδαµε να έχει κάνει ο Αυγουστίνος στις Confessiones  του: 

µάλλον δεν θα ήταν δύσκολο να δρασκελίσει κανείς τη µικρή απόσταση από τον 

παθιασµένο θεατή στο να γίνει ο ίδιος µέρος του θεάµατος.  

Τέλος, δεν θα έπρεπε µάλλον να αγνοήσουµε ως κίνητρο και την ερωτική 

αίγλη των µονοµάχων. Πολύς λόγος έχει γίνει για τον γυναικείο σκελετό µε 

υπολείµµατα πλούσιας ένδυσης και κοσµηµάτων, που βρέθηκε µαζί µε ανδρικούς 

σκελετούς µονοµάχων–γύρω στους είκοσι- στην Ποµπηία, για τον οποίο πολλοί 

µελετητές διατείνονται ότι είναι η σύζυγος είτε η ερωµένη κάποιου από τους 

µονοµάχους402. Ο Γιουβενάλης, πάλι, µιλά για την Επία, σύζυγο συγκλητικού, που 

εγκατέλειψε τον σύζυγό της για χάρη κάποιου µονοµάχου και έφυγε µαζί του στην 

                                                           
401 Σενέκας, Controversiae, X, 4, 18, ∆ίων Κάσσιος, LXXIV, 2, 5.  

402 Βλ. Wiedemann, op. cit., σσ. 105 – 106. Αν και υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, πχ. Kyle, 

Spectacles of Death,, σηµ. 64 της σ. 112, όπου και βιβλιογραφία, ο οποίος υποστηρίζει ότι µπορεί 

απλώς να ζήτησε καταφύγιο στα καταλύµατα των µονοµάχων την ώρα της έκρηξης και παγιδεύτηκε 

εκεί από την καταιγίδα της καυτής στάχτης. Για τον ερωτισµό των µονοµάχων βλ. επίσης Wiedemann, 

op. cit., σσ. 26 – 27,  Barton, The Sorrows of the Ancient Romans, The Gladiator and the Monster , σσ.. 

47-81 και ειδικά 48, K. Hopkins, Death and Renewal,  σσ. 21-23 και E. Gunderson, “The ideology of 

the arena”  CA, 15, 1996, 115-151 και ειδικά 144-145. 
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Αίγυπτο403. Με τη γνωστή σκανδαλοθηρική της διάθεση η Historia Augusta 

πληροφορεί εκτενώς για το παράπτωµα της συζύγου του Μάρκου Αυρηλίου, της 

Φαυστίνας. Η ιστορία αυτή παρουσιάζει πολλαπλό ενδιαφέρον, γιατί σ’ αυτήν 

εµπλέκεται και το ζήτηµα της προφητείας, της µαντείας και της µαγείας. Η Φαυστίνα 

είδε τυχαία στο δρόµο να περνούν κάποιοι µονοµάχοι και ερωτεύτηκε τον έναν 

κεραυνοβόλα (“unius ex his amore succensam”). H γυναίκα αρρώστησε και κατά τη 

διάρκεια της αρρώστιας της εξοµολογήθηκε στον άντρα της το άνοµο πάθος της. Ο 

σύζυγός της, θορυβηµένος προφανώς από τη νοερή της απιστία, απευθύνθηκε στους 

Χαλδαίους και ζήτησε τη βοήθειά τους, για να γιατρέψει τη γυναίκα του από τον 

έρωτα αυτόν. Τότε οι µάγοι βρήκαν σα λύση να θανατώσει ο αυτοκράτορας τον περι 

ου ο λόγος µονοµάχο και να υποχρεώσει τη Φαυστίνα να πάρει το µπάνιο της στο 

αίµα του (“ut occiso gladiatore sanguine illius sese Faustina sublaveret”). Όπερ και 

εγένετο, και ο φτωχός µονοµάχος πλήρωσε µε τη ζωή του τον έρωτα που άθελά του 

προκάλεσε και τη νοερή µοιχεία της γυναίκας του αυτοκράτορα. .Πάντως και ο 

µονοµάχος πήρε την εκδίκησή του. Με ένα τρόπο µαγικό, που θυµίζει λίγο γιατί 

γεννήθηκε λευκή η βασιλοπούλα στα Αιθιοπικά του Ηλιοδώρου, και απηχεί 

αντιλήψεις της εποχής για την κύηση και τον τοκετό, το παιδί που γέννησε η 

βασίλισσα, ο µετέπειτα αυτοκράτορας Κόµµοδος, ήταν περισσότερο µονοµάχος παρά 

πρίγκηπας (“natum vero Commodum gladiatorem esse, non principem”), αν και οι 

κακές γλώσσες της εποχής  επέµεναν ότι "Commodum omnino in adulteriο", γιατί η 

Φαυστίνα ήταν ζωηρή και αρεσκόταν να επιλέγει τους εραστές της ανάµεσα σε 

ναυτικούς και µονονάχους. 

                                                           
403 6, 82. 
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Ποιοι ακριβώς ήταν ο Κρέσκενς και ο Κέλαδος δεν γνωρίζουµε,  όµως τους 

γνώριζαν καλά οι κοπέλες της Ποµπηίας, όπως πιστοποιούν τα δυο χαριτωµένα 

γκράφιτι από την πόλη, που µας πληροφορούν πως ο πρώτος µε το δίχτυ του (ήταν 

retiarius, χειριστής διχτυού) δεν εξουδετέρωνε µόνο τους αντιπάλους του αλλά έπιανε 

και τις γυναικείες καρδιές και πως ο δεύτερος, που είχε στεφθεί τρεις φορές νικητής, 

ήταν αντικείµενο λατρείας των γυναικών404. Φαίνεται πως το ψυχαναλυτικό δίπολο 

«έρως-θάνατος» λειτουργούσε προκλητικά και µετέτρεπε τους µονοµάχους σε 

ερωτικά σύµβολα. Ο ερωτισµός που εκπέµπουν φανερώνεται ακόµα και στην επιλογή 

επαγγελµατικών ονοµάτων από κάποιους ανάµεσά τους (Έρως ή Νάρκισσος, για 

παράδειγµα, που, αν και αποτελούν συνήθη ονόµατα δούλων, δεν παύουν να είναι 

ενδεικτικά για τη συνείδηση του ερωτισµού που προκαλούσαν οι µονοµάχοι). Το 

αίµα, πάλι, των µονοµάχων εθεωρείτο δυνατό µαγικό φίλτρο. Μάλλον όµως πρέπει 

πολύ να τρόµαζε τους Ρωµαίους η ερωτική έλξη που ασκούσαν οι µονοµάχοι πάνω 

στις γυναίκες και ίσως αυτό να εξηγεί, ανάµεσα σε άλλα,  και το γεγονός πως η 

νοµική τους υπόσταση προσιδιάζει αυτή των πορνών: όπως αυτές, έτσι και οι 

µονοµάχοι, προσφέρουν το σώµα τους για την ικανοποίηση των άλλων405. 

Αυτόν το φόβο σηµειώνει και ο Wiedemann  σχολιάζοντας την 

αποσυµβολοποίηση κάποιων ονείρων σχετικών µε την αρένα από τον Αρτεµίδωρο, 

που θεωρεί ότι ο χαρακτήρας της µέλλουσας συζύγου ενός ανδρός στοιχεί προς τον 

τύπο των όπλων που χρησιµοποιεί αυτός στα όνειρά του ή στον αντίπαλο µε τον 

οποίο παλεύει και στον τύπο της πάλης. Αν ονειρευτεί ότι αγωνίζεται στην αρένα µε 

κάποιον Θράκα, η γυναίκα του θα είναι πλούσια, αφού το σώµα του Θρακός είναι 

                                                           
404 CIL, 4, 4353 και 4342 αντίστοιχα. Επίσης την παρατήρηση του Hopkins, op. cit.  σ. 22 για το  CIL 

9, 1671. 

405 Wiedemann, Emperors and Gladiators, σ.26. 
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καλυµµένο από τα όπλα του, και φιλόπρωτη, γιατί οι Θράκες είναι γενναίοι και καλοί 

αγωνιστές, επιδιώκουν τη νίκη και την κερδίζουν. Ο Wiedemann, λοιπόν, παρατηρεί 

πως οι Θράκες ήταν σύµβολο ανδροπρέπειας και επιθυµητοί στις γυναίκες αφού  

αγωνίζονταν µε το σώµα εν πολλοίς ακάλυπτο και διαβλέπει µια εχθρότητα προς 

αυτούς από τον µέσο ρωµαίο άντρα, που ένιωθε να κινδυνεύει η κυριαρχία του πάνω 

στο γυναικείο πληθυσµό406.  

Ο όρκος τους, στοιχείο που εντυπωσίαζε κάποιους ρωµαίους συγγραφείς, 

διασώζεται σε διάφορες παραλλαγές  σε πολλά κείµενα. Ίσως όµως ο Σενέκας στην 

37η επιστολή του προς τον Λουκίλιο δίνει την πιο ολοκληρωµένη του εκδοχή: uri, 

vinciri, ferroque necari, σχολιάζοντας µάλιστα την οµοιότητα του ιερού όρκου του 

φιλοσόφου να δίνει τη ζωή του για τις ιδέες του µε τον άθλιο όρκο των µονοµάχων να 

υπόσχονται πως θα υποστούν βασάνους και πόνους, µόνο και µόνο γιατί νοίκιασαν το 

σώµα τους και έτσι ξεπληρώνουν την εξασφάλιση των µέσων για την επιβίωσή 

τους407.  Ο όρκος τους, το sacramentum gladiatorum, έδινε στη συµµετοχή στον 

αγώνα µια ιερότητα. Μάλιστα η επιλογή της λέξης είναι χαρακτηριστική:  

sacramentum408 δεν είναι απλός όρκος, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ο ιερότερος των 

                                                           
406 Wiedemann, op. cit., σ. 26. Ωσαύτως εισέρχονται στον κόσµο των ονείρων  και οραµάτων 

χριστιανών µαρτύρων, απολογητών, ασκητών κτλ. Ακόµα και στα παιδικά παιχνίδια µπαίνουν οι 

µονοµάχοι, πως µας πληροφορεί ο Επίκτητος στο Εγχειρίδιον του. Για τους νέους ήταν ένα µόνιµο 

θέµα συζήτησης, λέει ο Σενέκας στην 83η Επιστολή του. 

407 Παρόµοια διατύπωση Πετρώνιος,  Satyricon, 117, 5. 

408 Η έννοια του sacramentum προέρχεται από τον νοµικό κόσµο και αφορά ζητήµατα απονοµής 

δικαίου σε σοβαρά αδικήµατα. Είναι παλιά, ανάγεται στην εποχή της ∆ωδεκαδέλτου Cl. Lovisi,  “La 

peine de mort au quotidienne” στο Hinard, Fr, (επιµ.), La mort au quotidienne dans le monde romain, 

σ. 26. 
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όρκων που θέτει τη ζωή του ορκιζοµένου στη διάθεση των χθόνιων θεών409. Με τον 

όρκο ο µονοµάχος αφιερώνεται στους θεούς, µετατρέπεται από ένα άθυρµα προς 

τέρψιν του κοινού σε ένα πλάσµα που, πατώντας πάνω στην κόψη του µαχαιριού, 

ανάµεσα στη ζωή και το θάνατο, περισσότερο νεκρός παρά ζωντανός, είναι δίαυλος 

επικοινωνίας µε το επέκεινα, έχει το σεβασµό και τον τρόµο του νεκρού, είναι ένας 

µελλοθάνατος. Ατενίζει τον θάνατο, αναµένει τον θάνατο, έχει επίγνωση του 

επικείµενου θανάτου του. Όχι ως συµµέτοχος στην κοινή µοίρα των ανθρώπων. Γι’ 

αυτόν ο θάνατος είναι µια άλλη επιβεβληµένη πραγµατικότητα στην οποία έρχεται µε 

την ψευδαίσθηση της επιλογής. Μοιάζει να του επιτρέπεται η διαφυγή και µε τον 

όρκο δένεται µε την επιλογή της παρουσίας του στην αρένα. ∆ίνει το σώµα του στο 

θάνατο οικειοθελώς. Προκαλεί το θάνατο. Στο τέλος ο θάνατος θα θριαµβεύσει. Κατά 

βάθος δεν µπορεί παρά να το ξέρει αλλά δεν θα διστάσει να βρεθεί αντιµέτωπος µαζί 

του. Η επιλογή του είναι ότι δεν έχει επιλογή. Έτσι ή αλλιώς θα πεθάνει. Μέσα στην 

αρένα θα πεθάνει τιµηµένος και περιφρονηµένος την ίδια στιγµή.  Υπ’ αυτήν την 

έννοια, ο µονοµάχος είναι ένα πρόσωπο τραγικό.  

*** 

 Αυτός ο όρκος ακριβώς έκανε κάποιους νεότερους µελετητές να θεωρήσουν 

ότι ίσως υπάρχει µια πρόθεση αυτοκτονίας στον αγώνα του µονοµάχου, πως 

υποσχόταν δηλαδή έναν αγώνα µέχρις εσχάτων, επιζητώντας έναν τιµηµένο θάνατο, 

όταν µάλιστα γνωρίζουµε πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιζε η honor στα ιδανικά και τι    

Ο µονοµάχος και η αυτοκτονία αξίες του ρωµαϊκού κόσµου, και όταν, 

επιπροσθέτως, γνωρίζουµε καλά πως η προστασία της τιµής αυτής ήταν από τα 

βασικότερα αίτια αυτοκτονίας στο ρωµαϊκό αλλά και γενικότερα στον αρχαίο κόσµο 

                                                           
409 Άλλωστε η ύπαρξη του “sacer” µε τη διπλή του σηµασία µέσα στη λέξη αποκαλύπτει το βάρος της. 

 

 221



της Μεσογείου, όπως είδαµε στην οικεία ενότητα. Για να παραφράσουµε τον 

Κικέρωνα, τι αξίζει η ζωή, αν πάψει να είναι κανείς αυτό που ήταν;410 O 

ελληνορωµαϊκός κόσµος υπόκειται στην τυραννία της τιµής,  της αιδούς. Προτιµά το 

θάνατο απ' την προσβολή τους. Αυτό υποστηρίζει η C. Barton: 

Ο µονοµάχος , µε τον όρκο του, µετατρέπει αυτό που πριν ήταν µια ακούσια πράξη σε µια 

πράξη εκούσια, και έτσι, τη στιγµή ακριβώς που δεν ήταν παρά ένας καταδικασµένος 

σκλάβος, την ίδια εκείνη στιγµή γίνεται ένας ελεύθερος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που 

υπερασπίζεται την τιµή του [… …] Ο όρκος του µονοµάχου εκφράζει το υψηλότερο ιδανικό  

και τη σηµαντικότερη δέσµευση του ενάρετου ανθρώπου [… …]411

 Η συγγραφέας είναι επηρεασµένη από την περί µονοµάχων προβληµατική του 

Σενέκα, κυρίως όπως αυτή παρουσιάζεται στην 37η προς Λουκίλιο επιστολή, όπου ο 

όρκος θεωρείται ως υψηλή ηθική δέσµευση. Είναι αλήθεια πως ο Σενέκας µ’ ένα 

συλλογισµό που µοιάζει µε µαθηµατική εξίσωση θεωρεί πως ο αγώνας για την 

κατάκτηση της αρετής είναι µια πραγµατική θητεία. Ο ενάρετος άνθρωπος είναι σαν 

στρατιώτης που δίνει όρκο να αγωνιστεί µε όλες του τις δυνάµεις και να 

αντιµετωπίσει όλες τις αντιξοότητες χωρίς να καταβληθεί προκειµένου να την 

κατακτήσει. Όπως ο µονοµάχος είναι το πρότυπο του στρατιώτη, άρα ο ενάρετος 

άνθρωπος, ο εραστής της φιλοσοφίας που οδηγεί στην αρετή, µοιάζει µε τον  

µονοµάχο: δεν τον νοιάζει ο θάνατος (mors nullum habet incommodum412). Σύµφωνα 

πάντα µε την Barton, για τον Σενέκα το σύµπαν ήταν µια αρένα, όπου δεν υπήρχε 

έλεος και µε τον όρκο, που έπαιρνε  τη θέση ενός αυτόβουλου συµβολαίου, "ο φόνος 

                                                           
410 Κικέρωνας, Epistulae Familiares,  7, 3, 3. 

411 Barton, The Sorrows of the Ancient Romans: The Gladiator and the Monster,, σ. 15 . Αντίθετα ο 

Plass, βλέπει στην αυτοκτονία µια απόφαση ειληµµένη µε κριτήρια  P. Plass, The game of Death in 

Ancient Rome, και ειδικά το δεύτερο µέρος του βιβλίου «Political suicide: Were they pushed or did 

they jump?» σσ.81-134.  

412 Σενέκας, Εpistula, 36. 
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µετατρέπεται σε µια πράξη αµοιβαίας συνενοχής, µια συνωµοσία ανάµεσα στο θύµα 

και τον εκτελεστή, στον µονοµάχο και το θεατή".  Όσο κι αν είναι γοητευτική µια 

τέτοια οπτική, ωστόσο δυσκολεύεται κανείς να δει ένα munus ως πράξη 

αυτοκτονίας.413 Κανένα στοιχείο, έξω από τη ροµαντική ρητορική των επιστολών του 

Σενέκα, που ούτως ή άλλως έχει, εξαιτίας των στωικών καταβολών της σκέψης του, 

µια ιδιάζουσα σχέση µε την αυτοκτονία, δεν στοιχειοθετεί τη δυνατότητα να 

πιστέψουµε πως ο µονοµάχος επιθυµούσε να πεθάνει. Άλλωστε και ο Σενέκας δεν 

είχε µια γενική και θετική θέση απέναντι στην αυτοκτονία. Τα κίνητρα της πράξης 

έπαιζαν τεράστιο ρόλο γι' αυτόν. Για παράδειγµα, µια αυτοκτονία επειδή κάποιος 

βαρέθηκε τη ζωή του ή δεν την αντέχει άλλο, δεν είναι ηθικά αποδεκτή πράξη γι' 

αυτόν. Ο πόνος, η αηδία για την ζωή, το πάθος δεν είναι για τον φιλόσοφο επαρκείς 

λόγοι. Μόνο ο σοφός άνθρωπος, ο φιλόσοφος, έχει δικαίωµα πραγµατικό στην 

αυτοκτονία414.  

  Οι µονοµάχοι, λοιπόν, δεν έρχονταν στις αρένες µε αυτοκτονική διάθεση. Το 

αντίθετο, η πρόθεσή τους ήταν να ζήσουν. Γιατί, αν και ο χαιρετισµός που απηύθυναν 

στον αυτοκράτορα µε την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο: Χαίρε, Καίσαρ! Οι 

                                                           
413 Ο Plass µάλιστα αντιπαραθέτει την αυτοκτονία και την αρένα: "Αν η βία στην αρένα ήταν αταξία 

(disorder) που εστιαζόταν στο εσωτερικό µιας επικίνδυνης ζώνης περιβαλλόµενης από µια ευρύτερη 

κοινωνική τάξη (order) , στην αυτοκτονία ήταν επιβεβληµένο να επιλεγούν στόχοι των οποίων η 

εξουδετέρωση θα µπορούσε να αποτρέψει µια ευρύτερη πολιτική διάλυση" (op. cit. σ 83). 

414 Πβ. N. Tadic-Gilloteaux, "Seneque face au suicide" L' Antiquite Classique, 32, 1963, σσ. 541-551. 

Στο άρθρο υποστηρίζεται η σηµασία του κινήτρου για τον Σενέκα. "Ακόµα και στην περίπτωση που θα 

είχε [εν. ο µέλλων αυτόχειρ] σηµαντικούς λόγους για να αυτοκτονήσει, θα έπρεπε και τότε ακόµη να 

θέσει στον εαυτό του το ερώτηµα: 'δεν µπορώ πια να φανώ χρήσιµος στους άλλους ή στον εαυτό µου;' 

(σ. 551) και καταλήγει το άρθρο πως ο Σενέκας δεν προτρέπει, ίσα - ίσα αποτρέπει, στην 

πραγµατικότητα από την αυτοκτονία. 
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µελλοθάνατοι σε χαιρετούν!415 - στην πραγµατικότητα ένα είχαν στο µυαλό τους: να 

νικήσουν τον αντίπαλο, κερδίζοντας τη δόξα και πάνω απ’ όλα τη ζωή416. Αυτό που 

παρακολουθούσε το κοινό δεν ήταν ένας αγώνας έως θανάτου, ήταν µια µάχη για τη 

ζωή, µια πάλη που το έπαθλό της ήταν η ζωή. Ή για να το πούµε καλύτερα, µια 

παράταση ζωής. «Ου κότινος το θέµα, ψυχής δ’ ένεκεν µαχόσµεθα», όπως είναι 

χαραγµένο πάνω από τον τάφο κάποιου µονοµάχου417. Αυτό κάνει ακόµα πιο 

προκλητικές τις µονοµαχίες και επιτείνει το πάθος του κοινού  γι' αυτές.   

Πάντως έχουµε πληροφορίες για αυτοκτόνους µονοµάχους.  Πρόκειται για 

µονοµάχους που είδαν στη συµµετοχή τους σε ένα munus πραγµατικά ως µέγιστο 

εξευτελισµό τους και δεν θέλησαν να δώσουν στο πλήθος την ηδονή του θεαµατικού 

θανάτου τους. Προτίµησαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους πριν βγουν σε δηµόσια 

θέα ή έστω πριν βγουν ακόµα µία φορά. Τρεις ιστορίες βρίσκουµε στο Σενέκα. 

Πρόκειται για βαρβάρους, των οποίων ο συγγραφέας εγκωµιάζει το ψυχικό σθένος. 

Και οι τρεις αναφέρονται ως παραδείγµατα ήθους και γενναιότητας στην 70η 

επιστολή: Ένας γερµανός αιχµάλωτος επρόκειτο να λάβει µέρος στους πρωινούς 

αγώνες ως bestiarius. Προκειµένου να αποφύγει την ατίµωση σε µια στιγµή που δεν 

τον έβλεπαν, κατόρθωσε να βυθίσει στο λαιµό του ένα σφουγγάρι και να πεθάνει. 

Ένας άλλος την ώρα που οδηγείτο στην αρένα πάνω σε ένα τροχοφόρο, έκανε πως 

                                                           
415 Ο χαιρετισµός ειπώθηκε για πρώτη φορά στη naumachia που διοργάνωσε ο Κλαύδιος το 52 και 

σύµφωνα µε τους µελετητές δεν ήταν τόσο διαδεδοµένη όσο νοµίζουµε. Ίσως µάλιστα να µην ήταν 

παρά µια άπελπις προσπάθεια των µετεχόντων να κερδίσουν την συµπάθεια του αυτοκράτορα και ίσως 

τη ζωή τους. Βλ. Kyle,op. cit., σ. 94 και τη σχετική βιβλιογραφία ibid. 

416 Elias, N., La solitude des mourants, σ. 11. 

 

417 Επιγραφή από τη Γορτυνία.  Αναφέρεται από τον L. Robert,  Les gladiateurs dans  l’ Orient Grec, 

σ. 7. 
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αποκοιµήθηκε, έβαλε το κεφάλι του ανάµεσα στους τροχούς και έτσι πέθανε πριν την 

έκθεσή του στο πλήθος και τη δηµόσια εκτέλεσή του. Το τρίτο παράδειγµα είναι ίσως 

και το πλέον ενδιαφέρον και σ’ αυτό στέκεται και ο Σενέκας περισσότερο. Ένας 

βάρβαρος που έπρεπε να πάρει µέρος σε µια "ναυµαχία", χρησιµοποίησε το όπλο που 

έπρεπε να στρέψει εναντίον των αντιπάλων του και αυτοκτόνησε. Την ώρα που 

πέθαινε αναφώνησε: "γιατί έπρεπε να υποµένω όλο αυτό το  µαρτύριο (tormentum) 

και όλη αυτήν την ταπείνωση (ludibrium)  αφού είχα το όπλο για να πεθάνω;". Και ο 

Σενέκας σχολιάζει: «Tanto hoc speciosus spectalum fuit quanto honestius mori dicunt 

homines quam occidere»418. Είναι φανερή η παραδειγµατική διάθεση του φιλοσόφου.  

 ∆εν µπορούµε, λοιπόν, να δούµε τον όρκο και την έκθεση στην αρένα ως 

αυτοκτονία, αφού τις περισσότερες περιπτώσεις οι µονοµάχοι δεν βρέθηκαν εκεί µε 

τη θέλησή τους. Αλλά ούτε και η περίπτωση των ελεύθερων ρωµαίων πολιτών, που 

θαµπωµένοι από τη δόξα των µονοµάχων και από την πρόκληση του θανάτου 

κατέβηκαν στην αρένα, δεν στοιχειοθετεί υποψία αυτοκτονίας. Σε µια µόνο 

περίπτωση ευσταθεί αυτή η υποψία : στο εκούσιο χριστιανικό µαρτύριο.  Οι 

περιγραφές των µαρτυρίων, που διασώζονται, αναφέρουν συχνά τα χαµόγελα των 

µαρτύρων, την καρτερία, ακόµα και την επιθυµία και τη χαρά µε την οποία 

οδηγούνται στον βασανιστικό θάνατο. Στο εκούσιο µαρτύριο, οι µάρτυρες τρέχουν 

προς τον θάνατο, τον επιζητούν: "άφετέ µε θηρίων είναι βοράν" λέει µε πάθος ο 

Ιγνάτιος419. Ωστόσο, το εκούσιο µαρτύριο δεν ήταν αποδεκτό από ολόκληρο τον 

                                                           
418 [αυτή η πράξη ήταν η πλέον εκπληκτική, γιατί οι άνθρωποι πήραν ένα µάθηµα, πως είναι 

ευγενέστερο να πεθαίνεις παρά να σκοτώνεις]. Και εδώ δεν στοιχειοθετείται κατηγορία εναντίον του 

Σενέκα ως "αποστόλου της αυτοκτονίας" Ο Σενέκας υποδηλοί ότι η infamia των σε δηµόσια θέα 

άγριων συγκρούσεων µεταξύ αγνώστων περίπου ανθρώπων προς τέρψιν των θεατών , σχετίζεται µε 

την ηθική του φόνου και της αδικίας (πβ. το σωκρατικό "κρε�ττον �δικε�σθαι �δικε�ν"). 

419 Ιγνάτιος, Προς Ρωµαίους Επιστολή, 4,1. 
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χριστιανικό κόσµο. Αν η µοντανιστική παράδοση, παράδοση που γρήγορα 

καταδικάστηκε ως αιρετική, προέτρεπε σ' αυτό, στο σύνολό της σχεδόν η Εκκλησία 

της εποχής, το καταδίκασε. Ο Κλήµης  της Αλεξανδρείας, για παράδειγµα, παίζοντας 

µε την ετυµολογία της λέξης, θεωρούσε πως δεν απαιτείται θάνατος για να 

µαρτυρηθεί η έλευση στον κόσµο, ο θάνατος και η ανάσταση του Ιησού. Επέλεξε µια 

γλώσσα σκληρή για να αποτρέψει από την ορµή προς το µαρτύριο που µάλλον έβαλε 

κατά καιρούς σε κίνδυνο την Εκκλησία: θεωρούσε αυτούς που επιζητούν το µαρτύριο 

χριστιανούς µόνο κατ' όνοµα, όχι όµως πραγµατικούς χριστιανούς. Για τον Κλήµεντα 

το εκούσιο µαρτύριο ήταν αυτοκτονία και η αυτοκτονία ήταν αµάρτηµα απέναντι στο 

Θεό, αν και η Εκκλησία άργησε να πάρει σαφή θέση σχετικά µε την αυτοκτονία420. 

Ίσως η καλύτερη εικονογράφηση των θέσεων του Κλήµεντα βρίσκονται στο  

Μαρτύριον Πιονίου : ο επώνυµος µάρτυς συνοµιλεί µε τον Πολέµωνα, τον άνθρωπο 

                                                           
420 Κλήµης της Αλεξανδρείας, Στρωµατεις, ∆΄ , 4. Βλ. επίσης την υπερβολική εξήγηση το κεφ. 

"Martyrdom and suicide" από το βιβλίο του G. Bowersock, Martyrdom and Rome, σσ.59-74, όπου ο 

συγγραφέας υποστηρίζει µια στενή σχεση του εκούσιου µαρτυρίου µε την αυτοκτονία, συνδέοντας τη 

διάθεση προς αυτό µε την  αυξηµένη αξία που έχει στον ρωµαϊκό κόσµο η αυτοκτονία (σ. 72). Θεωρεί 

πως το εκούσιο µαρτύριο είναι προϊόν του ρωµαϊκού κόσµου: "Χωρίς τη Ρώµη", γράφει, "ένας  µάρτυς 

δεν θα είχε παραµείνει παρά αυτό που ήταν  πάντα, ένας "µάρτυρας" και τίποτε άλλο" (σ. 73). 

Αντιπαραθέτει µάλιστα στη χριστιανική σκέψη που έλκει την καταγωγή της από φιλοσοφικά ρεύµατα 

που αποδέχονται την αυτοκτονία, όπως οι στωικοί, την παράδοση των χριστιανών που έλκουν την 

καταγωγή της σκέψης τους από τον Πλάτωνα, οι οποίοι αντιτίθενται στην ορµή προς το µαρτύριο. Ο 

D. Potter, µε τη σειρά του, βλέπει στην παραπάνω αντιπαράθεση ένα πρόβληµα εξουσίας ανάµεσα 

στους µάρτυρες και τους επισκόπους, υπενθυµίζοντας τη διαµάχη µεταξύ Ιππολύτου και Καλλίστου, 

όπως φαίνεται στο Εναντίον των Αιρέσεων(Potter, D., "Martyrdom as Spectacle" , σσ. 53-88). Επίσης, 

Van Hoof, From Autothanasia to Suicide, που εντάσσει στην µελέτη της αυτοκτονίας και το µαρτύριο. 

Για τις διαφορές των όρων µάρτυρες, οµολογητές  κτλ. H. Delehaye, H., Sanctus , Essai sur le culte des 

saints dans l' Antiquite,, σσ.24-59. 
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που τον συνέλαβε και ο οποίος διεξάγει την ανάκριση µε ηπιότητα που δείχνει 

συµπάθεια και σεβασµό προς το πρόσωπο  του ανακρινοµένου και τη διάθεση να τον 

σώσει, κίνηση καθόλου άγνωστη και από άλλες περιπτώσεις µαρτύρων . 

συνεπικουρούν την προσπάθειά του και άλλοι παρευρισκόµενοι και λένε στον 

µελλοµάρτυρα: 

Πείσθητι �µ�ν, Πιόνιε, �τι σ� φιλο�µεν κα� δι� πολλ�  �ξιος ε� 

ζ�ν �θους τε �νεκα  κα� �πιεικείας. Καλ�ν �στ� τ� ζ�ν κα� τ� 

φ�ς το�το βλέπειν. 

Και Πιόνιος απαντά:  

 Κ�γ� λέγω �τι καλ�ν �στ� τ� ζ�ν, �λλ’ �κε�νο κρε�σσον � �µε�ς 

�πιποθο�µεν κα� τ� φ�ς, �λλ’ �κε�νο τ� �ληθιν�. Κα� τα�τα µ�ν 

ο�ν �παντα καλ�. κα� ο�χ �ς θανατι�ντες � µισο�ντες τ� �ργα το� 

Θεο� φεύγοµεν, �λλ’ �τέρων µεγάλων �περβολ� τούτων 

καταφρονο�µεν �νεδρευόντων �µ�ς. 

 Η απάντηση του Πιονίου δείχνει την προθυµία του να πεθάνει για την πίστη 

του.  Το δίπολο ζωή και θάνατος έχει αντιστραφεί. Φως δεν είναι πια η ζωή αλλά ο 

θάνατος αφού θα οδηγήσει το χριστιανό στο Θεό. Ο Πιόνιος, στην κοινώς αποδεκτή 

θέση του συνοµιλητή του πως είναι ωραία η ζωή,  επιθυµεί να ξεκαθαρίσει πως οι 

χριστιανοί δεν είναι πεισιθάνατοι, δεν µισούν τη ζωή και δεν επιδιώκουν το θάνατο, 

αλλά γνωρίζουν ότι µετά την επίγεια παρουσία τους, ακολουθεί η αιωνιότητα της 

παραδείσιας ευτυχίας και γι’ αυτό δεν φοβούνται το θάνατο421. 

                                                           
421 Ο Πιόνιος  εντυπωσιάζει ακόµα και τον σύγχρονο αναγνώστη  εξαιτίας των ιδιαίτερων πνευµατικών 

του προσόντων και των ρητορικών του ικανοτήτων. Η συνοµιλία του µε τον Πολέµωνα και το 

κήρυγµά του που σώζονται στο  Μαρτύριόν του, είναι υποδείγµατα ρητορικής. Πβ. L. Pernot,  “ Saint 

Pionios, martyr et orateur” στο Freymburger  και Pernot Du heros paien au saint chretien ,  σσ. 111-

123 . Για την αρνητική αντίδραση στο εκούσιο µαρτύριο, επίσης, Μαρτύριον Πολυκάρπου, 4, "ο�κ 

�παινο�µεν το�ς προσιόντας �αυτο�ς �πειδ� ο�χ ο�τω διδάσκει τ� 
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*** 

 Μια άλλη διάσταση που θα µπορούσε να δώσει κανείς στις µονοµαχίες είναι 

αυτή της θυσίας. Ωστόσο, όσο κι αν είναι γοητευτικό, δεν µπορούµε, τουλάχιστον την 

περίοδο των αυτοκρατορικών χρόνων και µε την µορφή που είχαν λάβει πλέον οι 

αιµατηροί αγώνες να µιλάµε για θυσία, για θυσία µε θύµα ανθρώπινο, για 

ανθρωποθυσία. Στη θυσία το θύµα πρέπει να προσέλθει εκουσίως στο βωµό, να θέλει 

να δώσει  τη ζωή του για να αιτηθεί η κοινότητα κάτι από ένα θεό ή να ευχαριστήσει 

ένα θεό για την συµπαράσταση, τη βοήθεια, την ικανοποίηση ενός αιτήµατος422. Ένα 

θύµα που σύρεται ακουσίως στο βωµό θα ζητήσει εκδίκηση, η οργή του για την  

 

Αρένα και θυσία: γιατί οι µονοµαχίες δεν µπορούν   αδικία που  

να εκληφθούν ως µορφή θυσίας    του έγινε, για  

τη στέρηση δηλαδή της ζωής του, που µετατρέπει τη θυσία σε φόνο, θα βλάψει την 

κοινότητα. Το θύµα θα γίνει τιµωρητικός νεκρός και θα επιστρέψει τη βία  που 

δέχτηκε. Ούτε καν η αυτόβουλη κάθοδος δεν επιτρέπει τέτοιες υποψίες, αν µάλιστα 

λάβει κανείς σοβαρά υπόψη του τους λόγους αυτής της συµµετοχής. Σε µια και 

µοναδική περίπτωση ίσως στοιχειοθετείται σοβαρά υποψία  θυσίας: όταν κάποιοι 

«τάζουν» τη ζωή τους, την αφιερώνουν,  για τη σωτηρία του αυτοκράτορα ή για 

κάποιο παρόµοιο ευγενή σκοπό.  

                                                                                                                                                                      
ε�αγγέλιον". Ανάλυση του συγκεκριµένου µαρτυρίου ως παραδείγµατος για µια γενικότερη 

τοποθέτηση στο ζήτηµα του εκουσίου µαρτυρίου, Κυρτάτας,  " Το εθελοντικό µαρτύριο στον κόσµο 

των πρώτων χριστιανών" στο  Άνθρωποι στα άκρα: Ο θάνατος ως επιλογή. 
422 Οι Αζτέκοι που εφάρµοζαν την ανθρωποθυσία προσπαθούσαν να κερδίσουν τη συναίνεση του 

θύµατος µε δώρα, προσφορά αγαθών, τιµές και δόξα για κάποιο διάστηµα πριν τη θυσία είτε 

απλούστερα µε τη χρήση ουσιών (Kyle,op. cit. , κεφ. 4, όπου και σχετική βιβλιογραφία). 
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  Τη θέση για τη θυσία εκτεταµένα παρουσιάζει η C. Barton η οπoία βλέπει το 

µονοµάχο ως ένα είδος αποδιοποµπαίου τράγου που πεθαίνει θυσιαζόµενος ως 

αποτέλεσµα της devotio. Η βάση για την ανάπτυξη των θέσεών της είναι η θεωρία 

του W. Burkert που βλέπει δύο τύπους εξιλαστηρίων θυµάτων: το υπανθρώπινο 

(subhuman), φορτωµένο ενοχές και το υπερανθρώπινο (superhuman) που γίνεται 

αντικείµενο αιώνιων τιµών. Ωστόσο οι δύο αυτές ακρότητες, τείνουν να ενωθούν 

αφού “the deepest abasement turnσ into divinity”423.  Είναι  αλήθεια ότι η Barton 

στηρίζει τη θέση της στην ανάλυση πράξεων devotio που προέρχονται από την 

πρώιµη ρωµαϊκή ιστορία και στις οποίες συνυπάρχουν η προσφορά, το µεγαλείο και 

ο αλτρουισµός και βλέπει σε τέτοιου είδους πράξεις το δεύτερο τύπο εξιλαστηρίου 

θύµατος κατά τον γερµανό µελετητή. Όταν φτάνει να αναφερθεί στην περίοδο που 

µας απασχολεί το µοντέλο που χρησιµοποιεί δεν είναι επαρκές. Γιατί τι µπορεί να 

είναι, πώς µπορεί να αναλυθεί και να αξιολογηθεί η πράξη ενός πολίτη που ζητά να 

δώσει τη ζωή του για την θεραπεία του αυτοκράτορα; Είναι µια πράξη αγάπης και 

έσχατης αφοσίωσης ή απλά, όπως πολύ ωραία το παρουσιάζει ο ∆ίων Κάσιος, η 

πλέον υπερβολική έκφραση κολακείας;424 Όλες οι παρόµοιες ιστορίες τείνουν να µας 

                                                           
423 Η συγγραφέας αναφέρεται στο βιβλίο του Burkert, Structure and History, σσ. 64-72. 

424 ∆ίων Κάσσιος, LIII, 20, 4 για την ιστορία του Σ. Πακούβιου και της αφιέρωσής του στον 

Αύγουστο. Η αυτόβουλη θυσία της ζωής κάποιου ώστε να σωθεί κάποιο αγαπηµένο του πρόσωπο 

ανάγεται µάλλον σε αρχαιοελληνικές δοξασίες (Αλκµήνη και Άδµητος). Ο Αντίνοος, ο νεαρός 

ερωµένος του αυτοκράτορα Αδριανού, "έπεσε" στα νερά του Νείλου, το 130. Είναι σκοτεινό τι έγινε 

και γιατί, αν ήταν εκούσια πράξη ή ατύχηµα. Ακόµα και η γνωστή για την σκανδαλοθηρική της 

διάθεση Historia Augustae, δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση. Ωστόσο, δεν θα είχαµε εντελώς άδικο να 

πιθανολογήσουµε ότι πρόκειται για µια τέτοια θυσία, αφού ο Αδριανός ήταν ήδη άρρωστος. Θυσία, 

έµµεση όµως για τον αυτοκράτορα, θα ήταν ακόµα κι αν εκλάβουµε τον πνιγµό του ως προσφορά 

στους θεούς µε σκοπό να αποφευχθεί µια επικείµενη κακή σοδειά, που θα ήταν τρίτη στη συνέχεια µε 
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πείσουν πως ο έλληνας ιστορικός έχει δίκιο και µας υποχρεώνουν να µη 

συµφωνήσουµε µε την ανάλυση της Barton που καταλήγει στο συµπέρασµα πως ο 

µονοµάχος πεθαίνει θυσιαζόµενος συνδυάζοντας στην πράξη του τον αλτρουισµό και 

τη δουλικότητα425.  

 Άλλωστε τα munera  δεν είναι θυσία επειδή δεν έχουν καν την περιοδικότητα 

µιας θεσµισµένης θυσιαστικής πράξης (περιοδικές θυσίες σε καθορισµένη στιγµή 

µέσα στο έτος, προς τιµήν συγκεκριµένης θεότητας) αλλά ούτε και την αυθορµησία 

της θρησκευτικότητας µπροστά σ’ ένα αίτηµα ή µια ευχαριστία. Εκείνο πάντως που 

δεν µπορούµε να τους αρνηθούµε είναι ένας χαρακτήρας ιερός, όπως κάθε τι που 

σχετίζεται µε το θάνατο. Είναι  µια πράξη βέβηλη, όπως κάθε τι που έχει να κάνει µε 

το χύσιµο αίµατος,  που την ίδια στιγµή δείχνει την εξουσία των ρωµαίων πάνω στη 

ζωή και στο θάνατο και εξορκίζει την µήνιν σκοτεινών δυνάµεων που από φθόνο θα 

µπορούσαν να στερήσουν το µεγαλείο της Ρώµης.  

*** 

 Αυτοί που προσπάθησαν να παρουσιάσουν τoν θάνατο που έρχεται µέσα από 

τα αιµατηρά θέαµατα ως πράξη θυσίας, και µάλιστα προς τους χθόνιους θεούς, ήταν 

κυρίως οι χριστιανοί. Ο Τερτυλλιανός στο έργο του De Spectaculis συνδέει την αρένα 

Οι χριστιανοί στην αρένα   µε την προσφορά θυσίας στις χθόνιες 

θεότητες, στις ψυχές των προγόνων (manes). Έτσι, γράφει ότι οι παλιότεροι 

«σίγουροι πως το ανθρώπινο αίµα ηρεµούσε τις ψυχές των νεκρών, φρόντιζαν την 

                                                                                                                                                                      
αποτέλεσµα λιµό στην Αίγυπτο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η θεοποίηση, άρα ένα είδος αθανασίας, ήταν 

περίπου βέβαιη. 

425 Barton, The Sorrows of the Ancient Romans, σσ. 39-46.  
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ηµέρα της κηδείας να σκοτώνουν σκλάβους αγορασµένους γι’ αυτό τον σκοπό»426. 

Θεράπευαν το θάνατο µε το φόνο.427 Και η αποτρόπαιη πράξη που συνέλαβαν, η 

θυσία ανθρώπων προς τιµήν των νεκρών, συνεχίστηκε, επιµένει,  ως τις µέρες του και 

εξακολουθεί. Το λεξιλόγιο του Τερτυλλιανού, οι εν γένει εκφραστικοί του τρόποι, δεν 

αφήνουν περιθώριο αµφιβολίας: έστω κι αν η λέξη sacrificium δεν αναφέρεται, οι 

φόνοι για τους οποίους µιλά είναι θυσίες στους νεκρούς. Άλλωστε οι χριστιανοί εν 

γένει ενέτασσαν την ειδωλολατρική θυσία στην κατηγορία «φόνος» και 

βδελύσσονταν την προσφορά στις παγανιστικές θεότητες, πολύ περισσότερο, όταν το 

θύµα ήταν, όπως πίστευαν, ανθρώπινο. Ωστόσο ούτε αυτός ούτε κανείς άλλος 

συγγραφέας της εποχής δίνει επαρκή στοιχεία για τις ανθρωποθυσίες. Φαίνεται 

µάλλον πως η ανθρωποθυσία είναι µια συκοφαντική κατηγορία που εκτοξεύουν οι 

εθνικοί ενάντια στους χριστιανούς και οι χριστιανοί ενάντια στους εθνικούς, ακριβώς 

γιατί µια τέτοια πράξη προξενεί βαθύ τρόµο και, άρα, απέχθεια για τον 

διαπράττοντα428. Η βασική κατηγορία που απευθύνει ο Τερτυλλιανός είναι πως η 

αρένα ήταν το αποκορύφωµα της ειδωλολατρίας και ως τέτοιο την καταδικάζει: 

Quod ergo mortuis litabatur, utique parentationi deputabatur; quae species proinde idololatria 

est, quoniam et idololatria parentationis est species: tam haec quam illa mortuis ministrat. In 

mortuorum autem idolis daemonia consistunt. 429  

                                                           
426 “Nam olim quoniam animas defunctorum humano sanguine propitiari  creditum erat , captivos vel 

mali status servos mercati in exequiis immolabant” , De Spectaculis, XII, 2. 

427 Ibid, XII, 3. 

428 Πβ., Rousselle,  Porneia, σσ. 124-128 που αρνείται την  πιθανότητα ανθρωποθυσιών.  

429 Τερτυλλιανός, De Spectaculis, XII, 4-5 [Οπωσδήποτε τα θύµατα που προσφέρονται στους νεκρούς, 

αποκαλύπτουν ποικιλοτρόπως την λατρεία που τους αποδιδόταν: λατρεία εξόχως ειδωλολατρική, αφού 

η ίδια η ειδωλολατρία δεν είναι παρά ένα είδος λατρείας των νεκρών.  περισσότερο αυτή παρά εκείνη 

υπηρετεί τους νεκρούς. Έτσι τα είδωλα των νεκρών είναι η κατοικία των δαιµόνων]. Αλλά Τατιανός, 

Προς Έλληνας, 23, όπου αντιαπαρατίθεται η έννοια της θυσίας τω ζώων µε τη συµβολική 
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Ο Τερτυλλιανός όµως, όπως εν γένει οι Πατέρες της Εκκλησίας, ελληνόφωνοι και 

λατινόφωνοι, επιχειρεί να πείσει για την ύπαρξη δύο κόσµων σε αντιπαράθεση: του 

παγανιστικού, κόσµου βίαιου και δαιµονικού, και του χριστιανικού, κόσµου της 

αλήθειας και της αγάπης. Η αρένα οφείλει να είναι τόπος θυσίας, γιατί έτσι η είσοδος 

των χριστιανών σ’ αυτήν -όπως και η συµµετοχή τους σε αιµατηρούς µίµους- οδηγεί 

σε µια ενδιαφέρουσα µετάλλαξη της θυσίας: η µιαρή παγανιστική θρησκεία γίνεται η 

θυσία των αµνών στο όνοµα του Ιησού Χριστού, η βέβηλη αρένα γίνεται τόπος 

µαρτυρίου, και το µαρτύριο είναι µια θυσία που καθαγιάζει τον θυσιαζόµενο και 

δείχνει µε ενάργεια την υπεροχή της νέας θρησκείας. Έτσι η αίρεται η infamia της 

αρένας επίσης430. Ο χριστιανός µπαίνει στην αρένα µε τη θέλησή του –βασικό 

στοιχείο στην έννοια της θυσίας- µπαίνει µε χαρά και επιθυµεί τον θάνατό του που θα 

τον ανεβάσει γρήγορα στο θεό του και θα παραδειγµατίσει τους υπόλοιπους. Αφού η 

γενναιότητα τιµάται τόσο από τον ρωµαϊκό κόσµο, είναι δυνατόν να µην εκπλήξει η 

αφοσίωση και η δοτικότητα των χριστιανών µαρτύρων, η ηρεµία τους µπροστά στο 

θάνατο, η αποδοχή των βασανιστηρίων και του οδυνηρού θανάτου µε καρτερία και 

γενναιότητα;. Είναι δυνατόν να µη συγκινήσει  κάποιες ψυχές από το κοινό της 

αρένας, να µην πάρουν φεύγοντας µαζί τους τις υψηλές συγκινήσεις µιας τέτοιας 

συµπεριφοράς και να µη θελήσουν να πλησιάσουν τις θρησκευτικές ιδέες που την 

προκάλεσαν;   

                                                                                                                                                                      
ανθρωποθυσία (και τον επίσης συµβολικό καννιβαλισµό) που καταστρέφει τις ψυχές µονοµάχων και 

θεατών: "Θύετε ζ�α δι� τ�ν κρεωφαγίαν κα� �νθρώπους �νε�σθε τ� ψυχ� δι� 

τ�ν �νθρωποσφαγίαν παρεχόµενοι, τρέφοντες α�τήν α�µατεκχυσίαις 

�θεωτάταις". 

430 Ο Ιππόλυτος,( Αποστολική Παράδοσις, 16) εξετάζοντας περιπτώσεις που εξαιρούνται του 

βαπτίσµατος, θεωρεί ως µια  βασική κατηγορία αυτούς που ο ρωµαϊκός νόµος χαρακτηρίζει ως 

infames, όπως είναι οι πόρνες, οι ηθοποιοί, οι µονοµάχοι και άλλες επαγγελµατικές οµάδες. 
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Από την πλευρά των χριστιανών, λοιπόν, ο Τερτυλλιανός έχει κάθε δικαίωµα  

και κάθε συµφέρον να θέλει να παρουσιάσει την αρένα  µέσα από µια τέτοια οπτική. 

Όµως οι σύγχρονοι αναγνώστες του πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην αποδοχή 

τέτοιων απόψεων. O Wiedemann είναι απόλυτος "δεν υπάρχει καµιά απολύτως 

απόδειξη" γράφει "ότι οι Ρωµαίοι σε οποιαδήποτε περίοδο σκέφτηκαν να συνδυάσουν 

ανθρωποθυσίες µε τις κηδείες"431. ∆εν θα µιλήσουµε τόσο απόλυτα όσο ο 

συγγραφέας, εκτός αν ο τόνος πέσει πάνω στην έννοια του συνδυασµού, όµως θα 

συµφωνήσουµε µαζί του ότι η έννοια του αποδιοποµπαίου τράγου, του 

αρχαιοελληνικού φαρµακού, πόρρω απέχει από το µονοµάχο. Θα συµφωνήσουµε και 

µε µια ακόµα θέση του: πως η οπτική του καρχηδόνιου πατέρα δίνει έµφαση στη 

θανάτωση (killing) παρά στο θάνατο, τη διαδικασία του θνήσκειν (dying), πράγµα 

που επιβεβαιώνει και από µια άλλη σκοπιά πως οι χριστιανοί παρατηρητές του 

φαινόµενου όπως και οι εθνικοί επίσης, δεν βλέπουν στα θεάµατα της αρένας τον 

µονοµάχο αλλά τη διαδικασία και την επίδρασή της στο κοινό που παρακολουθεί. 

Λες και ο µονοµάχος δεν υπάρχει παρά ως θέαµα, που µε τη σειρά του είναι πλήγµα 

ψυχής, και ως αντικείµενο θανάτωσης. 

*** 

Πάντως, η συµµετοχή στην αρένα ήταν σηµάδι ηθικής κατάπτωσης και  

κοινωνικής υποβάθµισης. Τα µέλη των ανώτερων τάξεων δεν επιτρεπόταν να πάρουν 

µέρος σε τέτοιες διοργανώσεις, αν και το ζήτηµα είναι  περισσότερο περίπλοκο απ' 

 Ευγενείς στην αρένα   ότι φαίνεται.  Πολύ περισσότερο 

τρόµαζε κυριολεκτικά η ενεργή συµµετοχή του αυτοκράτορα σε τέτοια θεάµατα. 

Ακόµα και ως θεατής, ο αυτοκράτορας έπρεπε να είναι προσεκτικός, τόσο όσον 

αφορά στη συχνότητα παρακολούθησης των munera όσο  και ως προς τον τρόπο µε 

                                                           
431 Wiedemann, Emperors and Gladiators, σσ. 33-34. 
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τον οποίο τα παρακολουθούσε. Ο Σουητώνιος, για παράδειγµα, εξαίρει τον Αύγουστο 

για την µετριοπαθή σχέση του µε το αµφιθέατρο και την προσοχή µε την οποία 

χειρίζεται τέτοια ζητήµατα αλλά για να παρουσιάσει την αναλγησία του Κλαύδιου 

λέει:  

Τόσο πολύ τον γοήτευαν οι θηριοµαχίες και οι µονοµάχοι που αγωνίζονταν τις µεσηµβρινές 

ώρες (σηµ. δική µου: τότε λάµβαναν χώρα τα αγριότερα θεάµατα), ώστε κατέβαινε στην 

αρένα από τα χαράµατα και αφού έστελνε το λαό να γευµατίσει το µεσηµέρι, εκείνος 

παρέµενε στη θέση του . επιπλέον εκτός από τους προκαθορισµένους µονοµάχους έβαζε κι 

άλλους να µονοµαχήσουν µε ασήµαντες αφορµές της στιγµής, ακόµα και τους µαραγκούς και 

βοηθούς και άλλα άτοµα αυτής της κατηγορίας, αν κάποιο αυτόµατο µηχάνηµα ή κάποια 

κατασκευή ή κάτι άλλο παρόµοιο λειτουργούσε ελαττωµατικά.  Ανάγκασε µάλιστα και 

κάποιον από την ακολουθία του να κατέβει στην αρένα, έτσι όπως ήταν, µε την τήβεννό 

του.432  

Αν, όµως, η συµµετοχή στην αρένα είναι σηµάδι ηθικής κατάπτωσης, αν 

επισύρει την infamia, αν είναι φοβερό να υποχρεώνεται ένας άνθρωπος να επιδεικνύει 

την επιθανάτια αγωνία του ελπίζοντας κάθε φορά πως δεν θα είναι ο δικός του αυτός 

που θα  παρακολουθήσει το κοινό, αν ένας βάρβαρος, αιχµάλωτος πολέµου,  που είχε 

υποχρεωθεί να συµµετέχει σε  munera, προτίµησε την αυτοκτονία από την 

ταπείνωση433, αν, όπως λέει ο Κικέρωνας 434οι µονοµάχοι είναι συνήθως “aut perditi 

homines aut barbari”(απόκληροι και βάρβαροι) που η δουλειά τους είναι να 

αγωνίζονται σε “crudele gladiatorum spectaculum et inhumanum” για να 

διασκεδάζουν τα πλήθη και να υπακούουν στον εκπαιδευτή τους, κάτι που είναι 

αδύνατον να καταδεχτούν άνθρωποι καλοαναθρεµµένοι (“bene instituti”), άνθρωποι 

ελεύθεροι και µε κοινωνική θέση,  τότε πώς εξηγείται το παράδοξο να συµµετέχουν 

                                                           
432 Σουητώνιος, "Ο αποθεωµένο Κλαύδιος" ΧΧΧΙV. 

433 Σενέκας, Epistula 70. 

434 Tusc. 2. 41.  
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σε µονοµαχίες µέλη της αριστοκρατίας και µάλιστα  µερικές φορές όχι καθ' 

υποχρεωσιν από τον αυτοκράτορα, οπότε το πράγµα παίρνει άλλες διαστάσεις, αλλά 

κατά προτροπή του; Κάποτε µάλιστα και οι ίδιοι οι αυτοκράτορες να κατεβαίνουν 

στην αρένα για να µονοµαχήσουν;  

∆εν µπορούµε µάλιστα να δούµε το φαινόµενο ως κάτι εξαιρετικό και σπάνιο. 

Το αντίθετο µάλιστα. Ο σχετικός κατάλογος είναι πολύ µεγάλος και  θα αρκεσθούµε 

να αναφέρουµε ενδεικτικά µερικά µόνο παραδείγµατα:  Ο ∆ίων Κάσσιος αναφέρει  

πως το 46 π.Χ. Ρωµαίοι από την τάξη των ιππέων έλαβαν µέρος σε αγώνες µαζί µε 

αιχµαλώτους και καταδικους. Ο Σουητώνιος γράφει ότι σε αγώνα µονοµαχίας 

αγωνίστηκαν ο Φούριος Λεπτίνος, που καταγόταν από γενιά πραιτόρων, και ο 

συγκλητικός Κόιντος Καλπίνος435 . ∆υο µέλη της τάξης των ιππέων πήραν µέρος σε 

munus το 15 µ. Χ. Ο Αύγουστος, το 11 µ.Χ. έδωσε άδεια συµµετοχής στα ανώτερα 

στρώµατα, αφού, δικαιολογήθηκε, η απαγόρευση είχε ουσιαστικά καταργηθεί στην 

πράξη.  

Μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία διασώζει ο Σουητώνιος: Στα χρόνια του 

Τιβέριου, που δεν εκτιµούσε και πολύ τέτοια θεάµατα, "οι πιο έκφυλοι νέοι και των 

δύο τάξεων, για να µην τους εµποδίζει η απόφαση της Συγκλήτου να εµφανίζονται 

στη σκηνή ή στην αρένα,  ζήτησαν να υποβιβαστούν από την τάξη  στην οποία 

ανήκαν"436. Πρόκειται για µια πράξη που έλκει πολλαπλά το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη: από τη µια, έχουµε την απόφαση της Συγκλήτου που απαγόρευε τη 

συµµετοχή σε  munera και από την άλλη, εκούσιους ταξικούς αποστάτες εξ αιτίας της 

λατρείας, ίσως και άλλων ιδιοτελών συµφερόντων, της αρένας. Η αλήθεια είναι ότι ο 

συγγραφέας δεν δίνει άλλες πληροφορίες για τους ανθρώπους, εκτός του νεαρού της 

                                                           
435 Σουητώνιος," O Αποθεωµένος Ιούλιος", ΧΧΧΙΧ, 1.  

436 Σουητώνιος, "Τιβέριος", XXXV. 
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ηλικίας, ούτε για τα κίνητρά τους -ποια ήταν η οικονοµική τους κατάσταση, για 

παράδειγµα, ή µήπως ήταν µια πράξη διαµαρτυρίας -  και εξηγεί την πράξη µε µια 

γενικόλογη ηθική κατηγορία, πως οι νέοι ήταν έκφυλοι. Έστω κι έτσι όµως η πράξη 

είναι εντυπωσιακή. 

Ο Κλαύδιος πάλι, σύµφωνα µε τον Σουητώνιο που θέλει να δείξει το πάθος 

του αυτοκράτορα για τις µονοµαχίες, ανάγκασε κάποιον από την ακολουθία του να 

κατέβει µε την τήβεννο στην αρένα437. Ενώ ο Καλλιγούλας επέβαλλε σε είκοσι έξι 

ιππείς να συµµετάσχουν σε µονοµαχίες ως τιµωρία. Η ειρωνεία είναι µάλιστα πως 

µερικοί ανάµεσά τους τιµωρήθηκαν ακριβώς γιατί είχαν µετάσχει σε µονοµαχίες438.  

Για να κλείσουµε αυτόν τον σύντοµο, ενδεικτικό ωστόσο, κατάλογο που θα 

µπορούσαµε να συνεχίσουµε επί µακρώ, ο Νέρωνας, πάντα κατά τις πληροφορίες του 

Σουητώνιου, υποχρέωσε τετρακόσιους συγκλητικούς και εξακόσιους ιππείς να 

λάβουν µέρος σε µονοµαχίες439 .Είναι φανερό ότι πράξεις, όπως αυτές του 

Καλλιγούλα και του Νέρωνα, αν αφαιρέσει κανείς το ιδιότυπο φολκλόρ των 

προσωπικοτήτων, τοποθετούν  το ζήτηµα της συµµετοχής στον, συµβολικό έστω, 

έλεγχο των τάξεων αυτών αλλά και είναι άριστος τρόπος εξολόθρευσης ενοχλητικών 

αντιπάλων. ∆εν είναι προτροπή αλλά υποχρέωση. Η αρένα ως χώρος άσκησης 

πολιτικής είναι αµφίδροµη: µπορεί ο λαός να απαιτεί, οι ιππείς να αιτούνται440 αλλά 

και ο αυτοκράτορας βρίσκει ένα πεδίο δράσης µε τεράστιο συµβολικό βάρος. 

 Το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουµε µάλλον µάχονται 

αµισθί, δεν αίρει ούτε την αντίφαση ούτε το πρόβληµα. Άλλωστε και η απουσία 

                                                           
437 Σουητώνιος, "Κλαύδιος", XXXIV. 

438 ∆ίων Κάσσιος, LIX, 10, 2. 

439 Σουητώνιος "Νέρων" ΧΙ - ΧΙΙ, 1 και ∆ίων Κάσσιος , LXXII, 19-21. 

440 Σουητ., "Αποθ. Αύγ.", ΧΧΧΙΙΙΙ. 2: µέλη της τάξης των ιππέων απαιτούν από τον Αύγουστο 

απόσυρση νόµου. 
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αµοιβής δεν είναι δεδοµένη. Ένας νόµος που αποδίδεται στον Γάιο Γράκχο, το 122    

π.Χ., µας βάζει σε υποψίες: ο νόµος επιβάλλει κυρώσεις σε µέλη της τάξης των 

ιππέων που είχαν µισθωθεί ως µονοµάχοι.  Ο Wiedemann παρατηρεί πως ένας 

πλούσιος άνδρας που έχανε, είτε από λάθος διαχείριση είτε από οικονοµικές 

ακρότητες, την περιουσία του, δεν είχε πολλούς τρόπους για να κερδίσει τα αναγκαία 

για µια αξιοπρεπή ζωή. Χαµηλόβαθµος στο στρατό ή δάσκαλος, ήταν µια λύση, όπως 

και το να γίνει µονοµάχος441.  

 Η αµοιβή δεν χρειάζεται να είναι ούτε άµεση ούτε πάντα υλική. Για 

παράδειγµα, κάποιοι που, υπέρβαλλοντας σε ζήλο και θέλοντας να δείξουν την 

υπέρµετρη αγάπη τους στον αυτοκράτορα, σε δύσκολες στιγµές, όπως είναι η 

ασθένεια, υποσχέθηκαν να κατεβούν στην αρένα εν είδει ‘τάµατος’ για την υγεία του. 

Ίσως, πονηρά σκεπτόµενοι µερικοί ανάµεσά τους, να θεωρούσαν ότι ο αυτοκράτορας, 

αν ζούσε, δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο αλλά βεβαίως θα τους αντάµειβε επαρκώς για 

την αφοσίωση και την αυτοθυσία τους. Ωστόσο κάποιες φορές οι εκπλήξεις ήταν 

δυσάρεστες: Όταν ο Καλλιγούλας έπεσε κάποτε άρρωστος, πολλοί πραγµατικά ή όχι 

αφοσιωµένοι πολίτες έταξαν ν’ αγωνιστούν ως µονοµάχοι, αν ο αυτοκράτορας 

θεραπευόταν. Μερικοί µάλιστα, έφτασαν να µιλούν και για προσφορά της ζωής τους 

ως θυσία για την υγεία του. Όταν ο Γάιος έγινε πράγµατι καλά, απαίτησε την 

εκπλήρωση των υποσχέσεων: «Ανάγκασε εκείνον που είχε υποσχεθεί να αγωνιστεί 

στην αρένα, αν σωζόταν ο αυτοκράτορας, να τηρήσει το λόγο του, και µάλιστα τον 

                                                           
441 Wiedemann, op. cit., σ. 111 όπου και µια ροµαντικών καταβολών σύγκριση µε ανθρώπους του 

εγκλήµατος: "Οι µονοµάχοι, όπως και οι ληστές, συµβολίζουν την απόρριψη ενός φυσιολογικού, 

σύννοµου, πολιτισµένου τρόπου ζωής" , αλλά αν οι ληστές δρουν "στα γεωγραφικά περιθώρια της 

κοινωνίας", οι µονοµάχοι επιδεικνύουν τις ικανότητες τους µπροστά στο πλήθος, τις ικανότητες που 

υπό άλλες συνθήκες θα χαρακτήριζαν θετικά ένα ρωµαίο πολίτη. 
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παρακολουθούσε να αγωνίζεται µε το ξίφος, χωρίς να του επιτραπεί να φύγει, αφού 

θα είχε πρώτα νικήσει, αλλά και τότε πάλι, ύστερα από πολλές ικεσίες442». 

 Άλλες φορές η δόξα  κάποιου που µάχεται, και δη ανιδιοτελώς (εντός ή εκτός 

εισαγωγικών) στην αρένα, δείχνοντας την γενναιότητά του, την πολεµική του τέχνη, 

το πόσο αψηφά το θάνατο, µπορεί να εξαργυρωθεί µε τιµές, αξιώµατα, την αγάπη και 

το θαυµασµό του πλήθους. Όταν επρόκειτο µάλιστα να τιµηθεί ο αυτοκράτορας ή 

κάποιος σπουδαίος στρατηγός, τότε µέλη της αριστοκρατίας αυστηρά χωρίς υλική 

απολαβή συµµετείχαν σε ειδικές µονοµαχίες και µάλιστα συναγωνίζονταν να 

επιδείξουν τη µεγαλύτερη δυνατή γενναιότητα443.  Η συµµετοχή στην αρένα µπορεί 

ωστόσο να αποτελεί και µια  διπλή πρόκληση. Ο µονοµάχος που προέρχεται από 

τάξη ανώτερη παίζει επικίνδυνα µε τα όρια της τάξης του και µε τις ευαίσθητες 

ισορροπίες των σχέσεών του µε αυτήν την τάξη. Είναι την ίδια στιγµή αποστάτης 

αλλά και ο περήφανος στρατιώτης που δικαιώνει το όνοµα, το αξίωµα, την 

οικογένεια, την τάξη. Παρουσιαζόµενοι ως µονοµάχοι, οι ευγενείς ρωµαίοι δεν 

επεδείκνυαν απλώς εις εαυτόν και αλλήλους τη σωµατική τους ρώµη, την τόλµη, την 

αφοβία τους. Επεδείκνυαν κάτι πολύ πιο δυνατό: υπονοούσαν ότι τίποτε δεν τους 

τροµάζει, δεν τους καταβάλλει, δεν σταµατούν µπροστά σε τίποτε. Είναι ικανοί να 

υποστούν τα πάντα και να τα αντιµετωπίσουν µε τη γενναιότητα και την περηφάνεια 

που εξαγνίζει την ταπείνωση και την µετατρέπει σε θρίαµβο. Ήταν ένα µυστικό 

µήνυµα προς φίλους και αντιπάλους, στο πλήθος και τον αυτοκράτορα. Απειλούσαν 

την κοινωνική τάξη ακριβώς για να δείξουν ότι δεν θα δίσταζαν να κάνουν την 

                                                           
442 Σουητώνιος, " Καλλιγούλας", XVII, 2 αλλά και XIV, 2.   

443 Οι πηγές συµφωνούν ότι πρώτη φορά έχουµε τέτοια συµµετοχή στον munus που διοργανώνει ο 

Καίσαρας το 46 πΧ, όπου παίρνουν µέρος ρωµαίοι ιππείς και ανάµεσά τους ο γιος ενός πραίτορος 

(∆ίων Κάσσιος , 43. 23. 4-5). Ένας αρκετά πλήρης κατάλογος τέτοιων συµµετοχών Barton, (1993), 

σσ.25-27. 
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µεγαλύτερη θυσία για να την υπερασπιστούν, υπερασπιζόµενοι ωσαύτως το µεγαλείο 

και την κυριαρχία της Ρώµης και του συστήµατος που τα δηµιούργησε444.Θα 

µπορούσε κανείς να προτείνει κι άλλες αιτίες, θα µπορούσε επίσης να πιθανολογήσει 

ότι υπερβάλλουµε µε την εµµονή στην αυτόβουλη συµµετοχή .  στο κάτω-κάτω, είναι 

τόσο συχνά τα παραδείγµατα της αυτοκρατορικής επιβολής. Όµως µια σειρά συνεχώς 

νοµοθετηµάτων (46, 38 και 22 π.Χ., 11, 19, 69 µ.Χ και άλλα αργότερα445) που 

απαγορεύουν ή οριοθετούν το φαινόµενο, δείχνουν ότι και διαστάσεις είχε και οι 

παραβάτες ήταν πολλοί και επεδείκνυαν µια µάλλον προκλητική αδιαφορία για τις 

κυρώσεις. 

 Εννοείται βεβαίως ότι αν η συµµετοχή  των ευγενών χρήζει σχολίων, πόσο 

µάλλον είναι ανάγκη να σχολιαστεί η παρουσία του αυτοκράτορα στην αρένα, σε 

µονοµαχίες ή κυνήγια. Το κυνήγι, για παράδειγµα, είναι µια συνηθισµένη ασχολία 

των αυτοκρατόρων. Γυµνάζονται, διασκεδάζουν, επιδεικνύουν τις ικανότητές τους. 

 Ο αυτοκράτορας ως µονοµάχος  Αλλά πρέπει να 

πραγµατοποιείται σε χώρους ιδιωτικούς, µακριά από τα µάτια του πλήθους, όπως το 

κάνουν ο Αδριανός και ο Τραϊανός. Μάλιστα αυτό ακριβώς προστίθεται στα θετικά 

στοιχεία της εικόνας τους. ∆ηµόσια, στη Ρώµη, οφείλουν να οργανώνουν θεάµατα ή 

να επιφορτίζουν άλλους να τα οργανώσουν στο όνοµά τους. Η οποιαδήποτε άλλη 

συµµετοχή τους στο θέαµα αντιµετωπίζεται αρνητικά. 

  Αν εξετάσουµε στις αναφορές που έχουµε σε τέτοιες εκδηλώσεις τη 

συµµετοχή των αυτοκρατόρων κατά καιρούς, βρίσκουµε πως είναι δύσκολο να τις 

                                                           

445 Kyle, op. cit., σ. 90. 

444 Μια προσπάθεια να εξηγηθεί η συµµετοχή αυτή ως αποτροπαϊκή (αυτοταπεινώνοµαι για να µην 

προκαλέσω τις σκοτεινές δυνάµεις µε την ευτυχία µου) µάλλον δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα των 

Ρωµαίων ευγενών. 
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εντάξουµε κάτω από ένα κοινό σχήµα. Πάντως οφείλουµε να είµαστε προσεκτικοί 

στα όσα λένε οι ιστορικοί της περιόδου για τέτοιες αυτοκρατορικές δραστηριότητες, 

αφού η συµµετοχή στην αρένα αποτελεί έναν εύσχηµο τρόπο καταδίκης ηγεµόνων 

προς τους οποίους οι, συνήθως φιλοσυγκλητικοί, συγγραφείς έχουν εχθρική διάθεση. 

Ο Καλλιγούλας διασκέδαζε να υποδύεται τον "Θράκα" προφανώς για να εκµαιεύει 

σχόλια για τη δήθεν γενναιότητά του446. Για τους ίδιους λόγους κάποιες φορές 

συναντάµε στην αρένα και το Νέρωνα, αν και αυτός προτιµούσε καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες, υποκριτική και τραγούδι. Ο Κόµοδος έχει κατά κόρον 

χρησιµοποιηθεί ως παράδειγµα αυτοκράτορα παραδοµένου στο πάθος των 

µονοµαχιών, τόσο που να αρέσκεται να κατέρχεται συχνά στην αρένα για να παλέψει 

µε ζώα και ανθρώπους. Μάλιστα αυτό του το πάθος θεωρήθηκε ότι επιβεβαιώνει τις 

υποψίες για τις απιστίες της µητέρας του Φαυστίνας και την πιθανότητα να είναι ο 

ίδιος νόθος γιος µονοµάχου. Ο ∆ίων, φανατικός πολέµιος του Κόµοδου -τον 

υποψιάζεται ακόµα και ως δολοφόνο του πατέρα του, Μάρκου Αυρηλίου,  αφιέρωσε 

πολλές σελίδες του 73ου  βιβλίου της Ιστορίας του για να µιλήσει για τις σχετικές  του 

δραστηριότητες -αναγκάστηκε µάλιστα να ζητήσει συγγνώµη απ' τους αναγνώστες 

του για την εκτεταµένη αναφορά αλλά τη θεώρησε απαραίτητη, τ� µνήµ� τ�ν 

�σέπειτα �σοµένων παραδο�σναι447. Το πορτραίτο που παραδίνει είναι 

ανατριχιαστικό: ο Κόµοδος του ∆ίωνα είναι άφρων, διεστραµµένος και στα όρια της 

παραφροσύνης. Ο Κόµοδος, ωστόσο,  µάλλον επιθυµούσε την αποδοχή και το 

θαυµασµό αλλά και την πρόκληση -όπως ο Ηρακλής, που θέλει να µιµείται, επιθυµεί 

                                                           
446 Σουητώνιος, "Καλλιγούλας", LIV, 1 και ∆ίων Κάσσιος, LIX, 5, 5. Πβ. τον τρόπο που τον 

παρουσιάζουν και οι δυο συγγραφείς να συµπεριφέρεται και να ετοιµάζει θριάµβους για ανύπαρκτα 

στρατιωτικά κατορθώµατα. 

447 ∆ίων Κάσσιος, LXXIII, 18, 3. 
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να επιτελέσει έργο σπουδαίο και να κερδίσει µια θέση ανάµεσα στους θεούς. Ο 

Κόµοδος δεν είναι ο ανίκανος αυτοκράτορας των πηγών. Πρόκειται µάλλον για το 

συνηθισµένο σύνδροµο του µέτριου γιου ενός σπουδαίου πατέρα. Και η αρένα, για 

την οποία ο Μάρκος Αυρήλιος δεν έτρεφε εκτίµηση, ήταν ένας τρόπος να 

αντιπαρατεθεί στον πατέρα, στον αυτοκράτορα και στο περιβάλλον του, να βρει µια 

ταυτότητα δική του.  Πάντως είναι χαρακτηριστικό πως οι ιστορικοί της περιόδου 

έχουν την τάση να συνδέουν τον αυτοκράτορα που αρέσκεται σε συµµετοχή σε 

δηµόσια θεάµατα και δη τα αιµατηρά µε τη διαστροφή και την τρέλα, µε τις 

ακρότητες και τη γελοιότητα. 

Η αρένα είναι σύµφωνα µε µια πολύ πετυχηµένη έκφραση της J.C. 

Edmondson “a  very real social barrier”448. Τα όρια του κύκλου της ορίζουν ποιος 

ανήκει και ποιος δεν ανήκει στη ρωµαϊκή κοινωνία. Ο αυτοκράτορας διαπερνά τα 

όρια449, στο σώµα του και µε το σώµα του, τα όρια παρακάµπτονται, η εξουσία του 

είναι αναµφισβήτητη, οι αξίες παίρνουν νέα σηµασία ή χάνουν ολότελα τη σηµασία 

τους. Με τα τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί για να είναι πάντοτε νικητής, κλείνει το 

µάτι θριαµβικά στους αντιπάλους του, η σύγκλητος οφείλει να υποκλιθεί στα 

καπρίτσια του. Ένα ψεύτικο ρίγος θανάτου διαρρέει το κοίλον και την άµµο της 

αρένας: όλοι, και πολύ περισσότερο ο ίδιος ο αυτοκράτορας, γνωρίζουν ότι το 

παιχνίδι είναι 'σικέ' αλλά όλοι παίζουν το ρόλο τους σαν να µην γνωρίζουν τίποτε. 

Για πρώτη φορά ο θάνατος απουσιάζει. Η υπέρβαση των κοινωνικών ορίων 

                                                           
448J.C. Edmondson, "Dynamic Arenas" σ. 83. Μια άλλη άποψη παρουσιάζει ο  E. Gunderson  στο 

άρθρο του “The ideology of the arena” (Classical Antiquity, 15, 1996, σσ. 115- 151) για τον οποίο η 

αρένα δεν έχει “έξω” (πβ. και σηµ. 7, σ. 6 παραπάνω). 

449 Kyle, D., op. cit., σ. 225, “As a free man and an emperor, Commodus crossed the boundary between 

the empowered spectators and the powerless performers”. 
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συνοδεύεται από την ασφάλεια της απουσίας του θανάτου. Για τον αυτοκράτορα 

βεβαίως. Όχι για τους αντιπάλους του. Όταν ο θάνατος θα επιστρέψει, όταν ο αγώνας 

θα γίνει πάλι πραγµατικός και όχι µια µίµηση αγώνα, η αρένα θα επαναποκτήσει τη 

θέση της. Θα γίνει ξανά ένα σύνορο ανάµεσα στο εντός και το εκτός της κοινωνίας, 

ανάµεσα στη θεσµισµένη κοινωνία και το περιθώριο, ανάµεσα στη ζωή και στο 

θάνατο, ανάµεσα στην αγριότητα της ζωής και την αγριότητα του θανάτου. Όταν ο 

αυτοκράτορας θα ανέβει ξανά στο θεωρείο του, όλα θα πάρουν πάλι το δρόµο τους, 

θα έλθουν στη θέση τους, η ιεραρχία θα αποκατασταθεί. Η αρένα θα είναι ξανά το 

σύµβολο της παγκόσµιας κυριαρχίας της Ρώµης και η εικόνα της µια µεταφορά της 

ρωµαϊκής κοινωνίας. Για να µπορέσουν να υπάρξουν οι όροι µιας όποιας αλλαγής 

είναι ανάγκη να επανακάµψει η συντελεσµένη σταθερότητα, η εγνωσµένη  τάξη 

πραγµάτων που διατάραξε η παιγνιώδης αυτοκρατορική αταξία. 

*** 

 ∆εν αγωνίζονταν όλοι οι µονοµάχοι µέχρι θανάτου. Από την εποχή του 

Αυγούστου, τουλάχιστον θεωρητικά,  είχαν σχεδόν απαγορευθεί οι µέχρι θανάτου 

µονοµαχίες (sine missione), ενώ οι πηγές αναφέρουν πως  αν ένας νεότερος νικούσε 

ένα βετεράνο, όφειλε σχεδόν να τον αφήσει να ζήσει450.      Πολλά επιτύµβια   

 Οι ηλικίες θανάτου των µονοµάχων   επιγράµµατα πάλι 

αναφέρονται στην ανθρωπιά και τη γενναιοψυχία µονοµάχων που, ενώ µπορούσαν, 

δεν σκότωσαν τον αντίπαλό τους451. Οι περισσότερες αναφορές σε εκούσιες 

καθόδους ευγενών σε αγώνες µονοµαχίας δεν αναφέρουν το θάνατο του ευγενούς. 

                                                           
450 Πχ. Μαρτιάλης, Liber Spectaculorum, 5, o µονοµάχος Ερµής “vincere nec ferire doctus” 

(εκπαιδεύτηκε για να νικά και όχι να σκοτώνει) και Σουητώνιος, "Αποθ. Ιουλ." , XXVI, 2. 

451 Επιτάφια από την Θάσο και τη Λάρισα που καταγράφει ο Robert (Op. cit., σσ.113-116 και σχόλιο 

για το θέµα σ. 306). 

 242



Όσον αφορά τους συνήθεις µονοµάχους, οι επιτύµβιες επιγραφές µας αφήνουν να 

καταλάβουµε ότι κάποιοι επαγγελµατίες δεν πέθαναν από τα κτυπήµατα του 

αντιπάλου αλλά από φυσικά αίτια452.  

Άλλωστε η εκπαίδευσή τους κόστιζε και δεν ήταν δυνατόν ο κάθε lanista να 

εκπαιδεύει ένα µονοµάχο  για να δώσει ένα και µοναδικό αγώνα453. Μάλιστα κατά 

την διάρκεια των πολύηµερων munera δεν αγωνίζονταν καθηµερινά οι ίδιοι 

µονοµάχοι. Οι επιτύµβιες επιγραφές δείχνουν ότι  πολλοί µονοµάχοι έδωσαν 

αρκετούς αγώνες πριν πεθάνουν µερικοί µάλιστα εξάσκησαν την δραστηριότητά τους 

αυτή για  αρκετά χρόνια. Η πολυσυζητηµένη, αλλά πάντα χρήσιµη ΙLS 5113 µας µιλά 

για κάποιον µονοµάχο που αγωνίστηκε 34 φορές, µέσα στις οποίες συγκαταλέγονται 

και 4 ήττες από τις οποίες όµως επιβίωσε.  Πολλές από τις ελληνικές επιγραφές που 

συγκέντρωσε ο Robert  και οι οποίες αφορούν µονοµάχους και τα συναφή, 

βεβαιώνουν πληθώρα αγώνων του µονοµάχου πριν το θάνατο. Αν µάλιστα ο  Robert 

έχει δίκιο και το σηµείο π  στις σχετικές ελληνικές επιγραφές δηλώνει τον πυκτικό 

αγώνα, τα παραδείγµατα πολλαπλασιάζονται454. Ο ∆ίων Κάσσιος αναφέρει την 

περίπτωση του Βάτου, ενός θρυλικού µονοµάχου του Καρακάλα, που ο 

αυτοκράτορας τον πίεσε για µια σειρά συνεχόµενων µονοµαχιών, στην τρίτη από τις 

οποίες σκοτώθηκε. Τότε ο αυτοκράτορας τον έθαψε µε µεγάλες τιµές και 

λαµπρότητα.  

                                                           
452 Ο Τρωίλος πέθανε από πυρετό στην Αµάσσια, σύµφωνα µε το επιτύµβιο που έβαλε να χαράξουν η 

γυναίκα του, Λαοδίκη (αναφέρεται στο L. Robert, Les Gladiateurs dans l'Orient Grec, σ. 130), από 

αρρώστια και ο ανώνυµος της στήλης που αναφέρει ο Robert (ibid., σ. 124) κ.ά. 

453 Kyle, op. cit. σ. 86 και την επιγραφή (ILS 5062)  που στηρίζει το επιχείρηµα. 

454 Π.χ. "ένδεκα πυκτεύσας", " κειµε ρητιάριος νει (κων) στ΄" και πολλά ακόµη παρόµοια 

παραδείγµατα (Robert, op. cit. σ. 93 και 105 αντιστοίχως). 
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Μιλήσαµε άλλωστε παραπάνω για τους απελεύθερους µονοµάχους. Σύµφωνα 

µε τον Wiedemann «Οι αναφορές των νοµικών κειµένων σε απελεύθερους οι οποίοι 

είχαν χρηµατίσει µονοµάχοι δεν δείχνουν µόνο την ανάγκη της κοινωνίας να θέσει τα 

όρια ανάµεσα στους κανονικούς πολίτες και τους πρώην µονοµάχους αλλά δείχνει 

επίσης ότι ο πρώην µονοµάχος ίσως θα µπορούσε να ενταχθεί  στην κοινωνία των 

πολιτών»455. Άλλωστε οι φηµισµένοι µονοµάχοι, αντικείµενα λατρείας του πλήθους 

που προαναφέραµε δεν ήταν παρά οι επιζήσαντες των αγώνων της αρένας. Ο 

Wiedemann  µελετώντας τις διαφηµιστικές  αφίσσες της Ποµπηίας καταλήγει: 

«εκείνοι που είχαν αγωνιστικές ικανότητες ώστε να επιβιώνουν στους πρώτους 

τέσσερις ή πέντε αγώνες γίνονταν αρκετά δηµοφιλείς στο κοινό που αυτό δεν 

επέτρεπε πια γενικώς το θάνατό τους»456. 

 Ένας µονοµάχος του 1ου αι., σηµειώνει ο Kyle, επιβιώνει κατά µέσο όρο σε 

10 µονοµαχίες, αν και οι αστέρες φτάνουν µέχρι τις 100, όµως τα ποσοστά των 

επιβίωναν µικραίνουν πολύ τους επόµενους αιώνες εξαιτίας µιας επιθυµίας του 

πλήθους για περισσότερο θάνατο που προκάλεσε  επίσης και την αύξηση των munera 

sine missione457. Είναι αλήθεια, όµως, ότι έχουµε µια αύξηση της επιθυµίας για 

θάνατο από τον πρώτο αιώνα και µετά; Ή µήπως είναι ο ολοένα αυξανόµενος 

αριθµός των  munera στη Ρώµη και στην υπόλοιπη αυτοκρατορία που δηµιουργεί µια 

ψευδή εικόνα; Η µετατροπή του φαινοµένου από οικογενειακή υπόθεση σε δηµόσιο 

γεγονός κάνουν τις γραπτές πηγές να ασχοληθούν περισσότερο µ' αυτό. Οι 

διοργανωτές, θέλοντας να εντυπωσιάσουν, ετοιµάζουν θεάµατα όλο και πιο 

πολύπλοκα και µε περισσότερους µετέχοντες. Οι θρίαµβοι των αυτοκρατόρων είναι 

                                                           
455 Wiedemann, Emperors and Gladiators., σ.122 . 

456 Wiedemann, Emperors and Gladiators, σ.120.  

457 Kyle, Spectacles of Death, σ. 86. 
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συχνοί και µεγαλειώδεις. Ο ∆ίων µας λέει ότι ο Τραϊανός όχι µόνο οργάνωσε έναν 

από τους λαµπρότερους θριάµβους στην ιστορία του θεσµού αλλά προηγήθηκαν του 

βασικού θριάµβου άλλοι µικρότεροι στην επαρχία των οποίων την ευθύνη  είχε οι 

Αδριανός458. Η µεγάλη προσφορά αιµατηρών θεαµάτων κάνει το κοινό 

απαιτητικότερο και δυσκολότερο, το κάνει να θέλει περισσότερη βία και περισσότερο 

αίµα.  Ο P. Brown παρατηρεί πολύ εύστοχα πως ένα πολύ άγριο χαρακτηριστικό του 

Ρωµαϊκού κόσµου ήταν "η έκσταση µέσω της βίας"459.  Και αυτήν την έκσταση τη 

νιώθει το πλήθος που παρακολουθεί, τη νιώθει τόσο που η βία του αµφιθεάτρου 

περνάει στο ασυνείδητο και γίνεται όνειρο. Τα  Ονειροκριτικά του Αρτεµίδωρου είναι 

γεµάτα από όνειρα µε θέµα την αρένα, όπου ο ονειρευτής, είτε ο ίδιος είτε κάποιος 

δικός του άνθρωπος, µάχονται ή βασανίζονται στην αρένα. Από τη µια ταυτίζεται µε 

το µονοµάχο που βρίσκεται µπροστά στο θάνατο και τον αντιµετωπίζει µε 

γενναιότητα από την άλλη η κοσµοκρατορία της Ρώµης, τον κάνει αντίπαλο του 

µονοµάχου: θέλει να τον νικήσει άλλη µια φορά, όπως στο παρελθόν ο ρωµαϊκός 

στρατός  νίκησε τον δικό του, να ξαναζήσει τη νίκη, να τον γελοιοποιήσει, αυτόν τον 

δυνατό µονοµάχο, να φανεί ποιος είναι τελικά ο κυρίαρχος.  

Για να επιστρέψουµε, ωστόσο, στο ζήτηµα του προσδόκιµου ζωής των 

µονοµάχων, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Ville µόνο το 20 % των µονοµάχων 

πέθαινε κατά τη διάρκεια των µονοµαχιών τον 1ο αι. ενώ αργότερα το ποσοστό 

έφτανε το 50%460 .  Οι πιο πρόσφατοι και µάλλον οι πληρέστεροι υπολογισµοί είναι 

                                                           
458 Scriptores Historia Augustae, "Hadrianus", 3, 8 και Edmondson, op. cit., σσ. 70-71 µε επεξεργασία 

των fragmenta ενός ηµερολογίου δηµοσίων εκδηλώσεων από την Όστια (Inscr. It., 13. 1) µε σχετικές 

λεπτοµέρειες. 

459 P. Brown, Η δηµιουργία της Ύστερης Αρχαιότητας, (2001), σ. 114. 

460 Ville, G. op. cit., σ. 318-325. 
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του Wiedemann461. Ο συγγραφέας παραδέχεται ότι είναι πολύ δύσκολο να συζητάµε 

για µέσους όρους ζωής σε οποιαδήποτε κοινωνική οµάδα της ρωµαϊκής κοινωνίας, 

ωστόσο η πιθανότητα τρεις στους πέντε να πεθαίνουν πριν φτάσουν τα είκοσί τους 

χρόνια του φαίνεται κοντά στην αλήθεια. Γιατί λοιπόν ο µονοµάχος να αποτελεί 

εξαίρεση; Παραθέτει µάλιστα και µια οµάδα επιτάφιων επιγραφών που πιστοποιούν 

θανάτους µονοµάχων που δίνουν ηλικίες ανάµεσα είκοσι και τριάντα ετών. Φυσικά, 

υπάρχει πάντα το ζήτηµα της διάσωσης στοιχείων µόνο περί των σπουδαιοτέρων ή 

όσων είχαν αφήσει πίσω τους οικογένεια ή φίλους που θα φρόντιζαν για την 

υστεροφηµία τους. Αλλά και πάλι οι ηλικίες είναι ενδεικτικές. Ωστόσο και πολλοί 

έφταναν σε µεγαλύτερες ηλικίες, ενώ κάποιοι είχαν τη χαρά να πεθαίνουν σε βαθιά 

γεράµατα, µακριά από την αρένα. Σε ένα από τα επιτάφια που επικαλείται ο 

Wiedemann (ΙLC, 5126), ο Secundus, ένας µονοµάχος paegniarius (που αγωνιζόταν 

µε ξύλινα όπλα)  έζησε σχεδόν ως τα εκατό. 

 Πάντως τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι µάλλον ο κανόνας. Άλλωστε κάποιοι 

άλλοι υπολογισµοί ιστορικών σχετικά µε το πόσες φορές µέσα στο χρόνο 

αγωνίζονταν οι µονοµάχοι, µπορούν να µας βοηθήσουν να καταλάβουµε, όχι την 

αυτονόητη επικινδυνότητα άλλά την ποσόστωση θανάτων. Ένας µονοµάχος έρχεται 

µία ή δύο φορές το χρόνο στην αρένα. Όταν κατεβαίνει περισσότερες, είναι 

αξιοµνηµόνευτο γεγονός, όπως ο µονοµάχος της επιγραφής που αναφέραµε λίγο 

παραπάνω (ILS 5088). Πάντως, τίποτε από τα παραπάνω δεν µπορεί να αµφισβητήσει 

ένα απολύτως λογικό συµπέρασµα: όσο κι αν τα ποσοστά των θανόντων εντός της 

αρένας µονοµάχων να είναι µικρότερα απ’ όσο θα µπορούσαµε να πιστεύουµε, είναι 

πολλοί όσοι πεθαίνουν στην αρένα. Ή εξαιτίας της, γιατί φυσικά κανείς δεν είναι σε 

                                                           
461 Wiedemann, Emperors and Gladiators, ,σσ. 120-122. 
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θέση να συνοπολογίσει τους κατοπινούς θανάτους από τα τραύµατα462.  Ενώ για ποιο 

λόγο δεν θα έπρεπε στα θύµατα της αρένας να µην υπολογίσουµε και περιπτώσεις 

όπως οι τρεις γερµανοί αυτόχειρες που µε θαυµασµό αναφέρει ο Σενέκας στην 

επιστολή 70; 

 Αν για τους επαγγελµατίες µονοµάχους τέτοιου τύπου υπολογισµοί είναι 

σχετικώς δυνατοί, όσον αφορά στους απαίδευτους καταδίκους, είναι αδύνατοι αν όχι 

και άχρηστοι. Γενικώς, κάθε ηλικία µπορεί να φτάσει µε µια καταδίκη στην αρένα. 

Νέοι, ακόµα και παιδιά, άνδρες µέσης ηλικίας ή ακόµα και γέροντες άντρες, όπως 

µπορούµε να συµπεράνουµε από τα χριστιανικά µαρτύρια απ’ τα οποία µπορούµε να 

συνάγουµε πληροφορίες ηλικίας. Στο µαρτύριο των εν Λουγδούνω, για παράδειγµα o 

νεαρός µάρτυς Ποντικός είναι µόνον 15 ετών,  αντιθέτως ο Κόνων είναι υπερήλιξ. Το 

ίδιο συµβαίνει και µε τις γυναίκες. Καµιά ηλικία ούτε καµιά κατάσταση δεν φαίνεται 

να εµποδίζει µια γυναίκα να φτάσει στην αρένα: η Περπέτουα είναι µόλις είκοσι δύο 

ετών και αρτιτόκος ενώ η συντρόφισσά της δούλη Φηλικητάτη είναι ακόµη νεώτερη 

και φτάνει στην αρένα µητέρα µιας ηµέρας. Και ακόµα νεότερες γυναίκες και νεαρά 

κορίτσια καταδικάζονται στις τιµωρίες της αρένας ή σε δηµόσιους µαρτυρικούς 

θανάτους. Αλλά και το αντίθετο, κανείς δεν λυπάται τις γυναίκες µεγάλης ηλικίας , 

όπως είναι η γερόντισσα Απολλωνία, της οποίας το µαρτυρικό θάνατο περιγράφει ο 

Ευσέβιος463. 

Κατά γενική οµολογία οι επαγγελµατίες µονοµάχοι έχουν δικαίωµα ταφής, έστω κι 

αν καµιά φορά δεν µπορούν να ταφούν παντού464. Την ατοµική ταφή πιστοποιούν οι 

επιτύµβιες επιγραφές - σχεδόν στο σύνολό τους από τον 2ο ή τον 3ο αι. µ.Χ .-στις 

                                                           
462 Wiedemann,, op. cit. σ. 117 για την ιατρική περίθαλψη και τους γιατρούς των µονοµάχων. 

463 Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία, Στ΄, 41, 7-8. 

464 ILS, 7846. 
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οποίες αναγράφεται εκτός από το όνοµα του µονοµάχου, το είδος της πάλης στην 

οποία αυτός επιτηδευόταν, τον αριθµό των αγώνων στους οποίους έλαβε µέρος, 

κάποτε και το όνοµα αυτού που ανέλαβε την ταφή. Ποιοι όµως αναλαµβάνουν την 

ταφή ενός µονοµάχου;  

Πριν απ’ όλους, όπως εν γένει στον αρχαίο κόσµο, υπεύθυνοι για την ταφή ενός 

νεκρού ήταν  η οικογένειά του. Και τους µονοµάχους η οικογένειά τους τούς 

αναλάµβανε, αν, βέβαια  είχαν οικογένεια. Αυτό επιβεβαιώνει, µεταξύ πολλών 

άλλων, η γεµάτη τρυφερότητα επιτύµβια επιγραφή που η Ερµαϊς αφιερώνει στον 

Υλάτη: “d.m. et memoriae aeternae Hylatis, dymachero sive assidario, p. VII ru. I, 

Ermais coniux  coniugi karissimo p.  c.  et (ascia) s.  as.  d.”465, το ίδιο συνέβη και 

στον  Έλληνα, όχι όµως ρωµαίο πολίτη, Βερρύλλο “Berrylus esse. lib. XX, nat. 

Graecus, ann. XXV, Nomas coniunx vir. b. mer.”466. Ενώ η Ερµιόνη, σύζυγος του 

Φλαµµεάτη, που το όνοµά του ήταν πριν Ζώσιµος, στήνει ολόκληρο επιτύµβιο 

µνηµείο στον αδικοχαµένο άντρα της («ηττωµε ουχ υπό αντιδίκου αλλά βίας»)467. Σε 

άλλες επιγραφές πάλι εµφανίζονται κι τα ονόµατα των παιδιών τους που συντιµούν 

τον νεκρό πατέρα µαζί µε τη µητέρα τους: “diis manibus M. Ulpi Felicis mirmillonis 

veterani, vixit ann. XXXXV, natione Tunger. Ulpia Syntyche  liberta  coniugi  suo 

dulcissimo bene merenti et Iustus filius fecerunt”468 Μερικές φορές το έργο 

αναλαµβάνουν οι φίλοι τους, όπως µαρτυρεί η επιγραφή 5086: “d.m. amici posuerunt 

Threci Voluseno, lib. VIII” ή οι συµπατριώτες τους469. Κάποιοι πάλι κατέφευγαν στις 

                                                           
465 ILS, 5097. 

466 ILS, 5095. 

467 Robert, op. cit. , σ.  82. 

468 ILS 5104. 

469 ILS 5108 “ …. Crispo provocatori conpatriote … [fece]runt. 
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ταφικές λέσχες, αφού είχαν βεβαίως την άδεια του lanista και τα απαραίτητα χρήµατα 

για να πληρώνουν τακτικά τη συνδροµή τους470. 

 ∆εν είναι βεβαίως και λίγες οι περιπτώσεις που  ο lanista (ο εκπαιδευτής) ή ο  

munerario (ο διοργανωτής δηλ. του munus) έθαβαν τους νεκρούς µονοµάχους ενός 

munus. Ειδικά ο τελευταίος αναλαµβάνει µια τέτοια πρωτοβουλία για να δοξαστεί ο 

ίδιος471. Εκτός από την τελευταία αυτήν περίπτωση, που η ταφή είναι συνήθως 

οµαδική ( όλοι οι πεσόντες µονοµάχοι ενός munus), στις άλλες περιπτώσεις είναι 

ατοµική. Τέλος, υπήρχε  µικρή πιθανότητα µιας εξαιρετικής µεταθανάτιας τιµής, να 

αναλάβει δηλαδή την ταφή κάποιος επίσηµος, άρχοντας ή κάποτε και ο ίδιος 

αυτοκράτορας, όπως είδαµε παραπάνω στην περίπτωση του Βάτου που θάφτηκε µε 

τιµές από τον Καρακάλα472. 

 Για την ταφή των φτωχών χωρίς εξάσκηση καταδίκων που βρέθηκαν κακήν κακώς 

στην αρένα και συνήθως µαζικά, έχουµε µιλήσει στην ενότητα περί ατάφων νεκρών. 

  

                                                           
470 Για τις αµοιβές Wiedemann, Emperors and Gladiators, σσ. 120-122. 

471 Ο Kyle, Spectacles of Death, σ. 175, αναφέρει το παράδειγµα του Κωνστάντιου, ενός διοργανωτή 

θεαµάτων που έθαψε όλους τους νεκρούς µονοµάχους του µετά από µια µέρα θεαµάτων για να δείξει 

την ευγνωµοσύνη του για την διοργάνωση τέτοιων αγώνων και από επίδειξη της γενναιοδωρίας του. 

472 ∆ίων Κάσσιος, LXXVIII, 6. 2  « και ένα γε αυτων Βάτωνα τρισίν εφεξης ανδράσιν οπλοµαχησαι τη 

αυτή ηµέρα  αναγκάσας, έπειτα αποθανόντα υπό του τελευταίου περιφανει ταφη ετίµησε». 
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Ο θάνατος του αυτοκράτορα 

Ανάµεσα στα άταφα πτώµατα του πρώτου κεφαλαίου και την ταφή του 

αυτοκράτορα η απόσταση είναι µεγάλη. Ο θάνατος είναι δηµοκρατικός στα 

αποτελέσµατά του αλλά ταξικός στην έκφρασή του και το νεκρό σώµα και η 

φροντίδα του ένα απέραντο συµβολικό πεδίο.   

Θάνατοι και κηδείες επιφανών πολιτών, από τις ανώτερες τάξεις, 

αξιωµατούχων ή ιερέων,  έχουµε πάντως αρκετούς, έτσι που να µπορούµε να 

σχηµατίσουµε µια ιδέα. Μπορεί το υλικό που έχουµε γι' αυτούς να µην είναι τόσο 

πλούσιο όσο για το θάνατο ενός αυτοκράτορα ή να µην είναι τόσο θεαµατική η 

κηδεία τους αλλά ενέχουν και αυτοί το στοιχείο της δηµοσιοποίησης της στιγµής του 

θανάτου, συνήθως γιατί το πρόσωπο είχε µια υποδειγµατική ζωή, που µπορεί να 

Θάνατοι επιφανών πολιτών:  χρησιµεύσει ως παράδειγµα ή   

Ο θάνατος του δηµοσίου ανδρός γιατι ο θάνατός του είναι τέτοιος 

που µπορεί να γίνει παράδειγµα (θάρρους, αυτοθυσίας, αξιοπρέπειας, ανυποχώρητης 

πίστης στα ιδανικά, θρησκευτικής συνέπειας) αλλά και το αντίθετο, που εντυπωσιάζει 

ως µη αναµενόµενο. Τα κείµενα από τα οποία αντλούµε υλικό είναι επικήδειοι λόγοι 

ή άλλου είδους εγκωµιαστικά κείµενα, όπου ο ρητορικός θρήνος συναγωνίζεται την 

παραίνεση προς τον παραλήπτη αυτών των κειµένων. Πολύ συχνά οι πολιτικοί στόχοι 

είναι εµφανείς. Η περιγραφή του θανάτου και το εγκώµιο του οποίου γίνεται αφορµή 

ουσιαστικά αποκαλύπτουν πολιτικές επιλογές και αποκλίσεις.  

Σε µια από τις επιστολές του, που απευθύνεται προς τον Voconius 

Romanus473, ο Πλίνιος ο Νεότερος ανακοινώνει στον παραλήπτη της επιστολής το 

                                                           
473 Plinius, Epistulae,  II, 1, Loeb. 
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θάνατο του Verginius Rufus, στου οποίου την κηδεµονία τον είχε αφήσει ο πατέρας 

του µέχρι την υιοθέτησή του από τον θείο του, Πλίνιο τον Πρεσβύτερο. Ο Βιργίνιος 

υπήρξε σηµαντικός πολιτικός και στρατιωτικός, όπως δείχνει και η τοποθέτησή του 

ως διοικητή στη δύσκολη επαρχία της  Germania Superior, όπου είχαν την έδρα τους 

τρεις λεγεώνες του ρωµαϊκού στρατού. Το καλοκαίρι του 68 κατέστειλε την εξέγερση 

του Vindex 474 εναντίον του Νέρωνα, πράξη για την οποία υπερηφανευόταν ιδιαίτερα 

σε όλη του τη ζωή. Προτάθηκε δις για αυτοκράτορας από το στρατό του, αλλά το 

αρνήθηκε, µε το επιχείρηµα ότι τον αυτοκράτορα πρέπει να τον εκλέγει η 

Σύγκλητος475. Αν και η απόφάσή του θεωρήθηκε από πολλούς συγγραφείς ως δείγµα 

σεµνότητας και ωριµότητας, στην πραγµατικότητα, ίσως δεν είναι άµοιρη των 

σκληρών εξελίξεων που ακολούθησαν: την άνοδο  στο θρόνο του Γάλβα, που τον 

διαδέχθηκε βίαια ο Όθωνας, τον οποίο ανέτρέψε, τελικά ο Βιτέλλιος. Ο στρατός είχε 

δυσαρεστηθεί µε την άρνηση αυτή. Ο Βιργίνιος, πάντως, έµεινε πεισµατικά πιστός 

στη θέση που έλεγε ότι µόνο η  Σύγκλητος είχε δικαίωµα να εκλέξει αυτοκράτορα476. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι αυτοκράτορες ανέβαιναν στο θρόνο (και κατέβαιναν 

νεκροί από βίαιο θάνατο) µε γρήγορους ρυθµούς. Τον Βιτέλλιο ακολούθησε ο 

Βεσπασιανός και αυτόν ο ∆οµιτιανός. Ο Βιργίνιος ζούσε µακριά από τη Ρώµη, 

                                                           
474 ∆ίων Κάσσιος, LXIII, 23. 1- 24.4. 

475 Πλούταρχος, " Γάλβας", 10. 

476 Η πίστη του σ' αυτήν την άποψη φάνηκε ακόµα και στο επίγραµµα που διάλεξε για να χαραχτεί 

στον τάφο του: 

Hic situs est Rufus, pulso 

Qui Vindice quondam imperium  

Adseruit non sibi sed patriae 

(εδώ κείται ο Ρούφος, που κάποτε νίκησε τον Vindex και ελευθέρωσε την αυτοκρατορική δύναµη, όχι 

για τον εαυτό του αλλά για την πατρίδα).  
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αποσυρµένος στην έπαυλή του, ανάµεσα σε πνευµατικούς ανθρώπους και 

ασχολούµενος µε έργα του νου και της ψυχής. Όταν αυτοκράτορας έγινε ο Νέρβας, 

δέχτηκε την πρότασή του  να  γίνει ύπατος  το 97477 αλλά αυτή του η επιστροφή 

στάθηκε η αρχή του θανάτου του.  

Στην επιστολή του, Πλίνιος κατέγραψε µε συντοµία βιογραφικά  στοιχεία του 

ανδρός, µε τον οποίο τον συνέδεαν ιδιαίτεροι δεσµοί, άκρως επαινετικά για το ήθος 

του και την προσφορά του και κατόπιν ανέφερε: 

Annum tertium et octagensimum excessit in altissima tranquilitate, pari veneratione. Usus est 

firma valetudine, nisi quod solebant ei manus tremere, citra dolorem tamen. Aditus tantum 

mortis durior longiorque, sed hic ipse laudabilis. Nam cum vocem praeperaret acturus in 

consolatu principi gratias, liber quem fortem acceperat grandiorem, et seni et stanti, ipso 

pondere elapsus est. Hunc dum sequitur  colligitque, per leve et lubricum pavimentum fallente 

vetigio cecidit coxamque fregit, quae parum apte collocata reluctante aetate male coiit.478

Από την επιστολή µαθαίνουµε πως ογδοντατριάχρονος γέροντας δεν είχε 

ιδιάζοντα προβλήµατα υγείας εκτός από ένα τρέµουλο των χεριών, που όµως δεν τον 

ανησυχούσε. Ο θάνατος, όταν θα ερχόταν, θα ήταν µάλλον ένας ήσυχος, ήρεµος 

θάνατος, όπως ταιριάζει στους ενάρετους ανθρώπους. Ωστόσο, παρά τις προσδοκίες, 

ο Βιργίνιος Ρούφος είχε ένα θάνατο «αργό και οδυνηρό». Στον εναρκτήριο λόγο του 

µπροστά στη Σύγκλητο, ένα βαρύ βιβλίο έπεσε από τα χέρια του και ξετυλίχθηκε και, 

καθώς αυτός έσκυψε για να το σηκώσει και να το τυλίξει πάλι, γλίστρησε, έπεσε και 

έσπασε τη λεκάνη του, ατύχηµα από το οποίο ουδέποτε συνήρθε.   Ο Πλίνιος, που 

θαύµαζε υπέρµετρα το Βιργίνιο, δεν µπορεί να δεχτεί το θάνατό του. ∆εν µπορεί καν 

                                                           
477 Η επιλογή του Νέρβα ήταν ένα µήνυµα προ τους φιλόδοξους στρατηγούς του πως έπρεπε να 

σεβαστούν την επιλογή της Συγκλήτου, όπως δίδαξε µε το παράδειγµά του ο Βιργίνιος Ρούφος, 

αρνούµενος την αυτοκρατορική τήβεννο.   

478 Plinius, Epistulae, II, 1, 4 -5. 
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να τον ονοµάσει θάνατο .  µιλά γι’ αυτό που απλώς έβαλε ένα τέλος στην υλική 

ύπαρξη και όχι στη ζωή του ανδρός. Γιατί αυτός µε το έργο και το παράδειγµά του θα 

ζει µέσα στους άλλους.  

  Αντίθετα, ο ίδιος ο Βιργίνιος, όπως µας αφήνει ο συγγραφέας να 

καταλάβουµε, υπέµεινε µε θάρρος την ασθένεια και έφυγε από τη ζωή έχοντας πλήρη 

πνευµατική διαύγεια και  µε  έγνοια για τα πολιτικά ζητήµατα της Ρώµης. Ο Πλίνιος 

δεν µας αναφέρει λεπτοµέρειες για την ώρα του θανάτου. Έτσι, δεν ξέρουµε αν είχε 

γύρω του την οικογένειά του, φίλους και θαυµαστές του, αν έδωσε συµβουλές, αν 

είπε κάτι σηµαντικό. Άλλωστε, ο συντάκτης της επιστολής µιλά περισσότερο για τα 

προσωπικά του συναισθήµατα, τη δική του πρόσληψη του θανάτου ενός φίλου. ∆εν 

είναι πρόθεσή του να παρουσιάσει το θάνατο µέσα από τα µάτια του ανθρώπου που 

πεθαίνει, αν και όσο κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό. Ωστόσο, θα πρέπει µάλλον να 

θεωρούµε δεδοµένη την παρουσία των οικείων του. Έτσι κι αλλιώς, η οικογένειά του, 

οι φίλοι του, οι πολιτικοί του συνεργάτες, οι γιατροί του, θα πρέπει να βρίσκονταν 

στο πλάι του όλο το διάστηµα της µακρόχρονης ασθένειάς του. Κάποιος θα έπρεπε να 

σκύψει πάνω από τον άνδρα για να συλλέξει µε ένα φιλί την τελευταία του πνοή. 

Σύµφωνα µε το ρωµαϊκό έθιµο, ένας κοντινός συγγενής του επιθανάτου σκύβει την 

τελική στιγµή και του δίνει τον τελευταίο ασπασµό. Συλλέγουν σ’ αυτό το φιλί, 

οριακή στιγµή συνάντησης του νεκρού και του ζώντος, σηµείο της αδιατάρακτης 

συνέχειας, της αλυσίδας της ζωής που συνεχίζεται, της γενιάς που δεν σβήνει µε το 

θάνατο, της επιβίωσης του νεκρού, ως κάτι παραπάνω από µνήµη, µέσα στο ζωντανό 

εκπρόσωπο της γενιάς, συλλέγουν, λοιπόν, οι ζωντανοί την τελευταία πνοή του 

νεκρού. Και για τους ρωµαίους ισχύει η γνωστή από τα οµηρικά ακόµη χρόνια 

δοξασία του ελληνικού κόσµου πως η ψυχή εξέρχεται από τα χείλη. Μια συγκινητική 

περιγραφή µας δίνει ο Κικέρωνας στο λόγο του Pro Verro (V, 118). Μιλώντας για 
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τους καταδικασµένους σε θάνατο, περιγράφει την σπαρακτική σκηνή κατά την οποία 

οι µητέρες των καταδικασµένων περιµένουν εναγωνίως έξω από τη φυλακή. Κανείς 

δεν τους επιτρέπει να δουν τα παιδιά τους. Κι αυτές, λέει ο Κικέρων, «δεν ήθελαν 

παρά ένα πράγµα: να συλλέξουν σ’ ένα φιλί την τελευταία πνοή των παιδιών τους». 

Στα χριστιανικά µαρτυρολόγια επίσης έχουµε αναφορές στο θέµα. Βλέπουµε τους  

µάρτυρες, πριν το µαρτύριό τους, να φιλούν ο ένας τον άλλον, σηµείο αγάπης, 

συµπαράστασης αλλά και υπόµνηση του τελευταίου ασπασµού. Επίσης µε φιλί τους 

αποχαιρετούν και οι οµόθρησκοί τους, όταν πάρουν από τις αρχές το σώµα τους για 

να το θάψουν479. 

Για να επιστρέψουµε, όµως, στο θάνατο του Βιργινίου, δύο πράγµατα είναι 

σηµαντικά στην περιγραφή του: O Βιργίνιος είναι ηλικιωµένος, για τα µέτρα της 

εποχής µάλιστα, θα λέγαµε πολύ ηλικιωµένος480. Στην επιστολή υποφώσκει η 

πεποίθηση ότι η ηλικία δεν παίζει ρόλο στον πόνο που δηµιουργεί ο θάνατος ενός 

ανθρώπου που είναι σηµαντικός για το πενθών υποκείµενο (“quibus ex causis necesse 

est tamqam  immaturam mortem eius in sinu tuo defleam”) . ο Πλίνιος τον πενθεί λες 

και είχε πεθάνει πριν την ώρα του, ενώ πίσω από τη φράση διαφαίνεται µια 

γενικότερη θέση στην οποία ο επιστολογράφος αντιπαραβάλλεται, πως ο υπερήλιξ 

µπορεί να φύγει από τη ζωή χωρίς να προκαλέσει η αναχώρησή του µεγάλο θρήνο, 

                                                           
479 Λεκατσάς, Ψυχή, σσ. 36-39. 

480 Αν και δεν υπάρχει ένα σαφές χρονικό κατώφλιον εισόδου στη γεροντική ηλικία, οι πηγές -ιατρικά 

κείµενα αλλά και ιστορικά, βιογραφικά ακόµα και λογοτεχνικά- δείχνουν να τείνουν προς τα εξήντα 

χρόνια. Στα 60 τοποθετούν την αρχή του γήρατος και οι γιατροί του Corpus Hippocraticus, αν και 

γίνονται αυστηρότεροι για τις γυναίκες, που µπαίνουν στη γεροντική ηλικία δέκα χρόνια νωρίτερα. Ο 

Ηρωδιανός ονοµάζει  γηραιόν  τον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο, που δεν έχει γίνει ακόµη 60 χρόνων 

κτλ. . (Umberto Mattioli, “Ambigua aetas” in Senectus, La vecchiaia nel mondo classico, v. 1, Grecia,   

1995, Pisi, G.   “La medicina greca antica”, ibid. ). 
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αφού έζησε αρκετά πλέον. Η σκέψη αυτή, που επιβιώνει ακόµα και σήµερα, δεν 

σηµαίνει  πως ο πόνος της απώλειας ηλικιωµένου συγγενούς ήταν µικρός. 

Συγκινητικά επιτύµβια µαρτυρούν πως όσοι έµεναν πίσω, παιδιά ή εγγόνια, ζητούσαν 

να τιµήσουν τη µνήµη του νεκρού στήνοντας µνηµείο άφθιτον µια στήλη µε λίγα 

λόγια που µιλούσαν επαινετικά για το νεκρό, ενώ συχνός τόπος στη γραµµατεία του 

είδους είναι οι αναφορές σε θανάτους γερόντων. Άλλοτε σε τρίτο πρόσωπο ο λόγος 

παρουσιάζει τις αρετές του γέροντα και δείχνει τα αισθήµατα όσων άφησε πίσω του 

γι' αυτόν, άλλοτε σε πρώτο, καθώς µιλά ο ίδιος ο νεκρός για τον εαυτό του, καµιά 

φορά σε πρώτο µιλά για το νεκρό αυτός που έστησε το επιτύµβιο ή που για χάρη του 

γράφτηκε το ποίηµα: 

 Πρηύς, �λευθερίην �πιειµένος, �δ�ς �δέσθαι 

 �ν βιότ� προλιπ�ν υ�έα γηροκόµον 

 Τύµβον �χει Θεόδωρος �π' �λπίδι κρέσσονι µοίρης, 

 �λβιος �ν καµάτοις, �λβιος �ν θανάτ�.481

Κι ακόµα: 

 Ο�νοµα µ�ν ∆ιον�σις, �φη δ� πατρ�ς Κυράνα, 

 κα� πα�δες γενόµαν κα� πα�δων πα�δας �σε�δον 

 Κα� βιοτ�ς λαχόµαν πλ�ν δ�' �τ�ν �κατ�ν. 

θνήσκω δ' ου νουσοισι δαµείς, ε�δων δ' �νί κοίτ�. 

Το�τον �χω µισθ�ν λύσθιον ε�σεβίης.482

Άλλωστε η µακροβιότητα υπήρξε πάντα ένα ζητούµενο483. Και στο χριστιανικό 

κόσµο, όπου ο θάνατος είναι κατά κάποιο τρόπο, ένωση µε το Θεό, ο γιος δεν παύει 

                                                           
481 GVI, 485 (6ος µ.Χ. αι.). 

482 GVI 1102 (µάλλον 3ος αι. µ.Χ). 

483 Αντίθετα Γιουβενάλης Satura X,  όπου η µακροζωία είναι συµφορά, αφού φέρνει µαζί της την 

αθλιότητα και  την ασχήµια των γηρατειών. Όµως η θέση του ποιητή είναι η θέση του νέου που τρέµει 

τα γηρατειά, που βλέπει πως οι γέροντες, αν και αδύναµοι και άσχηµοι, κατέχουν την ισχύ και τον 
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να υποφέρει για το θάνατο της αγαπηµένης µητέρας. Έτσι ο Γρηγόριος ο 

Ναζιανζηνός  θρηνεί τη µητέρα του, Νόννα, αναθυµούµενος τις καλοσύνες της και τις 

άλλες χάρες της ψυχής της:  

 Π�ς �λύθη Νόννης καλ� γούνατα, π�ς δ� µέµυκεν 

 χείλεα, π�ς �σσων ο� προχέει λιβάδας; 

 �λλοι δ' α� βο�σι παρ' �ρίον. � δ� τράπεζα 

 ο�κέτ' �χει καρπο�ς τ�ς µεγάλης παλάµης. 

 Χ�ρος δ' �στ�ν �ρηµος �γνο� ποδός, ο� δ' �ερ�ες 

 ο�κέτ' �π� τροµερ�ν κρατ� βαλο�σι χέρα. 

 Χ�ραι δ' �ρφανικοί τε, τ� �έζετε; Παρθενίη δ�  

 κα� γάµος ε�ζυγέων , κέρσατ' �πο πλοκάµους, 

                                                                                                                                                                      
πλούτο. Για το θέµα,  Richardson, Β. (1933), (µελέτη δείγµατος 2022 επιτυµβίων επιγραφών που 

φέρουν ένδειξη ηλικίας από την κλασική εποχή έως τους πρώιµους αυτοκρατορικούς χρόνους. Αν και 

µε  µεγάλα µεθοδολογικά προβλήµατα, ωστόσο  το 7,94% (161) που δείχνει θανάτους µετά τα 65 

µάλλον πρέπει να είναι σωστό αφού τα στοιχεία που ήρθαν στο φως τα επόµενα χρόνια, δεν άλλαξαν 

εµφανώς το ποσοστό. Π.χ. Russel, J.C., “Late ancient and medieval population” , Transactions of the 

American Philosophical Society,  v. 48, 1958, σε 24989 επιτάφιες επιγραφές από τη Ρώµη και τις 

επαρχίες των όψιµων αυτοκρατορικών χρόνων και του πρώιµου µεσαίωνα δίνει για τη Ρώµη ωσαύτως 

ποσοστό για τους πάνω από 60  7% , αλλά για τις επαρχίες ένα ποσοστό πολύ µεγαλύτερο µε 

εντυπωσιακότερο το ποσοστό της Αφρικής 34%. Για τον καθορισµό του µέσου όρου ζωής πολλοί 

παράγοντες παίζουν ρόλο, όπως το φύλο. Μια σχετικά πρόσφατη µελέτη του W. Scheidel (Measuring 

sex, age and death in the Roman Empire: explorations in ancient demography,(1996), σσ. 139-163)  σε 

χριστιανικά επιτάφια από τον 3ο έως τον 6ο αιώνα έδειξε ότι η θνησιµότητα επηρεάζεται ακόµη και 

από εποχικούς παράγοντες, αφού στη Ρώµη και τα περίχωρά της είναι αυξηµένη στο µεσαίο τρίτο του 

έτους, πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να λάβει κανείς υπόψη ακόµα και κλιµατιστικούς παράγοντες. 

Πάντως, το γεγονός πως ο Αιλιανός, αναφερόµενος βέβαια σε ζώα, θεωρεί τη µακροβιότητα 

αξιοπερίεργο τέτοιο που να το βάλει στη συλλογή του µε τα παράδοξα και ο παραδοξογράφος Φλέγων 

ο Τραλλιανός συντάσσει ολόκληρο κατάλογο µακροβίων είναι ενδεικτικό ότι το να φτάσει κανείς σε 

µεγάλη ηλικία ήταν η εξαίρεση.  
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 το�σιν �γαλλοµένη κρατ�ς φέρε πάντα χαµ�ζε, 

 τ�µος �τ' �ν νη� �ικν�ν �φ�κε δέµας.484

 Kαι για τον χριστιανικό κόσµο η µακροζωϊα ήταν δώρο Θεού και οι γέροντες 

ήταν ευλογηµένοι και φορείς σοφίας485. Βέβαια, το θέµα της µακροβιότητας και του 

θανάτου σε µεγάλη ηλικία είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και ο σχηµατικός µονόδροµος 

που υπαινιχθήκαµε δεν αποκαλύπτει ούτε την κορυφή του παγόβουνου. Αρκεί να 

θυµηθεί κανείς, εξ αντιθέτου, την τεράστια συζήτηση που ξεκίνησε στο πρώτο 

τέταρτο του δεύτερου αιώνα ανάµεσα στο γνωστικό Βασιλείδη και τον Κλήµεντα τον 

Αλεξανδρέα (και συνεχίστηκε για καιρό φτάνοντας ως τον Γρηγόριο Νύσσης και τον 

Αυγουστίνο) γύρω από το, απλοποιούµε χάριν συντοµίας, αν ο θάνατος σε νηπιακή 

ηλικία είναι δώρο Θεού, ώστε να µην προφτάσει ο άνθρωπος να αµαρτήσει ή αν οι 

πράξεις υπερέχουν και οδηγούν στον Παράδεισο486, αν δηλαδή ο νηπιακός θάνατος 

είναι προτιµότερος από ένα θάνατο σε εσχατογηρία.  

 Στα χριστιανικά µαρτυρολόγια, πάλι, το θέµα της ηλικίας παρουσιάζει 

ενδιαφέρον. Τα κείµενα των  Μαρτυρίων  εν γένει δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την ηλικία των µαρτύρων, δεν δίνουν σχεδόν ποτέ πληροφορίες περί την ηλικία 

των προσώπων που µαρτυρούν, παρά µόνον εµµέσως.  Μάλιστα η σχετική µε την 

ηλικία πληροφορία συνήθως προέρχεται από χείλη εθνικών που ανήκουν είτε στους 

διώκτες είτε στους θεατές του µαρτυρίου. Πάντως και αυτά στέκονται στις ηλικιακές 

ακρότητες, αν και δεν είναι πάντα η µεγάλη ηλικία λόγος ιδιαίτερου θαυµασµού. Τη 

                                                           
484 AG, VIII, 26. 

485 ∆εν είναι τυχαίο που τα βιβλία στα οποία συγκεντρώνεται η αποφθεγµατική χριστιανική σοφία 

λέγονται Γεροντικά, χωρίς να είναι πάντα γέροντες πραγµατικά οι φορείς της. 

486 ∆. Κυρτάτα,  "Η εσχατολογία των νηπίων: Οι µεταθανάτιες δοξασίες των πρώτων χριστιανών και οι 

ακραίες τους συνέπειες" στο Φ. Τερζάκη (επιµ.) Θάνατος και Εσχατολογικά Οράµατα: 

Θρησκειοϊστορικές Προοπτικές. 
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γεροντική ηλικία του Πολυκάρπου, που τη µαθαίνουµε από µια παρατήρηση της 

διάθεσης των συνοµιλούντων µετά του ανακριτή του, Ηρώδη, η οποία εκφέρεται 

µάλιστα µέσα στο κείµενο του Μαρτυρίου  σε πλάγιο λόγο: θαυµαζόντων τ�ν 

παρόντων τ�ν �λικίαν α�το� κα� τ� ε�σταθές κα� ε� τοσαύτ� 

σπουδ� �ν  το� συλληφθ�ναι τοιο�τον πρεσβύτην �νδρα (7, 2). 

Στην εξιστόρηση του µαρτυρίου του Παµφίλου, ο Ευσέβιος γράφει:  

τ�ν περ� �ν � λόγος �γ�να σπανιώτατον �ν �µε�ς �γνωµεν 

�στορήσαµεν, �θρόως �ν α�τ� π�ν ε�δος �λικι�ν τε σώµατος κα� 

ψυχ�ν �γωγ�ς βίου τε κα� �ναστροφ�ς διαφόρου [… …] �σαν δ� �ν 

α�το�ς  κα� �ερ� πολι� βαθυτάτω τε γ�ρ� πεπυκασµένοι, Ο�άλης, 

διάκονος τ�ς �εροσολυµιτ�ν �κκλησίας, κα� � το�νοµα �παληθεύσας 

Θεόδουλος [… …] (11, 1, α-γ) 

Η ηλικία στο απόσπασµα υπεισέρχεται ως µία ανάµεσα σε άλλες παραµέτρους για να 

δείξει τη µαζικότητα και τη συνολικότητα της θυσίας, όπως µία παράµετρος είναι και 

στην περιγραφή του µαρτυρικού θανάτου των Αλεξανδρέων µαρτύρων που συνέβη 

στα χρόνια του διωγµού του ∆εκίου. Ο Ευσέβιος µιλά για τον γέροντα και άρρωστο 

Ιουλιανό  (σε συναναφορά µε τον Κρονίωνα):  

�ν πρ�τος �ουλιαν�ς, �νθρωπος ποδαγρός, µ� στ�ναι, µ� βαδίσαι 

δυνάµενος, σ�ν �τέροις δύο το�ς φέρουσιν α�τόν προσήχθη  [… …] 

κα� α�τός � πρεσβύτης �ουλιανός �µολογήσαντες τ�ν Κύριον [… …] 

 Προφανώς µια περαιτέρω επεξεργασία του θέµατος θα µας αποµακρύνει από 

τη βασική θεµατική της ενότητας. Επιστρέφουµε, λοιπόν, στο θάνατο του Βιργίνιου 

Ρούφου, για να παρατηρήσουµε πως το δεύτερο που κινεί το ενδιαφέρον µας στην 

επιστολή του Πλίνιου είναι η πεποίθηση πως ο ενάρετος πρέπει να πεθαίνει εύκολα 

και ήρεµα και η ιδιαίτερη λύπη που δηµιουργεί η αντίθετη περίπτωση, όταν δηλ. ένας 

ενάρετος άνθρωπος βασανίζεται για να πεθάνει. Ο  εύκολος θάνατος ως επιβράβευση 
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µιας καλής ζωής και ο δύσκολος ως τιµωρία για ανάρµοστο βίο ήταν µια βαθιά 

ριζωµένη ιδέα στον αρχαίο κόσµο της Μεσογείου.  

 Ένα στοιχείο σηµαντικό είναι η διαρκής απασχόλησή του Βιργίνιου ως το 

φυσικό τέλος µε θέµατα της αυτοκρατορίας,  µε ζητήµατα πολιτικά. Ο Βιργίνιος είναι 

πολιτικός και  ως την ύστατη ώρα έχει στο νου του τη Ρώµη και την πολιτική ζωή. 

Ενδιαφέρεται για ό,τι θα αφήσει πίσω του. ∆ιαισθανόµαστε την επιθυµία του να ζήσει 

το έργο του και µετά το θάνατό του. Τουλάχιστον ο Πλίνιος εµµέσως αυτό µας  

υποδεικνύει. Το πολιτικό του έργο είναι η υστεροφηµία του και, κατά κάποιον τρόπο, 

η αθανασία του. Ο Βιργίνιος, την ώρα του θανάτου του, βλέπει πέρα από τον εαυτό 

του.   

Ο Πλίνιος, στην παρούσα τουλάχιστον επιστολή,  δεν αναφέρεται καθόλου 

στην ταφή του Βιργινίου. Από τα όσα έχει πει για το πρόσωπο, υποψιαζόµαστε πως 

θα τάφηκε ύστερα από σεµνή τελετή, αλλά και πάλι δεν µπορούµε να είµαστε 

σίγουροι. Αν, όµως, για τον Βιργίνιο, ο Πλίνιος δεν µας άφησε τη σχετική περιγραφή, 

αλλού βρίσκουµε περιγραφές, σύντοµες ή περισσότερο εκτεταµένες, της κηδείας 

επιφανών Ρωµαίων, ανάµεσά τους και επιφανών γυναικών της Ρώµης. Συνήθως 

πρόκειται για λαµπρές τελετές. Έτσι, για τον ∆ρούσο τον Πρεσβύτερο, παππού του 

Τιβέριου, που πέθανε το 9 π.Χ., στο   Ρήνο,  µαθαίνουµε πως είχε µια  ιδιαιτέρως 

θεαµατική κηδεία. Η σορός του µεταφέρθηκε στη Ρώµη από τον Τιβέριο που 

περπάτησε όλο το δρόµο κοντά στον νεκρό, ενώ ο Αύγουστος τους περίµενε στο 

Ticinum και τους συνόδευσε ως τη Ρώµη. Το σώµα εκτέθηκε  στην Αγορά, 

θρηνήθηκε µε επιµέλεια ενώ τόσο ο Τιβέριος όσο και ο Αύγουστος εκφώνησαν ο 

καθένας από έναν επικήδειο λόγο. Οι προγονικές  imagines περιέβαλλαν τη σορό, 

που µετά το πέρας των επικηδείων µεταφέρθηκε στο Πεδίο του Άρεως, τιµητικό τόπο 

ταφής των δηµοσίων ανδρών και δη των αυτοκρατόρων, αποτεφρώθηκε και τάφηκε 
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τελικά στο µαυσωλείο του Αυγούστου487. Οι πληροφορίες που µας δίνουν οι 

ιστορικοί για την κηδεία του ∆ρούσου του Πρεσβύτερου ολοκληρώνουν την εικόνα 

της κηδείας επιφανούς ανδρός µε διασυνδέσεις µε την επίσηµη εξουσία. Υπάρχουν 

όλα τα στοιχεία µιας κηδείας -έκθεση, θρήνος, εκφορά, παρέλαση των προγονικών 

imagines, πολυάριθµο πλήθος, επικήδειοι. Αναφορές σ' αυτά, µε τον έναν ή τον 

άλλον τρόπο, ως σύνολο ή σε επιµέρους στοιχεία, βρίσκουµε σε δεκάδες καταγραφές 

θανάτων. Π.χ. στον θάνατο του ∆ρούσου του Νεότερου, το 23 µ.Χ., στην κηδεία του 

οποίου υπήρχε εντυπωσιακό πλήθος προγονικών imagines. Τέτοιες λαµπρές τελετές, 

κηδείες που έµοιαζαν µε αυτοκρατορικές δηλαδή, ήταν  θεαµατικές, προκάλεσαν την 

προσέλευση πλήθους και συζητήθηκαν, έγιναν και για γυναίκες. Αν και οι 

πληροφορίες είναι φειδωλές, ωστόσο ξέρουµε, για παράδειγµα, ότι συγκινητικό 

επικήδειο εκφώνησε προς τιµήν  της γιαγιάς του, Ιουλίας, αδελφής του Ιουλίου 

Καίσαρα, ο νεαρός Αύγουστος488, ενώ αρκετές  γυναίκες της αυτοκρατορικής 

οικογένειας ετάφησαν  µε τιµές και δηµόσια κηδεία, όπως η µητέρα του Αυγούστου, 

Ατία, ή η Σαβίνα Ποππαία, αγαπηµένη του Νέρωνα. Άλλες πάλι για διάφορους 

λόγους στερήθηκαν τις επιτάφιες τιµές. Προφανώς επειδή είναι εξαίρεση, αυτές οι 

περιπτώσεις, όπως και οι αντίστοιχες για τους άντρες, αναφέρονται από τους 

ιστορικούς. Ο Καλλιγούλας, φυσικός ή ηθικός αυτουργός του θανάτου της γιαγιάς 

του Αντωνίας, όχι µόνο δεν την έθαψε µε τις πρέπουσες τιµές αλλά την αποτέφρωσε 

στην τραπεζαρία του, πράγµα ολότελα άπρεπο489. 

*** 

                                                           
487 Σουητώνιος, "Τίβέριος" ΧΙΙ, ∆ίων Κάσσιος, LV, 1-2, Τάκιτος, Annales, III, 5. 

488 Σουητώνιος, "Ο αποθεωµένος Αύγουστος" VII. 

489 Σουητώνιος, "Καλλιγούλας", ΧΧΙΙΙ, 2. 
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Μιλώντας πάντως για γυναικείους θανάτους, ίσως ο θεαµατικότερος της 

εποχής να προέρχεται από το χριστιανικό κόσµο. Πρόκειται για το θάνατο της 

Μαρίας, της µητέρας του Ιησού, όπως περιγράφεται στον Λόγον εις την κοίµησιν της 

αγίας Θεοτόκου, ένα από τα λεγόµενα  Απόκρυφα Ευαγγέλια490.  Στην 

πραγµατικότητα, θα έπρεπε να κατατάξουµε αυτόν το θάνατο στην κατηγορία του 

θανάτου των απλών ανθρώπων, εξαιτίας της καταγωγής και της κοινωνικής θέσης της 

Μαρίας, αλλά είναι προφανές γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Η Μαρία, όπως 

Ένας πολύ θεαµατικός θάνατος  µαθαίνουµε από τα λιγοστά        

Η Κοίµηση της Θεοτόκου   στοιχεία που µπορούµε 

σποραδικά να συγκεντρώσουµε από διάφορες πηγές, σχεδόν όλες πάντως από τον 

χριστιανικό κόσµο,  έζησε µια ζωή ήσυχη και περιθωριακή. Πουθενά δεν αναφέρεται 

να είχε κάποιον ιδιαίτερο ηγετικό ρόλο στις εκκλησίες της εποχής της ούτε κι εκείνες 

αναφέρονταν σ' αυτήν. Η λατρεία της είναι κατοπινότερη. Ωστόσο σ' αυτό το κείµενο 

της αποδίδεται ένας ρόλος αν όχι ηγετικός, τουλάχιστον κεντρικός στη ζωή της 

εκκλησίας και πάντως ο θάνατός της αποκτά συµπαντικές διαστάσεις. 

 Όπως και στο θάνατο του Ιωσήφ, η φύση της πηγής καθορίζει την αξιοπιστία 

της ως προς τα περιγραφόµενα έθιµα και την προσοχή µε την οποία πρέπει να την 

χρησιµοποιήσουµε. Πάντως έχουµε την περιγραφή ενός από τους θεαµατικότερους 

θανάτους που θα µπορούσε να οραµατιστεί µια γόνιµη φαντασία. Και η φαντασία 

είναι αναδόµηση των στοιχείων της πραγµατικότητας. Ο συντάκτης του κειµένου 

                                                           
490 Πρόκειται για κείµενο του 5ου αι. (κάποιοι µιλούν και για την πιθανότητα να είναι των αρχών του 

6ου αι.). Το πρωτότυπο πρέπει να συντάχθηκε στα ελληνικά κάπου στην Αίγυπτο ή ίσως την 

Ιερουσαλήµ αλλά γνώρισε πολλές µεταφράσεις, πράγµα που δείχνει πως πρόκειται για λαοφιλές 

ανάγνωσµα. Πάντως το αρχικό ελληνικό πρωτότυπο έχει χαθεί. 
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χρησιµοποιεί όποιες εικόνες θεαµατικών θανάτων έχουν υποπέσει στην αντίληψή του 

και όλα τα στοιχεία που έχει βρει σε διηγήσεις που έχει ακούσει ή και βιβλία που έχει 

διαβάσει και τα ανασυνθέτει δηµιουργικά. Η κοίµηση της µητέρας του Ιησού θυµίζει 

θάνατο ρωµαίου αυτοκράτορα, µυστηριακές τελετές θεοτήτων, όπως η Ίσις και 

ηρωικό θάνατο µάρτυρα. Φαίνεται πως στο φαντασιακό µερίδας τουλάχιστον 

χριστιανών η µητέρα του Ιησού δεν µπορούσε παρά να έχει ένα θάνατο µεγαλοπρεπή  

και µια αποθέωση  µοναδική, όπως συνέβαινε µε όλα τα σπουδαία πρόσωπα στον 

ιεραρχηµένο κόσµο που ποτέ η θρησκεία τους δεν αµφισβήτησε.  

Η αγωνία που παρατηρήσαµε στο θάνατο του Ιωσήφ, εδώ λείπει -ή καλύτερα, 

δεν έχει την ίδια ένταση και όπου διαφαίνεται, επικεντρώνεται σε ειδικά ζητήµατα.  

Έχουµε, όµως, την προειδοποίηση για τον επικείµενο θάνατο. Η Μαρία, αόρατη από 

τους φρουρούς του τάφου του Ιησού, επισκέπτεται κάθε µέρα τον τάφο του παιδιού 

της. Ο αρχάγγελος Γαβριήλ, όπως τη µέρα που της έφερε το µήνυµα  της γέννησης, 

έρχεται και την ειδοποιεί πως πρόκειται να αναχωρήσει για την αιώνια ζωή. Η Μαρία 

επιστρέφει µε τρεις παρθένες στη Βηθλεέµ και αρχίζει να προσεύχεται. 

Θαυµατουργικά εµφανίζεται µπροστά της µέσα σ’ ένα σύννεφο ο Ιωάννης και ενώνει 

τις προσευχές του µαζί της. Η Θεοτόκος νοιάζεται για την τύχη του  σώµατός της 

µετά θάνατον. Φοβάται πως οι Ιουδαίοι θα το κάψουν, όπως την έχουν απειλήσει, 

σύµφωνα µε το κείµενο,  και ο Ιωάννης της υπόσχεται να µην το επιτρέψει. Ο φόβος 

της καύσης προφανώς έχει να κάνει και µε τα ζητήµατα ανάστασης των χριστιανικών 

δογµάτων. Αν και  από τον πρώτο προχριστιανικό αιώνα και µετά ο ενταφιασµός 

είναι ο κυρίαρχος ταφής491. Παρόµοιες ανησυχίες βρίσκουµε και σε άλλα κείµενα, 

                                                           
491 Το κείµενο στο σηµείο θυµίζει τα όσα λέγονται για το σώµα του Χριστού στις Πράξεις των 

Αποστόλων, 27. 13,35.  Αυτό έχει  µια διπλή λειτουργικότητα: από τη µια δηµιουργεί µια διάθεση 

εχθρική απέναντι στους Ιουδαίους, που συνεχίζουν να µην παραδέχονται την έλευση του Σωτήρα και 
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όπως για παράδειγµα στον Βίον Αντωνίου. Εκεί ο Αντώνιος παρακαλεί τους µαθητές 

του να φροντίσουν να ενταφιαστεί το σώµα του, όπως είναι το χριστιανικό δέον, και 

να µην ταριχευθεί κατά τα αιγυπτιακά έθιµα. Αλλά ακόµα σαφέστερο είναι  το 

σχόλιο, που ο συντάκτης του Μαρτυρίου των εν Λουγδούνω τελειωθέντων βάζει στο 

στόµα των βασανιστών. ∆εν επέτρεψαν οι αρχές ταφή, αλλά άφησαν τα νεκρά 

σώµατα εκτεθειµένα στην ύπαιθρο για µέρες και έπειτα τα έκαψαν και έριξαν τη 

στάχτη στον Ροδανό: 

Κα� �πραττον τα�τα �ς δυνάµενοι νικ�σαι τ�ν Θεόν κα� �φελέσθαι 

α�τ�ν τ�ν παλιγγενεσίαν, �να �ς �λεγον �κε�νοι  'µηδέ �λπίδα 

σχ�σιν �ναστάσεως' .492

 Πάντως, αν και στη ρητορική αυτών των κειµένων το στοιχείο της ανάστασης 

παίζει ένα σηµαντικό ρόλο, δεν µπορούµε να µη δούµε στην τόσο έντονα 

εκπεφρασµένη ανησυχία για το ζήτηµα της ταφής, και ένα ακόµη στοιχείο: τα ταφικά 

έθιµα παίζουν ένα ρόλο ενοποιητικό σε µια κοινωνία, η τήρησή τους συνιστά ένα 

στοιχείο που δηµιουργεί αίσθηση κοινότητας και συλλογικότητας. Το συµβολικό 

βάρος της επιταγής του ενταφιασµού έτσι γίνεται προφανές για τις χριστιανικές 

κοινότητες493. 

Για να επανέλθουµε στην περίπτωση της Κοίµησης της Θεοτόκου, και εδώ  

έχουµε τη συγκέντρωση οικείων προσώπων γύρω από την ετοιµοθάνατο. Μόνο που 

εδώ τα µέλη της οικογένειας αντικαθίστανται από τους µαθητές του γιου της, 

αποστόλους πλέον, που µε τρόπο θαυµατουργικό µεταφέρονται, από όπου κι αν 

βρίσκονται, δίπλα της. Άλλωστε το κείµενο υποβάλλει την ιδέα πως η «τιµιωτέρα των 

                                                                                                                                                                      
τώρα ετοιµάζονται να ατιµάσουν νεκρή την ανθρώπινη µητέρα του και από την άλλη φέρνει κοντά την 

Μαρία στον Ιησού, θυµίζοντας την ανθρώπινη φύση του.  

492 Μαρτύριον των εν Λουγδούνω τελειωθέντων, 1,63.  

493 Για το θέµα, επίσης σ. 287  κ.ε. 
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ουρανών», η παρθένος µητέρα του Ιησού, δεν µπορεί να έχει άλλη οικογένεια, µια 

επίγεια οικογένεια494. Αυτή η τελευταία έχει πλέον αντικατασταθεί από τη 

χριστιανική κοινότητα. Αυτό δεν αφορά αποκλειστικά ένα πρόσωπο που 

περιβάλλεται µε µια µοναδικότητα και µια αγιότητα, όπως αυτές που περιβάλλουν 

την Μαρία. Η αντικατάσταση της οικογένειας, της πατρίδας, του έθνους495 από τη 

χριστιανική κοινότητα συνοδεύει συχνά τις απολογίες των µαρτύρων την ώρα του 

µαρτυρίου τους:  

Κα� τ� Σαβίν� τ�ς λέγει: σ� ε�ς τ�ν πατρίδα σου ο�κ �δύνω 

�ποθανε�ν; � δ� ε�πεν: τ�ς �στιν � πατρ�ς µου; �γ� Πιονίου ε�µί 

�δελφ�.496.  

Ή, ακόµα εντονότερα:  

Τέκνα �χεις; 

 Παπύλος ε�πε: Κα� πολλ� δι� τ�ν Θεόν.  

Ε�ς δ� τ�ς τ�ν �κ το�  δήµου �βόησε λέγων: Κατ� τ�ν πίστιν 

α�το� τ�ν χριστιαν�ν λέγει τέκνα �χειν.  

� �νθύπατος ε�πε: ∆ι� τ� ψεύδη λέγων τέκνα �χειν;  

Παπύλος ε�πε: Θέλεις µαθε�ν �τι ο� ψεύδοµαι, �λλ’ �ληθ� λέγω;  

�ν πάσ� �παρχί� κα� πόλει ε�σ� µου τέκνα κατ� Θεόν497

Ο θάνατος της Μαρίας συνοδεύεται από µοναδικά φαινόµενα και θαύµατα. Ο 

Φίλιππος, ο Λουκάς, ο Θαδδαίος και άλλοι σηκώνονται από τα µνήµατά τους, όσο 

πλησιάζει η ώρα που η ψυχή της Μαρίας θα αναχωρήσει για να συναντήσει το Θεό, η 

                                                           
494 πβ. τη διαφορά στον τρόπο που παρουσιάζεται το πρόσωπο ανάµεσα στα δύο απόκρυφα, την 

Κοίµησιν  δηλ. και την  Ιστορία του Ιωσήφ του Ξυλουργού. Στο δεύτερο η φυσική παρουσία είναι 

περιορισµένη σε αντιδράσεις αναµενόµενες από πρόσωπο που χάνει το σύντροφό του και τίποτε δεν 

δείχνει τη θεότητα της Μαρίας. 

495 ∆. Κυρτάτας, Παιδαγωγός, op. cit.  σσ. 21-40, οι χριστιανοί ως ξένοι και παρεπίδηµοι. 

496 Μαρτύριον Πιονίου,18, 7. 

497 Μαρτύριον Κάρπου, Παπύλου, Αγαθονίκης 28-32. 
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ίδια γίνεται ολοένα και αγιότερη και γεµίζει τον κόσµο γύρω της θαύµατα. Η 

αντιπαράθεση ζώντων και νεκρών σωµάτων είναι χαρακτηριστική. Πρόσκαιρη  

ανάσταση των µαθητών του Ιησού που έχουν πεθάνει για να παρασταθούν στη 

θνήσκουσα Θεοτόκο. Σώµατα νεκρά που επιστρέφουν στη ζωή στέκουν δίπλα σ' ένα 

σώµα ακόµη ζωντανό που όµως ετοιµάζεται να µεταβεί στη χώρα του θανάτου. Ένα 

πραγµατικά γοητευτικό και πολύσηµο διαρκές πέρασµα από τη ζωή στο θάνατο, που 

ακυρώνει τα οριστικά σύνορα ανάµεσα στις δυο καταστάσεις. Το ίδιο συµβαίνει και 

µε τη θεραπεία πασχόντων: η αγιότητα498 της Θεοτόκου που ο θάνατος τη δείχνει 

τώρα σε όλο της το µεγαλείο απλώνεται επί των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη 

της: δίπλα στο σώµα της που πεθαίνει, άλλα σώµατα ιαίνονται.  Εν γένει, το θαύµα 

παίζει µεγάλο ρόλο στο θάνατο της Μαρίας499. Η θεαµατικότητα του θανάτου 

µεγαλώνει από τον αριθµό των θαυµάτων που τον συνοδεύουν και µάλιστα αυτά που 

πραγµατοποιεί η ίδια ουσιαστικά επαναλαµβάνουν τα ευαγγελικά θαύµατα του 

Ιησού. 

∆εν λείπει ούτε από αυτό το κείµενο ο υπαινιγµός για τον ανθρώπινο φόβο 

του θανάτου. Όταν ο Ιησούς κατεβαίνει για να πάρει ο ίδιος, ως άλλος ∆ιόνυσος τη 

Σεµέλη, τη Μαρία και να την οδηγήσει στον ουρανό, την εµψυχώνει και την 

προτρέπει να µη λυπάται (39). ∆εν λείπει επίσης το ενδιαφέρον για όσους µένουν 

πίσω. Κατόπιν παρακλήσεως των Αποστόλων ευλογεί τον κόσµο και ζητά από το 

Θεό να ελεήσει κάθε έναν που επικαλείται το όνοµα Του (41). Τέλος, ένας υπαινιγµός 

για τη, µικρή στην περίπτωση αυτή, στιγµή της περισυλλογής πριν την αναχώρηση  

φαίνεται κι εδώ: ο Ιησούς ζητά από τον Πέτρο να αρχίσει την υµνωδία και καθώς 

                                                           
498 Για την αγιότητα Delehaye, Sanctus  και κυρίως, σσ.233 - 261, P. Brown,  Η Κοινωνία και το Άγιο 

στην Ύστερη Αρχαιότητα, σσ. 15-32 και 111-158. 
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άνθρωποι και άγγελοι ψάλλουν, η ψυχή της γυναικός αναχωρεί για τον Παράδεισο. 

Ένα πολύ ενδιαφέρον σηµείο είναι πως, συµφώνως προς την ελληνική εκδοχή του 

κειµένου, για τον παράδεισο η Μαρία αναχωρεί ενσώµατος. Ο Χριστός, όταν 

εµφανίζεται µπροστά της, της λέει: από δω και πέρα το σώµα σου θα βρίσκεται 

�µετατιθέµενον  �ν τ� παραδείσ�(39 ).  

Οι απόστολοι την ώρα του θανάτου αγγίζουν τα πόδια, όπως είχαµε δει να 

κάνει η Μαρία στον Ιωσήφ, στο απόκρυφο  Ιστορία του Ιωσήφ του Ξυλουργού. Μόνο 

που εδώ ο λόγος που αναφέρεται είναι η αγιότητα. Το σώµα της, όπως θέλουν τα 

χριστιανικά κείµενα, παρουσιάζεται ως δοχείο της ιδιότητας του αγίου που µπορεί µε 

το άγγιγµα να περάσει σε ένα άλλο σώµα. Υπαινικτικά διαφαίνονται τα στάδια της 

κηδείας που ήδη γνωρίζουµε: το σώµα τοποθετείται σε νεκρική κλίνη, µεταφέρεται 

πάνω στους ώµους των Αποστόλων και τελικά τοποθετείται σε πρωτοχρησιµοποίητο 

τάφο στη Γεσθηµανή. Από τον τάφο, σηµάδι κι αυτό αγιότητας, αναδύεται ευωδιά500 

και ακούγονται αγγελικά υµνητικά άσµατα για την Θεοτόκο από το στόµα αόρατων 

αγγέλων για τρεις µέρες. Από την περιγραφή της κηδείας λείπει το πλήθος που 

                                                                                                                                                                      
499 Aκόµα και η σωτηρία από µια επίθεση µε πρόθεση βεβήλωσης του σκηνώµατός της από κάποιον 

Εβραίο, αποτρέπεται θαυµατουργικά. 

500 "Ο θάνατος των Εκλεκτών", παρατηρεί ο P. Brown, "δεν είχε καµιά σχέση µε τα γνωστά 

συµπτώµατα του θανάτου ενός κοινού χριστιανού" και υπενθυµίζει πως οι τάφοι των µαρτύρων 

ευωδιάζουν. (Brown, Η Κοινωνία και το Άγιο, σσ. 229-230). Οι τάφοι των µαρτύρων αναδίδουν συχνά 

ευωδιά, ενώ ακριβώς αυτή η "παραδείσια οσµή" (ο παράδεισος είναι ένας ευωδιαστός κήπος), πολλές 

φορές οδηγεί στην αποκάλυψη της αγιότητας του θαµµένου προσώπου, αν δεν είναι εκ των προτέρων 

γνωστή η ιστορία του ή φανερώνει το χαµένο τάφο του αγίου προσώπου. Για την ευωδία και το άρωµα 

στο φαντασιακό των χριστιανών και την παρουσία του στη λαϊκή θρησκεία, J.-P. Albert, Odeurs de 

saintete: La mythologie chretien des aromates.  στηριγµένο σε µεσαιωνικές πηγές το βιβλίο, είναι 

εξαιρετικά πλούσιο σε υλικό λαϊκών, και όχι µόνο, δοξασιών σχετικών µε το άρωµα. 
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συµµετέχει στην εκφορά και την ταφή αλλά αντικαθίσταται από τους αγγέλους που 

παρακολουθούν και συµµετέχουν, ορατοί, από τον ουρανό.  

Το σώµα µε µια εκρηκτική υλικότητα διαρρέει τον  Λόγον.  Εκείνο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η εµµονή στην αγιότητα συνδυασµένη ακριβώς µ' 

αυτήν την υλικότητα. Στον αρχαίο κόσµο οι θεοί έχουν µια ιδιότυπη υλικότητα: τα 

σώµατά τους δεν γνωρίζουν όρια, µεταµορφώνονται, αλλάζουν διαστάσεις, δεν έχουν 

το πεπερασµένο του ανθρώπινου, το ορισµένο σχήµα, δεν  υπόκεινται στους ίδιους 

νόµους φθοράς, δεν περιορίζονται από τις τρεις διαστάσεις, δεν ελέγχονται από το 

χρόνο. Τα θνητά σώµατα που τα αγγίζει η θεϊκή δύναµη, πρόσκαιρα αποκτούν τέτοιες 

ιδιότητες (π.χ. οι µεταµορφώσεις του Οδυσσέα και, µε ανεστραµµένο τρόπο, το 

µοτίβο των µεταµορφώσεων ανθρώπων σε ζώα ή φυσικές δυνάµεις). Το µεταβλητό 

του σώµατος τείνει να είναι χαρακτηριστικό του θεϊκού (και του δαιµονικού επίσης, 

αφού και οι δαίµονες αλλάζουν µορφή). Αυτό φτάνει και στον χριστιανικό κόσµο: οι 

δικοί του άγιοι µεταφέρονται θαυµατουργικά, αδιαφορούν για τον χρόνο, 

µεταµορφώνονται. Στο κείµενο που είδαµε ωστόσο, το στοιχείο αυτό ελλείπει, εκτός 

ίσως από την µεταφορά πάνω σε σύννεφο των εν ζωή ακόµη αποστόλων, µοτίβο 

πολύ κοινό στην παγανιστική θρησκεία όσο και στον χριστιανισµό. Το σώµα, µια 

φυσική και γεωµετρική πραγµατικότητα, µπορεί να είναι άγιο και η πρόβα ανάστασης 

υπαινίσσεται την υλικότητα των αναστηµένων σωµάτων µετά την Τελική Κρίση. 

Αν το απόκρυφο που εξιστορεί την Κοίµηση της Θεοτόκου, είναι ένα κείµενο 

λογοτεχνικό, προϊόν της φαντασίας του συντάκτη του, παρά το γεγονός πως τα επί 

µέρους στοιχεία είναι αντληµένα από την πραγµατικότητα, ο θάνατος της Μακρίνας, 
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αδελφής του Βασιλείου Καισαρείας, είναι γεγονός ιστορικό501. Ο θάνατός της, µέρος 

της -αναµφισβήτητα ωραιοποιηµένης και, άρα, µε τις απαραίτητες "λαθροχειρίες" 

που απαιτούν οι συµβάσεις του είδους, βιογραφίας της, εξιστορείται                            

Ο θάνατος της µοναχής Μακρίνας  από τον αδερφό της, 

Γρηγόριο Νύσσης, και παρουσιάζει  ενδιαφέροντα στοιχεία, την παρουσία κάποιων 

από τα οποία επισηµάναµε ήδη στα προηγούµενα κείµενα502. Ήρεµη η Μακρίνα 

περιµένει το θάνατο, ακόµα περισσότερο λαχταράει το θάνατο «αλλ’ όσον τη εξόδω 

προσήγγιζεν , ως πλέον θεωρουσα του νυµφίου το κάλλος, εν σφοδροτέρα τη επείξει 

προς το ποθούµενον ίετο»503. Είναι χαρακτηριστικό πως τα χριστιανικά κείµενα της 

περιόδου αρχίζουν να παίρνουν αποστάσεις από την έννοια της επιθανάτιας αγωνίας, 

όταν βεβαίως µιλούν για το θάνατο σηµαντικών και ενάρετων χριστιανών. Αυτή η 

αγωνία όµως   παρουσιάζεται έντονα -και κάποτε  συγκλονιστικά ανθρώπινα- σε 

παλαιότερα κείµενα. Έτσι η ήρεµη Μακρίνα µοιάζει να έχει αποµακρυνθεί από την 

αγωνία του Ιησού στον κήπο της Γεσθηµανή:  

Κα� α�τός �πεσπάσθη �π' α�τ�ν �σε� λίθου βολ�ν κα� θε�ς τ� 

γόνατα προσηύχετο λέγων .  πάτερ, ε� βούλει παρένεγκε το�το τ� 

ποτήριον �π' �µο� .  πλ�ν µ� τ� θ�ληµά µου �λλ� τ� σ�ν γινέσθω.  

�φθη δ α�τ� �γγελος �π' ο�ρανο� �νισχύων α�τόν. Κα� γενόµενος 

                                                           
501 Η Μακρίνα η Νεότερη ήταν αδελφή του Μ. Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης, ο οποίος 

συνέγραψε και τη ζωή της.  Μοναχή, όπως και η συνωνόµατη γιαγιά της, Μακρίνα η Πρεσβευτέρα, 

συνέδεσε το όνοµά της µε ίδρυση µοναστηριών και πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Πέθανε το 379. 

502 A. Momigliano, On Pagans, Jews and Christians, σσ. 208-212, G. Luck, Ancient Pathways and 

Hidden Pursuits: Religion, Morals and Magic in the Ancient World, σσ. 181-190, P. Maraval, "La vie 

de sainte Macrine de Gregoire e Nysse" στο Freyburger και Pernot (επιµ..) Du heros paien au saint 

chretien, σσ. 133-138. 

503 Migne, 46, σ. 984. 
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�ν �γωνί� �κτενέστερον προσηύχετο . κα� �γένετο � �δρ�ς α�το� 

�σε� θρόµβοι α�µατος καταβα�νοντες �π� τ�ν γ�ν.504

Η Μακρίνα όταν καταλαβαίνει ότι έφτασε η ώρα αναπέµπει µια 

µακροσκελέστατη προσευχή της οποίας το µεγαλύτερο µέρος είναι αίνος προς τη 

δόξα και τη µεγαλοσύνη του Θεού της, ταύτισής της µε τον Ιησού και το σταυρικό 

του πάθος505 και παράκλησης για σωτηρία της ψυχής της:  

� �χων �π� γ�ς �ξουσίαν �φιέναι τ�ς �µαρτίας, �νες µοι.  �να 

�ναψύξω, κα� ε�ρεθ� �νώπιόν σου �ν τ� �πεκδύσει το� σώµατός 

µου, µ� �χουσα σπ�λον �ν τ� µορφ� τ�ς ψυχ�ς µου. �λλ’ �µωµος 

κα� �κηλίδωτος προσδεχθείη � ψυχ� µου  �ν τα�ς χερσί σου �ς 

θυµίαµα �νώπιόν σου506.  

Στις τελευταίες της στιγµές παρίστανται φίλοι και θαυµαστές της σοφίας και της 

αγνότητάς της.  

Έπειτα από την προσευχή, µε µια κίνηση των χεριών δείχνει ότι ήρθε το 

τέλος.  […] µέγα τι κα� βύθιον �ναπνεύσασα, τ� προσευχ� τ�ν 

ζω�ν συγκατέληξεν. Στο κείµενο παίρνει µεγάλη έκταση η φροντίδα του µόλις 

τεθνεώτος σώµατος. Σύµφωνα µε τις τελευταίες της επιθυµίες, ο Γρηγόριος 

αναλαµβάνει να καλλωπίσει το νεκρό σώµα, να της κλείσει δηλ. τα µάτια και το 

µισάνοιχτο στόµα και να σταυρώσει µε προσοχή και ευλάβεια τα χέρια επί του 

στήθους, «πασα τε η του σώµατος θέσις αυτοµάτως κατά το εύσχηµον  αρµοσθεισα». 

Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον για το χριστιανικό κόσµο, γιατί 

παρατηρούµε µια αντιστρόφως ανάλογη πορεία: όσο περνά ο χρόνος απαξιώνεται 

                                                           
504 Κατά Λουκάν, 22, 41-44. O. Cullmann, Ανάσταση σωµάτων ή αθανασία ψυχής;  σσ. 29-36. 

505 «�τι κ�γ� σοι συνεσταυρώθην, καθηλώσασα �κ το� φόβου σου τ�ς σάρκας 

µου [… …]» Migne,46,  σ. 984. 

506 ibid.σ.985. 
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όλο και περισσότερο το ζωντανό σώµα. Κάθε διάθεση καλλωπισµού, η όποια 

φιλαρέσκεια  θεωρείται πορνεία. Η ερωτική αποχή και η παρθενία από τη µια και η 

καταστολή εν γένει κάθε επιθυµίας (τροφή, ψυχαγωγία κτλ) γίνονται κοµβικά σηµεία 

στην καθηµερινή διδαχή507. Η σωµατικότητα είναι το άλλο όνοµα της αµαρτίας. Όσο 

τα φαινόµενα αυτά εντείνονται, άλλο τόσο κερδίζει έδαφος η φροντίδα του νεκρού 

σώµατος508, που φτάνει να γίνει λατρεία του νεκρού σώµατος των αγίων, είτε ο 

θάνατός τους ήταν µαρτυρικός είτε όχι. Η λατρεία των λειψάνων509 εν µέρει 

εντάσσεται σ’ αυτή τη λογική. Τα διατηρηµένα υπολείµµατα του αγίου σώµατος, 

ακόµη περισσότερο  περιπτώσεις κατά τις οποίες, για διάφορους λόγους, το σώµα 

έχει διατηρηθεί ολόκληρο είναι µια υπόµνηση της ανάστασης. Αυτή η ιδιαίτερη 

σχέση µε το σώµα, η αποδοχή του νεκρού σώµατος, αποερωτικοποιηµένου (;) και 

ακίνδυνου φαίνεται από την εκτενή αναφορά στις πρώτες ενέργειες για την επιµέλεια 

του νεκρού σώµατος  της Μακρίνας.  

  �ς δ� �ν τ� λοιπ�ν �πνους κα� �κίνητος, µνησθε�ς τ�ν �ντολ�ν, 

�ς ε�θ�ς παρ� τ�ν  πρώτην συντυχίαν πεποίητο, ε�πο�σα βούλεσθαι 

τ�ς �µ�ς το�ς �φθαλµο�ς   α�τ�ς  �πιβληθηναι χε�ρας, κα� δι' �µο� 

τ�ν νενοµισµένην θεραπείαν �παχθ�ναι τ� σώµατι ,  �πήγαγον τ� 

�γί� προσώπ�  ναναρκυ�αν �κ το� πάθους τ�ν χε�ρα, �σον µ� δόξαι τ�ς 

 �ντολ�ς �µελε�ν . ο�δέ γ�ρ τ�ν �πανορθούντων ο� �φθαλµοί 

προσεδέοντο, καθ�περ �π�  το� κατ� φύσιν γίνεται �πνου, το�ς 

βλεφάροις ε�κόσµως διειληµµένοι .  τ� τε  χείλη  προσφυ�ς µεµυκότα, 

                                                           
507 A. Rousselle, Porneia,  κυρίως σσ.  63-77 και 129-140, P. Brown, The body and the society, (1988), 

σσ. 33-84, St. Davies,  The Revolt of the Widows, J. Salisbury,  Church Fathers and Independent 

Virgins,  σσ. 97-110. 

508 Μigne,46, σ.990, όπου υπάρχει λεπτοµερής αναφορά στις φροντίδες µε τις περιέβαλλαν το νεκρό 

σώµα και το αισθητικό µέρος αυτών των φροντίδων ("την αγίαν κεφαλήν κατακοσµουσα [… …]"). 

509 Hip. Delehaye, Sanctus,  σσ. 116-120, P. Brown, Η Κοινωνία και το Άγιο, σσ. 225-251. 
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κα� α� χε�ρες ε�πρεπ�ς �πανακιθε�σαι τ� στήθει, π�σα τε � το� 

 σώµατος θέσις α�τοµάτως κατ� τ� ε�σχηµον �ρµοσθε�σα, ο�δέν τ�ς 

τ�ν κοσµούντων   χειρός �πεδέετο. 510

Η Μακρίνα είχε ήδη από πριν απευθυνθεί σε κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο, 

εν προκειµένω τον αφηγητή του βίου της, και του είχε ζητήσει να φροντίσει τα πρώτα 

που έπρεπε να γίνουν αµέσως µετά το θάνατό της. Αυτό που έπρεπε να κάνει είναι 

πριν απ' όλα να της κλείσει τα µάτια. Ο Γρηγόριος εκτελεί την εντολή µε πόνο που 

του νεκρώνει το χέρι. Όµως ο συγγραφέας δεν αρκείται σ' αυτό. Η φροντίδα 

εκτείνεται στο στόµα (« µεµυκότα προσφυως τα χείλη»), στα χέρια («ευπρεπως 

επανακλιθεισαι τω στήθει»), σε ολόκληρο το σώµα («η του σώµατος θέσις 

αυτοµάτως κατά το εύσχηµον αρµοσθείσα»). Το σχήµα της περιγραφής, από τη 

γενική όψη του προσώπου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µε έµφαση στα µάτια και το 

στόµα και κατόπιν αναφορά στο σύνολο του σώµατος ως όλον, αλλά και η έµφαση 

επίσης στην κοσµιότητα θυµίζουν περιγραφές του µυθιστορήµατος. Να πώς 

περιγράφει τη Λευκίππη ο Αχιλλεύς Τάτιος διά του στόµατος του Κλειτοφώντος:  

�ς δ� �νέτεινα το�ς �φθαλµο�ς κατ' αυτήν, εν αριστερα παρθένος 

εκφαίνεταί µοι κα� καταστράπτει µου το�ς �φθαλµο�ς τ� προσώπ�. 

Τοιαύτην ε�δον �γ� ποτέ �π� τα�ρον γεγραµµένην Σελήνην . �µµα 

γοργ�ν �ν �δον� . κόµη ξανθή τ� ξανθ�ν ο�λον  . �φρύς µέλαινα, 

τ� µέλαν �κρατον . λευκ� παρει�, τ� λευκ�ν ε�ς µέσον 

�φοινίσσετο κα� �µιµε�το πορφύραν [… …] τ� στόµα ρόδων �νθος �ν 

[… …] �ς ε�δον [… …] �π�νουν τ� µέγεθος511

Και ο Αχιλλεύς Τάτιος στην περιγραφή του αφήνει το µάτι να περιπλανηθεί 

πρώτα στο πρόσωπο που η οµορφιά του τού τυφλώνει τα µάτια, κατόπιν στις 

ιδιαίτερες λεπτοµέρειες και τα χαρακτηριστικά του προσώπου (µάτια, µαλλιά, 

                                                           
510 Migne, op. cit.,  985. 

511 Αχιλλεύς Τάτιος,  Τα κατά Λευκίππην και Κλειτοφώντα, Α΄, 4. 2-5.  
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µάγουλα, στόµα)512 και κατόπιν προχωρεί στο σώµα, που πάλι εµφανίζεται ως όλον 

(«επήνουν το µέγεθος»). Η περιγραφή του Τάτιου, ως είναι φυσικόν εκ του είδους, 

είναι βαθιά ερωτική, στην περιγραφή του Γρηγορίου  περισσεύει η κοσµιότητα. Η 

φορά της περιγραφής από το πρόσωπο προς το σώµα δεν είναι τυχαία. Αν θυµηθούµε 

για παράδειγµα τον Σουητώνιο και τους αυτοκρατορικούς του βίους δυο µόλις αιώνες 

πριν θα δούµε ότι η φορά της περιγραφής είναι αντίστροφη: «Ήταν µετρίου 

αναστήµατος», γράφει για το Νέρωνα, «το σώµα του είχε στίγµατα και µύριζε, τα 

µαλλιά του είχαν χρώµα υπόξανθο, τα χαρακτηριστικά του ήταν µάλλον κοµψά, τα 

µάτια του ήταν γαλάζια και κάπως άτονα, ο λαιµός του χοντρός, η κοιλιά του 

προτεταµένη, οι µηροί εξαιρετικά λεπτοί […]».513 Είναι προφανής η έµφαση στο 

σώµα και όχι στο πρόσωπο. Το σώµα 'κυκλώνει' την περιγραφή, ξεκινά από µια 

γενική εικόνα (το µικρόσωµο του Νέρωνα), περνάει στο κεφάλι (µαλλιά), πρόσωπο 

(µάτια) και επιστρέφει σε ειδικά χαρακτηριστικά του σώµατος (κοιλιά, µηροί)514 .  

 Η εξιστόρηση του θανάτου της Μακρίνας  δίνει µια δοµή περίπου σταθερή 

στους αντίστοιχους θανάτους µοναχών, ασκητών και αγίων: προαίσθηµα θανάτου, 

προετοιµασία ψυχής, κάλεσµα των ανθρώπων που αποτελούν έναν οικείο περίγυρο 

για να ακούσουν τα τελευταία λόγια, καµιά φορά πληροφόρηση ενός ευρύτερου 

περιγύρου πιστών ώστε να προσέλθουν για να φωτιστούν από το άγιο πρόσωπο που 

πεθαίνει, τελευταίες παραινέσεις, οδηγίες για την ταφή, προσευχή, 

αυτοσυγκέντρωση, θάνατος. Η περιγραφή του θανάτου του Αντωνίου από τον 

βιογράφο του Αθανάσιο ακολουθεί, για παράδειγµα το ίδιο ακριβώς σχήµα. 

                                                           
512 Η περιγραφή δεν ακολουθεί απλώς τη φυσική σειρά από πάνω προς τα κάτω, τα µάτια και το σώµα 

τοποθετούνται στα άκρα του περιγραφικού σχήµατος για να τονιστεί η ιδιαίτερη σηµασία τους .  

513 Σουητώνιος,  "Νέρων", LI. 

514 Πβ. για παράδειγµα, τις περιγραφές του Γάλβα όπου ακολουθείται το ίδιο ακριβώς σχήµα                   

("Γάλβας" ,ΧΧΙ), του Όθωνα ("Όθων", ΧΧΙΙ), του ∆οµιτιανού ("∆οµιτιανός", XVII, 1). 
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 Μόλις µαθεύεται ο θάνατος της Μακρίνας πλήθη συρρέουν για να 

προσκυνήσουν τη σορό και να παραστούν στην κηδεία. 

Α� ψαλµωδίαι τ�ν παρθένων το�ς θρήνοις καταµιχθε�σαι περιήχουν 

τ�ν τόπον, ο�κ ο�δ' �πως �ν κύκλ� πανταχόθεν �θρόως τ�ς φων�ς 

διαχυθείσης, πάντες ο� περιοικο�ντες �π� τ�ν τόπον συνέρρεον �ς 

µηκέτι  τ� προαύλιον ε�ναι �καν�ν χωρε� το�ς συντρέχοντας.515

Ο κόσµος έρχεται συνέχεια και προστίθεται στο ήδη υπάρχον πλήθος δηµιουργώντας 

αδιαχώρητο: 

�ς δ� προήει κατ' �λίγον � �µέρα , κα� �στενοχωρε�το π�ς � τ�ς 

�σχατι�ς τόπος  τ� πλήθει τ�ν παραστάντων. 

Ο θρήνος πληµµυρίζει τον τόπο, ενώ οι γυναίκες και οι κόρες στέκονται χωριστά από 

τους άνδρες. Όταν ολοκληρώθηκαν οι προετοιµασίες, ο "της αρχιεπισκοπής 

προστώς", Αράξιος το όνοµα,  ζήτησε να σηκώσουν τη νεκρική κλίνη. Ο ίδιος, ο 

Γρηγόριος και δύο ακόµη έσπευσαν να αναλάβουν την τιµή και άρχισε η ποµπή: 

"βάδην, ως εικός, και κατ' ολίγον ηµιν γινοµένης της κινήσεως". Αξίζει να 

παρακολουθήσουµε το κείµενο του Γρηγορίου, µοναδικό, σε έκταση και 

λεπτοµέρειες ντοκουµέντο χριστιανικής κηδείας. 

Το� γ�ρ λαο�  περ� τ�ν κλίνην πεπυκνωµένου, κα� πάντων �πλήστως 

�χόντων το� �ερο� �κείνου θεάµατος, ο�κ �ν �ν ε�κολί�  τ�ν 

πορείαν �µ�ν διανύεσθαι .  προηγε�το δ� καθ' �κάτερον µέρος 

διακόνων τε και �πηρετ�ν ο�κ �λίγον πλ�θος, στοιχηδόν το� 

σκηνώµατος προπ�µπευον, τ�ς �κ κηρο� λαµπάδας �χοντες πάντες .  

κα� �ν τις µυστική ποµπή  τ� γινόµενον, �µοφώνως  τ�ς ψαλµωδίας 

�π' �κρων �π� �σχάτους, καθ�περ �ν τ� τ�ν τρι�ν  παίδων 

�µν�δί�, µελ�δουµένης. �πτά δ� �ντων � �κτ� τ�ν �ν µέσ� σταδίων 

�π� τ�ς �σχατι�ς �π� τ�ν τ�ν �γίων Μαρτύρων ο�κον, �ν �  κα� τ� 

τ�ν γονέων �πέκειτο σώµατα .   δι� πάσης σχεδ�ν τ�ς �µέρας µόλις 

                                                           
515 Migne, 46. 992. 
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τ�ν �δ�ν διηνύσαµεν . Ο� γ�ρ ε�α τ� πλ�θος, τ� τε συνερχόµενον 

κα� τ�  �ε� προσγιγνόµενον,  κατ� γνώµην  τ�ν πρόοδον γενέσθαι. 

�πειδ� ο�ν �ντ�ς το� ο�κου κατέστηµεν, �ποθέµενοι τ�ν κλίνην, 

τ� πρ�τα ε�ς προσευχ�ν �τρεπόµεθα .  � δ� ε�χ�, θρήνων �φορµή 

�γίνετο τ� λα�. Τ�ς γ�ρ ψαλµωδίας κατασιγασθείσης  �πειδ� τ� 

�ερ�ν �κε�νο πρόσωπον  α� παρθένοι προσέβλεψαν .   κα� � σορ�ς 

�δη τ�ν γονέων �πεκαλύπτετο, �ν � καταθέσθαι δεδογµένον �ν .  

µι�ς τινος �τάκτης βοησάσης, �τι ο�κέτι µετ� τ�ν �ραν ταύτην  

τ� θεοειδές το�το προσβλέψοµεν πρόσωπον  .  �ς κα� α� λοιπαί 

παρθένοι τ� �σον µετ' α�τ�ς �ξεβόησαν , σύγχυσις �τακτος τ�ν 

ε�τακτον �κείνην κα� �εροπρεπ� ψαλµωδίαν διέχεεν [… …] Μόγις δε 

ποτέ �µ�ν τ�ν σιωπ�ν διανευόντων  κα� το� κήρυκος ε�χ�ν 

�φηγουµένου κα� τ�ς συνήθεις �κβο�ντος τ� �κκλησί� φων�ς, 

κατέστη πρ�ς τ� σχ�µα τ�ς ε�χ�ς � λα�ς. Κα� �πειδ�  τ� πρέπον  

� ε�χ� πέρας �λαβε [… …] �πεκαλύφθη γ�ρ σινδόνη καθαρ� [… …].516

Η κηδεία της Μακρίνας έχει πολλά κοινά µε την κηδεία του Καίσαρα, όπως 

θα τη δούµε αµέσως παρακάτω από τη γραφίδα του Σουητώνιου, µε µια κηδεία 

δηλαδή εξαιρετική, που τιµά ένα δηµόσιο πρόσωπο, ένα πολιτικό άνδρα µεγάλου 

βεληνεκούς. Θα βρούµε επίσης οµοιότητες µε την αυτοκρατορικές κηδείες, των 

οποίων περιγραφές, εκτενέστερες ή περισσότερο φειδωλές, έφθασαν ως εµάς. Και 

εδώ το τεράστιο πλήθος συνωστίζεται γύρω από το φέρετρο. Το ξόδι της κηδείας 

είναι τόσο µεγάλο που θα χρειαστεί µια ολόκληρη µέρα για να διασχίσει µια 

απόσταση επτά ως οκτώ σταδίων  ως τον τόπο απόθεσης της σορού. Ο συνωστισµός, 

η ασφυκτική ανθρώπινη παρουσία517, η προσπάθεια όλων να πλησιάσουν τη νεκρή 

µοναχή τονίζονται µε κάθε ευκαιρία. Ο θρήνος είναι κυρίαρχο στοιχείο, παρά το 

γεγονός πως ο θάνατος για τον χριστιανό είναι δρόµος προς το Θεό και παρά το 

                                                           
516 ibid., σσ. 993 και 996. 

517 Που λείπουν από το απόκρυφο που αφορούσε το θάνατο της Θεοτόκου. 
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γεγονός πως η Μακρίνα έχει πει ότι χαίρεται που θα συναντήσει τον ουράνιο δεσπότη 

της. Παράλληλα το χριστιανικό ποίµνιο που ακολουθεί ψέλνει ύµνους. Όταν το ξόδι 

φτάνει στον τόπο ταφής, εναποθέτει το σώµα της Μακρίνας σε οµαδικό τάφο 

Μαρτύρων, στον οποίον αναπαύονταν και οι γονείς της µοναχής, και αρχίζει η 

προσευχή που κινητοποιεί νέα κύµατα θρήνου στο πλήθος. Στο κείµενο δεν 

αποσαφηνίζεται ούτε ποιοι µάρτυρες ήταν αυτοί ούτε τι είδους µάρτυρες ήταν. Όµως 

αυτή η αναφορά µας δίνει την ευκαιρία να θυµηθούµε πως η ταφή κοντά σε µάρτυρες 

ήταν ιδιαίτερα τιµητική και την αναζητούσαν ιδιαιτέρως, αφού και η γειτνίαση ακόµη 

µε ιερά λείψανα µετέδιδε λίγη από τη δική τους χάριν στο νεκρό. Στην περίπτωση της 

Μακρίνας, ένας άγιος άνθρωπος θάβεται σε τάφο άλλων αγίων ανθρώπων, ενώ ο 

τρόπος που εκφράζεται το πράγµα µας οδηγεί και πάλι στην ευρεία οικογένεια που 

είναι ο χριστιανικός κόσµος: η Μακρίνα θάβεται εκεί που είναι θαµµένοι οι φυσικοί 

της γονείς αλλά και άλλοι µάρτυρες που η χριστιανική τους ιδιότητα τους µετατρέπει 

σε µια µεγάλη οικογένεια έτοιµη να δεχτεί το νέο πρόσωπο που έρχεται να τη 

συναντήσει. 

Μεγάλη αναταραχή, κλάµατα και προσευχές ανάκατα, κρατούν αρκετή ώρα 

και τέλος,  ο κήρυκας κηρύσσει σιγή, αναπέµπονται προσευχές σύµφωνα µε το 

τελετουργικό, το πλήθος σιωπά και τελικώς συγκεντρώνεται για να προσευχηθεί. 

Πρακτικά, η κηδεία έχει τελειώσει. Μεγάλη, πλατιά, θεαµατική, όπως οι κηδείες των 

ηγεµόνων, µε πάνδηµη συµµετοχή του χριστιανικού στοιχείου της περιοχής που 

έρχεται να χαιρετήσει και να αποδώσει τιµές σε ένα πρόσωπο που σέβεται, ένα 

πρόσωπο, που, αν και ζει στο µοναστήρι, είναι δηµόσιο, όσο και ένας πολιτικός, και 

µέρη του έργου του πολιτικού έχει επωµιστεί (π.χ. θέµατα πρόνοιας). Στην κηδεία της 

Μακρίνας φαίνεται να συµµετέχουν µόνον χριστιανοί, ενώ, αντίθετα, στην κηδεία του 

αδελφού της προσέρχονται και άλλες εθνικότητες που ενώνουν το θρήνο τους µε 
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αυτόν των χριστιανών518. Η Μ. Alexiou κάνει µια ευφυή παρατήρηση µε βάση αυτό 

το απόσπασµα, πως διαφαίνεται µια αντίθεση, ένας µικρός πόλεµος ανάµεσα στις 

επίσηµες πένθιµες ψαλµωδίες και στον αυθόρµητο λαϊκό θρήνο519. Ότι υπάρχει 

διαφορά ανάµεσα στα δύο είναι προφανές και στο απόσπασµα της κηδείας της 

Μακρίνας. Ο λαός σχεδόν ανακαλείται στην τάξη, προσκαλείται σε οργανωµένη 

τυπική προσευχή. Φαίνεται ότι έχουµε µια προτίµηση σε εύτακτο δηµόσιο πένθος 

που υπόκειται σε κανόνες και τελετουργικά, σε ένα πένθος ευθυγραµµισµένο µε τους 

κανόνες που επιβάλλει το υπό διαµόρφωση χριστιανικό τυπικό. Η άτακτη, προσωπική 

θρηνωδία, το ανεξέλεγκτο  αυθόρµητο τραγούδι που φτιάχνεται εκείνη τη στιγµή και 

εκφράζει αυτή τη στιγµή δεν είναι µάλλον αποδεκτά, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια 

της δηµόσιας ποµπής και του ενταφιασµού. Μάλλον επικρατεί σταδιακά η αντίληψη 

ότι ο µεγάλος θρήνος ταράζει την ψυχή, και του νεκρού και του ζώντος. Το πένθος 

οφείλει να είναι κόσµιο και σιωπηλό, ή έστω σιγανόφωνο, συγκρατηµένο. Όπως το 

λέει ο Γρηγόριος Νανζιανζηνός, δεν σκίζουµε τα µάγουλά µας  µε τα νύχια µας, δεν 

τραβάµε τα µαλλιά µας, δεν θρηνούµε στο σκοτάδι520. Ή ακόµη, δεν κάνουµε 

ακρότητες σαν αυτές που καταδικάζει ο Ιωάννης Χρυσόστοµος, να µένει κανείς για 

καιρό µέσα στον τάφο αγαπηµένου νεκρού521. Πάνω στον τάφο, στη µοναξιά του 

πόνου τους ίσως κάποιοι χριστιανοί άφηναν ελεύθερο τον εαυτό τους να θρηνήσει 

σπαρακτικά, αλλά δεν έχει φτάσει κανένα δείγµα ως εµάς. 

*** 

                                                           
518 Migne, 36. 601.  

519 Μ. Alexiou,  The ritual lament in the greek tradition,  σ. 30. 

520 Migne, 35. 928. Πρόκειται για µητέρα µάρτυρα που περηφανεύεται για τη θυσία του παιδιού της. 

Για να προσκαλεί σε αυτοσυγκράτηση και σε άρνηση τέτοιων ακραίων σωµατικών εκδηλώσεων, 

µάλλον αυτές θα ήταν αρκετά συνηθισµένο φαινόµενο. 

521 Migne, 47. 409. 
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 « Όταν αναγγέλθηκε η κηδεία, άναψαν πυρά στο Πεδίο του Αρέως, κοντά στον Τύµβο της 

Ιουλίας, και µπροστά στο βήµα της Αγοράς οικοδοµήθηκε ένας χρυσός ναός, οµοίωµα του 

ναού της Γενέτειρας Αφροδίτης. Μέσα στο ναό είχε τοποθετηθεί µια κλίνη από 

ελεφαντόδοντο, µε χρυσό και βυσσινί κάλυµµα, και στο επάνω µέρος µια µικρή στήλη, από 

την οποία ήταν κρεµασµένο το ένδυµα που φορούσε όταν δολοφονήθηκε. Και επειδή ήταν 

ολοφάνερο ότι ακόµα και ολόκληρη η µέρα δεν θα επαρκούσε για όσους επιθυµούσαν να του 

προσφέρουν δώρα, δόθηκε η διαταγή καθένας να τα µεταφέρει στο πεδίο του Άρεως από 

Όταν πεθαίνει ο πρώτος:    όποιους δρόµους της πόλης 

σκηνές από την κηδεία του Καίσαρα  ήθελε, αγνοώντας 

οποιαδήποτε σειρά προτεραιότητας. Κατά τη διάρκεια των νεκρικών αγώνων (inter ludos) , 

εξάλλου, ακούστηκαν κάποιοι στίχοι από το έργο του Πακοβίου Κρίσις Όπλων, που στόχο 

είχαν να προκαλέσουν τη λύπη και την αγανάκτηση για τη δολοφονία του:  

Εγώ λοιπόν τους έσωσα κείνους που µε ξεκάναν; 

καθώς και κάποιοι άλλοι από την Ηλέκτρα  του Ατιλίου, που είχαν και αυτοί το ίδιο το νόηµα. 

Αντί για νεκρικό εγκώµιο (laudationis loco), ο ύπατος Αντώνιος ανακοίνωσε διά του κήρυκα 

το ψήφισµα της Συγκλήτου, µε βάση το οποίο είχε απονεµηθεί στον Καίσαρα κάθε θεία και 

ανθρώπινη διάκριση, και τον όρκο µε τον οποίο είχαν όλοι τους δεσµευθεί για τη σωτηρία και 

την ασφάλεια εκείνου. Σε όλα αυτά  ο Αντώνιος λίγες λέξεις µόνο πρόσθεσε. Ακολούθως 

ορισµένοι αξιωµατούχοι και κάποιοι άλλοι, που είχαν παλαιότερα τιµηθεί µε αξίωµα, από το 

χώρο του βήµατος διέσχισαν την Αγορά µεταφέροντας τη νεκρική κλίνη. Και ενώ µερικοί 

επιδοκίµαζαν την πρόταση να αποτεφρωθεί (cremare) η σορός στο ναό του ∆ία, στο 

Καπιτώλιο, οι άλλοι προτιµούσαν το Βουλευτήριο του Ποµπηίου, εντελώς ξαφνικά δύο 

άνθρωποι, µε ξίφη στη µέση τους και κραδαίνοντας από δύο κοντάρια, έβαλαν φωτιά στη 

σορό µε αναµµένους δαυλούς, και αµέσως ολόκληρο το πλήθος που ήταν γύρω  πέταξε πάνω 

στην πυρά ξερά κλαδιά, τα καθίσµατα των δικαστών, τους πάγκους και ό, τι άλλο ακόµη 

µπορούσε να του προσφέρει ως δώρο εκείνη τη στιγµή. Τότε οι µουσικοί και οι ηθοποιοί 

έβγαλαν τους µανδύες τους, που ο Καίσαρ τους είχε δωρίσει από τα λάφυρα των θριάµβων 

του, τους έσχισαν κοµµάτια και τους έριξαν στις φλόγες, ενώ οι βετεράνοι στρατιώτες των 

λεγεώνων έριχναν τα όπλα τους, µε τα οποία είχαν στολιστεί για να παρακολουθήσουν τη 
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νεκρική ποµπή (funus celebrabant) . και οι περισσότερες από τις γυναίκες πέταγαν όχι µόνο τα 

κοσµήµατα που φορούσαν αλλά και τα φυλαχτά και τους µανδύες των παιδιών τους. 

Μέσα στο γενικό δηµόσιο πένθος (in summo publico luctu) µαζεύτηκαν και πλήθος 

αλλοδαποί, που καθένας τους, σύµφωνα µε τα έθιµα του τόπου του, θρηνούσε το νεκρό, και 

κυρίως Ιουδαίοι, που για πολλές νύχτες συνέχεια µαζεύονταν γύρω από τον τόπο της πυράς 

του.522

  

Ο Σουητώνιος περιγράφει µε συγκίνηση και γλαφυρότητα, πολύ 

λεπτοµερειακά επίσης, την κηδεία του δολοφονηµένου Ιούλιου Καίσαρα, το 44 π.Χ. 

Ο πλούτος και η λαµπρότητα της τελετής είναι ανάλογα του µεγαλείου και της δόξας 

του κηδευοµένου Καίσαρα. Το σώµα του έχει τοποθετηθεί σε κλίνη από 

ελεφαντόδοντο και είναι σκεπασµένο από βαρύτιµα υφάσµατα . Πλήθος κόσµου 

συρρέει απ’ όλες τις γωνιές της πόλης και έξω απ’ αυτήν για να αποδώσει τιµές στο 

νεκρό και να του προσφέρει τιµητικά δώρα που θα τον συνοδεύσουν στον τάφο. Είναι 

µάλιστα τόσος ο κόσµος που θέλει να πλησιάσει τη σορό και να εναποθέσει το δώρο 

του, που  είναι πια αδύνατον να σχηµατιστεί µια τακτική σειρά και έτσι οι κήρυκες 

επιτρέπουν ελεύθερα να προσέρχεται όποιος θέλει από όπου και όπως µπορεί. Η 

αταξία και τα συµπαροµαρτούντα της, που εύκολα µπορούµε να φανταστούµε, 

µεγαλώνουν ακόµα περισσότερο τη θεαµατικότητα των τεκταινοµένων και εντείνουν 

τις συναισθηµατικές εξάρσεις που συνοδεύουν τη στιγµή. Η Ρώµη έχει µεταβληθεί σε 

µια τεράστια θεατρική σκηνή πάνω στην οποία παίζονται δύο δράµατα: στο ένα, το 

φανερό, ο λαός της θρηνεί τον δολοφονηµένο πολιτικό . στο άλλο, το όχι τόσο 

φανερό για τους πολλούς, µαζί µε τον Καίσαρα κηδεύεται και ένα πολιτικό σύστηµα, 

ενώ ταυτόχρονα µια νέα πραγµατικότητα αρχίζει λίγο-λίγο να αχνοφαίνεται. Οι 

                                                           
522 Σουητώνιος, "Αποθεωµένος Ιούλιος", LXXXIV-LXXXV. 
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πολιτικές και πολιτειακές αλλαγές που θα οδηγήσουν σύντοµα στην αυτοκρατορία 

είναι πια πολύ κοντά, µ’ ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει.  

Στο πένθος της Ρώµης για τον δολοφονηµένο πολιτικό συµµετέχουν και οι 

κοινότητες των εκεί παροικούντων ξένων –εδώ ο Σουητώνιος κατονοµάζει ειδικά 

τους Ιουδαίους, για την ενεργή συµµετοχή τους στις τιµητικές εκδηλώσεις και τις 

προσφορές τους στο νεκρό. Άλλωστε είναι ένας εύσχηµος τρόπος να δείξουν οι ξένοι 

το σεβασµό τους στη Ρώµη και την εν γένει νοµιµοφροσύνη τους. Μπροστά στο 

νεκρό σώµα κάποιος επιφανής Ρωµαίος του περιβάλλοντος του νεκρού, ίσως 

συγγενής αλλά όχι απαραιτήτως, εδώ είναι ο Αντώνιος, εκφωνεί επικήδειο –στην 

περίπτωσή µας τον αντικαθιστά µε το ψήφισµα της Συγκλήτου αλλά δεν έχει σηµασία 

ή καλύτερα η σηµασία της πράξης του είναι πολιτική και ψυχολογική: η 

επισηµότητα, που φτάνει να ταυτίζεται µε την  "αντικειµενικότητα"523, ενός 

ψηφίσµατος της Συγκλήτου µεγαλώνει το πένθος, τονίζει την απώλεια, εντείνει τους 

φόβους για το πολίτευµα, προτρέπει σε δράση . πάντως το γεγονός του επικηδείου 

παραµένει.  Άλλωστε ο επικήδειος είναι από τα σηµαντικότερα µέρη µιας κηδείας. Ο 

Πολύβιος, που φτάνει στη Ρώµη το 166 π.Χ., αναφέρεται εκτεταµένα στην τυπολογία 

του επικηδείου. Μπροστά στο συγκεντρωµένο πλήθος, λέει, ο γιος του ή κάποιος από 

τους συγγενείς ανεβαίνει στο βήµα και υπενθυµίζει σε όλους τις αρετές του νεκρού 

και τα όσα έπραξε στη ζωή του, χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί και στους 

                                                           
523 Φυσικά ένα ψήφισµα της Συγκλήτου δεν έχει αφ' εαυτού καµιά αντικειµενικότητα. Το περιεχόµενό 

του καθορίζεται από πολιτικές και άλλες συγκυρίες. Ωστόσο, η θυµική αντίδραση που προκαλεί σε ένα 

ακροατήριο που, τουλάχιστον εκείνη τη στιγµή δεν είναι έτοιµο να σκεφτεί και να κρίνει, υπό το βάρος 

της έντονης συναισθηµατικής φόρτισης του θανάτου του Καίσαρα, δίνει στα λόγια της Συγκλήτου το 

βάρος όχι απλώς µιας συλλογικής απόδοσης τιµής αλλά µιας καταφανούς, αδιαµφισβήτητης αλήθειας 

που διατυπώνεται µια για πάντα σε συγκλητικό ψήφισµα.  
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προγόνους του εκλιπόντος524. Ο Κικέρωνας θεωρεί δεδοµένο ότι οφείλεται στο 

νεκρό, ειδικά στον επιφανή νεκρό, µια τέτοια τιµή525. Για τον Αύγουστο, για 

παράδειγµα, εκφωνήθηκαν δύο επικήδειοι, ένας από τον Τιβέριο κι ένας από τον γιο 

του,  ∆ρούσο526. Ο Σεπτίµιος Σεβήρος δεν παραλείπει να εκφωνήσει  επικήδειο στην 

κηδεία που οργανώνει για τον Περτίνακα, µια κηδεία κατά την οποία δεν θάβεται το 

ήδη ταφέν νεκρό σώµα του αυτοκράτορα αλλά ένα οµοίωµά του527. Για τον πολιτικό 

αποτελεί εγκωµιαστική συνόψιση της δηµόσια  ζωής και δράσης του.  για τον 

στρατιωτικό, αν η σορός του µεταφερθεί στην γενέτειρά του, εκφωνείται από οικείο 

του ή κάποιο δηµόσιο πρόσωπο που εκθειάζει την πολεµική αρετή του, αν σκοτωθεί 

στο πεδίο της µάχης, εκφωνείται από αξιωµατικό ή τιµηµένο συστρατιώτη του εκ 

µέρους όλου του στρατεύµατος528. 

 Το τεράστιο πλήθος, που παρακολουθεί την κηδεία του Καίσαρα,  ακούει και 

µεταφέρει τα λόγια του οµιλητή σε όσους είναι µακριά και δεν τους φτάνει η φωνή 

του. Άγηµα από εµπειροπόλεµους αξιωµατικούς σηκώνει στους ώµους τη νεκρική 

κλίνη για να την µεταφέρει στο σηµείο αποτέφρωσης. Η συµµετοχή σ’ αυτό είναι 

τιµητική γι’ αυτό συναγωνίζονται πολλοί για να πάρουν µια θέση κάτω από την 

                                                           
524 Πολύβιος, Ιστορία,  6, 52. 

525 De legibus, ii, 24. 

526 Σουητώνιος, "Ο αποθεωµένος Αύγουστος",  C, 2.  

527 ∆ίων Κάσσιος,  LXXV, 4 

528 O επικήδειος αποτελεί µέρος εν γένει µιας κηδείας και όχι µόνο της αυτοκρατορικής. Έτσι 

εκφωνείται από φίλο, συγγενή ή γονέα ακόµα και στην κηδεία απλών πολιτών. Φαίνεται µάλιστα πως 

κάποιες οικογένειες πλήρωναν για να σκαλιστεί ο λόγος αυτός σε µάρµαρο ή άλλο υλικό και έτσι να 

διαιωνιστεί το τιµητικό του περιεχόµενο για το νεκρό και την οικογένειά του (π.χ. η επιγραφή της 

Τουρίας, που διασώζει τον υµνητικό επικήδειο ενός ευγνωµονούντος συζύγου προς την σύζυγό του 

που του έσωσε τη ζωή ζητώντας χάρη γι' αυτόν από τον Οκτάβιο, λόγος που εκφωνείται ανάµεσα στα 

8 και 2 π.Χ , CIL, VI, 1527). 
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κλίνη, όπως συµβαίνει, για παράδειγµα στην περίπτωση του Αυγούστου529 ή του 

Περτίνακος530.  

Αν και η νεκρική πυρά έχει ανάψει,  το πλήθος εξακολουθεί να πετά δώρα για 

το νεκρό, αγαπηµένα πράγµατα ή πολύτιµα, µανδύες, όπλα τιµηµένα ή κοσµήµατα. 

Το πάνδηµο ξόδι µένει όσο να τελειώσει η πρώτη αποτέφρωση.  

Για  να τιµήσουν τον επιφανή νεκρό, διοργανώνουν νεκρικούς αγώνες, που 

περιλαµβάνουν µεταξύ των άλλων και θεατρικές απαγγελίες, από επιλεγµένα έργα, 

τέτοια που να τονίζουν την προσωπικότητα του εκλιπόντος και, στην περίπτωση του 

δολοφονηθέντος Ιουλίου, να ραπίζουν τους δολοφόνους και τους οµοϊδεάτες τους. 

Ήδη άλλωστε αναφέρθηκε προηγουµένως η συνήθεια ένας ηθοποιός να φορεί τη 

νεκρική µάσκα του επιφανούς νεκρού και να τον µιµείται τις πράξεις και τα λόγια του 

νεκρού κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στην περίπτωση του Καίσαρα, ο ιστορικός 

θυµίζει µόνο αυτές τις απαγγελίες, στην πραγµατικότητα, οι νεκρικοί αγώνες (munera 

funeraria) ήταν περισσότερο σύνθετοι και θεαµατικοί. Προς τιµήν του νεκρού 

γίνονταν ποικίλοι αγώνες (θηριοµαχίες, κυνήγια και φυσικά µονοµαχίες) και, όπως 

έχουµε ήδη δει, οι αγώνες αυτοί δεν πλαισίωναν µόνο τις επικήδειες τιµές αλλά 

αποδίδονταν στο νεκρό και σε στιγµές κατοπινές, χρονικά αποµακρυσµένες από την 

ηµέρα της ταφής του. 

*** 

Η περιγραφή της κηδείας του Περτίνακος δυο αιώνες αργότερα από τον 

αυτοκρατορικές κηδείες  ∆ίωνα Κάσσιο, αυτόπτη µάρτυρα του 

γεγονότος531,  παρουσιάζει εντυπωσιακές οµοιότητες µε αυτήν του Καίσαρα. Η 

                                                           
529 Σουητώνιος, «Αποθεωµένος Αύγουστος», XCIX, 2 και C, 2. 

530 ∆ίων Κάσσιος, LXXV, 5, 1-5 

531 ∆ίων Κάσσιος, LXXV, 4-5 
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λαµπρότητα της τελετής ήταν τόση που ο ∆ίων εντυπωσιασµένος της αφιερώνει µια 

πολύ εκτεταµένη περιγραφή, δυσανάλογη προς το πολιτικό µέγεθος του ανδρός και 

την σηµασία του. Παίζει βεβαίως ρόλο και το γεγονός της προσωπικής συµµετοχής 

του συγγραφέα, που φαίνεται από την προτίµηση µιας σύνταξης όπου υπερτερούν τα 

ρήµατα σε πρώτο πληθυντικό. Το πολύ ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτής της 

αυτοκρατορικής κηδείας είναι το γεγονός ότι η λαµπρή ταφή πραγµατοποιείται 

αρκετό καιρό µετά το θάνατο του αυτοκράτορα, που δολοφονήθηκε από στρατιώτες 

αντιπάλων του και µάλιστα ατιµάστηκε και διαποµπεύθηκε, αφού οι φονείς του τού 

απέκοψαν την κεφαλή και τη µετέφεραν θριαµβευτικά περνώντας µέσα από 

ολόκληρη την πόλη, στο στρατόπεδό τους. Βέβαια, ο διάδοχός του, Didius Julianus, 

έθαψε τα υπολείµµατα του νεκρού του µε τιµές, ωστόσο είναι  ο Σεπτίµιος Σεβήρος, 

που διαδέχτηκε  τον Didus Julianus, αυτός ο οποίος υπήρξε υπεύθυνος για τη 

θεαµατική κηδεία και ταφή του. Αρκετά χρόνια αργότερα, και η κηδεία του Σεπτίµιου 

Σεβήρου θα είναι αποµακρυσµένη από την ηµεροµηνία θανάτου του, αφού ο 

αυτοκράτορας πέθανε στο York και οι στάχτες του µεταφέρθηκαν και τάφηκαν µε 

λαµπρή τελετή στη Ρώµη. 

Και για τον Περτίνακα, όπως και για τον Καίσαρα, στήθηκε ειδική 

πλατφόρµα - στην Αγορά-  επί της οποίας τοποθετήθηκε ο�κηµα �τοιχον 

περίστυλον �κ τε �λέφαντος κα� χρυσο� πεποικιλµένον µε την 

πλούσια διακοσµηµένη από τα ίδια υλικά νεκρική κλίνη, πάνω στην οποία εκείτετο 

κέρινο οµοίωµα του Περτίνακος, σκευ� �πινικί� ε�θετηµένον. Ο Σεβήρος, 

οι Συγκλητικοί και οι σύζυγοί τους πλησίασαν τη νεκρική κλίνη φορώντας πένθιµα 

ενδύµατα. Αφού κάθισαν, οι γυναίκες �ν τα�ς στοα�ς και οι άνδρες 

�παίθριοι άρχισαν να παρελαύνουν µπροστά από τη νεκρική κλίνη �νδριάντες 

πάντων τ�ν �πιφαν�ν �ωµαίων τ�ν �ρχαίων και χοροί παιδιών και 
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ενηλίκων ανδρών άδοντας άσµατα θρηνητικά και ακολούθησαν τ� �θνη πάντα 

τ� �πήκοα �ν ε�κοσι χαλκα�ς, �πιχωρίως σφίσιν �σταλµένα, 

κα� τ� �ν τ� �στει α�τ� γένη, τ� τε τ�ν �αβδούχων κα� τ� 

τ�ν γραµµατέων τ�ν τε κηρύκων κα� �σα �λλα τοιουτότροπα . 

Αυτούς ακολούθησαν εικόνες ανδρών που κάποιο έργο είχαν προσφέρει στην 

αυτοκρατορία, το ιππικό, το πεζικό, µια οµάδα εκπαιδευµένων για ιπποδροµίες 

αλόγων και οι νεκρικές προσφορές και το όλον έκλεινε βωµ�ς περίχρυσος 

�λ�φαντ� τε κα� λίθοις �νδικο�ς �σκηµένος. Ο Σεπτίµιος Σεβήρος 

ανέβηκε στο βήµα και �νέγνω �γκώµιον το� Περτίνακος . Οι 

παρευρισκόµενοι επικροτούσαν τους επαινετικούς λόγους και  θρηνούσαν το νεκρό 

αυτοκράτορα. Οι θρήνοι τους έγιναν δυνατότεροι στο τέλος του λόγου και 

µελλούσης τ�ς κλίνης κινηθήσεσθαι πάντες �µα �λοφυράµεθα 

κα� πάντες �πεδακρύσαµεν .  

Τόσο στην περιγραφή του ∆ίωνα, όσο και σε αυτήν που ο Ηρωδιανός 

αφιερώνει στην κηδεία του Σεπτίµιου Σεβήρου φαίνεται πως οι επίσηµοι 

παρευρισκόµενοι κάθονταν σε προσεγµένη διάταξη, χωριστά οι άνδρες από τις 

γυναίκες. Το ντύσιµό τους έδειχνε πένθος. Ο ∆ίων λέει αόριστα "πενθικως 

εσταλµένοι"532. Ο Ηρωδιανός γίνεται περισσότερο συγκεκριµένος:  

 τ�ς  δ� κλίνης �κατέρωθεν καθέζονται �π� πλε�στον  τ�ς �µέρας 

�ν µ�ν τ� λαι� µέρει  π�σα � σύγκλητος µελαίναις �φεστρίσι 

χρώµενοι, �ν δ� τ� δεξι� γυνα�κες π�σαι �σαις �νδρ�ν � πατέρων 

�ξίωµα τιµ�ς �νδόξου µεταδίδωσιν . ο�τε δ� χρυσοφορο�σα τ�ς 

α�τ�ν �ρ�ται ο�τε περιδεραίοις κοσµουµένη, �λλ� λιτ�ς �σθ�τας 

λευκ�ς  �µφιεννύµεναι σχ�µα παρέχουσι λυπουµένων 533

                                                           
532 ∆ίων Κάσσιος, LXXV, 4, 4. 

533 Ηρωδιανός, ΙV, 2, 3-4. 
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Τέλος, η νεκρική ποµπή ξεκίνησε, αφού πρώτα η κλίνη κατέβηκε από το 

υψηλό σηµείο όπου είχε τοποθετηθεί, έργο που ανέλαβαν  "αρχιερεις και αι αρχαί αι 

τε ενεστωσαι και ες νέωτα αποδεδειγµέναι " , και παραδόθηκε σε σώµα ιππέων, για 

να οδηγηθεί εν µέσω θρήνων και ήχων από αυλούς, στο Πεδίο του Άρεως. Εκεί είχε 

ετοιµαστεί η νεκρική πυρά και, αφού ο Σεβήρος και οι συγγενείς του νεκρού 

εφίλησαν το οµοίωµα του νεκρού, η κλίνη µε το οµοίωµα τοποθετήθηκε στο βωµό. 

Πριν ανάψει η φωτιά, ιππείς και πεζικάριοι παρουσίασαν θέαµα "πολιτικάς αµα και 

πολεµικάς διεξόδους διελίττοντες διεξηλθον". Κατόπιν οι ύπατοι άναψαν τη φωτιά 

και το οµοίωµα του Περτίνακος αποτεφρώθηκε. 

Και σ' αυτήν την περιγραφή παρατηρούµε όλα τα στοιχεία που είδαµε στην 

αντίστοιχη για τον Καίσαρα από τον Σουητώνιο: το λαµπρό πολυποίκιλτο µικρό 

κατασκεύασµα, επί του οποίου τοποθετήθηκε η νεκρική κλίνη, εξίσου πολυτελής και 

διακοσµηµένη, το, οµοίωµα εδώ, του σώµατος ιδιαιτέρως περιποιηµένο και 

στολισµένο. το πλήθος των συµµετεχόντων στην κηδεία -στην περίπτωση του 

Περτίνακος, ο ∆ίων επιµένει ιδιαιτέρως στην παρουσία Συγκλητικών και άλλων 

αρχόντων, όπως είναι φυσικό άλλωστε και αναµενόµενο, ως εκ της θέσεώς του, 

συγκλητικός ων και ο ίδιος, ενώ ο Σουητώνιος τονίζει την παρουσία του λαού που 

προσέρχεται αυτοβούλως να τιµήσει τον δολοφονηθέντα πολιτικό. Η παρουσία των 

ξένων που τιµούν την ταφή είναι εντυπωσιακή, ο ∆ίων µιλά για τα υπήκοα έθνη εν 

γένει, χωρίς να κατονοµάζει κάποιο ιδιαιτέρως, ενώ ο θρήνος των αρχόντων και του 

πλήθους αναφέρεται αρκετές φορές µέσα στο κείµενο. ∆εν απουσιάζει, εννοείται,  

ούτε ο επικήδειος λόγος, που εκφωνήθηκε από τον ίδιο τον Σεπτίµιο Σεβήρο ούτε το 

θέαµα που, εδώ, έχουν προετοιµάσει και παρουσιάζουν στρατιώτες και για το οποίο ο 

∆ίων δυστυχώς είναι φειδωλός σε περιγραφές και πληροφορίες, αν και ο υπαινιγµός 

της θεµατικής του µας προετοίµαζε για κάτι πολύ ενδιαφέρον και θεαµατικό, µάλλον 
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κάποιο είδος decursio, που συνηθιζόταν στις αυτοκρατορικές αλλά και τις 

στρατιωτικές κηδείες534 ούτε, επίσης, το τιµητικό άγηµα που κουβαλά τη νεκρική 

κλίνη ως την πυρά, ενώ ο ιστορικός δεν ξεχνά να αναφέρει τους αυλούς, κατ' εξοχήν 

θρηνητικό όργανο και συνοδευτικό των κηδειών. Μάλιστα, επειδή το τέλος του 

Περτίνακος ήταν ξαφνικό, επειδή δολοφονήθηκε και κοντά του δεν βρισκόταν κανείς 

δικός του να συλλέξει την τελευταία πνοή, έθιµο που είδαµε σε πολλές περιγραφές 

θανάτων, ο Σεβήρος και οι παρευρισκόµενοι επίσηµοι, έδωσαν ένα τελευταίο φιλί, 

έστω και στο οµοίωµα.  

Τέτοιου τύπου "θεατρικές εκδηλώσεις", που µεγαλώνουν την θεαµατικότητα 

αλλά και δίνουν την ψευδαίσθηση αποκατάστασης µιας φυσιολογικής πορείας από τη 

ζωή στο θάνατο και κατόπιν της κηδείας του νεκρού σώµατος, έχουµε και στην 

κηδεία του Σεβήρου. Τα λείψανα του αυτοκράτορα µεταφέρθηκαν από τον µακρινό 

τόπο θανάτου του (στο York, το 211)  στη Ρώµη και  εκτέθηκαν για επτά µέρες. 

Καθηµερινά γιατροί επισκέπτονταν το χώρο όπου ήταν τοποθετηµένη η υδρία µε τις 

στάχτες και έβγαιναν σκεπτικοί από το δωµάτιο, λες και παρακολουθούσαν τον 

                                                           
534 Παρόµοια ∆ίων Κάσσιος, LVI, 24 µιλώντας για την κηδεία του Αυγούστου. Επίσης, Λίβιος, xxv, 

17, 5 και Τάκιτος, Annales, ii, 7. Επίσης Toynbee, Death and Burial in the Roman World, σ. 55 και . Η 

decursio ήταν κυκλική παρέλαση γύρω από τη νεκρική πυρά αν και στην στήλη του Αντωνίνου Πίου η 

σκηνή που αναγνωρίστηκε ως τέτοια δεν δείχνει πυρά. Η κυκλική κίνηση  δεν είναι ίδιον µόνο της 

κηδείας. Αναγόµενος σε πανάρχαιες µαγικές αντιλήψεις ο κύκλος, ακόµα και ο ιδεατός ή 

προχειροφτιαγµένος, ως προστατευτικό τείχος (ακόµα και στα όνειρα παίζει τον ίδιο ρόλο, 

Αρτεµίδωρος, 2, 24) συνδέεται µε τελετουργικά της επίσκεψης στους τάφους των νεκρών και µετά την 

κηδεία. Έτσι ίσως εξηγείται και η ύπαρξη κυκλικών διαδρόµων στους αυτοκρατορικούς τάφους P. P. 

Davies, The Death and the Emperor, σσ. 124-127, επαναλαµβάνοντας παλαιότερη θέση Windfeld-

Hansen , "Les couloirs annulaires dans l' architecture funeraire antique", Acta Instituti Romani 

Norvegiae,2, 1962, σσ. 35-63.) 
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αυτοκράτορα ακόµα εν ζωή να αργοσβήνει. Την έβδοµη ανακοινώθηκε ο θάνατος535. 

Τέλος, το οµοίωµα του αυτοκράτορα παραδόθηκε στις φλόγες µιας πυράς που 

άναψαν µε τα χέρια τους οι ύπατοι και αποτεφρώθηκε, όπως και ο νεκρός του 

Καίσαρα.  

Ο Σεπτίµιος Σεβήρος δεν είναι ο µοναδικός αυτοκράτορας που µεταφέρθηκε 

νεκρός για πολλά χιλιόµετρα ώστε να ταφεί στη Ρώµη µε τον πρέποντα τρόπο. Ο 

Τραϊανός πέθανε στην Κιλικία το 107, καθώς επέστρεφε από τις νικηφόρες 

εκστρατείες της Ανατολής.  Στη Ρώµη µεταφέρθηκε η τέφρα του -ή έστω τα οστά 

του-  και ο θάνατός του επίσης απεκρύβη για λίγες ηµέρες, όπως πιθανολογεί ο ∆ίων, 

για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υιοθεσίας του Αδριανού. Η κηδεία του έγινε µε 

εξαιρετική µεγαλοπρέπεια και ήταν κηδεία µαζί και  θρίαµβος536.   

H µεταφορά των νεκρών σωµάτων -που τους κανόνες της καθορίζει η 

Digesta- δεν αφορά µόνο τους αυτοκράτορες. Ανώτεροι αξιωµατούχοι, µέλη 

πλουσίων οικογενειών, κυβερνήτες επαρχιών, ακόµα και αποµακρυσµένων, σύµφωνα 

προς εκπεφρασµένη επιθυµία τους ή κατ' επιθυµίαν των συγγενών τους -για λόγους 

συναισθηµατικούς ή περισσότερο ιδιοτελείς- µεταφέρονται απ' το ένα άκρο της 

αυτοκρατορίας στο άλλο για να ενταφιαστούν είτε σε οικογενειακούς τάφους είτε σε 

τόπους επιλεγµένους εκ των προτέρων. 

*** 

                                                           
535 Ηρωδιανός, ΙV, 2, 4-5. 

536 ∆ίων Κάσσιος, LXVIII, 33, 2-3 και LXIX, 2, 3.  Για το ζήτηµα της κηδείας που είναι µαζί και 

θρίαµβος, Πολύβιος 6, 53 και L.-C. Ruggini, "Les morts qui voyagent: le repatriement, l' exil, la 

glorification" στο La mort au quotidien dans le monde romain, σσ. 117-134 (το θέµα σ. 120). Κάποτε η 

µεταφορά σώµατος -ή µέρους του σώµατος-  δεν έχει καθόλου τιµητικό χαρακτήρα και γίνεται µε 

σκοπό την ατίµωση του µεταφεροµένου (π.χ. ο Μαξιµίνος, του οποίου η κεφαλή µεταφέρεται όχι για 

να ταφεί µε τιµές αλλά για να φανεί η κατάπνιξη της στάσης της οποίας ηγήθηκε). 
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Με καύση θάβονται οι περισσότεροι αυτοκράτορες. Η καύση αποτελεί τον 

Αποτέφρωση και ενταφιασµός  κυρίαρχο τρόπο ταφής από τον 

πρώτο προχριστιανικό έως και τον δεύτερο µεταχριστιανικό αιώνα στο µεγαλύτερο 

µέρος του ελληνορωµαϊκού κόσµου. Ο Τάκιτος,  περιγράφοντας την κηδεία του 

Νέρωνα, αποκαλεί την αποτέφρωση   mos romanus537. Από το 2ο αιώνα και µετά ο 

τρόπος ταφής αλλάζει και ο ενταφιασµός γίνεται συχνότερος. Ωστόσο, για πολλά 

χρόνια, και ανάλογα µε την περιοχή, οι δυο538 τρόποι ταφής συνυπάρχουν, ενώ είναι 

δύσκολο να βρούµε µια πραγµατικά πειστική ερµηνεία για να εξηγήσουµε γιατί τον 

2ο µ. Χ. αι. έχουµε µια τέτοια αλλαγή539. Οι ενταφιασµοί πολλαπλασιάστηκαν  στα 

                                                           
537 Tacitus, Annales, xiv, 6, σε αντίθεση µε τον ενταφιασµό, που ο Πετρώνιος τον αποκαλεί, κατ' 

αναλογία ελληνικό έθιµο. Ένα πρόβληµα µας το δηµιουργεί ο Λουκιανός που αποκαλεί την καύση 

"ελληνικό έθιµο".  Θα ήταν πάντως δύσκολο να αποτελεί πραγµατική πληροφορία. Μάλλον είναι 

φραστικός τρόπος, µια από τις αγαπηµένες αναφορές του Λουκιανού σε συγγραφείς του κλασικού 

παρελθόντος της Ελλάδας. 

538 Ο Λουκρήτιος (De rerum natura, iii, 890-3) αναφέρει και την ταρίχευση (“aut in melle situm 

suffocari”). Ωστόσο η πρακτική αυτή δεν ήταν καθόλου διαδεδοµένη.  Εκτός φυσικά από την Αίγυπτο, 

όπου, από παράδοση, αποτελούσε τον βασικό τρόπο φροντίδας του νεκρού σώµατος (πβ. Αθανάσιος, 

Βίος Αντωνίου, όπου παρουσιάζεται ο Αντώνιος να φοβάται µήπως ταριχεύσουν το σώµα του, όπως 

συνηθίζεται στην Αίγυπτο, αλλά είναι τόσο αντίθετο µε τις χριστιανικές διδαχές). Αλλού ελάχιστα 

αρχαιολογικά δεδοµένα πιστοποιούν την ύπαρξή της (π.χ. µούµια γυναικός που ανακαλύφθηκε το 

1485, βλ. Lanciani, Pagan and Christian Rome, σσ. 295-300 ή µούµια επτάχρονου κοριτσιού του 

δεύτερου µεταχριστιανικού αιώνα που ανακαλύφθηκε στη Via Cassia, στη Ρώµη, το 1964, Toynbee, 

Death and Burial in the Roman World, (1996), σσ. 41-42), ενώ από τις γραπτές πηγές µας µόνο ο 

Τάκιτος αναφέρει την ταρίχευση  της Ποπαίας.  

539 "Η αντικατάσταση της αποτέφρωσης µε τον ενταφιασµό δεν  άλλαξε τις µεταθανάτιες δοξασίες των 

λαών" παρατηρεί ο Fr. Cumont (Lux Perpetua σ.15), παρατήρηση που δείχνει πόσο δύσκολο είναι να 

εξηγηθεί πραγµατικά µια τέτοια αλλαγή. Πάντως, ως προς το θεαµατικόν του πράγµατος, που µας 

αφορά, υπάρχει µια διαλεκτική του θεάµατος ανάµεσα στους δύο τρόπους: η θεαµατικότητα της 
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χρόνια των Αντωνίνων και των Σεβήρων.  Ωστόσο, ο Τραϊανός αποτεφρώθηκε το 

117540, ενώ ο διάδοχός του, Αδριανός, ετάφη το 138541. Ο αυτοκράτορας Σεπτίµιος 

Σεβήρος αλλά και οι γιοι του αποτεφρώθηκαν542. Για τον Γέτα ωστόσο, η 

πληροφορία είναι συγκεχυµένη. Μπορεί και να ενταφιάστηκε. Παρά τις προσπάθειες 

κάποιων µελετητών να εκλογικεύσουν την επιλογή της καύσης - ο αυτοκράτορας 

πέθανε µακριά από τη Ρώµη και έπρεπε να φτάσει στη Ρώµη χωρίς να αποσυντεθεί, 

ενώ ο µισητός Καρακάλας, σύµφωνα µε µια ανάγνωση ενός σχολίου του ∆ίωνα543, 

µπορεί  να αποτεφρώθηκε για να µην σκυλευτεί το πτώµα του από το µαινόµενο 

πλήθος (σκέψη που ενισχύεται, αν θυµηθεί κανείς την πολύ πρόχειρη καύση του 

νεκρού σώµατος του Καλιγούλα544)- δεν παύουν να είναι ταφές καύσης που 

επιβιώνουν σε εποχές που θέλουµε να τις θεωρούµε ως εποχές επικράτησης  του 

ενταφιασµού545 . Για να µη µείνουµε, πάντως, σε παραδείγµατα µόνο από τις 

αυτοκρατορικές ταφές, που αποτελούν ίσως µια ιδιαίτερη περίπτωση, ο Πλίνιος 

διασώζει µια ενδιαφέρουσα πληροφορία, που δεν αφορά τον αυτοκρατορικό οίκο: τα 

                                                                                                                                                                      
καύσης φυλάσσεται για τον αυτοκράτορα, ενώ οι αριστοκράτες που επιλέγουν τον ενταφιασµό 

µεταφέρουν το θέαµα ένα βήµα µετά, στο µνηµείο της ταφής, χωρίς αυτό να µειώνει την, αυτονόητη 

αντίστοιχη σηµασία των ταφικών µνηµείων των αυτοκρατόρων, που ωραία παρουσίασε στο βιβλίο της 

η P. Davies, The Death and the Emperor. 

540 ∆ίων Κάσσιος, LXIX, 2, 3. 

541 ibid., 23, 1 και Historiae Augustae, "Hadrianus", 25, 7. 

542 «τ� τε σ�µα α�το� στρατιωτικ�ς κοσµηθέν  �π�  πυρ�ν �τέθη», ∆ίων 

Κάσσιος,  LXXVII, 15, 3 αλλά  Scriptores,  Historiae Augustae, ‘Severus’, XXIV, 1-2.  

543  «πάντες α�τ�ν …. �σχυρότατα �µίσησαν», LXXIV.9.1. 

544 Σουητώνιος, Καλιγούλας, LΙX. 

545 Ο R. Turcan στο “Origines et sens de l’ inhumation a l’ epoque imperiale”, Revue des etudes 

anciennes, 60, 1958, 323-347 υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο µπορεί να σχετίζεται µε τις ιδιαίτερες 

παραδόσεις της βορειοαφρικάνικης καταγωγής τους αλλά οι αποδείξεις δεν είναι επαρκείς. 
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βρέφη ως τον έβδοµο µήνα, πριν την πρώτη οδοντοφυία, δεν µπορούσαν να 

αποτεφρωθούν και έπρεπε να ενταφιαστούν546.  

 Στις επαρχίες τα πράγµατα ήταν πολυπλοκότερα. Η ρωµαϊκή παρουσία δεν 

συνοδευόταν απαραιτήτως από την προτίµηση της καύσης. Οι ενταφιασµοί 

συνεχίζονταν κανονικά. Από τους 28 τάφους του Βόρειου Νεκροταφείου της 

Κορίνθου από την επανίδρυσή της ως colonia το 44 π.Χ µέχρι το τέλος του πρώτου 

µεταχριστιανικού αιώνα µόνο τέσσερις περιέχουν καύσεις547.  

Οι λόγοι είναι δυσεξήγητοι και από τις ερµηνείες που προτάθηκαν καµιά δεν 

εξηγεί επαρκώς το φαινόµενο. Μια από τις πλέον κρατούσες ήθελε, στις  επαρχίες 

που επικρατούσε το ελληνικό στοιχείο και ο ελληνικός τρόπος ζωής, να προτιµάται ο 

ενταφιασµός, στις εκλατινισµένες χώρες η καύση. Σε µια πιο γενική της διατύπωση, η 

παραπάνω θέση λέει πως όποιος αποδέχεται τη ρωµαϊκότητα µε ό,τι µπορεί αυτό να 

σηµαίνει, το δείχνει συµβολικά υιοθετώντας την καύση ως τρόπο ταφής ή ακόµη 

περισσότερο πως η σταδιακή αποδοχή της καύσης δηλώνει και το βαθµό 

εκρωµαϊσµού ενός τόπου ή µιας κοινωνικής κατηγορίας. Η θέση περιέχει στοιχεία 

αυτονόητης αλήθειας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο, δεν είναι καν κανόνας. Ο 

Φιλόπαππος, που διετέλεσε ανθύπατος το 109 µ.Χ., είναι χαρακτηριστικό 

παράδειγµα. Ενώ είχε αποδεχτεί το ρωµαϊκό τρόπο ζωής όσο λίγοι αριστοκράτες, δεν 

είχε κανένα ενδοιασµό στο να προτιµήσει τον ενταφιασµό. 

                                                           
546 Σε επαρχίες της αυτοκρατορίας συναντάµε  διπλούς τάφους,  που εµπεριέχουν καύση ενηλίκου και 

ενταφιασµό βρέφους (Prieur, La Mort dans l' Antiquite Romaine, σ. 25. Η  Bynoum πιθανολογεί πως 

κάτι τέτοιο µπορεί να σχετίζεται µε το ότι αφού δεν είχε ολοκληρωθεί ο απογαλακτισµός, δεν θα 

άφηναν πίσω τους αρκετά στερεά υπολείµµατα για ταφή (Bynoum, The Resurrection of the Body,          

σ. 52), αν και η άποψη δεν στηρίζεται λογικά. 

547 Morris, I., Ταφικά Τελετουργικά Έθιµα και κοινωνική δοµή στην Κλασική αρχαιότητα σ. 68. 
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Αυτό που πάντως φαίνεται να είναι περισσότερο βέβαιο είναι το γεγονός πως 

ο ενταφιασµός υιοθετήθηκε αρχικά από τις ανώτερες τάξεις, έστω κι αν, όπως είδαµε, 

υπήρχαν και εξαιρέσεις, όπως αυτές που παραθέσαµε παραπάνω. Αργότερα τις 

µιµήθηκαν και οι άλλοι548. Βέβαια, η παρατήρηση µένει στα όρια της περιγραφής του 

φαινοµένου. Το ερώτηµα γιατί οι ανώτερες τάξεις µεταστρέφονται στον ενταφιασµό 

εξακολουθεί να είναι ουσιαστικά αναπάντητο.  

Αν οι αυτοκράτορες, ή καλύτερα όσοι ασχολούνται µε την ταφή τους549 και τα 

περί αυτή τελετουργικά, προτιµούν την  καύση ίσως το κάνουν για δυο κυρίως 

λόγους: ο πρώτος είναι για να ξεχωρίσει ο αυτοκράτορας από την υπόλοιπη υψηλή 

αριστοκρατία και ο δεύτερος, απόρροια του πρώτου, είναι ότι η καύση ταιριάζει 

περισσότερο στην αποθέωση των αυτοκρατόρων550. Τόσο συνδέεται η καύση µε την 

ταφή και την αποθέωση, ώστε ο Ηρωδιανός,  µε την ευκαιρία της κηδείας του 

Σεβήρου, σε ένα εκτενές απόσπασµα, όπου προσπαθεί να είναι θεωρητικός και 

γενικόλογος, αφού εξηγήσει τι είναι η αποθέωση, (�θος γ�ρ �στί �ωµαίοις  

�κθειάζειν βασιλέων το�ς �π� παισί διαδόχοις 

τελευτήσαντας . τ�ν τε τοιαύτην τιµ�ν  �ποθέωσιν καλο�σι) 

σηµειώνει πως τ� σ�µα το� τελευτήσαντος πολυτελε� κηδεί� 

καταθάπτουσιν �νθρώπ� νόµ� , εννοώντας πως την καύση. Στην 

συγκεκριµένη µάλιστα περίπτωση, που δεν είναι και η µοναδική, έκαψαν όχι το 

                                                           
548 Nock, Arthur Darby, "Cremation and Burial in the Roman Empire", Harvard Theological Review, 

25, no 4, 1932. 

549 Είθισται ο αυτοκράτορας, όπως άλλωστε κάθε ρωµαίος πολίτης ανεξαρτήτως τάξεως, είχε δικαίωµα 

να περιγράψει στη διαθήκη του τον τρόπο κήδευσής του. Η Σύγκλητος φρόντιζε να ικανοποιήσει τις 

επιθυµίες του και να προσφέρει όσες επιπρόσθετες τιµές θεωρούσε απαραίτητες. 

550 Η αυτοκρατορική πυρά, σχολιάζει η P. Davies, έχει ως µοντέλο της τις νεκρικές πυρές των 

ελληνιστικών χρόνων και δη αυτήν του φίλου του Μ. Αλεξάνδρου, Ηφαιστίωνα,  το 325 π.Χ.  
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σώµα, αλλά µία κέρινη εικόνα του551. Όπως υποστηρίζει ο S. Price, µε το πέρασµα 

του χρόνου οι λέξεις "πυρά" και "θεοποίηση" περίπου ταυτίζονται στις σχετικές 

εξιστορήσεις ενώ βρίσκουµε απεικονίσεις νεκρικών πυρών αυτοκρατόρων σε 

νοµίσµατα µέχρι και τις αρχές του 4ου αι.552. Αυτό φαίνεται κι απ' τα σηµεία που οι 

ιστορικοί φροντίζουν πάντα να υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγµα, 

στην αποτέφρωση του Περτίνακος, ο ∆ίων, που κατά τις αντιλήψεις της εποχής 

αρέσκεται να συνοδεύει τα γεγονότα µε οιωνούς και σηµεία, ισχυρίζεται πως, όταν 

άναψε η πυρά για την αποτέφρωση του αυτοκράτορα, τότε �ετ�ς τις �ξ 

α�τ�ς �νέπτατο κα� � µ�ν Περτίναξ ο�τω �θανατίσθη"553. 

Πάντως, ο Ηρωδιανός εκλογικεύει και αποδίδει σε έθιµο να απελευθερώνεται ένας 

αετός τη στιγµή της αποτέφρωσης, ο οποίος υποτίθεται ότι µεταφέρει την ψυχή του 

αυτοκράτορα στους ουρανούς554.  

                                                           
551 Ηρωδιανός, ΙV, 2, 2. 

552 S. Price, "From noble funerals to divine cult: the consecration of roman emperors" στο D. 

Cannadine και S. Price,  Rituals of Royalty,   σ. 56-105). 

553 ∆ίων Κάσσιος, LXXV, 5, 5. Αντιστοίχως και ο Αύγουστος. Κάποιος πραίτορας ορκιζόταν πως είχε 

δει τη µορφή του να ανεβαίνει προς τον ουρανό (Σουητώνιος, "Αποθεωµένος Αύγουστος" C, 2). 

Πληροφορία που ο λαλίστατος περί τα τοιαύτα Σουητώνιος αφήνει ασχολίαστη µάλλον 

καταλαβαίνοντας και ο ίδιος την υπερβολή της. Πβ. το επεισόδιο µε τον γύπα που αναφέρει ο 

Λουκιανός στο Περί της  Περεγρίνου Τελευτης, 40. 

554 Ηρωδιανός, IV, 2, 11. Ο Λουκιανός περιπαίζει τον Περεγρίνο µε µια ψευδοαποθέωση που έχει όλα 

τα τυπικά χαρακτηριστικά του είδους (Περί της Περεγρίνου Τελευτης 39-40). Ένας κοµήτης 

εµφανίστηκε την ώρα που µε θεάµατα τιµούσαν τον Καίσαρα και έµεινε στον ουρανό της Ρώµης για 

επτά µέρες. Ο ∆ίων λέει πως το σηµείο θεωρήθηκε απόδειξη της αποθέωσης του Καίσαρα 

(Σουητώνιος, "Ο Αποθεωµένος Ιούλιος" LXXXVIII) . Ενώ η Λιβία, η γυναίκα του Αυγούστου, 

πλήρωσε κάποιον για να πει πως είδε τον Αύγουστο να ανέρχεται στους ουρανούς (∆ίων Κάσσιος, 

LVI, 46, 2 και Σουητώνιος "Ο αποθεωµένος Αύγουστος", C).  
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Η περίοδος κατά την οποία ο ενταφιασµός δείχνει να κερδίζει έδαφος 

συµπίπτει µε την εµφάνιση και διάδοση του χριστιανισµού. Θα µπορούσαµε να 

συνδέσουµε την αύξηση των ενταφιασµών µε την διάδοση του χριστιανισµού, όταν 

µάλιστα οι προνοµιακοί συνοµιλητές και οι αγαπητοί προσήλυτοι ανήκαν στην 

αριστοκρατία; Πράγµατι οι αναστάσιµες θεωρίες του χριστιανισµού απαιτούν την 

κατά το δυνατόν διατήρηση του σώµατος, ώστε το νενοµισµένο χρόνο να ξανάρθει 

αυτό στη ζωή, κάπως απλουστευτικά µιλώντας. Έτσι, οι χριστιανοί όχι απλώς 

προτιµούν αλλά θεωρούν επιβεβληµένο τον ενταφιασµό και δεν δέχονται την καύση 

που θεωρούν ατιµωτική555. Ο Τερτυλλιανός, για παράδειγµα, µας διασώζει την 

πληροφορία ότι τον 3ο µ.Χ. αι. η καύση εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδοµένη ταφή 

στα στρατιωτικά στρατόπεδα και επιχειρηµατολογεί εναντίον της θεωρώντας ότι οι 

καύσεις είναι παγανιστικές και αντιτίθενται στο δόγµα της ανάστασης. Όµως, οι 

χριστιανοί δεν επέλεξαν πραγµατικά τον ενταφιασµό, τον βρήκαν να επικρατεί στον 

ελληνικό κόσµο, όπου αρχικά διαδόθηκε ο  χριστιανισµός, ενώ αποτελούσε µέρος 

επίσης και της εβραϊκής του παράδοσης556. Άλλωστε, ο πληθυσµός των χριστιανών 

στην αυτοκρατορία δεν είναι τόσος που να επιτρέπει να εικάζουµε τέτοιο µέγεθος 

παρεµβάσεων.   

Ίσως τελικά, αντί να ψάχνει κανείς για µια αβέβαιη εξήγηση, να πρέπει να 

δεχτεί την παρατήρηση του Ian Morris: 

                                                           
555 Είδαµε  τα παραδείγµατα της Μαρίας, µητέρας του Ιησού και του Αντωνίου. 

556 "Και παρά τις αδυναµίες των θεωριών που καθιστούν τον χριστιανισµό πρωταρχικό παράγοντα της 

µεταστροφής, δύσκολα µπορεί να αντικρουστεί η άποψη ότι αυτή η ενότητα στο επίπεδο των 

τελετουργικών εθίµων µαζί µε τη συγκυριακή τους οµοιότητα µε τα εβραϊκά έθιµα που προτιµούσαν οι 

χριστιανοί, πρέπει να βοήθησε στην εξάπλωση της νέας πίστης" (Morris, I., op. cit.,  σ. 88). Για τα 

ταφικά έθιµα των Εβραίων, J. Davies, Death, burial and rebirth in the religions of Antiquity,, σσ. 69-

124. 
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Η καταγωγή του εθίµου (του ενταφιασµού) ίσως είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα από τη 

λειτουργία του.557

Για να συµπληρώσει αµέσως παρακάτω : 

Ο αυτοκρατορικός οίκος προσδιόριζε και οριοθετούσε τα σύµβολα και τον ανταγωνισµό. Το 

200, για παράδειγµα, όποιος χρησιµοποιούσε ακόµη την καύση στη Ρώµη, πιθανόν να 

εθεωρείτο εξαιρετικά παράξενος -ή επικίνδυνος. Ο ενταφιασµός ήταν ακόµη ένα σύµβολο 

στα χέρια της αριστοκρατίας για να επιτύχει την ένταξή της στον αυτοκρατορικό 

πολιτισµό.558

*** 

 Ο τρόπος µε τον οποίο περιγράφονται οι κηδείες των αυτοκρατόρων µας 

οδηγούν να τις εντάξουµε στην κατηγορία που ονοµάζουµε funus publicum, δηµόσια 

κηδεία, αυτό που περίπου σήµερα αποκαλούµε δηµοσία δαπάνη. Με αυτόν τον τρόπο 

κηδεύονταν είτε ξένοι µε ιδιαίτερη προσφορά στη Ρώµη είτε επιφανείς Ρωµαίοι 

πολίτες που η προσφορά τους ήταν σηµαντική και, άρα, τους άξιζαν ειδικές 

επικήδειες τιµές αλλά δεν είχαν αφήσει τόση περιουσία που οι οικείοι τους να 

µπορούν να τους τις προσφέρουν559. Γι' αυτό, οι περιγραφές στις οποίες 

αναφερθήκαµε µοιάζουν πολύ, για παράδειγµα, µε την κηδεία του Σύλλα, όπως την 

περιγράφει ο Αππιανός560: το σώµα µεταφέρθηκε στη Ρώµη πάνω σε καταστόλιστη 

κλίνη. Το ακουλουθούσαν µουσικοί, ηθοποιοί, χορευτές αλλά και στρατιώτες και 

πλήθος βετεράνων. Όταν η κλίνη έφτασε τις πύλες της πόλης, οι µουσικοί πέρασαν 

µπροστά και µε πένθιµες νότες γνωστοποίησαν το γεγονός της άφιξης. Πίσω από την 

ποµπή έρχονταν δώρα µεγάλης αξίας, χρυσός και αρώµατα από τις παντρεµένες 

                                                           
557 Moris, I.op. cit. , σσ. 77.  

558 ibid. 

559 Toynbee ,op. cit., σσ. 55-56. 

560 Αππιανός, De Civilibus Romanorum Bellis, I, 105, 493-500 και Πλούταρχος, "Σύλλας", 38, 3. 
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γυναίκες. Σε λίγο έφτασαν και πλαισίωσαν το πένθιµο ξόδι ιερείς, Εστιάδες, 

συγκλητικοί και ιππείς. Όταν τέλος έφτασαν στο νενοµισµένο µέρος, όπου θα 

λάµβανε χώρα η καύση, ένας ρήτορας, αφού ο γιος του Σύλλα ήταν πολύ µικρός, 

εκφώνησε τον επικήδειο. Το σώµα παραδόθηκε στις φλόγες και οι στάχτες 

µεταφέρθηκαν στο Πεδίο του Αρέως. Όπως ακριβώς στις αυτοκρατορικές κηδείες 

που περιγράψαµε561.  

*** 

Οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι ιστορικοί της περιόδου που συζητούµε δεν 

νοιάζονται µόνο για την κηδεία και τις εκδηλώσεις πένθους που αφορούν τον Ρωµαίο 

αυτοκράτορα. ∆ιασώζουν πληροφορίες και για το θάνατο και την ταφή άλλων, ξένων, 

Η κηδεία του Αττίλα  βάρβαρων αρχηγών. Τόσο ο Πρίσκος, 

στον οποίο οφείλουµε την πλέον εκτεταµένη περιγραφή της εθιµοτυπίας της αυλής 

του Αττίλα, όσο και ο Jordanis, που συχνά αντιγράφει τον Πρίσκο, άλλοτε 

ονοµάζοντάς τον και άλλοτε όχι, εντυπωσιάστηκαν από τον παράξενο θάνατο και την 

κηδεία του µεγάλου Ούνου στρατηλάτη και µας άφησαν εκτενείς περιγραφές. Η 

πρωτότυπη αναφορά του Πρίσκου δεν έφτασε ως εµάς αλλά πολλά στοιχεία της 

έχουν αντιγραφεί από τον Jordanis. Ο Αττίλας πέθανε το 453. Στην κοινωνία των 

Ούνων ίσχυε η πολυγυναικία και ο Αττίλας παντρεύτηκε την νεαρή και πολύ όµορφη, 

σύµφωνα µε τις πληροφορίες Ildico, που ίσως να ήταν γερµανίδα πριγκίπισσα, αν και 

κανένας υπαινιγµός πολιτικής σκοπιµότητας δεν γίνεται γι' αυτόν τον γάµο. Τη 

γαµήλια νύχτα ήπιε πολύ κι έπεσε να κοιµηθεί. Φαίνεται πως είχε µια ακόµη από τις 

ρινορραγίες από τις οποίες ξέρουµε ότι υπέφερε αλλά καθώς ο ύπνος του ήταν βαρύς 

από την υπερβολή του οινοπνεύµατος δεν µπόρεσε να ξυπνήσει και πνίγηκε µέσα στο 

ίδιο του το αίµα. Το θάνατό του ανακάλυψαν αργά την επόµενη οι αξιωµατικοί του, 

                                                           
561P. Davies,Death and the Emperor,, σσ. 9-10. 
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που αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την ιδιωτικότητα της σκηνής του για να δουν τι 

συµβαίνει και δεν έχει βγει από εκεί ούτε ο αρχηγός ούτε η νέα του σύζυγος.  

Βρήκαν, γράφει ο Jordanis, την Ildico µε το βέλο ακόµη να σκεπάζει το 

πρόσωπό της, µε βλέµµα απλανές δίπλα στο νεκρό Αττίλα, που ωστόσο δεν έφερε 

κανένα τραύµα ώστε να στοιχειοθετείται υποψία έστω φόνου. Μια υποψία πως 

µπορεί να τον είχε αυτή δηλητηριάσει δεν αποδείχτηκε ποτέ και το πιθανότερο είναι 

να µην ισχύει. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός ανάµεσα στους Ούνους που ξέσπασαν 

σε άγριες εκδηλώσεις πένθους: έκοψαν τα µαλλιά τους562 και χάραξαν τα µάγουλά 

τους µε τα µαχαίρια τους. ∆εν ξέρουµε τι ακριβώς συµβόλιζε η χειρονοµία αυτή για 

τους Ούνους563, µοιάζει, πάντως, να εντάσσεται σε µια ευρύτερη κατηγορία 

εκδηλώσεων πένθους, που τη συναντάµε σε πολλούς πολιτισµούς, και που µοιάζει µε 

υποκατάστατο ανθρωποθυσίας για το νεκρό αρχηγό. Σε µια τέτοια εξήγηση 

συνηγορεί και η εξήγηση του Jordanis, που µε τη σειρά του τη δανείζεται από τον 

                                                           
562 Η σχέση της κόµης και του πένθους είναι πανάρχαιη και αγγίζει όλους τους περιµεσόγειους 

πολιτισµούς. Σύµφωνα µε ανθρωπολογικές µελέτες σε πολλούς λαούς ανά τον κόσµο το πένθος 

εκφράζεται µεταξύ άλλων και µε τον τρόπο που χτενίζονται ή κόβονται τα µαλλιά. Η προσφορά µιας 

µπούκλας ή του συνόλου των µαλλιών ήταν δείγµα τιµής προς το νεκρό και του  πόνου που ένοιωθαν  

στην αρχαία Ελλάδα. Οι Αιγύπτιοι πάλι µάκραιναν τα µαλλιά τους, παύοντας να ξυρίζουν το κεφάλι 

τους, όπως συνήθιζαν, στην καθηµερινή τους ζωή. Ακόµα και σήµερα η απεριποίητη κόµη και για τα 

δύο φύλα, το µαύρο µαντήλι  που σκεπάζει τα µαλλιά για τις γυναίκες και το αξύριστο πρόσωπο για 

τους άνδρες είναι δείγµα πένθους στην Ελλάδα. 

563 Γενικώς, δεν είναι πολλά τα στοιχεία που ξέρουµε γι' αυτούς και όσα γνωρίζουµε προέρχονται από 

εξωτερικούς παρατηρητές, µέλη άλλου πολιτισµικού παραδείγµατος, που εξηγούν ό, τι βλέπουν µέσα 

από το πρίσµα των δικών τους πολιτισµικών προσλαµβανουσών.  Ούτε τη γλώσσα των Ούνων δεν 

γνωρίζουµε. Η µοναδική λέξη της γλώσσας αυτής που διασώζεται  είναι η λέξη "strava" που µάλλον 

θα πει κηδεία από την οποία φυσικά ούτε εικασίες δεν µπορούµε να κάνουµε γύρω από τη γλώσσα και 

τις ιδιαιτερότητές της. (Πβ. E. A. Thompson, A history of Attila and the Huns, σ. 150). 
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Πρίσκο, "non femineis lamentationibus et lacrimis" πρέπει να τιµηθεί ο νεκρός 

αρχηγός, " sed sanguine […] virile"564. Η κρίση αυτή, που µοιάζει λογικοφανής, 

µπορεί, όµως, κάλλιστα να εκφράζει αντιλήψεις του ελληνορωµαϊκού κόσµου για τη 

σχέση του αίµατος και του ανδρικού θανάτου565 και σε µας να φαίνεται λογική 

ακριβώς εξαιτίας της µετοχής µας σ' αυτήν την παράδοση.  

Σύµφωνα, µε τον ιστορικό, το σώµα του Αττίλα τοποθετήθηκε σε σκηνή 

µεταξωτή που κοιτούσε προς τις ανοιχτές πεδιάδες που συχνά είχαν γνωρίσει τη 

γενναιότητα του ανδρός. Γύρω του µαζεύτηκαν οι πιο δικοί του άνθρωποι, ενώ οι 

ικανότεροι ιππείς γύριζαν γύρω γύρω από τη σκηνή, in modum circensem, για να 

χαίρεται µε αυτήν την επίδειξη ικανότητας η ψυχή του νεκρού αρχηγού. Το τραγούδι 

που έψαλλαν το κατέγραψε ο Πρίσκος αλλά το διέσωσε µόνο ο Jordanis σε λατινική 

µετάφραση από την ελληνική του Πρίσκου και είναι ένας ύµνος στη γενναιότητα και 

την προσφορά του Αττίλα. Τέλος το σώµα κηδεύθηκε µέσα σε µια ατµόσφαιρα που 

συνδύαζε το µεγάλο πένθος µε την άγρια χαρά, κάτι που εντυπωσίασε τον ιστορικό. 

Η κηδεία έγινε βράδυ, αφού το σώµα µεταφέρθηκε από τη σκηνή και τοποθετήθηκε 

στη νεκρική κλίνη και καλύφθηκε µε πολύτιµα µέταλλα και σίδηρο. Τα πρώτα 

συµβόλιζαν το θαυµασµό του κόσµου στο πρόσωπό του και ο τελευταίος την 

κατάκτηση των εθνών. Μαζί του θάφτηκαν τα όπλα των εχθρών που είχε κερδίσει 

στις µάχες και άλλοι θησαυροί και αυτοί που κουβάλησαν το φέρετρο σφαγιάστηκαν 

και τον συνόδευσαν στον άλλο κόσµο. 

Ειδικοί µελετητές είδαν στα έθιµα αυτά Γερµανική καταγωγή αλλά η λιτότης 

των πληροφοριών του Jordanis δεν µας επιτρέπει να φτάσουµε σε αξιόπιστα 

                                                           
564 Jordanis, De origine actibusque Getarum ,  XLIX [όχι µε γυναικείους θρήνους και δάκρυα αλλά µε 

αντρίκιο αίµα ]. 

565 N. Lorraux, Βίαιοι Θάνατοι Γυναικών,σσ.  50-59. 
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συµπεράσµατα. Μια παρατήρηση του Chadwick, ότι είναι έθιµα που έχουν να κάνουν 

µε την ηρωική εποχή του λαού των Ούνων566, πάλι δεν καλύπτει πλήρως το ζήτηµα. 

Εµείς µπορούµε να δούµε µερικές οµοιότητες µε την κηδεία του Ρωµαίου 

αυτοκράτορα, που η ύπαρξή τους δεν δηλώνει ούτε κοινή καταγωγή ούτε επιρροή 

αλλά προέρχεται από ένα πανάρχαιο µοντέλο ταφής του αρχηγού: η νεκρική κλίνη 

ποικιλµένη µε πολύτιµα µέταλλα, ο λαϊκός θρήνος, οι επιδείξεις ικανότητας των 

ιππέων, η ταφή µαζί µε τα λάφυρα των πολέµων που διεξήγε, απόδειξη της 

γενναιότητάς του.  

Ο Jordanis δεν αναπτύσσει λεπτοµερειακά το ζήτηµα. Είναι φανερό ότι 

αποκρύπτει στοιχεία που είτε δεν έπεσαν στην αντίληψή του είτε δεν τα καταλάβαινε 

ή για άλλους λόγους. Το ερώτηµα είναι: οι οµοιότητες που διαβλέπουµε είναι 

πραγµατικές ή είναι ο ιστορικός που µας δηµιουργεί -ή έστω επιτείνει την αίσθηση- 

πως υπάρχουν; Θα άλλαζε άραγε κάτι, αν είχαµε στα χέρια µας περισσότερες 

λεπτοµέρειες, περισσότερα έθιµα για την ταφή του αρχηγού; Αλλά αυτό είναι ένα 

ερώτηµα που δεν θα βρει ποτέ πραγµατική απάντηση. 

*** 

O Μάρκος Αυρήλιος υπήρξε µια ιδιάζουσα µορφή αυτοκράτορα, αφού 

συνδύαζε στο πρόσωπό του µια σειρά από σπάνιες αρετές: ικανός στρατιωτικός, 

άξιος πολιτικός, φιλόσοφος νους. Ο θάνατός του καλύπτεται από ένα µυστήριο.      

Με το βλέµµα προς ό,τι µένει πίσω .  Σύµφωνα µε τον ∆ίωνα               

Το ζήτηµα της διαδοχής.  Κάσσιο567, τον δολοφόνησε ο γιατρός 

του, δίνοντας του να πιει στα κρυφά δηλητήριο, προς χάριν του γιου του, Κόµοδου. 

                                                           
566 Chadwick, The heroic age, στο Ε. Α. Τhompson , op. cit. σ. 151. 

567 LXXI, 33, 4. 
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Όµως αυτό έµεινε µια αναπόδεικτη υποψία και µάλλον πρέπει να αποδεχτούµε ότι ο 

Μάρκος Αυρήλιος πέθανε από φυσικά αίτια κατά τη διάρκεια της expeditio germana  

το 180.  Η ώρα του θανάτου του περιγράφεται εκτενώς από τον Ηρωδιανό στο 1ο 

Βιβλίο της ιστορίας του. Γηραι�ν �ντα Μάρκον, γράφει, κα� µ� µόνον 

�φ’ �λικίας, �λλά κα� καµάτοις τε κα� φροντίσι 

τετρυχωµένον  διατρίβοντά τε �ν Παίοσι  νόσος χαλεπ� 568 

καταλαµβάνει569 . Κατάλαβε γρήγορα ότι δεν έχει πολλές ελπίδες. Τον 

απασχολούσε όµως πολύ το µέλλον της αυτοκρατορίας και η διαδοχή του θρόνου. 

Θεωρούσε  πως ο γιος του, Κόµοδος, τον οποίο είχε ορίσει ως διάδοχό του, δεν ήταν 

ώριµος για να αναλάβει τις ευθύνες της αυτοκρατορίας και της συνέχισης του 

πολέµου µε τους Γερµανούς570. Στην πραγµατικότητα, µάλιστα,  ο Ηρωδιανός είναι 

πολύ σκληρότερος µε τον Κόµµοδο. Λέει πως ο αυτοκράτορας φοβόταν µήπως ο γιος 

του γινόταν µέθυσος και αφηνόταν στις κραιπάλες, όταν θα του έλειπε η πατρική 

φροντίδα και επιτήρηση και, εµµέσως πλην σαφώς, ο ιστορικός υποβάλλει την ιδέα 

πως ο νεαρός διάδοχος ήταν επιρρεπής σε τέτοια ολισθήµατα, όσο κι αν προσπαθεί 

να µετριάσει µετά την εντύπωση, εντάσσοντας την παρατήρηση σε µια γενική θέση 

                                                           
568 Πιθανώς να υπαινίσσεται την πανώλη αλλά τίποτε δεν επιβεβαιώνει την υποψία. Για την υποψία 

της δολοφονίας ,  ∆ίων Κάσσιος, LXXII, 33, 4 . 

569 Ι, 2-3. 

570 Αν και κάποιοι είχαν υποχρεωθεί να συµµαχήσουν µε τη Ρώµη, η κατάσταση ήταν ακόµη ρευστή 

και ο Μάρκος φοβόταν µήπως, µετά το θάνατό του, οι Γερµανοί ξεγελάσουν τον νεαρό Κόµοδο. 

Πάντως ο νέος αυτοκράτορας πράγµατι, και παρά τις περί του αντιθέτου συµβουλές  του Τιβέριου 

Κλαύδιου Ποµπηιανού, συζύγου της αδελφής του Λουκίλλας, έκλεισε ειρήνη µε τους Γερµανούς, που, 

παρά τα όσα του καταλογίζει ο ∆ίων Κάσσιος (LXXIII, 1-3),  αποδείχθηκε, τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσµα, συµφέρουσα για τη Ρώµη (M. Grant, The Antonines, The Roman Empire in transition,  

σσ. 64-66) 
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πως α� ψυχα� τ�ν νέων ��στα  �ς �δον�ς �ξολισθαίνουσαι �π� 

τ�ν παιδείας  καλ�ν µετοχεύονται)571. 

Φοβόταν επίσης µήπως γίνει σαν τον Νέρωνα,  �ς �χώρησε µέχρι 

µητρ�ου φόνου παρε�χε τε το�ς δήµοις �αυτόν καταγέλαστον 

θέαµα» ή τον ∆οµιτιανό, τ�ς �σχάτης �µότητος ο�δέν �πολείποντα. 

Με την ψυχή γεµάτη από τόσες έγνοιες, κάλεσε όλους τους φίλους και τους συγγενείς 

που τον είχαν συνοδεύσει στην εκστρατεία να µαζευτούν στη σκηνή του. Κάλεσε 

επίσης και τον Κόµοδο. Όταν συγκεντρώθηκαν όλοι τους γύρω από την επιθανάτια 

κλίνη του αυτοκράτορα, συνεχίζει ο Ηρωδιανός, αυτός άρχισε να τους µιλά. ∆εν 

δίστασε να αναφέρει το άχθος που βάραινε την καρδιά του και να επικαλεστεί τα 

αµοιβαία φιλικά συναισθήµατα µεταξύ αυτού και της οµηγύρεως αλλά και τις 

ευεργεσίες που είχε ο καθείς δεχτεί από τον θνήσκοντα άρχοντα, για να ζητήσει από 

όλους να πλαισιώσουν µε φροντίδα και αγάπη το νεαρό διάδοχο και να τον στηρίξουν 

στο έργο του γιατί:  

�ρ�τε δ� µοι τ�ν υ��ν  �ν α�τοί �ναθρέψασθε, �ρτι τ�ς µειρακίων 

�λικίας �πιβαίνοντα κα� δεόµενον  �σπερ �ν χειµ�νι κα� ζάλη τ�ν 

κυβερνησόντων µ� ποι φερόµενος �π’ �τελο�ς τ�ς τ�ν δεόντων 

�πειρίας �ς φα�λα �πιτηδεύµατα προσαρ�χθη.572

Και τους παρακαλεί γένεσθε δ� ο�ν α�τ� �µε�ς �νθ’ �νός 

�µο� πατέρες πολλο�, περιέποντές τε κα� τ� �ριστα 

συµβουλεύοντες. Στη συνέχεια περιγράφει τις αρµόζουσες σχέσεις άρχοντα και 

αρχοµένων για το καλό της αυτοκρατορίας, σχέσεις που δεν πρέπει να έχουν να 

                                                           
571 Πβ. “nam iam Commodus turpem  se et cruentum ostentabat”  Scriptores Historiae Augustae, 

Marcus Antoninus, XXVII 12 [γιατί ήδη είχε γίνει φανερό πως ο νεαρός Κόµοδος ήταν ανόητος και 

σκληρός]. 

572 Ηρωδιανός,  Ι. 4, 3. 
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κάνουν µε το φόβο ή την κολακεία αλλά η υπακοή των κυβερνωµένων να είναι 

αυτόβουλη και οφειλόµενη στο σεβασµό και την εµπιστοσύνη προς τον ηγέτη και 

ζητά τέτοιον ηγέτη να προσπαθήσουν να κάνουν το γιο του µε τις συµβουλές τους. 

Έτσι, όχι µόνο θα έχει η αυτοκρατορία άξιο βασιλέα αλλά και είναι ο ιδεωδέστερος 

τρόπος να τιµήσουν αυτόν τον ίδιο. Η µνήµη του ανδρός διαιωνίζεται µέσα από τα 

παιδιά του. Ο Κόµοδος πρέπει να γίνει άξιος γιος αξίου πατρός.  

τοια�τα δ� συµβουλεύοντες  α�τ�, κα� �ν �κούει  παρ�ν 

�ποµιµνήσκοντες, �µ�ν τε α�το�ς κα� π�σιν �ριστον �ποδείξητε 

βασιλέα, τ� τε �µ� µνήµ� χαριε�σθε  τ� µέγιστα, ο�τω τ� µόνως 

αϊδιον α�τή ποι�σαι δυνήσεσθε.573

 

 Κατόπιν, κουρασµένος ο αυτοκράτορας, έγειρε στην κλίνη και έχασε τις 

αισθήσεις του. Πριν, ωστόσο, απευθυνόµενος στον χιλίαρχο της φρουράς του: 

«�πελθε πρ�ς τ�ν �νατέλλοντα . », είπε,  «�γ� γ�ρ �δη δύοµαι»574 

και µε αυτό τον τρόπο νοµιµοποίησε τον διάδοχο. Οι παρευρισκόµενοι κατάλαβαν το 

επικείµενο τέλος και άρχισαν να θλίβονται, ενώ µερικοί ανάµεσά τους δεν κατάφεραν 

να µην αρχίσουν το θρήνο. Μία µέρα αργότερα παρέδωσε το πνεύµα, βυθίζοντας σε 

πένθος ολόκληρη την αυτοκρατορία575. Τα της κηδείας ανέλαβε ο Κόµοδος. 

Στην περιγραφή του Ηρωδιανού, αλλά και εν πολλοίς στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο του ∆ίωνα, απ' όπου δανειστήκαµε τις πληροφορίες, είναι εντυπωσιακή η 

ηρεµία, η νηφαλιότητα του αυτοκράτορα  µπροστά στο θάνατο. Εκείνο που τον 

ενδιέφερε ήταν να µην αφήσει ανοιχτούς λογαριασµούς µε τη ζωή, να φροντίσει να 

επιλυθούν όλα τα ζητήµατα που ήταν επείγοντα. Σηµάδια αγωνίας στο λόγο του δεν 

                                                           
573 Ηρωδιανός,  Ι. 4, 6. 

574 ∆ίων Κάσσιος, LXXII, 34, 1. 

575 Ι, 4,7. 
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θα βρούµε ούτε θα τον ακούσουµε να αναφέρεται στο βίωµα του επικείµενου 

θανάτου του. Λέξεις που να δηλώνουν θάνατο στο λόγο του δεν υπάρχουν. Λες και ο 

θάνατος είναι απών. Αυτό ακριβώς το στοιχείο εντυπωσιάζει και τον συγγραφέα της 

Historia Augusta, o Αυρήλιος έµοιαζε να περιφρονεί το θάνατο, «ridens res humanas, 

mortem autem contemnens»576 . Το µόνο στοιχείο που υποβάλλει µια αίσθηση 

αγωνίας  το βρίσκουµε στη φράση περί έλλειψης της πατρικής αυθεντίας απ’ τη ζωή 

του Κόµοδου.  Θα µπορούσε να θυµηθεί κανείς τις στωικές καταβολές της σκέψης 

του  Μάρκου Αυρήλιου. Όµως φτάνει αυτό;  

Τα κείµενα µας επιτρέπουν να συναγάγουµε πως Μάρκος Αυρήλιος την ώρα 

του θανάτου του λειτούργησε µε µια διπλή πατρική ιδιότητα: πατέρας προς το γιο του 

και διάδοχό του και πατέρας προς την αυτοκρατορία του. Και δεν έχουµε λόγους να 

τα αµφισβητήσουµε. Μάλιστα προφανώς τα ζητήµατα της τελευταίας τον 

απασχολούσαν περισσότερο, αφού σε ό, τι αφορούσε στο γιο του νοιαζόταν όχι τόσο 

σε σχέση µε τον Κόµµοδο ως πρόσωπο αλλά ως διάδοχο του θρόνου και µελλοντικού 

ηγεµόνα της Ρώµης. Νοιαζόταν  επίσης και για την υστεροφηµία του όχι σε σχέση µε 

το έργο του αλλά µε το γιο του. Ο γιος είναι µνηµείο του πατέρα του.  

Τη σηµασία αυτού του ζητήµατος την βρίσκουµε στο θάνατο του Σεπτίµιου 

Σεβήρου. Η φλύαρη σε ανεκδοτολογικό υλικό Historia Augusta λέει πως την ώρα του 

θανάτου του ο αυτοκράτορας χαιρόταν γιατί άφηνε πίσω του δυο γιους, για να 

κυβερνήσουν την αυτοκρατορία, και µάλιστα φυσικά τέκνα του από το γάµο του µε 

την Ιουλία, ενώ οι προκάτοχοί του άφησαν µόνο παιδιά υιοθετηµένα577. Αυτό που 

                                                           
576 [περιγελώντας τα ανθρώπινα αλλά και το θάνατο περιφρονώντας], Scriptores, Historiae Augustae, 

“Marcus Antoninus” XXVIII, 4. 

577 Scriptores Historiae Augustae, “Severus”, XX, 1-3. Πβ. Ευσέβιος, Εις τον βίον Κωνσταντίνου 

βασιλέως, Λόγος 4ος , 71, 2 in Ευσεβίου Καισαρείας, Ιστορικά ∆΄ τ. , Πατερικαί Εκδ. Γρηγόριος ο 

Παλαµάς, Θεσσαλονίκη, 1982, σ. 520. 
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ενδιαφέρει εδώ δεν είναι αν όντως έτσι έγιναν τα πράγµατα αλλά πως ο συντάκτης 

του κειµένου θεώρησε και αυτός ως υποχρέωσή του να εντάξει στην περιγραφή του 

θανάτου και το θέµα της διαδοχής. 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Αδριανού. Ακολουθώντας την παράδοση 

των αυτοκρατόρων που δεν είχαν δικά τους παιδιά, υιοθέτησε τον   L. Ceionius 

Commodus (L. Aelius Caesar) και τον Arrius Antoninus, τον επωνοµασθέντα Ευσεβή 

(Antoninus Pius)578. Ο πρώτος, φηµισµένος για την οµορφιά του, γαµπρός του 

Νιγρίνου που το όνοµά του εµπλέκεται σε κατηγορία συνωµοσίας579, πέθανε το 138, 

πριν τον Αδριανό, χωρίς φυσικά να προλάβει να βασιλέψει. Αντίθετα, ο δεύτερος 

κυβέρνησε µε σωφροσύνη για πολλά χρόνια. Φαίνεται µάλιστα πως η επιλογή ήταν 

λίαν επιτυχής, γιατί ο Αντωνίνος Πίος αποδείχτηκε όχι απλώς ένας συνετός 

αυτοκράτορας αλλά και ένας φιλόστοργος γιος: αν δεχτούµε την πληροφορία της 

Historia Augusta, εναντιώθηκε στις προσπάθειες του Αδριανού να αυτοκτονήσει580. 

Ωστόσο είναι στο παρακάτω γεγονός που φαίνεται η σηµασία που δίνει ένας 

αυτοκράτορας καθώς νιώθει το θάνατο να πλησιάζει στην εκλογή του διαδόχου του, 

πόσο βαθιά είναι η επιθυµία του να τον διαδεχθεί αυτός που επέλεξε ο ίδιος και 

τίποτε να µην ανατρέψει την απόφασή του. Ενσωµατώνει τη διαδοχή στην ηγεµονία 

του, αποτελεί µια από τις τελευταίες, ίσως την τελευταία πράξη της ηγεµονίας του, 

συνεχίζει την ηγεµονία µέσα από το διάδοχό του ή καλύτερα µέσα από την διαδοχή. 

Ο Αδριανός υποχρέωσε τον γέροντα γαµπρό του, το Σερβιανό, να αυτοκτονήσει, για 

                                                           
578 Για το προσωνύµιο «Ευσεβής», M. Grant,  op. cit. , σ. 12. 

579 ∆ίων Κάσσιος,  LXIX, 2, 5-6. 

580 Scriptores Historiae Augustae, “Hadrianus”, XXIV. 
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να µην διεκδικήσει το θρόνο, ενώ  εκείνος ο ίδιος τον είχε σκεφτεί αρχικά ως πιθανό 

διάδοχό του581 αλλά µετά άλλαξε γνώµη: 

Sub ipso mortis tempore et Servianum nonaginta annos agentem, ut supra dictum est, ne sibi 

superviveret atque, ut putabat, imperaret.582

Την φροντίδα για την τύχη της Ρώµης την βλέπουµε και στο θάνατο του 

διαδόχου του Αδριανού, του Αντωνίνου του Ευσεβούς, το 161. Ένα βαρύ δείπνο και 

µια αρρώστια που µπορεί να σχετίζεται µ’ αυτό ή το δείπνο να την επιδείνωσε, τον 

κατέβαλλαν και τον έριξαν  εµπύρετο στο κρεβάτι. Κατάλαβε αµέσως ότι η ζωή του 

ήταν πλέον µετρηµένη και κάλεσε γύρω του τους άρχοντες. Πρώτο µέληµά του ήταν 

να τακτοποιήσει το ζήτηµα της διαδοχής: εµπιστεύθηκε την αυτοκρατορία στον στο 

Μάρκο Αυρήλιο. Για να επικυρώσει το γεγονός του έδωσε επίσης και το χέρι της 

κόρης του. Ίσως µε αυτό ο συντάκτης της βιογραφίας του να θέλει  να δείξει και την 

ανθρώπινη πλευρά, ίσως να υπαινίσσεται δηλαδή  πως, επίσης, εκτός από την 

αυτοκρατορία, νοιαζότανε και για την κόρη του, στην οποία άφησε και την 

προσωπική του περιουσία583, ωστόσο πρόκειται κυρίως για ένα εύσχηµο τρόπο 

νοµιµοποίησης της  διαδοχής.  Τον απασχολούσε τόσο η αυτοκρατορία ώστε, 

κλινήρης και σε κατάσταση παραληρήµατος, ο Αντωνίνος ο Ευσεβής µιλούσε 

συνέχεια για πολιτικά ζητήµατα και για κάποιους ηγεµόνες µε τους οποίους είχε 

κακές σχέσεις: 

                                                           
581 ibid.,XXIII,  3. 

582  [Λίγο πριν πεθάνει, κάλεσε τον Σερβιανό, που ήταν τότε 90 ετών γέροντας, να αυτοκτονήσει, όπως 

είχε  πριν ειπωθεί, για να µην µπορέσει ο Σερβιανός να ζήσει ύστερα από το θάνατό του και, όπως 

νόµιζε, να γίνει αυτοκράτορας] ibid., XXV, 8. 

583 Scriptores Historiae Augustae, “Antoninus Pius” XII, 1-5 και 8. 
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alienatus in febri nihil aliud quam de re publica et de iis regibus quibus irascebatur locutus 

est.584

  Για να επιστρέψουµε στο θάνατο του Μάρκου Αυρηλίου, είναι επίσης 

σηµαντικό να σηµειώσουµε την οµάδα των προσώπων που περιβάλλει τον θνήσκοντα 

βασιλέα και οι οποίοι τον ακούν µε προσοχή και θλίβονται και θρηνούν (κατά το 

κείµενο, ειλικρινώς). Ο λόγος του θνήσκοντος είναι ιερή παρακαταθήκη. οφείλουν, 

όχι απλώς να τον ακούσουν αλλά και να ικανοποιήσουν τα αιτήµατά του. Τέλος ο 

θνήσκων διακόπτει για λίγο (εδώ για µια ολόκληρη ηµέρα) την επαφή του µε το 

περιβάλλον, στρέφεται µέσα του, ίσως για να ξεκουραστεί, να αναλάβει δυνάµεις για 

να αντιµετωπίσει τη µετάβαση στον άλλο κόσµο και να κάνει νοερό απολογισµό της 

ζωής του. Αυτό το στοιχείο, της στροφής προς τον εαυτό λίγο πριν το θάνατο, το 

βρίσκουµε συχνά στις περιγραφές θανάτων της εποχής και σχεδόν πάντα αργότερα585 

και δεν αποτελεί ίδιον αποκλειστικώς των αυτοκρατορικών θανάτων. 

Βέβαια ο θάνατος κάθε αυτοκράτορα που πεθαίνει από φυσικά αίτια δεν 

ακολουθεί ακριβώς την ίδια πορεία. Θα ήταν παράλογο να πιστέψει κανείς πως 

υπάρχει ένα µοντέλο που ο επιθάνατος έχει κατά νου και φροντίζει, για κάποιους 

λόγους, να το πραγµατώσει. Τα πράγµατα των ανθρώπων τα χαρακτηρίζει η 

πολυµορφία και η διαφορά. Την οµοιότητα την επιβάλλουν πολλές φορές τα κείµενα 

που διασώζουν τις πληροφορίες που µας ενδιαφέρουν ή ο τρόπος που εµείς τα 

                                                           
584 [κι ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εµπύρετου παραληρήµατος δεν µιλούσε παρά για τις υποθέσεις 

του κράτους και για κάποιους ηγεµόνες µε τους οποίους ήταν θυµωµένος], ibid., XII, 6-7. 

585 Πβ.   Στο Le roman de la table ronde  το θάνατο του Galaad. Αφού είδε το όραµα του Graal , 

προσευχήθηκε, µετέλαβε, αποχαίρετησε κάποιους  φίλους, άφησε οδηγίες σε κάποιους άλλους και 

τέλος “επέστρεψε, γονάτισε µπροστά στο ασηµένιο τραπέζι  και σε λίγο η ψυχή του εγκατέλειψε το 

σώµα του. Σηµαντικές οι παρατηρήσεις του Philippe Ariès στο βιβλίο του Ο άνθρωπος ενώπιον του 

θανάτου (1997), τ. 1, "Η εποχή των κοιµωµένων", σσ. 24-56). 
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διαβάζουµε. Όπως και να έχει, η έγνοια του διαδόχου και της τύχης της 

αυτοκρατορίας είναι παρούσα στις περιγραφές τέτοιων θανάτων. Εννοείται βεβαίως 

πως δεν περίµενε εκείνη την ύστατη ώρα για να ορίσει διάδοχο ο αυτοκράτορας, 

όµως οι περιγραφές του θανάτου των αυτοκρατόρων επιµένουν να την 

περιλαµβάνουν. Μάλλον προσθέτει δραµατικότητα και ταιριάζει µε τη θεατρικότητα 

που περιβάλλει τον αυτοκρατορικό θάνατο. Στην επιθανάτια κλίνη παίζεται ένα 

ολοκληρωµένο δράµα, λένε αυτές οι πηγές, αν τις διαβάσουµε µε ένα ορισµένο 

τρόπο.   

Ας παρατηρήσουµε, σε αντίθεση, τον τρόπο µε τον οποίο ο Ρωµαίος 

Σουητώνιος έναν αιώνα πριν παρουσιάζει το θάνατο του Αυγούστου και την 

παρουσία κοντά στον επιθάνατο ηγεµόνα του διαδόχου του, Τιβέριου. Ο Αύγουστος  

πέθανε λίγες µέρες πριν φτάσει τα 76 του χρόνια. Ήταν άρρωστος από καιρό και έξω 

από την πόλη Νώλα  η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Κατάλαβε πως το τέλος ήταν 

κοντά και ζήτησε να του φέρουν τον Τιβέριο. Έµεινε µόνος µαζί του για ώρα και 

συζήτησε πολλά, όλα µυστικά. Κανείς δεν έµαθε τι είπαν µεταξύ τους. Από κείνη τη 

στιγµή ως την ώρα του θανάτου δεν ασχολήθηκε µε πολιτικά και στρατιωτικά 

θέµατα586.  Η διαδοχή στην παραπάνω περιγραφή δεν αποτελεί µέρος της διαδικασίας 

του θανάτου, όµως και εδώ έχουµε τα τρία µέρη της διαδικασίας. 

Ακόµα και στην περιγραφή του θανάτου ενός χριστιανού αυτοκράτορα,  του 

Μ.  Κωνσταντίνου, όπως παρουσιάζεται από τον Ευσέβιο, ακολουθείται το ίδιο 

µοντέλο: άρρωστος ο αυτοκράτορας, βρίσκεται στην Ελενόπολη της Βιθυνίας. 

Παρακολουθεί λειτουργίες στο ναό των Μαρτύρων και προσεύχεται. Όταν 

καταλαβαίνει ότι πλησιάζει το τέλος του, αποφασίζει ότι πρέπει να καθαρθεί από τα 

αµαρτήµατα που διέπραξε στη  ζωή του. Πεπεισµένος ότι το βάπτισµα θα σώσει την 

                                                           
586 Σουητώνιος, "Αποθεωµένος Αύγουστος",  C, 1. 
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ψυχή του, εξοµολογείται και βαπτίζεται. Για λίγες µέρες, και αφού µεταφέρθηκε στη 

Νικοµήδεια, ασχολείται µε θρησκευτικά ζητήµατα και χαίρεται για το βάπτισµα, τον 

απασχολεί κυρίως η σωτηρία της ψυχής του. Όµως τις ώρες που προηγούνται του 

θανάτου του, αρχίζει να τακτοποιεί τα ζητήµατα της αυτοκρατορίας: φροντίζει για 

ένα ετήσιο επίδοµα των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης, εµπιστεύεται την 

αυτοκρατορία στα χέρια του γιου του και γενικά φροντίζει ώστε όλα να πάρουν το 

δρόµο τους, σύµφωνα µε τον τρόπο που αυτός πιστεύει ως τον καλύτερο. Την ηµέρα 

του θανάτου του, έχοντας κλείσει όλους τους λογαριασµούς του µε τον κόσµο, 

πεθαίνει µε την ψυχή καθαρή παραδοµένη στο Θεό του, λέει ο Ευσέβιος. 

Το ότι ο Ευσέβιος υπερβάλλει το χριστιανικό στοιχείο στην περιγραφή του 

και δίνει µια ιδιαίτερη οπτική στην αφήγηση, για το ζήτηµα που µας ενδιαφέρει, δεν 

αλλάζει και πολύ τα πράγµατα. Ούτε το περίφηµο ζήτηµα του βαπτίσµατος 

χρειάζεται να µας απασχολήσει.  Με δεδοµένη την ιδιαίτερη συµπάθεια του 

χριστιανού συγγραφέα προς τον αυτοκράτορα, και άρα τη µεροληψία της 

προσέγγισης, αυτό που παρατηρούµε και στην περίπτωση του Κωνσταντίνου είναι 

πως έχουµε πάλι το ίδιο µοντέλο θανάτου: ο καλός αυτοκράτορας φροντίζει για τα 

θέµατα της αυτοκρατορίας και έπειτα, στρέφεται στον εαυτό του ώστε να 

µεταµεληθεί και να πεθάνει ήσυχος για την ψυχή του.  

Tα κείµενα προσπαθούν να διαµορφώσουν µια αντίληψη για την ώρα του 

θανάτου τέτοια που να φαίνεται µια πορεία από τα έξω προς τα µέσα. Ο 

αυτοκράτορας είναι δηµόσιο πρόσωπο ως την τελευταία στιγµή, το κύριο µέληµά του 

είναι η ζωή και το µέλλον της αυτοκρατορίας. Ο θάνατός του το τονίζει αυτό. Η 

στιγµή ωστόσο που η ζωή εγκαταλείπει το σώµα του είναι ιδιωτική. Λες και ο 

θάνατος αφαιρεί στιγµιαία κάθε άλλη ιδιότητα, απογυµνώνει τον άνθρωπο από τα 

αξιώµατα και τη θέση του, επιβάλλει αυτό που ο Λουκιανός έδειξε τόσο σκληρά και 
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εύστοχα στους Νεκρικούς ∆ιαλόγους  του, την αναπόφευκτη ισότητα  του τάφου, τη 

σκελετική δηµοκρατία του θανάτου:  

Μένιππος: Πο� δα� ο� καλο� � α� καλα�, �ρµ�; ξενάγησόν µε 

νέηλυν �ντα 

Ερµής: Ο� σχολ� µεν, � Μένιππε .  πλ�ν κατ' �κε�νο �πόβλεψον, 

�π� τ� δεξι�, �νθα � �άκινθος τέ �στ�ν κα� Νάρκισσος κα� Νιρε�ς 

κα� �χιλλε�ς κα� Τυρ� κα� �λένη κα� Λήδα κα� �λως τ� αρχα�α 

πάντα κάλλη 

Μεν.: �στ� µόνο �ρ� κα� κρανία τ�ν σαρκ�ν γυµνά, �µοια τ� 

πολλ�. 

Ερ.: Κα� µ�ν �κε�να �στ�ν � πάντες ο� ποιητα� θαυµάζουσι τ� 

�στ�, �ν σ� �οικας καταφρονε�ν.   587

Στο Μουσείο του Λούβρου φυλάσσονται δυο ασηµένια δοχεία που 

προέρχονται από την Ποµπηία κοσµούνται από σκηνές θανάτου (Εικ. 9). Σκελετοί 

κουβαλούν φαγητά και πιοτά, η ατµόσφαιρα θυµίζει συµπόσιο, ποιητές και 

φιλόσοφοι νεκροί  καλούν το  χρήστη να χαρεί τη ζωή του. Ο θάνατος εξισώνει και η 

απλή αλήθεια, πόσο σηµαντικό είναι να ζεις και να χαίρεσαι, πόσο λίγο αξίζουν 

πλούτη και αξιώµατα, αποκαλύπτεται γυµνή. Λες και εικονογραφείται µια αλήθεια 

που θέλει να παρουσιάζεται ως οικουµενική και διαχρονική που έχει εκφράσει αιώνες 

πριν ο Αρχίλοχος, ο οποίος µάλιστα βρίσκεται και ανάµεσα στις φιγούρες των 

αγγείων, παίζοντας λύρα.  

Ο� µοι τ� Γύγεω το� πολυχρύσου µέλει, 

ο�δ' ε�λέ πώ µε ζ�λος ο�δ' �γαίοµαι  

θε�ν �ργα , µεγάλης δ' ο�κ �ρέω τυραννίδος .   

�πόπροθεν γ�ρ �στιν �φθαλµ�ν �µ�ν.588

                                                           
587 Λουκιανού,  Νεκρικοί ∆ιάλογοι,  "Μενίππου και Ερµου" 5 (18)  αλλά και περί δύναµης, πλούτου  

και εξουσίας "Μενίππου και Αιακού", 6 (20),  Loeb. Η ιδέα εν γένει διάσπαρτη σε όλο το έργο. 
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Αµέσως µετά, ακαριαία θα λέγαµε, όλα επανέρχονται στη φυσική τους 

κατάσταση. Ο νεκρός κηδεύεται ως αυτοκράτορας και ίσως ποτέ δεν ήταν τόσο 

αυτοκράτορας όσο ακριβώς µετά το θάνατό του. Οι µεταθανάτιες τιµές, η αποθέωση  

και τα συµπαροµαρτούντα της,  το πιστοποιούν. Μετά το θάνατό του, λέει ο ∆ίων, ο 

Μάρκος Αυρήλιος « άλλα πολλά  έλαβε και χρυσους ες αυτό το συνέδριον έστη»589, 

ενώ ο Κόµοδος έκοψε νοµίσµατα για να τιµήσει το νεκρό αυτοκράτορα, µια πολύ 

διαδεδοµένη µεταθανάτια τιµή.  

Θα µπορούσε κανείς να αντιτάξει πως πρόκειται για την καταγραφή µιας 

απλής παρατήρησης .  κάποιος κλείνει τα µάτια και πεθαίνει. Ωστόσο ο τρόπος που 

παρατηρούµε, οι λεπτοµέρειες στις οποίες επικεντρώνουµε, τα στοιχεία που 

αποµονώνουµε και προβάλλουµε σε µια περιγραφή είναι αντικειµενικά; Η ίδια η 

επιλογή αίρει την αντικειµενικότητα της περιγραφής.  Ο ελέφαντας είναι ό,τι µπορεί 

να αγγίξει το χέρι του τυφλού.  

Από τον κόσµο των ζωντανών στον κόσµο των νεκρών υπάρχει, στα κείµενα 

που είδαµε, ένα διακριτό ενδιάµεσο στάδιο, αυτό του ετοιµοθανάτου, στο οποίο 

φαίνεται να δίνουν µια ιδιαίτερη σηµασία. Η στιγµή που θέλουν να αναδείξουν τα 

κείµενα που συζητήσαµε είναι  το τέλος του ενδιάµεσου σταδίου και το πέρασµα 

στην κατάσταση του νεκρού590. Η οριστικοποίηση του θανάτου επαναφέρει 

                                                                                                                                                                      
588 Αρχίλοχος, 22D=19W (Σκιαδά, Α., Αρχαϊκός Λυρισµός, σ. 86). 

589 ∆ίων Κάσσιος, LXXII, 34, 1 και  Grant, M., op. cit., σ. 63. 

590 Ο Van Gennep σην κλασική µελέτη του Les Rites de Passages (1909, παραποµπές στην έκδοση του 

1981) παρουσιάζει τον "κανόνα των τριών σταδίων", ο οποίος εµφανίζεται να ισχύει και στην 

περίπτωση του θανάτου (σσ. 209-215). Το ενδιάµεσο στάδιο, για το οποίο κάνει λόγο, το σύνορο 

ανάµεσα στη ζωή και στο θάνατο, η οριακή στιγµή, περιλαµβάνει την περίοδο από την ώρα που 

πλησιάζει ο θάνατος ως την οριστικοποίησή του και το τέλος του πένθους και φυσικά όλες τις 

τελετουργίες και τις τελετές που σηµαδεύουν αυτές τις διαδικασίες. Τη σηµασία του ενδιάµεσου 
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ισορροπίες και σταθερές που για ελάχιστο χρόνο πήγαν να διαταραχτούν. H ρητορική 

των κειµένων που ασχολούνται µε το θέµα, µας οδηγεί σε ένα τριµερές σχήµα 

παρουσίασης του θανάτου αν και µε πολλές και ενδιαφέρουσες παραλλαγές:               

α. προµηνύµατα θανάτου και συνειδητοποίηση του πλησιάσµατος του τέλους, 

συγκέντρωση των οικείων και των συνεργατών γύρω από τον επιθάνατο για τις 

τελευταίες σκέψεις, έγνοιες κι εντολές –φροντίδα του επιθανάτου για το µέλλον της 

οικογενείας του και της δηµόσιας ζωής-  β. αποµόνωση του θνήσκοντος, στροφή 

στον εαυτό, ενδοσκόπηση, αυτοσυγκέντρωση και γ. θάνατος και ό,τι τον ακολουθεί. 

Αυτό µάλιστα φαίνεται, αν συγκρίνουµε µε περιγραφές θανάτων 

αυτοκρατόρων ή, εν γένει, αρχόντων, που οι πηγές µας δεν συµπαθούν .  βλέπουµε σ' 

αυτές συχνά να υπεισέρχεται ένα στοιχείο αγωνίας και πόνου, ενώ το ενδιάµεσο 

στάδιο, αυτό της αυτοσυγκέντρωσης πριν την τελευταία πνοή, είτε λείπει θεαµατικά 

είτε µετατρέπεται σε  ώρα αγωνίας. Επίσης υπάρχει η µοναξιά του ετοιµοθάνατου. 

Είτε όλοι τον εγκαταλείπουν είτε όσοι υπάρχουν γύρω του δεν είναι για να τον 

θρηνήσουν αλλά γιατί αναµένουν µε χαρά το θάνατό του (µερικές φορές τον 

επισπεύδουν κιόλας). 

Αν και για τον Τιβέριο υπάρχουν υποψίες ότι µπορεί να µην πέθανε µε φυσικό 

θάνατο αλλά να δολοφονήθηκε591, ωστόσο, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι 

                                                                                                                                                                      
σταδίου, του ορίου ανάµεσα σε δύο καταστάσεις, ανέδειξε ωστόσο πραγµατικά ο Victor Turner στο 

δοκίµιό του "Bewixt and between: The Liminal Period in Rites de Passage" (στο Τhe Forest of 

Symbols, (1970), σσ. 93-111) 

591 «Μερικοί νοµίζουν ότι ο Γάϊος [Καλλιγούλας} του είχε δώσει ένα αργό εξοντωτικό δηλητήριο. 

άλλοι πάλι ότι, κατά την περίοδο της ανάρρωσης του, ύστερα από ένα αναπάντεχο πυρετό, είχαν 

αρνηθεί να του δώσουν φαγητό όταν το ζήτησε. κι άλλοι πιστεύουν ότι τον έπνιξαν µε µαξιλάρι        

[… …] Σουητώνιος, Τιβέριος,LXXIII, 2. 
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σωστό, ο Τιβέριος πέθανε µε τον εξής τρόπο, σύµφωνα µε τον Σουητώνιο, που 

αντιγράφει τον Σενέκα: 

 όταν κατάλαβε το τέλος του, έβγαλε το δαχτυλίδι του, σαν να σκόπευε να το παραδώσει σε 

κάποιον, και το κράτησε για λίγο, ύστερα όµως το ξανάβαλε στο δάχτυλό του και, κρατώντας 

σφιχτά το αριστερό του χέρι, παρέµεινε ξαπλωµένος πολλή ώρα χωρίς να κινείται. ξαφνικά 

φώναξε τους ακολούθους του και, επειδή κανείς δεν του αποκρινόταν, σηκώθηκε, οι δυνάµεις 

του όµως τον εγκατέλειψαν και, καθώς έκανε λίγα µόνο βήµατα µακριά από το κρεβάτι του, 

έπεσε νεκρός.592  

Ποιος ήταν ο αυτόπτης µάρτυρας που µετέδωσε την πληροφορία, δεν 

γνωρίζουµε. Ίσως να είναι και η φαντασία του Σενέκα που έπλασε τη δραµατική 

λεπτοµέρεια. Εκείνο που έχει περισσότερη σηµασία είναι η ανάγκη να ειπωθεί µια 

τέτοια λεπτοµέρεια, όπως είναι η ιστορία µε το δαχτυλίδι. Οι διαφορές απ’ τις άλλες 

περιπτώσεις είναι προφανής. Μοναξιά περιβάλλει τον αυτοκράτορα την ώρα του 

θανάτου, ενώ αυτός είναι επικεντρωµένος στον εαυτό του. Ο θάνατός του είναι 

εγωιστικός. ∆εν σκέφτεται την αυτοκρατορία ούτε τα θέµατα  διαδοχής αλλά ούτε και 

κάποιο πρόσωπο για το οποίο να ανησυχεί.  

Ο Τιβέριος είναι απ’ τις ελάχιστες περιπτώσεις που παρουσιάζονται εν είδει  

τυράννων από τις πηγές, οι οποίοι  πέθαναν µε τρόπο προσοµοιάζοντα σε φυσικό 

θάνατο. Οι περισσότεροι, ως είναι αναµενόµενο,  έχασαν βίαια τη ζωή τους, 

δολοφονηµένοι ή αυτοκτονούντες καθ' υποχρέωσιν. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, 

όµως,  το εγωιστικό στοιχείο είναι φανερό. Τι άλλο από αυτό µπορεί να είναι η 

τελευταία φράση του Νέρωνα, αν µας τη σώζει σωστά ο Σουητώνιος, «αυτή είναι 

αφοσίωση!»593 ; Ο Νέρωνας τη στιγµή του θανάτου του δεν σκέφτεται την 

                                                           
592 Σουητώνιος "Τιβέριος", ,LXXIII, 2. 

593 Το ίδιο και η πολυθρύλητη "� Ζε�, ο�ος τεχνίτης παραπόλλυµαι" (∆ίων 

Κάσσιος,LXIII, 29, 2) που και ο ∆ίων Κάσσιος µε σκεπτικισµό πάντως αναφέρει. Ενώ η µοναξιά του 
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αυτοκρατορία, είναι απολύτως και εγωιστικά στραµµένος στον εαυτό του και η 

τελευταία του φράση, στην οποία συνήθως αναζητάµε αποστάγµατα πείρας και 

σοφίας από τη ζωή του θνήσκοντος ηγεµόνος,  ο Νέρωνας δεν µετατρέπει σε λόγο 

παρά µια φράση που δείχνει αυτό που  περίµενε από τους άλλους όλη του τη ζωή: 

αφοσίωση και αποδοχή. 

Σε παλαιότερα κείµενα, ας πούµε στην επική ποίηση ή στην τραγωδία, είτε, 

για να µην ξεφύγουµε από το είδος των κειµένων που µας απασχόλησαν κατά κύριο 

λόγο ως εδώ και αναγκαστούµε να υπεισέλθουµε σε προβληµατισµούς σχετικούς µε 

τις συµβάσεις κάθε είδους ξεχωριστά, σε ιστορικά κείµενα, στον Ηρόδοτο, στο 

Θουκυδίδη, ακόµα και στον Ξενοφώντα, δεν διαφαίνονται παρόµοιες τάσεις594. Τα 

ιατρικά κείµενα της περιόδου επίσης δεν ασχολούνται µε το θέµα: εκεί ο θάνατος 

είναι η κατάληξη µιας ασθένειας που δεν µπόρεσε να θεραπευτεί. Οι γιατροί (σ’ 

όποια σχολή της αρχαιότητας κι αν ανήκουν)  επικεντρώνουν σ’ αυτό που τους 

ενδιαφέρει κυρίως, στο σώµα και στη συµπτωµατολογία της ασθένειας. Ας πάρουµε 

ένα παράδειγµα, σχεδόν στην τύχη, από τον Αρεταίο: 

τρόπος δ� θανάτου ο�κτιστος .  πόνος µ�ν δριµ�ς κα� θερµ�ς, �ς 

�π’ �νθρακος .  �ναπνοή κακή.  �ναπνέουσι γ�ρ �δωδός σηπεδόνα 

κρατερ�ν, τ� α�τό δ� πάλιν ξυντόµως <�ς> τ�ν θώρηκα �µπνέουσι . 

 �σηρο� �ς µηδ� �ωυτέων τ�ν �δµ�ν �νέχεσθαι .  �χρο� � πελιδνο� 

                                                                                                                                                                      
Νέρωνα τονίζεται από τον ιστορικό µε την αναφορά στη φράση του αυτοκράτορα "�γ� µόνος 

ο�τε φίλον ο�τε �χθρ�ν �χω" (ibid.) στον Ζωναρά (11,13) "�γ� µόνος". 

594 Η περιγραφή του θανάτου του Λεωνίδα από τον Ηρόδοτο είναι ενδεικτική "Κα� Λεωνίδης τε  

�ν τούτ� τ� πόν� πίπτει �νήρ γενόµενος �ριστος" (Η, 224). Με παρόµοιο τρόπο ο 

Θουκυδίδης µας πληροφορεί τον θάνατο του Περικλή. Λέει απλώς πως έζησε δύο χρόνια και έξι µήνες 

από τότε που άρχισε ο πόλεµος και πως η ορθότης των προβλέψεών του φάνηκε ακόµη καλύτερα µετά 

το θάνατό του (Β, 64-65). Μια εκτενής αναφορά που έπεται της ανακοίνωσης του θανάτου, είναι η 

κρίση του ιστορικού για τον πολιτικό. 
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τ� πρόσωπα .  πυρετο� �ξέες .  δ�ψος, �ς �κ πυρ�ς, τ� δ� ποτ�ν 

ο� προσίενται δέεϊ τ�ν �µπόνων [… …] βρόγχος, �φωνίη. Κα� τάδε 

�π� τ� κάκιον �πείγει, �στε �θρόον καταπεσόντες �ς τ�ν γ�ν 

�ξέλιπον.595  

Ο θανατος για τον Αρεταίο είναι αυτό: "�θρόον καταπεσόντες �ς 

τ�ν γ�ν �ξέλιπον". Τελεία. Το ασθενούν υποκείµενο (το αντικείµενο καλύτερα 

της ασθένειας) –απαλλαγµένο από κάθε κοινωνικό προσδιορισµό- αρρωσταίνει, 

περνάει ένα-ένα τα στάδια της ασθένειας, αν η ιατρική θεραπεία δεν καταφέρει να 

ανακόψει σε κάποιο στάδιο την πορεία της, και πεθαίνει. Η θεαµατικότητα του 

θανάτου δεν ενδιαφέρει ένα γιατρό. Και γιατί θα έπρεπε; Ο θόρυβος που κάνει από 

µόνη της η ασθένεια είναι αρκετός. Το θέαµα του οδυνωµένου σώµατος το ίδιο. Έτσι, 

η περιγραφή, για παράδειγµα,  της κατάληξης από ηπατικές ασθένειες είναι κοφτή: 

«ηδε των εν ήπατι παθέων η τελευτή γίγνεται. Ην δε εµπυέη 

το ηπαρ, [… …] µείρακες και οι µέσφι ακµης ησσον γυναικες 

προφάσιες δε ακρασίη και νουσος µακρή, µάλιστα επί 

δυσεντερίη και ξυντήξεσι . και γαρ δη και τουσδε 

�κίκλησκον ξυντηκτικούς, το�ς �π� �λκεσι �πατος �σχνούς 

�ποθνήσκοντας»596  

*** 

 Με τη σκέψη στραµµένη στο µέλλον της κοινότητας, µε την έγνοια του 

µέλλοντος της κοινότητας, δεν πεθαίνουν µόνο οι άρχοντες και οι αυτοκράτορες αλλά 

και οι ηγετικές προσωπικότητες των χριστιανών. Ο Παχώµιος, για παράδειγµα, την 

ώρα του θανάτου του νοιάζεται ιδιαιτέρως για την τύχη της µονής του και στην 

                                                           
595 Αρεταίος, Περί αιτιών και  σηµείων οξέων παθων, Α, 9, 5-6 (το κεφάλαιο αφορά τα έλκη των 

αµυγδαλών). 

596 Αρεταίος, Περί αιτιών και σηµείων χρονίων παθων, Α, 13, 8.  

 312



περιγραφή του θανάτου του ενσωµατώνεται, ακριβώς όπως ήδη το έχουµε δει, η 

διαδοχή του στην ηγεσία της µονής:   

Πρ� δύο �µερ�ν τ�ς α�το� τελειώσεως συγκαλεσάµενος  α�το� πάντα 

τ�ν θε�ον κατάλογον, �φη α�το�ς .  "�γ� µ�ν �δελφο� τ�ν �δ�ν 

τ�ν πατέρων πορεύοµαι . �ρ� γ�ρ �µαυτ�ν καλούµενον �π� το� 

Κυρίου. �µε�ς µ�ν µνηµονεύοντες �ν �κούσατε  �ε� παρ' �µο� 

παραινέσεων , νήφετε �ν π�σι .  κα� µηδεµι� �στω �µ�ν κοινωνία  

πρ�ς τ�ν �ριγένους � Μελετίου  �ρείου � τ�ν λοιπ�ν χριστοµάχων 

α�ρεσιν � �λλων �ν �µ�ν διεστειλάµην . Μετ� τούτων δ� 

συνδιάγειν  σπουδ� �στω �µ�ν τ�ν �φελούντων �µ�ν τ�ς ψυχ�ς. �γ� 

γ�ρ �δη σπένδοµαι κα� � καιρ�ς τ�ς �µ�ς �ναλύσεως �φέστηκεν. 

�κλέξασθαι δ� �π' �µο� κα� τ�ν δυνάµενον µετ� Θεόν �ρχειν �µ�ν. 

�γ� µέντοι ε�ς το�το Πετρωνίου δοκιµώτερον ο�χ �ρ�. �µέτερον δ� 

�στι τ� συµφέρον �κλέξασθαι". �ποδεξαµένων δ� κα� α�τ�ν τ�ν 

συµβουλ�ν  το� πατρ�ς -κα� γ�ρ �ν δυνατ�ς τ� πίστει, ταπειν�ς 

τ� φρονήµατι κα� �γαθ�ς  το�ς τρόποις -�ποίησεν �πέρ α�το� 

ε�χ�ν, δι� τ� κα� α�τόν �ρρωστο�ντα διάγειν �ν τ� καλουµέν� 

Χηνοβοσκείων µον�. Κα� α�τ·� µ�ν ε� κα� �πόντι, �µως τ�ν �ν 

Χριστ� παρέδωκαν �δελφότητα. Κα� �ποστείλας πρ�ς τ� 

παραγενέσθαι α�τόν, σφραγίσας δ� �αυτόν κα� �λαρ� τ� πρ�ς α�τόν 

�ποστέλλοντι �τενίσας �γγέλ� τ�ν �γίαν �κείνην �πέδωκεν ψυχήν 

τέσσαρες  κα� δεκάτη το� µαϊου µην�ς. Λαβόντες δ� τ� σ�µα ο� 

τούτου µαθητα�  κα� καθαρίως κηδεύσαντες, τ� �παύριον τε 

�γρυπνίαν �πιτελέσαντες , τ� �ξ�ς �θαψαν α�τόν �ν τ� �ρει.597

Ο Παχώµιος ξέρει πως το τέλος του έρχεται και δύο µέρες πριν την 

αναχώρησή του από τη ζωή, καλεί τους αδελφούς του της µονής, για να τους 

προετοιµάσει. Είναι φανερό πως τον απασχολεί η τύχη της µονής, όταν αυτός δεν θα 

είναι πλέον κοντά τους. Στο λόγο που τους απευθύνει , ο Παχώµιος τους εφιστά την 

                                                           
597 Santi Pachomii, Vita Altera, 88  στο Sancti Pachomii,  Vitae Graecae (1932) 
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προσοχή σε δύο πράγµατα: να µην ακολουθήσουν αιρετικές διδασκαλίες και να 

αποδεχθούν ως διάδοχό του στην ηγεσία της µονής τον εκλεκτό της επιλογής του, τον 

Πετρώνιο. Από µια πρώτη µατιά, φαίνεται πως δεν επιβάλλει αλλά µόνο προτείνει 

τον συγκεκριµένο µοναχό. Στην πραγµατικότητα, µάλλον δεν αφήνει περιθώρια 

αµφισβήτησης της επιλογής.  Οι υπόλοιποι αποδέχονται την πρόταση, κρίνοντας µε 

κολακευτικά λόγια τον προταθέντα, ουσιαστικά επικυρώνοντας την επιλογή του 

ηγουµένου και ο Παχώµιος του δίνει το χρίσµα µε µια προσευχή που επισηµοποιεί 

κατά κάποιον τρόπο την εκλογή του, ενώ ο ίδιος είναι απών.  Αφού τακτοποιήθηκε το 

θέµα κατά την κρίση του, ο Παχώµιος ατενίζει µακάριος πια το θάνατο. Το έργο των 

χειρών του βρήκε τον διάδοχο που του άξιζε. Οι οµοιότητες µε τα κείµενα που 

συζητούν θανάτους αυτοκρατόρων και δείχνουν την αγωνία τους και το ενδιαφέρον 

ους για την τύχη της αυτοκρατορίας είναι εµφανείς. Και ο χριστιανός ηγούµενος, 

όπως ο κοσµικός δηµόσιος άνδρας, νοιάζεται για το µέλλον της µοναστικής πολιτείας 

για την οποία µόχθησε και της οποίας το καταστατικό συνέταξε ο ίδιος598.  

*** 

Σε κανένα από τα παραδείγµατα που αναφέραµε, αλλά και σε πλείστα άλλα, ο 

επιθάνατος δεν ασχολείται φανερά µε την εξωτερική του εµφάνιση την ώρα του 

θανάτου. Ο  Αύγουστος µόνο, στη βιογραφία του Σουητώνιου,  ζήτησε να του φέρουν 

ένα καθρέφτη και µια χτένα και καλλωπίστηκε599. Ζήτησε κι αυτός να έρθουν κοντά 

                                                           
598 Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι αυτή η έγνοια δεν φανερώνεται σε όλες τις παραλλαγές του  Βίου  που 

έχουν διασωθεί. Στη  Vita Prima (ibid.), επί παραδείγµατι, ο Παχώµιος ασχολείται περισσότερο µε την 

ψυχή του, ζητεί συγχώρεση από τους αδελφούς του για τυχόν βλάβες που άθελά του τους προκάλεσε, 

ενώ µεγάλο µέρος της ενότητας που αφορά στο θάνατό του, αφιερώνεται στις αντιδράσεις που 

προκάλεσε αυτός ο θάνατος και στο θρήνο των µοναχών όλων των µονών της περιοχής. 

599 Σουητώνιος, "Aποθεωµένος Αύγουστος",  XCIX.  Η φροντίδα του Νέρωνα για την ακεραιότητα 

του νεκρού σώµατός του (είχε επιµείνει να φροντίσουν οι συνοδοί του να µην του πάρει κανείς το 
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του οι φίλοι του και τους «ρώτησε αν πίστευαν πως είχε παίξει όπως έπρεπε την  

κωµωδία της ζωής». Φαίνεται ότι ο Αύγουστος αντιλαµβάνεται τη θεατρικότητα του 

θανάτου του, όπως αντιλαµβάνεται την "κωµωδία της ζωής". Καταλαβαίνει πως 

πρέπει και µετά θάνατον να συνεχίσει να παίζει ένα ρόλο, πως ο θάνατός του είναι 

µέρος του ρόλου του και το νεκρό του σώµα οφείλει να λειτουργήσει ως ηθοποιός. 

 Έπειτα τους έδιωξε όλους και έσβησε τη στιγµή που φιλούσε τη γυναίκα του 

Λιβία και της ζητούσε να θυµάται αυτόν και το γάµο τους.  Ο Αύγουστος δεν 

περνάει, εµφανώς τουλάχιστον, το στάδιο της στροφής προς τον εαυτό λίγο πριν το 

θάνατο, ωστόσο στο δωµάτιό του την ώρα του θανάτου του, από πρόσωπα σηµαντικά 

γι’ αυτόν παρευρίσκεται µόνο η σύζυγός του. Αυτήν ήθελε δίπλα του, απ’ όλα τα 

οικεία πρόσωπα, για να τον συντροφέψει την ύστατη ώρα. Αν έτσι έγιναν τα 

πράγµατα, έχουµε µια επιβεβαίωση της αγάπης του Αυγούστου γι' αυτήν. Η Λιβία 

∆ρουσίλλα ήταν η τέταρτη σύζυγός του και η µόνη που δεν είχε παντρευτεί εξ αιτίας 

φανερών, τουλάχιστον, πολιτικών συµφερόντων και σκοπιµοτήτων600. ∆είχνει επίσης 

και το σεβασµό του Αυγούστου στη σχέση των συζύγων601. ∆ιατηρεί αµείωτο το 

ενδιαφέρον για µερικά πρόσωπα  . λίγο πριν σβήσει, ρώτησε κάποιους νεοφερµένους 

τα νέα της άρρωστης Λιβίλλας, κόρης του ∆ρούσου.  

*** 

Είναι εµφανής η προσπάθεια βιογράφων και ιστορικών να δείξουν πως ο 

καλός αυτοκράτορας -καλός σύµφωνα µε τα κριτήρια του γράφοντος πάντα-  πεθαίνει 

                                                                                                                                                                      
κεφάλι αλλά να αποτεφρωθεί ολόκληρος) δεν είναι αισθητική. Μάλλον προέρχεται από την 

θρησκευτική αντίληψη της εποχής ότι για την µετάβαση στον Άδη, δεν έπρεπε να διαµελιστεί το 

σώµα. Εν εναντία περιπτώσει, ο νεκρός δεν αναπαυόταν. (Σουητ., «Νέρων», XLIX, 4). 

600 Ibid, LXII. 

601 ∆εν ανεχόταν την ανάρµοστη συµπεριφορά και δεν δίστασε να τιµωρήσει σκληρά τις ίδιες του τις 

κόρες, όταν ανακάλυψε ότι  πρόσβαλλαν τους γάµους τους , ibid.,LXV-LXVI. 
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ήρεµος, δεν βασανίζεται ως να παραδώσει το πνεύµα, έστω κι αν έχει περάσει πριν     

Ο καλός θάνατος   ασθένεια. Άλλωστε οι ασθένειες δεν είναι 

µακροχρόνιες ( 7 ηµέρες για τον Μάρκο Αυρήλιο, 2 για τον Αντωνίνο Πίο, 

µακρύτερη αυτή του Αυγούστου, αλλά η επιδείνωσή της, που τον οδήγησε τελικά στο 

θάνατο, κρατά επίσης λίγο). Ο Αύγουστος καλοτύχιζε όσους είχαν εύκολους 

θανάτους και έναν τέτοιον αξιώθηκε ο ίδιος602.  

Φαίνεται ότι η θέση πως καλός θάνατος περιµένει τον ενάρετο έχει αρχίσει να 

παγιώνεται. Βέβαια ποιες οι διαστάσεις της έννοιας "ενάρετος" είναι ένα θέµα που 

θέλει µεγάλη συζήτηση. Ο ∆ίων, για παράδειγµα, µιλώντας για τον χαρακτήρα, το 

ήθος και την πολιτεία του Μάρκου Αυρηλίου, αυτοκράτορα για τον οποίο έχει θετική 

κρίση603, θεωρεί αναγκαίο να αναφερθεί πριν από όλα στη θεοσέβειά του, ως τη 

µεγίστη των αρετών του604. Έπονται η πειθαρχία, η επιµονή και η άσκηση, η 

φιλανθρωπία ('ευεργεσία', στην οποία αφιέρωσε ναό στο Καπιτώλιο), η εγκράτεια, η 

ανοχή, η επιείκεια . O Ηρωδιανός, πάλι µε τη σειρά του, προτάσσει την φροντίδα για 

την ανατροφή των παιδιών του, κάτι που δείχνει αυταπάρνηση εκ µέρους του 

Μάρκου Αυρηλίου, του οποίου πρώτο µέληµα είναι η ποιότητα του χαρακτήρα των 

απογόνων του άρα το µέλλον, είτε του οίκου του είτε, κατ' επέκτασιν, της 

αυτοκρατορίας του, υπονοεί ο Ηρωδιανός. Έπεται η φιλοµάθειά του και η σοφία του, 

η µέριµνά του για την προσωπική του πνευµατική ανέλιξη. Ακόµα και στα εγκώµια 

που ανακατεύονται µε τους θρήνους των παρευρισκοµένων γύρω από τον αρτιθανή 

αυτοκράτορα, ο Ηρωδιανός προτάσσει πάλι εκείνο που σχετίζεται µε την ανατροφή 

των παιδιών του ("πατέρα χρηστόν"). Οι υπόλοιπες αρετές ανακαλούνται κατόπιν: 

                                                           
602 ibid., XCIX, 2. 

603 "άριστα των εν κράτει τινι γενοµένων ηρξε" (∆ίων Κάσσιος, LXXII, 2). 

604 ∆ίων Κάσσιος, LXXII, 2. 
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αγαθή διακυβέρνηση, γενναιότητα κ.ά..  Ο ∆ίων προσπαθεί να δικαιολογήσει τον 

Αδριανό, στον οποίο καταλογίζει σκληρότητα που είχε ξεσηκώσει το λαό ή έστω 

µέρος του λαού εναντίον του. Ποιες αρετές προτάσσει για να απαλύνει την εικόνα 

του σκληρού και άδικου ηγεµόνα; Υπενθυµίζει ότι υπήρξε συχνά πολύ επιεικής και 

ιδιαίτερα µε αντιπάλους που είχαν παιδιά και πως η επιείκεια ήταν ανάλογη µε τον 

αριθµό των παιδιών, άρα εκτός από την προαναφερθείσα αρετή, είχε και σεβασµό 

στην οικογένεια605. Η αναξιόπιστη, γεµάτη ανεκδοτολογικό υλικό που αφορά κυρίως 

την ιδιωτική ζωή των προσώπων που βιογραφεί, Historia  Augustae, επιµένει στη 

δύναµη του Αδριανού ("leone manu sua occidit") και στα ευχάριστα συµπόσια που 

διοργάνωνε, στα οποία προσκαλούσε καλλιτέχνες (από µίµους της ατελλανής 

φάρσας606 µέχρι σπουδαίους καλλιτέχνες του λόγου ή του θεάµατος), πράγµατα 

αναµενόµενα από το είδος της βιογραφίας που είναι το έργο αυτό607. Για τον Σεπτίµιο 

Σεβήρο, ο Ηρωδιανός προτάσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη φροντίδα της 

στρατιωτικής ενδυνάµωσης και της εδαφικής εξάπλωσης της αυτοκρατορίας608, ενώ ο 

∆ίων τονίζει εµφατικά την πνευµατική του ρώµη ("δριµύτατος και ερρωµενέστατος") 

                                                           
605 ∆ίων Κάσσιος, LXIX, 23, 2. Του καταµαρτυρεί ωστόσο και µεροληψία. 

606 Τα έργα που ανήκουν στην  ατελλανή ή αλλιώς αγροτική φάρσα, πρόδροµο της commedia dell’ 

arte, είναι συνήθως µικρής έκτασης (300 – 400 στίχοι)  και σε αυτά τυποποιηµένοι  χαρακτήρες ( ο 

καυχησιάρης Bucco, ο απατεώνας Dossenus, ο ανόητος Macus κ.ά.) προκαλούν το γέλιο εµπλεκόµενοι 

σε εξωφρενικές φαρσικές καταστάσεις γεµάτες από  χοντροκοµµένα αστεία, υπονοούµενα αλλά και 

απροκάλυπτες αισχρότητες. Το ελληνικό αντίστοιχο, από το οποίο οι ειδικοί της ιστορίας του θεάτρου 

εικάζουν ότι µπορεί να επηρεάστηκε η ατελλανή φάρσα, είναι οι κατωιταλικοί φλύακες (Σολοµός, Α.,  

Θεατρικό Λεξικό, Κέδρος, 1989, Hartnoll, Ph.. Found, P., (eds), Πανεπ. της Οξφόρδης, Λεξικό του 

Θεάτρου, µτφρ. Ν. Χατζόπουλος, Νεφέλη, Αθήνα, 2000, Rose, H.J., Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας, 

µτφρ. Κ. Χ. Γρόλλιος, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1978, τ. Α΄, σσ.26-28). 

607 Historia Augustae, "Hadrianus", XXVI. 

608 Ηρωδιανός, ΙΙΙ, 15, 2-3. 
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και την αγάπη της µάθησης, και προχωρεί, µε µια σειρά από αντιθέσεις, που 

αντιπαραθέτουν ένα προτέρηµα σ' ένα ελάττωµα ή που δείχνουν τις δύο όψεις του 

νοµίσµατος µιας ιδιότητας του χαρακτήρα του Σεβήρου,  "φίλοις ουκ αµνήµων, 

εχθροις βαρύτατος", επίµονος, άνθρωπος που πάση θυσία θα τελείωνε αυτό που 

άρχιζε, προσπαθώντας να µη βλάψει και κυρίως να µη σκοτώσει αναίτια, 

δηµιουργικός κ.τ.λ609. Φαίνεται πως ο κάθε ιστορικός ιεραρχεί τις αρετές του 

αυτοκράτορα ανάλογα µε τα προσωπικά του κριτήρια, τις πολιτικές και πολιτειακές 

του πεποιθήσεις, τη σχέση του µε τον αυτοκρατορικό οίκο, την κοινωνική του θέση, 

τη σχέση του µε τον εκάστοτε αυτοκράτορα, αν γνωρίζει δηλαδή προσωπικά τον 

εκάστοτε αυτοκράτορα για τον οποίο µιλά και πόσο φιλικά διάκειται προς αυτόν, 

ποιο µέρος του έργου του θέλει να τονίσει ή άλλα στοιχεία. 

Για να γυρίσουµε στο θέµα µας, καλός θάνατος δεν σηµαίνει ωστόσο πάντα 

εύκολος θάνατος. Σηµαίνει κυρίως θάνατο µε γαλήνια συνείδηση, ότι ο επιθάνατος 

έχει πράξει το καθήκον του και φεύγει ήσυχος από τη ζωή. Σηµαίνει ενίοτε και 

παραδειγµατικός θάνατος. Ο Σενέκας στην 24η  επιστολή του προς το Λουκήλιο  

θυµάται µε θαυµασµό όλους εκείνους που αψήφησαν το θάνατο υπηρετώντας τα 

ιδανικά τους, ενώ στην 52η  επιστολή εκθειάζει  ως πράξη ήθους και γενναιότητας, ως 

παράδειγµα προς µίµησιν, την αυτοκτονία ενός γερµανού αιχµαλώτου που δεν άντεξε 

την ατίµωση να προσφέρει θέαµα στο φανατισµένο κοινό της αρένας και έστρεψε 

εναντίον το όπλο που κρατούσε για να πολεµήσει τον αντίπαλό του διερωτώµενος 

γιατί δεν το είχε σκεφτεί και πράξει νωρίτερα για να µην έχει υποστεί τόσους 

εξευτελισµούς και λοιδωρίες.  

Η έλευση του χριστιανισµού  παγίωσε ένα τύπο καλού θανάτου που ωστόσο 

είναι ένας θάνατος βίαιος: το θάνατο του µάρτυρα. ∆εν είναι ίδιον µόνο του 

                                                           
609 ∆ίων Κάσσιος, LXXVIII, 16. 
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χριστιανισµού ο θάνατος που έχει να κάνει µε την υπεράσπιση πεποιθήσεων και 

ιδανικών. Εκτός από το πολύ αυτονόητο παράδειγµα του στρατιώτη που δίνει τη ζωή 

του για την πατρίδα του (όχι µόνο υπερασπιζόµενος τα σύνορά της αλλά και 

συγκατανεύοντας σε πολέµους για την επέκτασή τους), ξέρουµε και παραδείγµατα 

φιλοσόφων, συγγραφέων, καλλιτεχνών που προτίµησαν το θάνατο από το να 

σκύψουν το κεφάλι σε τυραννικούς ηγεµόνες. Σχεδόν ολόκληρο το Θ΄ βιβλίο του 

έργου του Φιλοστράτου Τα ες τον Τυανέα  Απολλώνιον αποτελείται από µια 

µακροσκελή και περήφανη απάντηση του παράξενου αυτού ανθρώπου, που αγγίζει τα 

όρια του µύθου, έτσι τουλάχιστον όπως µας διέσωσαν τις πληροφορίες για τη ζωή και 

τη δραστηριότητα του πυθαγόρειου φιλόσοφου οι θαυµαστές του, στον Νέρωνα και 

τη διάθεση του  αυτοκράτορα να φιµώσει τον αντίλογο.  

Ο µαρτυρικός θάνατος που προβάλλεται ως καλός θάνατος από τη 

χριστιανική αντίληψη αποτελεί ένα γρήγορο δρόµο για το Θεό και µαζί είσοδο στην 

αγιοσύνη. Η αδιαφορία του χριστιανού για το θάνατο, όπως τουλάχιστον µας την 

παρουσιάζει η πρώιµη γραµµατεία, είναι µεγάλη, όχι γιατί αρνείται τη ζωή, που, γι' 

αυτόν, είναι δώρο Θεού, αλλά γιατί ζωή και θάνατος µαζί είναι δώρα του Θεού, που 

γι’ αυτόν ζει και πεθαίνει ο χριστιανός ενώ µε το θάνατό του κερδίζει τελικά την 

αθανασία.  

Τοιαύτ� δ� προαιρέσει βίου χρώµενοι, �νθύπατε, ο� χαλεπ�ν 

�γούµεθα τ� θνήσκειν δι� τ�ν �ντως Θεόν .  α�τό γ�ρ � �σµέν δι� 

Θεόν �σµέν. ∆ι� το�το κα� πάντα καρτερο�µεν �να µ� κακ�ς 

�ποθάνωµεν Ε�τε γ�ρ ζ�µεν ε�τε �ποθνήσκοµεν, το� Κυρίου �σµέν’ 

δύναται δ� πολλάκις κα� δυσεντερία  κα� πυρετ�ς �ποκτε�ναι .  

νοµίσω ο�ν �ς �φ’ �νός τούτων �ναιρε�σθαι [… …] �δέως µ�ν ζ�, 

Περέννιε, , ο� µέντοι δεδοικ�ς τ�ν θάνατον δι� τ�ν πρ�ς τ� ζ�ν 
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φιλίαν. Ο�δέν γ�ρ ζω�ς τιµιώτερον, ζω�ς δ� τ�ς α�ωνίου, �τις 

�στιν �θανασία τ�ς �ν τ�δε τ� βί� καλ�ς βεβιωκυ�ας ψυχ�ς.610

*** 

Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι τα προµηνύµατα του θανάτου. Θεωρείται 

δεδοµένο ότι ένα σπουδαίο γεγονός, όπως ο θάνατος του αυτοκράτορα, δεν έρχεται 

 Προµηνύµατα θανάτου   ξαφνικά αλλά το προειδοποιούν 

µια σειρά από ‘σηµάδια’, από οιωνούς, που οι ιστορικοί, τα σηµειώνουν, συχνά µε 

επιµέλεια. Έτσι, επί παραδείγµατι, ο Τιβέριος, που αναφέραµε παραπάνω, στα 

τελευταία πριν το θάνατό του γενέθλια είδε σε όνειρο τον Απόλλωνα που του προείπε 

ουσιαστικά το θάνατό του, ενώ επίσης υπήρξαν και παράξενα φυσικά φαινόµενα που 

ήταν, κατά τον Σουητώνιο, σαφή προµηνύµατα θανάτου (καταστροφή φάρου από 

σεισµό, στάχτη κρύα που ξαφνικά ανάβει µόνη της και καίει για ώρες)611. Ο 

Αδριανός, που πέθανε στα 62 του χρόνια, κατά τα τελευταία του γενέθλια, και ενώ 

προσευχόταν µε τον παραδοσιακό ρωµαϊκό τρόπο, έχοντας σκεπασµένο το κεφάλι µε 

την µια άκρη της τόγκας του, ένιωσε, χωρίς λόγο, την τόγκα να γλιστράει και να 

πέφτει. Το ίδιο συνέβη και µε το δαχτυλίδι του, οιωνός που σήµαινε θάνατο, ενώ, 

ταραγµένος από τη συνάντηση µε κάποιον «senatus ululans” , άρχισε να χάνει τα 

λόγια του και να έρχεται στα χείλη του συνέχεια αναφορά στο θάνατό του. Μάλιστα 

στη Σύγκλητο αντί να πει «µετά θάνατο του γιου µου» είπε «µετά το θάνατό µου». 

Τέλος και αυτός είδε επίσης και όνειρα σηµαδιακά612. Για τον Κόµοδο, ο ∆ίων, που 

καθόλου δεν εκτιµά το γιο του Μάρκου Αυρηλίου, σηµειώνει πως υπήρξαν αρκετοί 

                                                           
610 Μαρτύριον Απολλωνίου, 27-30, αλλά και σε πολλά άλλα µαρτύρια. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

Μαρτύριον Πιονίου, 5, 3,  Μαρτύριον Αγάπης, Ειρήνης και Χιόνος, 5, 2-4,  Μαρτύριον ∆ασίου, 10, 2. 

611 Σουητώνιος, "Τιβέριος", LXXIV. 

612 Scriptores Historiae Augustae, "Hadrian", XXVI, 6-7, Loeb. 
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οιωνοί που προειδοποίησαν το θάνατό του: αετοί πέταξαν πάνω από το Καπιτώλιο 

κρωζοντας "ουδέν ειρηναιον", µια κουκουβάγια εµφανίστηκε εκεί επίσης, µια 

ξαφνική πυρκαγιά που ξεκίνησε από το ναό της Ειρήνης και έκαψε τις αποθήκες των 

Αιγυπτίων και Αράβων εµπόρων, έφτασε ως το παλάτι, το οποίο κινδύνευσε σοβαρά. 

Όταν ο Βιτέλλιος ξεκίνησε την πορεία του, οι ανδριάντες που είχαν στήσει προς 

τιµήν του, σωριάστηκαν όλοι κάτω µε µιας και το δάφνινο στεφάνι του έπεσε σ’ ένα 

ρυάκι και λίγο µετά, κατά τη διάρκεια µιας δίκης, ένας πετεινός ήρθε και κάθισε στον 

ώµο τουτην ώρα που δίκαζε. Τα προµηνύµατα ήταν φανερά, είπαν όσοι ήξεραν. Και 

το πιο δυσεξήγητο απ’ τα τρία, ο πετεινός, εξηγήθηκε στο τέλος: ο γαλάτης που τον 

σκότωσε είχε ένα παρατσούκλι: κοκόρου ράµφος613. 

Ανάµεσα στα προµηνύµατα, τα όνειρα είναι από τα πλέον συχνεµφανιζόµενα, 

όπως µε µεγάλη συχνότητα αναφέρονται οιωνοί που έχουν να κάνουν µε φυσικά 

φαινόµενα, παράξενα, κάπως δυσεξήγητα γεγονότα,  κ..α. To lapsus, όπως αυτό του 

Αδριανού, είναι σπανιότερα. 

∆εν είναι ωστόσο µόνο οι αυτοκρατορικοί θάνατοι που συνοδεύονται από 

τέτοια προµηνύµατα. Ο θάνατος του ∆ρούσου του Πρεσβύτερου στον οποίο 

αναφερθήκαµε παραπάνω, προαναγγέλθηκε µε ένα όραµα. Μια υπερµεγέθης γυναίκα, 

λέει ο ∆ίων, επιρρεπής σε τέτοιες δοξασίες, εµφανίστηκε µπροστά του και 

αποκαλώντας τον ακόρεστον του είπε ότι πρόκειται να πεθάνει. Ο ∆ίων θεωρεί τη 

γυναίκα του οράµατος απεσταλµένη των θεών. Αργότερα ακουστικά και οπτικά 

µηνύµατα συµπλήρωσαν τον "χρησµό" της γυναίκας: λύκοι έφταναν ως το 

στρατόπεδο ενώ ένας ήχος ως θρήνος γυναικών ακουγόνταν από µακριά614

                                                           
613 Σουητώνιος, «Βιτέλλιος», ΙΧ και XVΙΙΙ. 

614 ∆ίων Κάσσιος, LV, 1. 
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Και στους χριστιανικούς θανάτους, βρίσκουµε προµηνύµατα. Φυσικά ξέρουµε 

κυρίως αυτά που συνόδευσαν το θάνατο σηµαντικών προσώπων, που ο ρόλος τους 

στην Εκκλησία (τους) ήταν σπουδαίος, είτε ηγετικός είτε µόνο παραδειγµατικός. Η 

νεοδιαθηκική αντίληψη του θανάτου δεν υπαινίσσεται πουθενά προκαθορισµό του 

θανάτου του κάθε ανθρώπου από το Θεό, αν και η αντίληψη ότι ο Θεός ξέρει την ώρα 

του θανάτου του καθενός είναι διαδεδοµένη στους πρώιµους χριστιανικούς αιώνες. Ο 

Θεός, λοιπόν, ως δώρο, του επιτρέπει να καταλάβει πως το τέλος πλησιάζει και 

πρέπει να ετοιµαστεί, µε µεταµέλεια και προσευχή. Άλλοτε µε ένα όνειρο ή όραµα, 

όπως κάποτε βλέπουµε στα µαρτύρια615, άλλοτε µ’ ένα απλό προαίσθηµα. Η 

αντίληψη αυτή γενικεύεται µε το πέρασµα του χρόνου. Στα µυθιστορήµατα του 

πρώιµου µεσαίωνα σχεδόν όλοι οι ήρωες έχουν ένα προαίσθηµα θανάτου616. Για να 

επιστρέψουµε ωστόσο στο τέλος της αρχαιότητας, συµφώνως προς τον Αθανάσιο, ο 

Αντώνιος, αφού αρρώστησε για λίγο καιρό, ένιωσε πως ο Θεός τον καλεί κοντά του: 

καλέσας το�ς �ντας σ�ν α�τ� [… …] �λεγε πρ�ς α�τούς .  

�γ� µεν �ς γέγραπται , τ�ν �δ�ν τ�ν πατέρων πορεύοµαι . �ρ� γ�ρ 

�µαυτόν  

καλούµενον �π� το� Κυρίου. [… …]617  

Ανάµεσα στα προµηνύµατα  θανάτου  των ρωµαίων αυτοκρατόρων και αυτά 

των χριστιανών  υπάρχει ωστόσο και µία διαφορά. Οι οιωνοί για τους θανάτους των 

αυτοκρατόρων είναι εξωτερικοί και συµβολικοί. Ακόµα κι όταν πρόκειται για όνειρα 

που προµηνύουν θάνατο, είναι όνειρα συµβολικά, απαιτούν αποκωδικοποίηση. Για το 

                                                           
615 Π.χ.  Μαρτύριον Πολυκάρπου  ή Περπέτουας και Φηλικητάτης. 

616 πβ. Φ. Αριές,  Ο άνθρωπος ενώπιον του θανάτου,1. Η εποχή των κοιµωµένων, (1997), σσ. 24-26. Η 

πλέον ενδιαφέρουσα παρατήρηση του συγγραφέα στο σηµείο αυτό είναι η αδυναµία διάκρισης µεταξύ 

φυσικών και υπερφυσικών προµηνυµάτων. 

617 Βίος Αντωνίου, 91, 1-2 
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χριστιανό είναι εσωτερικά: είτε ξαφνικά ξέρει, έχει τη βεβαιότητα ότι έρχεται το 

τέλος του, χωρίς να ξέρει πώς, ωστόσο αποκτά ξαφνικά µια τέτοια γνώση σαν µια 

ιδιότυπη και ανεξήγητη, ασυνείδητη κι απ’ τον ίδιο, προσωπική επικοινωνία µε το 

Θεό είτε έρχεται µ’ ένα όνειρο καθαρό, στο οποίο συνοµιλεί µε το Χριστό ή 

προαναγγέλλεται ο θάνατος από την εµφάνιση και συνοµιλία µε έναν άγγελο. Όνειρα 

και οράµατα προµηνύουν, προφητεύουν, προλέγουν το θάνατο των µαρτύρων. Ας 

θυµηθούµε, για παράδειγµα το όραµα του Πολυκάρπου, που "ε�δε τ� 

προσκεφάλαιον α�το� �π� πυρ�ς κατακαιόµενον" και έτσι έµαθε ότι 

θα πέθαινε στην πυρά ή το όραµα της Περπέτουας, που την πληροφόρησε για το δικό 

της αλλά και για το τέλος των συντρόφων της. Η τελευταία µάλιστα βλέπει τον ίδιο 

το θεό µε τη µορφή αγωνοθέτη, κάτι που είναι, για τους χριστιανούς, σηµάδι 

αγιότητας618. 

Για τον θάνατο µπορεί να προϊδεάσει όµως και κάτι πιο φυσικό, η απτή 

πραγµατικότητα της αρρώστιας.  Η Μακρίνα ήταν άρρωστη, αλλά δεν θέλησε την 

κοσµική ιατρική, αφού η ασθένεια -κάποιος κακοήθης όγκος στο στήθος- ήταν 

σηµάδι ότι ο θεός την ήθελε κοντά του619.  

 

 

                                                           
618 "Η αρετή ενός θείου ανδρός, εθνικού, Ιουδαίου ή χριστιανού επιβεβαιωνόταν, µεταξύ άλλων, και µε 

τα θεϊκά µηνύµατα που δεχόταν στον ύπνο του" Κυρτάτας, ∆. "Τα όνειρα της ερήµου", στο Όψις 

ενυπνίου, Π.Ε.Κ., Ηράκλειο, 1992, σ. 270. Τα προφητικά όνειρα δεν αφορούν φυσικά µόνον τον ίδιο 

που τα βλέπει. Συχνά τα προµηνύµατα αφορούν τρίτα πρόσωπα ή ολόκληρες κοινότητες (π.χ. µοναχός 

της Αιγύπτου βλέπει σε προφητικό όνειρο το θάνατο του αποστάτη Ιουλιανού). 

619 Migne, 46.  
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Συµπεράσµατα 

 Μιλώντας για το θάνατο, ουσιαστικά µιλάµε για τη ζωή. Τα κείµενα της 

περιόδου µε την οποία ασχοληθήκαµε στην έρευνά µας -των πρώτων δηλαδή 

µεταχριστιανικών αιώνων-  στέκονται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ώρα του 

θανάτου. Οι συγγραφείς παρακολουθούν τους ανθρώπους να πεθαίνουν και, 

εννοείται,  αρέσκονται ιδιαίτερα σε εκτεταµένες περιγραφές του θανάτου επιφανών 

προσώπων και δη αυτοκρατόρων.  Έτσι, οι ιστορικές πραγµατείες του ∆ίωνα 

Κάσσιου και του Ηρωδιανού, για παράδειγµα, στέκονται πολύ στην περιγραφή 

θανάτων και επιδίδονται σε πολυσέλιδες αναφορές των αυτοκρατορικών κηδειών, 

είτε όσων υπήρξαν αυτόπτες µάρτυρες είτε για όσες µπόρεσαν να συγκεντρώσουν τα 

απαραίτητα στοιχεία. Το ίδιο συµβαίνει και σε κείµενα άλλων φιλολογικών ειδών, 

όπως για παράδειγµα οι βιογραφίες. Ο Σουητώνιος δεν παραλείπει σε κανένα από 

τους βίους των αυτοκρατόρων µε τους οποίους καταπιάστηκε, να κάνει και µια 

µακροσκελή αναφορά στην ώρα του θανάτου  και στην κηδεία του ανθρώπου που 

βιογραφεί. Ο Γρηγόριος  Ναζιαζηνός στο εκτεταµένο κείµενο που αφιέρωσε στη ζωή 

της µοναχής -και κατοπινής χριστιανής αγίας- Μακρίνας αφιερώνει ένα πολύ µεγάλο 

µέρος στις τελευταίες της στιγµές και στο ξόδι της κηδείας της. 

 Η µελέτη διαφόρων περιπτώσεων θανάτων οδήγησε σε πέντε κυρίως 

συµπεράσµατα. Το πρώτο από αυτά αφορά σε δυο χαρακτηριστικά του θανάτου που 

οι πηγές τονίζουν ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο: την  ατοµικότητα και την 

ιδιωτικότητα. Ήδη από τα ελληνιστικά χρόνια και πολύ περισσότερο στο Ρωµαϊκό 

κόσµο, οι ιδιωτικές πλευρές της ύπαρξης κερδίζουν έδαφος και ο τόνος πέφτει όλο 

και συχνότερα στις αξίες της προσωπικής διαγωγής και το ενδιαφέρον που δείχνει 

κανείς για τον εαυτό του, όπως απέδειξε µε τη µελέτη του Η Μέριµνα για τον Εαυτό 

µας ο Μισέλ Φουκώ. Αυτό το ενδιαφέρον, αυτή η επιµέλεια του εαυτού, που γίνεται 
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εµµονή στο Σενέκα, όπως φαίνεται από τη φορτική  επανάληψη της σχετικής 

προτροπής σε διάφορες επιστολές του προς το νεαρό Λουκίλιο, κέντρο του 

στοχασµού του Μάρκου Αυρηλίου στο έργο του, µε τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο, 

Εις Εαυτόν,  ενώ στον Επίκτητο, περισσότερο ακόµη, αποτελεί µέρος του ορισµού 

του ανθρώπινου όντος, αν όχι τον ίδιο τον ορισµό, ειδοποιός διαφορά του ανθρώπου 

από τα ζώα, φαίνεται περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε στην ώρα του θανάτου. 

Και αυτή είναι µια αντίληψη που δεν περιορίζεται ούτε µόνο σε περιβάλλοντα 

υψηλής διανόησης ούτε ανήκει µόνο στον κόσµο των εθνικών, όπως φαίνεται από 

την Ιστορία του Ιωσήφ, κείµενο του 4ου αι., το οποίο η χριστιανική γραµµατεία 

τοποθετεί στα λεγόµενα απόκρυφα ευαγγέλια, που αναφέρεται στο θάνατο του 

υπέργηρου ξυλουργού στη Γαλιλαία και δεν απηχεί µόνο  χριστιανικές αντιλήψεις  

αλλά και αναφέρεται σε περιβάλλον απλών ανθρώπων. 

 Η στιγµή του θανάτου δείχνει πόσο είχε επιµεληθεί κανείς τον εαυτό του, 

πόσο είχε φροντίσει την καλλιέργειά του, είχε δυναµώσει τις αρετές του, είχε 

κατασιγάσει τα πάθη του. Η ώρα του θανάτου ήταν η ώρα της κρίσης, ο άνθρωπος 

ενώπιος ενωπίω πριν από όλα µε τον εαυτό του. Γι' αυτό και στις περιγραφές των 

θανάτων, είτε πρόκειται για ένα τυχαίο απλό άνθρωπο (αν και τέτοιες πηγές 

σπανίζουν) είτε για υψηλό στέλεχος της κοινωνίας, ο συγγραφέας πάντα σχεδόν 

αναφέρεται έστω και ακροθιγώς  σε ένα στάδιο της διαδικασίας του θανάτου, 

πραγµατικό ή πλαστό δεν ξέρουµε πόσο,  που είναι η στροφή στον εαυτό, η στιγµή 

που ο επιθάνατος µένει µόνος απέναντι στον εαυτό του πριν την ύστατη έξοδο  της 

τελευταίας πνοής  από το σώµα του. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ένα ακόµη συµπέρασµα: Ο θάνατος των 

ανθρώπων αποκτά κανόνες. ∆εν είναι κοινοί σε κάθε συγγραφέα αλλά υπάρχουν. Και 

οι θάνατοι περιγράφονται έτσι που να φαίνονται ότι υπακούουν σε αυτούς.  Ακόµα 
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και ο θάνατος πρέπει να υποταχτεί στη λογική της αυτοκυριαρχίας, που εύστοχα 

επιµένει στην ανάδειξή της σε κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ο Μ. Φουκώ.  

 Θα ήταν µάλιστα λογικό να εντάξουµε σ' αυτό το σκεπτικό και το ζήτηµα της 

αυτοκτονίας. Καταµετρώντας τις αυτοκτονίες (µε όλον τον προβληµατισµό που 

καταθέσαµε στην οικεία ενότητα για τον ακριβή καθορισµό της έννοιας) την περίοδο 

που θέσαµε ως ένα βασικό όριο της έρευνάς µας, παρατηρούµε µια αναµφισβήτητη 

αύξηση. Ακόµα και τα λογοτεχνικά κείµενα βρίθουν αυτοκτονιών ή έστω 

προσπαθειών για εκούσια αφαίρεση της ζωής, ενώ υπαινιγµοί έστω συναντώνται σε 

πληθώρα επιτυµβίων. Είναι προφανές πως ο γραπτός λόγος αποτυπώνει µια 

πραγµατικότητα αλλά γιατί στέκεται σ' αυτήν µε τέτοιαν εµµονή;  H αυτοκτονία 

αποτελούσε µια πράξη ελεύθερης επιλογής. Όταν πλήττονταν εκείνα τα στοιχεία της 

ζωής ενός ατόµου που ήταν σηµαντικά για την ταυτότητά του, αυτό προτιµούσε τον 

εκούσιο θάνατο. Έτσι προστάτευε την τιµή του αλλά και επεδείκνυε πρόθεση 

αυτοδιάθεσης, κάποτε και µια εκδίκηση προς αυτόν που έγινε αίτιος της ντροπής και 

της απελπισίας του. Και η εκούσια στέρηση της ζωής τελικά µοιάζει να αποτελεί 

εικονογράφηση της ηθικής της αυτοκυριαρχίας: ελέγχουµε τον εαυτό µας ως το 

σηµείο να µην του επιτρέπουµε παρά µια έξοδο από τη ζωή που τιµά όλον τον 

προηγούµενο βίο.  

Με δεδοµένο ότι τα στοιχεία που έχουµε, ως συνήθως, αφορούν τις ανώτερες 

τάξεις και άρα πρέπει να λάβουµε υπόψη πως συµπεραίνουµε για τη µειοψηφία, για 

το εξαιρετικό και όχι για το γενικό, η αυτοκτονία καταδεικνύει και κάτι ακόµη: 

µπορεί να είναι µια πράξη πολιτικής διαµαρτυρίας απέναντι στον έλεγχο που 

προσπαθεί να επιβάλλει ο αυτοκράτορας στα µέλη της Συγκλήτου. Βέβαια η 

διαπλοκή εννοιών όπως η τιµή και η αξιοπρέπεια από τη µια και πολιτικών επιλογών 
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από την άλλη είναι τόσο δυνατή που δυσκολεύεται κανείς να διακρίνει τελικά και να 

προτάξει.  

∆ίπλα στην ατοµικότητα του θανάτου, είδαµε πως οι συγγραφείς προβάλλουν 

την ιδιωτικότητα της στιγµής. Στο προσκέφαλο του ετοιµοθάνατου βρίσκονται οι 

οικείοι του, η οικογένειά του και λίγοι καλοί φίλοι, και σ' αυτήν την ολιγάνθρωπη 

συγκέντρωση οι περιγραφές επιµένουν ιδιαίτερα. Ακόµα κι όταν πρόκειται για τον 

αυτοκράτορα, εκτός αν ο ίδιος έχει συγκαλέσει ένα είδος τελευταίου συµβουλίου για 

να λυθούν εκείνα τα ζητήµατα που απασχολούν τον ετοιµοθάνατο και του στερούν ή 

του καθυστερούν το καλό τέλος (π.χ. ο θάνατος του Μ. Αυρήλιου, όπως περιγράφεται 

από τον ∆ίωνα Κάσσιο). Εννοείται βεβαίως πως κανείς δεν φαντάζεται ότι είναι 

φαινόµενο πρωτόγνωρο στην ιστορία . εκείνο που προξενεί εντύπωση είναι η 

επισταµένη αναφορά σ' αυτό.  Η παρουσία της οικογένειας  προφανώς δεν είναι 

τυχαίο φαινόµενο, συνάδει µε την ενίσχυση των οικογενειακών σχέσεων που 

χαρακτηρίζει την περίοδο, την ιδιαίτερη θέση του γάµου και του ζεύγους, την αξία 

του µικρόκοσµου του στενού οικογενειακού περίγυρου. Άλλωστε ο τρόπος που 

συχνά παρουσιάζεται από τους συγγραφείς το ενδιαφέρον των αυτοκρατόρων την 

τελευταία στιγµή για θέµατα της αυτοκρατορίας -και του ζητήµατος της διαδοχής 

συµπεριλαµβανοµένου, λες και ο ανώτατος άρχων περίµενε εκείνη τη στιγµή για να 

διευθετήσει τη διαδοχή, θυµίζει τον τρόπο που ο πατέρας σκέφτεται το µέλλον της 

οικογένειάς του και ξέρουµε, από τη µελέτη των σχετικών διατάξεων του ρωµαϊκού 

δικαίου, πως, θεωρητικά τουλάχιστον, η πατρική potestas ήταν ισχυρή, κυρίως σε ό,τι 

αφορούσε τα κληρονοµικά θέµατα. Οι γραµµατειακές πηγές µας παρέχουν µια 

αρκετά εναργή εικόνα των οικογενειακών σχέσεων τη ρωµαϊκή εποχή (ενδεικτικά, τη 

Mostellaria  του Πλαύτου, το ελληνικό µυθιστόρηµα, όπου η συνηθέστερη αφορµή 

των περιπετειών των ηρώων είναι η αυταρχική επιβολή της άποψης των γονέων, αλλά 
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που το κακό σβήνει η αγωνία και η αγάπη που επιδεικνύουν µετά, όπως επίσης και τα 

Γαµικά Παραγγέλµατα του Πλουτάρχου), που έρχεται σε αντίθεση µε την εικόνα του 

αυταρχισµού που παρέχει το ρωµαϊκό δίκαιο. Οι αυστηροί νόµοι µάλλον δεν 

τηρούνταν  στην καθηµερινότητα µε απόλυτη προσήλωση, όπως άλλωστε είναι και το 

αναµενόµενο αλλά στον αυταρχισµό αντιπαρατίθεται η τρυφερότητα και το 

ενδιαφέρον των επιτύµβιων.  

  Η τρίτη  θέση που ελέγξαµε αφορά την εµµονή των πηγών στην παρουσίαση 

του "καλού θανάτου". Περισσότερο από τον Μεσαίωνα, όπως έδειξε η κλασική 

µελέτη του Ph. Aries για το θάνατο, η ιδέα του "καλού θανάτου" διαµορφώνεται και 

υπάρχει αυτήν την εποχή. Τα κείµενα "κρύβουν" την αγωνία, ενδεχοµένως το φόβο 

και παρουσιάζουν µε ρόδινες εικόνες, που έχουν αρκετά κοινά στοιχεία µεταξύ τους, 

τόσα που πια να γίνονται µερικώς αναξιόπιστες, το θάνατο ειδικά επιφανών ατόµων, 

τόσο του εθνικού κόσµου όσο και, εδώ βεβαίως και αναµενόµενο, του χριστιανικού. 

Τα πρόσωπα στα οποία αποδίδεται ένας τέτοιος θάνατος είναι πρόσωπα που 

θεωρούνται από την κοινωνία της εποχής τους ή, καλύτερα, από την κοινωνία στην 

οποία µετέχουν (και τουλάχιστον από ένα σηµαντικό µέρος της) ως άνθρωποι 

σηµαντικοί και ενάρετοι -ο καθένας µε τον τρόπο του και ο καθένας στο πεδίο του. 

Έτσι, ένας αυτοκράτορας που, σύµφωνα µε τον ιστορικό ο οποίος τον βιογραφεί, 

έπραξε το καθήκον του και προώθησε τα συµφέροντα της αυτοκρατορίας, δεν µπορεί 

παρά να είχε ένα θάνατο τουλάχιστον αξιοπρεπή, αν όχι µεγαλειώδη. Κλασικό 

παράδειγµα εδώ είναι ο Μάρκος Αυρήλιος. Σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν 

συµβαίνει, που ένας ενάρετος άνθρωπος βασανίζεται πριν έρθει το τέλος του, τότε 

αυτό θεωρείται γεγονός παράδοξο, οι πηγές στέκονται µάλλον αµήχανες µπροστά 

του, διαπιστώνουν µε θλίψη την αντίφαση. Αλλού, σε χριστιανούς συγγραφείς 

κυρίως, γίνεται προσπάθεια να δικαιολογηθεί η αντίφαση µε  καταφυγή σε 
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θεολογικές εξηγήσεις, όπως αυτή του σχεδίου του Θεού ή να παρουσιαστεί µε τέτοιο 

τρόπο ο θάνατος, ώστε τα στοιχεία να αντιστραφούν και να φανεί ότι, τελικά, παρά  

την οδύνη, ένας θάνατος είναι καλός. Χαρακτηριστικός εδώ ο θάνατος των 

µαρτύρων, που, αν και θάνατος σκληρός και βασανιστικός, απ' όποια πλευρά κι αν το 

δει κανείς και µε τα µέτρα είτε της εποχής που συµβαίνει είτε της δικής µας, τελικώς 

παίρνει θέση ανάµεσα στους "καλούς" θανάτους, αφού η σηµασία µεταφέρεται όχι 

στον τρόπο θανάτωσης αλλά στο σκοπό του και το αποτέλεσµα του θανάτου αυτού 

για τον µάρτυρα και τον περίγυρο. 

Εφόσον υπάρχει ο "καλός" θα υπάρχει ωσαύτως και ο "κακός" θάνατος. Με 

χυµώδεις λεπτοµέρειες καταγράφονται θάνατοι ανάξιων, κατά τη γνώµη της πηγής 

βεβαίως, αυτοκρατόρων, πολιτικών ή διανοητών. Μάλιστα, όσο περισσότερο 

δυσανεκτική είναι µια πηγή απέναντι σε ένα πρόσωπο τόσο περισσότερο τονίζονται -

έως και  εφευρίσκονται- στοιχεία για το θάνατό του που να δείχνουν ότι είχε το τέλος 

που του άξιζε, κακό και δύσκολο σαν τη ζωή του και το έργο του. Έτσι συµβαίνει µε 

αυτοκράτορες, όπως ο Βιτέλλιος, που το τέλος του -µια πολιτική εκτέλεση µε 

στοιχεία λιντσαρίσµατος από τον αντίπαλο νικητή στρατό- παρουσιάζεται από το 

Σουητώνιο, ως τιµωρία κατά του τυράννου, ο κατάλληλος θάνατος για τον τύραννο 

αυτό,  που τον απαλείφει από προσώπου γης. Αγωνία και µοναξιά επίσης 

χαρακτηρίζουν τις τελευταίες στιγµές τέτοιων ηγεµόνων, όπως ο Τιβέριος. Ο θάνατος 

αποτιµά πλέον τη ζωή, πράγµα που τονίζουν και χριστιανικές πηγές. Ο Λακτάντιος, 

για παράδειγµα, σε ένα έργο του που φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο De mortibus 

persecutorum, αποφασίζει να καταγράψει µε ανατριχιαστικές λεπτοµέρειες τους 

άθλιους θανάτους των αυτοκρατόρων εκείνων που δίωξαν, κατά τη γνώµη του 

συγγραφέα, τον χριστιανισµό, παρουσιάζοντας ως τιµωρία και εξαίρεση αυτό που 

υπήρξε σύνηθες και κανονικό στον αρχαίο κόσµο: ο θρίαµβος του νικητή να φαίνεται 
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εκτός των άλλων και µε την δηµόσια και θεαµατική εκτέλεση του αντιπάλου του. Οι 

ιδιαίτερες λεπτοµέρειες στις οποίες µε επιµονή στέκεται ο συγγραφέας συχνά ήταν 

κυήµατα της φαντασίας του είτε συµπιλήµατα πληροφοριών δύσκολων θανάτων που 

εφαρµόστηκαν στο πρόσωπο που έπρεπε οπωσδήποτε, εξαιτίας της συµπεριφοράς 

του προς το χριστιανισµό, να έχει κακό θάνατο και µάλιστα θεαµατικά κακό θάνατο.  

Αυτό το τελευταίο µάλιστα οδηγεί στο αµέσως επόµενο συµπέρασµα, το 

οποίο ουσιαστικά αποτελεί επιβεβαίωση της βασικής θέσης που ζητήσαµε να 

αποδείξουµε: ο θάνατος γίνεται θέαµα. Με τη διπλή έννοια της λέξης. Κυριολεκτικά, 

αφού η εµµονή των πηγών στην περιγραφή του τον φέρνει διαρκώς µπροστά στα 

µάτια του αναγνώστη τον βλέπουµε να εξελίσσεται, θεώµεθα τον θάνατο, γινόµαστε 

µάρτυρες θανάτων. Αλλά και θέαµα µε την έννοια του  spectaculum, ένα  δράµα µε 

πρωταγωνιστή το νεκρό, πρόσωπα του δράµατος τον άµεσο περίγυρό του και µας 

θεατές του, όπως θεατές του ήταν όλοι όσοι, τότε, παραβρέθηκαν στην κηδεία. 

Βέβαια  δεν θα ισχυριστούµε ότι όλοι οι θάνατοι έχουν τον ίδιο βαθµό 

θεαµατικότητας. Από τον άταφο νεκρό στον αυτοκράτορα, φαίνεται να υπάρχουν 

διαβαθµίσεις. Το άταφο σώµα προκαλεί το ενδιαφέρον ως θέαµα αποτρόπαιο και 

βρίσκεται στον αντίποδα ακριβώς µιας αυτοκρατορικής κηδείας.   Όπως είναι φυσικό, 

ωστόσο, ο θάνατος και η κηδεία ενός αυτοκράτορα αποτελούν το αποκορύφωµα ενός 

θεαµατικού θανάτου. Η πόλη µετατρέπεται σε µια τεράστια σκηνή όπου όλοι και όλα 

αποτελούν µέρος του θεάµατος ενώ είναι µαζί και δηµιουργοί του. Αν µάλιστα ο 

αυτοκράτορας δεν έχει πεθάνει στη Ρώµη, τότε στα παραπάνω προστίθεται και η 

προετοιµασία και αναµονή του θεάµατος, ένας αναβρασµός που κρατά µέρες. Η 

µεταφορά του νεκρού σώµατος του αυτοκράτορα άλλωστε αποτελεί ένα εξίσου 

λαµπρό θέαµα, µέρος της µεγάλης πένθιµης γιορτής. Ο θάνατος και η ταφή του 

Σεπτίµιου Σεβήρου αποτελούν το καλύτερο παράδειγµα ίσως. Όχι απλώς φτάνει το 
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σώµα µε τιµές στη Ρώµη αλλά και στήνεται µια ολόκληρη παράσταση θα 

µπορούσαµε να πούµε, όπου αναπαριστάται εκ νέου ο θάνατος του αυτοκράτορα, µε 

τους γιατρούς να µπαινοβγαίνουν στο χώρο που φυλάσσεται το σώµα περίλυποι για 

µέρες και µετά να ανακοινώνεται επίσηµα ο θάνατος και να αρχίζουν οι διαδικασίες 

του θρήνου, της έκθεσης και της ταφής. Η σηµασία που προσδίνεται στο θάνατο του 

αυτοκράτορα φαίνεται και από την ιδιαίτερη επιµέλεια που οι ίδιοι επεδείκνυαν για 

τα επιτάφια µνηµεία τους. Τα περίφηµα αυτά µνηµεία, όπως το µνηµείο του 

Αυγούστου, η στήλη του Τραϊανού και τα παρόµοιά τους, δεν αποτελούν απλώς 

λαµπρούς έστω χώρους ταφής ή, µάλλον, αυτός είναι ένας περισσότερο  δευτερεύων 

ρόλος τους: στην πραγµατικότητα ο ρόλος τους είναι να δείξουν και να υπενθυµίζουν 

στο διηνεκές το ρόλο του αυτοκράτορα στην πορεία της Ρώµης, να επαναλαµβάνουν 

εσαεί  την ιστορία έτσι όπως ο συγκεκριµένος αυτοκράτορας θα ήθελε να τη 

θυµούνται οι υπήκοοί του. Τον τοποθετούν στην ιστορία, ξαναγράφουν την ιστορία. 

Αποτελούν µια σκηνή όπου η ιστορία παίζεται αενάως και αδιαλείπτως, προκαλώντας 

το θαυµασµό και την υπερηφάνεια των ζωντανών προς τους οποίους ουσιαστικά 

απευθύνεται. Υποβάλλουν και , άρα, διαµορφώνουν σ' αυτούς µια αντίληψη για τον 

κόσµο και το παρελθόν, δηλαδή για το παρόν και το µέλλον τους. 

∆εν θα µπορούσε να είναι και αλλιώς. Είναι µέσα στα πλαίσια των ζωτικών 

αναγκών µιας τέτοιας πολύπλοκης δοµής, όπως είναι µια αυτοκρατορία, να υπάρχουν 

τέτοιοι συµβολικοί κρίκοι συνάφειας, επιβεβαίωσης της ενότητας. Άλλωστε αυτό 

επιβεβαιώνεται από την άλλη κορύφωση της σχέσης του θανάτου µε το θέαµα: το 

θάνατο στις αρένες. 

 Οι Ρωµαίοι αγαπούσαν τα θεάµατα, αγάπη που δυναµώνουν οι ηγεµόνες µε 

άφθονη προσφορά, αφού έτσι ενισχύουν την δηµόσια εικόνα τους, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι τα θεάµατα δεν είναι πολιτικό πεδίο αµφίδροµων ανταλλαγών. Μέσα 
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στις αρένες της Ρώµης -αλλά και ολόκληρης της αυτοκρατορίας- ο θάνατος παίρνει 

ξεκάθαρα µορφή θεάµατος, παράγει θέαµα και είναι θέαµα.  Η συµµετοχή σ' αυτά τα 

θεάµατα, ο εθισµός στη βία και τη βαναυσότητα, από τη µια µεριά ταιριάζουν σε µια 

στρατοκρατική κοινωνία, όπως η ρωµαϊκή, από την άλλη, λειτουργούν ως συνεκτικός 

κρίκος σε µια απέραντη αυτοκρατορία που έχει ανάγκη να εφευρίσκει "οµοιότητες" 

για να κρατήσει την ενότητά της. Ο  θάνατος που µετατρέπεται σε θέαµα κι η 

συµµετοχή σ' αυτόν, είτε ως θεατής είτε ως αναγνώστης περιγραφών, είναι ένας 

τέτοιος κρίκος.  

 Οι αρένες της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας µοιάζουν µε µηχανές παραγωγής 

θανάτου. Εκπαιδευµένοι µονοµάχοι διαφόρων ειδικοτήτων, την ίδια στιγµή, ήρωες, 

είδωλα του κοινού και πλάσµατα χωρίς υπόληψη και θέση, µονοµάχοι και θηριοµάχοι 

χωρίς καµιά προετοιµασία και κατάδικοι στην εσχάτη των ποινών που θα 

προσφέρουν µε τον ενταγµένο σε δραµατοποιηµένο µύθο θάνατό τους ένα 

ενδιαφέρον θέαµα, παρελαύνουν µπροστά στα µάτια ενός κοινού που έχει εθιστεί στις 

αιµατηρές εκδηλώσεις µε τις οποίες αρχικά τιµάται η µνήµη ενός νεκρού και 

αργότερα γιορτάζεται ένας θρίαµβος ή τιµωρείται κάποιο µέλος των κατώτερων 

τάξεων ή δούλος για το παράπτωµά του. Χωρίς να σηµαίνει ότι όποιος φθάνει στην 

αρένα πρέπει οπωσδήποτε να πεθάνει, ο θάνατος είναι παρών, µια διαρκής αναµονή 

θανάτου διέπει τα µεγάλα αµφιθέατρα της αυτοκρατορίας. 

 Αυτό, βεβαίως, δεν σηµαίνει, πως  οι Ρωµαίοι ήταν αιµοδιψείς και σαδιστές, 

πως ήταν φιλοθάνατοι, µια άποψη που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο συναντάµε συχνά 

σε κείµενα ακόµη και σύγχρονων ιστορικών: «∆υο είναι οι πλέον καταστροφικοί 

θεσµοί στην Ιστορία: ο Ναζισµός και ο Ρωµαίος Μονοµάχος […] Καµιά εξήγηση δεν 

είναι αρκετή για τέτοια αγριότητα»  γράφει ο Μ. Γκραντ στο βιβλίο του Gladiators 

που, όπως δείχνει και ο τίτλος, µελετά το φαινόµενο της αρένας. Ακόµα και ένας 
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ερευνητής όπως ο D. Kyle, νηφάλιος και µεθοδικός, ως εκ του ιδιαιτέρου 

αντικειµένου του -ιστορικός του αθλητισµού γαρ- µάλλον συνηθισµένος στις ακραίες 

εκδηλώσεις και συµπεριφορές, παρατηρεί στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του 

Spectacles of death  in Ancient Rome “All societies witness natural death and all 

societies kill […] Rome, however remains extraordinary for the scale and the method 

of its violence […]” (σ. 1), ενώ δεν διστάζει να τα συνδέσει µε τις µαζικές 

τελετουργικές θυσίες των αρχαιοαµερικανικών πολιτισµών (Αζτέκοι και Μάγιας). 

Όµως τέτοιες θέσεις, όσο κι αν είναι κατανοητές, δεν παύουν να στηρίζονται σε µια 

σύγχρονη έννοια της ευαισθησίας -σχετική , όπως συµβαίνει συνήθως σε τέτοιες 

έννοιες και στις συµπεριφορές που προκαλούν- µια έννοια πολύ πρόσφατα -και πολύ 

ύποπτα-  διαµορφωµένη το 18ο αι., όπως έδειξε η Τζίνα Πολίτη στο σύντοµο αλλά 

ουσιαστικό άρθρο της "Ο ανταγωνισµός στο Χρηµατιστήριο της Ευαισθησίας". 

 Τέτοιοι ηθικοί χαρακτηρισµοί προϋποθέτουν την ύπαρξη εντός της ρωµαϊκής 

κοινωνίας ενός ηθικού δέοντος προς το οποίο να αντιπαρατίθεται η βαναυσότητα της 

αρένας. Και κάτι τέτοιο δεν υπήρχε ως κοινώς αποδεκτό µέτρο. Η ταξική διάσταση 

του δικαίου το αποδεικνύει. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που εντυπωσιάζει τον σύγχρονο 

άνθρωπο δεν είναι η απροκάλυπτη, η ωµή βία . είναι το γεγονός ότι αυτή η βία είχε τη 

λαϊκή, και όχι µόνον, αποδοχή . ότι οι Ρωµαίοι δεν αρνούνταν πόσο τους ενθουσίαζε η 

αρένα. Αυτό που τροµάζει το σύγχρονο άνθρωπο είναι η ανυπόκριτη αγριότητα της 

ρωµαϊκής κοινωνίας και η έκτασή της,  το γεγονός ότι τίποτε στον κόσµο δεν είναι 

ικανό να τον κάνει να παραδεχτεί πως οι ρίζες του πολιτισµού του, για τον οποίο 

είναι τόσο υπερήφανος, δεν είναι µόνο ο Κανόνας του Πολυκλείτου αλλά, και 

µάλιστα κυρίως, η ρωµαϊκή αρένα. Για να θυµηθούµε τα λόγια του Κικέρωνα και µια 

αλήθεια που θέλουµε να λησµονούµε:  

 333



“delectant homines, mihi crede, ludi etiam illos qui dissimulant, non solum eos 

ni farentur”620  

Μέσα στις αρένες ο θάνατος παίρνει σάρκα και οστά. Ιδρώνει, φωνάζει, 

προκαλεί. Έχει µορφή. µοιάζει µε θηρίο που σπαράζει ένα προετοιµασµένο για την 

αντιµετώπισή του κυνηγό ή ένα ολότελα απροετοίµαστο κατάδικο. Μοιάζει επίσης µε 

αυτόν τον κυνηγό και µε το µονοµάχο και µοιάζει και µε το πλήθος που τον περιµένει 

και παραληρεί. Η ρωµαϊκή αρένα είναι το σύµβολο των ορίων. Όριο µεταξύ της 

φύσης και της οργανωµένης κοινωνίας, του κοινωνικού και του µη κοινωνικού, του 

ευτάκτου και του ατάκτου, του σύννοµου και του άνοµου, του ιµπεριαλισµού και της 

υποδούλωσης, της ελευθερία και της δουλείας, του ιερού και του βέβηλου, της ζωής 

και του θανάτου. Και ακριβώς ως όριο είναι γοητευτική, επικίνδυνη και 

µυστηριώδης, θεία και τερατώδης. Μ' ένα λόγο: όπως κάθε ανθρώπινη εκδήλωση 

όπου το κοινωνικό συναντιέται µε το ασύνειδητο, ακατανόητη. 

 Το ζήτηµα της δηµόσιας απονοµής της δικαιοσύνης παρουσιάζει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον και για ένα ακόµη στοιχείο: τον εξευτελισµό και την ταπείνωση του 

καταδικου. Πολλά αδικήµατα επέσυραν την εσχάτη των ποινών, η οποία κατά κύριο 

λόγο φυλασσόταν για τους δούλους και τα κατώτερα στρώµατα, που από τον 

Καρακάλα και µετά  ήταν γνωστά ως humiliores. H εκτέλεση όµως δεν είναι αρκετή. 

πρέπει να  είναι και δηµόσια, να γίνεται µπροστά στο κοινό. Έτσι υπάρχουν δυο 

σηµαντικά αποτελέσµατα: η ποινή δεν ήταν µόνο ο θάνατος, απλά ο θάνατος. Ήταν 

ένας δηµόσιος εξευτελισµός του καταδίκου. Αυτός όχι  µόνο υφίστατο µια θανάτωση 

προσβλητική και ταπεινωτική -γιατί η θηριοµαχία, η καύση και κυρίως η σταύρωση 

εθεωρούντο ατιµωτικοί  τρόποι θανάτου- αλλά και τον παρακολουθούσανν να 

                                                           
620 Pro Murena, 4a. [πιστέψτε µε, δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν ευχαριστιούνται µε τα θεάµατα της 

αρένας, µόνο που άλλοι το παραδέχονται και άλλοι το κρύβουν].  
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πεθαίνει εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι. Του στερούσαν δηλαδή την ιδιωτικότητα του 

θανάτου, το αγαθό να πεθαίνει κανείς προστατευµένος από τα βλέµµατα των άλλων, 

ανάµεσα σε επιλεγµένα πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντός του. Τον 

παρακολουθούσαν να πεθαίνει ταπεινωµένος, έχοντας χάσει κάθε ανθρώπινη 

ιδιότητα, ένα θέαµα απλώς µέσα σε εκατοντάδες άλλα. Το κοινό, τουλάχιστον στην 

µεγάλη του πλειονότητα, δεν ένιωθε καµιά συµπόνια, καµιά αλληλεγγύη. Ο 

τιµωρούµενος δεν ήταν πια ένα κοµµάτι από τον κόσµο των ανθρώπων, ένα µέρος 

της κοινωνίας. δεν είχε κοινωνικό ρόλο, κοινωνική τάξη. Το κοινό που 

παρακολουθούσε, θελγόταν από το θέαµα και παράλληλα χαιρόταν που δεν ήταν 

αυτό στη θέση του τιµωρούµενου. Ταυτιζόταν επίσης αυτό τοµκοινό µε την κραταιά 

Ρώµη που κατατροπώνει τους εχθρούς του. Η µετατροπή της απονοµής της 

δικαιοσύνης σε θέαµα αποτελεί και τρόπο ενίσχυσης της ρωµαϊκής ταυτότητας, όσο 

δύσκολο κι αν είναι να την ορίσει κανείς. Από την άλλη πλευρά πάλι ο κατάδικος 

υφίσταται µια τιµωρία που δεν σταµατά µε το θάνατό του: ο εξευτελισµός είναι µέρος 

της ποινής,όπως µέρος της ποινής είναι και η συνέχιση της τιµωρίας µετά το θάνατο. 

Είναι σύνηθες φαινόµενο η απαγόρευση ταφής των σταυρωθέντων. Αυτή η επίσηµη 

αταφία είναι µια συνέχιση της ποινής και µετά το θάνατο.  

 Με τη δηµόσια εκτέλεση των ποινών ενταγµένη µέσα σε ολοκληρωµένα 

θεάµατα, που διηγούνται ιστορίες και ιστορίες,  η Ρώµη δεν είναι µόνο 

κοσµοκράτειρα αλλά παίζει και το ρόλο της κοσµοκράτειρας. Αλλάζει την ιστορία 

επιβάλλοντας τις προτιµήσεις της πάνω στην εξέλιξη των γεγονότων, παρεµβαίνει 

στο παρελθόν της ανθρωπότητας και το αλλάζει. Όταν ένα πολεµικό επεισόδιο δεν 

έχει τη λήξη που την ικανοποιεί, δεν έχει ως νικητή το στρατόπεδο µε το οποίο 

ταυτίζεται, αλλάζει το τέλος της µάχης. 
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 Ο εξευτελισµός στο θάνατο είναι ένα στοιχείο του κακού θανάτου που δεν το 

βρίσκουµε µόνο στις εκτελέσεις και στην ένταξή τους σε ένα σκηνοθετηµένο θέαµα. 

Λιντσαρίσµατα δηµοσίων προσώπων, ακόµα και αυοκρατόρων, κακοποιήσεις 

σωµάτων κατά τη διάρκεια της θανάτωσης και µετά είναι συχνά στην ιστορία της 

περιόδου. Το σώµα είναι ένα τεράστιο συµβολικό πεδίο πάνω στο οποίο παίζεται ένα 

τεράστιο και πολύσηµο παιχνίδι εξουσίας.  

 

Όπως κι αν έχει, πάντως, µ' όποιο τρόπο κανείς κι αν πεθαίνει, ηρωϊκά και 

δοξασµένα, µε το θρήνο του πλήθους και το καµάρι των επικηδείων, είτε ήσυχα στο 

σπίτι του µέσα στων οικείων του την τρυφερότητα και τον πόνο είτε ακόµα ολότελα 

µόνος µακριά από τον κόσµο ων ανθρώπων, το παρακάτω επίγραµµα µε  σοφία και 

συντοµία λέει αυτό που βρισκόταν στο βάθος της σκέψης των ανθρώπων της εποχής: 

Π�σι νόµος τ� θανε�ν.  Μοιρ�ν �τρεπτος �νάγκη 

τικτοµένοις, �τε ν�σαν �π� κλωστ�ρσιν �τράκτων621. 

 

 

 

                                                           
621 GVI, 1656. 
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