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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θέμα της διπλωματικής μου εργασίας είναι οι δευτερεύοντες χαρακτήρες –μόνο
άτομα, όχι συλλογικότητες και μόνο όσα πρόσωπα δρουν– στο έργο Βίοι Καισάρων
του Πλουτάρχου· άλλωστε, όσον αφορά στους πρωταγωνιστές έχουν γίνει σημαντικές ιστορικές και φιλολογικές μελέτες που φυσικά συνέβαλαν στη συγγραφή της εργασίας.1 Με τον όρο δευτερεύοντες εννοώ τους χαρακτήρες εκτός των βιογραφούμενων προσώπων. Δανείζομαι τους όρους «πρωταγωνιστής» για τον βιογραφούμενο και
«δευτεραγωνιστής» για τους υπόλοιπους χαρακτήρες από την τραγωδία. Στόχος μου
είναι να αναλύσω πώς αυτοί οι χαρακτήρες συμβάλλουν στην ανάδειξη των βιογραφούμενων προσώπων.
Από τους επτά που παραδίδονται ως τίτλοι στον Κατάλογο του Λαμπρία μόνο δύο
βίοι Γάλβας και Ὄθων σώζονται. Η περίπτωση των δύο αυτών βίων είναι ενδιαφέρουσα όχι μόνο λόγω της αποσπασματικότητας του συνολικού έργου αλλά και λόγω
της προβληματικής των πηγών, της χρονολόγησης και του είδους στο οποίο ανήκουν.
Για τον σύγχρονο μελετητή είναι η πιο πρώιμη πηγή των γεγονότων της Χρονιάς των
Τεσσάρων Αυτοκρατόρων (68/69 μ.Χ.), όπως είθισται να ονομάζεται. H ιστορική συνέχεια μεταξύ τους, η τραγική κατάληξη των δύο πρωταγωνιστών, καθώς και τα ίδια
τα γεγονότα της περιόδου αποτελούν καλή βάση για να μελετηθεί ο χαρακτηρισμός.
Η εργασία ακολουθεί την εξής δομή: αρχικά, στην εισαγωγή παρουσιάζω τα τρία
ζητήματα που πιστεύω θα φωτίσουν καλύτερα αφενός τον Πλούταρχο, αφετέρου τους
ίδιους τους βίους των δύο αυτοκρατόρων. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος της εισαγωγής παρουσιάζω κάποια στοιχεία για το είδος της βιογραφίας σε συνδυασμό με τα
στοιχεία της ιστορίας που ενσωματώνονται σε αυτήν και πώς αυτά εμφανίζονται στην
εργογραφία του Πλουτάρχου. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζω τους Βίους Καισάρων:
το περιεχόμενο, τη χειρόγραφη παράδοση, τη χρονολόγηση και τις πηγές, το περιεχόμενο και τους στόχους των Βίων Καισάρων. Στο τρίτο μέρος εκθέτω σύντομα όσα
είναι γνωστά για τον χαρακτηρισμό βασιζόμενος κυρίως στον συλλογικό τόμο των
Temmerman & Emde Boas (2018), τις μελέτες της Mossman (2018), του Pelling
(1990) και της Bucher-Isler (1972): τι είναι ο χαρακτηρισμός, με ποιους όρους και
ποιες τεχνικές εκφράζεται και πώς τον μεταχειρίζεται ο Πλούταρχος στους ΠαράλληΒλ. Βιβλιογραφία: Ash 1997, Benedikton 1996/1997, de Blois 2008 και 2014, Braun 1992, von
Drexler 1959, Georgiadou 1988 και 2014, Keitel 1995, Kessisoglu 1975, Nawotka 1993, Ramage
1983, Shochat 1981α και 1981β, Syme 1982.
1
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λους Βίους. Με αυτούς τους άξονες θα αναδειχθεί η μέθοδος του χαρακτηρισμού
στους Βίους Καισάρων.
Στη συνέχεια, στο κυρίως μέρος της εργασίας εντοπίζω και ερμηνεύω τον χαρακτηρισμό των δευτεραγωνιστών στους βίους Γάλβας και Ὄθων. Στο πρώτο κεφάλαιο
παρουσιάζω τους χαρακτήρες που αναφέρονται και στους δύο βίους, πρώτα σχετικά
με τον Γάλβα και ύστερα σχετικά με τον Ὄθωνα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζω
τους χαρακτήρες από τον Γάλβα, ενώ στο τρίτο εκείνους από τον Ὄθωνα. Σε αυτά τα
δύο κεφάλαια διακρίνω τους δευτερεύοντες χαρακτήρες με πρώτο κριτήριο την επωνυμία, την ανωνυμία και το φύλο τους· το δεύτερο κριτήριο είναι το επεισόδιο ή καλύτερα η θεματική, στην οποία ενσωματώνονται από τον Πλούταρχο· το τρίτο είναι η
σειρά με την οποία εισάγονται από τον βιογράφο. Δεδομένης της συνοχής των δύο
βίων, δεν αποφεύγονται παραπομπές στον έναν ή στον άλλον βίο, όπου θεωρώ απαραίτητο. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζω όσα έχουν συζητηθεί στα
προηγούμενα τρία κεφάλαια, ώστε να δείξω τον χαρακτηρισμό και στους δύο βίους
πανοραμικά: πώς οι δευτερεύοντες χαρακτήρες φωτίζουν τους πρωταγωνιστές· ποιος
είναι ο συνολικός αριθμός των δευτεραγωνιστών και πώς αυτοί επιμερίζονται μέσα
στις δύο βιογραφίες· τι δηλώνουν όλα τα παραπάνω για τους πρωταγωνιστές, τον
Πλούταρχο και τους Βίους Καισάρων.

Α. Ο βιογράφος και ιστορικός Πλούταρχος
Ο Πλούταρχος γεννήθηκε περίπου το 45, ανατράφηκε στη Χαιρώνεια της Βοιωτίας και πέθανε περίπου το 120. Νεαρός ακόμη σπούδασε μαθηματικά και φιλοσοφία
με δάσκαλο τον νεοπλατωνιστή Αμμώνιο στην Ακαδημία του Πλάτωνα στην Αθήνα
(66/67), ενώ μερικά χρόνια αργότερα λόγω της αριστοκρατικής του καταγωγής συνήψε σχέσεις με Ρωμαίους αξιωματούχους, όπως ο Λεύκιος Μέστριος Φλώρος, ο οποίος τον πολιτογράφησε Ρωμαίο πολίτη. Ζώντας σε ελληνορωμαϊκό περιβάλλον και
έχοντας τέτοιου είδους διασυνδέσεις ο Πλούταρχος ανέλαβε το αξίωμα του ἄρχοντος
(magister) στον τόπο καταγωγής του και αργότερα εκείνο του ἐπιτρόπου (procurator)
στην Αχαΐα, ενώ τα τελευταία τριάντα χρόνια της ζωής του εξέτισε ιερέας στο μαντείο των Δελφών.2
Titchener 2002: 139· Duff 1999: 2· Titchener 1997: 322-323· von Wilamowitz-Moellendorf 1995:
48-53· Jones 1971: v, 1-13, 15-16, 25-27, 39-47· Bowersock 1969: 110-112.
2
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Α.1 Η βιογραφική παράδοση και ο Πλούταρχος
Ενώ συμμετείχε στα κοινά της πόλης και της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, εξελίχτηκε σε έναν πολυμαθή και πολυγραφότατο συγγραφέα βιογραφιών και φιλοσοφικών
πραγματειών με εμφανή πλατωνική επιρροή. Η εργογραφία του διακρίνεται σε δύο
μεγάλα σώματα κειμένων: τα Ἠθικά και τη συλλογή βιογραφιών Βίοι Παράλληλοι,
για τα οποία είναι γνωστότερος. Δεν είναι όμως ιδιαίτερα γνωστός για το έργο του
Βίοι Καισάρων. Η προβληματική που εντοπίζεται και στα δύο έργα του Πλουτάρχου
που απαρτίζονται από βιογραφίες και έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την επιστημονική
κοινότητα είναι η σύμμειξη ιστορίας και βιογραφίας σε ένα είδος, όπως το έχει κατορθώσει ο ίδιος.
Ο Πλούταρχος είχε πίσω του μια μακρά παράδοση του βιογραφικού είδους. Ήδη
από τον 5ο αι. π.Χ. εντοπίζεται πληθώρα βιογραφικών στοιχείων των προσώπων που
εμφανίζονται σε πεζά και ποιητικά κείμενα.3 Επιτύμβιες στήλες του 4ου αι. π.Χ. και
γραπτά πολιτικής ιστοριογραφίας, όπως οι Ἱστορίαι του Ηροδότου και κείμενα όπως
τα εγκώμια του Ξενοφώντα συσχετίζονται με το είδος της βιογραφίας λόγω της αφήγησης της ζωής ενός ατόμου από τη γέννηση ως τον θάνατο, όπου τα δεδομένα δομούνται θεματικά ή χρονολογικά. 4
Στα τέλη του 4ου-αρχές του 3ου αι. π.Χ. η Περιπατητική σχολή του Αριστοτέλη
έστρεψε το ενδιαφέρον της στο άτομο μέσω ἀνεκδότων, γνωμῶν, χρειῶν και παραδειγμάτων, ενώ στην Ελληνιστική περίοδο, επειδή δεν σώζονται βιογραφικά κείμενα,5
αλλά οι τίτλοι του, έχει υποτεθεί ότι η βιογραφία διακρίθηκε από την ιστορία μετά
τον Πολύβιο και ότι με τη βιογραφία ασχολήθηκαν οι περιπατητικοί της τρίτης γενιάς. Χαρακτηριστικά του βιογραφικού είδους τότε ήταν η πολυμάθεια, η λογιότητα,
ο ρεαλισμός στις λεπτομέρειες για άτομα και τα μερικές φορές κακόβουλα σχόλια
που αφορούσαν στην προσωπική ζωή των βιογραφούμενων.6
Την ίδια περίοδο στη Ρώμη και κατά τη Δημοκρατική περίοδο άνθισε η βιογραφία
μέσω του έργου De Viris Illustribus του Κορνηλίου Νέπωτα,7 ο οποίος εισήγαγε την
πολυπολιτισμικότητα και τον συγκριτισμό στους βίους του. Στην Αυτοκρατορική περίοδο, δηλαδή από τον Οκταβιανό Αύγουστο και εξής, η βιογραφία απέκτησε κύρος
ως αντίποδας της αυτοκρατορικής λατρείας (αποθέωση) λόγω της αφήγησης ενός
3

Momigliano 1993: 23-32.
Momigliano 1993: 8, 43, 45, 47-56, 102.
5
Swain 1997: 22.
6
Momigliano 1993: 2, 9, 41, 67-79, 107, 100, 119.
7
Ο Geiger (2005: 232) θεωρεί ότι ο Πλούταρχος επηρεάστηκε από τον Νέπωτα.
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Καίσαρα. 8 Το άτομο πλέον βιογραφείται στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής, του κοινωνικοπολιτικού και θρησκευτικού περιβάλλοντος και αντιμετωπίζεται ως άτομο, του
οποίου αποκαλύπτεται ο ενδότερος εαυτός.9 Λίγο αργότερα ο Σουητώνιος με το De
Vita Caesarum εισάγει το ενδιαφέρον για τύπους χαρακτήρων και αγνοεί εν μέρει την
ατομικότητά τους. Αυτός, όπως και ο Πλούταρχος, θεωρείται επηρεασμένος από τους
αλεξανδρινούς φιλολόγους και την αριστοτελική διδασκαλία, αν και ο Ρωμαίος βιογράφος διαφοροποιείται σημαντικά.10
Α.2 Η βιογραφία, η ιστορία και ο Πλούταρχος
Ο Πλούταρχος δεν θεωρεί τον εαυτό του ιστοριογράφο σχεδόν, όπως οι Ρωμαίοι
ποιητές αρνούνταν την ιδιότητά τους με recusatio, αν και οι βιογραφίες του πολλές
φορές πλησιάζουν την πολιτική ιστοριογραφία.11 Συνήθως αφηγείται σε ευθεία χρονολογική σειρά τα ιστορικά γεγονότα (ομιλίες, μάχες, γεωγραφικές αναλύσεις),12 άλλες φορές συγγράφει θεματικά και έχει την τάση να συμπυκνώνει απομακρυσμένα
χρονολογικά γεγονότα. Άλλοτε συγχωνεύει κοινά στοιχεία ή μετατοπίζει γεγονότα,
ώστε να πετύχει εξομάλυνση της μετάβασης από το Α στο Β και ούτω καθεξής. Κάποιες φορές σμικρύνει το υλικό ή και προσθέτει πλαστές λεπτομέρειες παρουσιάζοντας απλοϊκά τις πληροφορίες που αντλεί από τις πηγές του χωρίς επαναλήψεις και
μακροσκελείς επεξηγήσεις.13
Πιστεύει στην ιστορική αλήθεια, η οποία είναι ένα προσωπικό του ενδιαφέρον,14
αναζητά νέα στοιχεία για τους πρωταγωνιστές του και επιλέγει ένα κείμενο ιστορικά
αξιόπιστο,15 αν και πολλές φορές παραποιεί τις ιστορικές πηγές.16 Όσον αφορά στις
ιστορικές πηγές, ο Πλούταρχος έχει ποικιλία στην αντιμετώπιση του ιστορικού υλικού: διαστρεβλώνει ελάχιστα την ιστορική αλήθεια που αντλεί και τη χρονική ακολουθία της και, όπως ισχυρίζεται ο Pelling, «ανοικοδομεί δημιουργικά» για να εξυ-

8

Momigliano 1993: 9-10, 95-100.
Swain 1997: 1-20, 36
10
Momigliano 1993: 13, 18-19, 87-88, 112-113.
11
Titchener 2002: 141· Titchener 1997: 327.
12
Duff 2015: 131.
13
Desideri 1992β: 4540.
14
Buckler 1992: 4789.
15
Pelling 2002: 146-148· Desideri 1992β: 4543-4544.
16
De Blois 1992: 4614.
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πηρετήσει τους ηθικά προτρεπτικούς στόχους του.17 Όταν όμως απορρίπτει μια πηγή,
το αιτιολογεί.18
Στους Παράλληλους Βίους το ιστορικό πλαίσιο υποβιβάζεται στις σκηνές που το
βιογραφούμενο πρόσωπο ενεργεί και η ενέργεια αυτή δεν ακολουθεί χρονικά όσα
αφηγείται ο βιογράφος, αλλά παρεμβάλλεται. Ταυτόχρονα ο Πλούταρχος προσπερνά
ιστορικά γεγονότα, στα οποία ο βιογραφούμενος δεν έχει ιδιαίτερη συμμετοχή, έχοντας ο βιογράφος μια εξωτερική οπτική (external perspective) σε αντίθεση με τις
σκηνές που ο βιογραφούμενος συμμετέχει, όπου ο βιογράφος διατηρεί εσωτερική οπτική (internal perspective).19
Μπορεί να μην γράφει ιστορία, όμως σίγουρα τη χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει
χαρακτήρες, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις εικασίες του αναγνωστικού κοινού που
αφορούν στην ηθική. Έτσι οι βίοι λειτουργούν αμφίδρομα: το κοινό είναι ήδη προϊδεασμένο και ο Πλούταρχος συγγράφει βάσει των αντιλήψεων του κοινού.20 Τέλος, η
πολιτική, αν και είναι μια θεματική που κυριαρχεί στην ιστοριογραφία μαζί με τις
στρατιωτικές υποθέσεις, μπορεί να μην είναι η κύρια θεματική που επιλέγει ο Πλούταρχος, όμως εμφανίζεται επανειλημμένα ως υποπροϊόν της ηθικής, ήδη από τον
Πλάτωνα.21 Επομένως, επιβεβαιώνεται η άποψη του Duff, ότι η κατανόηση του χαρακτήρα του βιογραφούμενου προσώπου –σε ιδιωτικό και δημόσιο επίπεδο– και η
αξιολόγησή του, η μελέτη του παρελθόντος και η παιδαγωγική προτροπή προς μίμηση του καλού και απόρριψη του κακού αποδεικνύουν την αξία που αποδίδει ο βιογράφος στην ιστορία22 και την εκπαίδευση του ατόμου,23 στο πλαίσιο του συγκριτισμού μεταξύ δύο πολιτισμών με κοινό παρελθόν.24
Α.3 Η στάση του Πλουτάρχου στους ρωμαϊκούς βίους
Ηθικολόγος και ταυτόχρονα ιστορικός στους βίους του, ο Πλούταρχος γράφει συγκεκριμένα τους ρωμαϊκούς βίους με συμπάθεια προς τη Ρώμη. Καταρρίπτει τα αρνητικά στερεότυπα των Ρωμαίων για τους Έλληνες και των Ελλήνων για τους ΡωμαίPelling 2002: 91-95, 152-156. Παρόμοια και ο Kaesser 2004: 361-362. Περισσότερα για τις πηγές
του Πλουτάρχου, βλ. Desideri 1992β.
18
Pelling 2002: 152· Nikolaidis 1997: 329-333.
19
Duff 2015: 130-148.
20
Pelling 2002: 247.
21
Aalders 1982: 5-10.
22
Duff 1999: 50-51· Frazier 1994: 17-41· Frazier 2002: 4488-4489. Ο Lamberton (2001: 145) πιστεύει
ότι οι Παράλληλοι Βίοι θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί και ως σχολικό εγχειρίδιο ρητορικής.
23
Swain 1995: 234.
24
Για τη δομή των ζευγών στους Παράλληλους Βίους, βλ. Desideri 1992α.
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ους, εγκλιματίζεται και υιοθετεί είτε θετική, είτε αρνητική στάση Ρωμαίου πολίτη,
όταν βιογραφεί Ρωμαίους, όντας ένας εξ αυτών.25 Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του συγκριτισμού-παραλληλισμού εξεχουσών προσωπικοτήτων της ελληνικής και της ρωμαϊκής κοινωνίας στο διηνεκές του χρόνου. Ωστόσο, δεν στοχεύει διπλωματικά στη
συμφιλίωση των δύο λαών.26 Τα γεγονότα εντάσσονται στους βίους από πολιτική και
φιλοσοφική σκοπιά και παρουσιάζονται οι σχέσεις των ηγετών με τη μάζα. Έτσι δείχνει ο Πλούταρχος την ηθικολογική και ατομικιστική αντίληψη της ρωμαϊκής ιστορίας.27 Συνεπώς, το πεπαιδευμένο αναγνωστικό κοινό τού ενός πολιτισμού έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το κοινό του άλλου πολιτισμού μέσω διττών παραδειγμάτων.
Ο Πλούταρος φαίνεται αμήχανος και επιφυλακτικός, όταν αφηγείται ρωμαϊκά ιστορικά γεγονότα28 και δυσκολεύεται να προσαρμόσει το ιστορικό υλικό, όπως ισχυρίζεται η Scardigli. Σχεδόν αντιπαθής σε θεσμούς, όπως για παράδειγμα η θεοποίηση
και λατρεία των αυτοκρατόρων, τους ερμηνεύει πολλές φορές λανθασμένα.29 Σέβεται
την ασφάλεια που προσφέρουν οι Ρωμαίοι κατακτητές, όμως παραμένει Έλληνας που
προβάλλει τις ελληνικές αξίες στον ρωμαϊκό πολιτισμό.30 Όσον αφορά στην εκπαίδευση, ο βιογράφος δεν τη χρησιμοποιεί τόσο στους ρωμαϊκούς βίους, όσο στους ελληνικούς. Συνήθως στους ρωμαϊκούς, στους οποίους δεν θεωρεί δεδομένη την εκπαίδευση, όπως για τους Έλληνες, αυτή λειτουργεί αρνητικά, επειδή απουσιάζει.31 Ίσως
για αυτό ο Russel32 τονίζει ότι η θεματική των Παράλληλων Βίων είναι η επίδειξη της
πολιτικής μεγαλειότητας των Ελλήνων στους Ρωμαίους.33

25

Pelling 2005: 201.
Duff 1999: 309· de Blois 1992: 4572.
27
De Blois 1992: 4611.
28
Titchener 2002: 136· Scardigli 1995: 18. Ο Pelling (2002: 217) χαρακτηρίζει τη γνώση του Πλουτάρχου περί ρωμαϊκής ιστορίας «scantly».
29
Pelling 2002: 220. Βλ. τα σχετικά παραδείγματα του Pelling, όπως αυτόν της πατρωνίας.
30
Duff 1999: 302-303.
31
Swain 1995: 247.
32
Russel 1966: 141.
33
Όλα αυτά αποτυπώνονται και στις πολιτικές του πραγματείες που έχουν ως αντικείμενο τη ζωτικότητα των ελληνικών πόλεων σύμφωνα με τους όρους του κατακτητή (Ρώμη) παρά εις βάρος του, όπως
υποστηρίζουν οι Duff (1999: 292-295) και Jones (1971: 103-109, 110-130). Σπάνια όμως εντοπίζονται
στα Ἠθικὰ αναφορές για τους Ρωμαίους σε πολιτισμικό, κοινωνικό, φιλοσοφικό πλαίσιο· συνήθως
απλώς αναφέρει τα ονόματα των δημιουργών μεγάλων έργων και σε ποιους αφιερώνονται, όπως σημειώνει ο Swain (1995, βλ. ιδίως τις σελίδες 235-236). Τέλος, στο εγκώμιο της Ρώμης De fortuna
Romanorum η τύχη παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της ρωμαϊκής ηγεμονίας και επιτυχίας.
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Β. Οι βίοι Γάλβας και Ὄθων

Β.1 Παράδοση, δομή και είδος των Βίων Καισάρων
Ο Πλούταρχος συνέγραψε το έργο Βίοι Καισάρων. Αν και αυτό απαρτιζόταν από
οχτώ βίους αυτοκρατόρων –Αυγούστου, Τιβερίου, Καλιγούλα, Κλαυδίου, Νέρωνα,
Γάλβα, Όθωνα και Βιτελλίου– σώζονται μόνο δύο, εκείνοι του Γάλβα και του Όθωνα.34 Για τους σύγχρονους μελετητές ο Πλούταρχος είναι η πιο πρώιμη πηγή για τα
γεγονότα της Χρονιάς των Τεσσάρων Αυτοκρατόρων, επειδή τα γεγονότα σώζονται
και από μεταγενέστερες πηγές: στις Historiae του Τακίτου, στο Περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ
πολέμου του Ιώσηπου, στη Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία του Δίωνα Κάσσιου και στο De Vita
Caesarum του Σουητώνιου.35
Η έμπνευση, πιθανολογεί o Syme, προήλθε από επίσκεψη του Πλουτάρχου στο
Βρίξυλλο γύρω στο 75,36 ενώ ο Bowersock υποθέτει ότι εμπνεύστηκε τη δεκαετία 8090,37 ενδεχομένως με παρότρυνση του φίλου του Μέστριου Φλώρου, όπως υποστηρίζει ο Stadter, αν και ο Nikolaidis είχε απορρίψει την τελευταία υπόθεση.38 Το πιο πιθανό είναι να τον ενέπνευσε η βαρύτητα των γεγονότων της αυτοκρατορικής περιόδου. Τέλος, βάσει των επεξηγήσεων που δίνει ο Πλούταρχος στα αξιώματα των Βετούριου και Βάρβιου (Γάλβ.24.1) και στην ονομασία των λεγεώνων (Ὄθ.12.3) το έργο υποτίθεται ότι απευθυνόταν σε ελληνικό αναγνωστικό κοινό.39
Στον Κατάλογο του Λαμπρία (αρ.33) σώζεται ο κοινός τίτλος τους «Γάλβας καὶ
Ὄθων», αν και δεν υποδηλώνει ένα ενιαίο έργο.40 Τη σύζευξή τους θυμίζουν τα ζεύγη των Παράλληλων Βίων,41 ανάμεσα στους οποίους ο Γάλβας και ο Ὄθων συγκαταλέγονται στα περισσότερα χειρόγραφα, ενώ άλλες φορές ανάμεσα στα Ἠθικά.42 Η
ένταξή τους στα δύο μεγάλα corpus του Πλουτάρχου συμβαίνει παρότι οι τίτλοι των
Georgiadou 1988: 349· Jones 1971: 19. Για κάποιους από τους υπόλοιπους αυτοκράτορες υπάρχουν
σκόρπιες μνείες στους Παράλληλους Βίους και στα Ἠθικά, βλ. Georgiadou 2014: 251-252.
35
Little & Ehrhardt 1994: 1.
36
Syme 1980: 105.
37
Bowersock 1998: 203. Ο Geiger (2005: 238-240) θεωρεί ότι η έμπνευση του ήρθε σε ταξίδι του,
οπότε επισκέφτηκε το Forum του Αυγούστου, πριν ο Τραϊανός τιμήσει τον Σώσιο Σενεκίωνα, επομένως πριν το 107, χρονολογία που συμπεριλαμβάνει τις απόψεις των δύο προηγούμενων μελετητών.
38
Stadter 2014: 17· Nikolaidis 2005: 297.
39
Schettino 2005: 353.
40
Jones 1971: 19, 72. Οι τίτλοι των δύο βίων σώζονται στον Κατάλογο του Λαμπρία στους αριθμούς
26, 27 και 29-33 (Schettino 2005: 352 υπ.9).
41
Ziegler 1907: 35 υπ.1.
42
Georgiadou 2014: 258.
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βίων που συμπεριλαμβάνονται στους Βίους Καισάρων είναι ατομικοί και όχι σε ζεύγη, όπως των Παράλληλων Βίων. Συγκεκριμένα για τους δύο σωζόμενους βίου, Γάλβα και Ὄθωνα, η αφήγηση του πρώτου διακόπτεται στην εικοστή ένατη παράγραφο
και μετά ξεκινά ο Ὄθων με τον τίτλο του να βρίσκεται μεταξύ των δύο βίων ή στο
διάκενο.43 Ωστόσο, στη σύγχρονη βιβλιογραφία οι δύο βίοι εκδίδονται μαζί ή με κενό
μεταξύ τους και αλλαγή αρίθμησης μαζί με τους δύο μονούς βίους Ἀρτοξέρξης και
Ἄρατος,44 με τους οποίους πιθανολογείται ότι συμβαδίζουν χρονολογικά. 45 Η ύπαρξη
καταληκτικής παραγράφου στον κάθε βίο, οι αναφορές στον Όθωνα ως δευτεραγωνιστή στον Γάλβα, εκείνες στον Βιτέλλιο και στους δύο βίους και η έλλειψη προοιμίου
του Ὄθωνα υποδηλώνουν νοηματική και μορφική συνάφεια μεταξύ τους.46 Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι και οι μη σωζόμενοι βίοι ακολουθούσαν
παρόμοια δομή και συνάφεια μεταξύ τους.47
Ο Πλούταρχος στο προοίμιο των δύο βίων δεν ξεκαθαρίζει αν αποστασιοποιείται
από την πραγματικὴ ἱστορία ή αν τη συνδυάζει με τη βιογραφία.48 Ο Duff διερωτάται
αν πρόκειται για ιστορία ή βιογραφία ή μια ιστοριογραφική μονογραφία και υποθέτει
ότι αφενός διαβάζονταν σε συνέχεια και αφετέρου ότι μαζί με τον βίο του Βιτελλίου
συγκροτούσαν το τελευταίο βιβλίο της σειράς.49 Ο Stadter χαρακτηρίζει τους Βίους
Καισάρων «ιστορική βιογραφία»50 και πράγματι, είναι μια συνεχής αυτοκρατορική
ιστορία σπασμένη σε τμήματα, τα οποία βασίζονται στις διαδοχικές ενθρονίσεις.51
Β.2 Σχέση των Βίων Καισάρων με τους Παράλληλους Βίους
Ο Bowersock παραθέτει ότι ο Leo Strauss είχε χαρακτηρίσει τους Βίους Καισάρων «unausgebildete», δηλαδή μη εξακριβωμένη μελέτη, ανειδίκευτη.52 Με παρόμοια

Κεσίσογλου 1984: XLIII-XLIV.
Για την προβληματική της χειρόγραφης παράδοσης των Βίων Καισάρων, βλ. Ziegler 1907 και συγκεκριμένα τις σελίδες 35 και 51-52.
45
Schettino 2014: 435.
46
Ash 1997: 214 υπ.62· Little & Ehrhardt 1994: 1, 3· Stadter 1988: 275 υπ.1· Κεσίσογλου 1984: XIII
και υπ.2-XIV· Flacelière 1979: 133. Ο Duff (2011β: 267 υπ.238) θεωρεί τους τρεις βίους ένα βιβλίο.
47
Georgiadou 1988: 357.
48
Georgiadou 2014: 257.
49
Duff 1999: 19, 20 και υπ.19· Stadter 1988: 294. Ο Duff (2011β: 267 υπ.238) υποθέτει ότι και ο Βιτέλλιος ξεκινούσε ακέφαλος (χωρίς προοίμιο) και ότι τον εισήγαγε το προοίμιο του Γάλβα, ενώ ο
Pelling (2002: 383 υπ.11) βασίζει την ίδια άποψη στην έλλειψη επιλόγου στον Ὄθωνα.
50
Stadter 2014: 19.
51
Georgiadou 2014: 256.
52
Bowersock 1998: 196. Βλ. Pelling 1995 για τη μέθοδο συγγραφής των ρωμαϊκών Παράλληλων Βίων
και Jones 1971: 80, όπου αναφέρει ότι οι Βίοι Καισάρων δεν γράφτηκαν ύστερα από ενδελεχή μελέτη.
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44

VIII

διάθεση σχολιάζει ο Geiger: «…nor can the two surviving Lives be even (η έμφαση
δική μου) regarded as a great literary success compared to the latter series [the Parallel Lives]». Παρακάτω αναφέρεται στην «…inferior quality of the Caesars» και υποθέτει ότι αυτή η λογοτεχνική κατωτερότητα επέφερε αντιδράσεις για το έργο, οι οποίες απέτρεψαν τον Πλούταρχο από το να παραπέμψει σε αυτό αργότερα, όπως έκανε
με τους Παράλληλους Βίους.53
Ο Duff ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ένα «προκαταρκτικό πείραμα στη βιογραφία», έναν πρόδρομο των Παράλληλων Βίων,54 ενώ η Georgiadou εντοπίζει ομοιότητες
υφολογικά και δομικά που βασίζονται σε ενδοκειμενικές παρατηρήσεις και διακειμενικές σχέσεις μεταξύ των δύο συλλογών βιογραφιών. Ακόμη και η διαχείριση του
χρόνου και του τόπου στους Βίους Καισάρων είναι ένας πρόδρομος των τεχνικών που
χρησιμοποιούνται στους Παράλληλους Βίους, όπως τις συζητά ο Beck για τους τελευταίους.55 Ο Πλούταρχος παραλείπει γεγονότα στον Γάλβα, όπως το συμβούλιο υιοθεσίας του Πείσωνα, κάνει περιλήψεις μαχών, όπως αυτή μεταξύ του Βίνδικα και του
Βεργινίου Ρούφου, και στον Ὄθωνα αντιστρέφει τη χρονική ακολουθία, όπως κάνει
με τη μάχη στην περιοχή Ad Castores με εκείνη στην Πλακεντία· άλλοτε επιταχύνει ή
επιβραδύνει την αφήγηση και στους δύο βίους.
Στους Παράλληλους Βίους ο Πλούταρχος ακολουθεί πιστά πολύ συχνά την αφήγηση των γεγονότων της ζωής ενός ατόμου από τη γέννηση ως τον θάνατό του, 56 επιλέγει όμως την πιο παραγωγική περίοδο του ήρωά του ως πυρήνα του βίου, όπως η
ανάληψη αξιώματος. Αποδεσμεύεται έτσι από τη χρονολογική αναγκαιότητα της ιστορίας λόγω και της βραχύτητας του βιογραφικού είδους.57 Ο Wardman θεωρεί ότι
συγκεκριμένα ο Γάλβας δεν είναι αντιπροσωπευτικός της βιογραφικής παραγωγής
του Πλουτάρχου,58 γιατί επικεντρώνεται σε ένα επεισόδιο από τη ζωή του αυτοκράτορα.59 Έτσι αφήνει το περιθώριο να υποθέσουμε ότι αφενός και στους μη σωζόμενους βίους ο Πλούταρχος επέλεξε αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο από τη ζωή του
αυτοκράτορα, αφετέρου ότι η μέθοδος της επιλογής της πιο παραγωγικής περιόδου
είχε ξεκινήσει ήδη από τους Βίους Καισάρων ενδεχομένως ως προπαρασκευή για
Geiger 2017: 121, 124· Geiger 2005: 231-232.
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τους Παράλληλους Βίους, μόνο που στους τελευταίους αποτελεί τον πυρήνα παρά ολόκληρο τον βίο. Επομένως, στόχος των Βίων Καισάρων είναι η διατήρηση γεγονότων μόνο της περιόδου της βασιλείας των αυτοκρατόρων, πριν από τη Φλαβιανή περίοδο, θέλοντας ο Πλούταρχος, όπως στους Παράλληλους Βίους, να κινητοποιήσει τη
σκέψη των αναγνωστών σχετικά με τα γεγονότα του παρελθόντος που αιτίες για τα
σύγχρονα δεδομένα τους.60
Β.3 Χρονολόγηση
Η χρονολόγηση είναι προβληματική για το συγκεκριμένο έργο. Το μεγαλύτερο
μέρος της εργογραφίας του Πλουτάρχου παράχθηκε κυρίως μετά το 96 (δολοφονία
Δομιτιανού). Οι Βίοι Καισάρων πιθανολογείται ότι γράφτηκαν είτε επί Δομιτιανού
είτε πριν από το 93 λόγω της αναφοράς στον Ιούνιο Μαύρικο με θετικούς όρους στον
Γάλβα: ο Μαύρικος εξορίστηκε την ίδια χρονιά και ο αδερφός του Αρουλένος Ρουστικός δολοφονήθηκε.61 Ο Jones προτείνει αυτή τη χρονολόγηση, αλλά και άλλες δύο: μετά το 9662 ή επί Δομιτιανού λόγω του ταξιδιού του Πλουτάρχου τότε στη Ρώμη,63 όπου και γνώρισε τον Αρουλένο Ρουστικό.64
Ο Geiger προτείνει τη χρονολόγηση μετά τον θάνατο του Δομιτιανού, λόγω της
λογοκρισίας και της επικινδυνότητας του δεσποτικού καθεστώτος του αυτοκράτορα65
και πιο συγκεκριμένα την περίοδο της βασιλείας του Νέρβα (96-98)· ο Geiger αμφισβητεί την πρωιμότερη χρονολόγηση εξαιτίας της ελλιπούς γνώσης λατινικών που
δηλώνει ο Πλούταρχος στο προοίμιο του Δημοσθένη (2.2).66 Ο Lamberton στο βιβλίο
του για τον Πλούταρχο δεν σχολιάζει τη χρονολόγηση, απλώς δίνει όλη αυτήν την
περίοδο από το 69 ως το 96· έτσι αιτιολογεί την απουσία ενός βίου κάποιου από τους
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Φλαβίους.67 Ο Syme προτείνει μετά το 96,68 οπότε η συσχέτιση με τον οίκο των
Φλαβίων δεν θα του επέτρεπε να γράψει και έναν βίο για τον Βεσπασιανό,69 ενώ ο
Flacelière ως και το 106, οπότε εκδόθηκαν τα πρώτα δύο βιβλία των Historiae του
Τακίτου.70
Έχοντας όλοι οι μελετητές απορρίψει τη χρονολόγηση μεταξύ 93-96, θεωρώ πιο
πιθανή τη χρονολόγηση του Jones και του Geiger σε συνδυασμό με εκείνη του Syme,
δηλαδή μεταξύ 96-98 και όχι μία χρονολόγηση από το 69 ως το 93. Η τελευταία θα
ήταν εντελώς αβάσιμη, αφού δεν υπάρχει καμία ένδειξη μέσα στο κείμενα, εκτός από
τη θετική αποτίμηση του Ιουνίου Μαύρικου. Νομίζω όμως ότι αυτή η αναφορά δεν
μπορεί να αποτελέσει δείκτη χρονολόγησης για πριν από το 93, διότι ο Πλούταρχος
θα μπορούσε απλά να εκδηλώνει την προσωπική του εκτίμηση στο πρόσωπό του.
Ταυτόχρονα, η θετική αναφορά στον Ιούνιο Μαύρικο εξυπηρετεί στη χρονολόγηση
μόνο του Γάλβα.
Ο Bowersock είναι σίγουρος ότι ο Πλούταρχος έγραψε συγκεκριμένα τον Γάλβα
πριν από το 97, διότι τότε ο Βεργίνιος Ρούφος ορίστηκε τρίτη φορά ύπατος και πέθανε, ενώ στον βίο του Γάλβα απουσιάζει από την πολιτική σκηνή από τα μισά του βίου
και εξής.71 Δεδομένου ότι συμφωνώ με τη χρονολόγηση και των δύο βίων μεταξύ 9698 και απορρίπτω τη χρονολόγηση μεταξύ 69-93, όπως προανέφερα, χρησιμοποιώ
τον ίδιο δείκτη με τον Bowersock, δηλαδή την αναφορά στην ανάληψη αξιώματος
από τον Βεργίνιο Ρούφο, για να προτείνω μια χρονολόγηση του βίου του Όθωνα. Σε
αυτόν τον βίο ο Πλούταρχος παραδίδει ότι ο Βεργίνιος ορίστηκε δεύτερη φορά ύπατος από τον Όθωνα (Ὄθ.1.1), επομένως επανήλθε στην πολιτική σκηνή. Έτσι συμφωνώ με τη χρονολόγηση του Γάλβα από τον Bowersock και υποθέτω ότι ο Ὄθων γράφτηκε από τις αρχές έως τον Οκτώβρη του 97, λίγο πριν από την τρίτη υπατία του
Βεργινίου, για την οποία θα μπορούσε να είχε κάνει μια αναφορά ο Πλούταρχος, ή
μετά το 97 δεδομένης της αρνητικής παρουσίασης του Βεργινίου στο τέλος του
Ὄθωνα (Ὄθ.18.4).72
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Β.4 Πηγές
Όσον αφορά στις πηγές που χρησιμοποίησε ο Πλούταρχος για τη συγγραφή των
βίων Γάλβας και Ὄθων η συζήτηση είναι μεγάλη. Ο Godolphin ισχυρίστηκε ότι ο
Πλούταρχος εμπνεύστηκε τη δομή από την πηγή που αντλούσε.73 Ο Barbu υποθέτει
ότι για να γράψει τους δύο αυτούς βίους συμβουλεύτηκε είτε τον Τάκιτο,74 είτε την
πηγή του Τακίτου, είτε είχαν και οι δύο μια «κοινή πηγή», όμως αυτό θεωρείται από
τον ίδιο μελετητή προβληματικό λόγω της ελλιπούς γνώσης της Λατινικής που ισχυριζόταν ότι είχε ο Πλούταρχος, όπως προανέφερα.75 Η μόνη σίγουρη πηγή είναι οι
προηγούμενες δημοσιεύσεις των γεγονότων, τις οποίες θα είχε διαβάσει:76 κάποιο
κείμενο του Κλούβιου Ρούφου, ο οποίος αναφέρεται στον Ὄθωνα και θεωρείται από
τους περισσότερους πηγή του Πλουτάρχου, ή και κάποιος άλλος ιστορικός που βασίστηκε στον Κλούβιο. Ταυτόχρονα προϋποτίθενται και σύγχρονα έργα των ετών 68-69
που δεν σώζονται σήμερα. Μεταξύ άλλων προτάθηκαν και οι Φάβιος Ρουστικός,
Βιψτανός Μεσσάλας και Πλίνιος ο Πρεσβύτερος· από τον τελευταίο άντλησε ο Τάκιτος77 και θεωρείται και ο Πλούταρχος, ο Flacelière όμως αμφισβητεί τη χρήση του
Πλινίου από τον βιογράφο.78
Αντίθετα ο Jones προτείνει κάποια ελληνική πηγή, όπως ο Ιώσηπος, εξαιτίας της
αδυναμίας του Πλουτάρχου με τη Λατινική.79 Γενικότερα ο βιογράφος έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αυτοψία, τα διατάγματα και τις επιγραφές,80 όπως στην περίπτωση του τάφου του Όθωνα (Ὄθ.18.1), καθώς και στις προσωπικές συναντήσεις με
αυτόπτες μάρτυρες.81 Σίγουρα βασίστηκε στην προσωπική του αυτοψία, όπως όταν
αναφέρει την επίσκεψή του στο πεδίο της μάχης κοντά στο Βητριακό (Ὄθ.14.1) και
πληροφορίες που πήρε από αυτόπτες μάρτυρες και αξιωματούχους, όπως τον Ιούλιο
Σεκούνδο (Ὄθ.8.3), προσωπικό γραμματέα του Όθωνα, ο οποίος πέθανε γύρω στο
8082 και ενδεχομένως τού παρείχε πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα,83 ή όπως τον Μέ-
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στριο Φλώρο, φίλο του και συγκλητικό επί Όθωνα.84 Αναφέρει όμως και ανώνυμες
πηγές οι οποίες δεν μπορούν να ταυτιστούν με κάποιον συγγραφέα ή πληροφοριοδότη.85 Ο Κεσίσογλου υποθέτει ότι και ο Μάριος Κέλσος ίσως πληροφόρησε τον Πλούταρχο (και τον Τάκιτο) για τα γεγονότα του 68/69 λόγω των υπηρεσιών του επί Νέρωνα, Γάλβα, Όθωνα και ενδεχομένως Βεσπασιανού.86
Β.5 Περιεχόμενο
Οι Βίοι Καισάρων είναι ένα συμπίλημα επαίνου, ψόγου, ηθικής και ιστορίας·87
περιέχουν πληροφορίες για την άσκηση της εξουσίας, τις στρατηγικές, τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων συμμετεχόντων στην στρατιωτική και πολιτική σκηνή.88 Ο Πλούταρχος στους Βίους Καισάρων περιγράφει την ιστορική πορεία
σε χρονική ακολουθία με πλαστική σκηνογραφία και πανοραμική θέαση της Χρονιάς
των Τεσσάρων Αυτοκρατόρων· όλα όσα αναφέρει συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της κατάστασης που επικράτησε τη συγκεκριμένη χρονιά και μάλιστα στη
σκιαγράφηση των χαρακτήρων. Ο Πλούταρχος αφηγείται αποστασιοποιημένος από
τους ήρωες αποδίδοντάς τους ομιλίες που ξεχωρίζουν για το περιεχόμενό τους.89
Σχολιάζει τους αυτοκράτορες για τη διαχείριση του πλούτου και τη λειτουργία της
αρετής συνδυαστικά με αυτόν, ενώ ταυτόχρονα επιλέγει θέματα που θα ενδιέφεραν
περισσότερο έναν ιστορικό.90
Χρησιμοποιεί καθολικές γενικεύσεις που συνδέονται άμεσα με την κριτική που
ασκεί στα προαναφερθέντα γεγονότα·91 για παράδειγμα αναφέρεται στην επίδραση
της τύχης στους ανθρώπους, αμέσως μετά την ομιλία του Μάριου Κέλσου ύστερα
από την ήττα των οθωνιανών δυνάμεων στο Βητριακό. Πιο συγκεκριμένα οι δύο σωζόμενοι βίοι πραγματεύονται τον κίνδυνο του ανεξέλεγκτου από τη λογική πάθους
και επιβεβαιώνουν γενικές ηθικές αξίες και αλήθειες, όπως τονίζει ο Duff·92 γενικές
αλήθειες για την καταστροφικότητα του στρατού που δρα κάτω από άλογες δυνά83
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μεις.93 Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ηθικών διδαγμάτων περισσότερο για τον κίνδυνο
που ελλοχεύει στη στρατιωτική μανία, παρά μέσω επισταμένων μελετών ατομικών
προσωπικοτήτων, όπως σχολιάζει η Ash.94 Σημαντικό είναι ότι στους Βίους Καισάρων ο Πλούταρχος επικεντρώνεται περισσότερο στην ιστορική αφήγηση παρά στην
παράθεση βιογραφικών στοιχείων, οβελίζει στοιχεία της προηγούμενης ζωής των
πρωταγωνιστών που δεν σχετίζονται με το επιλεγμένο επεισόδιο της ανάληψης της
αυτοκρατορίας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επικείμενη πτώση και τους θανάτους των δύο αυτοκρατόρων.95
Ο Κεσίσογλου υπογραμμίζει τον βαθύτερο σκοπό του Πλουτάρχου: δεν αναλύει
χαρακτήρες, αλλά πολιτικά γεγονότα με στόχο όχι την ἐπανόρθωσιν ἠθῶν των αναγνωστών μέσω της μίμησης ή αποφυγής των προτύπων που σκιαγραφούνται στους
βίους, αλλά την ανάδειξη του βίου του βιογραφούμενου ατόμου συγκεκριμένα από
την ανάληψη της αυτοκρατορίας ως τον θάνατο.96 Η Georgiadou σχολιάζει ότι, αν και
δεν αναφέρει ότι γράφει βίους στο προοίμιό του, χρησιμοποιεί τις λέξεις κλειδιά ἔργα
και πάθη (Γάλβ.2.3), λέξεις που αφορούν καθαρά στην ανάδειξη του χαρακτήρα του
ατόμου και ταυτόχρονα υποδηλώνουν τον στόχο αυτού του έργου.97 Συγκεκριμένα η
λέξη πάθη επαναλαμβάνεται άλλες τρεις φορές: άμεσα για τους Ρωμαίους (Γάλβ.1.3)
και μέσω του παραδείγματος των Τιτάνων με των οποίων τα πάθη παρομοιάζονται
εκείνα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Γάλβ.1.4), ενώ έμμεσα μέσω των ἀλόγων ορμών του ρωμαϊκού στρατού λόγω του ότι τα πάθη ανήκουν στο ἄλογον μέρος της ψυχής.
Δεν θα μιλήσει όμως σχολαστικά για τα πάθη και ἔργα των αυτοκρατόρων, δηλώνει ο βιογράφος, αλλά μόνο για τα ἄξια λόγου και ενδεχομένως για αυτό αποκλίνει σε
πολλά σημεία από την αφήγηση του Τακίτου: για παράδειγμα, δεν αναφέρεται σε επαρχιακές υποθέσεις που αφορούν στους δύο αυτοκράτορες και τον Βεσπασιανό, ενώ
αναφέρει ελάχιστα για τις μάχες της Βορείου Ιταλίας, περιστάσεις που πιθανότατα θα
περιείχαν πληθώρα πληροφοριών για τους εμπλεκομένους.98 Αυτό αποδεικνύει ότι
93
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τρόπον καὶ τὴν διάθεσιν τοῦ ἀνδρὸς ὑπὸ πολλῶν καὶ μεγάλων παθῶν καλυπτομένην περιεχούσας […]).
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Έναν πλήρη κατάλογο παρέχει ο Hardy (1890: xxix-xxxiv) στην έκδοση των δύο αυτών βίων.
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δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα ιστορικά γεγονότα αυτά καθ’ αυτά, αλλά τα χρησιμοποιεί ως πρίσμα, μέσω του οποίου αποκαλύπτονται οι χαρακτήρες των πρωταγωνιστών και όχι μόνο.
Μια μορφή της recusatio που προανέφερα εντοπίζεται στους Βίους Καισάρων ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ο Πλούταρχος ισχυρίζεται ότι δεν θα αφηγηθεί λεπτομερειακά όσα συνέβησαν πολιτικά και στρατιωτικά, γιατί αυτά ανήκουν στην πραγματική ἱστορία. Σύμφωνα με τον de Blois, αυτή η τεχνική είναι διαφορετική από αυτήν
που υιοθετεί στο προοίμιο του Ἀλεξάνδρου (1.2),99 στο οποίο ο βιογράφος αρνείται
μεν ότι γράφει ιστορία, όμως συμπεριλαμβάνει όσα θεωρεί ότι αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του βιογραφούμενου, δηλαδή την πράξη, τον λόγο και κάποιο αστείο· ο βιογράφος δίνει λοιπόν έμφαση στα απλά πράγματα και όχι απαραίτητα στις μεγαλειώδεις πράξεις.
Σύμφωνα με την Jacobs, αυτό που ενδιαφέρει τον Πλούταρχο είναι να συζητήσει
–περισσότερο στον Γάλβα– τη διαχείριση πολιτικών και στρατιωτικών ζητημάτων με
δύο στόχους: να επισημάνει τα ηθικά γνωρίσματα των εμπλεκομένων και να φωτίσει
τις διαφορετικές πλευρές της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.100 Παρ’ όλα αυτά,
ο Πλούταρχος δεν ακολουθεί πιστά ούτε τη σύμβαση της βιογραφίας·101 το μόνο που
τον απασχολεί είναι τα πάθη που επηρέασαν τους αυτοκράτορες την περίοδο της βασιλείας τους και τα ἔργα τους,102 δεν τον ενδιαφέρει μια ολιστική προσέγγιση του ατόμου από τη γέννηση ως τον θάνατο.

Γ. Χαρακτηρισμός: κύριοι και δευτερεύοντες χαρακτήρες
Ο «χαρακτήρας» είναι μια αμφίσημη λέξη· αφενός σημαίνει τα μερικώς σταθερά
ηθικά-κοινωνικά-προσωπικά γνωρίσματα ενός ατόμου ως φορέα ψυχολογικών και
ηθικών χαρακτηριστικών (Character), αφετέρου την αναπαράσταση ενός ανθρώπου
σε ένα λογοτεχνικό κείμενο ή μέσω αυτού (character).103 Είναι όμως η λέξη, από την
οποία προκύπτει ο «χαρακτηρισμός», ο τρόπος δηλαδή που τα γνωρίσματα του ιδιω99

De Blois 2014: 267.
Jacobs 2018: 89-90 υπ.189.
101
Ωστόσο η Jacobs (2018: 91) ισχυρίζεται ότι ο Πλούταρχος γράφει βιογραφία, όχι ιστορία.
102
Little & Ehrhardt 1994: 42.
103
Σύμφωνα με τον Gill (1990: 2-3, 5-6), ο χαρακτήρας αφορά στις πράξεις και την αξιολόγησή τους,
ώστε να εκτιμηθεί η ηθική του ατόμου από αντικειμενική οπτική γωνία, και διακρίνεται από την προσωπικότητα που αφορά στον πραγματικό εαυτό του ατόμου, το οποίο είναι ψυχολογικά παθητικό αναζητά να ταυτιστεί συναισθηματικά παρά ηθικά, και εκτιμάται από υποκειμενική οπτική γωνία.
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τικού και του δημόσιου βίου ενός ήρωα ενός κειμένου τού αποδίδονται μέσα στο ίδιο
το κείμενο. Επιπλέον, είναι η ερμηνευτική διαδικασία, μέσω της οποίας σκιαγραφείται ο χαρακτήρας ενός ατόμου. Ο χαρακτήρας (ἦθος) ενός ατόμου κρινόταν –
σύμφωνα με το σύστημα αξιών– από τις πράξεις του που προέκυπταν από τη συνειδητή ηθική επιλογή του (προαίρεσις)·104 έτσι προέκυπτε, αν το άτομο ήταν ηθικά ενάρετο ή όχι.105
Οι τεχνικές με τις οποίες επιτυγχάνεται ο χαρακτηρισμός ενός ατόμου ποικίλλουν
με την πιο συνηθισμένη να είναι η περιγραφή της εξωτερικής του εμφάνισης και η
παράθεση βιογραφικών στοιχείων. Για να χαρακτηρίσει άμεσα κάποιον ο συγγραφέας
ή ο ποιητής αναφέρεται στο πλήρες ονοματεπώνυμό του ή χρησιμοποιεί την τεχνική
της ρητορικής αντονομασίας: αντικαθιστά δηλαδή το κύριο όνομα του ατόμου με μια
λέξη που δηλώνει ένα χαρακτηριστικό του γνώρισμα, όπως είναι παραδείγματος χάρη
η καταγωγή του. Έμμεσα μπορεί να χαρακτηρίσει είτε μεταφορικά είτε μετωνυμικά.106 Στην πρώτη περίπτωση (μεταφορά) το κάνει με σαφείς ή υπόρρητες συγκρίσεις
και παραδείγματα διακειμενικά και ενδοκειμενικά που αφορούν έναν ή παραπάνω
χαρακτήρες. Στη δεύτερη περίπτωση (μετωνυμία) το κάνει με αναφορές στα συναισθήματα, τη συμμετοχή του ατόμου σε μακρο-κοινωνική (πατρίδα, πόλη) (macrosocial) ή μικρο-κοινωνική (γενιά, κοινωνική κατάσταση και άλλα) (micro-social) ή
εκπαιδευτική ομάδα. Πιο συχνές ενδεχομένως είναι οι αναφορές στις πράξεις και τις
ομιλίες, την εξωτερική εμφάνιση και στο πώς ερμηνεύει ή αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα.107
Γ.1 Ο χαρακτηρισμός στους Παράλληλους Βιους
Ο Πλούταρχος χαρακτηρίζει του ήρωές του ποικιλοτρόπως. Κάνει άμεσα αφηγηματολογικά και σχόλια που περιγράφουν τον χαρακτήρα από έξω προς τα μέσα (outside in), δηλαδή από την εξωτερική εμφάνιση δηλαδή περνάει στα ηθικά χαρακτηριστικά·108 παραθέτει λόγια κάποιου άλλου, επειδή ακόμη και τα σχόλια εχθρών θεω104

Gill 1983: 480.
Temmerman & Emde Boas 2018: 1-8.
106
Βλ. Larmour 2000, όπου συζητά τη μετωνυμία και τη μεταφορά στους Παράλληλους Βίους.
107
Temmerman & Emde Boas 2018: 19-23. Σχεδόν μια γενιά νωρίτερα ο Halliwell (1990: 56, 58) αναφέρει ως μεθόδους χαρακτηρισμού την περιγραφή, τη ρητορική αφήγηση, την αντιμετώπιση του
υποκειμένου ως παραδείγματος, την περιστασιακή και ψυχολογική αμεσότητα και τις προσωπικές λεπτομέρειες ή και τη χρήση δραματικών μέσων, όπως ο λόγος.
108
Duff 2011: 65-66. Παρόμοια το θέτει ο Halliwell (1990: 44), ο οποίος λέει ότι ο Πλούταρχος ξεκινά
συχνά από την εξωτερική εμφάνιση και προχωρά προς τα ηθικά χαρακτηριστικά του ήρωα.
105

XVI

ρούνται σημαντικά για την ανάδειξη ενός χαρακτήρα·109 παρουσιάζει τη δημόσια
κριτική110 που χαρακτηρίζει το άτομο από μέσα προς τα έξω (inside out), δηλαδή αναφέρει τα ηθικά χαρακτηριστικά και την εμφάνισή τους σε πράξεις του ατόμου.111
Τα λόγια του ίδιου του ατόμου112 ή κάποιου άλλου σε ευθύ ή πλάγιο λόγο πριν από
μια κρίσιμη ή/και δραματική στιγμή, όπως και οι πράξεις του, χρήζουν προσοχής λόγω της σημασίας που έχουν για τον ίδιο τον ομιλούντα αλλά και το άτομο, για το οποίο μιλά.113 Παραθέτει μικροσκελείς ή μακροσκελείς εναλλακτικές εκδοχές ενός
μέρους της αφήγησης, αποδιδόμενες σε διαφορετική πηγή ή όχι, οι οποίες εκτός από
το ότι συμβάλλουν στον χαρακτηρισμό του βιογραφούμενου ή άλλου χαρακτήρα, θέτουν και τον αναγνώστη στη δραστήρια θέση να αξιολογήσει τις πηγές σαν ένας άλλος βιογράφος.114
Σημαντικές τεχνικές χαρακτηρισμού είναι επίσης οι εξής: οι εναλλαγές των υποκειμένων που εκφράζουν την άποψή τους, οι γεωγραφικές μετατοπίσεις, όπως η περιγραφή ενός ταξιδιού και η συναισθηματική κατάσταση των εμπλεκομένων μέσω της
χρήσης ή όχι ανεκδότων,115 οι παραθέσεις διακειμενικών χωρίων ή στίχων, οι μεταφορές και οι παρομοιώσεις. Τα ἀνέκδοτα τα οποία σχολιάζει ο Πλούταρχος, είναι
εξίσου μεγάλης σημασίας,116 όπως και οι χρεῖαι για τον χαρακτηρισμό του ατόμου, τα
ανέκδοτα δηλαδή που είναι συνδεδεμένα με επώνυμα άτομα και εμπεριέχουν μια
μορφή ομιλίας αυτών. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Πλούταρχος δεν χρησιμοποιεί συχνά
τη ρητορική τεχνική του εἰκονισμοῦ, δηλαδή της περιγραφής-παρουσίασης της εξωτερικής εμφάνισης του βιογραφούμενου προσώπου·117 αναφέρεται περιστασιακά και
σύντομα στην αρχή του βίου ή συμπλέκει τέτοιου είδους στοιχεία με την υπόλοιπη
109

Pourcq & Roskam 2016: 168.
Frazier (1994: 110-111).
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Αυτή η μέθοδος, σύμφωνα με τον Duff (2011: 66, 71), καθοδηγεί την αντίδραση του αναγνώστη, αν
και δεν γίνεται ξεκάθαρη η θέση του Πλουτάρχου.
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Αυτά είναι, βάσει του Frazier (1992: 4494) που ζωντανεύουν περισσότερο τον χαρακτήρα, ενώ ο
Wolman (1972: 660) τονίζει την ηθική ουσία τους.
113
Desideri 1992β: 4552.
114
Mossman 2018: 486-488, 490-499. Iδίως στις περιπτώσεις, όπου οι χαρακτήρες τίθενται υπό σύγκριση, ο αναγνώστης παίρνει ενεργό θέση, πράγμα που εντείνει τον παιδευτικό και προτρεπτικό σκοπό των Παράλληλων Βίων και την ηθική ευαισθητοποίηση των αναγνωστών, σύμφωνα με τον Duff
(2011: 74, 77, 79).
115
Beck 2017: 38· Mossman 2006: 281-285.
116
Beck 2005: 65. Βλ. Beck 2000: 15-32 για τη χρήση των ἀνεκδότων ως τεχνική χαρακτηρισμού του
πρωταγωνιστή και αποκάλυψης του ἤθους του.
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Βλ. Mossman 1991 και Wardman 1967 για τη χρήση αγαλμάτων για την περιγραφή ενός χαρακτήρα. Η Georgiadou (1992: 4617) επισημαίνει ότι από τους πενήντα βίους μόνο οι είκοσι δύο δεν έχουν
φυσιογνωμικά στοιχεία.
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αφήγηση.118 Σημαντική είναι η παρατήρηση του Polman για την επιλογή του πυρήνα
ενός βίου, δηλαδή την επιλογή ενός κεντρικού επεισοδίου που δηλώνει την ακμή του
βιογραφούμενου γύρω από την οποία χτίζεται ο χαρακτήρας του και το οποίο συνεισφέρει στον χαρακτηρισμό του ήρωα μέσω πράξεων και ιστορικών γεγονότων.119
Άλλες τεχνικές χαρακτηρισμού είναι η χρήση σύγχρονων ιστορικών πηγών που
είναι εχθρικές ή φιλικές προς το πρόσωπο κάποιων χαρακτήρων, η χρήση του υλικού
πολιτισμού, ιδίως των αγαλμάτων των πρωταγωνιστών που υποδεικνύουν κάτι περεταίρω για τον χαρακτήρα. Επίσης, χρησιμοποιούνται και τα έθιμα, οι γιορτές, οι βωμοί, θρησκευτικά δηλαδή στοιχεία που σχετίζονται με τον πρωταγωνιστή. Αυτά όχι
μόνο ενισχύουν τον διδακτικό-ηθικό στόχο του Πλουτάρχου, αλλά και εξυπηρετούν
την ιστορική και λογοτεχνική αναγκαιότητα ενός βίου, όπως ισχυρίζεται ο
Desideri.120
Συχνά στον Πλούταρχο ο χαρακτηρισμός, όπως παρατηρεί ο Pelling, εντυπωσιάζει με τη σαφήνεια που αποδίδονται χαρακτηρισμοί στους ήρωες, άλλοτε όμως προκαλεί σύγχυση στο αναγνωστικό κοινό με την ασημαντότητα ορισμένων λεπτομερειών. Το ύφος και οι εικόνες του συνήθως αποδίδονται με λιτότητα, συγκρατημένα
και μόνο σε κάποιες περιπτώσεις περίτεχνα, υπερβολικά ή και μελοδραματικά. 121 Ο
Wardman θεωρεί ότι ορισμένες πληροφορίες, αν και φαινομενικά ασήμαντες, συμβάλλουν στον φωτισμό του κεντρικού προσώπου μέσω αναφορών σε δεύτερα και
τρίτα πρόσωπα.122 Ωστόσο, η παράλειψη πληροφοριών από τη ζωή του βιογραφούμενου συμμετέχουν στον εξατομικευμένο χαρακτηρισμό: ο Πλούταρχος επιλέγει τις
πληροφορίες που χρειάζεται ο ίδιος και ο αναγνώστης, ώστε να σκιαγραφηθεί το
προφίλ του ήρωα.
Σκοπός των Παράλληλων Βίων είναι η ἐπανόρθωσις ἠθῶν (Αἰμ.1) μέσω της πολύπλευρης παρουσίασης της ζωής επιλεγμένων πρωταγωνιστών που λειτουργούν ως
ἠθοποιοί· έτσι ο Πλούταρχος στοχεύει στη μίμησή τους από τους αναγνώστες και την
ηθική ανάπτυξη των τελευταίων.123 Ο Πλούταρχος σε αυτούς προσφέρει παγιωμένα
118

Tatum 1996: 135-139· Georgiadou 1992: 4623.
Nikolaidis 2014: 351· Polman 1974: 173, 176. Ο τελευταίος ονομάζει αυτήν την τεχνική «akmēcharacterizations». Αυτή η επιλογή αντικατοπτρίζει και τη διαχείριση των πηγών, από τις οποίες επιλέγει μόνο όσα θέλει ο Πλούταρχος να αναδείξει από τον χαρακτήρα του βιογραφούμενου, σύμφωνα με
τον Desideri (1992β: 4543).
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Desideri 1992: 4555-4567.
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Pelling 2002: 107, 154.
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Wardman 1971: 254-255.
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Stadter 1997: 66, 80· Jones 1971: 102.
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παραδείγματα ηθικής αλήθειας που προϋπάρχουν στην αντίληψη του αναγνώστη και
παρουσιάζει ανθρώπινες καταστάσεις που δίνουν το κίνητρο στους αναγνώστες να
μεταβάλουν τη ζωή τους.124 Γενικότερα η προσέγγισή του είναι φιλοσοφική λόγω της
επιρροής του πλατωνισμού και φανερώνει την τάση να γράψει βιογραφία βάσει ιστορικών γεγονότων που περιέχουν και φιλοσοφική αλήθεια.125 Στο τέλος οι συγκρίσεις
κλείνουν τον κύκλο των παράλληλων βιογραφιών, αξιοποιούνται όσα αφηγήθηκαν
προηγουμένως, ώστε να εκφραστούν ηθικές κριτικές για τα βιογραφούμενα πρόσωπα,
να επανεξετάσει ο αναγνώστης τα δεδομένα και να τεθούν νέα ερωτήματα ή να απαντηθούν προηγούμενα·126 ταυτόχρονα μπορεί να αποκαλυφθεί και η διττή φύση του
ήρωα.127 Τέλος, η τεχνική του συγκριτισμού συμβάλλει στη συνολική κατανόηση του
ζεύγους, όπου ο πρώτος θέτει ερωτήματα και αναλύει κάποια γνωρίσματα, ενώ ο δεύτερος διερευνά τα προηγούμενα θεμελιωδώς.128 Σύμφωνα με τον Tatum, οι συγκρίσεις είναι μέρος των βιογραφιών και συχνά δηλώσεις συγκριτισμού χωρίς εμφανές
λεξιλόγιο αγνοούνται, ωστόσο η ρητορική τους χρήση χρησιμεύει στην ανάδειξη των
ηθικών γνωρισμάτων ενός χαρακτήρα.129
Έτσι η ηθική του ατόμου αποκαλύπτεται από τον χαρακτηρισμό, όπως τον περιέγραψα παραπάνω.130 Ο χαρακτήρας ο οποίος κρινόταν στην αρχαιότητα από ένα σύστημα αξιών ηθικής, είναι για τον Πλούταρχο ἡ δήλωσις ἀρετῆς ἤ κακίας (Ἀλεξ.1.2).
Ο βιογράφος ακολουθεί την αριστοτελική ηθική, συνδυάζοντάς τη με την πλατωνική
θεώρηση της ανθρώπινης ψυχολογίας. Στο Περὶ τῆς ἠθικῆς ἀρετῆς131 διακρίνει την
ανθρώπινη ψυχή στο λογιστικὸν και το ἄλογον ή παθητικὸν μέρος.132 Ο συγκερασμός
αυτός εξυπηρετεί τον χαρακτηρισμό των πρωταγωνιστών, επειδή, βάσει αυτού, οι
δυνάμεις του ατόμου τού δίνουν την ικανότητα να αισθάνεται και να ανταποκρίνεται
σε συγκεκριμένες εμπειρίες ή συναισθήματα (πάθη) που βρίσκονται στο ἄλογον μέPelling 2002: 248· Duff 2007/2008: 5-18.
Wolman 1972: 645. Ο Stadter (2002: 128-129) ισχυρίζεται ότι με τους Παράλληλους Βίους ο
Πλούταρχος φέρνει τη φιλοσοφία στη Ρώμη.
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Duff 1999: 283-286.
127
Russel 1995: 89-90.
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Tatum 2010: 2· Stadter 2000: 508. Αναλυτικά για τον σκοπό των Παράλληλων Βίων του Πλουτάρχου, βλ. Νικολαΐδης 1981.
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Βλ. Nikolaidis 2014: 360-362.
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Duff 1999: 72, 73 και υπ.5. Ο Πλάτων διακρίνει στην Πολιτεία το ἄλογον σε ἐπιθυμητικόν (το καθαρά άλογο μέρος της ψυχής που σχετίζεται με τα σωματικά ένστικτα) και θυμοειδές (αυτό που σχετίζεται με τις συναισθηματικές αντιδράσεις θετικές ή αρνητικές). Η σύμπτυξη των δύο υποκατηγοριών
στο ἄλογον είναι μεσοπλατωνική και περιπατητική.
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ρος της ψυχής. Η ανταπόκριση αυτή σταδιακά διαμορφώνει μοτίβα συνηθειών (ἕξιςἔθος) που αναπτύσσονται σε σταθερά γνωρίσματα του χαρακτήρα (ἤθος) τα οποία
δικαιολογούν εν τέλει τη συμπεριφορά του ατόμου.133 Όταν τα πάθη είναι ελεγχόμενα
από το λογιστικὸν μέρος, οι ηθικές αρετές εμφύονται στο ἄλογον που απαιτεί εκπαίδευση σε νεαρή ηλικία, ώστε να παραμείνει ελεγχόμενο στο λογιστικόν. Ο Πλούταρχος ακολουθεί και την αριστοτελική θεωρία και πιστεύει ότι το ἦθος προβάλλεται μέσω των πράξεων (ἔργα)134 του ατόμου και τη διαχείριση των παθῶν του σε συνδυασμό με τα εκ γενετής χαρακτηριστικά (φύσις) που μπορούν να εξελιχθούν, να μειωθούν επηρεασμένα από την εκπαίδευση του ατόμου ή να παραμείνουν κρυμμένα.135
Οι αναφορές στην παιδική ηλικία κάποιων από τους πρωταγωνιστές των Παράλληλων Βίων136 αποκαλύπτουν την πραγματική τους φύσιν, η οποία γίνεται προσπάθεια να μην υποκύψει σε ακραίες επιθυμίες και στις διακυμάνσεις της τύχης,137 ώσπου σχηματίζεται το ἦθος του ατόμου. Τα εκ φύσεως και τα επίκτητα χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την ίδια τη φύσιν του ατόμου, την εκπαίδευση σε νεαρή ηλικία,138
τα εξωτερικά ερεθίσματα του κοινωνικού περιβάλλοντος που προσλαμβάνει 139 και
την προσωπική εξάσκησή του·140 έτσι η αρετή εμφύεται στην ψυχή του,141 αν και δεν
υπάρχουν παραδείγματα απόλυτης αρετής ή κακίας, όπως παρατηρεί ο Swain σύμφωνα με το προοίμιο του Κίμωνα-Λούκουλλου.142 Αυτό εντείνει τον καθρεπτισμό
(mirroring) του αναγνώστη με τον εκάστοτε πρωταγωνιστή,143 επειδή ο Πλούταρχος
παρουσιάζει πραγματικούς ανθρώπους και όχι εξιδανικευμένα πρότυπα. Δηλαδή η
μεταβολή ή η εξέλιξη μιας περίστασης, εξωτερικής από το άτομο, επηρεάζει τη συ-
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της αρχαίας βιογραφίας.
135
Swain 1989: 62· Russel 1966: 142, 144.
136
Παραδείγματα δίνει ο Pelling (2002: 153): Αντώνιος, Νικίας, Φωκίων, Φλαμινίνος κ.ά.
137
Συνήθως, σύμφωνα με τον Martin (2011: 146) η τύχη είναι υπεύθυνη για όσα δεν δικαιολογούνται
από τη φύσιν ή το ἦθος, ενώ συγκεκριμένα στους βίους, σύμφωνα με τον Opsomer (2011: 159) μπορεί
να σημαίνει και τη θεϊκή παρέμβαση κατά περιπτώσεις.
138
Pelling 1990: 232. Η παρουσίαση της εκπαίδευσης γίνεται μόνο επιφανειακά από τον Πλούταρχο με
αναφορές σε αυτήν και τους διδασκάλους του ατόμου ή απλώς εξηγεί την απουσία της. Για τις φύσιν
και παιδεία στους Παράλληλους Βίους βλ. Frazier 1994: 78-80.
139
Ίσως για αυτό ο Swain (1989: 64-65) πιστεύει ότι τα άτομα στον Πλούταρχο είναι κοινωνικά παρά
ατομικά όντα, των οποίων ο χαρακτήρας εξελίσσεται αναλόγως των περιστάσεων.
140
Gill 1983: 469.
141
Fulkerson 2012: 54.
142
Swain 1982: 67. Παρόμοια και οι Nikolaidis 2014: 356-357 και Gill 2006: 420.
143
Stadter 2003/2004: 90.
134

XX

μπεριφορά του και κατ’ επέκταση τον χαρακτήρα του, επειδή το ίδιο –ιδίως στην ενήλικη ζωή– αντιδρά σε αυτά.144
Τα χαρακτηριστικά της ενήλικης ζωής όμως είναι αυτά που συμπληρώνουν εκείνα της παιδικής ηλικίας και αιτιολογούνται μέσω των τελευταίων.145 Όταν εκλείπουν
τέτοιου είδους αναφορές για την παιδική ηλικία, ο Πλούταρχος την «αναδομεί» προβάλλοντας χαρακτηριστικά της ενήλικης ζωής στην παιδική ηλικία. 146 Έτσι φαίνεται
ότι η εξέλιξη του ατόμου είναι ευθεία και ότι το ίδιο δεν παραμένει στατικό,147 μολονότι ο Swain σχολιάζει ότι οι χαρακτήρες του Πλουτάρχου παραμένουν συνήθως
σταθεροί.148 Ο Πλούταρχος γενικότερα προτιμά χαρακτήρες με συνοχή στη συμπεριφορά. Ακόμη και αν οι μεταβολές στον χαρακτήρα τους είναι για καλό, τα άτομα θεωρούνται ασυνεπή και επικίνδυνα, όταν αυτές συμβαίνουν συχνά, ενώ αν δεν υπάρξει
κάποια μεταβολή, τότε θεωρούνται ισχυρογνώμονα ή ηθικά τέλεια· και στις δύο περιπτώσεις η μεταβολή στην ενήλικη ζωή χαρακτηρίζεται από την Fulkerson εκφυλισμός και όχι απλώς μετριασμός.149 Παρ’ όλα αυτά, όπως παρατηρεί ο Swain, κάποιες
φορές η εξέλιξη του χαρακτήρα δηλώνεται, αλλά δεν σκιαγραφείται.150
Οι χαρακτήρες στον Πλούταρχο δεν συνδυάζουν αντίθετα ή αντικρουόμενα χαρακτηριστικά, ισχυρίζεται ο Pelling μελετώντας το διονυσιακό στοιχείο στους Παράλληλους Βίους, αλλά σχηματίζουν φυσικά συμπλέγματα χαρακτηριστικών που φανερώνουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα τους.151 Ο Πλούταρχος ύστερα περνά στα
εσωτερικά τους γνωρίσματα. Επομένως, οι χαρακτήρες αντιμετωπίζονται ως άτομα
παρά ως μονολιθικοί τύποι,152 χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του ενός δεν μπορούν να επαναληφθούν σε άλλον.153 Έτσι ο Πλούταρχος αφενός ασχολείται αποστασιοποιημένος με τον χαρακτήρα, χωρίς να προσπαθεί να τον κατανοήσει,
Mossman 2018: 489. Αυτό αφορά μόνο στον χαρακτήρα και όχι στη φύσιν του ατόμου, η οποία
παραμένει αμετάβλητη, όπως ισχυρίζεται ο Russel (1966: 147).
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απλώς τον περιγράφει και τον κατηγοριοποιεί, αφετέρου, όταν είναι απαραίτητο, ατομικοποιεί το πρόσωπο, το κατανοεί και αμέσως αυτό διακρίνεται από ένα άλλο ακόμη και αν τους καταλογίζει κοινά συμπεριφορικά χαρακτηριστικά.154 Επομένως,
όπως ισχυρίζεται ο Nikolaidis, η πολυπλοκότητα βασίζεται στην προσωπικότητα παρά στον απλό ηθικό χαρακτήρα τους, για αυτό ο Πλούταρχος αναζητά το ψυχολογικό
κίνητρο πίσω από την εκάστοτε πράξη, πράγμα που αποδεικνύει ότι οι βίοι προσεγγίζονται από την πλευρά του χαρακτήρα. Ωστόσο, η μέθοδος και η τεχνική της σύνθεσης προσεγγίζουν και την προσωπικότητα του ατόμου.155
Γ.2 Ο χαρακτηρισμός στους Βίους Καισάρων
Παραπάνω αναφέρθηκα στον στόχο των Βίων Καισάρων: τη βιογραφική καταγραφή των βασιλειών των αυτοκρατόρων πριν από τον Βεσπασιανό. Σύμφωνα με την
Ash, οι βίοι Γάλβας και Ὄθων δεν παρουσιάζουν τις πραγματικές ζωές των δύο αυτοκρατόρων και οι αναγνώστες δεν γνωρίζουν τις προσωπικότητές τους.156 Δεν υπάρχουν αναφορές στον πρότερο βίο τους, αν εξαιρέσουμε τις βιογραφικές πληροφορίες
για τον Γάλβα (Γάλβ.3.1-2) και το ἀνέκδοτο για τον Όθωνα και την Ποππαία, όπου
αναφέρονται τρεις σειρές των εκδόσεων Loeb για την ανατροφή και την οικογένειά
του (Γάλβ.19.2). Αυτό σίγουρα οφείλεται στη μεθοδολογία του Πλουτάρχου: επιλέγει
μόνο την περίοδο της βασιλείας τους.
Φαίνεται, ισχυρίζεται η Ash, ότι ο Πλούταρχος ενδιαφέρεται περισσότερο για τις
δυνάμεις που τους επηρεάζουν παρά για τα ίδια τα άτομα, αν και οι δύο πρωταγωνιστές έχουν εκ διαμέτρου αντίθετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που κρίνονται επί της
κοινής βάσης της ορθής διοίκησης του στρατού.157 Ο Γάλβας είναι ηλικιωμένος, φειδωλός, σεβαστός, άξιος να αναλάβει την αυτοκρατορία μετά τον Νέρωνα, ενώ ο
Όθων νέος, ανάξιος να αναλάβει την αυτοκρατορία (κρίνει ο Γάλβας), όμως πέθανε
έντιμα. Οι περιπέτειες των πρωταγωνιστών και των δευτερευόντων χαρακτήρων ξεχωρίζουν·158 κανένας χαρακτήρας δεν αναφέρεται απλώς για να αναφερθεί, όλοι έχουν ρόλο στην αφήγηση, πράγμα που εντείνει τη σημασία του χαρακτηρισμού.
Ο Stadter ισχυρίζεται ότι ο Πλούταρχος ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε βιογραφικά με τους αυτοκράτορες από τον Αύγουστο ως και τον Βιτέλλιο από τη σκοπιά
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του χαρακτήρα και των πράξεών τους, επειδή θέλησε να γράψει ιστορία υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας, επικεντρωμένος στην ηθική και τα γενικά θέματα της δίκαιης
διακυβέρνησης μέσω της περιγραφής της παρακμής των αυτοκρατόρων· γράφει λοιπόν μια ιστορική βιογραφία για να εμπνεύσει «πολιτική ηθική». 159 Αυτό σε συνδυασμό με τη μελέτη της στρατιωτικής μανίας και της στρατιωτικής και πολιτικής διοίκησης αποδεικνύουν ότι παρά την ιστορική προσέγγιση η βιογραφία παραμένει σταθερή και ο χαρακτηρισμός επιτυγχάνεται μέσω των αναφορών στην ηθική των εμπλεκομένων σε ποικίλες περιστάσεις και καταστάσεις. Η Georgiadou επίσης μέσω
της ενδελεχούς μελέτης των δύο βίων εντόπισε ομοιότητες και διαφορές μέσω συγκρίσεων που κάνει άμεσα ή έμμεσα ο Πλούταρχος160 μεταξύ των ενδοκειμενικών
χαρακτήρων σε καθέναν από τους δύο βίους. Έτσι κατέληξε ότι οι δύο σωζόμενοι
Βίοι Καισάρων δεν διαφέρουν υφολογικά από τους Παράλληλους Βίους και ότι στον
Γάλβα υπάρχει πληθώρα ζητημάτων χαρακτήρα και ηθικής συγκριτικά με τον Ὄθωνα
λόγω των στρατιωτικών ζητημάτων που απασχολούν περισσότερο.161
Στον χαρακτηρισμό του κεντρικού προσώπου συμβάλλουν και οι δευτερεύοντες
χαρακτήρες162 (τους ονόμασα προηγουμένως «δευτεραγωνιστές» δανειζόμενος τον
όρο από την τραγωδία), τους οποίους διακρίνει η Bucher-Isler σε δύο κατηγορίες:
στους κατ’ αντίστιξη χαρακτήρες (Folienfiguren) που ως αρνητικά παραδείγματα φωτίζουν θετικά τον πρωταγωνιστή και στους ήσσονες χαρακτήρες (Nebenfiguren). Εκείνοι της δεύτερης κατηγορίας είναι που βρίσκονται πιο κοντά στον πρωταγωνιστή
και δεν συμμετέχουν απαραίτητα σε ολόκληρο τον βίο, αλλά εμφανίζονται στιγμιαία
και όχι αναγκαία σε οξεία αντιπαράθεση με αυτόν.163 Η συγκεκριμένη διάκριση ωστόσο δεν εφαρμόζεται πάντα στους βίους, διότι ο Πλούταρχος δεν έγραφε σύμφωνα
με αυτές τις κατηγορίες. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι κάποιοι χαρακτήρες μπορούν να αλλάζουν κατηγορία αναλόγως σε ποιον βίο εμφανίζονται, αν εμφανίζονται σε πολλούς. Οι λόγοι αυτών των προσώπων ή η παρουσία τους σε ἀνέκδοτα
ή εναλλακτικές εκδοχές και γενικότερα στα χωρία, όπου εκφέρουν την άποψή τους,
συμβάλλουν στον χαρακτηρισμό του κεντρικού προσώπου. Ο χαρακτηρισμός όμως
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των πρωταγωνιστών επιτυγχάνεται όχι μόνο από τα δρώντα πρόσωπα αλλά και από
πρόσωπα που αναφέρονται ως παραδείγματα: πρόκειται για ιστορικά ή για μυθολογικά πρόσωπα που δεν διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στην ιστορική αφήγηση, όμως
λειτουργούν θετικά ή αρνητικά ως πρότυπα.164
Ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί πληθώρα τεχνικών για να χαρακτηρίσει τους δύο
πρωταγωνιστές των Βίων Καισάρων, όμως η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στους
δευτερεύοντες χαρακτήρες, οι οποίοι δεν έχουν μελετηθεί μεμονωμένα για τους βίους
Γάλβας και Ὄθων. Μόνο αναφορές συγκεκριμένων δευτερευόντων εντοπίζονται στη
βιβλιογραφία που αφορά στον Πλούταρχο και το έργο του, οι οποίοι κυρίως είναι άτομα που καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της αφήγησης, όπως ο Τίτος Βίνιος και ο
Νυμφίδιος Σαβίνος για τον Γάλβα ή ο Βιτέλλιος για τον Όθωνα· φυσικά έχουν γραφτεί αρκετά άρθρα που απομονώνουν ή συνδέουν κάποιους από τους δευτερεύοντες
χαρακτήρες, με τους οποίους θα ασχοληθώ παρακάτω, όπως ο Βεργίνιος Ρούφος και
ο Βίνδιξ για παράδειγμα· αυτά όμως είναι από ιστορική σκοπιά και όχι αφηγηματολογική. Μερικά από τα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με τον χαρακτηρισμό και
με απασχολούν, επειδή δεν έχουν απαντηθεί εξολοκλήρου από κάποιον μελετητή όσο
μπορώ να γνωρίζω, είναι τα εξής: ποια είναι η θέση του Πλουτάρχου και πώς λειτουργεί ο χαρακτηρισμός στους Βίους Καισάρων; Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται;
Ποιος χαρακτηρίζει ποιον, ποια χαρακτηριστικά τού αποδίδει και ποια είναι η πλευρά
του χαρακτήρα που εξετάζεται, όταν χαρακτηρίζεται;
Η μέθοδος που ακολουθώ είναι να παραθέτω το πλαίσιο, εντός του οποίου εμφανίζεται ο εκάστοτε δευτεραγωνιστής, μαζί με λιγοστά βιογραφικά στοιχεία, ύστερα να
σχολιάζω το επεισόδιο στο οποίο εντάσσεται, δηλαδή πώς συμμετέχει στα γεγονότα.
Τέλος, δίνω την τεχνική του χαρακτηρισμού που χρησιμοποιεί ο Πλούταρχος είτε
πρόκειται για αφηγηματολογικό είτε για ενδοδραματικό σχόλιο.Για την καλύτερη κατανόηση των χαρακτήρων παραβάλλω τους δύο βίους όπου είναι απαραίτητο με τις
μεταγενέστερες εκδοχές του Τακίτου, του Σουητώνιου και του Δίωνα Κάσσιου. Επιπλέον, αντλώ πληροφορίες και από κάποιες φιλοσοφικές πραγματείες του Πλουτάρχου, ιδίως από τα Πολιτικὰ Παραγγέλματα, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η θέση του
βιογράφου.
Ας σημειωθεί, τέλος, ότι η εργασία αυτή αποτελεί ένα πιλοτικό εγχείρημα για
τους Βίους Καισάρων, το προγενέστερο βιογραφικό έργο του Πλουτάρχου. Ενδεχο-
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μένως σε ένα μεταγενέστερο στάδιο η μελέτη θα μπορούσε να επεκταθεί και στα ρωμαϊκά ζεύγη των Παράλληλων Βίων, για των οποίων τους δευτεραγωνιστές δεν έχουν
γίνει μελέτες, αν εξαιρεθούν οι ποικίλες μνείες που γίνονται στα ονόματά τους, όταν
σχολιάζονται οι πρωταγωνιστές. Με αυτόν τον τρόπο ίσως φανεί η εξέλιξη του βιογραφικού ταλέντου του Πλουτάρχου, ενδεχομένως η μεταβολή ή η σταθερότητα της
αντιμετώπισής του προς τη Ρώμη, ενώ σίγουρα θα αποκαλυφθεί περισσότερο και ο
τρόπος, με τον οποίο ο βιογράφος αντιμετωπίζει τον χαρακτηρισμό.

XXV

1. Κοινοί χαρακτήρες στους βίους Γάλβας και Ὄθων
Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, οι δύο βίοι δεν είναι γνωστό αν αποτελούν
συνεχή αφήγηση ή δύο ξεχωριστά σύνολα. Η ιστορική συνέχεια όμως μεταξύ τους
επιτρέπει στον Πλούταρχο να επιστρατεύσει κάποιους χαρακτήρες και στους δύο βίους. Έτσι, εντοπίζονται εφτά κοινοί χαρακτήρες που συμμετέχουν στην πλοκή είτε
ενεργητικά, είτε παθητικά. Οι κοινοί χαρακτήρες ανάλογα σε ποιον βίο εντοπίζονται
φωτίζουν θετικά ή αρνητικά είτε τον πρωταγωνιστή, είτε κάποιον άλλον δευτεραγωνιστή. Επιτελούν δηλαδή την ίδια λειτουργία με εκείνους που εμφανίζονται μόνο
στον έναν ή στον άλλον βίο.

1.α Βεργίνιος Ρούφος
Ο Βεργίνιος Ρούφος ήταν ιππέας στην καταγωγή. Διετέλεσε ύπατος το 63 και το
67 ορίστηκε διοικητής των λεγεώνων IV Macedonica, XXI Rapax και XXII
Primigenia και ίσως των γαλατικών επικουρικών μονάδων των Βέλγων, Τρεβίρων και
Λιγγόνων, όταν ο Νέρων καθαίρεσε έναν από τους δύο Σκριβωνιανούς, Πρόκλο και
Ρούφο.1 Ο Βεργίνιος εμφανίζεται μετά την έναρξη της επανάστασης του Βίνδικα. Ο
Πλούταρχος αναφέρει ότι, αν και οι λεγεώνες ζητωκραύγαζαν τον Βεργίνιο αὐτοκράτορα πιέζοντάς τον να αποδεχθεί τον τίτλο, εκείνος αρνιόταν και το αξίωμα και το να
δοθεί σε κάποιον αυτό αυθαίρετα, επειδή προτιμούσε να ανακηρυχθεί εκείνος που θα
αποφάσιζε η Σύγκλητος (Γάλβ.6.1-3).2 Όταν ο θάνατος του Νέρωνα έγινε γνωστός, ο
Βεργίνιος πιέστηκε ξανά από το πλήθος να αναγορευτεί αυτοκράτορας, όμως επέμενε
στην αρμοδιότητα της Συγκλήτου (Γάλβ.10.2). Μόλις πληροφορήθηκε την αναγόρευση του Γάλβα σε αυτοκράτορα (Γάλβ.7) και τον πρώτο όρκο πίστης σε αυτόν από τον
Φάβιο Βάλη, κατάφερε (χαλεπῶς μὲν καὶ μόλις) να πείσει τους στρατιώτες του να ορκιστούν (Γάλβ.10.3). Παρομοίως, όταν όλοι ζητωκραύγασαν υποστηρίζοντας τον
Γάλβα ως αυτοκράτορα, ο ίδιος αρνήθηκε τις προσφωνήσεις καῖσαρ ή αὐτοκράτωρ
Little & Ehrhardt 1994: 50· Κεσίσογλου 1984: XXXV-XXXVI υπ.5, 15 υπ.5 και 6. Βλ. για τη φύση
της συμμετοχής του Βεργινίου στην εξέγερση του Βίνδικα: Townend 1971· Shotter 1967. Ιδίως για την
αντιμετώπιση του Τακίτου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα· Hainsworth 1962· Brunt 1959, ιδίως τις
σελίδες 537-539.
2
Σύμφωνα με τον Κεσίσογλου (1984: 16 υπ.1), ο Βεργίνιος δεν ήταν πιστός στον Νέρωνα (παραδίδεται από τον Δίωνα (63.24.2) ότι συναντήθηκε με τον Βίνδικα και συμφώνησαν επανάσταση εναντίον
του Νέρωνα) αλλά άλλος ένας φαινομενικά αμέτοχος στην επανάσταση, διότι χρησιμοποιούσε τα ίδια
συνθήματα με τον Βίνδικα και τον Γάλβα, οι οποίοι διακήρυτταν σεβασμό και υποστήριξη στη Σύγκλητο.
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και επέλεξε να προσφωνείται στρατηγὸς της Συγκλήτου και του ρωμαϊκού λαού (Γάλβ.5.2), πριν αναγορευτεί από τη Σύγκλητο.
Επομένως, ο Πλούταρχος αναφερόμενος στην άρνηση και των δύο στο αξίωμα
και τον τίτλο του αυτοκράτορα αποδεικνύει τον κατ’ αναλογία σεβασμό του Βεργινίου και του Γάλβα προς τη Σύγκλητο. Αν και δεν χαρακτηρίζεται κάπως συγκεκριμένα
ο Βεργίνιος στην προκειμένη περίπτωση, η πράξη του αυτή χρησιμοποιείται για να
αναδειχτεί αφενός ο ανιδιοτελής του χαρακτήρας, καθώς και –σε σύγκριση με τον
Γάλβα– να φωτίσει θετικά τον χαρακτήρα του Γάλβα· κανείς από τους δύο δεν παρουσιάζεται ως ενδεχόμενος σφετεριστής στον θρόνο, αλλά δικαιωματικός και πιθανός διάδοχος με την έγκριση της Συγκλήτου.
Ο Βεργίνος αναφέρεται ξανά, όταν ο Γάλβας πληροφορήθηκε ότι τα στρατεύματα
του Βεργινίου τού πρότειναν για δεύτερη φορά να αναγορευτεί αυτοκράτορας (Γάλβ.6.3-4). Επειδή ο αυτοκράτορας είχε τρομοκρατηθεί (περίφοβος γενόμενος) με τα
νέα της μάχης αλλά και την προτίμηση των στρατιωτών, πρότεινε στον Βεργίνιο να
συνεργαστούν εναντίον του Νέρωνα για χάρη της αυτοκρατορίας και της ελευθερίας
των Ρωμαίων και αποσύρθηκε στην Κλουνία της Ισπανίας με τους φίλους του.3 Εκεί
μετάνιωνε για τις πράξεις του (ἐν τῷ μετανοεῖν περὶ τῶν γεγονότων) επιθυμώντας να
μείνει άπραγος, παρά να ακολουθήσει τον ρου των πραγμάτων (Γάλβ.6.4). Ο δευτεραγωνιστής εδώ λειτουργεί ως στήριγμα για τον αφηγηματολογικό χαρακτηρισμό του
Γάλβα: ο Πλούταρχος αναφέροντας τον Βεργίνιο ως δέκτη της επιστολής αποκαλύπτει τον φόβο του Γάλβα για το άγνωστο, αλλά και την πατριωτική του διάθεση.
Ο Βεργίνιος ήταν περίφημος για την ανατροπή της τυραννίδας του Νέρωνα με το
να κατατροπώσει τους Γαλάτες του Βίνδηκα, σύμφωνα με τη θετική αποτίμηση του
Πλουτάρχου (Γάλβ.10.2, οὐδενὸς γὰρ ἦν ὄνομα μεῖζον, οὐδὲ εἶχε δόξαν οὐδεὶς ὅσην ὁ
Οὐεργίνιος) –εύσημο που ο Γάλβας δεν πήρε ποτέ από κάποιον άλλον εκτός από τον
βιογράφο στον επίλογο.4 Στην ανατροπή αυτή πίστευαν ότι συνέβαλε, και λόγω της
πάταξης της γαλατικής επανάστασης. Η ιστορία όμως ότι ο στρατός έδρασε από μόνος του στη μάχη με τον Βίνδικα, όπως παραθέτει και ο Πλούταρχος, είναι ενδεχομένως πλαστή, ώστε να απαλλάξει τον Βεργίνιο από την ντροπή της καταστολής μιας

Πιθανότατα από εκεί θα συνέχιζε την επανάσταση αποφασίζοντας να κάνει στρατηγικές κινήσεις
οχύρωσης και επεκτατικής πολιτικής, σύμφωνα με τον Σουητώνιο (Galb.10.2-3).
4
Πλούτ.Γάλβ.29.1: Τοιαῦτα τὰ κατὰ τὸν Γάλβαν […] ἐμβιώσαντα μετὰ τιμῆς καὶ δόξης, ὥστε τῇ δόξῃ
μᾶλλον ἢ τῇ δυνάμει καθελεῖν Νέρωνα.
3
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επανάστασης που εξελίχτηκε υπέρ του νέου αυτοκράτορα.5 Η περιγραφή της μάχης
μεταξύ Βίνδικα-Βεργινίου παραλείπεται από τον Πλούταρχο. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το ήθος της μάχης:6 να αποδώσει τις ευθύνες στους στρατιώτες μέσω μιας
παρομοίωσης: πίεσαν τους αρχηγούς σαν άλογα που δεν μπορούσαν να δαμάσουν οι
ηνίοχοί τους (Γάλβ.6.2)7. Παρομοίωση φυσικά που εκτός από το να δηλώνει τον υπαίτιο της μάχης, δηλαδή τα στρατεύματα, αναδεικνύει και την ηγετική ανικανότητα
των δύο ανδρών να επιβληθούν στους στρατιώτες τους·8 τέτοιο στρατιωτικό γνώρισμα δεν καταλογίζεται στον Γάλβα.
Αντίθετος είναι ο φωτισμός του Γάλβα από την πλευρά του Πλουτάρχου: ο Γάλβας δεν παρουσιάζεται ποτέ στον βίο να μην κατορθώνει να ελέγξει τα στρατεύματά
του· αντιθέτως, το πρώτο που πληροφορούμαστε στην αρχή του βίου είναι η στρατιωτική πειθαρχία που επέβαλλε ο Γάλβας στις γερμανικές λεγεώνες και την Αφρική.
Έτσι, οι δύο χαρακτήρες έρχονται σε αντίστιξη μόνο όσον αφορά στα αφηγηματολογικά σχόλια, αφού η άποψη των στρατιωτών ταυτίζεται: όπως οι στρατιώτες του Βεργινίου τον ήθελαν αυτοκράτορα, παρόμοια επιθυμία είχαν και εκείνοι του Γάλβα
(Γάλβ.5.1). Επομένως, η αποτίμηση του Πλουτάρχου για τον Βεργίνιο φαίνεται ανάμεικτη.
Αργότερα ο Βεργίνιος αντικαταστάθηκε από τον Ορδεώνιο Φλάκκο με διαταγή
του Γάλβα (Γάλβ.10.3) και παρέμεινε αδρανής για όλη τη βασιλεία του.9 Ο Βεργίνιος
υποδέχτηκε τον αντικαταστάτη του και πήγε να συναντήσει τον νέο αυτοκράτορα,
τον οποίο ακολούθησε στη Ρώμη.10 Στην ακολουθία η υποδοχή του Βεργινίου ήταν
ουδέτερη (οὔτε ὀργῆς οὔτε τιμῆς ἐπιδήλου τυγχάνων. αἴτιος δὲ τοῦ μὲν αὐτὸς ὁ Γάλβας
αἰδούμενος τὸν ἄνδρα, τοῦ δὲ οἱ φίλοι καὶ μάλιστα Οὐίνιος Τίτος). Μέσω των σχημάτων λιτότητας ο Πλούταρχος δημιουργεί ένα χιαστό σχήμα και αποδεικνύει αφενός
τον σεβασμό του Γάλβα προς τον Βεργίνιο παρά τις ανησυχίες που του είχε προκαλέ-

5

Little & Ehrhardt 1994: 51.
Παρόμοια στις περιπτώσεις περιγραφής των μαχών στους βίους των Άγη, Κλεομένη και Γράκχων,
βλ. de Pourcq & Roskam 2016.
7
Πρόκειται για την πλατωνική ιδέα του συναισθηματικού ελέγχου που συνδηλώνεται από τη χρήση
της εικόνας του άρματος, όπως στον Πλάτωνα (Φαῖδρ.253C), σύμφωνα με τη Georgiadou (2014: 260).
Βλ. επίσης Εἰ πρεσβυτέρῳ πολιτευτέον 795C, όπου η διδασκαλία της ηγεσίας παρομοιάζεται με εκείνη
της ιππασίας.
8
Ash 1997: 192-194.
9
Αδράνεια που ίσως οφειλόταν σε διαβολές του Βάλη για την καταγωγή του Βεργινίου, σύμφωνα με
τον Τάκιτο (Hist.1.52.21-22).
10
Ο Γάλβας ξεκίνησε την επιστροφή του στη Ρώμη τον Ιούλιο του 69, σύμφωνα με τον Κεσίσογλου
(1984: 25-26 υπ.6).
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σει νωρίτερα, αφετέρου ότι οι διαβολές του Βινίου που ήθελε να εμποδίσει την άνοδο
του, χωρίς βέβαια να ξέρει το πεπρωμένο του Βεργινίου (χρηστῷ δαίμονι), τού στερούσαν τιμητική υποδοχή. Ο Βεργίνιος είχε αποδεσμευτεί από τα καθήκοντά του και
επρόκειτο να ζήσει τα γηρατειά του μακριά από τις κακουχίες και τον κίνδυνο των
περιστάσεων (Γάλβ.10.3). Αυτό ο Πλούταρχος το φέρνει σε αντίθεση με την τάση του
Γάλβα, ο οποίος μέχρι τα βαθιά γεράματα ασχολιόταν με στρατιωτικές υποθέσεις
(Γάλβ.29.4, ὑπερειπόμενος δὲ τῷ γήρᾳ, ἄχρι τῶν ὅπλων καὶ τῶν στρατευμάτων ἄκρατος ἦν).
Αν σκεφτούμε το απόσπασμα του Ηρακλείτου (απ.119 DK, Ἡράκλειτος ἔφη ὡς
ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων), τότε στο συγκεκριμένο σημείο αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας
του Βεργινίου: αδρανής και επιθυμούσε να βρίσκεται μακριά από αυτές τις κακουχίες, δεδομένης και της αμφιβολίας των κινήσεών του όσον αφορά στην επανάσταση
του Βίνδικα.11 Ταυτόχρονα όμως είναι μια λανθασμένη πολιτικά πράξη: ο Πλούταρχος στο Εἰ πρεσβυτέρῳ πολιτευτέον (789C) θεωρεί λάθος να αποδεσμεύεται κάποιος
από τη δημόσια ζωή του (ἄδικα πείθει καὶ ἀχάριστα πράττειν τὸν πολιτικόν). Επομένως, ο Βεργίνιος παρουσιάζεται να αποδέχεται χωρίς καμία αντίδραση την απομάκρυνση από τα καθήκοντά του, ενώ μέσω αυτού ο Πλούταρχος πιθανότατα θεωρεί
λανθασμένη τη στρατιωτική κίνηση του Γάλβα.
Ο Βεργίνιος επανέρχεται στον Ὄθωνα (1.2), όπου ο μόλις αναγορευμένος αυτοκράτορας τον όρισε ύπατο για μετά τον Μάρτιο.12 Ο Πλούταρχος δεν αποκαλύπτει τις
προθέσεις του Όθωνα, ούτε και χαρακτηρίζει κάποιον από τους δύο, όμως από τους
υπάτους που διορίστηκαν κατονομάζει μόνο τον Βεργίνιο. Ο Τάκιτος (Hist.1.77.5-7)
από την άλλη, κατονομάζει όλα τα ζεύγη υπάτων για τους υπόλοιπους μήνες και το
κυριότερο είναι ότι αναφέρει τον λόγο που ο Όθων όρισε ύπατο τον Βεργίνιο: για να
εξευμενίσει με αυτήν την πράξη τις γερμανικές λεγεώνες που ήταν εξοργισμένες από
πριν με την καθαίρεσή του από τον Γάλβα (ut aliquod exercitui Germanico
delenimentum). Η δημαγωγική αυτή πρακτική του Όθωνα δεν αναφέρεται από τον
Πλούταρχο, επειδή ενδεχομένως ήθελε να αναδείξει τη θετική πλευρά του αυτοκράτορα, ο οποίος αποκατέστησε την αξία ενός άνδρα με αυτήν του την πράξη, χωρίς
βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν έγινε με απώτερο σκοπό την εύνοια. Ο Πλούταρχος

Πρβ. Πλούτ.Σερτ.10, όπου το δαιμόνιον είναι η τύχη που μεταβάλλεται και μεταβάλλει τον χαρακτήρα.
12
Greenhalgh 1975: 56· Shotter 1967: 377. Για τον Γενάρη και τον Φλεβάρη είχε οριστεί ο Όθων με
τον αδερφό του Τιτιανό.
11
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θα μπορούσε απλώς να πει ότι ο αυτοκράτορας αποκατέστησε τα παλαιότερα αξιώματα και όρισε υπάτους κάποιους επιφανείς ή καθαιρεμένους προηγουμένως αξιωματούχους. Αντίθετα, επιλέγει να αναφέρει τον Βεργίνιο μόνο από όλους αυτούς.
Στο τέλος του Ὄθωνα (18.3-4) εμφανίζεται ξανά ο Βεργίνιος. Φανερά δυσαρεστημένοι οι στρατιώτες, επειδή ο Πλώτιος (βλ.3.α.5) τούς ανάγκασε να ορκιστούν
στον Βιτέλλιο, κατέφυγαν στον Βεργίνιο με ακραίες συμπεριφορές. Τον πίεζαν να
ανακηρυχτεί αυτοκράτορας ή να στείλει πρεσβεία εκ μέρους τους. Ο Πλούταρχος περιγράφει το σκηνικό και παραθέτει την άρνησή του σε πλάγιο λόγο, πριν από τη φυγή
του από την πίσω πόρτα (ἔλαθε δι' ἑτέρων θυρῶν ἐκποδὼν ποιήσας ἑαυτόν). Ο Βεργίνιος θεωρούσε τρέλα (μανικόν) να δεχτεί την ανακήρυξη ύστερα από ήττα, ενώ προηγουμένως που ήταν νικητής δεν το έκανε. Επίσης, εξήγησε ότι δεν επρόκειτο να πάει
ως πρέσβης στους Γερμανούς, επειδή φοβόταν. Τον φόβο του αιτιολογεί βάσει της
άποψης των Γερμανών, ότι είχαν κακοπάθει εξαιτίας του (πολλὰ βεβιάσθαι παρὰ
γνώμην ὑπ' αὐτοῦ δοκοῦντας)· τούς είχε αρνηθεί επανειλημμένως να ανακηρυχτεί αυτοκράτορας και τους ανάγκασε να ορκιστούν στον Γάλβα.
Σημαντική είναι η χρήση του επιρρήματος ἐκποδών, το οποίο χρησιμοποιήθηκε
από τους συνωμότες στην απαξιωτική τους προσφώνηση προς τον Γάλβα (ἐκποδὼν
ἵστασθαι τὸν ἰδιώτην), όταν κατέβαιναν προς το Forum· ο Βεργίνιος εκδιώχθηκε από
μόνος του, ενώ τον Γάλβα τον εξόρισαν στον θάνατο. Ο Τάκιτος (Hist.2.51.2-5) αναφέρει το ίδιο περιστατικό μόνο που δεν παραθέτει τους λόγους που ο Βεργίνιος αρνήθηκε και τις δύο προτάσεις των στρατιωτών, όμως η αναφορά στη δραπέτευσή του
είναι πιο δραματική, σύμφωνα με την Ash.13
Σε συνδυασμό με την ατάραχη υποδοχή του αντικαταστάτη του Ορδεωνίου
Φλάκκου, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Πλούταρχος παρουσιάζει τον Βεργίνιο
ως φυγόπονο, ο οποίος υπολόγιζε τις περιστάσεις και ενεργούσε αναλόγως αυτών
σκεπτόμενος ενδεχομένως τη φήμη του. Η φυγή από την πίσω πόρτα υποδήλωνε την
παραίτησή του από την προστασία της αυτοκρατορίας και την αδυναμία του να επιβληθεί στους πραιτοριανούς, όπως και στην περίπτωση της μάχης μεταξύ αυτού και
του Βίνδικα. Στον Ὄθωνα συμβάλλει μόνο την πρώτη φορά που αναφέρεται, σε αντίθεση με τον Γάλβα, όπου ο Βεργίνιος φωτίζει θετικά και αρνητικά τον πρωταγωνιστή.

13

Ash 2007: 217.
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1.β Τιγγελίνος
O Οφώνιος Τιγγελίνος ανατράφηκε από τις αδερφές του Καλιγούλα και το 39
μ.Χ. εξορίστηκε λόγω μοιχείας με τη μεγαλύτερη εξ αυτών, Αγριππίνα, τη μητέρα
του Νέρωνα. Ανακλήθηκε επί Κλαυδίου και συναναστρεφόταν τον Νέρωνα, τον οποίο επηρέαζε λόγω των κοινών τους ενδιαφερόντων και, όταν ο τελευταίος ανήλθε
στον θρόνο, τον όρισε πραιτοριανό έπαρχο με συνάδελφο τον Νυμφίδιο Σαβίνο. Ο
Τιγγελίνος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καταστολή της συνωμοσίας του Πείσωνα και
ο Νέρων τον τίμησε δεόντως για αυτόν τον λόγο. Ωστόσο, στην εξέγερση εναντίον
του Νέρωνα τον πρόδωσε, αν και οι πηγές δεν αναφέρουν πολλές λεπτομέρειες.14
Σύμφωνα με τον Κεσίσογλου, εικάζεται ότι ο Τιγγελίνος τηρούσε καιροσκοπική στάση, ώσπου τον καθαίρεσε από το αξίωμά του ο Νυμφίδιος, ενώ ταυτόχρονα ο Τιγγελίνος βρισκόταν σε συνεννοήσεις με τον Βίνδικα· τίποτα όμως δεν μπορεί να είναι
βέβαιο.15
Ο Τιγγελίνος εμφανίζεται πρώτη φορά στο εξής πλαίσιο: ο Πλούταρχος αναφέρει
ότι ήταν συνδιοικητής της πραιτοριανής φρουράς με τον Νυμφίδιο Σαβίνο (Γάλβ.2.1).16 Ο ίδιος στο πλαίσιο των προσπαθειών του Νυμφιδίου να αναγορευτεί σταδιακά αυτοκράτορας, διατάχτηκε από τον συνάδελφό του να παραιτηθεί από το αξίωμα του πραιτοριανού έπαρχου (Γάλβ.8.2). Έτσι, ο βιογράφος δείχνει ίσως ότι ο Τιγγελίνος στεκόταν εμπόδιο στην ανέλιξη του Νυμφιδίου, καθαιρέθηκε, όμως κάποιοι
μπορεί να έρθουν με εξουσίες ίσες με του Τιγγελίνου. Στα δύο αυτά σημεία της αφήγησης, ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί το αξίωμα του Τιγγελίνου για να τον προσδιορίσει και δεν του αποδίδει κανέναν άλλον χαρακτηρισμό. Ως εδώ, ο Τιγγελίνος δεν φωτίζει καθόλου τον Γάλβα, αν εξαιρέσουμε μια εντελώς έμμεση αναφορά: ο Νυμφίδιος
αργότερα φοβόταν ότι οι φίλοι του Γάλβα θα έφταναν στην Ρώμη με εξουσίες ίσες με
του Τιγγελίνου (Γάλβ.13.2). Ο Πλούταρχος παραθέτει τις σκέψεις του Νυμφιδίου σε
πλάγιο λόγο, όπου εντοπίζεται ρητορική αντονομασία: το αξίωμα του πραιτοριανού
έπαρχου αντικαθίσταται από το όνομα του Τιγγελίνου. Ενδεχομένως, θα μπορούσαμε
να υποθέσουμε ότι ο φόβος του Νυμφιδίου σε συνδυασμό με το αξίωμα του ΤιγγελίLittle & Ehrhardt 1994: 40. Βλ. επίσης Τάκ.Ann.15.58-72, Hist.1.72, Ιώσ.Ἰουδ.πόλ.4.493.
Κεσίσογλου 1984: 86.
16
Ο Πλούταρχος στο συγκεκριμένο σημείο λέει «ὥσπερ εἴρηται». Προφανώς αυτή η πληροφορία είχε
ήδη αναφερθεί στον μη σωζόμενο Νέρωνα. Η εσωτερική αυτή παραπομπή ενδεχομένως ενδυναμώνει
το επιχείρημα της συνεκτικότητας των βίων μεταξύ τους (βλ.σελ.VII-VIII), αλλά και τη σειρά, με την
οποία έγραψε· φαίνεται από αυτό ότι ο Πλούταρχος έγραφε με χρονολογική σειρά τους βίους και όχι
άτακτα χρονικά, όπως τους Παράλληλους Βίους.
14
15

6

νου και τους φίλους του Γάλβα φωτίζουν αρνητικά τον τελευταίο, αφού υπονοείται ο
νεποτισμός του αυτοκράτορα.
Όταν ο Γάλβας αποφάσισε να θανατωθούν οι υποστηρικτές του Νέρωνα
(βλ.2.α.5.δ), θεοί και άνθρωποι, όπως ισχυρίζεται ο Πλούταρχος, για να βαρύνει τη
σημασία της καταδίκης του Τιγγελίνου, απαιτούσαν να θανατωθεί ο τελευταίος, τον
οποίο χαρακτηρίζει ο βιογράφος –ενστερνιζόμενος την άποψη του ρωμαϊκού λαού
πιθανότατα– διδάσκαλον καὶ παιδαγωγὸν τῆς τυραννίδος (Γάλβ.17.2). O ίδιος είχε κάνει τον Νέρωνα να αξίζει τον θάνατο και, μόλις το πέτυχε, τον εγκατέλειψε και τον
πρόδωσε (Γάλβ.17.3).
Ο βιογράφος δεν μπαίνει στη διαδικασία να περιγράψει τις ανήθικες πράξεις του
Τιγγελίνου, γιατί πιθανότατα τις είχε αναφέρει στον μη σωζόμενο Νέρωνα, ωστόσο
τον χαρακτηρίζει με αυτά τα δύο ουσιαστικά· ο διδάσκαλος και ο παιδαγωγός δεν
είχαν γενικότερα αρνητική χροιά στην αρχαιότητα, σε συνδυασμό όμως με τη γενική
αντικειμενική (τῆς τυραννίδος) χρωματίζονται αρνητικά. Το να είχε αναφέρει λεπτομέρειες μπορεί να θεωρείτο και περιττό στο συγκεκριμένο σημείο, επειδή η φράση
ποιήσας ἄξιον θανάτου Νέρωνα είναι αρκετά βεβαρημένη από τη λέξη ἄξιον που
χρησιμοποιείται αντιθετικά προς τη συνήθη θετική της χροιά. Για να υποβαθμίσει εντελώς τον Τιγγελίνο, ο Πλούταρχος απλώς αναφέρεται στην προδοσία προς τον Νέρωνα και σε υπαινιγμούς που ανακαλούν τις πληροφορίες που θα είχε διαβάσει κάποιος στον βίο που σε εμάς δεν σώζεται.
Ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί τα συναισθήματα για να περιγράψει την κατάσταση
στις δύο πλευρές. Από τη μία, ο λαός το μόνο που ποθούσε (ἐρασθείς) και ζητούσε
διακαώς σε κάθε δημόσιο χώρο (ἐν πᾶσι θεάτροις καὶ σταδίοις) ήταν το θέαμα να οδηγηθεί ο Τιγγελίνος στον θάνατό του (Γάλβ.17.4). Από την άλλη, ο Γάλβας έβγαλε
διάγγελμα, το οποίο παραδίδει σε πλάγιο λόγο ο Πλούταρχος. Σε αυτό κατέκρινε τη
συμπεριφορά του ρωμαϊκού λαού και εξηγούσε τη βραχύτητα της ζωής του Τιγγελίνου εξαιτίας κάποιας ανίατης νόσου. Στο ίδιο τούς παρακάλεσε (παραιτουμένου) να
μην εξαγριώνουν (διαγριαίνειν) ούτε να οδηγούν την εξουσία σε τυραννικές συμπεριφορές. Ο λαός δυσανασχέτησε (ἀχθομένου), ενώ οι Βίνιος και Τιγγελίνος χλεύαζαν
(καταγελώντες) την κατάσταση, επειδή γνώριζαν το υπόβαθρο (Γάλβ.17.5). Έτσι, ο
βιογράφος παρουσιάζει την αντίθεση μεταξύ της δικαιοσύνης, του προσωπικού ενδιαφέροντος του Γάλβα και του ενδιαφέροντος της κοινωνίας, τα οποία είναι όλα αντικρουόμενα μεταξύ τους.
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Θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ένα ειρωνικό διάγγελμα, το οποίο υποδηλώνει ότι ο Γάλβας αντιλαμβανόταν την εξουσία του όχι ως αυτοκρατορία, αλλά ως μοναρχία, όπως τη Δημοκρατική περίοδο, αν δεχτούμε την αντίστιξη που κάνει ο Πλούταρχος στο Περὶ μοναρχίας, ὀλιγαρχίας και δημοκρατίας μεταξύ των δύο πολιτευμάτων· το αντίθετο πολίτευμα της μοναρχίας θεωρείτο από τον Πλούταρχο η τυραννία.
Ο Γάλβας δεν ενδίδει στις ορμές του πλήθους και αυτό λειτούργησε εναντίον του
στην υπόθεση του Τιγγελίνου, λόγω του ότι η χρήση της φράσης τυραννικὴν ποιεῖν
τὴν ἡγεμονίαν σε ένα δημόσιο διάγγελμα δήλωνε απευθείας και την αλαζονική του
συμπεριφορά, γεγονός που μειώνει το ενάρετο της συμπεριφοράς του.17 Ωστόσο, το
επεισόδιο είναι μεστό συναισθημάτων: ο Τιγγελίνος είναι μισητός, ο λαός βρίσκεται
σε κατάσταση έρωτα, ο Γάλβας σχεδόν σε οργή, εν τέλει ο λαός όμως δυσαρεστείται
και ο Τιγγελίνος γελάει. Ο Πλούταρχος τοποθετεί την επικείμενη οργή του Γάλβα στο
κέντρο και τις συναισθηματικές μεταβολές των υπολοίπων γύρω του. Σε αυτό το συναισθηματικό σύμπλεγμα εντοπίζονται οι έμμεσοι χαρακτηρισμοί για τον Τιγγελίνο:
ο λαός τον μισεί, ο Γάλβας τον προστατεύει. Επομένως, εδώ ο δευτεραγωνιστής χαρακτηρίζεται και μέσω του πρωταγωνιστή.
Ο Τιγγελίνος, σύμφωνα με τον βιογράφο, είχε σωθεί γιατί είχε δωροδοκήσει με
πολλά χρήματα (μεγάλοις ἀρραβῶσι) τον Βίνιο, απόδειξη (μέγα δίδαγμα) για τον
Πλούταρχο και τους αναγνώστες του, ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο ή ανέλπιστο
για όσους είχαν για να δωροδοκήσουν τον Βίνιο. Ο Τιγγελίνος πραγματοποιούσε θυσίες για τη σωτηρία του και παρέθεσε ένα πλουσιοπάροχο συμπόσιο (λαμπρὰν ἑστίασιν), στο οποίο ο Βίνιος σηκώθηκε18 κοντά στον αυτοκράτορα μαζί με τη χήρα κόρη
του, την οποία κατηύθυνε προς τον Τιγγελίνο. Ο τελευταίος σε πρόποση (προὔπιεν)
της δώρισε διακόσιες πενήντα χιλιάδες δηνάρια και ένα κολιέ της πρώτης παλλακίδας
του που λέγεται ότι κόστιζε εκατόν πενήντα χιλιάδες δηνάρια (Γάλβ.17.5).
Ο Τάκιτος (Hist.1.72.6-16) αναφέρει το ίδιο το περιστατικό, μόνο που παραδίδει
ότι ο Γάλβας έσωσε τον Τιγγελίνο από το μένος του λαού, επειδή είχε επηρεαστεί από
τον Βίνιο, του οποίου την κόρη είχε σώσει κάποτε ο Τιγγελίνος, όχι όμως από επιείκεια (clementia), αλλά για να διασφαλίσει τη σωτηρία του λόγω των ταραχών που
επικρατούσαν επί Νέρωνα και φοβούμενος (pavens) μια μελλοντική αλλαγή (muta-

17

Bucher-Isler 1972: 55.
Η παρατήρηση του Κεσίσογλου (1984: 42-43 υπ.3), ότι ο Βίνιος με την κόρη του κατέφτασαν την
ώρα των προπόσεων δεν ευσταθεί, διότι ο Πλούταρχος λέει: ἀναστὰς παρὰ τοῦ αὐτοκράτορος, που σημαίνει ότι ήδη βρίσκονταν εκεί.
18
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tionem), όπως και συνέβη. Ο Πλούταρχος δεν αναφέρει όλες αυτές τις αιτίες που οδήγησαν τον Τιγγελίνο στη διάσωση της κόρης του Βινίου, αλλά αμφιταλαντεύεται
μεταξύ των δύο εκδοχών. Ο βιογράφος, χρησιμοποιώντας το ἀνέκδοτο που πραγματεύεται ζητήματα πλούτου στο συγκεκριμένο σημείο, χαρακτηρίζει τον Τιγγελίνο:
πρόκειται για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να επηρεάσει υπέρ της σωματικής του
ακεραιότητας όχι μόνο τους ανθρώπους (μέσω δωροδοκιών και των συνηθισμένων
τρυφηλών συμποσίων),19 αλλά και τους θεούς (μέσω θυσιών). Μέσω του ἀνεκδότου
φωτίζεται η άγνοια του Γάλβα και η φιλοχρηματία του Βινίου.
Ο Τιγγελίνος είναι ο πρώτος και ο τελευταίος από αυτούς που εκτέλεσε ο Όθων
μετά την αναγόρευση του ως αυτοκράτορα (αυτόν αναφέρει μόνο ο Πλούταρχος). Η
τιμωρία του επιβλήθηκε επί Όθωνα (Ὄθ.2) και ήταν αυτή που κέρδισε περισσότερο
τον ρωμαϊκό λαό (πάντας οὔδὲν εὔφρανεν οὕτως οὐδὲ ᾠκειώσατο).20 Οι λογικοί άνθρωποι (σωφρονοῦντες) πίστευαν ότι η ακόλαστη ζωή του και οι σωματικές αρρώστιες που του έδιναν πνοή ακόμη ήταν ένας θάνατος ίσος με πολλούς θανάτους, εννοώντας τους πνευματικούς, όπως σχολιάζει ο Fuhrmann,21 ενώ οι υπόλοιποι (τοὺς
πολλούς) πίστευαν ότι δεν έπρεπε να βλέπει τον ήλιο αυτός που τον στέρησε από τόσους (ἠνία δὲ τοὺς πολλοὺς ὅμως τὸν ἥλιον ὁρῶν μετὰ τοσούτους καὶ τοιούτους δι'
αὐτὸν οὐχ ὁρῶντας). Ο Όθων έστειλε έναν αγγελιαφόρο στη Σιννόεσα, όπου βρισκόταν ο Τιγγελίνος, είτε να τον φέρει πίσω και να τιμωρηθεί στη Ρώμη, είτε να τον θανατώσει εκεί (δεν το διευκρινίζει ο Πλούταρχος). Ο Τιγγελίνος όμως προσπάθησε να
τον εξαγοράσει και, όταν δεν τα κατάφερε, είπε ότι ήθελε να ξυριστεί και αυτοκτόνησε.
Σύμφωνα με τον Τάκιτο (Hist.1.72.22), η καθυστέρηση της αυτοκτονίας του Τιγγελίνου οφειλόταν σε σεξουαλικές του περιπτύξεις με παλλακίδες, στις οποίες επιδόθηκε, μόλις έμαθε τη διαταγή του Όθωνα. Αυτή η πράξη του Τιγγελίνου επιβάρυνε
ηθικά την έκφυλη ζωή του (infamem vitam foedavit etiam exitu sero et inhonesto). Ο
Πλούταρχος δεν αναφέρει αυτήν την λεπτομέρεια, αλλά παραδίδει σε πλάγιο λόγο τη
δικαιολογία του Τιγγελίνου: ήθελε να ξυριστεί (ἐδεήθη δὲ ὑπομεῖναι ἕως ἂν ἀποξύρηται τὸ γένειον). Ούτως ή άλλως παρουσίασε την άποψη των λογικών ανθρώπων που
πιθανότατα ενστερνίζεται και ο ίδιος, βάσει της οποίας χαρακτηρίζεται η ζωή του

Βλ. Τάκ.Ann.15.37 και Δίων 62.15.2 για την επιδεικτική τρυφή του Τιγγελίνου στα συμπόσια.
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο (Ὄθ.2) σχολιάζει ο Duff (2011: 63), ότι χτίζεται η συγγραφική περσόνα
του Πλουτάρχου.
21
Furhmann 1964: 161 υπ.5.
19
20
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Τιγγελίνου: πλήρης ασθενειών και ανήθικων γυναικών. Αντίθετα, η άποψη των περισσοτέρων βασίζεται στην πεποίθηση των αρχαίων, ότι όταν κοιτάς τον ήλιο είσαι
ζωντανός·22 μετωνυμία που χρησιμοποιεί εδώ ο Πλούταρχος για να τονίσει την επιθυμία των περισσότερων Ρωμαίων για τον θάνατο του Τιγγελίνου. Έτσι, ο Όθων
προσέφερε την πιο δίκαιη ευχαρίστηση στον δήμο (Ὄθ.3.1,τῷ δὲ τῷ δήμῳ τὴν δικαιοτάτην ἡδονὴν ἀποδοὺς ὁ Καῖσαρ). Ο βιογράφος χρησιμοποιώντας αυτήν τη φορτισμένη ηθικά λέξη (δικαιοτάτην) ουσιαστικά αναδεικνύει μέσω του επεισοδίου του Τιγγελίνου τη δημαγωγική συμπεριφορά του Όθωνα. Ο αυτοκράτορας διέκρινε την επιθυμία του λαού (δημόσιο ενδιαφέρον), την ικανοποίησε, κέρδισε την εύνοιά του (προσωπικό ενδιαφέρον) και απέδωσε τη δικαιοσύνη.23
Ο ρόλος του Τιγγελίνου είναι πασιφανής νομίζω στους δύο βίους. Στον Γάλβα
φωτίζει εντελώς αρνητικά τον πρωταγωνιστή, ενώ στον Ὄθωνα άκρως θετικά. Η
πολλαπλές μνείες του Τιγγελίνου στον πρώτο βίο έρχονται σε αντίθεση με τη συντομία του ενός κεφαλαίου στον δεύτερο βίο. Ενδεχομένως ο Πλούταρχος θέλησε να
προσδώσει μια δυσκολία στον Γάλβα να αντιμετωπίσει την κατάσταση, την οποία ο
Όθων επίλυσε σύντομα.

1.γ Φάβιος Βάλης
Ο Φάβιος Βάλης εμφανίζεται στον Γάλβα, αφού ο ομώνυμος αυτοκράτορας είχε
αναγορευτεί. Ο Βάλης ήταν διοικητής της λεγεώνας I Germanica από το 68 στην Κάτω Γερμανία24 και ορκίστηκε πρώτος στον αυτοκράτορα, σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Γάλβ.10.3). Ο Βάλης ήταν εκείνος που με διαταγή του Γάλβα σκότωσε τον Φοντήιο Καπίτωνα (βλ. 2.α.5.δ.2), σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Γάλβ.15.2) εξαιτίας του
φόβου που ένιωθε ο αυτοκράτορας για τη δύναμη του στρατού του Καπίτωνα.
Έχει ενδιαφέρον να συγκρίνουμε το συγκεκριμένο επεισόδιο από τον Πλούταρχο
με την εκδοχή που παραδίδει ο Τάκιτος (Hist.1.7.4-13). Σε αυτήν, ο Βάλης με τον
συνδιοικητή του Κορνήλιο Ακουίνο δολοφόνησαν τον Καπίτωνα, επειδή δεν υπέκυψε
στις προτροπές τους να ξεκινήσει επανάσταση εναντίον του Γάλβα, αν και σύμφωνα
με τον ιστορικό αυτή ήταν μια φήμη (fuere qui crederent). Επομένως, η σκευωρία
που στήθηκε εναντίον του Καπίτωνα από τους δύο διοικητές είτε προσπάθησε, είτε
Ενδεικτικά Όμ.Ὀδ.λ.93-94: τίπτ' αὖτ', ὦ δύστηνε, λιπὼν φάος ἠελίοιο/ ἤλυθες, ὄφρα ἴδῃ νέκυας καὶ
ἀτερπέα χῶρον; Εδώ χρησιμοποιούνται το φως και το σκοτάδι μετωνυμικά για τη ζωή και τον θάνατο
αντίστοιχα.
23
Βλ. Jiménez 2004 αυτές τις αντιθέσεις στους Παράλληλους Βίους.
24
Little & Ehrhardt 1994: 58.
22
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όχι να ξεσηκώσει επανάσταση, δεν παραδίδεται από τον Πλούταρχο και παρουσιάζεται ως απλή περάτωση της διαταγής του Γάλβα. Στην αφήγηση του Τακίτου, η ευθύνη μεταβιβάζεται στους δύο εκτελεστές και ο Γάλβας ελαφρύνεται από αυτήν εξαιτίας του ευμετάβολου του χαρακτήρα του (mobilitate ingenii) και της αποφυγής διερεύνησης του ζητήματος (an ne altius scrutaretur). Στην αφήγηση του Πλουτάρχου
όμως, αν και ο Βάλης δεν χαρακτηρίζεται κάπως, ο χαρακτήρας του συμβάλλει στην
ανάδειξη της αυστηρότητας του Γάλβα, η οποία προκύπτει από φόβο.
Αρχικά στον Γάλβα ο Βάλης φαίνεται ένας πιστός και υπάκουος υποτελής του αυτοκράτορα, αλλά που δεν φωτίζει τη φιγούρα του βιογραφούμενου με προφανή τρόπο. Όταν διαδόθηκαν τα νέα της ανακήρυξης του Βιτελλίου από τους στρατιώτες της
τέταρτης λεγεώνας, ο Βάλης έφτασε την επόμενη μέρα με μια μονάδα ιππέων και ανακήρυξε τον Βιτέλλιο αυτοκράτορα (Γάλβ.22.6), πιθανόν ενημερωμένος ήδη από
τον σημαιοφόρο του Φλάκκου.25 Μόνο αυτό αναφέρει ο Πλούταρχος για τη συμμετοχή του Βάλη στην αναγόρευση του Βιτελλίου. Ο Τάκιτος παρουσιάζει τα γεγονότα
αρκετά διαφορετικά (Hist.1.52.14-25). Ο Βάλης, εχθρικός με τον Γάλβα, επειδή ούτε
του είχε ανταποδώσει τη χάρη για την εκτέλεση του υποτιθέμενου επαναστάτη Καπίτωνα, ούτε εκτίμησε την αποκάλυψη της καθυστέρησης του όρκου του Βεργινίου,26
ξεσήκωνε τον Βιτέλλιο επιχειρηματολογώντας υπέρ της υποστήριξης που του έδειχνε
ο στρατός, την καλή φήμη που είχε παντού, την ασημαντότητα του Φλάκκου
(instigare Vitellium, ardorem militum ostentans). Στη συνέχεια ο Βάλης προέβη σε
μια σύγκριση του Βεργινίου και του Βιτελλίου, εξαίροντας τα θετικά γνωρίσματα του
δεύτερου λόγω της κοινωνικής του τάξης και της υπατικής σταδιοδρομίας του πατέρα
του, στοιχεία που έλλειπαν από το βιογραφικό του Βεργινίου.27
Η περιγραφή του Πλουτάρχου συμβάλλει στο να μειώσει τις ενέργειες του Βάλη
και αναδεικνύει την καιροσκοπική του διάθεση: ο Βάλης αναγόρευε αυτοκράτορα
όποιον τον συνέφερε κάθε φορά· την πρώτη φορά τον Γάλβα μην έχοντας άλλη επιλογή, τη δεύτερη ενδεχομένως, αν και δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, επειδή φοβήθηκε
μήπως ο Βιτέλλιος ως διοικητής της Άνω Γερμανίας τού επιτεθεί. Σημαντική είναι η
χρήση του επιρρηματικού κατηγορουμένου της σειράς πρῶτος και στις δύο περιπτώ25

Little & Ehrhardt 1994: 74.
Βλ. Hist.1.8. Ο Τάκιτος αναφέρει ότι ο Βάλης πρώτα θαύμαζε και ύστερα δυσφημούσε τον Βεργίνιο
(Hist.3.62.11, fovit Verginium et infamavit).
27
Πρβ. την ομιλία του ανώνυμου αξιωματικού του Φλάκκου που προέβη σε σύγκριση του Φλάκκου
και του Γάλβα και στο τέλος παρουσίασε τα θετικά χαρακτηριστικά του Βιτελλίου και την ευγενική
του καταγωγή (βλ. 2.β.1.α).
26
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σεις από τον βιογράφο, το οποίο πιστεύω αντικαθιστά κάποιον ευθύ χαρακτηρισμό
προς τον Βάλη και συμπληρώνει την εικόνα του χαρακτήρα του μέσω των πράξεών
του.
Στον Γάλβα δεν αναφέρεται τίποτα περαιτέρω για τον Φάβιο Βάλη. Στον Ὄθωνα
όμως ο Πλούταρχος αναφέρει ότι οι Κεκίνας και Βάλης κατέκτησαν τις Άλπεις
(Ὄθ.5.1). Ωστόσο, ο βιογράφος παραδίδει την αδυναμία αυτών των δύο να ηγηθούν
των μονάδων τους (Ὄθ.5.4) λόγω της ίδιας αιτίας (διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν) που οι στρατιώτες των στρατηγών του Όθωνα δεν υπάκουαν, δηλαδή ότι είχαν στρατηγό τους τον
αυτοκράτορα που είχαν επιλέξει: οι μεν τον Βιτέλλιο, οι δεν τον Όθωνα. Ο Πλούταρχος δεν τους κατονομάζει, αλλά παρουσιάζει την κατάσταση των στρατοπέδων, μεταφέροντας έτσι το βάρος της κατάστασης όχι στους δύο στρατηγούς, αλλά στους
στρατιώτες (ἦν μὲν οὖν οὐδὲ τὰ τῶν πολεμίων ὑγιαίνοντα παντάπασιν οὐδὲ χειροήθη
τοῖς ἡγεμόσιν, ἀλλ' ἔμπληκτα καὶ σοβαρὰ).
Ο Βάλης ουσιαστικά χαρακτηρίζεται στους Βίους Καισάρων στον Ὄθωνα αμέσως μετά από την προφανή σύγκριση των αντίπαλων στρατηγών που κάνει ο Πλούταρχος (Ὄθ.6.3): οι στρατηγοί του Όθωνα ήταν λιγότερο βάρος (ἀλυπότεροι) και στις
πόλεις και στους πολίτες από εκείνους του Βιτελλίου.28 Για τον Κεκίνα ανέφερε την
εμφάνιση του ίδιου και της συζύγου του (βλ.3.α.6). Ο Βάλης χαρακτηρίζεται από τον
Πλούταρχο εμμέσως (Ὄθ.6.4): ούτε τα λάφυρα του πολέμου, ούτε οι κλοπές που διέπραττε, ούτε και τα δώρα που λάμβανε δεν του αρκούσαν·29 ουσιαστικά τον χαρακτηρίζει άπληστο, ακόρεστο χρηματικά.30 Ο βιογράφος όμως δεν δίνει περαιτέρω
πληροφορίες, απλώς αναδεικνύει την απληστία του Βάλη που φαινόταν να ήταν η
αιτία (ἐδόκει διὰ τοῦτο) που καθυστέρησε να φτάσει στη μάχη της Πλακεντίας31. Έτσι, ο χαρακτήρας έρχεται σε προφανή αντίστιξη με τους ἔνδοξους, όπως είχαν χαρακτηριστεί νωρίτερα στρατηγούς του Όθωνα.
Βλ. ενδεικτικά Τάκ.Hist.1.63 για την ξαφνική μανία των στρατιωτών του Βιτελλίου εναντίον των
πολιτών του Divodorum.
29
Βλ. Τάκ.Hist.1.66.10-14, όπου αναφέρεται ότι υπήρχε μια επίμονη φήμη (fama constans) πως ο Βάλης είχε δωροδοκηθεί, όταν έφτασαν στη χώρα των Βιεννέζων, λόγω του ότι επεδείκνυε την ξαφνική
αλλαγή της τύχης του (repente dives mutationem fortunae): από φτωχός νέος είχε πλουτίσει και ήταν
εξαιρετικά σπάταλος γέρος (accensis egestate longa cupidinibus immoderatus et inopi iuventa senex
prodigus).
30
Βλ. ενδεικτικά Τάκ.Hist.1.64 και τις διαμάχες των επικουρικών μονάδων στη χώρα των Λιγγόνων,
των Βαταβών και κάποιων λεγεωνάριων· Hist.1.67, για την ανοιχτή μάχη μεταξύ της 21 ης λεγεώνας
και των Ελβετών.
31
Little & Ehrhardt 1994: 90. Η πρώτη μάχη σύμφωνα με τον Πλούταρχο ήταν στην Πλακεντία και η
δεύτερη στην περιοχή Ad Castores, αντίστροφα δηλαδή από τον Τάκιτο (Hist.2.30). Αυτό ενδεχομένως
αποδεικνύει ότι ο Πλούταρχος έγραφε από μνήμης και σύγχυσε τη σειρά των δύο μαχών.
28
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Μετά τη σχεδόν ολοκληρωτική ήττα του Κεκίνα στην περιοχή Ad Castores, είχε
προκληθεί αναταραχή (θορυβώδη) και στο στρατόπεδό τους (Ὄθ.7.5), ιδίως ανάμεσα
στους στρατιώτες του Βάλη. Όταν ενημερώθηκαν για την έκβαση της συγκεκριμένης
μάχης εξοργίστηκαν (ἐχαλέπαινον), επειδή δεν ήταν παρόντες να συμβάλουν σε μια
κατάσταση, όπου πέθαναν πολλοί. Τον Βάλη προσπάθησαν να λιθοβολήσουν, όμως
πρόλαβε να τους καθησυχάσει με παρακαλετά (μόλις δὲ πείσας καὶ παραιτησάμενος
ὡρμημένους αὐτοὺς βάλλειν). Μέσω αυτού του σύντομου επεισοδίου ξεχωρίζει έμμεσα η στρατιωτική ανικανότητα του Βάλη, του οποίου η auctoritas εκμηδενίζεται, όταν, για να καταφέρει να καθησυχάσει τους στρατιώτες, τούς μάζεψε και τους οδήγησε στο στρατόπεδο του Κεκίνα στην Κρεμώνα.
Η σύγκριση με τον Τάκιτο είναι διαφωτιστική: ο ιστορικός τοποθετεί νωρίτερα
τον λιθοβολισμό, τη φυγή και τις δακρύβρεχτες παρακλήσεις του Βάλη (Hist.2.29.17) εξαιτίας της άποψης των στρατιωτών, ότι τους είχε κρύψει τα λάφυρα από τη χώρα
των Βιεννέζων. Επίσης, (Hist.2.30) παρουσιάζει διαφορετικά το γεγονός. Οι στρατιώτες, επειδή πίστεψαν ότι η απουσία τους από τη μάχη οφειλόταν σε απάτη και καθυστέρηση (fraude et cunctationibus) του Βάλη, δεν υπάκουσαν σε καμία διαταγή, έφυγαν μόνοι τους και πήγαν να συσπειρωθούν με τα στρατεύματα του Κεκίνα. Ο ιστορικός βρίσκει την ευκαιρία να συγκρίνει τους δύο στρατηγούς του Βιτελλίου με δικά
του σχόλια και παράθεση άλλων σχολίων για την εξωτερική τους εμφάνιση και τον
εσωτερικό τους κόσμο.32
Αν παρατηρήσουμε τις δύο περιγραφές των στρατηγών στον Πλούταρχο, θα δούμε ότι ο βιογράφος προβαίνει σε μια παρόμοια σύγκριση: ο Κεκίνας χαρακτηρίζεται
μέσω της εξωτερικής του εμφάνισης και της συζύγου του που εγείρουν τα σχόλια πολιτών (βλ.3.α.6), ενώ ο Βάλης μέσω του πάθους της φιλοχρηματίας του εγείρει αντιδράσεις και σχόλια των στρατιωτών. Ο Πλούταρχος λοιπόν χαρακτηρίζει έμμεσα τον
Βάλη και παραλείπει να αναφέρει τα γεγονότα που τον οδηγούν στα συμπεράσματά
του. Προτιμά να δείξει την ανικανότητά του ως στρατηγού μέσα από την πράξη των
στρατιωτών και την υποβαθμισμένη θέση του στρατηγού που δεν χρησιμοποιεί την
auctoritas του για να επιβληθεί, αλλά παρακλήσεις.
Ο Βάλης αργότερα απλώς δίνει το σύνθημα για να ξεκινήσει το πεζικό για τη μάχη έξω από το Βητριακό (Ὄθ.11.4), αγνοώντας τον Κεκίνα που βρισκόταν στην επιχείρηση γεφύρωσης του ποταμού. Μαζί έστειλαν μπροστά (προεξέπεμψαν) τους κα-

32

Βλ. Ash 2007: 157-161.
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λύτερους (τοὺς ἀρίστους) από τους ιππείς. Λόγω της ταύτισης του χωρίου με εκείνο
του Τακίτου (Hist.2.41.6-8), η Ash ισχυρίζεται ότι είναι παράδοξη η αδιαφορία του
Βάλη προς τον Κεκίνα όσον αφορούσε στην προετοιμασία της μάχης.33 Δεν είναι παράδοξη. Προηγουμένως ο Βάλης είχε κατηγορηθεί και στους δύο συγγραφείς για καθυστέρηση στη μάχη. Με αυτήν του την πρόνοια, δηλαδή να είναι έτοιμα τα στρατεύματα για μάχη, ουσιαστικά αναιρεί τις προηγούμενες κατηγορίες και ενδεχομένως
αυξάνει τη φήμη του στους στρατιώτες.
Η τελευταία φορά που εμφανίζεται ο Βάλης στον Ὄθωνα είναι όταν οι στρατηγοί
του Όθωνα αποφασίζουν να στείλουν πρεσβεία στους Κεκίνα και Βάλη (Ὄθ.13.3), οι
οποίοι αναφέρονται με μια περίφραση34 (τοῖς περὶ τὸν Κεκίναν καὶ Οὐάλεντα), με την
οποία ο βιογράφος ξεχωρίζει το επωνομαζόμενο άτομο από τη συνοδεία του. Αν και
αναφέρονται και οι δύο, στο τέλος ο Βάλης εξαφανίζεται από την αφήγηση και ο Κεκίνας είναι εκείνος που φαίνεται να υποδέχεται τον Κέλσο και να υποτάσσει τους οθωνιανούς. Έτσι θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι επιβεβαιώνεται η ασημαντότητα του συγκεκριμένου χαρακτήρα στην εξέλιξη των γεγονότων του 69.
Εν κατακλείδι φαίνεται ότι ο Βάλης δεν έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε κανέναν από τους δύο βίους. Στον Γάλβα είναι ο πρώτος που ορκίζεται στον αυτοκράτορα
και ο πρώτος που επιορκεί κατά του. Ο Πλούταρχος έτσι δείχνει την ευθραυστότητα
του όρκου πίστης, η οποία πηγάζει ουσιαστικά από τα ιδιοτελή συμφέροντα του εμπλεκόμενου αξιωματικού, δεν φωτίζει όμως ουσιαστικά τον πρωταγωνιστή Γάλβα.
Στον Ὄθωνα ο ρόλος του είναι ενός κομπάρσου, αν μου επιτρέπεται ο αναχρονισμός.
Ο Βάλης βρίσκεται στη σκιά του Κεκίνα μονίμως, δεν έχει τις ίδιες ηγετικές ικανότητες και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο πλουτισμός και η βαρβαρότητα, ενώ και
εδώ δεν αναδεικνύει καμιά πλευρά του πρωταγωνιστή.

1.δ Βιτέλλιος
Ο Αύλος Βιτέλλιος εισάγεται στον Γάλβα μέσω της ομιλίας του ανώνυμου αξιωματικού του Φλάκκου (Γάλβ.22.5). Ο αξιωματικός ανέφερε στους στρατιώτες ότι ο
Βιτέλλιος, ο διοικητής της Κάτω Γερμανίας που είχε οριστεί τον Νοέμβρη του 68 από
τον Γάλβα,35 απείχε μόνο μιας ημέρας ταξίδι και αμέσως προέβη σε αναφορές για την
33

Ash 2007: 188.
Βλ. Montanari, Fr. (2014)2 «περί», στο Σύγχρονο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Ρεγκάκος,
Α. (επιμ.), Ανδρόνικου, Μ. κ.ά. (μτφ.) Αθήνα.
35
Little & Ehrhard 1994: 74.
34
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καταγωγή του Βιτελλίου: ο πατέρας του ήταν τιμητής και τρεις φορές ύπατος και
συνδιοίκησε με τον αυτοκράτορα Κλαύδιο κατά κάποιον τρόπο (τρόπον τινά). Αμέσως πέρασε στα γνωρίσματα του ίδιου του Βιτελλίου: η φτώχεια (πενίαν) του, αν και
κατακριτέα (λοιδορουμένην) σύμφωνα με ορισμένους, παρείχε φωτεινό (λαμπρόν)
παράδειγμα καλοσύνης και μεγαλοψυχίας (χρηστότητος καὶ μεγαλοφροσύνης). Την
επιλογή του Βιτελλίου ως αυτοκράτορα θεώρησε έμμεσα ο αξιωματικός πιο καλή
(φέρε, τοῦτον ἑλόμενοι δείξωμεν ἀνθρώποις πᾶσιν ὡς Ἰβήρων καὶ Λυσιτανῶν ἀμείνους
ἐσμὲν αὐτοκράτορα αἱρεῖσθαι).
Σημασία έχει ο έπαινος στη φτώχεια του Βιτελλίου που συζητείται επίσης από τις
μεταγενέστερες πηγές. Σύμφωνα με τον Σουητώνιο (Vit.7.2), όταν ο Βιτέλλιος ορίστηκε από τον Γάλβα διοικητής της Κάτω Γερμανίας, δεν είχε να πληρώσει ούτε τα
έξοδα του ταξιδιού του· εκτός του ότι άφησε πίσω την οικογένειά του σε μια σοφίτα,
πούλησε ένα μαργαριταρένιο σκουλαρίκι της μητέρας του, για να καλύψει τα έξοδά
του, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αποφύγει τους δανειστές του και κυρίως τους κατοίκους της Σινόεσσας και της Φορμίας, από όπου είχε υποκλέψει χρήματα. Ο Ρωμαίος βιογράφος αναφέρει επίσης (Vit.8.1) ότι, μόλις ο Βιτέλλιος εγκαταστάθηκε στο
στρατόπεδο, ξεκίνησε να εκπληρώνει την επιθυμία οποιουδήποτε, απάλλαξε από το
στίγμα όσους είχαν ατιμαστεί, αυτούς που επρόκειτο να εκτίσουν την ποινή τους και
από το πένθος τους υπόδικους, ενώ προηγουμένως είχε κερδίσει και καλή φήμη λόγω
της ευγενικής του συμπεριφοράς προς τους υποτελείς του (Vit.7.3).
Σύμφωνα με τον Τάκιτο (Hist.1.52.1-11), ο Βιτέλλιος αποκατέστησε τους βαθμούς και την υπόληψη των στρατιωτών που είχε υποτιμήσει ο Φοντήιος Καπίτων. Ο
Βιτέλλιος, αντιστρέφοντας την κακία και την πλεονεξία του Φοντήιου απέδειξε τη
δικαιοσύνη που τον χαρακτήριζε (iudicium), όχι όμως χωρίς απώτερο στόχο τη βελτίωση της φήμης του (plura ambitione). Οι πράξεις του δεν θεωρήθηκαν απλώς ενός
αξιωματούχου, αλλά εκτιμήθηκαν ως αξιόλογες (in maius omnia accipiebantur), επειδή οι στρατιώτες πίστευαν λανθασμένα, εξαιτίας της ακόρεστης επιθυμίας για εξουσία (aviditate imperitandi), ότι πούλησε την περιουσία του και τη μοίραζε σε άλλους από γενναιοδωρία. Έτσι οι στρατιώτες συνέχεαν τις ανήθικες πράξεις με τις ηθικές (ipsa vitia pro virtutibus interpretabantur).
Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι ο έπαινος του αξιωματικού στην πενίαν του Βιτελλίου βασίζεται σε λανθασμένες εκτιμήσεις των πράξεών του. Ο Πλούταρχος δεν
παραθέτει καμιά από τις παραπάνω λεπτομέρειες στην ομιλία του αξιωματικού πιθανότατα, διότι αφενός, αν παρέθετε τις πληροφορίες που μας δίνει ο Σουητώνιος, θα
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μπορούσαν να εκληφθούν αρνητικά από τους ακροατές, αφετέρου είναι πιθανόν να
παρέθετε τις λεπτομέρειες στον μη σωζόμενο βίο του από τους Βίους Καισάρων. Η
θετική εκτίμηση της φτώχειας του Βιτελλίου μπορεί να έρθει σε αντιδιαστολή με τη
φειδώ του Γάλβα, ο οποίος συχνά στον βίο του χαρακτηρίζεται μέσω αυτής θετικά,
πριν αναγορευτεί, και αρνητικά, αφού αναγορεύτηκε, λόγω του ότι δεν έδινε το donativum36 στους στρατιώτες, το οποίο είχε υποσχεθεί ο Νυμφίδιος για να τους πείσει να
υποστηρίξουν τον Γάλβα και να αποκηρύξουν τον Νέρωνα (βλ.2.α.2.α).37
Ο Βιτέλλιος ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πραγμάτων στην Άνω Γερμανία
από κάποιον σημαιοφόρο (βλ.2.β.1.β), όσο βρισκόταν σε ένα μεγάλο δείπνο (Γάλβ.22.6, ἑστιωμένων πολλῶν παρ' αὐτῷ). Προηγουμένως, σύμφωνα με τον Πλούταρχο
(Γάλβ.22.7), ο Βιτέλλιος απέκρουε και απέφευγε (διωθεῖσθαι καὶ ἀναδύεσθαι) τον
τίτλο του αυτοκράτορα, επειδή φοβόταν το μέγεθος της εξουσίας. Σε πρώτη φάση, ο
βιογράφος χρησιμοποιεί τη μεταφορική κινησιολογία και τη συναισθηματική κατάσταση του Βιτελλίου για να τον χαρακτηρίσει με την πρώτη να απορρέει από τη δεύτερη. Η χρήση, αν και μεταφορική, των δύο ρημάτων διωθοῦμαι και ἀναδύομαι από
τον Πλούταρχο δείχνουν την άποψη του Βιτελλίου για την αυτοκρατορική αρχή. Το
διωθοῦμαι συναντάται ήδη στον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη σε πολεμικά συμφραζόμενα, ενώ το ἀναδύομαι απαντάται ήδη στα ομηρικά έπη σε ίδιο πλαίσιο.38 Επομένως, ο Βιτέλλιος θεωρούσε την αυτοκρατορική εξουσία μια εμπόλεμη κατάσταση.
Από την άλλη, αν σκεφτούμε το ἀναδύομαι με την κυριολεκτική του σημασία, δηλαδή βγαίνω από το νερό, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Βιτέλλιος θεωρεί μεταφορικά την ίδια εξουσία έναν ωκεανό.39 Έτσι δηλώνεται το μέγεθος όχι μόνο του ανώτατου αξιώματος αλλά και του φόβου του.
Την ημέρα όμως που ο Βιτέλλιος έλαβε την είδηση της ανακήρυξής του από τις
λεγεώνες της Άνω Γερμανίας αποδέχτηκε την προσφώνηση «Γερμανικός», κορεσμέΧρηματικό ποσό που δινόταν ως δώρο στους στρατιώτες κατά την ενθρόνιση, την υιοθεσία και τη
νίκη κατά του εχθρού, σύμφωνα με τη Nawotka 1993: 260 και υπ.14.
37
Ο Γάλβας χαρακτηρίζεται έμμεσα μέσω σχολίων άλλων ατόμων ή άμεσα από τον Πλούταρχο: τὸ δὲ
εὔκολον αὐτοῦ τῆς διαίτης καὶ φειδωλὸν ἐν δαπάναις καὶ ἀπέριττον αἰτίαν ἔσχεν αὐτοκράτορος γενομένου μικρολογίας αἰτίαν ἔσχεν αὐτοκράτορος γενομένου μικρολογίας […] (Γάλβ.3.2)· […] κρείττων ἀπειροκαλίας φαινόμενος […] (Γάλβ.11.1)· […] παρέχων τὸν ἡγεμόνα καὶ μικρολόγον […] (Γάλβ.16.3)·
τοὺς δὲ στρατιώτας τὴν δωρεὰν μὴ κομιζομένους […] ἐπεὶ δὲ μεμφομένους ἀκούσας ἀφῆκε φωνὴν […]
εἰπὼν εἰωθέναι καταλέγειν στρατιώτας, οὐκ ἀγοράζειν […] (Γάλβ.18.2).
38
Βλ. ενδεικτικά: διωθοῦμαι: Ηρόδ.4.102.1, Θουκ.2.84.3· ἀναδύομαι: Όμ.Ὀδ.ι.377, Ἰλ.Η.217,
Ἰλ.Ν.225.
39
Πρβ. Οράτ.Carm.1.14, όπου το πλοίο της πολιτείας είναι ήδη τσακισμένο και ετοιμάζεται να τραβήξει ξανά πλώρη στον ωκεανό της αυτοκρατορίας.
36
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νος από το μεσημεριανό ποτό και φαγητό (οἴνου διάπλεων καὶ τροφῆς ὄντα μεσημβρινῆς), αρνήθηκε όμως την προσφώνηση «Καίσαρας».40 Οι πληροφορίες για το συμπόσιο πλαισιώνουν την προηγούμενη νηφάλια άρνησή του να αποδεχτεί την αυτοκρατορική εξουσία. Εδώ δηλαδή θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η δομή του επεισοδίου συμβάλλει στον χαρακτηρισμό του Βιτελλίου από τον Πλούταρχο: αντί να
αποδεχτεί τον τίτλο σε κατάσταση νηφαλιότητας, τον αποδέχεται σε κατάσταση μέθης. Αν σκεφτούμε όσα προσάπτει στη μέθη ο Πλούταρχος στο Περὶ ἀδολεσχίας, τότε
ο Βιτέλλιος βρέθηκε σε μια κατάσταση φλυαρίας (λήρησιν πάροινον), σε μια κατάσταση τρέλας λόγω και του παράγοντα της επιλογής. Ο Βιτέλλιος επέλεξε να ονομαστεί «Γερμανικός» εν μέσω κραιπάλης, επιλογή που πιθανότατα ήταν η βαθύτερη επιθυμία του, αν και αυτό έρχεται σε αντίστιξη με τον πρότερο φόβο του.41 Επομένως,
ο δευτερεύων αυτός χαρακτήρας αναδεικνύει τη μετριοπαθή στάση του Γάλβα, ο οποίος, όταν του προτάθηκε να ανακηρυχτεί αυτοκράτορας, αρνήθηκε και προτίμησε
τον τίτλο «στρατηγός της Συγκλήτου και του ρωμαϊκού λαού», όπως προανέφερα.
Επιπροσθέτως, ενώ ο Γάλβας μέσω αυτής της μετριοπάθειας ανακαλεί την εγκράτεια
και τις προγονικές αρετές (στον επίλογο χαρακτηρίζεται ἀρχαῖος αὐτοκράτορ), ο Βιτέλλιος είναι εκπρόσωπος των νέων διεφθαρμένων ενασχολήσεων, όπως αυτή της
μέθης.
Το γεγονός της ανακήρυξης του Βιτελλίου σε συνδυασμό με το πολυτελές μεσημβρινό συμπόσιο δεν συνάδουν με την αφήγηση του Τακίτου, ο οποίος τοποθετεί
την τάση του Βιτελλίου για ακόρεστα συμπόσια αμέσως μετά τη δήλωση επιθυμίας
των στρατιωτών για άμεσο πόλεμο. O ιστορικός χαρακτηρίζει τον Βιτέλλιο αδρανή
που απολάμβανε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής τύχης, επεδείκνυε νωθρή πολυτέλεια και παρέθετε πολυτελέστατα συμπόσια και αναφέρει ότι ήδη από το μεσημέρι
ήταν κορεσμένος από φαγητό και μεθυσμένος.42 Τα παραπάνω στοιχεία φέρνουν σε
αντίστιξη τον Βιτέλλιο με τον Γάλβα, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται ο Πλούταρχος
Πρβ. Σουητ.Vit.8.1, όπου ο βιογράφος αναφέρει ότι ο Βιτέλλιος σύρθηκε το απόγευμα από το υπνοδωμάτιό του από τους στρατιώτες και αναγορεύτηκε αυτοκράτορας· δεν αναφέρει το συμπόσιο δηλαδή. Οι Little & Ehrhardt (1994: 74) θεωρούν ότι ο Σουητώνιος άστοχα συνδυάζει πληροφορίες από την
«κοινή πηγή».
41
Πλούτ.Περὶ ἀδολεσχίας 503D-F: μανίᾳ γὰρ ὁμότοιχος μὲν ἡ ὀργὴ κατ᾽ ἐνίους ἡ δὲ μέθη σύνοικος·
μᾶλλον δὲ μανία τῷ μὲν χρόνῳ ἥττων, τῇ δ᾽ αἰτίᾳ μείζων, ὅτι τὸ αὐθαίρετον αὐτῇ πρόσεστι. […] ὁ ποιητὴς οἰνώσεως καὶ μέθης διαφορὰν εἴρηκεν, οἰνώσεως μὲν ἄνεσιν μέθης δὲ φλυαρίαν. γὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ
τοῦ νήφοντος ἐπὶ τῆς γλώττης ἐστὶ τοῦ μεθύοντος, ὡς οἱ παροιμιαζόμενοι φασιν.
42
Τάκ.Hist.1.62.6-8: torpebat Vitellius et fortunam principatus inerti luxu ac prodigis epulis praesumebat, medio diei temulentus et sagina gravis […]. Για τη δόμηση του κεφαλαίου 1.62, βλ. Damon
2003: 227.
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(Γάλβ.11.1, κρείττων ἀπειροκαλίας φαινόμενος), ήταν ανεπηρέαστος από την ευτελή
καλαισθησία.
Ο Βιτέλλιος αναφέρεται άλλη μια φορά στον Γάλβα (27.5). Μετά την επίτευξη
της συνωμοσίας πολλοί πήγαιναν στον Όθωνα προτάσσοντας αιματοβαμμένα ξίφη
και ζητώντας αμοιβή, αν και δεν είχαν συμμετάσχει στον φόνο. Εκατόν είκοσι τέτοιοι
εντοπίστηκαν και εκτελέστηκαν, όταν ο Βιτέλλιος έγινε αυτοκράτορας μέσω των δημοσίων εγγράφων. Ο Τάκιτος όμως (Hist.1.44.13-15) παραθέτει τον λόγο της διαταγής του Βιτελλίου: όχι για να τιμήσει τον Γάλβα, αλλά για να εξασφαλίσει την ασφάλειά του και εκδίκηση για το μέλλον, σύμφωνα με το έθιμο των αυτοκρατόρων
(tradito principibus more).43 Ο χαρακτηρισμός μέσω της βάναυσης πράξης του Βιτελλίου φαίνεται στον αναγνώστη αρνητικός, διότι ο Βιτέλλιος, μόλις αναγορεύτηκε
προέβη σε εκτελέσεις και δεν έδειξε την προσδοκώμενη clementia. Ταυτόχρονα, ο
Πλούταρχος δεν αιτιολογεί καθόλου την πράξη που παραθέτει διατηρώντας έτσι ουδετερότητα.44 Ωστόσο, η βαναυσότητα45 της διαταγής αυτής, μπορεί να συγκριθεί με
εκείνη του Γάλβα έναντι των υποστηρικτών του Νέρωνα (βλ.2.α.5.δ)· ορισμένες από
τις εκτελέσεις βέβαια που διέταξε ο Γάλβας δεν επιβραβεύτηκαν από το κοινό της
Ρώμης, όπως του Τουρπιλιανού.
Ο Πλούταρχος αναφέρει την πρώτη κίνηση του Βιτελλίου, μόλις είχε αναγορευτεί, όπως είδαμε ακριβώς παραπάνω. Παρόμοια αναφέρει και του Γάλβα και φέρνει
τους δύο χαρακτήρες στο ίδιο σχεδόν επίπεδο. Η βαναυσότητα των δύο έρχεται σε
συμφωνία με την καταστολή των ερετών της ναυτικής λεγεώνας (Γάλβ.15.3-4), τους
οποίους διέταξε ο Γάλβας να απωθήσουν οι λεγεωνάριοι, όταν οι πρώτοι αιτούνταν
απείθαρχα να αναγνωριστούν οι υπηρεσίες τους στο στράτευμα με εμβλήματα και
στρατόπεδο (σημεῖα τῷ τάγματι καὶ χώραν). Έτσι, σχολιάζει ο Πλούταρχος, η είσοδός
του στη Ρώμη ήταν αιματοβαμμένη, πράγμα δυσοίωνο, ενώ άρχισε να φαίνεται στους
ανθρώπους φρικτός και τους προκαλούσε φόβο (πᾶσι φρικώδης καὶ φοβερὸς ἐγένε-

Αυτό αποδεικνύει ότι το mos maiorum της παλιάς εποχής είχε αρχίσει ήδη να χάνει έδαφος θαυμασμού έναντι του νέου αυτοκρατορικού mos, σύμφωνα με τη Damon (2003: 189). Η ίδια σχολιάζει ότι
στο συγκεκριμένο σημείο ο Βιτέλλιος δέχεται μια παροδική θετική παρουσίαση, αφού ο Βιτέλλιος δεν
εξασφαλίζει την πραγμάτωση κανενός από τους δύο λόγους.
44
Πρβ. Σουητ.Vit.10: 1, όπου αυτή του η πράξη κέρδισε τον έπαινο από τον βιογράφο και έδωσε την
ελπίδα, ότι θα επρόκειτο να γίνει ένας πολύ καλός αυτοκράτορας (egregie prorsus atque magnifice et
ut summi principis spem ostenderet).
45
Για τη βαναυσότητα του Βιτελλίου, βλ. Σουητ.Vit.14.
43
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το).46 Οι Little & Ehrhardt σχολιάζουν ότι ουσιαστικά σε αυτό το χωρίο αποδεικνύεται η αυστηρότητα του Γάλβα που είχε αποδειχτεί και προηγουμένως, όταν επανέφερε την πειθαρχία των λεγεώνων της Άνω Γερμανίας επί Καλιγούλα·47 μια αυστηρότητα που ενδεχομένως έφτανε το όριο της τυραννικής πολιτικής.48
Στον Ὄθωνα ο Βιτέλλιος αναφέρεται συμπληρωματικά, δεν φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στη δράση, όμως είναι ένας βασικός χαρακτήρας και οι κινήσεις των
ατόμων που ανήκαν στη μερίδα του υποκινούνταν από αυτόν. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι εκείνοι που συμπαθούσαν τον Όθωνα θαύμαζαν την αλλαγή (μεταβολήν) στον
χαρακτήρα του, ενώ οι υπόλοιποι νόμιζαν ότι αναγκαζόταν από τις συνθήκες (οἱ δ'
ἀναγκαῖα πολιτεύματα πρὸς τὸν καιρὸν ἡγοῦντο) –δηλαδή την άνοδο της φήμης του
Βιτελλίου–49 για αυτό συμπεριφερόταν με δημαγωγικό τρόπο στον λαό και τον στρατό. Τα νέα έφταναν διαρκώς στον Όθωνα ότι ο Βιτέλλιος είχε ανακηρυχτεί αυτοκράτορας και ότι οι δυνάμεις του αυξάνονταν ραγδαία (Ὄθ.4.1-2, ἀξίωμα καὶ δύναμιν
αὐτοκράτορος ἀνειληφώς).50 Έτσι εισάγεται ο Βιτέλλιος στον Ὄθωνα, ως ένας πολύ
ισχυρός αντίπαλος του αυτοκράτορα, χωρίς κανέναν χαρακτηρισμό, όμως με τον ειδικό προσδιορισμό των εξουσιών και του αξιώματος του αυτοκράτορα. Η εισαγωγή
του στο συγκεκριμένο σημείο της αφήγησης απλώς συμβάλλει στη στήριξη της άποψης όσων πίστευαν ότι ο Όθων έπραττε εξαναγκαστικά λόγω των περιστάσεων.
Επηρμένος από τις επιστολές των Μουκιανού και Βεσπασιανού (βλ.3.α.2.α) για
την υποστήριξη που του παρείχαν, ο Όθων έστειλε στον Βιτέλλιο επιστολή (Ὄθ.4.2),
παροτρύνοντάς τον να συμπεριφερθεί, όπως έπρεπε σε στρατιώτη (στρατιωτικὰ φρο-

Ο Γάλβας είχε προσπαθήσει να αναβάλει την διεκπεραίωση του ζητήματος, οι ερέτες όμως τράβηξαν τα ξίφη τους, πράξη που πιθανότατα τον εξόργισε και κάλεσε το ιππικό του. Αν και, όπως παρουσιάζει ο Πλούταρχος, κανένας από τους ερέτες δεν αντιστάθηκε, άλλοι δολοφονήθηκαν αμέσως, ενώ
άλλοι τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα με τον Σουητώνιο (Galb.12.2) αιτούνταν απλώς aquilam et signa,
ενώ ο Τάκιτος (Hist.1.6.7-9) επισημαίνει ότι οι στρατιώτες ήταν άοπλοι (inermium militum). Ο Πλούταρχος αποσιωπά τον αποδεκατισμό των ερετών που αναφέρουν οι Τάκιτος (Hist.1.37.11-13), Σουητώνιος (Galb.12.2) και Δίων (64.3.2). Εν τέλει όμως ο Γάλβας τους πολιτογράφησε και τους κατέταξε
στη λεγεώνα I Adiutrix, όμως η λεγεώνα δεν τον συγχώρησε και κατατάχτηκε αμέσως στη μερίδα του
Όθωνα. Βλ. Little & Ehrhardt 1994: 66. Ο Κεσίσογλου (1984: 37-38 υπ.6) επισημαίνει ότι οι ερέτες
δεν είχαν πρόθεση να ξεσηκώσουν ένοπλη αντιπαράθεση.
47
Little & Ehrhardt 1994: 66.
48
Bucher-Isler 1972: 57.
49
Βλ. Τάκ.Hist.1.71.1-4, όπου η μεταβολή του χαρακτήρα του δεν θεωρείται σταθερή, αλλά ότι θα
επέστρεφε σύντομα στις παλιές του κακές συνήθειες, ενώ λίγο παρακάτω (1.77.3-4) αναφέρεται η συμπεριφορά εξ ανάγκης.
50
Βάσει του Τακίτου (Hist.1.59, 1.70, 1.76) στον Βιτέλλιο προσχώρησαν οι επαρχίες της Γαλατίας
Βελγική και Λούγδουνο, η Βρετανία και η Ραιτική, μια στρατιωτική μονάδα ιππέων της Βορείου Ιταλίας, η Ala Siliana και η Ισπανία, η Ακουιτανία και η Ναρβονική Γαλατία.
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νεῖν), δηλαδή να παραιτηθεί των προσδοκιών του. Ως αντάλλαγμα υποσχέθηκε να του
δώσει χρήματα και μια πόλη για να κατοικήσει, ώστε να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής
του ατάραχος (μεθ’ ἡσυχίας) και μακριά από τις κακουχίες της στρατιωτικής ζωής
(ῥᾷστον καὶ ἥδιστον). Ο Σουητώνιος (Otho 8.1) αναφέρει ότι ο Όθων πρότεινε στον
Βιτέλλιο να μοιραστούν την εξουσία και μια επιγαμία.51
Ο Βιτέλλιος απάντησε στην αρχή με ειρωνική ηρεμία (κατειρωνευόμενος ἡσυχῆ52), όμως οι επόμενες επιστολές που αντάλλαξαν εξαιτίας του ότι είχαν εξοργιστεί
(διερεθιζόμενοι) ήταν γεμάτες από πολλὰ βλάσφημα καὶ ἀσελγῆ, με κατηγορίες από
τον έναν προς τον άλλον (Ὄθ.4.3). Ο Πλούταρχος στο συγκεκριμένο σημείο χαρακτηρίζει τους δύο αντιπάλους εξομοιώνοντάς τους: είναι ανόητο και γελοίο, ισχυρίζεται, να προσάπτουν ο ένας στον άλλον κατηγορίες που άρμοζαν και στους δύο (θατέρου τὸν ἕτερον ἃ προσῆν ἀμφοτέροις ὀνείδη λοιδοροῦντος). Αμέσως τους ειρωνεύεται:
ήταν άγνωστο ποιος είχε τα πρωτεία στην άσωτη ζωή, τη μαλθακότητα (μαλακίας),
την απειρία στις πολεμικές υποθέσεις και στα οικονομικά χρέη που είχαν προκύψει
από προηγούμενη κατάσταση φτώχειας (ἐπὶ πενίᾳ).
Ο Πλούταρχος δεν αναφέρει την άνανδρη κολακεία (muliebribus blandimentis)
που διέκρινε την επιστολή του Όθωνα, και τη μαλθακότητα του Βιτελλίου (primo
mollius), όπως παραδίδει ο Τάκιτος (Hist.1.74), ενώ ο ίδιος ιστορικός αποδίδει ειρωνικό ύφος και στους δύο (stulta utrimque et indecora simulatione). Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον ότι το σχόλιο που κάνει ο βιογράφος για τα αρνητικά τους γνωρίσματα, κάνει και ο Τάκιτος (Hist.1.50.5-8), αλλά λίγο διαφορετικά: αναφέρει την ανηθικότητα,
τη δειλία και την τρυφηλή ζωή (omnium mortalium impudicitia ignavia luxuria
deterrimos) μόνο που παραδίδει την κοινή γνώμη, σύμφωνα με την Damon,53 δεν είναι δηλαδή ένα αφηγηματολογικό σχόλιο, όπως του βιογράφου.54 Έτσι, οι επιστολές,
όπως και στους Παράλληλους Βίους εκτός του ότι αποτελούν τεκμήρια του βιογράφου, αποσαφηνίζουν και τον χαρακτήρα του αποστολέα και του δέκτη, ενώ χρησιμοποιούνται για να αιτιολογήσουν τυχόν απόψεις του ίδιου του συγγραφέα για τον εκάστοτε ήρωα.55
O Δίων (64.10.1) σώζει μόνο το μοίρασμα της εξουσίας.
Εδώ το θετικό πρόσημο της λέξης ἡσυχία αντικαθίσταται από το αρνητικό λόγω της ειρωνείας του
Βιτελλίου· πρόκειται για έπαρση.
53
Damon 2003: 250.
54
Ο Βιτέλλιος αναφέρεται άλλες τρεις φορές, όμως για να προσδιοριστούν και να εισαχθούν ονομαστικά οι δύο στρατηγοί του, Κεκίνας και Βάλης, ο αδερφός του Λεύκιος και οι ανώνυμες στον Πλούταρχο μητέρα και σύζυγός του (Ὄθ.5.1-2), επομένως δεν χρήζουν ανάλυσης.
55
Desideri 1992β: 4550-4551.
51
52
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Ο Πλούταρχος χαρακτηρίζει εμμέσως τον Βιτέλλιο μέσω της στάσης των στρατιωτών του χωρίς να αναφέρει τον ίδιο, αλλά μέσω μιας ταύτισης με των στρατευμάτων του με εκείνων του Όθωνα (Ὄθ.5.3-5). Η αδυναμία των στρατηγών του Όθωνα
να οργανώσουν την εκστρατεία, όπως επιθυμούσαν, εξαιτίας της αταξίας και της αλαζονείας (θρασύτητα) των στρατιωτών, οφειλόταν στο ότι οι στρατιώτες θεωρούσαν
στρατηγό τους τον αυτοκράτορα (οὐ γὰρ ἠξίουν ἑτέρων ἀκούειν, ὡς παρ' αὐτῶν τοῦ
αὐτοκράτορος τὸ ἄρχειν ἔχοντος) –αυτοί τού έδειχναν απόλυτη αφοσίωση ύστερα από
το donativum που τους έδωσε μετά το επεισόδιο με το συμπόσιο των συγκλητικών
(βλ.3.α.1.δ). Παρόμοια (διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν) και οι στρατιώτες του Βιτελλίου προκαλούσαν προβλήματα στους στρατηγούς τους. Η κατάσταση ήταν απρόβλεπτη
(ἔμπληκτα) και σοβαρή.
Στο ίδιο σημείο όμως ο Βιτέλλιος χαρακτηρίζεται πάλι έμμεσα μέσω των στρατιωτικών ικανοτήτων των μονάδων του: ήταν συνηθισμένοι, σχολιάζει ο Πλούταρχος,
σε μάχες και κακουχίες (ἐμπειρία γε παρῆν τοῦ μάχεσταθι καὶ τὸ κάμνειν ἐθάδες
ὄντες). Από την άλλη, οι στρατιώτες του Όθωνα ήταν μαλθακοί (μαλακοί) εξαιτίας
της έλλειψης πολεμικής εμπειρίας (ὑπὸ σχολῆς καὶ διαίτης ἀπολέμου), γνώρισμα που
προσπαθούσαν να συγκαλύψουν με αναίδεια (ὕβρει) και κομπασμούς (κόμπῳ), και
προτάσσοντας τη δικαιολογία ότι οι αγγαρείες (λειτουργίας) που πιθανόν έπρεπε να
εκτελέσουν ήταν κατώτερες αυτών και όχι ότι ήταν ανίκανοι· ο Πλούταρχος πιστεύω
ειρωνεύεται. Ο βιογράφος αιτιολογεί όμως αυτήν τους τη συμπεριφορά εξαιτίας των
παλαιών ενασχολήσεών τους: τους ενδιέφεραν οι γιορτές και τα θεάματα (πλεῖστον
χρόνον ἐν θεάτροις καὶ πανηγύρεσι καὶ παρὰ σκηνὴν βεβιωκότες)· ασχολίες που εκμεταλλεύονται οι αντίπαλοί τους για να τους αποκαλέσουν θεατρικούς συντελεστές και
συμμετέχοντες σε πανελλήνιους αγώνες, ανθρώπους άπειρους στον πόλεμο που κόμπαζαν για τον αποκεφαλισμό ενός γέρου ανθρώπου (Ὄθ.6.1), του Γάλβα.
Ο Πλούταρχος λοιπόν φέρνει σε προφανή ταύτιση τον Βιτέλλιο με τον Όθωνα
μέσα από τον σεβασμό που εκδηλώνουν οι στρατιώτες προς το πρόσωπο του καθενός. Ταυτόχρονα, όμως, τους φέρνει και σε αντίστιξη μέσω των στρατιωτικών ικανοτήτων των στρατιωτών που ταυτίζονται με τις δύο ηγετικές φιγούρες: ο Βιτέλλιος ήταν έμπειρος πολιτικά και στρατιωτικά όντας και μεγαλύτερος σε ηλικία σε αντίθεση
με τον Όθωνα, ο οποίος είχε επιδοθεί στα νεανικά του χρόνια στην καλοπέραση, όπως και οι στρατιώτες του.
Σε αντίθεση έρχονται ονομαστικά και όσον αφορά στους στρατηγούς τους
(Ὄθ.6.3, Ἦσαν δὲ καὶ τὰ ἄλλα τῶν Οὐϊτελλίου στρατηγῶν οἱ Ὄθωνος ἐντυχεῖν ἀλυπό21

τεροι καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις). Ο Όθων είχε επιλέξει τους καλύτερους, αν και δεν
μπορούσαν να επιβληθούν, όπως είδαμε νωρίτερα, ο Βιτέλλιος όμως είχε επιλέξει τον
Κεκίνα και τον Βάλη (βλ.1.γ και 3.α.6). Του πρώτου η εξωτερική εμφάνιση και η σύζυγός του και του δεύτερου η ακραία φιλοχρηματία αποτέλεσαν αρνητικά γνωρίσματα. Σημαντικό είναι –και για αυτό θεωρώ ότι ο Βιτέλλιος εδώ συμβάλλει στον θετικό
φωτισμό του Όθωνα– ότι δεν κατονομάζονται οι στρατηγοί, όπως θα μπορούσε να
κάνει ο Πλούταρχος, αλλά οι δύο αυτοκράτορες. Επομένως, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των στρατηγών νομίζω μεταβιβάζονται στον Βιτέλλιο και τον Όθωνα: οι συμπεριφορές των στρατηγών δεν προσδιορίζουν μόνο τους ίδιους, αλλά και αυτούς
που τους επέλεξαν για αυτήν τη θέση. Παρόμοια, ο Γάλβας δεν έχαιρε καλής φήμης
εξαιτίας των συμβουλών του Βινίου και των υπολοίπων φίλων του.56
Οι δύο χαρακτήρες αντιτίθενται ξανά ονομαστικά στη μάχη έξω από το Βητριακό
μέσω χαρακτηρισμών που αποδίδονται στις λεγεώνες που συμμετείχαν σε αυτήν
(Ὄθ.12.3). Η Ι Adiutrix57 του Όθωνα, αποτελούνταν από άνδρες δυνατούς και γενναίους, όμως ήταν η πρώτη τους εμπειρία στη μάχη. Από την άλλη, η XXI Rapax 58
του Βιτελλίου, ήταν έμπειρη στις μάχες, όμως μεγάλοι σε ηλικία και αδύναμοι (παρακμάζοντες). Η απειρία του Όθωνα στον πόλεμο, αλλά και η επιθυμία του να πολεμήσει εναντίον ενός σφετεριστή αντικατοπτρίζεται στη λεγεώνα του, όπως και η ηλικιακή εμπειρία του Βιτελλίου στη δική του.
Μερικές παραγράφους μετά, ο Πλούταρχος παραθέτει την άποψη κάποιων (ἑτέρων δὲ) για τον λόγο που ο Όθων αποφάσισε να δράσει άμεσα εναντίον του Βιτελλίου. Παραδίδει λοιπόν ότι αφενός ο Βιτέλλιος και ο Όθων δεν είχαν καλή φήμη (μηδετέρου τότε τῶν προσαγορευομένων αὐτοκρατόρων εὐδοκιμοῦντος), αφετέρου ότι, αν οι
μάχες συνεχίζονταν, όπως στις περιπτώσεις των εμφυλίων του Σύλλα και του Μάριου, του Καίσαρα και του Πομπήιου, τότε η ηγεμονία θα γινόταν ένα μέσον (χορήγημα) για την ικανοποίηση της λαιμαργίας59 και της μέθης (οἰνοφλυγίας) του Βιτελλίου και της χλιδής (τρυφῆς) και της φιληδονίας (ἀκολασίας) του Όθωνα (Ὄθ.9.4). ΕΒλ. Πλούτ.Γάλβ.16.3: αὐτὸς [ο Γάλβας] μὲν ἠδόξει, φθόνον δὲ καὶ μῖσος εἶχεν Οὐίνιος, ὡς τοῖς μὲν
ἄλλοις ἅπασιν ἀνελεύθερον παρέχων τὸν ἡγεμόνα καὶ μικρολόγον […]. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα, όπου ο αυτοκράτορας χαρακτηρίζεται εξαιτίας των χαρακτηρισμών του συνεργάτη του.
57
Little & Ehrhardt 1994: 65-66, 94. Η λεγεώνα απαρτιζόταν από ναύτες και συστάθηκε επί Νέρωνα.
58
Little & Ehrhardt 1994: 94. Η λεγεώνα που είχε συσταθεί επί Αυγούστου ίσως το 16 π.Χ. στην Άνω
Γερμανία και παρέμεινε στη Βινδόνισσα ως τη βασιλεία του Κλαυδίου.
59
Για αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, βλ. Σουητ.Vit.7.1 (quam qui de solo victu cogitarent, ac posse provincialibus copiis profundam gulam eius expleri)· Vit.10.3 (Nec eo setius ad leniendam gravitatem
odoris plurimum meri propalam hausit passimque divisit)· Vit.13· Vit.17.2 (facies rubida plerumque ex
vinulentia, venter obesus).
56
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πομένως, σε αυτό το σημείο, παρά τις διαφορές στα πάθη των δύο χαρακτήρων, ο Βιτέλλιος φωτίζει αρνητικά τον Όθωνα μέσω της εξομοίωσης τους.
Ο Πλούταρχος υποβαθμίζει τον Βιτέλλιο, αν σκεφτούμε ότι υποστηρίζει αλλού τη
νηφαλιότητα ως τρόπο ζωής,60 και υπονομεύει τον βιογραφούμενο Όθωνα, αν και
παραθέτει τις απόψεις που προαναφέρθηκαν και όχι τη δική του· παραμένει όμως παράδοξο βάσει της μετέπειτα βιογραφικής του παραγωγής, αν σκεφτούμε ότι στους
Παράλληλους Βίους είθισται να προσπερνά ή να παραθέτει περιστασιακά τα αρνητικά
χαρακτηριστικά των βιογραφούμενων.61 Έτσι, μέσω χαρακτηρισμών που σχετίζονται
με τις απολαύσεις του σώματος και στις δύο περιπτώσεις, ο Πλούταρχος πετυχαίνει
να φέρει στο ίδιο επίπεδο τους δύο αυτοκράτορες.
Ο Βιτέλλιος εμφανίζεται ξανά, αφού είχε σταλεί η πρεσβεία στον Κεκίνα και ο ίδιος είχε υποτάξει τον στρατό του Όθωνα στο Βητριακό. Όλοι (οθωνιανοί και βιτελλιανοί), αναφέρει ο Πλούταρχος (Ὄθ.13.7), ορκίστηκαν στον Βιτέλλιο, ο οποίος δεν
χαρακτηρίζεται καθόλου στο συγκεκριμένο σημείο. Ο όρκος τους σε αυτόν κλείνει το
συγκεκριμένο κεφάλαιο και λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο πάλαι
ποτέ αντίπαλων παρατάξεων και ταυτόχρονα ως το απόγειο της ήττας του Όθωνα.
Ο Βιτέλλιος δεν χαρακτηρίζεται ούτε όταν αναφέρεται από τον Όθωνα στον ανιψιό του Κοκκήιο (βλ.3.α.4). Ο Όθων συμβουλεύει τον Κοκκήιο να μην φοβηθεί τον
Βιτέλλιο, γιατί είχε διασφαλίσει την ακεραιότητα της οικογένειάς του. Μπορεί να μην
χαρακτηρίζεται από τον Πλούταρχο, όμως πιστεύω ότι το παράδειγμα του Βιτελλίου
χρησιμοποιείται για να τονίσει την αφοβία του Όθωνα· ο τελευταίος, έχοντας πάρει
την απόφαση να αυτοκτονήσει δεν φοβόταν πλέον τον Βιτέλλιο, γνώριζε πώς είχαν τα
πράγματα.
Στις δύο τελευταίες αναφορές από τον Πλούταρχο, ο Βιτέλλιος χαρακτηρίζεται
έμμεσα. Στην πρώτη περίπτωση, μετά τη νεκρική τελετή του Όθωνα από τους στρατιώτες, ο πόθος τους για τον Όθωνα μετά τον θάνατό του μετατράπηκε σε αθεράπευτο μίσος (ἀνήκεστον ἔχθος) για τον Βιτέλλιο (Ὄθ.17.5). Το μίσος τους πιθανότατα
οφειλόταν στο γεγονός ότι ο Βιτέλλιος διέλυσε την πραιτοριανή φρουρά του Όθωνα
και την αντικατέστησε από άνδρες των λεγεώνων του Ρήνου, ενώ και οι λεγεώνες που

Βλ. Πλούτ.Κάτ.Πρεσβ.31.2-3, Πολιτικὰ παραγγέλματα 823Α, Συμπ.2.644BC.
Μπορεί να τοποθετούνται στον ίδιο σάκο και να μην συγκαταλέγονται ανάμεσα στους ηθικούς ανθρώπους από τον βιογράφο, όμως ο Τάκιτος (Hist.2.31.6-7) διακρίνει τις επιπτώσεις των δύο ζωών: ο
Βιτέλλιος έβλαπτε μόνο τον εαυτό του, ενώ ο Όθων έβλαπτε την αυτοκρατορία (rei publicae exitiosior
ducebatur)· κάτι, το οποίο δεν αναφέρεται από τον Πλούταρχο.
60
61
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πολέμησαν στη μερίδα του Όθωνα ήταν εχθρικές προς τον Βιτέλλιο. 62 Ο Πλούταρχος
δεν αναφέρει την πηγή του μίσους, αλλά το προηγούμενο στάδιό της: τον πόθο προς
τον Όθωνα. Με αυτόν τον τρόπο, ο βιογράφος φέρνει σε αντιδιαστολή τους δύο χαρακτήρες βάσει της συναισθηματικής μεταβολής των στρατιωτών, αν και στο τέλος
πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν από τον Πλώτιο να ορκιστούν στον Βιτέλλιο
(βλ.3.α.5).

1.ε Δολαβέλλας
Ο Κορνήλιος Δολαβέλλας, αν και δεν συμμετέχει ενεργά στη δράση, εμφανίζεται
στον Γάλβα ως η επιλογή κάποιων για τη διαδοχή του θρόνου (Γάλβ.23.1). Ο Δολαβέλλας καταγόταν από το αρχαίο (vetusto nomine) γένος των Κορνηλίων, όπως δηλώνει το όνομά του, και είχε φιλικούς δεσμούς (propinquitate) με τον Γάλβα, σύμφωνα με τον Τάκιτο (Hist.1.88.3). Ενδεχομένως αυτός ήταν και ο λόγος που κάποιοι πίστευαν ότι θα επιλεγόταν από τον αυτοκράτορα. Ωστόσο, ο Γάλβας δεν τον θεώρησε
κατάλληλο, όπως ούτε και τον Όθωνα (οὐδέτερον ἐδοκίμαζεν). Η επιλογή αυτή δεν
αιτιολογείται από τον Πλούταρχο, αλλά αμέσως παρατίθεται η επιλογή του Πείσωνα·
ένας λόγος θα μπορούσε να είναι ότι ο Δολαβέλλας ασκούσε επιρροή στη γερμανική
φρουρά επί Νέρωνα, την οποία είχε καθαιρέσει και εκδιώξει ο Γάλβας από τη Ρώμη,
σύμφωνα με τον Σουητώνιο (Galb.12.2)· επιρροή που δεν αναφέρεται από τον Πλούταρχο πιθανότατα, επειδή, αν και γνώριζε τη σημασία των οικογενειών της Ρώμης,
αγνοούσε την εξουσία που θα μπορούσαν να ασκήσουν.63
Η προβληματική του συγκεκριμένου χαρακτήρα βασίζεται στο γεγονός ότι η πρόταση για τη διαδοχή του Δολαβέλλα δεν παραδίδεται από καμιά άλλη πηγή. 64 Μπορεί
επίσης να μην χαρακτηρίζεται με προφανή τρόπο, ούτε να αναφέρονται οι πληροφορίες που παραδίδει ο Τάκιτος, όμως η χρήση της μετοχής ἀρχαιρεσιάζοντας (την οποία εννόησα σε πτώση γενική για την ημιπερίοδο που αναφέρεται ο Δολαβέλλας)65
είναι σημαντική για τον χαρακτηρισμό του Γάλβα. Τα ἀρχαιρέσια θυμίζουν, σύμφωνα
με τον Κεσίσογλου, τα ρωμαϊκά comitia, δηλαδή το συλλογικό όργανο που εξέλεγε
Βλ. Τάκ.Hist.2.60.1-4, 2.66-67, 2.86· Δίων 64.22.2· Σουητ.Vit.10.1: quidquid praetorianarum cohortium fuit, ut pessimi exempli, uno exauctoravit edicto iussas tribunis tradere arma. Πρβ. την απόθεση
του ξίφους από τον Τιγγελίνο με διαταγή του Νυμφιδίου (βλ.2.α.2.α).
63
Pelling 2002: 219.
64
Little & Ehrhardt 1994: 74.
65
τῶν φίλων ἐνίους μὲν ὑπὲρ Δολοβέλλα [ἀρχαιρεσιαζόντων], τοὺς δὲ πλείστους ὑπὲρ Ὄθωνος
ἀρχαιρεσιάζοντας.
62
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τους άρχοντες την περίοδο της Δημοκρατίας. Αυτό, βάσει του ίδιου μελετητή, αποδεικνύει την προσήλωση του Γάλβα στο παρελθόν και την έλλειψη συνείδησης για
την πραγματικότητα, ενώ «θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ καὶ ἔνα εἴδος (ἄτεχνης) προπαγανδιστικῆς ἀπάντησης τοῦ γηραιοῦ αὐτοκράτορα στὴν ἀξίωση τῶν γερμανικῶν λεγεώνων […]», λόγω του ότι η απόφαση των comitia επικυρωνόταν από τη Σύγκλητο.66 Επομένως η επιλογή του Γάλβα που θα εξασφάλιζε στην αυτοκρατορία τους επόμενους αυτοκράτορες θα ήταν νομιμοποιημένη και όχι αυθαίρετη, όπως εκείνη των
γερμανικών λεγεώνων που επέλεξαν τον Βιτέλλιο.
Στον Ὄθωνα ο Δολαβέλλας αναφέρεται μόνο μια φορά στο ακόλουθο επεισόδιο.
Ο Όθων, όταν πληροφορήθηκε την κατάκτηση των Άλπεων από τους στρατηγούς του
Βιτελλίου, Κεκίνα και Βάλη, έστειλε τον Δολαβέλλα στο Ακύνιο, έναν άνδρα από
αριστοκρατική οικογένεια (εὐπατρίδης), όπως τον χαρακτηρίζει ο Πλούταρχος, να
αποσυρθεί από τα κοινά, με ενθαρρυντικά λόγια (παραθαρρύνας) (Ὄθ.5.1-2). Αυτό
διότι είτε φοβόταν (δεδοικώς) τον ίδιο είτε κάποιον άλλον και επηρεασμένος από τις
απόψεις των πραιτοριανών φρουρών για συνωμοσία του τελευταίου εναντίον του
(ὑποψίαν παρεῖχε τοῖς μισθοφόροις νεώτερα φρονεῖν), σύμφωνα με τον βιογράφο. Ο
Τάκιτος (Hist.1.88.2-4) δεν αναφέρει τίποτα για τον φόβο του Όθωνα, μόνο ότι ο Δολαβέλλας δεν είχε κάνει κανένα έγκλημα (nullum ob crimen), απλώς ήταν αριστοκρατικής καταγωγής και είχε σχέσεις με τον Γάλβα.
Ο Πλούταρχος εξαίρει στο συγκεκριμένο σημείο την καταγωγή του Δολαβέλλα
και όχι προηγουμένως στο ζήτημα της διαδοχής μετά τον Γάλβα, όπως θα περίμενε
κάποιος. Αν είχε επαινέσει τον Δολαβέλλα στον Γάλβα, τότε θα αποδυνάμωνε την
επιλογή του Πείσωνα, ο οποίος καταγόταν επίσης από παλιό αριστοκρατικό γένος
(βλ.2.α.5.ε.1). Στον Ὄθωνα όμως ο χαρακτηρισμός του αφενός έρχεται σε αντίθεση
με την υποψία των πραιτοριανών, τους οποίους ονομάζει ο βιογράφος υποτιμητικά
μισθοφόρους, επειδή έτσι τους εξισώνει με τη σωματοφυλακή των Ελλήνων τυράννων,67 αφετέρου δικαιολογεί τον φόβο του Όθωνα προς τον Δολαβέλλα. Ο Όθων πιθανότατα γνώριζε ότι είχε προταθεί από κάποιους και ο Δολαβέλλας για τη διαδοχή
πριν μερικούς μήνες –όντας ο τελευταίος αριστοκρατικής γενιάς– ενώ τώρα είχε κατηγορηθεί για ενδεχόμενη συνωμοσία εναντίον του.

66
67

Κεσίσογλου 1984: 104.
Little & Ehrhardt 1994: 85.
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1.ζ Μάριος Κέλσος
Ο Κέλσος είχε διοικήσει παλιότερα –το 63– τη λεγεώνα XV Apollinaris στην
Παννονία, σύμφωνα με τον Τάκιτο (Ann.15.25.13-14). Ο Μάριος Κέλσος είχε σταλεί
στο στρατόπεδο της ιλλυρικής λεγεώνας, η οποία ήταν στρατοπεδευμένη κοντά στη
Βιψανία στοά68, για να διασφαλίσει την πίστη τους στον Γάλβα (Γάλβ.25.5). Ο Πλούταρχος τον χαρακτηρίζει ως έναν άνδρα αξιόπιστο69 (ἀνὴρ ἀγαθός). Ο Κέλσος είχε
οριστεί ύπατος (consul ordinarius) για το έτος 6970 και έτσι είχε λάβει μέρος στο
συμβούλιο για την υιοθεσία του Πείσωνα βάσει του Τακίτου (βλ.2.α.5.ε.1), πληροφορία που δεν αναφέρει ο Πλούταρχος. Σύμφωνα με τον ιστορικό (Hist.1.31.16-17) ο
Κέλσος απωθήθηκε από τους στρατιώτες της λεγεώνας με άγριο τρόπο: τον απείλησαν με τις λόγχες τους (infestis pilis proturbant)· τα άσχημα νέα μετέφερε (haud laeta
rettulerat), αφού ο Γάλβας είχε ήδη πλησιάσει το Forum (Hist.1.39.4).
Ο Μάριος Κέλσος ήταν αυτός που –μαζί με τον Λάκωνα– παρότρυνε τον Γάλβα
να εμφανιστεί δημόσια, κατηγορώντας όλο και πιο σθεναρά τον Βίνιο (παρορμώντων
καὶ σφοδρότερον τοῦ Οὐινίου καθαπτομένων), ο οποίος συμβούλευε τον Γάλβα να
μην εμφανιστεί (Γάλβ.26.1). Ο Τάκιτος αναφέρει ότι ο Κέλσος είχε ήδη σταλεί στην
ιλλυρική λεγεώνα και ότι τη συμβουλή να εμφανιστεί δημόσια ο Γάλβας την έδιναν
οι Λάκων και Ίκελος (Hist.1.33). Οι Little & Ehrhardt θεωρούν λάθος του Πλουτάρχου το όνομα «Celsus» αντί του «Icelus» και παράφραση της «κοινής πηγής». 71 Εντούτοις, αν και υπάρχει μεγάλη πιθανότατα να έχουν δίκιο οι δύο μελετητές, πιστεύω ότι ο Πλούταρχος δεν κάνει λάθος, αλλά είναι εσκεμμένη η αντικατάσταση
του Ίκελου από τον Κέλσο, για να αναδείξει ότι ο Γάλβας, έστω την τελευταία στιγμή
είχε πλάι του συμβούλους ἀγαθούς και κυρίως πιστούς φωτίζοντάς έτσι τον θετικά.
Επιπλέον, η συμφωνία μεταξύ Κέλσου και Λάκωνα, συμβάλλει, νομίζω, θετικά στη
σκιαγράφηση του Λάκωνα.
Ο Κέλσος εμφανίζεται ξανά μετά τη δολοφονία του Γάλβα και των υπολοίπων
(Γάλβ.27.6). Αυτός μπήκε στο στρατόπεδο (παρεμβολήν) και πολλοί τον κατηγόρησαν ότι προσπάθησε να πείσει τους στρατιώτες να υποστηρίξουν (βοηθεῖν) τον Γάλβα· το πλήθος φώναζε να τον εκτελέσουν. Ο Όθων δεν είχε τέτοια επιθυμία, φοβούμενος όμως να την εκφράσει (φοβούμενος δ’ ἀντιλέγειν), τούς εξήγησε ότι δεν θα τον
Για τη στοά, βλ. Damon 2003: 162-163· Little & Ehrhardt 1994: 78· Κεσίσογλου 1984: 108-109.
Μετάφραση του Κεσίσογλου (1984: 65).
70
Damon 2003: 162.
71
Little & Ehrhardt 1994: 78.
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69
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θανάτωνε τόσο σύντομα, αλλά θα τον κρατούσε για ανάκριση και διέταξε τους έμπιστούς του να τον φρουρούν αλυσοδεμένο. Μέσω της κατηγορίας των πολλῶν ο
Πλούταρχος υπογραμμίζει την αφοσίωση του Κέλσου στον Γάλβα.
Στον Τάκιτο (Hist.1.45.6-14) το περιστατικό είναι το ίδιο δομικά, όμως ουσιαστικά μεταβάλλεται. Οι στρατιώτες επιθυμούσαν να συμπεριφερθούν σαν σε πόλεμο: να
προβούν σε περαιτέρω φόνους, να αρπάξουν λείες και να σκοτώσουν κάθε τίμιο πολίτη. Ο Όθων όμως δεν είχε ακόμη την ικανότητα επιρροής (auctoritas) επάνω τους
για να αποτρέψει τέτοια εγκλήματα (scelus). Προσποιήθηκε (simulatione irae) ότι
οργιζόταν και ότι επρόκειτο να επιβάλει βαρύτερη ποινή στον Κέλσο και διέταξε τη
φυλάκισή του. Στον Τάκιτο υποβόσκουν τα κίνητρα των στρατιωτών και του Όθωνα:
κίνητρο των πρώτων ήταν η διάπραξη μιας σφαγής που θα τους απέφερε κέρδη και
του δεύτερου η επιβολή στους στρατιώτες του· όλα αυτά απουσιάζουν από την αφήγηση του Πλουτάρχου.72
Ο Τάκιτος με την περιγραφή του τονίζει τα πάθη των στρατιωτών και την ανικανότητα του Όθωνα να τους επιβληθεί και παρουσιάζει τον τοποθετεί να προσποιείται
έναν ίσως ισχυρότερο ηγέτη, ενώ ο Πλούταρχος αποδυναμώνει τα πάθη των στρατιωτών, τους κάνει να φαίνονται έμπιστοι του Όθωνα και τον τελευταίο να έχει πολιτική
πειθώ73 που πηγάζει όμως από τον φόβο του, αν και δεν τον τεκμηριώνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χαρακτηρισμός του Κέλσου δεν συμβάλλει στον φωτισμό του
Γάλβα, αλλά του Όθωνα, αν και η αναφορά βρίσκεται στον Γάλβα, διότι ο αυτοκράτορας είχε πια πεθάνει και η δράση εξελίσσεται μεταξύ Κέλσου-Όθωνα. Η clementia
του Όθωνα που λανθάνει στο συγκεκριμένο σημείο θα επαληθευτεί στην αρχή του
βίου του.
Ο Μάριος Κέλσος είναι ο πρώτος χαρακτήρας που εμφανίζεται στον Ὄθωνα. Η
επιλογή του Όθωνα να σώσει τον Κέλσο από το μένος των στρατιωτών αιτιολογείται
την επόμενη μέρα από την αναγόρευσή του σε αυτοκράτορα (Ὄθ.1.1). Αφού θυσίασε
στο Καπιτώλιο στον Jupiter Optimus Maximus τη 16η του Γενάρη του 69,74 ο Όθων
διέταξε να του φέρουν τον Κέλσο. Τον χαιρέτησε, συζήτησε μαζί του φιλικά (ἠσπάσατο καὶ διελέχθη φιλανθρώπως) και τον παρότρυνε να ξεχάσει την αιτία της φυλάκισής του και να θυμάται την απελευθέρωσή του (τῆς αἰτίας ἐπιλαθέσθαι μᾶλλον ἢ τῆς
ἀφέσεως μνημονεύειν). Ο Κέλσος τού απάντησε, όπως άρμοζε σε κάποιον ευγενικής
72

Damon 2003: 191.
Η Damon (2003: 191) θεωρεί ότι «Plutarch’s Otho […] gives the soldiers a rational argument […]».
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καταγωγής και χωρίς αχαριστία (μήτ' ἀγεννῶς […] μήτ' ἀναισθήτως), ότι η κατηγορία
εις βάρος του, δηλαδή η υποστήριξη του Γάλβα, ήταν και η απόδειξη του χαρακτήρα
του, διότι τον υποστήριζε χωρίς να έχει ευνοηθεί75 (ἐγκεκλῆσθαι γὰρ ὅτι Γάλβᾳ βέβαιον ἑαυτὸν παρέσχεν, ᾧ χάριν οὐδεμίαν ὤφειλεν). Η συζήτηση αυτή θαυμάστηκε (ἠγάσθησαν) από τους παρευρισκόμενους, ενώ οι στρατιώτες τους επαίνεσαν.
Ο Τάκιτος φαίνεται να διάκειται αρνητικά προς τον Όθωνα (Hist.1.71.4-15): ο
Κέλσος μιλάει πρώτος, ενώ ο Όθων δεύτερος· ο Κέλσος, αν και χαρακτηρίζεται vir
clarus, παρουσιάζεται απείθαρχος (exemplum ultro imputavit), ενώ ο Όθων περισσότερο συμφιλιωτικός (reconciliationis adhibens, statim inter intimos amicos habuit)
παρά μεγαλόψυχος, ενώ το κίνητρό του για όλα αυτά είναι εγωιστικό: ο έπαινος για
την επιείκειά του (clementiae titulus) που ήθελε να κερδίσει. Από την άλλη, ο ιστορικός σχολιάζει ότι η απελευθέρωση του Κέλσου χαροποίησε τους ευγενείς της πόλης,
γιορτάστηκε από τον λαό και δεν δυσανασχέτησε τους στρατιώτες, οι οποίοι θαύμασαν την αφοσίωσή του στον αυτοκράτορα, ενώ προηγουμένως τους είχε εξοργίσει
(laeta primoribus civitatis, celebrata in vulgus Celsi salus ne militibus quidem ingrata
fuit, eandem virtutem [fidem] admirantibus cui irascebantur). Ο ιστορικός επίσης δεν
αναφέρει τη θυσία στον Jupiter Optimus Maximus, αφαιρώντας έτσι το τελετουργικό/θεολογικό πλαίσιο, στο οποίο ο Πλούταρχος παρουσιάζει την απελευθέρωση του
Κέλσου.76
Το σχόλιο του βιογράφου ότι ο Όθων συμπεριφέρθηκε στον Κέλσο φιλικά, σε
συνδυασμό με την προτροπή να ξεχάσει την αιτία της φυλάκισής του, έρχεται να ολοκληρώσει τη διάσωσή του από το μένος των στρατιωτών προηγουμένως. Επιπλέον,
το σχήμα λιτότητας είναι αξιοσημείωτο: χρησιμοποιώντας δύο λέξεις με αρνητικό
πρόσημο (ἀγεννῶς και ἀναισθήτως) μαζί με την άρνηση μήτ’ ο βιογράφος τονίζει τα
θετικά γνωρίσματα του Κέλσου. Ο τελευταίος, με τα λεγόμενά του, τα οποία παρατίθενται σε πλάγιο λόγο, ανέδειξε τον εαυτό του σε ακέραιο χαρακτήρα που δεν επηρεαζόταν από ρουσφέτια και ευνοιοκρατικές τακτικές, αποδεικνύοντας έτσι ότι επρόκειτο να υπηρετήσει τον Όθωνα με την ίδια αφοσίωση που είχε δείξει στον προηγούμενο αυτοκράτορα. Η παράθεση του έμμεσου επαίνου του κοινού της συζήτησης λειτουργεί ως κριτήριο για να χαρακτηριστούν θετικά οι δύο ομιλητές. Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε και η επιείκεια του Όθωνα, ο οποίος μέσα από αυτήν του την πράξη απέΕδώ ο Πλούταρχος υπαινίσσεται ότι ο Νέρων ήταν εκείνος που τον είχε διορίσει ύπατο το 69 και όχι
ο Γάλβας, σύμφωνα με τους Little & Ehrhardt (1994: 83).
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δειξε ότι εκτιμούσε τους πιστούς και έντιμους στρατιώτες. Ο Πλούταρχος, επίσης,
μέσα από την παράθεση της επιδοκιμασίας των παρευρισκόμενων και του στρατού,
φαίνεται να υποστηρίζει και ο ίδιος αυτήν την απελευθέρωση.
Ο Κέλσος εμφανίζεται ξανά κατά την προετοιμασία για τον πόλεμο, όπου δεν χαρακτηρίζεται άμεσα, αλλά τίθεται πρώτος στην ομάδα των στρατηγών του Όθωνα
(Ὄθ.5.3). Ενδεχομένως, μέσω της αναφοράς στη σειρά ο Πλούταρχος δείχνει την
προτίμηση του αυτοκράτορα στον Κέλσο: στρατηγοὺς δὲ τῶν δυνάμεων ἐξέπεμψε
Μάριόν τε Κέλσον καὶ Σουητώνιον Παυλῖνον ἔτι τε Γάλλον καὶ Σπουρίναν, ἄνδρας
ἐνδόξους, χρήσασθαι δὲ μὴ δυνηθέντας ἐπὶ τῶν πραγμάτων ὡς προῃροῦντο τοῖς ἑαυτῶν
λογισμοῖς δι' ἀταξίαν καὶ θρασύτητα τῶν στρατιωτῶν. Ωστόσο ο Κέλσος δεν αναφέρεται πουθενά να μην μπόρεσε να ελέγξει τους στρατιώτες του, εν αντιθέσει με τους
δύο στρατηγούς Παυλίνο και Σπουρίνα.77
Αντίθετα, στη μάχη στην περιοχή Ad Castores78 (Ὄθ.7.2-3) ο Κέλσος, μόλις ενημερώθηκε από αυτόμολους του Κεκίνα για την ενέδρα79 που έστηνε ο τελευταίος, πήρε το ιππικό του και με προσοχή (πεφυλαγμένως) περικύκλωσε τους στρατιώτες του
αντιπάλου προκαλώντας τους σύγχυση. Ο Πλούταρχος δεν προβαίνει σε κανέναν χαρακτηρισμό στη συγκεκριμένη περιγραφή μάχης, όμως το γεγονός ότι παρουσιάζει
βήμα-βήμα την τακτική του Κέλσου απέναντι στην τακτική του Κεκίνα σημαίνει ότι
εκτιμά θετικά τη στρατηγική του θέση. Αυτή η άποψη τεκμηριώνεται αμέσως μετά
από σχόλιο του βιογράφου ότι ο Κεκίνας θα είχε κατατροπωθεί, αν ο Παυλίνος δεν
καθυστερούσε να φέρει το πεζικό.
Ο Πλούταρχος αναφέρει λίγο παρακάτω, μετά την προσθήκη των Τιτιανού και
Πρόκλου στη διοίκηση των στρατευμάτων από τον Όθωνα, ότι ο Κέλσος (και ο Παυλίνος) έφερε τον κενό τίτλο του συμβούλου και του φίλου, γιατί δεν είχαν ουσιαστικά
καμιά ἐξουσίαν καὶ δύναμιν στις υποθέσεις (Ὄθ.7.5). Ο Κέλσος, όπως και ο ΠαυλίΓια την αδυναμία των Σπουρίνα και Παυλίνου βλ. τα αντίστοιχα 3.α.1.α, 3.α.1.β και Ὄθ.5.6-6.2 και
7.3-4, 13.1 αντίστοιχα. Για τον Γάλλο δεν αναφέρεται κάτι παρόμοιο, ο οποίος παραμένει σχεδόν στην
αφάνεια, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του συμβουλίου πολέμου (Ὄθ.8.4) και της απόφασής του
μετά την ήττα στο Βητριακό να δεχτεί τους στρατιώτες (Ὄθ.13.1) και να αποσταλεί ως πρέσβης στον
Κεκίνα (Ὄθ.13.3).
78
Η ονομασία της περιοχής αναφέρεται από τον Τάκιτο (Hist.2.24.8) και όχι από τον Πλούταρχο. Η
Ash (2007: 144) σχολιάζει ότι η περιοχή ήταν αφιερωμένη στους δίδυμους Κάστορα και Πολυδεύκη
λόγω του ιερού που βρισκόταν κοντά, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την εμφύλια διαμάχη μεταξύ δύο
μερίδων που είναι δύσκολο να διακριθούν. Δεδομένου αυτού και της αποσιώπησης της περιοχής από
τον Πλούταρχο, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι γνώριζε τη συνεκδοχή αυτή και δεν ήθελε να ταυτίσει τις δύο αντίπαλες παρατάξεις.
79
Βλ. Τάκ.Hist.2.24-26, για την πλήρη περιγραφή της μάχης.
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νος, αναφέρεται μέσω μιας περίφρασης (οἱ δὲ περὶ τὸν Κέλσον), η οποία, αν και συμπεριλαμβάνει τη συνοδεία του Κέλσου, τον απομονώνει από αυτήν (αφορά σε όλη
την ομάδα συμπεριλαμβανομένου του Κέλσου). Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι συμβουλές των δύο αυτών δεν είχαν κανένα αντίκρισμα.80 Ωστόσο, αυτή η πληροφορία
έρχεται σε αντίθεση με τη συμπάθεια που είχε δείξει προηγουμένως ο Όθων στον
Κέλσο. Χωρίς κανέναν χαρακτηρισμό αναφέρεται και στο συμβούλιο πολέμου που
διεξήγαγε ο Όθων στο Βητριακό (Ὄθ.8.4). Ενδεχομένως, η θετική αποτίμηση του
Πλουτάρχου των επιχειρημάτων του Παυλίνου (βλ.3.α.1.β), με τα οποία συμφωνεί ο
Κέλσος, όπως και ο Γάλλος, συμβάλλουν θετικά στην παρουσίαση του χαρακτήρα
τους και ιδίως του Κέλσου που είναι το κεντρικό πρόσωπο αυτής της ενότητας. Επομένως, ο Κέλσος, επειδή συμφωνεί με τον Παυλίνο, φωτίζει αρνητικά τον Όθωνα,
αφού ο τελευταίος καταλήγει να μην υιοθετεί την ασφαλή στρατηγική του Παυλίνου,
αλλά του Τιτιανού και του Πρόκλου, η οποία οδήγησε σε καταστροφικά αποτελέσματα.
Ο Πλούταρχος (Ὄθ.9.1-9.5) παραθέτει τους λόγους που ο Όθων προχώρησε σε
μάχη παρά τις συμβουλές των Παυλίνου, Κέλσου και Γάλλου για αναμονή. Για να
αιτιολογήσει τη φιλειρηνική στάση του Κέλσου, ο οποίος προτιμούσε να μην προχωρήσουν ακόμη σε μάχη έχοντας την ελπίδα (ἐλπίζοντας) να επιλυθεί η κατάσταση χωρίς μάχη και κόπο (πόνων), ο βιογράφος υποστηρίζει ότι βασίστηκε (ταῦτ’ οὖν ὑποννοοῦσι) στις εμπειρίες των γνήσιων, ταλαιπωρημένων (διαπόνοις) και λογικών (σωφρονοῦσι) στρατιωτών. Οι δύο εμφύλιοι της Δημοκρατικής περιόδου μεταξύ ΣύλλαΜάριου81 και Καίσαρα-Πομπήιου82 είχαν αφήσει βαθιές αμυχές στον ρωμαϊκό λαό, οι
οποίες ανακαλούνταν από τους προαναφερθέντες στρατιώτες, των οποίων οι πρόγονοι είχαν πολεμήσει ο ένας εναντίον του άλλου εξαιτίας των τεσσάρων αυτών ηγετών.
Ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί ξανά μια περίφραση (τούς τε περὶ τὸν Κέλσον), για
να δηλώσει τον Κέλσο, ενώ δεν χρησιμοποιεί κάποιον ευθύ χαρακτηρισμό· παραθέτει
απλώς τις απόψεις των στρατιωτών. Για τους ίδιους λόγους πήρε ο Όθων (και αυτός

Αυτή η παρατήρηση γίνεται πιο ευδιάκριτη στον Τάκιτο (Hist.2.39.3-4), όπου αναφέρεται ότι κανένας δεν χρησιμοποιούσε τις τεχνικές τους γνώσεις (cum prudentia eorum nemo uteretur) και ο Κέλσος
–με τον Παυλίνο– έφερε τον κενό τίτλο του στρατηγού (inani nomine ducum), επωμιζόμενοι τα σφάλματα άλλων (alienae culpae praetendebantur).
81
Βλ. ενδεικτικά Πλουτ.Σύλλ.1-10, 27-33 και Μάρ.32-35, 41, 45-46.
82
Βλ. ενδεικτικά Πλούτ.Καῖσ.28-32, 35, 37, 41-45, 52-56· Κάτ.νεώτ.47-49, 55-56, 70· Πομπ.59, 66,
70, 80.
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αναφέρεται μέσω περίφρασης) την απόφαση να βιαστεί σε μάχη, επειδή, δηλαδή, όπως εξηγεί ο Πλούταρχος μέσω μιας αιτιολογικής μετοχής (φοβουμένους), φοβόταν
μην εξελιχθούν τα πράγματα, όπως στην περίπτωση των εμφυλίων της Δημοκρατικής
περιόδου. Ο κοινός παράγοντας είναι τα δεινά των παλαιότερων εμφυλίων, ο οποίος
λειτουργεί για τον Κέλσο ανασταλτικά, ενώ για τον Όθωνα ως κινητήριος δύναμη. Οι
δύο χαρακτήρες, αφορμώμενοι από τον ίδιο λόγο, λειτουργούν διαφορετικά και παρουσιάζεται σαν να έχουν δίκιο, επομένως έχοντας έτσι δομήσει την αφήγηση ο
Πλούταρχος φέρνει σε αντίστιξη τους δύο χαρακτήρες και εξουδετερώνει έναν αρνητικό ή θετικό φωτισμό προς τον Όθωνα.
Ο Πλούταρχος επίσης παραθέτει σε πλάγιο λόγο την ομιλία του Κέλσου
(Ὄθ.13.2): μετά την ήττα έξω από το Βητριακό, απευθύνθηκε στους αξιωματικούς
και τους διέταξε (ἐκέλευσε) να συλλογιστούν (σκοπεῖν) το κοινόν, δηλαδή το δημόσιο
καλό. Επιπλέον, υποστήριζε ότι ούτε ο Όθων, αν ήταν ένας ἀγαθὸς ἀνὴρ,83 δεν θα κυνηγούσε περισσότερο την τύχη του (ἔτι πειρᾶσθαι τῆς τύχης), γιατί και ο Κάτων και ο
Σκιπίων, επειδή δεν ήθελαν να υποταχτούν στον νικηφόρο Καίσαρα μετά τη μάχη
των Φαρσάλων, οδήγησαν πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς ἄνδρας στον θάνατο χωρίς να είναι
απαραίτητο (οὐκ ἀναγκαίως), αν και το έκαναν πολεμώντας (ἀγωνιζόμενοι) για την
ελευθερία των Ρωμαίων.
Επινόηση του βιογράφου ή στοιχεία από την «κοινή πηγή» που παρέλειψε ο Τάκιτος,84 δεν έχει σημασία. Στο συγκεκριμένο σημείο ο Κέλσος αμφιβάλλει για τον
χαρακτήρα του Όθωνα, ενώ η χρήση των παραδειγμάτων του Κάτωνα και του Σκιπίωνα συνδέεται άρρηκτα με τα παράδειγμα των ηγετών των δύο εμφυλίων της Δημοκρατικής περιόδου που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως στις σκέψεις των στρατιωτών (Ὄθ.9.4). Έτσι ο Πλούταρχος δημιουργεί ένα χιαστό σχήμα: οι στρατιώτες σκέφτονταν τα δεινά που υπέστησαν εξαιτίας των τεσσάρων ηγετών, ενώ ο στρατηγός
Κέλσος, δίνοντας τα παραδείγματα των ισόβαθμών του Κάτωνα και Σκιπίωνα και
δείχνοντας πού οδηγεί η λανθασμένη στρατηγική, φοβάται μήπως φτάσουν στο ίδιο
σημείο. Στο δεύτερο σχήμα (του Κέλσου και των δύο δημοκρατικών στρατηγών) ο

Η απόφαση της τελικής μάχης του Όθωνα δεν έχει αιτιολογηθεί με σκοπό το δημόσιο καλό, αλλά
λόγω των γνωρισμάτων του αυτοκράτορα (απειρία στον πόλεμο και φόβος για τον κίνδυνο των υποθέσεων), σύμφωνα με τον Flacelière (1979: 139)· αυτά είναι που τον οδηγούν να κυνηγήσει την τύχη του
(Ὄθ.9.2, μεθεῖναι τὰ πράγματα πρὸς τὸ συντυχὸν).
84
Σύμφωνα και με τους Little & Ehrhardt (1994: 95), ο Τάκιτος αναφέρει ότι ο Κέλσος εκφώνησε ομιλία προς τους στρατιώτες χωρίς όμως να την παραθέτει, όπως στην περίπτωση του Πλουτάρχου, στου
οποίου το έργο η ομιλία διέπεται από τυπικά ρητορικά παραδείγματα.
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παράγοντας είναι κοινός: το κοινόν, στο οποίο προέτρεψε ο Κέλσος είναι ουσιαστικά
η ελευθερία των Ρωμαίων, στην οποία στόχευαν οι Κάτων και Σκιπίων85. Ο Κέλσος
ουσιαστικά στο συγκεκριμένο σημείο αποκαλύπτει τον διδακτικό σκοπό της ιστορίας,
υπό την έννοια του παρελθόντος. Η ομιλία του δηλαδή προτρέπει προς την αποφυγή
των παρελθοντικών παραδειγμάτων και όχι τη μίμησή τους. Έτσι, αναδεικνύεται και
ένας φόβος για την επαναληψιμότητα της ιστορίας.86
Όλα τα παρακάτω δεν αναφέρονται από τις μεταγενέστερες πηγές. Ο Κέλσος
κέρδισε τους στρατηγούς και, αφού αυτοί πήραν την έγκριση των στρατιωτών και
είδαν τον Τιτιανό να προτείνει να αποσταλεί πρεσβεία στην αντίπαλη παράταξη, ώστε να συμφιλιωθούν (ὑπὲρ ὁμονοίας), αποφάσισε –μαζί με τον Γάλλο– να αποσταλούν οι ίδιοι (Ὄθ.13.3). Χρησιμοποιώντας τη λέξη ὁμόνοια, ο Πλούταρχος υπογραμμίζει την πραότητα του Κέλσου που είχε υπαινιχθεί προηγουμένως.87 Ουσιαστικά ο
Κέλσος αποφασίζει να γίνει ο εκτελεστής αυτού που είχε προτείνει νωρίτερα: σκέφτεται το κοινόν. Έτσι έρχεται σε αντίθεση με τα παραδείγματα των Κάτωνα και Σκιπίωνα που έδωσε προηγουμένως. Αν σκεφτούμε ότι ο Πλούταρχος στα Πολιτικὰ Παραγγέλματα (823F-825F) θεωρεί ότι ο σωστός πολιτικός πρέπει να προάγει την ομόνοια, τότε ο Κέλσος χαρακτηρίζεται με θετικούς όρους.
Η ζωή του Κέλσου κινδύνευσε, όταν στη διαδρομή συνάντησαν τους εκατόνταρχους του Κεκίνα, οι οποίοι έρχονταν ως απεσταλμένοι στο Βητριακό για να συζητήσουν για συμφιλίωση (περὶ ὁμονοίας) (Ὄθ.13.4-5).88 Μπροστά από αυτούς ίππευαν
κάποιοι από τους ηττημένους στην περιοχή Ad Castores, όμως οι εκατόνταρχοι τον

Ο Κάτων και ο Σκιπίων, όταν δεν μπορούσαν πια να αντισταθούν στον Καίσαρα και ηττήθηκαν ολοσχερώς στη μάχη της Θάψου, για να μην πιαστούν αιχμάλωτοι, αυτοκτόνησαν. Συγκεκριμένα του
Κάτωνα την αυτοκτονία σκεφτόταν ο Πλούταρχος, για να γράψει την αυτοκτονία του Όθωνα, πιθανολογεί η Jacobs (2018: 91 υπ.188). Η παράθεση του παραδείγματος γίνεται ξεκάθαρη και αποτελεί προοικονομία, όταν διαβάσουμε λίγο παρακάτω ότι ο Όθων διέπραξε αυτοκτονία. Ο Κάτων και ο Σκιπίων
κυνήγησαν την τύχη περὶ τῆς Ῥωμαίων ἐλευθερίας· πρβ. την ομιλία του Όθωνα πριν αυτοκτονήσει
(Ὄθ.15.3-6): […] τοῦ καλῶς ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοσούτων καὶ τοιούτων πολιτῶν […] δεῖ με τῆς ἐμῆς ψυχῆς
ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀφειδεῖν. […] καὶ νικῶντες ἀδικοῦμεν καὶ νικώμενοι. καὶ γὰρ τὸ ἀγαθὸν τοῦ κρατοῦντος ἐκείνῃ κακόν ἐστι. πιστεύσατε πολλάκις ὅτι δύναμαι κάλλιον ἀποθανεῖν ἢ ἄρχειν. οὐ γὰρ ὁρῶ τί
τηλικοῦτον Ῥωμαίοις ὄφελος ἔσομαι κρατήσας, ἡλίκον ἐπιδοὺς ἐμαυτὸν ὑπὲρ εἰρήνης καὶ ὁμονοίας, καὶ
τοῦ μὴ πάλιν ἡμέραν τοιαύτην ἐπιδεῖν τὴν Ἰταλίαν.
86
Ο Πλούταρχος αλλού (Σερτ.1.1) προτρέπει να μην προκαλεί θαυμασμό η επανάληψη της ιστορίας.
87
Σύμφωνα με τη Bucker-Isler (1972: 22), στο πλαίσιο της πραότητας εμπίπτει μεταξύ άλλων η ὁμόνοια.
88
Πρβ. τη χρήση διαφορετικού εμπρόθετου προσδιορισμού στην περίπτωση της μερίδας του Όθωνα
(ὑπὲρ ὁμονοίας) και του Βιτελλίου (περὶ ὁμονοίας). Στην πρώτη περίπτωση είναι της υπεράσπισης πιστεύω παρά της αναφοράς, όπως στη δεύτερη, και αυτό πιθανότατα οφείλεται στην υποταγή των οθωνιανών για να προστατεύσουν τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
85

32

προστάτευσαν. Στο μεταξύ έφτασε ο Κεκίνας με τη συνοδεία του· ο Κεκίνας τον χαιρέτησε φιλικά και συνέχισαν τη διαδρομή τους προς το Βητριακό, όπου ο τελευταίος
με μια κίνηση του χεριού του υπέταξε τους οθωνιανούς. Ο Πλούταρχος δεν χαρακτηρίζει άμεσα τον Κέλσο· εκθέτει απλώς το μίσος των αντιπάλων και τη θετική αντιμετώπισή του από τον Κεκίνα ειδικά και τους συνοδούς του γενικά. Το γεγονός ότι δεν
αναφέρεται ο Γάλλος, αλλά ο Κέλσος, αν και ήταν μαζί, ενδεχομένως τονίζει τη σημασία της αποστολής του και των ηγετικών του ικανοτήτων.
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2. Δευτερεύοντες χαρακτήρες στον βίο Γάλβας
Ο Γάλβας: ιστορική παρουσίαση
Ο Σέρβιος Σουλπίκιος Γάλβας γεννήθηκε το 3 π.Χ. και ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, με πατέρα τον ύπατο και ρήτορα Γάιο ή Σέρβιο Σουλπίκιο Γάλβα
και μητέρα τη Μομμία Αχαϊκή. Όταν αυτή πέθανε, υιοθετήθηκε από τη Λιβία Οκελλίνα, η οποία τού προσέφερε χρηματική ευχέρεια, για να σπουδάσει ενδεχομένως ρητορική, και πρόσβαση στο αυτοκρατορικό περιβάλλον.89 Με σεβασμό και προσήλωση στα mos maiorum και τη ρωμαϊκή παράδοση κέρδισε την εύνοια του Αυγούστου.
Παντρεύτηκε την Αιμίλια Λέπιδα και αφιερώθηκε στην ανατροφή των παιδιών του·
έχασε ολόκληρη την οικογένειά του.90
Στην πολιτική σκηνή ανέβηκε αρκετά νωρίς αναλαμβάνοντας το αξίωμα του
πραίτορα. Αργότερα ορίστηκε επικεφαλής της Ακουιτανίας το 31/32 και ύπατος (consul ordinarius) το 33 μαζί με τον Λ. Κορνήλιο Φέλικα. Το 39 ανέλαβε διοικητής της
Άνω Γερμανίας επί Καλιγούλα, όπου αναδείχθηκε σε έναν πολύ αυστηρό και νικηφόρο ηγέτη που εξασφάλισε δεκαετή ειρήνη.91 Επί Κλαυδίου, κέρδισε την εμπιστοσύνη
του αυτοκράτορα, ο οποίος τον ανακάλεσε στη Ρώμη. Μια νικηφόρος εκστρατεία στη
Βρετανία (44-46/45-47)92 τον ανέβασε στο αξίωμα του ανθύπατου (proconsul extra
sortem) στην Αφρική, όπου καταξιώθηκε για την πειθαρχία που επέβαλε.93 Στο μεταξύ έλαβε τα ornamenta triumphalia και τρία ιερατικά αξιώματα (XV Viri Sacris
Faciundis, Sodales Titii και Sodales Augustales).94
Από την αναγόρευση του Νέρωνα στον αυτοκρατορικό θρόνο το 54 ως και τον
διορισμό του Γάλβα ως διοικητή της Ισπανίας το 60/61 για οχτώ χρόνια,95 δεν συμμετείχε στα κοινά. Ο Νέρων ακολουθούσε τη φιλελληνική πολιτική του Αυγούστου και
Ο Πλούταρχος (Γάλβ.3.1- 2) είχε συγχύσει το ρωμαϊκό prenomen με το cognomen και ισχυρίζεται
ότι ο Γάλβας ήταν από το γένος των Σερβίων, όμως καταγόταν από τους Σουλπικίους. Επίσης, είχε
συγχύσει τη Λιβία Δρουσίλλα, σύζυγο του Αυγούστου, η οποία δεν ζούσε, όταν ο Γάλβας ορίστηκε
ύπατος το 33, επειδή εκείνη είχε πεθάνει το 29/30, με τη μητριά του Γάλβα, Λιβία Οκελλίνα, από την
οποία είχε πάρει και το επώνυμό του: Lucius Livius Ocella ή Lucius Livius Galba, πριν το αλλάξει σε
Servius Sulpicius Galba. Βλ. Little & Ehrhardt 1994: 43 και Κεσίσογλου 1984: xxxviii-xxxix, 8 υπ.4
και 5· Greenhalgh 1975: 13-15.
90
Βλ. Σουητ.Galb.5.1-2.
91
Brunt 1959: 535.
92
Κεσίσογλου 1984: 9 υπ.7.
93
Syme 1982: 460-461. Βλ. επίσης Σουητ.Galb.7.1.
94
Greenhalgh 1975: 16.
95
Κεσίσογλου 1984: 9 υπ.9.
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του Τιβερίου. Τα τελευταία όμως χρόνια, πριν από την αυτοκτονία του και τη μετάβαση στη Χρονιά των Τεσσάρων Αυτοκρατόρων, επικρατούσε απολυταρχία και η
λαϊκή και η ιππική τάξη δυσαρεστούνταν, ενώ η Σύγκλητος επηρέαζε σημαντικά τα
ανώτερα στρώματα. Το 65 επιχειρήθηκε συνωμοσία εναντίον του Νέρωνα με πρωτοστάτη τον Πείσωνα, η οποία όμως απέτυχε εξαιτίας του περιορισμού της σε μέλη της
πολιτικής παρά της στρατιωτικής σκηνής.96 Ο Νέρων γενικότερα, σύμφωνα με τον
Σουητώνιο (Galb.8.1), ήταν εχθρικός προς τον Γάλβα και ιδιαίτερα καχύποπτος. Ο
Γάλβας στις αρχές του Απρίλη του 68 αποστάτησε από τον Νέρωνα και ανακηρύχτηκε αυτοκράτορας. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους αναγορεύτηκε αυτοκράτορας και τον
Οκτώβριο έφτασε στη Ρώμη. Στις 15 Ιανουαρίου του 69 έληξε η σύντομη βασιλεία με
τη δολοφονία του στο Forum της Ρώμης.97
Στον βίο που του αφιερώνει ο Σουητώνιος, ο Γάλβας παρουσιάζεται ευμετάβλητος στρατιωτικά: την μία είναι δυναμικός, την άλλη αδρανής· άλλες φορές νιώθει φόβο και παραλύει, ενώ κάποιες άλλες φανερώνεται η αγριότητά του.98 Σε γενικές
γραμμές, ο Σουητώνιος επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Γάλβα, παρά στο περιβάλλον του και για αυτόν τον λόγο γίνονται μόνο όσες αναφορές είναι απαραίτητες σε
συγκεκριμένους χαρακτήρες, όπως ο Πείσων.99 Οι αναφορές στον Νέρωνα και τον
Βεσπασιανό στον βίο του υποδεικνύουν ότι ο Γάλβας βρίσκεται μεταξύ δύο μεγάλων
δυναστειών. Παράλληλα, ακολουθώντας το ελληνικό πρότυπο, ο Σουητώνιος τοποθετεί τη μοίρα που μπορεί να προβλεφθεί στο κέντρο της κυκλικής δομικής σύνθεσης.100 Από την άλλη, ο Τάκιτος ξεκινάει με τους λόγους της πτώσης του Γάλβα
(Hist.1.6): η απληστία και η ελευθεριότητα των πραιτοριανών, η επιφανειακότητα
των μαζών, η διαφθορά της αυλής, η ετοιμότητα των αστικών λεγεώνων να ταχθούν
στις υπηρεσίες και τις ανάγκες οποιουδήποτε επρόκειτο να τους ανταμείψει και φυσικά η συμπεριφορά του ίδιου του Γάλβα και των φίλων του. Σε γενικές γραμμές ο ιστορικός αποφεύγει τις έντονες παρομοιώσεις του Γάλβα με τον Νέρωνα, διότι τον
τελευταίο προσπάθησε να ταυτίσει με τον Όθωνα και να τον θέσει σε αντίθεση με τον
πρώτο. Παρ’ όλα αυτά, μένει σχετικά ουδέτερος χωρίς να τον κατηγορεί.101
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Greenhalgh 1975: 2-5.
Κεσίσογλου 1984: xxiv-xxviii, xxxviii-xliii.
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Ο Benediktson (1996/1997: 167) συνοψίζει τις παρατηρήσεις του Braun (1992: 90-96) ως εξής: Ο
Σουητώνιος δομεί την παρακμή του Γάλβα ανάλογα με τα γνωρίσματα του χαρακτήρα του.
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Braun 1992: 90-96.
100
Benediktson 1996/1997 και ειδικά σελ.173, όπου έχει το δομικό διάγραμμα του Galba.
101
Shochat 1981α.
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Οι διαφορές με τον Πλούταρχο πιθανότατα οφείλονται στη διαφορετική στοχοθεσία των δύο συγγραφέων:102 ο βιογράφος στοχεύει στην ηθική καλλιέργεια και την
παρουσίαση ιστορικών γεγονότων, ενώ ο Τάκιτος είναι απλώς ιστοριογράφος, ανεξαρτήτου των βιογραφικών στοιχείων που εντοπίζονται στις Historiae. Στον βίο Γάλβας του Πλουτάρχου οι συλλογικότητες παίζουν μεγάλο ρόλο στην αστάθεια της πολιτικής και στρατιωτικής σκηνής της Ρώμης: πραιτοριανοί και επαρχιακά στρατεύματα με αξιωματούχους που υποκινούν τα νήματα, συγκλητικοί που αποτυγχάνουν να
εκπληρώσουν τον ρόλο τους, ο λαός.103 Ιδίως οι πρώτες δύο συλλογικότητες είναι πιο
δύσκολα διαχειρίσιμες και από τον πολιτικό όχλο, σύμφωνα με τον de Blois.104 Ο
Πλούταρχος παρουσιάζει τον Γάλβα από μια θετική οπτική, γιατί βιογραφεί παραδειγματικούς άνδρες, όπως ισχυρίζεται και στον Ἄρατο (1.5) και άλλους βίους,105 αν
και δεν οβελίζει κατηγορίες και σκωπτικά σχόλια προς τον αυτοκράτορα, ούτε και τις
πράξεις του που οδήγησαν στην τελική του πτώση.106 Ο Aalders το θέτει λίγο διαφορετικά: επισημαίνει ότι ο Πλούταρχος σέβεται τις ηθικές αξίες του Γάλβα, ο οποίος
αποβλέπει συχνά προς τη Δημοκρατική περίοδο,107 όμως δεν μπορεί να μην του καταλογίσει την ανεπαρκή διορατικότητα για την κατάσταση που επικρατούσε και την
έλλειψη ακεραιότητας όσον αφορά στις συμβουλές των φίλων και την εξουσία που
είχαν αυτοί, όταν ανήλθε στον θρόνο.108
Tαυτόχρονα όμως τον Πλούταρχο ενδιαφέρει περισσότερο η επιρροή του ανθρώπινου περιβάλλοντος παρά η φύσις των ίδιων των ατόμων:109 πιο συγκεκριμένα πώς η
ανάθεση της εξουσίας σε ανάξια άτομα (φίλοι του Γάλβα) επηρεάζουν τη δική του
αποτελεσματικότητα, παρά η ενάρετη ζωή που διήγε πριν από την ανάληψη της εξουσίας.110 Ιδιαίτερη σημασία δίνει στην απειθαρχία του στρατού, την οποία θεωρεί
και αυθεντική αιτία της πτώσης του.111 Οι αναφορές στην παιδική ηλικία του Γάλβα
περιορίζονται στην υιοθεσία του από τη Λιβία Οκελλίνα και τους ισχυρισμούς για
συγγένεια με τον ποιητή Κάτουλλο (3.1-2) –χωρίς πολλές αναφορές για εκείνη την
102

Townend 1964: 347.
Schettino 2005: 354.
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Βλ. De Blois 2008 για τον στρατό και τους ηγέτες στον Γάλβα και τον Ὄθωνα.
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Βλ. Georgiadou 1988: 351 υπ.10.
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Keitel 1995: 278.
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Keitel 1995: 277, 280-281.
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Nawotka 1993: 258-259· Aalders 1982: 56.
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περίοδο της ζωής του, οι οποίες ενδεχομένως βρίσκονταν στον μη σωζόμενο Νέρωνα.112 Δεν κάνει ιδιαίτερες αναφορές στην εξωτερική του εμφάνιση, αν εξαιρέσει κανείς την επιλογή δραματικών στοιχείων που δημιουργούν εικόνες, όπως αυτό των ρυτίδων και των γηρατειών,113 επειδή αυτά είναι που αποτυπώνονται πιο εύκολα στη
μνήμη του αναγνώστη, υποθέτει η Georgiadou.114

2.α Επώνυμοι χαρακτήρες
2.α.1 Οι φίλοι του Γάλβα
2.α.1.α Τίτος Βίνιος
Ο Τίτος Βίνιος ήταν διοικητής της λεγεώνας VI Victrix της Ισπανίας επί Νέρωνα,
ενώ προηγουμένως ήταν λεγεωνάριος γύρω 51-53 επί Κλαυδίου, με τον οποίο είχε
καλές σχέσεις.115 Αυτός έπεισε τον Γάλβα ότι η αμφιταλάντευση μεταξύ προδοσίας ή
αφοσίωσης σήμαινε αυτόματα το πρώτο («τὸ γὰρ ζητεῖν Νέρωνι εἰ πιστοὶ μενοῦμεν,
οὐκ ἤδη μενόντων ἐστίν»). Ο Βίνιος τον προέτρεψε πρώτον να στηρίξει τη φιλία Βίνδικα και δεύτερον να μην τον κατηγορήσει ούτε να τον πολεμήσει, επειδή ο Βίνδιξ
προτίμησε για ἄρχοντα των Ρωμαίων τον Γάλβα παρά τον Νέρωνα τύραννό τους
(Γάλβ.4.4). Παρ’ όλα αυτά κάποιοι φίλοι του πρότειναν να περιμένει τις αντιδράσεις
της Ρώμης προς την εξέγερση του Βίνδικα (Γάλβ.4.3). Ο Βίνιος, σύμφωνα με τον Κεσίσογλου, προτείνει στον Γάλβα να γίνει αυτοκράτορας και όχι απλός ηγέτης της επανάστασης. Αν εννοούσε όμως πολιτειακή αλλαγή, τότε ο Γάλβας δεν θα αντικαθιστούσε απλώς τον Νέρωνα, αλλά θα αποκαθιστούσε τη Res Publica.116
Ο Βίνιος συγκεκριμένα (και γενικότερα οι φίλοι του Γάλβα) ήταν ο υπαίτιος της
αρνητικής διάθεση της συνοδείας του Γάλβα προς τον Βεργίνιο Ρούφο, όταν ο αυτοκράτορας υποδέχτηκε και πήρε μαζί του τον τελευταίο αποδεσμεύοντάς τον από τα
καθήκοντά του (Γάλβ.10.4). Ο Βίνιος σχεδίαζε να εμποδίσει την άνοδο του Βεργινίου, επειδή τον φθονούσε (ὑπὸ φθόνου), χωρίς όμως να γνωρίζει ότι με τις διαβολές
Georgiadou 2014: 258· Ash 1997: 189.
Πλούτ.Γάλβ.8.1, 13.2 πρεσβύτην· 13.4 φαλακρότητα καὶ ῥυσσότητα· 15.4 ἀσθενοῦς καὶ γέροντος,
16.4 ἀσθενῆ καὶ γέροντα· 19.1 διὰ τὸ γῆρας.
114
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Little & Ehrhardt 1994: 47· Κεσίσογλου 1984: 88· Summer 1976: 434-435. Για παρόμοιες πληροφορίες με αυτές που δίνει ο Πλούταρχος, βλ. Τάκ.Hist.1.48.
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που ενδεχομένως κέντριζε τους γύρω του και τον Γάλβα συνεργαζόταν με την καλή
τύχη (χρηστῷ δαίμονι) του Βεργινίου, διότι αυτός επρόκειτο να επιβιώσει σε αντίθεση
με τους υπολοίπους. Ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί ένα συναίσθημα, τον φθόνο, για να
χαρακτηρίσει τον Βίνιο, του οποίου οι τακτικές εν τέλει γύρισαν εναντίον του, αποδεικνύοντας έτσι ότι ο αυτοσκοπός δεν είναι πάντα με το μέρος εκείνου που επικαλείται δόλια μέσα.
Επειδή ο Γάλβας δεν χρησιμοποιούσε στα συμπόσια που παρέθετε την κρατική
περιουσία που του είχε στείλει ο Νυμφίδιος (βλ.2.α.2.α), ο Βίνιος τον έπεισε για το
αντίθετο. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, την ευγενική (γενναῖα), προσγειωμένη (ἄτυφα)
και φιλική συμπεριφορά μέσα στην πόλη (πολιτικά)117 του αυτοκράτορα, ο Βίνιος την
παρουσίασε στον Γάλβα ως απαξίωση της κρατικής περιουσίας (μεγάλων ἀπαξιοῦσαν
αὐτήν) που φαινόταν εν τέλει σαν δημαγωγία και λεπτότητα (κομψότητα) και τον έπεισε να χρησιμοποιεί τα σκεύη πολυτελείας και να μην είναι φειδωλός με την αυτοκρατορική (βασιλικῆς) πολυτέλεια (Γάλβ.11.2).
Ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί πλάγιο λόγο, για να παραθέσει τις συμβουλές του
Βινίου στον Γάλβα. Η χρήση του επιθέτου βασιλική νομίζω είναι μείζονος σημασίας,
αφού είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιείται από τον βιογράφο για να περιγράψει το
μέσο πειθούς που επικαλέστηκε ο Βίνιος για να διαφθείρει τον αυτοκράτορα. Η λέξη
αυτή παραπέμπει στο απώτατο παρελθόν και τη βασιλεία της Ρώμης, πριν από τις
προσμείξεις άλλων λαών και την πτώση των ηθών και σίγουρα άγγιξε την αρχαιοπρέπεια του Γάλβα, όπως αυτή περιγράφεται στον επίλογο του βίου του από τον
Πλούταρχο (Γάλβ.29.4, ἀρχαῖος αὐτοκράτωρ). Επομένως, ο Βίνιος στο συγκεκριμένο
σημείο φαίνεται να επικαλείται έννοιες που άγγιζαν την πολιτική νοοτροπία του Γάλβα. Παράλληλα, ο ίδιος θέτει τις βάσεις της αρχής του τέλους του αυτοκράτορα: οι
συμβουλές του επρόκειτο να καταστρέψουν την πρότερη φήμη του Γάλβα.
Ο Πλούταρχος χαρακτηρίζει άμεσα τον Βίνιο ως έναν φιλοχρήματο άνθρωπο και
μπλεγμένο σε μοιχείες (ἀργυρίου μὲν ἐσχάτως καὶ παρ' ὁντινοῦν ἥττων, ἔνοχος δὲ καὶ
τοῖς περὶ γυναῖκας ἁμαρτήμασιν) (Γάλβ.12.1). Για να τεκμηριώσει την άποψή του,
χρησιμοποιεί δύο ανέκδοτα που το καθένα αντικατοπτρίζει τα δύο γνωρίσματα του
Βινίου αντίστοιχα.
Στο πρώτο ἄνέκδοτο, ο Πλούταρχος περιγράφει ότι ο Βίνιος έφτασε στο σημείο
να διαπράξει μοιχεία με τη σύζυγο του αρχηγού του Καλβισίου Σαβίνου μέσα στο
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αρχηγείο, όταν μάλλον ήταν μόλις 18/19 χρόνων το 39,118 αφού την έβαλε μέσα ντυμένη ως στρατιώτη. Στη συνέχεια τιμωρήθηκε από τον Καλιγούλα και αφέθηκε ελεύθερος από τον Κλαύδιο. Το ειδύλλιο αυτό πιθανόν να ήταν μέρος των κατηγοριών
εναντίον του Καλβισίου και της συζύγου του που κατηγορήθηκαν για συνωμοσία εναντίον του Καλιγούλα.119 Η εκδοχή του Τακίτου (Hist.1.48.8-12) είναι διαφορετική:
η σύζυγος που ήθελε να δει το στρατόπεδο, αφού ερωτοτρόπησε (lascivia temptasset)
με τους νυχτοφύλακες και κάποιους στρατιώτες, αμαύρωσε (stuprum ausa) και το
αρχηγείο με τον Βίνιο. Οι ευθύνες, αν και πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική δυσφήμηση του Βινίου, όπως σημειώνει ο ιστορικός, επιρρίπτονται στη σύζυγο του
Καλβισίου, ενώ για τον Βίνιο δηλώνεται απλώς η συμμετοχή του, διότι για τον Τάκιτο η εμπλοκή γυναικών σε στρατιωτικά ζητήματα είναι κατακριτέα.120 Στον Πλούταρχο συμβαίνει το αντίστροφο: η σύζυγος χαρακτηρίζεται από τον βιογράφο έκφυλη
(ἀκόλαστον) και οι ευθύνες επιρρίπτονται στον Βίνιο μέσω της χρήσης του γ’ ενικού
προσώπου (περεισήγαγε, διέφθειρεν). Έτσι αναδεικνύεται η σεξουαλική κραιπάλη του
Βινίου, αποκαλύπτεται η έλλειψη αυτοελέγχου· συμπεριφορές δηλαδή που δεν άρμοζαν σε έναν στερεότυπο Ρωμαίο, όπως σχολιάζει ο Duff, συζητώντας την ένταξη σεξουαλικών στοιχείων στη βιογραφία από τον Σουητώνιο.121
Στο δεύτερο ἀνέκδοτο, ο Πλούταρχος περιγράφει ένα συμπόσιο του Κλαυδίου
(Γάλβ.12.2), κατά τη διάρκεια του οποίου ο Βίνιος έκλεψε ένα ασημένιο κύπελλο,
γεγονός που ο Κλαύδιος αντιμετώπισε με χιούμορ στο επόμενο συμπόσιο που τον
είχε καλέσει: διέταξε να του σερβίρουν σε πήλινα σκεύη. Αυτό, ισχυρίζεται ο Πλούταρχος, δεν ήταν ὀργῆς ἄξιον εξαιτίας του ότι η χαλαρότητα (μετριότητα) του Κλαυδίου έδωσε μια κωμική διάσταση στην άβολη στιγμή· έτσι ο Πλούταρχος προσδίδει
ένα κωμικό στοιχείο στον χαρακτήρα του Βινίου.122 Οι εκδοχές όμως του Τακίτου
(Hist.1.48.15-17),

ο

οποίος

χαρακτηρίζει

την

πράξη

του

δουλοπρεπή

(servili…probro), και εκείνη του Σουητώνιου (Claud.32), ο οποίος δεν αναφέρει καθόλου το όνομα του Βινίου, παραδίδουν ότι το κύπελλο ήταν χρυσό. Νομίζω ότι η
διαφοροποίηση στο υλικό δεν οφείλεται σε λάθος του Πλουτάρχου, από τη στιγμή
που οι πηγές συμφωνούν μεταξύ τους στην υπόλοιπη ιστορία. Μειώνοντας ο Πλού118
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ταρχος την αξία του κλοπιμαίου αυξάνει τη ντροπιαστική ενέργεια του Βινίου, ο οποίος λήστεψε και κάτι μικρότερης αξίας, ενώ η αναφορά στη χρήση των πήλινων
σκευών δηλώνει τον εξευτελισμό του Βινίου από τον Κλαύδιο.123
Ο Πλούταρχος συνεχίζει τους χαρακτηρισμούς για τον Βίνιο. Η φιλοχρηματία του
υπήρξε η πρόφαση ή και η αιτία για τραγικά πάθη και μεγάλες συμφορές, επειδή είχε
υποχείριό του τον Γάλβα (ἔχων ὑφ' αὑτῷ καὶ δυνάμενος μέγιστον ἐπὶ χρήμασιν, ἔπραττε, τραγικῶν παθῶν καὶ συμφορῶν μεγάλων τοῖς μὲν αἰτίαν, τοῖς δὲ πρόφασιν παρέσχεν). Με αυτούς του χαρακτηρισμούς δείχνει ο Πλούταρχος ότι η πτώση του Γάλβα
οφειλόταν στην επιρροή και τις πράξεις του Βινίου, επειδή αυτός είχε την απόλυτη
κυριαρχία ανάμεσα στους τρεις φίλους του αυτοκράτορα, όπως δηλώνει αμέσως μετά
(Γάλβ.13.1, τὸ δὲ σύμπαν εἶναι τοῦ Οὐινίου κράτος). Σημασία εδώ έχει επίσης ο επιθετικός προσδιορισμός τραγικῶν που προοικονομεί το θεατρικό τέλος του Γάλβα
(βλ.2.α.5.ζ.2).
Ο ίδιος ο Βίνιος κινούσε τον φθόνο και το μίσος, διότι εξαιτίας του η κοινή γνώμη
(ἠδόξει […] τοῖς μὲν ἄλλοις ἅπασιν) στρεφόταν εναντίον του Γάλβα, ο οποίος πλέον
χαρακτηριζόταν ως δουλοπρεπής (ἀνελεύθερον) και μεμψίμοιρος (μικρόλογον),124 ενώ
ο Βίνιος διήγε άσωτο βίο, πλούτιζε από τις αγοραπωλησίες και χαιρόταν (ἐνεπίμπλατο) με τη μείωση της τύχης του Γάλβα που μόλις είχε ανέλθει στον θρόνο (Γάλβ.16.34). Για να τονίσει την απληστία του Βινίου, ο Πλούταρχος, εκτός των επιθέτων και
της άποψης της κοινής γνώμης που χρησιμοποιεί, παραθέτει και έναν στίχο από τα
Ἔργα καὶ Ἡμέραι του Ησιόδου: ἀρχομένου τε πίθου καὶ λήγοντος κορέσασθαι
(στ.368). Με αυτόν τον στίχο ο Πλούταρχος δείχνει ότι ο Βίνιος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να καλύψει την απληστία του, ακόμη και όταν η καριέρα
του Γάλβα έφτανε στο τέλος της. Επομένως, μέσα από αυτόν τον στίχο, όχι μόνο χαρακτηρίζει τον Βίνιο, αλλά και προοικονομεί την επερχόμενη πτώση του αυτοκράτορα. Ο στίχος λοιπόν χρησιμοποιείται ως μέσον χαρακτηρισμού και όχι μόνο ως απο-
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δεικτικό στοιχείο των γνώσεων του Πλουτάρχου ή διακοσμητικό στοιχείο, όπως ισχυρίζεται ο Bowie.125
Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ήταν άδικο αυτό που συνέβαινε στον Γάλβα (ἠδικεῖτο), διότι αρχικά ο Βίνιος ασκούσε κακή διοίκηση και ύστερα, διότι διέβαλε ή ματαίωνε τις ορθές αποφάσεις του Γάλβα (Γάλβ.17.1). Για να στηρίξει ο βιογράφος αυτούς τους δύο χαρακτηρισμούς, οι οποίοι βασίζονται σε πρακτικές του Βινίου, παραθέτει τις εκτελέσεις των εχθρών του Νέρωνα που χειροκρότησε ο ρωμαϊκός λαός
(βλ.2.α.5.δ.4) και την αντιμετώπιση του Τιγγελίνου. Ο τελευταίος είχε την εύνοια του
Βινίου λόγω της δωροδοκίας και πιθανόν της επιγαμίας που συνάφθηκε μεταξύ τους
(Γάλβ.17.2, 17.5). Επομένως, φαίνεται ότι ο Βίνιος, για να ικανοποιήσει τους ιδιοτελείς στόχους του, ήταν πρόθυμος να οδηγήσει τον Γάλβα σε περαιτέρω δυσφήμηση,
αφού η υπεράσπιση του Τιγγελίνου από τον Βίνιο και κατ’ επέκταση από τον αυτοκράτορα, ήταν ένας από τους λόγους που ο λαός ξεκίνησε να αντιπαθεί τον τελευταίο
(βλ.1.β).
Όταν ο Γάλβας αποφάσισε να υιοθετήσει διάδοχο αριστοκρατικής καταγωγής φοβούμενος ότι περιφρονείτο εξαιτίας της ηλικίας του και της ατεκνίας του (Γάλβ.19.1),
ο Βίνιος υπέδειξε τον Όθωνα (Γάλβ.21.1). Ο τελευταίος είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του Βινίου (ἐξεθεράπευσεν) με συναναστροφές (ὁμιλίᾳ), με δώρα και κυρίως παραχωρώντας του τα πρωτεία, εξασφαλίζοντας έτσι μια θέση επιρροής στο πλάι του
(τῶν πρωτείων ὑφιέμενος αὐτῷ τό γε μετ' ἐκεῖνον δύνασθαι δι' ἐκεῖνον εἶχε βεβαίως).
Εδώ αποκαλύπτει ο Πλούταρχος τα μέσα με τα οποία μπορούσε κάποιος να παρακινήσει τον Βίνιο να του εκπληρώσει τις χάρες: η συνεχής συναναστροφή, τα δώρα και
η ένδειξη της υπεροχής ήταν οι απώτερες επιθυμίες του Βινίου, γνωρίσματα βέβαια
που είναι αρνητικά.
Η πρόθεση του Βινίου να προτείνει τον Όθωνα για διάδοχο, δεν έγινε χωρίς αντίτιμο (οὐδὲ τοῦτο προῖκα πράσσων), όπως σχολιάζει ο Πλούταρχος (Γάλβ.21.1). Ο Βίνιος με τον Όθωνα είχαν συνάψει επιγαμία: ο Όθων θα παντρευόταν την κόρη του,
μόλις ο Γάλβας τον ανακήρυττε διάδοχο. Ο βιογράφος παραθέτει με σιγουριά αυτό
που ο Τάκιτος (Hist.1.13.9-10) παραδίδει ως φήμη, ενδεχομένως για να δείξει την απληστία του Βινίου, ο οποίος χρησιμοποίησε την κόρη του, ώστε να ικανοποιήσει την
απληστία του, όπως και προηγουμένως στην περίπτωση του Τιγγελίνου (βλ.1.β). Ο
Πλούταρχος δείχνει τον χαρακτήρα του Γάλβα, όταν ακούει την πρόταση του Βινίου
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να οριστεί διάδοχος ο Όθωνας, μέσω των λέξεων σιωπῇ και πράως (Γάλβ.21.2). Ο
Γάλβας είχε πιθανότατα πάρει ήδη την απόφασή του για το ποιον θα όριζε διάδοχο
και όρισε ύπατο μαζί του τον Βίνιο.
Ο ορισμός του Βινίου σε ύπατο συμβάλλει στον χαρακτηρισμό του Γάλβα ενδεχομένως ως κακού πολιτικού και αναδεικνύει τον νεποτισμό του, αν σκεφτούμε ότι
στα Πολτικὰ Παραγγέλματα (812C) ο Πλούταρχος σχολιάζει ότι ο πολιτικός οφείλει
να μοιράζει τις εξουσίες σε άτομα έμπιστα και καλά (πιστοὺς καὶ ἀγαθοὺς)· ο Βίνιος
δεν ήταν τίποτα από αυτά τα δύο. Έτσι ξεχωρίζει η λανθασμένη πολιτική κρίση Γάλβα. Επομένως, το συγκεκριμένο περιστατικό με τον Βίνιο, φωτίζει αρνητικά τον Γάλβα: ο νεποτισμός του αυτοκράτορα για να προλάβει ενδεχόμενες αντιδράσεις και για
να ικανοποιήσει τον φίλο του γίνεται έκδηλος.
Στο τέλος ο Βίνιος προβαίνει στην έσχατη προδοσία (Γάλβ.27.4). Ο Πλούταρχος
περιγράφει ότι, πριν σφαχτεί από τους συνωμότες, ορκιζόταν ότι ήταν μέλος της συνωμοσίας εναντίον του Γάλβα και φώναζε (ἐβόα) ότι θα πέθαινε ενάντια στην επιθυμία του Όθωνα. Εν τέλει το κεφάλι του πουλήθηκε στην κόρη του έναντι δύο χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (Γάλβ.28.2).126 Ο Βίνιος απέδειξε τον πραγματικό του χαρακτήρα, όταν, κυνηγημένος από τους συνωμότες, ισχυριζόταν ότι ήταν υποστηρικτής του Όθωνα, αποδεικνύοντας έτσι ότι τον ενδιέφερε μόνο να είναι στη μερίδα του
νικητή (Γάλβ.27.6)· η προσπάθειά του νωρίτερα να αποτρέψει τον Γάλβα από το να
εμφανιστεί στον όχλο που προσέγγιζε (Γάλβ.26.1) ήταν μάλλον για να κρατήσει τον
αυτοκράτορα ζωντανό και να συνεχίσει να απολαμβάνει την εύνοιά του. Βέβαια, αυτές οι τελευταίες αναφορές στον Βίνιο δεν φωτίζουν τον πρωταγωνιστή.
Ο Τάκιτος (Hist.1.42) αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στον θάνατο του Βινίου.
Ο ιστορικός παραθέτει τα δύο ερωτήματα που προφανώς έμεναν αναπάντητα ως τον
καιρό του: είχε κοπεί η λαλιά του Βινίου από φόβο ή φώναξε (proclamaverit) ότι ο
Όθων δεν είχε δώσει διαταγή για τον θάνατό του; Ο Τάκιτος, δεδομένης της ζωής και
της υποστήριξης του Βινίου προς τον Όθωνα, κλίνει προς τη δεύτερη επιλογή, θεωρώντας τον υπαίτιο της συνωμοσίας (ut conscius sceleris fuerit cuius causa erat) και
προσθέτει ότι έπεσε από τραύμα στην ιγνύα (in poplitem) μπροστά από τον ναό του
θεοποιημένου Ιουλίου Καίσαρα και διαπεράστηκε από το ξίφος του λεγεωνάριου Ιουλίου Κάρου.

Ο Τάκιτος (Hist.1.47.11-12) δεν αναφέρει την τιμή, μόνο ότι το είχαν κρατήσει οι στρατιώτες για
κέρδος.
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Ο Πλούταρχος δεν αναφέρει αυτές τις πληροφορίες για να αναδείξει άλλους χαρακτήρες. Ο θάνατος του ενάρετου Πείσωνα μπροστά στον ναό της Vesta σίγουρα θα
υποβαθμιζόταν (βλ.2.α.5.ζ.3), αν ακριβώς μετά ανέφερε τον θάνατο του άπληστου
και μοιχού Βινίου μπροστά στον ναό του θεοποιημένου Ιουλίου Καίσαρα. Ταυτόχρονα, αν ο Πλούταρχος ονομάτιζε τον δολοφόνο του Βινίου, θα μείωνε τη δολοφονία
του Γάλβα, για του οποίου τον αυτουργό τίποτα δεν είναι βέβαιο (βλ.2.α.5.ζ.2). Τέλος, η αναφορά στο τραύμα του θα τον εξομοίωνε με τον μοναδικό υποστηρικτή του
Γάλβα, Σεμπρώνιο Δήνσο, ο οποίος έπεσε και αυτός από τραύμα στις ιγνύες
(βλ.2.α.5.ζ.1).
2.α.1.β Κορνήλιος Λάκων
Ο Κορνήλιος Λάκων ήταν βοηθός του Γάλβα στην Ισπανία σε ζητήματα δικαστικά. Ήταν αλαζόνας και νωθρός (arrogantia socordiaque intolerabilis), σύμφωνα με
τον Σουητώνιο (Galb.14.3), ενώ ο Τάκιτος (Hist.1.6.2) τον χαρακτηρίζει ως τον πιο
τεμπέλη (ignavissimus) και ενάντιο σε κάθε σχέδιο που δεν πρότεινε ο ίδιος εξαιτίας
της έλλειψης στρατιωτικού πνεύματος (Hist.1.26.13-14, ignarus militarium animorum). O Πλούταρχος δεν προβαίνει σε κανέναν από τους παραπάνω χαρακτηρισμούς σχετικά με τον Γάλβα. Ο Λάκων δεν χαρακτηρίζεται, όταν ο Γάλβας τον αναβαθμίζει στο αξίωμα του πραιτοριανού έπαρχου, μόλις ανακηρύσσεται αυτοκράτορας
(Γάλβ.13.1), ούτε αργότερα, όταν τον αποκεφαλίζουν και προσφέρουν στον Όθωνα
το κεφάλι του, του οποίου βέβαια η τύχη δεν γίνεται γνωστή (Γάλβ.27.4).
Η αναφορά στον αποκεφαλισμό του και την προσφορά του κεφαλιού του στον
Όθωνα, δεν έρχεται σε αντίθεση, όπως προτείνουν οι Little & Ehrhardt, με την εκδοχή που παραδίδει ο Τάκιτος (Hist.1.46.23-25), σύμφωνα με την οποία ο Λάκων εξορίστηκε και διατάχθηκε ένας στρατιώτης από τον Όθωνα να τον αποκεφαλίσει, διότι
και ο Πλούταρχος αναφέρει τον αποκεφαλισμό του Λάκωνα, χωρίς όμως κανέναν
τοπικό ή χρονικό προσδιορισμό.127 Το γεγονός ότι ο Πλούταρχος διαφοροποιείται
από την αφήγηση του Τακίτου ενδεχομένως οφείλεται στην επιθυμία του βιογράφου
να δείξει την κοινή τύχη όλων των φίλων του Γάλβα, αν και για τον θάνατο του Ίκελου, δεν αναφέρει τίποτα, όπως ο Τάκιτος (Hist.1.46.25-26) που λέει ότι, επειδή ήταν
απελεύθερος, τιμωρήθηκε σε δημόσια εκτέλεση.
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2.α.1.γ Ίκελος
Ο Ίκελος128, ένας απελεύθερος του Γάλβα, ήταν εκείνος που με ένα ταξίδιαστραπή και παρόλο που εμποδίστηκε από τους θαλαμοφύλακες 129 ενημέρωσε τον
Γάλβα στις 16 του Ιουνίου του 68,130 ότι είχε αναγορευτεί «αὐτοκράτωρ»131 από τον
στρατό, τον λαό και τη Σύγκλητο, όσο ο Νέρων ακόμη ζούσε.132 Το γεγονός, ότι ο
Γάλβας έκανε ιππέα τον Ίκελο και του απέδωσε το cognomen Μαρκιανός (Γάλβ.7.3),
παρόλο που δεν πληρούσε τη βασική προϋπόθεση μιας τέτοιας αναβάθμισης, δείχνει
τη χαρά του Γάλβα με την είδηση, αλλά και ότι ήδη εξασκούσε την αυτοκρατορική
εξουσία πριν καν φτάσει στη Ρώμη.133 Παρόμοια, είχε ορίσει τον Κορνήλιο Λάκωνα
επικεφαλής της αυλής και των πραιτοριανών (Γάλβ.13.1), ενώ τον Βίνιο ύπατο μαζί
του στη Ρώμη (Γάλβ.21.2). Επομένως, ο Ίκελος εκτός από το να συμβάλλει στη δράση με το να μεταφέρει τα χαρμόσυνα νέα στον Γάλβα, φωτίζει αρνητικά τον τελευταίο, του οποίου ξεχωρίζει για άλλη μια φορά ο νεποτισμός και η κατάχρηση της αυτοκρατορικής του εξουσίας.
2.α.1.δ Οι τρεις χαρακτήρες μαζί ή σε δυάδες
Οι τρεις αυτοί χαρακτήρες αναφέρονται συχνότερα μαζί χωρίς φυσικά κανέναν
θετικό χαρακτηρισμό από τον Πλούταρχο ή από κάποιον άλλον ενδοκειμενικό χαρακτήρα. O Σουητώνιος μάλιστα (Galb.14.2) τους χαρακτηρίζει ειρωνικά ως παιδαγωγούς (paedagogos). Αρχικά, ο Βίνιος και ο Λάκων, αν και δεν κατονομάζονται (φίλοι), θεωρούνται από τον Νυμφίδιο ως κακοί σύμβουλοι (οὐκ εὖ διοικεῖσθαι), άποψη
που παραθέτει ο Πλούταρχος όταν περιγράφει τις βεβιασμένες κινήσεις του Νυμφιδίου να προσπαθήσει να ανατρέψει την ανέλιξή τους σε ανώτερα αξιώματα (Γάλβ.13.2). Όλες οι πηγές, όπως ισχυρίζονται και οι Little & Ehrhardt, παραδίδουν την
ίδια άποψη: αν ο Νυμφίδιος είχε καταφέρει αυτό το μέρος του σχεδίου του και ο
Για το ταξίδι του από τη Ρώμη στην Κλουνία, όπου βρισκόταν ο Γάλβας, βλ. Κεσίσογλου 1984: 91.
Ενδεχομένως είχε πάρει τέτοιο θάρρος λόγω των σεξουαλικών του συναναστροφών με τον Γάλβα,
όπως αναφέρεται από τον Σουητώνιο (Galb.22).
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Brunt 1959: 542.
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Ο τίτλος αυτός έχει χρωματισμό της Δημοκρατικής περιόδου λόγω της συσχέτισής του με τις στρατιωτικές νίκες, όπως άλλωστε είχε καταφέρει ο Γάλβας κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των οργάνων της
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τον Κεσίσογλου (1984: 91-92). Ο Γάλβας προσδιορίζεται από
την ίδια αυτοκρατορία, όπως τον χαρακτηρίζει ο Πλούταρχος στο τέλος: ἀρχαῖος αὐτοκράτωρ.
132
Ωστόσο, ο Σουητώνιος (Ner.49.4) παραθέτει ότι ο Ίκελος ήταν εκείνος που –με επιθυμία του Νέρωνα– προστάτευσε το κεφάλι του αυτόχειρα και εξασφάλισε τη νεκρική πυρά του από βεβήλωση.
133
Ο Γάλβας προσπέρασε το γεγονός ότι ο Ίκελος δεν ήταν ελεύθερος, αλλά απελεύθερος με τον θεσμό restitutio natalium και έτσι κατάφερε να τον κάνει Ρωμαίο ιππέα δίνοντας του και cognomen. Βλ.
πιο αναλυτικά Little & Ehrhardt 1994: 54.
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Γάλβας είχε απομακρύνει τους Βίνιο και Λάκωνα από το συμβούλιό του, ενδεχομένως ο ρους της ιστορίας να ήταν διαφορετικός.134
Παρακάτω, όταν ο Όθων ήθελε να αναβαθμίσει κάποιον σε αξίωμα (πλεῖστα δὲ
τοῖς στρατιωτικοῖς […] προῆγε πολλοὺς ἐφ' ἡγεμονίας), παρακαλούσε (παρακαλῶν)
τον Βίνιο και τους απελεύθερους Ίκελο και Ασιατικό να μεσολαβήσουν στον αυτοκράτορα, λόγω της θέσης ισχύος που είχαν στην αυλή (Γάλβ.20.4, οὗτοι γὰρ ἦσαν ἐν
δυνάμει μάλιστα τῶν περὶ τὴν αὐλήν).135 Ο Πλούταρχος χαρακτηρίζει ως ισχυρούς
τους δύο από τους φίλους του αυτοκράτορα μέσω της συναναστροφής του Όθωνα
μαζί τους· το όνομα Ασιατικός εδώ είναι λάθος του Πλουτάρχου, γιατί ο Ασιατικός
ήταν απελεύθερος του Βιτελλίου που σταυρώθηκε.136 Μέσω του χωρίου αυτού φαίνεται ότι επί Γάλβα οι απελεύθεροι είχαν πάρει μεγάλες εξουσίες στα χέρια τους, κάτι
που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια και είναι παράδοξο, αν αναλογιστούμε την
προσήλωση του Γάλβα στη Δημοκρατική περίοδο. Ταυτόχρονα όμως φωτίζεται μια
αρνητική πλευρά του αυτοκράτορα: το να αποδέχεται τα αιτήματα των δύο φίλων
του, τα οποία ουσιαστικά ήταν του Όθωνα, έχοντας επίγνωση της κατάστασης ή όχι,
δεν ήταν ένα θετικό γνώρισμα.
Στις δύσκολες στιγμές αυτοί οι άνδρες ήταν κοντά του πάντα, παραδόξως, ασχέτως από τους απώτερους στόχους τους. Τον ακολούθησαν στην Κλουνία (Γάλβ.6.4)
μετά την ταραχή που πέρασε εξαιτίας της ήττας του Βίνδικα από τον Βεργίνιο Ρούφο.
Σε συμβούλια για το ποιον να υιοθετήσει οι φίλοι του που δεν κατονομάζονται χωρίζονταν στα δύο: κάποιοι πρότειναν τον Δολαβέλλα, άλλοι των Όθωνα (Γάλβ.23.1). Οι
τρεις αυτοί φίλοι ήταν παρόντες και στην οιωνοσκοπία που διεξήχθη στον Παλατίνο
λόγο από τον Ομβρίκιο την ημέρα της συνωμοσίας (βλ.Γάλβ.24.2). Μαζί τους όμως
ήταν και κάποιοι απελεύθεροι, οι οποίοι, μαζί με τους τρεις φίλους, στάθηκαν στο
πλευρό του Γάλβα με γυμνά ξίφη για να τον προστατεύσουν, όταν έφτασαν τα νέα
της κατάληψης του πραιτοριανού στρατοπέδου από τον Όθωνα (Γάλβ.25.4).
Όταν ο Γάλβας σκεφτόταν να εμφανιστεί δημόσια, ο Βίνιος και ο Λάκων ήρθαν
σε σύγκρουση (Γάλβ.26.1). Ο Βίνιος δεν τον άφηνε (οὐκ ἐῶντος) να εμφανιστεί σε
αντίθεση με τον Λάκωνα (και τον Μάριο Κέλσο, βλ.1.ζ), ο οποίος τον παρότρυνε να
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Little & Ehrhardt 1994: 61.
[…] τὰ δὲ τὸν Οὐίνιον καὶ τοὺς ἀπελευθέρους παρακαλῶν Ἴκελον καὶ Ἀσιατικόν.
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Little & Ehrhardt 1994: 72· Κεσίσογλου 1984: 50 υπ.2. Βλ. επίσης Τάκ.Hist.2.57, 2.95, 4.11 και
Σουητ.Vit.12.1.
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ρον…καθαπτόμενον). Η συμβουλή του Βινίου θεωρείται άτιμη και επικίνδυνη από
τον Greenhalgh.137 Πράγματι, η συμβουλή του Βινίου ήταν ουσιαστικά ο Γάλβας να
κλειδωθεί στο παλάτι και να φανεί ένας δειλός. Από την άλλη, ο Λάκων, ο οποίος
χαρακτηρίζεται μέσω της ταύτισης της άποψής του με εκείνη του Κέλσου, πέραν της
επίθεσης προς τον Βίνιο, φαίνεται να προτείνει κάτι θετικό: το να βγει δημόσια ο
Γάλβας και να αποδείξει αφοβία προς μια ενδεχόμενη συνωμοσία θα αποδείκνυε στον
λαό ότι ήταν άξιος αυτοκράτορας. Αυτήν τη συμβουλή ακολούθησε ο Γάλβας, μετά
την είδηση (θροῦς) ότι ο Όθων είχε καταλάβει το πραιτοριανό στρατόπεδο.
Ο Τάκιτος (Hist.1.32-33) παραδίδει τις συμβουλές του Βινίου, οι οποίες αφορούν
κυρίως στην ασφάλεια του αυτοκράτορα, καθώς και τις συμβουλές του Λάκωνα και
του Ίκελου, οι οποίες αφορούν στη φιλοδοξία και την ατίμωση του αδύναμου εχθρού·
όλες οι συμβουλές διέπονται από άγνοια της σοβαρότητας της κατάστασης λόγω των
λανθασμένων υπολογισμών του μεγέθους της συνωμοσίας.138 Ο Πλούταρχος συμπυκνώνει τις ομιλίες και βάζει ουσιαστικά τον αναγνώστη στη διαδικασία να σκεφτεί,
γιατί οι Κέλσος και Λάκων πρότειναν τη δημόσια εμφάνιση, ενώ ο Βίνιος όχι.
Η διαφωνία όμως μεταξύ των φίλων του Γάλβα αντικατοπτρίζει και τη διαφοροποιημένη άποψη των πολιτών: κάποιων η άποψη ήταν να γυρίσει πίσω, να μην κατευθυνθεί προς το Forum, άλλων να συνεχίσει, σαν σε μανιασμένη θάλασσα (Γάλβ.26.3)· μια εικόνα που ήταν δυσοίωνη σύμφωνα με τον Fuhrmann.139 Η αστάθεια
αυτή του πλήθους στους Παράλληλους Βίους είναι leitmotiv που αναδεικνύει περισσότερο τα αρνητικά χαρακτηριστικά του βιογραφούμενου, σύμφωνα με τον Fulkerson.140 Επομένως, η διαφωνία αυτή και η συμπεριφορά μεταξύ τους φωτίζει αρνητικά
τον Γάλβα, ο οποίος φαίνεται να μην είναι σε θέση να πάρει την καθοριστική απόφαση μόνος του. Ο Πλούταρχος πιθανόν δεν ενδιαφέρεται για όλες αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά για την εσωτερική διαμάχη μεταξύ των συμβούλων και φίλων του Γάλβα
και για το πώς τον οδήγησαν στην καταστροφή του. Σε αυτό που ταυτίζονται ο Γάλβας με τον Νέρωνα, σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Γάλβ.29.4), είναι ότι εμπιστεύτηκαν τους εαυτούς τους στους λάθος ανθρώπους: ο Νέρων στον Τιγγελίνο και τους
απελεύθερους και ο Γάλβας στον Βίνιο, τον Λάκωνα και τον Ίκελο. Επομένως, η
τριάδα αυτή φωτίζει γενικότερα αρνητικά τον χαρακτήρα του βιογραφούμενου.
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Greenhalgh 1975: 48.
Για τις ομιλίες των τριών αυτών χαρακτήρων στον Τάκιτο και το συμβούλιο πολέμου ως τόπο, βλ.
Damon 2003: 164-169.
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Fuhrmann 1964: 118-119 υπ.4.
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Fulkerson 2012: 69.
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Ο βιογράφος στα Πολιτικὰ Παραγγέλματα (807CD)141, αν και δεν έχουν να κάνουν με Ρωμαίο πολιτικό, αλλά με Έλληνα, δηλώνει ότι ο πολιτικός δεν διαλέγει φίλους που συμμερίζονται τις απόψεις του και τον οδηγούν σε ευγενικές πράξεις, αλλά
αυτούς που με δόλια μέσα τον καθοδηγούν προς διάφορες οδούς και ένας τέτοιος πολιτικός μοιάζει με τεχνίτη που διαλέγει από άγνοια τα λάθος εργαλεία για τη δουλειά
του. Πρέπει, ισχυρίζεται ο Πλούταρχος, να προσέχει να μην εμπλακεί άθελά του σε
μια κατάσταση και να μην σφάλλουν από άγνοια οι φίλοι του. Οι φίλοι του Γάλβα,
ιδίως ο Τίτος Βίνιος, δεν δρούσαν εν αγνοία τους, σίγουρα όμως ο Πλούταρχος δεν
δηλώνει την προσοχή του Γάλβα προς αυτούς, αλλά τη σχεδόν απόλυτη εμπιστοσύνη
του στις συμβουλές τους, οι οποίες τον οδήγησαν στην τελική του πτώση.
Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε λοιπόν ότι ο Γάλβας δεν ήταν ο ιδεώδης πολιτικός λόγω της αμέλειας σε ζητήματα που αφορούσαν κυρίως τους φίλους. Από την
άλλη όμως, ούτε αυτοί ήταν οι ιδεώδεις φιλόσοφοι-σύμβουλοι που θέλει ο Πλούταρχος για τους ηγέτες: δηλαδή να καθοδηγούν προς το καλό και το ωφέλιμο για όλους,
επηρεάζοντας έτσι θετικά τους πάντες.142 Επιπρόσθετα, δεν ήταν ούτε πραγματικοί
φίλοι με την έννοια που παρουσιάζει τα πράγματα ο βιογράφος στη φιλοσοφική του
πραγματεία Περὶ πολυφιλίας: η πραγματική φιλία βασίζεται, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, στην αρετή, τη συναναστροφή και τη χρησιμότητα, που είναι αντίστοιχα το
όμορφο, το ευχάριστο και το απαραίτητο στοιχείο· κάποιος πρέπει να έχει ορθή κριτική πριν επιλέξει τους φίλους του, να απολαμβάνει την παρέα τους και να τους έχει,
όταν τους χρειάζεται.143 Ιδίως ο Βίνιος ήταν εκείνος που βρισκόταν πίσω από τις βίαιες κινήσεις του αυτοκράτορα, όμως και πίσω από την ανάληψη της αυτοκρατορίας.144 Η συμπεριφορά του συγκεκριμένου χαρακτήρα σε συνδυασμό με αυτήν του
Γάλβα, ο οποίος φρόντιζε να ικανοποιήσει κάθε του επιθυμία, οδηγούν σε ταύτιση

ὁ δὲ πολιτικός […] οὐκ εὐθὺς αἱρήσεται φίλους ὁμοιοπαθεῖς καὶ ὑπηρέτας καὶ συνενθουσιῶντας αὐτῷ
πρὸς τὸ καλόν, ἀλλ' ἄλλους πρὸς ἄλλην ἀεὶ χρείαν (D) κάμπτοντας αὐτὸν ἀδίκως καὶ βιαίως· οὐδέν τ'
ὀφθήσεται διαφέρων οἰκοδόμου τινὸς ἢ τέκτονος ἀπειρίᾳ καὶ πλημμελείᾳ γωνίαις χρωμένου καὶ κανόσι
καὶ στάθμαις, ὑφ' ὧν διαστρέφεσθαι τοὔργον ἔμελλεν· ὄργανα γὰρ οἱ φίλοι ζῶντα καὶ φρονοῦντα τῶν
πολιτικῶν ἀνδρῶν εἰσι, καὶ οὐ δεῖ συνολισθάνειν αὐτοῖς παραβαίνουσιν, ἀλλὰ προσέχειν ὅπως μηδ'
ἀγνοούντων αὐτῶν ἐξαμαρτάνωσι.
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Βλ.Πλούτ.Περὶ τοῦ ὅτι μάλιστα τοῖς ἡγεμόσι δεῖ τὸν φιλόσοφον διαλέγεσθαι 778D-F.
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Περὶ πολυφιλίας 94Β: ἐπεὶ δ' ἡ ἀληθινὴ φιλία τρία ζητεῖ μάλιστα, τὴν ἀρετὴν ὡς καλόν, καὶ τὴν συνήθειαν ὡς ἡδύ, καὶ τὴν χρείαν ὡς ἀναγκαῖον (δεῖ γὰρ ἀποδέξασθαι κρίναντα καὶ χαίρειν συνόντα […]
94.B.10
καὶ χρῆσθαι δεόμενον,
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Braun 1992: 93.
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τον Γάλβα με τον Νέρωνα στην αφήγηση του Τακίτου, σύμφωνα με τον Shochat.145
Παρατηρούμε ότι το ίδιο συμβαίνει και στην αφήγηση του Πλουτάρχου.
2.α.2 Οι δευτεραγωνιστές πριν ο Γάλβας φτάσει στη Ρώμη
2.α.2.α Νυμφίδιος Σαβίνος
Ο Νυμφίδιος Σαβίνος είχε οριστεί διοικητής από τον Νέρωνα της πραιτοριανής
φρουράς μαζί με τον Τιγγελίνο. Ο Νέρων ήθελε να τον τιμήσει που συνέβαλε στην
καταστολή της συνωμοσίας του Πείσωνα.146 Όταν ο Νέρων σκόπευε να φύγει στην
Αίγυπτο, ο Νυμφίδιος έπεισε τους πραιτοριανούς να ανακηρύξουν αυτοκράτορα τον
Γάλβα με την υπόσχεση donativum, που ανερχόταν σε ποσό μεγαλύτερο από αυτό
που τους έδινε ο Νέρων147 και που θα προκαλούσε, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, μεγαλύτερο και από του Νέρωνα κακό στην οικονομία της Ρώμης (Γάλβ.2.1-2) και ταυτόχρονα πρόδιδε τον αυτοκράτορά του, Νέρωνα. Επομένως, ο Πλούταρχος, ο οποίος
ήδη από το προοίμιο (Γάλβ.1.5) χαρακτηρίζει την επανάσταση κατά του Νέρωνα ως
κάλλιστον ἔργον που μετατράπηκε από επανάσταση σε προδοσία εξαιτίας της δωροδοκίας των στρατιωτών από τον Νυμφίδιο, χαρακτηρίζει αρνητικά τον τελευταίο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της σύγκρισης που κάνει ο βιογράφος μεταξύ της κατασπατάλησης του κρατικού ταμείου από τον Νέρωνα και του υπέρογκου ποσού που υποσχέθηκε ο Νυμφίδιος στους πραιτοριανούς.
Αφού ο Γάλβας είχε ανακηρυχτεί αυτοκράτορας και η Σύγκλητος ήταν πρόθυμη
να τον αναγορεύσει, ο Νυμφίδιος ανελάμβανε τις εξουσίες μαζικά και με αθέμιτα μέσα (οὐκ ἠρέμα καὶ κατὰ τὸ μικρὸν, ἀλλὰ συλλήβδην) μέσα στη Ρώμη προφασιζόμενος
ότι τα γηρατειά148 του Γάλβα τον καθιστούσαν ανίκανο για τον θρόνο. Είχε πάρει ήδη
την απόφαση να ανέλθει στον θρόνο θεωρώντας ευνοϊκό το στράτευμα λόγω του
donativum που τους είχε υποσχεθεί νωρίτερα και που τους χρωστούσε ο Γάλβας
(Γάλβ.8.1). Ο Πλούταρχος περιγράφει την κατάσταση αταξίας και ευνοιοκρατίας που
επικρατούσε στη Ρώμη: ο Νυμφίδιος αναλάμβανε το ένα αξίωμα μετά το άλλο. Η άποψη του Νυμφιδίου για την ανικανότητα του Γάλβα εξαιτίας των γηρατειών του εί-

Shochat 1981α: 203.
Βλ. Τάκ.Ann.15.72.
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Για τις πληρωμές των πραιτοριανών και τις αλλαγές που έγιναν σε αυτές από τον Αύγουστο και
εξής, βλ. Little & Ehrhardt 1994: 41 και Κεσίσογλου 1984: 86-87.
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Σύμφωνα με τον Σουτώνιο (Galb.21.1), ο Γάλβας έπασχε από παραμορφωτική αρθρίτιδα (manibus
pedibusque articulari morbo distortissimis), ασθένεια που πιθανόν καθυστέρησε και την άφιξή του στη
Ρώμη τρεις μήνες περίπου (Κεσίσογλου 1984: 18 υπ.2).
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ναι καθαρά υποκειμενική, όπως δείνουν οι δύο αιτιολογικές μετοχές που εισάγονται
με το ὥς (ὡς Γάλβαν μὲν ὄντα πρεσβύτην καὶ μόλις εἰς Ῥώμην ἐξαρκέσοντα φοράδην
κομισθῆναι διὰ γῆρας). Επομένως, ο Νυμφίδιος μέσα από την άποψή τον Γάλβα, ο
οποίος όντως ήταν εβδομήντα τριών ετών, όταν αναγορεύτηκε αυτοκράτορας.
Επιπλέον, ο Νυμφίδιος άρχισε να παραθέτει συμπόσια σε υπάτους και αξιωματούχους, στις προσκλήσεις των οποίων ανέγραφε πρώτο όνομα του Γάλβα, θέλοντας
να κερδίσει την εύνοιά τους. Πέτυχε τον στόχο του, αφού η Σύγκλητος τον ανακήρυξε εὐεργέτην και όρισε ότι έπρεπε να αναγράφεται το όνομά του ως δηλούντος και
υπογράφοντος στα έγγραφα αποστολών των αγγελιαφόρων (διπλώματα)149 (Γάλβ.8.34). Ταυτόχρονα παρακινούσε πολλούς πραιτοριανούς να ζητήσουν από τον Γάλβα να
τον ορίσει ισόβιο διοικητή της Ρώμης χωρίς συνάδελφο (Γάλβ.8.2-3)· αυτός ήταν ο
απώτερος σκοπός του ήδη από όταν διέταξε τον Τιγγελίνο να παραιτηθεί του αξιώματός του (ἀποθέσθαι τὸ ξίφος) (Γάλβ.8.2).
Ο Πλούταρχος χαρακτηρίζει τον Νυμφίδιο στο συγκεκριμένο επεισόδιο βάσει των
πράξεών του. Η επιρροή που ασκούσε στη Σύγκλητο ενδεχομένως βασιζόταν στον
φόβο τους προς τις πολλές εξουσίες που είχε αναλάβει εν απουσία του Γάλβα. Η επιρροή όμως που προσπάθησε να ασκήσει στους πραιτοριανούς, ώστε να πετύχει τον
απώτερο στόχο του, μπορεί να συγκριθεί με εκείνη του Όθωνα, ο οποίος έβαζε διαμεσολαβητές τον Βίνιο και τον Ίκελο, όπως προανέφερα, ώστε να κάνει δεκτά τα αιτήματά του από τον Γάλβα. Ο Νυμφίδιος όμως δεν συναναστρεφόταν άτομα που είχαν ισχύ στην αυλή, αλλά απλούς πραιτοριανούς στρατιώτες, των οποίων τα αιτήματα έπεφταν στο κενό, αν κρίνουμε από τη συνεχόμενη άρνηση του Γάλβα να τους αποδώσει το donativum που είχε υποσχεθεί ο Νυμφίδιος: ο αυτοκράτορας τούς είχε πει
ότι δεν αγόραζε στρατιώτες, αλλά τους προσλάμβανε (Γάλβ.18.1, εἰωθέναι καταλέγειν
στρατιώτας, οὐκ ἀγοράζειν).
Όταν ο Νυμφίδιος κατάλαβε ότι οι συγκλητικοί έστελναν τις αυτοκρατορικές αποφάσεις στην οικουμένη και τα διπλώματα δεν έφεραν τη δική του σφραγίδα150 με
αποστολείς δικούς του στρατιώτες, εξοργίστηκε και είχε σκοπό να τους τιμωρήσει,
όμως δεν το έκανε, επειδή εκείνοι του απολογήθηκαν και ζήτησαν συγχώρεση (Γάλ-

Little & Ehrhardt 1994: 55· Κεσίσογλου 1984: 94.
Little & Ehrhardt 1994: 55-56. Πιθανότατα οι συγκλητικοί χρησιμοποιούσαν τη δική τους σφραγίδα, αν ο Γάλβας δεν είχε στείλει ακόμη τη δική του.
149
150
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β.8.4, εἶτα τὴν ὀργὴν ἀπολογησαμένοις καὶ δεηθεῖσιν ἀνῆκε).151 Ο χαρακτηρισμός του
επιτυγχάνεται μέσω της αποκάλυψης του συναισθήματος της οργής του Νυμφιδίου
και του απολογητικού χαρακτήρα των συγκλητικών. Οι τελευταίοι τον φοβούνταν και
ο Νυμφίδιος με τη συγχώρεση αποδείχτηκε ένας επιεικής αξιωματούχος της Ρώμης.
Επίσης, για να κερδίσει την εύνοια του λαού (τῷ δὲ δήμῳ χαριζόμενος), ο Νυμφίδιος
επέτρεπε να ξυλοκοπούνται μέχρι θανάτου οι οπαδοί του Νέρωνα (Γάλβ.8.5). Η πολιτική αυτή ουσιαστικά καταδεικνύει την βαναυσότητα του χαρακτήρα του: ο Νυμφίδιος επιστράτευσε έναν αρνητικό δημαγωγικό μέσο με το να επιτρέψει τη δημόσια
αυτή σφαγή (βλ.2.α.2.β).
Ο Νυμφίδιος επέτρεπε να τον αποκαλούν γιο του Καλιγούλα (Γάλβ.9.2-3), επειδή
θεωρούσε ότι η μητέρα του Νυμφιδία είχε συνευρεθεί κάποτε μαζί του. Ωστόσο, ο
Πλούταρχος παραδίδει ότι αυτό δεν υφίστατο, επειδή η σχέση του αυτοκράτορα με
την Νυμφιδία ήταν μεταγενέστερη της γέννησής του, αλλά ότι ήταν γιος κάποιου μονομάχου Μαρτιανού, στον οποίο έμοιαζε κιόλας. Μια συγγένεια με τον Καλιγούλα
θα τον νομιμοποιούσε, ίσως πίστευε, αν και νόθο, στη διαδοχή του θρόνου. Άρα ο
Πλούταρχος τον χαρακτηρίζει αρνητικά με την παρέμβασή του για τον μονομάχο
Μαρτιανό και τα βιογραφικά στοιχεία που παραθέτει για τη Νυμφιδία152: το status
του υποβαθμίζεται λίγο πριν ο βιογράφος κατηγορήσει τον Νυμφίδιο για επιδίωξη
σφετερισμού του θρόνου. Επομένως, έρχεται σε αντίστιξη με τον πρωταγωνιστή που
στο προοίμιο εξαίρεται για την ευγενική του καταγωγή, την ανατροφή και τη συγγένειά του με τον Κάτουλλο (Γάλβ.3.1).
Ο Νυμφίδιος θεωρούσε κατόρθωμά του την ανατροπή του Νέρωνα (Γάλβ.9.3), αν
και το μόνο που έκανε ήταν να εξάψει τη φιλοχρηματία των στρατιωτών, όμως δεν
εκτιμούσε το ίδιο και τις επιβραβεύσεις μετά την επίτευξη αυτής της ανατροπής: τις
τιμές, τα χρήματα και σεξουαλικές συναναστροφές με τον αγαπημένο του Νέρωνα,
τον Σπόρο153. Ο Νυμφίδιος, σύμφωνα με τον Πλούταρχο που παραθέτει ένα ἀνέκδοτο
για να τον χαρακτηρίσει, είχε καλέσει τον Σπόρο να παραστεί δίπλα του στην νεκρική
πυρά του Νέρωνα και έκτοτε τον προσφωνούσε «Ποππαία». Τα γνωρίσματα της ακόΣτο χωρίο αυτό, όπως και σε όλα τα χωρία που δηλώνεται οργή, αυτή έχει αρνητική χροιά, όπως
στους Παράλληλους Βίους. Βλ. Duff 1999: 87.
152
Πρβ. Τάκ.Ann.15.72.11-13, όπου η Νυμφιδία αναφέρεται ως απελεύθερη και εκδιδόμενη. Ήταν
κόρη του Καλλίστου και μιας μοδίστρας, σύμφωνα με τους Little & Ehrhardt (1994: 57). Εκείνος ανήκε σε κάποιον ιδιώτη και πουλήθηκε στον Τιβέριο ή τον Καλιγούλα, απελευθερώθηκε από τον δεύτερο, όμως συνέβαλε στη συνωμοσία εναντίον του, υπηρέτησε και επί Κλαυδίου ως προσωπικός του
γραμματέας και ανήκε στον στενό κύκλο των τριών φίλων του.
153
Βλ. Σουητ.Ner.28.1, 46.2, 48.1, 49.3 και Δίων 62.28.2-3, 63.13.1-2, 63.27.3, 64.8.3, 65.10.1.
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ρεστης φιλοχρηματίας και της σεξουαλικής επιθυμίας του Νυμφιδίου τον ταυτίζουν
άμεσα με τον Νέρωνα. Φτάνοντας όλο και πιο κοντά στον στόχο του, ο Νυμφίδιος
ενεργούσε παρασκηνιακά (ὑπειργάζετο […] κρύφα) με την υποστήριξη φίλων, μερικών γυναικών και συγκλητικών (Γάλβ.9.4). Επομένως, ο Πλούταρχος σε αυτό το σημείο όχι μόνο υπογραμμίζει τα πάθη του Νυμφιδίου, αλλά φωτίζει και τις πράξεις του,
που είχαν απώτερο στόχο τον θρόνο, ώστε να τον χαρακτηρίσει αρνητικά και να τον
φέρει σε αντίστιξη με τον Γάλβα, ο οποίος δεν είχε αποδείξει κανένα παρόμοιο γνώρισμα.
Ο Νυμφίδιος είχε στείλει κάποιον έμπιστό του ονόματι Γελλιανό να ελέγξει (κατασκεψόμενον) τα πράγματα στο στρατόπεδο του Γάλβα (Γάλβ.9.4) και, όταν πληροφορήθηκε μεταξύ άλλων ότι ο Κορνήλιος Λάκων είχε οριστεί έπαρχος της αυλής και
των πραιτοριανών, ταράχτηκε (Γάλβ.13.1). Η χρήση του Γελλιανού από τον Πλούταρχο είναι σημαντική, καθώς δεν αναφέρεται από άλλη πηγή. Ο Γελλιανός χρησιμεύει ως πληροφοριοδότης για τη Ρώμη, αφού φέρνει τα νέα του νεποτισμού του
Γάλβα και την υπερπροστασία που προσφερόταν στον αυτοκράτορα. Εδώ ο Πλούταρχος, παραθέτοντας αφενός την πράξη του Νυμφιδίου, να στείλει δηλαδή έναν υποτυπώδη κατάσκοπο στον Γάλβα, αφετέρου τη συναισθηματική του κατάσταση, αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του: ο Νυμφίδιος φοβήθηκε για τη δική του θέση, γιατί
είδε ότι ο αυτοκράτορας είχε ξεκινήσει ήδη να εξασκεί την εξουσία του.
Ο Πλούταρχος παραθέτει σε πλάγιο λόγο την ομιλία που εκφώνησε ο Νυμφίδιος
στους αξιωματικούς των πραιτοριανών εξαιτίας των όσων πληροφορήθηκε από τον
Γελλιανό (Γάλβ.13.2). Οι φίλοι του Γάλβα θα έρχονταν στη Ρώμη με εξουσίες μεγαλύτερες από αυτές του Τιγγελίνου και ο Νυμφίδιος προέβη σε κατηγορίες προς τον
Γάλβα για την ηλικία, την καλή θέληση (ἐπιεικῆ), τη μετριοπάθεια (μέτριον), την απραξία και τη λανθασμένη εμπιστοσύνη στους φίλους και συμβούλους του, Βίνιο και
Λάκωνα. Ο Νυμφίδιος πρότεινε να στείλουν απεσταλμένους για να συμβουλεύσουν
(διδάξοντας) τον Γάλβα να απομακρύνει αυτούς τους δύο, ώστε να γίνει πιο προσιτός
και επιθυμητός σε όλους, οι στρατιώτες όμως αρνήθηκαν, γιατί δεν το θεωρούσαν
σωστό, σαν να ήταν ο Γάλβας ένα μικρό παιδί (ἀλλ' ἄτοπον ἐδόκει καὶ ἀλλόκοτον ἡγεμόνα πρεσβύτην, ὥσπερ ἄρτι γευόμενον ἐξουσίας μειράκιον). Επομένως, ο Νυμφίδιος
φαίνεται να χαρακτηρίζεται ως ασεβής προς τον γηραιότερό του και αυτοκράτορά
του.
Αφού δεν πέτυχε αυτό το σχέδιο, ο Νυμφίδιος έλαβε δράση μόνος του. Άρχισε να
στέλνει εκφοβιστικές επιστολές (δεδιττόμενος) στον Γάλβα, λέγοντάς του ότι τα
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πράγματα στη Ρώμη κυμαίνονταν αβέβαια και ότι κάποιοι, όπως ο Κλώδιος Μάκρος
που είχε αποκόψει την τροφοδοσία των σιτηρών (Γάλβ.6.1) και οι γερμανικές, συριακές και ιουδαϊκές λεγεώνες, ενεργούσαν υπογείως εναντίον του.154 Η μόνη ψευδής
ίσως πληροφορία που δόθηκε, αν δεχτούμε όσα παραδίδει ο Τάκιτος (Hist.1.10), είναι
ότι οι λεγεώνες της Συρίας και της Ιουδαίας είχαν ίδιες τάσεις με εκείνες των γερμανικών.155 Ο Γάλβας αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Νυμφιδίου και αποφάσισε να
δράσει με κάποιον τρόπο που δεν αναφέρεται από τον βιογράφο. Τον σταμάτησε όμως ο Κλώδιος Κέλσος από την Αντιόχεια (βλ.2.α.4.β). Επομένως ο Νυμφίδιος φαίνεται να χαρακτηρίζεται ξανά αρνητικά: όσα πρόσταξε τους πραιτοριανούς να κάνουν, έκανε ο ίδιος, μόνο που δεν προσπάθησε να πείσει τον Γάλβα να απομακρύνει
τους φίλους του, διότι έτσι θα αποδείκνυε την ασέβειά του. Αντίθετα προτίμησε την
οδό που επρόκειτο να επηρεάσει τον Γάλβα: η ομαλή πορεία των πραγμάτων.
Στο στρατόπεδο ακούστηκαν φωνές –μάλλον από τους στρατιώτες που υποστήριξαν τον Ονωράτο (βλ.2.α.4.γ)– και ο Νυμφίδιος έτρεξε προς αυτό, πεπεισμένος ότι
τον αποζητούσαν ή για να προλάβει τον δισταγμό που είχαν προς το πρόσωπό του.
Ουσιαστικά όμως ο Νυμφίδιος οδηγείτο στον θάνατό του, έχοντας μαζί του την ομιλία που του είχε γράψει ο Κιγγώνιος Βάρων (βλ.2.α.5.δ.1), την οποία θα εκφωνούσε,
αφού τον ανακήρυτταν ηρύττανε αυτοκράτορα (Γάλβ.14.4). Ο Νυμφίδιος παρουσιάζεται επηρμένος και αλαζόνας: ήταν πεπεισμένος ότι θα τον ανακήρυτταν αυτοκράτορα και είχε έτοιμη ομιλία. Όταν είδε το στρατόπεδο κλειστό και φρουρούμενο, φοβήθηκε (ἔδεισε) και ρώτησε, ως έπαρχός τους, τι ήθελαν και με ποιου τη διαταγή ήταν
στα όπλα και του απάντησαν όλοι ότι αναγνώριζαν τον Γάλβα αυτοκράτορα. Ο
Πλούταρχος χαρακτηρίζει τον Νυμφίδιο μέσω της συναισθηματικής του κατάστασης
και των πράξεών του: ο φόβος που ένιωσε τον μετέτρεψε σε μια υποτυπώδη ηγετική
φιγούρα. Ο Νυμφίδιος, επειδή πιθανότατα κατάλαβε τι συνέβαινε, επιδοκίμασε
(ἐπευφήμει) τους στρατιώτες του και πρόσταξε τη συνοδεία του να κάνει το ίδιο· μια
καθαρή προσποίηση και υποστήριξη του φαινομενικά νικητή (Γάλβ.14.5). Η επιδοκιH κατάσταση, σύμφωνα με τον Τάκιτο (Hist.1.4-6, 8-9), δεν ήταν ευνοϊκή. Στη Ρώμη οι κατώτερες
τάξεις και τα στρατεύματα της Ρώμης που βασίζονταν στην εύνοια του Νέρωνα δυσαρεστούνταν από
την πολιτική του Γάλβα. Από την άλλη, οι γερμανικές λεγεώνες ήταν εξοργισμένες με την αποδέσμευση του στρατηγού τους Βεργινίου, ενώ συγκεκριμένα της Άνω Γερμανίας σιχαίνονταν τον νέο τους
στρατηγό Ορδεώνιο Φλάκκο.
155
Ο ιστορικός ισχυρίζεται ότι ο Μουκιανός (διοικητής των συριακών λεγεώνων) δεν θα σκόπευε ποτέ
να πάρει ο ίδιος την αυτοκρατορική αρχή, ενώ ο Βεσπασιανός (διοικητής των ιουδαϊκών λεγεώνων)
έδειξε την υποστήριξή του στον Γάλβα, αποστέλλοντας τον γιο του Τίτο να δηλώσει στον νέο αυτοκράτορα τα σέβη του και την αφοσίωσή του.
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μασία αυτή αποτελεί τραγική ειρωνεία: ο Νυμφίδιος, επειδή πίστευε ότι είχε την υποστήριξη των πραιτοριανών, δεν γνώριζε ότι λίγο αργότερα θα γινόταν ο ίδιος ένας
αιματοβαμμένο θέαμα.
Οι στρατιώτες επέτρεψαν στον Νυμφίδιο να μπει στο στρατόπεδο με κάποιους
από τους σωματοφύλακές του και αμέσως εκτόξευσαν προς το μέρος του λόγχη, την
οποία δέχτηκε κάποιος Σεπτίμιος156 στην ασπίδα του, ενώ στον Νυμφίδιο ξεκίνησαν
να επιτίθενται σώμα με σώμα. Κατάφερε να ξεφύγει, όμως καταδιώχθηκε και σφάχτηκε στο κατάλυμα κάποιου στρατιώτη, έσυραν το πτώμα σε έναν ανοιχτό χώρο,
όπου περιφράχτηκε για να προσφερθεί ως θέαμα σε όσους το επιθυμούσαν την επόμενη μέρα (Γάλβ.14.6). Ο φόνος του χαρακτηρίζεται από τον Πλούταρχο δίκαιος ήδη
από το προοίμιο, διότι παραπλάνησε οικονομικά τους στρατιώτες, ώστε να τους πείσει να συμβάλουν στην εκθρόνιση του Νέρωνα και αργότερα προσπάθησε ο ίδιος να
σφετεριστεί τη θέση ισχύος για να ανέλθει στον θρόνο (Γάλβ.1.5). Στο επεισόδιο όμως της δολοφονίας του ο Νυμφίδιος δεν χαρακτηρίζεται άμεσα.Ο χώρος του θανάτου του συνδυάζεται και με το αξίωμα του αποθανόντος και συμβάλλει στον χαρακτηρισμό του: ο Νυμφίδιος σφάζεται στο πραιτοριανό στρατόπεδο. Ο συγκεκριμένος
όμως χώρος, στον οποίο πραγματοποιείται ο φόνος είναι το κατάλυμα ενός απλού
στρατιώτη σίγουρα έρχεται σε αντίθεση με το αξίωμα του Νυμφιδίου, ο οποίος ήταν
ο ανώτερος διοικητής του συγκεκριμένου στρατιώτη, όντας έπαρχος των πραιτοριανών.
2.α.2.β Σπίκλος και Απόνιος
Ο μονομάχος Σπίκλος και ο καταδότης Απόνιος είναιι δυο επωνομαζόμενα θύματα της δημαγωγικής πολιτικής του Νυμφιδίου. Για να κερδίσει την εύνοια του λαού,
όπως προανέφερα (βλ.2.α.2.α), ο Νυμφίδιος επέτρεπε να ξυλοκοπούνται μέχρι θανάτου (ἀποτυμπανίζειν) οι οπαδοί του Νέρωνα (Γάλβ.8.5). Μεταξύ άλλων ήταν ο μονομάχος Σπίκλος, τον οποίο έριξαν κάτω από ένα άγαλμα του Νέρωνα, όπως αναφέρει ο
βιογράφος, όταν τα γκρέμιζαν και κάποιος καταδότης (τινα τῶν κατηγορικῶν) Απόνιος, τον οποίο σκότωσαν περνώντας από πάνω του με φορτωμένες άμαξες. Ο Σπίκλος ήταν φίλος του Νέρωνα, από τον οποίο ζήτησε βοήθεια ο αυτοκράτορας για να
Δεν ασχολήθηκα περαιτέρω με τον Σεπτίμιο, διότι είναι ένας παντελώς άγνωστος άνδρας (Little &
Ehrhardt 1994: 64), ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται καθόλου. Ο Πλούταρχος απλώς αναφέρει ότι δέχτηκε
τη λόγχη που στόχευε τον Νυμφίδιο, επομένως θα ήταν κάποιος υποστηρικτής και σωματοφύλακας
του Νυμφιδίου. Πρβ. με τον Σεμπρώνιο Δήνσο (βλ.2.α.5.ζ.1) που είναι ο μοναδικός που υπερασπίζεται
τον Γάλβα.
156

53

αυτοκτονήσει, σύμφωνα με τον Σουητώνιο (Σουητ.Ner.47.3). Ενδεχομένως να πρόκειται για τον δέκαρχο του πραιτοριανού στρατοπέδου, σύμφωνα με την επιγραφή
ILS 1730157, ή, όπως τον ονομάζει ο Ιωάννης από την Αντιόχεια μέσω του Δίωνα
Κάσσιου (63.27.2b), έπαρχος στρατοπέδου των πραιτοριανών, από τους οποίους και
δολοφονήθηκε –άγνωστο με ποιον τρόπο, όταν αποκήρυξαν τον Νέρωνα.
Η δολοφονία ενός υποστηρικτή και αξιωματούχο του Νέρωνα που ενδεχομένως
θα ξεσήκωνε τους συγκλητικούς εναντίον του, και ενός καταδότη, δεδομένης της αύξησής τους μετά τη συνωμοσία του Πείσωνα το 65,158 ο οποίος θα μπορούσε να πληροφορήσει τον Γάλβα για τις κινήσεις του, ενδεχομένως επιβεβαιώνει τις επιδιώξεις
του Νυμφιδίου. Οι δύο αυτοί χαρακτήρες αναφέρονται μόνο από τον Πλούταρχο ως
θύματα του Νυμφιδίου και η χρήση τους ως επώνυμα παραδείγματα ανακαλεί μνήμες
στους αναγνώστες. Το γεγονός ότι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του Πλουτάρχου
και του Ιωάννη από την Αντιόχεια, πιθανόν οφείλεται σε διαφορετική κατανόηση των
πηγών τους ή και σε προσπάθεια του βιογράφου να δείξει τα μέτρα στα οποία προέβη
ο Νυμφίδιος για να κερδίσει τη θέση του αυτοκράτορα.
2.α.2.γ Μαύρικος
Ο Ιούνιος Μαύρικος καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και ήταν ίσως
πραίτορας και ύπατος επί Δομιτιανού, εξορίστηκε το 93 και ανακλήθηκε επί Νέρβα.159 Σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Γάλβ.8.5), ο Μαύρικος ήταν ένας από τους άριστους της εποχής του (ἄνδρα τῶν ἀρίστων). Αν και δεν ήταν εναντίον της θανάτωσης
καταδοτών, βλέποντας τις δημαγωγικές τακτικές του Νυμφιδίου να γίνονται πράξη
(βλ. 2.α.2.α και 2.α.2.β), πήρε το θάρρος να παραστεί στη Σύγκλητο και να την προειδοποιήσει για τους φόβους του: φοβόταν μήπως αποζητούσαν σύντομα κάποιον
Νέρωνα (εἰπεῖν ὅτι φοβεῖται μὴ ταχὺ Νέρωνα ζητήσωσιν). Αυτός χαρακτηρίζεται από
τον Πλούταρχο μέσω ενός υπερθετικού, σε συνδυασμό με την αντίστιξη φαίνεσθαι
και εἶναι (καὶ ὄντα καὶ δοκοῦντα): ο Μαύρικος δεν φαινόταν απλός άριστος, ήταν κιόλας.
Επιπλέον, ο βιογράφος παραθέτει και το συναίσθημα του Μαύρικου μέσω μιας
ειδικής πρότασης που εισάγεται με τον αντικειμενικό σύνδεσμο ὄτι και μια ενδοια157

ILS 1730: Ti. Claudius/ Cloreus/ Neronis Claudi/ Caesaris Aug./ Corporis custos,/ dec. Spiculli,/
natione Bataus,/ vix. Ann. XL, h. s. e. Posuerunt/ Ti. Claudius Diadumenus et/ Censor dec. Spiculli,/
heredes eius, ex collegio Germanorum.
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Little & Ehrhardt 1994: 56.
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Little & Ehrhardt 1994: 57· Κεσίσογλου 1984: 95.
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στική δευτερεύουσα που εκφράζει μελλοντικό φόβο. Ο Πλούταρχος αναφέρει την
αντίδραση του Μαύρικου προς τη Σύγκλητο αμέσως μετά τις βάναυσες δημαγωγικές
τακτικές του Νυμφιδίου, ο οποίος επέτρεπε τη δημόσια θανάτωση κάθε οπαδού του
Νέρωνα. Η δομή αυτή τονίζει τον έπαινο του βιογράφου και αποδεικνύει το επίπεδο
της αρετής του Μαύρικου.
2.α.3 Εξέγερση κατά του Νέρωνα
2.α.3.α Νέρων
Ο Νέρων εμφανίζεται σε ποικίλα επεισόδια στον βίο του Γάλβα. Ο Πλούταρχος
χαρακτηρίζει την επιλογή του Βίνδικα να αναλάβει ο Γάλβας την αυτοκρατορία σωστή (ὀρθῶς) και μελετημένη (λελογισμένως) και σε αυτό μάρτυρας ήταν ο ίδιος ο Νέρων, σύμφωνα με τον βιογράφο (Γάλβ.5.2). Ο αυτοκράτορας προσποιούταν ότι περιφρονούσε τον Βίνδικα στην αρχή και δεν ασχολιόταν με όσα συνέβαιναν στη Γαλατία.160 Μόλις όμως πληροφορήθηκε τη συμμετοχή του Γάλβα στην εξέγερση, αναποδογύρισε ένα τραπέζι· τα νέα έφτασαν όσο έπαιρνε το πρωινό του. Ουσιαστικά ο Πλούταρχος αντί να χρησιμοποιήσει κάποιο ρήμα για να δηλώσει την ψυχολογική κατάσταση του Νέρωνα, την περιγράφει με μια πράξη, μέσω της οποίας χαρακτηρίζεται ο
τελευταίος ως οργίλος. Επιπλέον, η ανατροπή του τραπεζιού ενδεχομένως μπορεί να
να συμβολίζει και την ανατροπή της αυτοπεποίθησης του Νέρωνα..
Ο Νέρων αναθάρρεψε: άρχισε να αστειεύεται (παίζειν) και να υπερηφανεύεται
(θρασύνεσθαι) μπροστά στους φίλους του για την ευκαιρία να εισαχθούν χρήματα στη
Ρώμη από τις περιουσίες της Γαλατίας που θα έπαιρνε ως λεία πολέμου και από τη
δήμευση της περιουσίας του Γάλβα (Γάλβ.5.4). Το συγκεκριμένο χωρίο φωτίζει θετικά τον Γάλβα. Η κίνηση του Νέρωνα ήταν για να πλήξει τον σφετεριστή και ταυτόχρονα για να αποκαταστήσει την οικονομική ζημιά που είχε προκαλέσει στο κρατικό
ταμείο. Αντίθετα, η απόφαση του Γάλβα να δημεύσει την ισπανική περιουσία του
Νέρωνα αφενός συνέβαλε στον πορισμό χρημάτων στην επανάσταση και ταυτόχρονα
είχε συμβολικό χαρακτήρα, αφού η δήμευση της περιουσίας του αυτοκράτορα περιερχόταν στον ρωμαϊκό λαό, στον οποίο είχε διαθέσει τον εαυτό του ο Γάλβας και
στον οποίο φαινόταν άξιος να αναλάβει την αυτοκρατορική εξουσία.161 Μέσω των

Βλ. Σουητ.Ner.40.4, όπου η αντίδραση του Νέρωνα χαρακτηρίζεται από αδράνεια και ξεγνοιασιά
(lente et secure) και Δίων 63.26 για περισσότερες λεπτομέρειες.
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Κεσίσογλου 1984: 90.
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δύο δημεύσεων αποκαλύπτονται η επιθετική στάση του Νέρωνα προς τον Γάλβα και
η αμυντική του Γάλβα προς τον Νέρωνα.
Ο Γάλβας αναγορεύτηκε αυτοκράτορας από τον στρατό, τη Σύγκλητο και τον
ρωμαϊκό λαό, όσο ο Νέρων ζούσε (Γάλβ.7.1-2).162 Στο μεταξύ (Γάλβ.8.5), τα αγάλματα του Νέρωνα καθαιρούνταν στην Ρώμη και οι υποστηρικτές του δολοφονούνταν ο
ένας μετά τον άλλον με την άδεια του Νυμφιδίου (βλ.2.α.2.β). Παρόμοια, όταν ο
Γάλβας εισήλθε στην Αγορά, οι στρατιώτες φώναζαν: ἐκποδὼν ἵστασθαι τὸν ἰδιώτην.163 Άρα και οι δύο εν ζωή στερήθηκαν τις αυτοκρατορικές τους εξουσίες και θα
τους επιβαλλόταν θανατική καταδίκη, μόνο που του Νέρωνα έγινε με επισημότητα. Ο
Πλούταρχος, αναφερόμενος στην καθαίρεση των αγαλμάτων του Νέρωνα, αποδεικνύει τη νομιμοποίηση της πρώτης συνωμοσίας, ενώ με την παράθεση της φράσης
που έλεγαν οι συνωμότες, δείχνει την απονομιμοποίηση της δεύτερης και την απαξίωση προς το πρόσωπο του Γάλβα, του οποίου η καθαίρεση δεν έγινε με την έγκριση
της Συγκλήτου, αλλά των πραιτοριανών και ορισμένων αξιωματικών.
Τον Γάλβα φωτίζει εμμέσως θετικά ο Πλούταρχος μέσω της άρνησής του πρωταγωνιστή να χρησιμοποιεί στα συμπόσια τα πολυτελή σκεύη και το υπηρετικό προσωπικό του Νέρωνα που του είχε στείλει ο Νυμφίδιος, επειδή αυτά πλέον είχαν περάσει
στην κρατική περιουσία. Ο Γάλβας ήθελε να χρησιμοποιεί τα δικά του, έτσι έγινε δημοφιλής (εὐδοκίμει), φαινόταν (φαινόμενος) ανώτερος άνθρωπος στη σκέψη (μεγαλόφρων) και ανεπηρέαστος από τη φτηνή καλαισθησία (κρείττων ἀπειροκαλίας) (Γάλβ.11.1), σχολιάζει ο Πλούταρχος παραθέτοντας τις απόψεις άλλων. Με αυτές τις απόψεις που δηλώνουν την εσωτερική μεγαλοψυχία και γενναιοδωρία του Γάλβα μάλλον συμφωνεί και ο ίδιος ο βιογράφος,, σύμφωνα με τη Bucher-Isler.164 Οι αναφορές
αυτές στη φειδώ του Γάλβα φέρνουν σε αντίστιξη τον νέο αυτοκράτορα με τον πρώην, κάνοντας έτσι ο βιογράφος ευδιάκριτη την τάση του Γάλβα να διαχωρίζει την
κρατική περιουσία από την ιδιωτική.165 Όλο αυτό όμως προκύπτει από μια νοητή σύγκριση μεταξύ των δύο που επιτυγχάνεται με τη μνεία στο όνομα του Νέρωνα μέσω

Για λεπτομερή αφήγηση των γεγονότων, βλ. Σουητ.Ner.47-49 και Δίων 62.27-29.
Ο Κεσίσογλου (1984: 65-66 υπ.3) ισχυρίζεται ότι αυτό θα μπορούσε να απευθύνεται και προς τους
πολίτες, αν σκεφτούμε ότι ο Τάκιτος (Hist.1.40.1-3) αναφέρει ότι ο Όθων είχε διατάξει τους συνωμότες να επιτεθούν στους άοπλους πολίτες για να προλάβει καταστάσεις. Ο Κεσίσογλου ίσως εννοεί ότι ο
Πλούταρχος χρησιμοποιεί το λεκτικό σχήμα της συνεκδοχής, ωστόσο πιστεύω ότι αναφέρεται στον
Γάλβα λόγω της γενικότερης απαξιωτικής τους στάσης προς τον γηραιό αυτοκράτορα.
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ενός εμπρόθετου προσδιορισμού της προέλευσης (ἣν ἐκ τῶν Νέρωνος), αν και ο χαρακτήρας δεν είναι δράστης του επεισοδίου.
Ο Πλούταρχος χαρακτηρίζει τον Νέρωνα μέσω ενός ἀνεκδότου για το ερωτικό
τρίγωνο που είχε σχηματιστεί μεταξύ αυτού, της Ποππαίας Σαβίνας και του Όθωνα
(Γάλβ.19.2-5). Η εκδοχή του βιογράφου σκιαγραφεί ουσιαστικά τη μεταβολή του χαρακτήρα του Νέρωνα. Αυτός στην αρχή φοβόταν τη μητέρα του Αγριππίνα και σεβόταν (αἰδούμενος) ακόμη τη σύζυγό του Οκταβία, για αυτό δεν πλησίαζε την Ποππαία
και έστειλε τον Όθωνα να την προσεγγίσει (ὑφῆκε τὸν Ὄθωνα πειρῶντα). Τα δύο αυτά συναισθήματα του αυτοκράτορα, πιστεύω, δείχνουν την πρωταρχική συστολή του
που σταδιακά εξελισσόταν σε μικροπρέπεια (μικρότηταν) και τη δουλική συμπεριφορά του (ἀνελευθερίαν)· γνωρίσματα, για τα οποία περιέπαιζε ο Όθων τον Νέρωνα και
εκείνος χαιρόταν. Το γεγονός ότι δεν προσβαλλόταν από τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς σίγουρα οφείλεται στη συμπάθεια του Νέρωνα προς την ηδυπάθειά του Όθωνα
(διὰ τὴν ἀσωτίαν), τον οποίο είχε φίλο και έμπιστο σύντροφο (συμβιώτην). Η Ποππαία ήταν παντρεμένη με τον Ρούφριο Κρισπίνο. Ο γάμος του Όθωνα και της Ποππαίας λειτούργησε ως προπέτασμα καπνού για το ειδύλλιό της με τον Νέρωνα, γεγονός που ενοχλούσε τον Όθωνα (ἤσχαλλε).
Ο Πλούταρχος παραδίδει επίσης ένα εγκιβωτισμένο ἀνέκδοτο μέσα στο προαναφερθέν ἀνέκδοτο: ο Νέρων είχε καταβρέξει με μύρο τον Όθωνα και την επόμενη φορά ο τελευταίος είχε φτιάξει έναν πολύπλοκο υδραυλικό μηχανισμό, από τον οποίο
έρρεε μύρο σαν νερό. Το γεγονός ότι ο Όθων ξεπέρασε τον Νέρωνα σε τρυφηλότητα
και παιδιάρισμα τους φέρνει πιο κοντά μεταξύ τους. Ο Πλούταρχος δεν χρησιμοποιεί
μόνο τα δύο ἀνέκδοτα για να τον χαρακτηρίσει, αλλά και την αμφίδρομη σχέση των
δύο χαρακτήρων μέσω της συμπάθειας του Νέρωνα προς τον Όθωνα.
Το ερωτικό τους τρίγωνο οδήγησε σε ρήξη τους δύο άνδρες, ο Νέρων όμως έδειξε
ανοχή στον Όθωνα χάρη στην επιρροή του Σενέκα και τον όρισε στρατηγό στη Λυσιτανία (Γάλβ.20.1). Ο Πλούταρχος σχολιάζει (Γάλβ.19.5) ότι ήταν παράλογο που ο
Νέρων έδειξε έλεος (ἐφείσατο) στον Όθωνα, ενώ σκότωσε τη μητέρα και τη σύζυγό166
του για να παντρευτεί την Ποππαία. Μέσα από την επίδειξη ελέους –ή καλύτερα επιείκειας– ο Πλούταρχος παρουσιάζει τη συμπάθεια του Νέρωνα προς τον όμοιό του
Όθωνα· φαίνεται ίσως ότι οι φιλικοί και ερωτικοί δεσμοί ήταν πιο ισχυροί για τον
Νέρωνα από ό,τι οι οικογενειακοί. Η συναναστροφή τους επρόκειτο να τον στοιχειώΟ Πλούταρχος λέει ἀδελφήν, γιατί ο Κλαύδιος είχε υιοθετήσει τον Νέρωνα, επομένως η Οκταβία
ήταν και σύζυγος και αδερφή του Νέρωνα. Βλ. Δίων 60.33.22.
166
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νει μέχρι και μετά θάνατον, όπως φαίνεται από την τελική σύγκριση που κάνει ο
Πλούταρχος μεταξύ Νέρωνα-Όθωνα: βιώσας γὰρ οὐδὲν ἐπιεικέστερον Νέρωνος
(Ὄθ.18.2): μια σύγκριση που χαρακτηρίζει και τα δύο πρόσωπα.
Ολόκληρο το κεφάλαιο 19 του Γάλβα, δηλαδή τα δυο ἀνέκδοτα, χρησιμοποιείται
από τον βιογράφο για να εισαγάγει τον Όθωνα στον συγκεκριμένο βίο και να αιτιολογήσει την άρνηση του Γάλβα να τον υιοθετήσει αργότερα, όμως δεν φωτίζει κάπως
τον Γάλβα. Ταυτόχρονα όμως συμβάλλει και στην παρουσίαση του Νέρωνα. Ο
Πλούταρχος πετυχαίνει έτσι μια ενδοκειμενική αντίστιξη μεταξύ των δύο φίλων με
τον Γάλβα, αν σκεφτούμε ότι για τον τελευταίο δεν αναφέρεται καμιά ανήθικη σεξουαλική συναναστροφή ούτε και παιδιάστικη συμπεριφορά. Η αποστολή του Όθωνα
όμως στη Λυσιτανία και αυτή του Γάλβα στην Ισπανία Ταρρακωνησία (Γάλβ.3.2)
σχεδόν εξομοιώνονται λόγω του, ότι διατάχτηκαν από το ίδιο άτομο, τον Νέρωνα.
2.α.3.β Ιούλιος Βίνδιξ167
Ο Ιούλιος Βίνδιξ καταγόταν από εκρωμαϊσμένη γαλατική οικογένεια της Ακουιτανίας, ήταν συγκλητικός, όπως ο πατέρας του, δυνατός στο σώμα, έξυπνος και εμπειροπόλεμος, ταυτόχρονα όμως φιλελεύθερος και φιλότιμος. Διετέλεσε στη Βελγική ή το Λούγδουνο ή στη Ναρβονική ως legatus Augusti pro praetore.168 Ο Βίνδιξ
ήταν ο μοναδικός, τον οποίο ο Γάλβας ευγνωμονούσε και τιμούσε ως νεκρό με δημόσιες προσφορές (γεραίρειν δημοσίοις ἐναγισμοῖς), επειδή ο Βίνδιξ τον είχε υποδείξει
αυτοκράτορα, σύμφωνα με τον Γάλβα (Γάλβ.22.2, ὡς ὑπ' ἐκείνου Ῥωμαίων ἀποδεδειγμένον αὐτοκράτορα).169 Μέσω του Βίνδικα φωτίζεται η θετική πλευρά του Γάλβα:
ο αυτοκράτορας τιμούσε τον ευεργέτη του, τον Βίνδηκα.
Ο Βίνδιξ είχε αυτοκτονήσει εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των Γαλατών που πέθαναν, όταν ηττήθηκε από τα στρατεύματα της Άνω Γερμανίας υπό την ηγεσία του
Βεργινίου Ρούφου (Γάλβ.6.3).170 Δεν γίνεται αντιληπτό ποια θέσει παίρνει ο βιογράφος απέναντι στην αυτοκτονία του Βίνδικα, μέσω της οποίας χαρακτηρίζεται. Ταυτόχρονα, δεν φωτίζει τον πρωταγωνιστή Γάλβα.
Βλ. Brunt 1959, για την επανάσταση του Βίνδικα, ιδίως σελ.531-535, 545-549.
Βλ. Little & Ehrhardt 1994: 45-46, την προβληματική του αξιώματος και την υποστήριξη που είχε.
169
Ο Κεσίσογλου (1984: 102) υποθέτει ότι ο Γάλβας ενδεχομένως τίμησε τον Βίνδικα και με την κοπή
νομισμάτων που έφεραν τις επιγραφές: VICTORIA P. R., VICTORIA GALABAE AUG., SALUS
GENERIS HUMANI, MARS VICTOR, όπως εκείνα του Βίνδικα. Βλ. Ramage 1983: 207-209.
170
Η μάχη δόθηκε στο Βεζόντιο της Γαλατίας –ενδεχομένως στα τέλη Μαΐου (Κεσίσογλου 1984:
xxvi), όταν άρχισαν να προσχωρούν και άλλες επαρχίες στην επανάσταση και ο Βεργίνιος κινήθηκε
προς τη Γαλατία, αβέβαιο με ποιον σκοπό.
167
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Η σχέση του με τον Γάλβα ξεκίνησε, όταν ο Βίνδιξ άρχισε να του στέλνει επιστολές για την επικείμενη επανάσταση που ετοίμαζε εναντίον του Νέρωνα (Γάλβ.4.2).171
Ο Γάλβας τήρησε ουδέτερη στάση (μήτε πιστεῦσαι μήτε μηνῦσαι καὶ κατειπεῖν) σε αντίθεση με άλλους διοικητές επαρχιών, οι οποίοι ενημέρωναν τον Νέρωνα για την
εξέλιξη του εγχειρήματος του Βίνδικα και προσπαθούσαν να το ματαιώσουν. Όταν ο
Βίνδιξ κήρυξε ανοιχτά πόλεμο, παρακινούσε τον Γάλβα να αναλάβει την αρχηγεία
των πολυάριθμων και ετοιμοπόλεμων γαλατικών επαρχιών, για να προσφέρει (παρασχεῖν ἑαυτόν) ο Γάλβας τον εαυτό του στο ισχυρό σώμα που ζητούσε ένα κεφάλι
(Γάλβ.4.3).

172

Έτσι τον καλούσε όχι να γίνει αντίπαλος αυτοκράτορας, αλλά ηγέτης

της επανάστασης.173 Έτσι ο Βίνδιξ χαρακτηρίζεται μέσω αυτών των λόγων του προς
τον Γάλβα: ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από ευγενικά συναισθήματα όχι μόνο προς το
πρόσωπο του Γάλβα, αλλά και προς την ίδια τη Ρώμη. Ο Βίνδιξ δεν παρουσιάζεται
ως ένας επιπόλαιος αξιωματικός, του οποίου μόνος σκοπός ήταν να εκθρονίσει τον
Νέρωνα με κάποιον άλλον αυτοκράτορα, αλλά ως κάποιος που ενδιαφερόταν να φροντίσει η όλη διαδικασία να γίνει σωστά. Προς το παρόν τον ενδιέφερε μόνο η επανάστασή του να έχει έναν άξιο ηγέτη, τον οποίο βρήκε.
Αργότερα, όταν ο Γάλβας αποφάσισε να εμφανιστεί στο πλήθος που συνέρρεε έτοιμο να εξεγερθεί,174 ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προβεί σε απελευθερώσεις
όσων δούλων το ζητούσαν (Γάλβ.5.1)·175 ένας «προφανής συμβολισμός» της απελευθέρωσης από τον δεσποτισμό του Νέρωνα, όπως σχολιάζουν οι Little & Ehrhardt.176
Παρόμοια ο Σουητώνιος (Galb.9.2) αναφέρει ότι ο Βίνδιξ ζήτησε από τον Γάλβα να

Ενδεχομένως να γνωρίζονταν ήδη από την Ακουιτανία, όπως υποστηρίζει ο Κεσίσογλου (1984: XL,
10-11 υπ.4).
172
Η φράση αυτή, εκτός ότι ανακαλεί τη σχέση αρχηγού-στρατού (κεφαλής-σώματος) από το προοίμιο, αντικατοπτρίζει και την άποψη του Κατιλίνα (Κικ.Mur.51.8-9), ότι δύο σώματα έχει η ρωμαϊκή
πολιτεία: ένα ανίκανο και αδύναμο κάτω από ένα κεφάλι και ένα ισχυρό χωρίς κεφάλι.
173
Little & Ehrhardt 1994: 46. Βλ. και Brunt 1959: 536, όπου γίνεται ρητό, ότι ο Βίνδιξ πρότεινε και
δεν ανακήρυξε τον Γάλβα αυτοκράτορα, επειδή το κεφάλι του τελευταίου δεν υπήρχε στα νομίσματα
που έκοβε ο πρώτος.
174
Κεσίσογλου 1984: xxxii υπ.6, 12 υπ.3. Πιθανότατα η συγκέντρωση έγινε στη Νέα Καρχηδόνα στις
αρχές του Απρίλη του 68
175
Κεσίσογλου 1984: 82-83. Ο Γάλβας στα νομίσματα που έκοψε, αφού αναγορεύτηκε, προπαγάνδιζε
την αποκατάσταση της ελευθερίας και της ομόνοιας του ρωμαϊκού λαού με επιγραφές, όπως:
LIBERTAS PUBLICA, CONCORDIA PROVINCIARUM, FELICITAS PUBLICA κ.ά. Βλ. Ramage
1983: 207-209· Greenhalgh 1975: 17. Πρβ. MacMullen 1966: 33, 302 υπ.37, ο οποίος αμφιβάλλει, αν
ο Γάλβας προσφέρθηκε εξολοκλήρου στην αποκατάσταση αυτή.
176
Little & Ehrhardt 1994: 48.
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γίνει ο εγγυητής της ελευθερίας (assertorem) και ο ηγέτης του ανθρωπίνου γένους.177
Αυτοί οι χαρακτηρισμοί βοηθούν να γίνει πιο κατανοητή η αναφορά του Πλουτάρχου
για την απελευθέρωση των δούλων σε συνδυασμό με την προτροπή του Βίνδικα να
γίνει η κεφαλή του ισχυρού σώματος. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ σημαντικές
για το πολιτικό ιδεώδες, τον θετικό φωτισμό και χαρακτηρισμό του Γάλβα, τον οποίο
χαρακτηρίζει ο Πλούταρχος στον επίλογο αυτοκράτορα του παρελθόντος (Γάλβ.29.34, ἀρχαῖος αὐτοκράτωρ) και παρομοιάζει τη διοίκησή του με αυτήν τριών εξεχόντων
προσώπων της Δημοκρατικής περιόδου: του Σκιπίωνα, του Φαβρικίου και του Κάμιλλου.
Στον επίλογο ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Γάλβας έδωσε το όνομά του στην επανάσταση του Βίνδικα, μετατρέποντάς την έτσι σε εμφύλιο πόλεμο, επειδή ο Γάλβας ήταν ικανός να διοικήσει (Γάλβ.29.2) και θυσιάστηκε παραδίδοντας τον εαυτό
του (ἑαυτὸν…διδόναι) στην υπηρεσία της αυτοκρατορίας, όπως του είχε ζητήσει ο
Βίνδιξ (Γάλβ.29.3) (βλ.2.α.3.β). Στο συγκεκριμένο σημείο ο βιογράφος φέρνει στο
μυαλό του αναγνώστη τους εμφυλίους πολέμους της Δημοκρατικής περιόδου.178 Ο
Πλούταρχος χρησιμοποιεί τη λέξη ἠγεμονικὸν που ανακαλεί την τριμερή διάκριση
της ψυχής του Πλάτωνα. Ενδεχομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι μέσα από τη
σχέση Βίνδικα-Γάλβα που περιγράφει ο Πλούταρχος αναδεικνύονται η λογική του
Γάλβα και η αρχαιοπρέπειά του· αυτά ήταν τα γνωρίσματα του χαρακτήρα του που
έρχονται σε αντίθεση με τα πάθη των στρατιωτών, όπως το ἡγεμονικόν μέρος της ψυχής προσπαθεί να ελέγξει το θυμοειδές.
2.α.4 Οι δευτεραγωνιστές, όταν ο Γάλβας αναγορεύεται αυτοκράτορας
2.α.4.α Ιούστος
Στο συγκεκριμένο σημείο ακολουθώ τη διόρθωση «Ἰοῦστος ἔπαρχος τῶν» και όχι
«Οὐίνιος Τίτος», όπως γράφεται στην έκδοση της Loeb, βασιζόμενος στον Κεσίσογλου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι εδώ πρόκειται για τον Ιούστο Μινίκιο. 179 Ο Ιούστος,
ένας έπαρχος στρατοπέδου της λεγεώνας VII Gemina, έφερε το διάγγελμα της Συγκλήτου δύο μέρες μετά τον Ίκελο. Επειδή ο Γάλβας χάρηκε με την είδηση που του
έφερε, ο Ιούστος τιμήθηκε με προαγωγή, πιθανόν το συγκεκριμένο αξίωμα που αναΟι τίτλοι αυτοί θυμίζουν τις επιγραφές που χρησιμοποίησε ο Βίνδιξ στα προπαγανδιστικά νομίσματα που έκοβε, όπως π.χ. LIBERTAS P. R. RESTITUTA, HERCULES ADSERTOR. Βλ. Κεσίσογλου
1984: 81-82, 89.
178
Ingenkamp 2004: 83.
179
Κεσίσογλου 1984: 92-93. Βλ. Κεσίσογλου 1975 για την αναλυτική επεξεργασία του χωρίου.
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φέρεται στο χωρίο (Γάλβ.7.4-5). Επομένως, μέσω του Ιούστου φωτίζεται ενδεχομένως αρνητικά ο Γάλβας: τον Ιούστο τον προήγαγε απλώς στο αξίωμα του έπαρχου
στρατοπέδου, αν και του έφερε τα τελικά ευχάριστα νέα της Συγκλήτου, ενώ παραπάνω τον φίλο του και απελεύθερο Ίκελο τον προήγε στην τάξη του ιππέα και του
απέδωσε cognomen (βλ.2.α.1.γ).
2.α.4.β Κλώδιος Κέλσος
Για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα δεν είναι τίποτα γνωστό. Σύμφωνα με τον
Πλούταρχο καταγόταν από την Αντιόχεια. Αυτό σημαίνει ότι ήταν Έλληνας ή Σύριος
από την περιοχή που στην οικογένειά του είχαν δοθεί ρωμαϊκά πολιτικά δικαιώματα,
ή καταγόταν από κάποια ρωμαϊκή αποικία της Αντιόχειας της Μικράς Ασίας και έτσι
ήταν απόγονος Ρωμαίων αποίκων.180
Ο Πλούταρχος τον χαρακτηρίζει λογικό (ἔμφρων), φιλικό (εὔνους) και πιστό στον
Γάλβα, δηλώνοντας έτσι όχι μόνο το γνώρισμα του χαρακτήρα του αλλά και τη συμπεριφορά αξιοπιστίας προς τον αυτοκράτορα. Ο Κλώδιος ήταν εκείνος που καθησύχασε τον Γάλβα ότι δεν επρόκειτο κανένας να ανακηρύξει καίσαρα τον Νυμφίδιο
(Γάλβ.13.4). Ο Κλώδιος Κέλσος είναι ο μοναδικός από τους συμβούλους του Γάλβα
που χαρακτηρίζεται με αυτά τα επίθετα από τον Πλούταρχο, ίσως επειδή ήταν ο μοναδικός που έδωσε μια σωστή συμβουλή στον Γάλβα, καθησυχάζοντάς τον για την
περίπτωση του Νυμφιδίου. Σημειωτέον ότι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας δεν αναφέρεται από καμιά άλλη πηγή και χρησιμοποιείται μόνο από τον Πλούταρχο.
2.α.4.γ Αντώνιος Ονωράτος
Ο Αντώνιος Ονωράτος ήταν χιλίαρχος του πραιτοριανού στρατοπέδου και, όταν
οι στρατιώτες σκέφτονταν να υποστηρίξουν τη συνωμοσία που οργάνωνε ο Νυμφίδιος,181 ο Ονωράτος εκφώνησε μια πομπώδη ομιλία, η οποία τους απέτρεψε από μια
τέτοια πράξη προδοσίας και αποκατέστησε την αφοσίωσή του στον αυτοκράτορα
(Γάλβ.14.2). Δεν γίνεται αντιληπτό αν η ομιλία είναι πραγματική ή ή πλαστή. Ωστόσο
διακρίνεται σε δύο μέρη, το ένα παρατίθεται σε πλάγιο και το άλλο σε ευθύ λόγο. Σε
οποιαδήποτε περίπτωση, ο Ονωράτος, αφού συγκέντρωσε τους στρατιώτες του, αποδοκίμασε τον εαυτό του και τους ίδιους (ἐκάκιζε μὲν αὑτόν, ἐκάκιζε δὲ ἐκείνους), γιατί
συμπεριφέρονταν σαν κυνηγημένοι από κάποιον δαίμονα και οδηγούνταν από τη μια
180
181

Little & Ehrhardt 1994: 62.
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προδοσία στην άλλη (δαίμονός τινος […] ἐλαύνοντος), χωρίς όμως να επιλέγουν τον
καλύτερο και απαρίθμησε τα κακουργήματα του Νέρωνα: τη δολοφονία της μητέρας
του Αγριππίνας και τη σφαγή της συζύγου του Οκταβίας, τις ντροπιαστικές θεατρικές
εμφανίσεις και τις παραστάσεις τραγωδιών.182 Παρόμοια, βέβαια, δεν είχε πράξει ποτέ ο Γάλβας και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που οι πραιτοριανοί του Ονωράτου
δεν υπέκυψαν στις λοιδορίες και τα ρουσφέτια του Νυμφιδίου (βλ.2.α.2.α).
Σε αυτό το σημείο, μέσω της έμμεσης σύγκρισης των δύο αυτοκρατόρων που κάνει ο Ονωράτος, ο Γάλβας φαίνεται να φωτίζεται θετικά, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται και η αφοσίωση του χιλίαρχου Ονωράτου προς τον αυτοκράτορά του. Το γεγονός όμως ότι δεν ούτε ο Ονωράτος, ούτε οι πραιτοριανοί επιβραβεύτηκαν ποτέ, ή έστω δεν αναφέρεται από τον Πλούταρχο, φωτίζει αρνητικά τον Γάλβα· προηγουμένως είχε επιβραβεύσει τον Ίκελο και τον Ιούστο απλώς για τις ευχάριστες ειδήσεις
που του έφεραν, τώρα αδιαφορεί για μια πράξη αφοσίωσης που ανέτρεψε μια συνωμοσία εναντίον του.
Τα παραπάνω ο Πλούταρχος τα παραθέτει σε πλάγιο λόγο, επειδή πιθανόν τα θεωρεί τετριμμένες ειδήσεις: η συμπεριφορά του Νέρωνα ήταν πασίγνωστη στη ρωμαϊκή οικουμένη. Ο βιογράφος όμως αλλάζει σε ευθύ λόγο και παραθέτει όσα συνέχισε
να λέει ο Ονωράτος. Ο χιλίαρχος τόνισε ότι τον Νέρωνα τον υποστήριξαν παρά τα
ελαττώματά του, ώσπου πείστηκαν (πεισθέντες) από τον Νυμφίδιο να πράξουν το αντίθετο. Στη συνέχεια, ο Ονωράτος ρώτησε αν ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν183 τον
απόγονο της Λιβίας, όπως εκείνον της Αγριππίνας, για να αναγορεύσουν αυτοκράτορα τον γιο της Νυμφιδίας ή αν ήταν πρόθυμοι να τιμωρήσουν τον Νυμφίδιο και να
φανούν ταυτόχρονα εκδικητές (τιμωροί) του Νέρωνα, γενναίοι (ἀγαθοί) και πιστοί
προστάτες (φύλακες) του Γάλβα; Ο Ονωράτος, θέτοντας το ζήτημα της ευγενικής καταγωγής με αναφορές στις τρεις μητέρες των τριών προσώπων έκανε μια επίκληση
στο ρωμαϊκό genus και έπεισε τους στρατιώτες, οι οποίοι με τη σειρά τους παρακινούσαν και τους υπόλοιπους να παραμείνουν πιστοί στον Γάλβα, χωρίς όμως μεγάλη
επιτυχία (Γάλβ.14.3). Έτσι, μέσω του ευθέος λόγου αυξάνεται η βαρύτητα της ομιλίας
Για τους ίδιους λόγους τον είχε κατηγορήσει ο Βίνδιξ (βλ. Κεσίσογλου 1984: xxx). Για τα περιστατικά, βλ. Τάκ.Ann.12.9, 12.58, 14.1-11, 14.15, 14.59-64, 15.67· Σουητ.Ner.20.1, 22.3-24.1, 35.2, 57.1·
Δίων 63.22.2-6. Εδώ, όπως και σε κάθε θεατρική αναφορά στον Γάλβα, τα στοιχεία παρουσιάζονται
αρνητικά· για αυτό το χαρακτηριστικό του βίου, βλ. Zarodojnyi 1997β: 170 και γενικότερα για την
αρνητική στάση του Πλουτάρχου στην τραγωδία, βλ. de Lacy 1952.
183
Little & Ehrhardt 1994: 63. Ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί τύπου του ρήματος ἐπιθύω, προοικονομώντας στο συγκεκριμένο σημείο τη ρίψη του κεφαλιού του Γάλβα στον τάφο του Πατροβίου από δούλους του τελευταίου(βλ.Γάλβ.28.3, Τάκ.Hist.1.49).
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του, η οποία οδηγεί σε μια μιμητική κατάσταση ένα μέρος των στρατιωτών, και ο
Ονωράτος χαρακτηρίζεται για το ήθος του και τη ρητορική του δεινότητα. Μέσω αυτού του μέρους της ομιλίας, ο Γάλβας φωτίζεται θετικά για την ευγενική του καταγωγή μέσα από την αναφορά στη Λιβία.
2.α.5 Οι δευτεραγωνιστές μετά την αναγόρευση του Γάλβα
2.α.5.α Γελλιανός
Για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα δεν είναι γνωστό ούτε αναφέρεται τίποτα για
αυτόν σε άλλη πηγή. Ο Γελλιανός ταυτόχρονα Οι δευτεραγωνιστές, όταν ο Γάλβας
αναγορεύεται αυτοκράτορας Νυμφιδίο (Γάλβ.13.1): σχετικά με την ανέλιξη του Λάκωνα, την ισχύ του Βινίου και την υπερπροστασία όλων προς το πρόσωπο του Γάλβα,
επειδή, όπως περιγράφει ο Πλούταρχος, κανένας δεν άφησε τον Γελλιανό να πλησιάσει τον αυτοκράτορα, επειδή όλοι τον κοίταζαν με υποψία και επιφυλακτικότητα
(ὑφορωμένων καὶ διαφυλαττόντων). Ο Πλούταρχος τον χρησιμοποιεί, για να καταδείξει τις τακτικές του Νυμφιδίου (βλ.2.α.2.α), δηλαδή ως έναν δευτερεύοντα χαρακτήρα που δεν φωτίζει τον πρωταγωνιστή, αλλά έναν άλλον δευτεραγωνιστή.
2.α.5.β Κάνος
Ο Κάνος ήταν ένας μουσικός, τον οποίο αναφέρει ο Πλούταρχος αμέσως μετά την
παραπάνω δήλωση σε ένα ανέκδοτο. Ο βιογράφος παραδίδει ότι ο Γάλβας σε ένα
δείπνο, ευχαριστημένος από τη μουσική του διάσημου (ἀκρόαμα…εὐδοκιμούμενον)
Κάνου, τον επαίνεσε και του έδωσε μερικά χρυσά νομίσματα, δηλώνοντας παράλληλα ο αυτοκράτορας ότι τα έπαιρνε από το προσωπικό και όχι το κρατικό ταμείο. Η
διαφοροποίηση με την εκδοχή του Σουητώνιου (Galb.12.5) είναι διαφωτιστική: ο
Γάλβας επαίνεσε τον Κάνο δίνοντάς του πέντε δηνάρια. Η εκδοχή του Σουητώνιου
έρχεται σε συμφωνία με τη λιτότητα του Γάλβα που αναφέρεται στον βίο, αφού το
ποσό των πέντε δηναρίων ήταν το ένα πέμπτο ενός χρυσού νομίσματος.
Η εκδοχή του Πλουτάρχου είναι υπερβολική, αν και δεν αναφέρει ακριβή αριθμό
χρυσών νομισμάτων (τινάς), διότι ο μισθός ενός λεγεωνάριου ανερχόταν στα εννιά
χρυσά νομίσματα τον χρόνο. 184 Το να μη γνώριζε ο Πλούταρχος το νομισματικό σύστημα και την ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων μού φαίνεται κάπως παράδοξο, αφού
ζούσε υπό ρωμαϊκή κατοχή και επιπλέον είχε ταξιδέψει στη Ρώμη.
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Το παραπάνω ἀνέκδοτο για τον Κάνο συμβάλλει στον φωτισμό του Γάλβα. Ο
Πλούταρχος με αυτήν την υπερβολή, θέλει τονίζει την απερισκεψία του Γάλβα, ταυτόχρονα όμως δηλώνει τον διαχωρισμό που έκανε ο Γάλβας ανάμεσα στην κρατική
δημόσια και την ιδιωτική περιουσία. Έτσι ο πολυέδοξος χαρακτήρας έρχεται σε ισορροπία με την πράξη της χρήσης χρηματικών από το προσωπικό ταμείο και όχι το
κρατικό, όπως ο Νέρων. Επαινώντας και ψέγοντας ταυτόχρονα σε συνδυασμό με ένα
ἀνέκδοτο, ο βιογράφος παραμένει αντικειμενικός, όπως στους Παράλληλους Βίους.185
Σίγουρα, όμως, η συμπεριφορά του Γάλβα που εκδηλώνεται σε αυτό το ἀνέκδοτο,
έρχεται σε αντίθεση με τη φειδώ και τη λιτότητά του που αναφέρονται σύντομα στο
προοίμιο (Γάλβ.3.2), όπως επίσης και με το επεισόδιο σε συμπόσιο, όπου η άρνηση
χρήσης σκευών πολυτελείας τον έκανε να φαίνεται ανεπηρέαστο από την πολυτέλεια
(Γάλβ.11.2, μεγαλόφρων ἀνὴρ καὶ κρείττων ἀπειροκαλίας φαινόμενος).
2.α.5.γ Ορδεώνιος Φλάκκος
Ο Ορδεώνιος Φλάκκος ήταν ο αντικαταστάτης του Βεργινίου Ρούφου, με διαταγή
του Γάλβα. Η κίνηση του αυτοκράτορα να αντικαταστήσει έναν νικητή (Γάλβ.10.3),
τον Βεργίνιο, με έναν ασθενικό και απειροπόλεμο γέροντα (Γάλβ.18.4, ὑπὸ συντόνου
ποδάγρας ἀδύνατον ὄντα τῷ σώματι καὶ πραγμάτων ἄπειρον), όπως χαρακτηρίζει ο
Πλούταρχος τον Φλάκκο, είχε εξοργίσει τις λεγεώνες IV Macedonica και XXII Primigenia της Γερμανίας. Το ευθύ απαξιωτικό ρητό των στρατιωτών του Φλάκκου που
παραθέτει ο βιογράφος φέρει μεγάλο βάρος για τον χαρακτήρα του Γάλβα: σε μια
παρέλαση οι στρατιώτες αντί να ευχηθούν υγεία στον αυτοκράτορα ως είθισται, φώναξαν: «Εἰ ἄξιος» (Γάλβ.18.4)186. Το ρητό των στρατιωτών όχι μόνο αποδεικνύει το
δικό τους προδοτικό ήθος προς τον αυτοκράτορά τους, αλλά φανερώνει και την αμφιβολία για την ηθική του ίδιου του Γάλβα. Η φράση τους αυτή, σύμφωνα με τον
Christoforou, υποδηλώνει την αυτοκρατορική αστάθεια.187
Ο Πλούταρχος, για να δώσει έμφαση στην απαξίωση του Γάλβα από τις γερμανικές λεγεώνες και την ηγετική ανικανότητα του Φλάκκου να επιβληθεί σε αυτούς, αναφέρει τις πράξεις των στρατιωτών και την εσωτερική αντίθεση που τις διέπει (Γάλ185

Beck 2000: 26.
Οι Little & Ehrhardt (1994: 69) δίνουν τα παραδείγματα του Αυγούστου (Σουητ.Aug.56.2), ο οποίος, όταν συζητούσε για το αν αποδώσει αξίωμα στους γιου τους, απαντούσε: «Si merebuntur» και του
Νέρωνα (Σουητ.Ner.10.2), ο οποίος, όταν του αποδίδονταν τιμές από τη Σύγκλητο, έλεγε: «Cum
meruero».
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Christoforou 2017: 7.
186

64

β.22.3). Όταν ο Φλάκκος τους κάλεσε να ορκιστούν, οι στρατιώτες πλησίασαν (προσελθόντες), διέλυσαν (κατέσπασαν) τα ομοιώματα του Γάλβα, ορκίστηκαν πίστη στη
Σύγκλητο και τον ρωμαϊκό λαό και διασκορπίστηκαν (διελύθησαν). Έτσι, ο Πλούταρχος σχηματίζει μια νοητική εικόνα συσπείρωσης και ύστερα διασκορπισμού με πυρήνα την καταστροφή των ομοιωμάτων του Γάλβα.
Ο Πλούταρχος σχολιάζει ότι οι αξιωματικοί τους φοβήθηκαν, μήπως η άρνηση
στο πρόσωπο του Γάλβα (ἀναρχίαν) σήμαινε επανάσταση. Η ίδια η λέξη ἀναρχία που
χρησιμοποιεί ο βιογράφος σήμαινε στην αρχαιότητα την ανομία και και την απουσία
ατόμου στη θέση εξουσίας.188 Η πρώτη σημασία ταιριάζει στη συμπεριφορά των
στρατιωτών, των οποίων η πράξη εναντίον των ομοιωμάτων του αυτοκράτορα δηλώνει την πλήρη απαξίωση της ύψιστης εξουσίας. Η δεύτερη όμως, αν τη χρησιμοποιεί
έτσι ο Πλούταρχος, ταιριάζει περισσότερο στον Φλάκκο, ο οποίος δεν αναφέρεται
καθόλου σε όλο αυτό το επεισόδιο παρά μόνο στην αρχή που τους συγκάλεσε για να
ορκιστούν. Επομένως, ο Φλάκκος χαρακτηρίζεται ως ένας αφανής διοικητής· όλη την
ενεργητική στάση έχουν οι στρατιώτες.
2.α.5.δ Οι δευτεραγωνιστές θύματα του Γάλβα
2.α.5.δ.1 Κιγγώνιος Βάρρων και Μιθριδάτης Πόντου
Ο Κιγγώνιος Βάρρων ήταν ήδη συγκλητικός και στα τέλη του 68 είχε οριστεί ύπατος (consul designatus), σύμφωνα με τον Τάκιτο (Ann.14.45 και Hist.1.6.4).189 Ήταν εκείνος που είχε γράψει την ομιλία που επρόκειτο να εκφωνήσει ο Νυμφίδιος
(Γάλβ.14.4). Ο Γάλβας, όταν πληροφορήθηκε τη συνωμοσία που είχε στήσει ο Νυμφίδιος, διέταξε να θανατωθούν όλοι, όσοι είχαν πάρει μέρος σε αυτήν και δεν είχαν
σκοτωθεί από τους πραιτοριανούς το βράδυ του φόνου του Νυμφιδίου (Γάλβ.15.1)
για την παραπάνω αιτία.
Μαζί με αυτόν θανατώθηκε και ο Μιθριδάτης του Πόντου, ο οποίος είχε οριστεί
βασιλιάς του Βοσπόρου από τον Κλαύδιο και, όταν αργότερα προσπάθησε να ανεξαρτητοποιηθεί και δεν τα κατάφερε, παραδόθηκε και μεταφέρθηκε στη Ρώμη.190
Προηγουμένως (Γάλβ.13.4), ο Μιθριδάτης ήταν ένας από τους πολλούς που χλεύαζαν
(καταγέλων) την αδράνεια του Γάλβα μιλώντας κοροϊδευτικά (ἐπισκώπτων) για την

Βλ. Ηρόδ.Ἱστ.9.23, Αριστ.Ἀθ.Πολ.13.1.
Damon 2003: 108.
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Βλ. Τάκ.Ann.12.15-21 και Δίων 60.8.2. Little & Ehrhardt 1994: 62. Τίποτα περαιτέρω δεν είναι για
αυτόν γνωστό για την περίοδο 49-68
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φαλάκρα και τις ρυτίδες του Γάλβα. Ο Πλούταρχος παραθέτει σε πλάγιο λόγο όσα
έλεγε ο Μιθριδάτης: όσοι οι Ρωμαίοι δεν έβλεπαν τον Γάλβα τον θεωρούσαν ανώτερο
(τίνά), μόλις όμως τον έβλεπαν θα καταλάβαιναν τι ντροπή (ὄνειδος) θα είχαν οι μέρες κατά τις οποίες θα ονομαζόταν ο Γάλβας Καίσαρας.
Τα εξωτερικά αυτά γνωρίσματα του Γάλβα παραδίδονται και από τον Σουητώνιο
(Galb.21), μόνο που ο Ρωμαίος βιογράφος προσθέτει την παραμορφωτική αρθρίτιδα
των άνω και κάτω άκρων, τη γαμψή μύτη, το μέτριο ύψος, τα μπλε μάτια και κάποιον
όγκο μάλλον στην δεξιά πλευρά του σώματός του. Πιθανόν ο Πλούταρχος δεν ήθελε
να δώσει όλες αυτές τις πληροφορίες για την εξωτερική εμφάνιση του Γάλβα, ώστε
να μην ταυτιστεί με τον Φλάκκο, με τον οποίο είχαν τον ίδιο τύπο αρθρίτιδας
(βλ.2.α.5.γ). Ο Πλούταρχος τοποθετεί στο στόμα του Μιθριδάτη τον χλευασμό του
Γάλβα από ορισμένους Ρωμαίους. Ο Τάκιτος (Hist.1.7.16-18) όμως αναφέρει ότι το
συνήθειο της λοιδορίας ύστερα από συγκρίσεις των εξωτερικών εμφανίσεων (forma
ac decore corporis) είχε ο όχλος (vulgi). Φυσικά η καλή εξωτερική εμφάνιση είναι
δείγμα εσωτερικού σθένους,191 ο Νέρων, αν και νεότερος, δεν ήταν καλύτερος του
Γάλβα.
Η σύγκριση με την εκδοχή του Τακίτου είναι διαφωτιστική. Στον βιογράφο οἱ
πολλοὶ είναι εκείνοι που χλεύαζαν τον Γάλβα, όπως ο vulgus στον Τάκιτο, όμως τις
ακριβείς κατηγορίες τοποθετεί στο στόμα του Μιθριδάτη, ενός ανθρώπου που εκτός
του ότι προσπάθησε να εξεγερθεί εναντίον των Ρωμαίων, ήταν γεμάτος αυτοπεποίθηση και συχνά έφτανε στην αναίδεια, σύμφωνα με τον ιστορικό (Ann.12.21). Ο Μιθριδάτης ήταν γνωστός στους αναγνώστες του Πλουτάρχου και δεν χρειάζονταν περαιτέρω λεπτομέρειες. Ένας χαρακτήρας, όπως αυτός που περιγράφει ο Τάκιτος, σίγουρα θα εκστόμιζε τέτοιου είδους συκοφαντίες και θα αποτελούσε πρόβλημα για τον
Γάλβα, για αυτό τον εκτέλεσε πιθανότατα. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Γάλβ.15.1),
η κίνηση αυτή του Γάλβα θεωρήθηκε (ἔδοξε) παράνομη, αν και δίκαιη, δηλαδή να
θανατωθούν άνδρες όχι ασήμαντοι (οὐκ ἄσημοι) χωρίς δίκη, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του λαού (δημοτικῶς). Ο Πλούταρχος παραμένει ουδέτερος απέναντι σε αυτά τα
δύο πρόσωπα, αφού δεν τα χαρακτηρίζει άμεσα. Η εκτέλεσή τους φωτίζει αρνητικά
τον Γάλβα, επειδή προέβη σε μια άνομη πράξη, όμως τον φωτίζει και θετικά λόγω
του ότι ήταν δίκαιο.
Wardman 1967: 414. Πρβ. ενδεικτικά την περιγραφή του Αυτόλυκου από τον Ξενοφώντα, όπου τα
εσωτερικά και εξωτερικά γνωρίσματα του χαρακτήρα γίνονται έκδηλα από την ομορφιά του (Συμπ.1.10).
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2.α.5.δ.2 Κλώδιος Μάκρος και Φοντήιος Καπίτων
Ο Κλώδιος Μάκρος ήταν διοικητής της λεγεώνας III Augusta στην Αφρική, την
οποία μετονόμασε σε liberatrix και σχημάτισε άλλη μία, την I Macriana Liberatrix.
Όταν επαναστάτησε κατά του Νέρωνα, έκοψε νομίσματα, πάνω στα οποία αυτοπροσδιοριζόταν propraetore Africae και ισχυριζόταν ότι ενεργούσε βάσει της Συγκλήτου.
Σύμφωνα με τα όσα παραθέτει ο Πλούταρχος, ο Κλώδιος είχε αποκόψει την τροφοδοσία της Ρώμης, κρατώντας τα σιτοφόρα πλοία.192
Όταν όλοι σχεδόν προσχωρούσαν στον Γάλβα, ο Μάκρος στη Λιβύη ενεργούσε
ιδιοτελώς (αὐτὶ καθ’ ἑαυτοὺς ἔπραττον) (Γάλβ.6.1-2). Ο Μάκρος ήταν απασχολημένος
σε λεηλασίες (ἐν ἁρπαγαῖς πραγμάτων γεγονώς) και φόνους εξαιτίας της βαναυσότητας (δι’ ὠμότητα) και της απληστίας (πλεονεξίαν). Φαινόταν, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ότι αμφιταλαντευόταν μεταξύ της αδυναμίας του να κρατήσει ή να παραιτηθεί
από το αξίωμά του. Ο βιογράφος δεν διστάζει καθόλου να χαρακτηρίσει έμμεσα τον
Μάκρο ως ιδιοτελή μέσω της αναφοράς στις φιλοχρήματες και βάναυσες πράξεις του.
Ο Μάκρος εμφανίζεται ξανά, όταν ο Γάλβας αποφασίζει την εκτέλεση των συνωμοτών του Νυμφιδίου και δεν χαρακτηρίζεται καθόλου· ο Πλούταρχος απλώς αναφέρει ότι εκτελέστηκε από τον Τρεβώνιο193 με διαταγή του Γάλβα. Ο Φοντήιος Καπίτων, εμφανίζεται στο ίδιο πλαίσιο. Αυτός ήταν ύπατος το 67 και διοικητής των λεγεώνων της Κάτω Γερμανίας το 68, όπου ορίστηκε πιθανότατα για να αντικαταστήσει
έναν από τους δύο Σκριβωνιανούς μαζί με τον Βεργίνιο Ρούφο (βλ.1.α).194 Ο Καπίτων εκτελέστηκε από τον Βάλη (βλ.1.γ) στη Γερμανία (Γάλβ.15.2). Ο Γάλβας προφασιζόταν ότι τους φοβόταν, επειδή αυτοί είχαν στρατιωτική ισχύ.
Ο Πλούταρχος επιλέγει να αποκρύψει τα αρνητικά χαρακτηριστικά του Καπίτωνα
και να αποδώσει τη δολοφονία του σε φόβο του Γάλβα. Από την άλλη στον Τάκιτο
(Hist.1.7.4-13), ο οποίος αναφέρει την πλεονεξία (avaritia) και τη λαγνεία (libidine)
του Καπίτωνα,195 αυτός δεν σκόπευε να αποστατήσει από τον Γάλβα, αλλά παρακινούταν από τους διοικητές Βάλη και Κορνήλιο Ακουίνο. Όταν αυτοί κατάλαβαν ότι
Little & Ehrhardt 1994: 50· Κεσίσογλου 1984: xxxiv υπ.3, 83-84· Brunt 1959: 537.
Ο Τρεβώνιος Γαρουτιανός ήταν επίτροπος Αφρικής, σύμφωνα με τον Τάκιτο (Hist.1.7.3). Ωστόσο,
ο ιστορικός αναφέρει ότι ένας από τους δολοφόνους του Μάκρου ήταν ένας εκατόνταρχος Παπύριος
(Hist.4.49.27). Δεν ξεχώρισα τον Τρεβώνιο σε άλλη ενότητα, διότι δεν αναφέρεται τίποτα άλλο για
αυτόν τον χαρακτήρα από τον βιογράφο. Η διαφοροποίηση στο όνομα του εκτελεστή μπορεί να οφείλεται στην επιλογή των δύο συγγραφέων, αν η «κοινή πηγή» αμφιταλαντευόταν μεταξύ των δύο.
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Little & Ehrhardt 1994: 64· Κεσίσογλου 1984: 36 υπ.1.
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Οι συγκεκριμένοι ηθικοί δείκτες αποδίδονταν συχνά σε επαναστάτες της Ρώμης, σύμφωνα με τη
Damon (2003: 112).
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δεν πειθόταν ο Καπίτων, τον σκότωσαν χωρίς να το γνωρίζει ο Γάλβας, με την πρόφαση ότι σχεδίαζε να επαναστατήσει κατά του αυτοκράτορα. Ο Γάλβας συμφώνησε
με αυτήν την πράξη εξαιτίας είτε του ευμετάβολου του χαρακτήρα του (mobilitate
ingenii), είτε λόγω της αποφυγής ενδελεχούς έρευνας (an ne altius scrutaretur) της
κατάστασης στην Κάτω Γερμανία.
Η εκδοχή είναι διαφορετική στον Δίωνα (64.2.3), ο οποίος χαρακτηρίζει έμμεσα
τον Καπίτωνα επηρμένο: ο Καπίτων, όταν κάποιος είχε έρθει για να δικαστεί μπροστά του, του ζήτησε να μιλήσει μπροστά στον Καίσαρα, δηλαδή στον ίδιο. Όταν ο
Γάλβας πληροφορήθηκε την έκφραση που χρησιμοποίησε ο Καπίτων, τον εκτέλεσε.
Η αφήγηση του Πλουτάρχου, σε αντίθεση με τους άλλους δύο συγγραφείς, δεν τονίζει την εκδικητικότητα του Γάλβα, αλλά τον αναδεικνύει ως έναν φοβισμένο γέροντα.
Ωστόσο ο βιογράφος παραλείπει να αναφέρει ότι με την εκτέλεση του Καπίτωνα έμεινε η θέση κενή και έστειλε τον Βιτέλλιο να τον αντικαταστήσει στην Κάτω Γερμανία.196 Άρα οι δύο αυτοί χαρακτήρες, αν και δεν χαρακτηρίζονται καθόλου από τον
Πλούταρχο, φωτίζουν αρνητικά τον Γάλβα, διότι οι εκτελέσεις τους αποδίδονται στον
φόβο του αυτοκράτορα.
2.α.5.δ.3 Πετρώνιος Τουρπιλιανός
Ο Πετρώνιος Τουρπιλιανός διετέλεσε ύπατος και κυβερνήτης της Βρετανίας. Το
65 πήρε τα εμβλήματα του θριάμβου (ornamenta triumphalia) για τη συμβολή του
στην πάταξη της συνωμοσίας του Πείσωνα εναντίον του Νέρωνα και μετά στάλθηκε
να διοικεί τις μονάδες που θα κινούνταν εναντίον των Γαλατών επαναστατών το
68.197 Λίγο μετά την άφιξη του Γάλβα στη Ρώμη, ο ίδιος διέταξε την αυτοκτονία
(ἀποθανεῖν κελευσθείς) του Τουρπιλιανού, ενός πρώην υπάτου και πιστού του Νέρωνα, πράξη που δυσαρέστησε (ἠνίασεν) ακόμη περισσότερο (ἔτι δὲ μᾶλλον) τους πάντες. Η δυσαρέσκεια αυτή οφειλόταν, σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς που αποδίδει ο Πλούταρχος στον Τουρπιλιανό (Γάλβ.15.2), στο ότι ήταν ένας ανυπεράσπιστος
και ανίσχυρος (ἄνοπλον) γέροντας, στον οποίο δεν δόθηκε η άδεια να υπερασπιστεί
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Greenhalgh 1975: 29.
Brunt 1959: 540. Βλ. Τάκ.Ann.14.29, 14.39, 15.72 και Δίων 63.27.1a.
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τον εαυτό του (λόγου μεταλαβεῖν οὐδὲν ἐκώλυεν), παρά τις υποσχέσεις για μετριότητα
του Γάλβα,198 η οποία ήταν η πιο σημαντική αρετή, σύμφωνα με την Bucher-Isler.199
Τον Πλούταρχο δεν τον ενδιαφέρει, αν ο Τουρπιλιανός είχε αδικήσει ή όχι, γιατί
το ξεκαθαρίζει ήδη, όταν τον εισάγει στην αφήγηση· τον ενδιαφέρει μόνο ότι θανατώθηκε χωρίς να δικαστεί ή να περάσει από ακρόαση. Νομίζω ότι ο βιογράφος συμφωνεί με τα λαϊκά συναισθήματα. Ο Τουρπιλιανός είχε θανατωθεί, επειδή, όπως δηλώνει ο Πλούταρχος, δεν είχε προδώσει τον Νέρωνα (δεν τον ονομάζει ο Πλούταρχος) και για αυτό ήταν μισητός, ούτε τον είχε μισήσει ούτε είχε συμμετάσχει σε κάποια από τις αδικίες του (ἄλλο δὲ μηδ’ ἓν μέγα συναδικήσας) (Γάλβ.17.3). Έτσι ο βιογράφος φέρνει σε αντίστιξη τον Τουρπιλιανό με τον Τιγγελίνο (εἶτα Τουρπιλιανὸς
μέν…ὁ δὲ [Τιγγελίνος]), αλλά και τους θανατοποινίτες Ήλιο, Πολύκλειτο, Πετίνο και
Πατρόβιο· ο Τιγελλίνος έπρεπε να θανατωθεί και δεν εκτελέστηκε, ο Τουρπιλιανός
έπρεπε να ζήσει, αλλά διατάχθηκε σε αυτοκτονία και οι υπόλοιποι έπρεπε να πεθάνουν εξαιτίας της πονηρίας τους και έγινε.
2.α.5.δ.4 Ήλιος, Πολύκλειτος, Πετίνος και Πατρόβιος
Τον Ήλιο είχε αφήσει ο Νέρων διοικητή της Ρώμης, όταν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα το 66-67 , και του είχε δώσει το δικαίωμα ζωής και θανάτου στους υπηκόους
του. Ο Πολύκλειτος είχε σταλεί στη Βρετανία να καταστείλει τις αναταραχές μετά
την επανάσταση της Βοαδικείας, όπου, αν και πέτυχε στην αποστολή του, οι εχθροί
τον αντιμετώπιζαν με λοιδορία. Όταν επέστρεψε στη Ρώμη τη λεηλατούσε μαζί με
τον Ήλιο. Το όνομα Πετίνος δεν αναφέρεται σε καμία άλλη πηγή, όμως ίσως πρόκειται, σύμφωνα με τον Κεσίσογλου, για τον Βατίνιο που ήταν στενός συνεργάτης του
Νέρωνα, σύμφωνα με τον Τάκιτο (Hist.1.37.23).200 Ο Πατρόβιος ήταν ένας από τους
διασκεδαστές του Αρμένιου βασιλιά Τιριδάτη στους Πουτεόλους σε πολυτελείς αγώνες που είχε οργανώσει ο Πατρόβιος.201
Αυτοί εκτελέσθηκαν με διαταγή του Γάλβα (Γάλβ.17.1). Ο Πλούταρχος, εκτός
του ότι τους συμπεριλαμβάνει ανάμεσα στους ανάξιους (πονηρούς), παραθέτει και

Σύμφωνα με τον Κεσίσογλου (1984: 99), η συγκεκριμένη αναφορά του Πλουτάρχου μπορεί να είναι ένας υπαινιγμός στα προπαγανδιστικά συνθήματα του Γάλβα που αναγράφονταν στα σωζόμενα
νομίσματα της περιόδου, όπως π.χ. AEGUITAS, δηλαδή επιείκεια ή και δικαιοσύνη.
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Bucher-Isler 1972: 16.
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Damon 2003: 178· Κεσίσογλου 1984: 100· Greenhalgh 1975: 42.
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Βλ. για τον Ήλιο: Δίων 63.12.1-3· για τον Πολύκλειτο: Τάκ.Ann.14.39 και Δίων 63.12.3· για τον
Πατρόβιο: Δίων 63.3.
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την άποψη του λαού: επικρότησε (ἐκρότει) την κίνηση αυτή και, όταν περνούσαν τους
θανατοποινίτες από το Forum, φώναζαν (ἐβόα) ότι ήταν μια όμορφη (καλήν) και θεάρεστη (θεοφιλῆ) πομπή. Ο Πλούταρχος, λοιπόν, επιλέγει αυτούς τους χαρακτήρες που
έβλαψαν περισσότερο τον Ρωμαϊκό λαό χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες για
τα προηγούμενα κακουργήματά τους, τα οποία άλλωστε ήταν γνωστά στους αναγνώστες του Πλουτάρχου· μόνο το ότι τους χαρακτηρίζει πονηροὺς και παρουσιάζει την
ευχαρίστηση του λαού αρκεί.
2.α.5.ε Οι δευτεραγωνιστές στα επεισόδια της υιοθεσίας του
2.α.5.ε.1 Πείσων
Ο Λεύκιος Καλπούρνιος Πείσων Λικινιανός, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας,
ήταν εκείνος που επέλεξε ο αυτοκράτορας για διάδοχο, όταν έφτασα τα νέα των αυξανόμενων δυνάμεων του Βιτελλίου. Ο Γάλβας θεώρησε ακατάλληλους τον Δολαβέλλα και τον Όθωνα (οὐδέτερον ἐδοκίμαζεν) για να επιλέξει έναν από τους δύο ως
διάδοχό του (Γάλβ.23.1). Η απόφασή του ήταν ξαφνική (ἄφνω): ανακάλεσε τον Πείσωνα, ο οποίος ήταν εξόριστος πιθανόν από τον Νέρωνα202 και γιος του Κράσσου και
της Σκριβωνίας που είχαν εκτελεστεί από τον Κλαύδιο το 46 για πιθανή συνωμοσία
εναντίον του μαζί με τον γιο τους Πομπήιο, σύζυγο της κόρης τους αυτοκράτορα, Αντωνίας. Ο Πλούταρχος αναφέρει λανθασμένα ότι τους γονείς του Πείσωνα εκτέλεσε
ο Νέρων· ενδεχομένως ο βιογράφος να θέλει απλώς να προσθέσει άλλο ένα στα εγκλήματα του πρώην αυτοκράτορα ή σύγχυσε την πηγή που ανέφερε τον θάνατο του
Κράσσου, αδερφού του Πείσωνα, το 64.203 Με την αναφορά του όμως στους γονείς, ο
βιογράφος χαρακτηρίζει τον Πείσωνα ως ευγενή.204
Ο Πλούταρχος χαρακτηρίζει τον Πείσωνα ως έναν νέο που μέσα στη φυσική του
κλίση προς κάθε αρετή, ήταν πιο εμφανή τα γνωρίσματα της ευπρέπειας και της σοβαρότητας (ἐν τῇ πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν εὐφυΐᾳ τὸ κόσμιον καὶ αὐστηρὸν ἐμφανέστατα
ἔχοντα) (Γάλβ.23.2), ενώ μέσω της αναφοράς στους γονείς του Πείσωνα εξαίρει την
ευγενική του καταγωγή.205 Η χρήση του ουσιαστικού εὐφυΐᾳ που δηλώνει τα εκ φύσεως θετικά γνωρίσματα του χαρακτήρα και του κόσμιον που δηλώνει τη μεθοδικόΒλ. Τάκ.Hist..21, 1.38, 1.48.
Little & Ehrhardt 1994: 75· Κεσίσογλου 1984: 103.
204
Στο συγκεκριμένο σημείο αναδεικνύεται και το αναγνωριστικό ενδιαφέρον του Πλουτάρχου για τις
μεγάλες οικογένειες της Ρώμης, όπως στους Παράλληλους Βίους. Βλ. Pelling 2002: 219.
205
Ο Σουητώνιος (Galb.17) αναφέρεται απλώς στη συμπάθεια του Γάλβα προς τον Πείσωνα λόγω της
ευγενικής του καταγωγής (nobilem egregiumque).
202
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τητα της συμπεριφοράς206 μετατρέπουν τον Πείσωνα σε εξιδανικευμένο πρότυπο. Ο
βιογράφος βέβαια δεν φαίνεται γενικότερα να εκτιμά θετικά τις αυτοκρατορίες που
βασίζονται στην υιοθεσία του καλύτερου, όπως παρατηρεί ο Aalders.207 Ο Πλούταρχος τοποθετεί την ανακοίνωση του διαδόχου απευθείας στο στρατόπεδο των πραιτοριανών,208 ενώ ο Τάκιτος (Hist.1.14) σε συμβούλιο που απαρτιζόταν από τους Γάλβα,
Πείσωνα, Βίνιο, Κέλσο, Δουκήνιο Γέμινο. Ο Τάκιτος (Hist.1.14.2) αναφέρεται στην
αρχαιοπρεπή εξωτερική εμφάνιση και συμπεριφορά του Πείσωνα (vultu habituque
moris antiqui).
Στον λόγο που εκφωνεί ο αυτοκράτορας για να ανακοινώσει την επιλογή του εξαίρει τα θετικά χαρακτηριστικά του Πείσωνα: την καταγωγή από τους οίκους των
Πομπήιου, Κράσσου, Σουλπικίου και Λουτατιανού, τον χαρακτήρα και τον πατριωτισμό (praeclara indoles tua et amor patriae), την ώριμη ηλικία και τον πρότερο έντιμο
βίο (ea aetas tua quae cupiditates adulescentiae iam effugerit) (Hist.1.15). Ο ίδιος
(Hist.1.17) σχολιάζει ότι ο Πείσων φαινόταν ατάραχος και χωρίς έπαρση (nullum
turbati aut exultantis animi motum), ενώ η απάντησή του (δεν παρατίθεται από τον
ιστορικό) διακρίθηκε για την ευλάβεια (reverens) προς τον πατέρα και αυτοκράτορα
και τη μετριοφροσύνη (moderatus). Ούτε ο χαρακτήρας του μεταβλήθηκε, ούτε η εμφάνισή του, πράγμα που δείχνει ότι είχε την ικανότητα παρά την επιθυμία να κληρονομήσει την αυτοκρατορία. Ο Δίων (64.5.1) σημειώνει με την καλή καταγωγή τα ηθικά του γνωρίσματα (εὐγενῆ ἐπιεικῆ φρόνιμον).
Την ώρα της ανακοίνωσης του διαδόχου στο πραιτοριανό στρατόπεδο (Γάλβ.23.3)
οι παρόντες θαύμασαν και τη φωνή και την όψη του Πείσωνα, ο οποίος δεχόταν αυτήν την τιμή (χάριν), επειδή ήταν ατάραχος (ἀνεμπλήκτως), όμως όχι απαθής (οὐ μὴν
ἀναισθήτως). Ο Πλούταρχος δεν αναφέρεται στην εξωτερική εμφάνιση του Πείσωνα
ούτε στη μετέπειτα συμπεριφορά του, όπως ο Τάκιτος. Αντίθετα, ο βιογράφος χρησιμοποιεί την αταραξία, με την οποία αντιμετωπίζει ο Πείσων την αλλαγή της τύχης
του σαν κάποιος άλλος φιλόσοφος,209 για να τον χαρακτηρίσει, σε συνδυασμό με το
γνώρισμα της ευγενικής καταγωγής και της ενάρετης ζωής που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ο Πλούταρχος συμπυκνώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που κέρδισαν
τον Γάλβα, ώστε να τον επιλέξει για διάδοχό του, αν και ο Πείσων ήταν άπειρος πο206

Bucher-Isler 1972: 16, 18.
Aalders 1982: 43.
208
Flacelière & Chambry 1979: 137. Η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου του 69.
209
Στο Περὶ εὐθυμίας (467D) ο Πλούταρχος παρουσιάζει τη μεταβολή της τύχης ως το βήμα προς την
αταραξία της ψυχής, δηλαδή τη φιλοσοφία.
207
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λιτικά και στρατιωτικά εξαιτίας του ότι δεν είχε αναλάβει κανένα αξίωμα, επειδή ήταν εξόριστος (γεγονός που δεν αναφέρει καθόλου ο βιογράφος).
Παρακάτω, όταν γίνεται γνωστή η συνωμοσία του Όθωνα στον Γάλβα, ο Πείσων
πηγαίνει να συναντήσει την κοόρτη που είχε υπηρεσία εκείνη τη μέρα στο παλάτι
(Γάλβ.25.4). Ο Πλούταρχος δεν παραθέτει την ομιλία που εκφώνησε ο Πείσων στους
πραιτοριανούς, στον οποίο, σύμφωνα με τον Τάκιτο (Hist.1.29.10-1.30),210 ισχυρίστηκε ότι, αν προέβαιναν σε αιματηρές μάχες, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο είτε
κέρδιζαν αυτοί είτε οι άλλοι, διότι θα είχαν διαπραχθεί σφαγές Ρωμαίων (quod aeque
apud bonos miserum est, occidere). Θεώρησε επίσης την υιοθεσία του αιώνια εκεχειρία (ut ne post Galbam quidem bello locus esset). Η ομιλία φαίνεται προφητικός· όλα
αυτά όντως θα συμβούν μεταξύ Όθωνα-Βιτέλλιου. Στην ίδια ομιλία ο Πείσων απαρίθμησε τα αρνητικά γνωρίσματα (vitia) του Όθωνα αναφερόμενος σε προσποίηση
της φιλίας του προς τον Γάλβα: η θηλυπρεπής κορμοστασιά και ενδυμασία, το περπάτημα, ο κεκαλυμμένος συβαριτισμός, οι μοιχείες και οι έχθρες, η ακόλαστη ζωή με
γυναίκες ελευθέρων ηθών.211
Ο Πείσων αναφέρεται τελευταία φορά μετά τον αποκεφαλισμό του Γάλβα. Στον
Πείσωνα δόθηκε η ευκαιρία να ξεφύγει και να βρει καταφύγιο στον ναό της Vesta
(Γάλβ.27.4), μπροστά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε από τον Μούρκο (βλ. 2.α.5.ζ.3
και 2.α.5.ζ.4). Πρόκειται σίγουρα για μια ανίερη πράξη, αν και ο χώρος δεν ήταν καθαγιασμένος, σύμφωνα με τον Αύλο Γέλλιο (Noct.Att.14.7.7). Το κεφάλι του Πείσωνα δόθηκε στη γυναίκα του, Βερανία (βλ.2.γ.1)212 ύστερα από πολλές παρακλήσεις
(Γάλβ.28.2). Ο Όθων, ενδεχομένως σεβόμενος τον πατέρα της Βηρανίας, Κόιντο Βεράνιο ο οποίος είχε διατελέσει ύπατος επί Κλαυδίου και διοικητής της Βρετανίας επί
Νέρωνα,213 επέτρεψε την ανάκτησή του. Ο Πλούταρχος πιθανόν τον χαρακτηρίζει
έμμεσα ως δειλο: ο Πείσων δεν έμεινε να υπερασπιστεί τον Γάλβα, αλλά βρήκε άσυλο σε έναν ναό. Επομένως, η τεχνική χαρακτηρισμού στο συγκεκριμένο επεισόδιο
είναι η αναφορά στον χώρο της σφαγής. Επιπροσθέτως, εδώ ενδεχομένως υποδηλώ-

Για την ομιλία του Πείσωνα στον Τάκιτο, βλ. Damon 2003: 159-162.
Τάκ.Hist.1.30: habitune et incessu an illo muliebri ornatu mereretur imperium? falluntur quibus
luxuria specie liberalitatis imponit: perdere iste sciet, donare nesciet. stupra nunc et comissationes et
feminarum coetus volvit animo: haec principatus praemia putat, quorum libido ac voluptas penes ipsum sit, rubor ac dedecus penes omnis;
212
Ο Τάκιτος (Hist.1.47.10) προσθέτει και τον αδερφό της Σκριβωνιανό.
213
Little & Ehrhardt 1994: 82. Βλ. επίσης Τάκ.Ann.12.5 και Agr.14.
210
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νεται και η λανθασμένη απόφαση του Γάλβα: επέλεξε κάποιον που φαίνεται να ήταν
απειροπόλεμος και δειλός.
2.α.5.ε.2 Όθων
Ο Όθων εισάγεται στον βίο του Γάλβα ως ένας εκ των υποψηφίων για την υιοθεσία, όχι άσημος (ἀφανής) στη γενιά, αλλά διεφθαρμένος από την πολυτελή ζωή (τρυφῇ) και την αγάπη για τις σωματικές απολαύσεις (φιληδονίαις) από τότε που ήταν ακόμη παιδί τόσο, όσο λίγοι Ρωμαίοι, σύμφωνα με τον Πλούταρχο. Αμέσως μετά ο
βιογράφος χρησιμοποιεί έναν στίχο από την Ἰλιάδα (Γ.329), σε συνδυασμό με μια
παραβολική πρόταση (ὡς δὲ τὸν Ἀλέξανδρον214 Ὅμηρος «Ἑλένης πόσιν ἠϋκόμοιο»). Ο
ίδιος επεξηγεί κατά κάποιο τρόπο την παράθεση του ομηρικού στίχου: ο Όμηρος ονόμαζε τον Πάρη το ταίρι της ομορφομαλλούσας Ελένης, επειδή αυτός δεν είχε τίποτα φημισμένο από μόνος του (μηδὲν ἔχοντα πρὸς δόξαν ἄλλο), αλλά έπαιρνε από τη
σεμνότητα (σεμνύνων) της Ελένης. Έτσι (οὕτως) και ο Όθων ήταν περιβόητος στη
Ρώμη για τον γάμο του με την Ποππαία215. Ο Πλούταρχος δείχνει ότι και στις δύο
περιπτώσεις η γυναίκα είναι αυτή που φέρει μια φήμη, η οποία με τη σειρά της μεταφέρεται στον άνδρα· για τον Όθωνα αυτή η φήμη προφανώς ήταν αρνητική. Ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί αυτά τα δύο στοιχεία για να χαρακτηρίσει τον Όθωνα μέσω της
φήμης που απέκτησε από τη σχέση του με την Ποππαία και για να εισαγάγει το ἀνέκδοτο για το ερωτικό τρίγωνο που είχε σχηματιστεί μεταξύ αυτού, της Ποππαίας και
του Νέρωνα (Γάλβ.19.2-5).
Ο Όθων εμφανίζεται ξανά στο ἀνέκδοτο για το ερωτικό τρίγωνο μεταξύ αυτού,
του Νέρωνα και της Ποππαίας. Η εκδοχή του Πλουτάρχου είναι ότι ο Νέρων, από
φόβο προς τη μητέρα του και σεβασμό προς τη σύζυγό του, δεν πλησίαζε την Ποππαία, με την οποία ήταν ερωτευμένος, και έστειλε τον Όθωνα να την προσεγγίσει
(πειρῶντα) ενώ αυτή ήταν παντρεμένη με τον ιππέα, πραιτοριανό έπαρχο και ύπατο
επί Κλαυδίου, Ρούφριο Κρισπίνο216. Ο Πλούταρχος διακόπτει σε αυτό το σημείο το
Ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί το εναλλακτικό όνομα του Πάρη.
Η Ποππαία δεν συμπεριλαμβάνεται σε ξεχωριστή ενότητα, διότι αποτελεί χαρακτήρα ἀνέκδοτου,
δεν φωτίζει το πρωταγωνιστή Γάλβα, αλλά τον Όθωνα. Αυτή ήταν κόρη του Τίτου Όλλιου, το όνομά
της είχε πάρει από τον παππού της. Τη διέκρινε φιλοδοξία που την κατηύθυνε από τον έναν εραστή
στον άλλον. Βλ. Greenhalgh 1975: 33-34.
216
Little & Ehrhardt 1994: 70· Κεσίσογλου 1984: 46 υπ.4. Ο Κρισπίνος καθαιρέθηκε το 51 από την
Αγριππίνα και εξορίστηκε από τον Νέρωνα το 65 μετά τη συνωμοσία του Πείσωνα, σύμφωνα με τον
Τάκιτο (Ann.11.1.4, 12.42, 16.17), ενώ τον γιο του από την Ποππαία καταδίκασε ο Νέρων σε θάνατο
(Σουητ.Ner.35.5).
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ἀνέκδοτο και χρησιμοποιεί τη φιλία Όθωνα-Νέρωνα για να χαρακτηρίσει τους δύο
φίλους ταυτόχρονα: ο Νέρων είχε φίλο και έμπιστο σύντροφο (συμβιωτῇ) τον Όθωνα
εξαιτίας της υπερβολής του στη διασκέδαση (διὰ τὴν ἀσωτίαν), ενώ ο Νέρων επίσης
χαιρόταν να γίνεται αντικείμενο ειρωνείας από τον Όθωνα για τη μικροπρέπεια (μικρολογίαν) και τη συμπεριφορά που δεν άρμοζε σε ελεύθερο άνδρα (ἀνελευθερίαν).
Αυτές τις απόψεις στηρίζει ο βιογράφος μέσω του παιχνιδιού μεταξύ των δύο φίλων
που αφορούσε στην κατάβρεξη με μύρο με πολύπλοκους υδραυλικούς μηχανισμούς.
Ο Όθων πλησίασε την Ποππαία το 58217 για χάρη του Νέρωνα, την έκανε δική
του (προμοιχεύσας τῷ Νέρωνι καὶ διαφθείρας ταῖς εἰς ἐκεῖνον ἐλπίσιν) και την έπεισε
να αφήσει τον Κρισπίνο, με το σκεπτικό ότι θα κέρδιζε περισσότερο την εύνοια του
Νέρωνα (ταῖς εἰς ἐκεῖνον ἐλπίσιν). Το ειδύλλιο με τον αυτοκράτορα ενοχλούσε τον
Όθωνα (ἤσχαλλε), όταν παντρεύτηκε την Ποππαία, ενώ η ίδια δεν είχε κανένα πρόβλημα (οὐδ’ αὐτῆς ἀχθομένης) με την κόντρα (ζηλοτυπία) μεταξύ τους.
Ο Τάκιτος (Ann.13.45) παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή: ο Όθων την εντυπωσίασε ως νέος, ευφραντικός (luxu) και φίλος του Νέρωνα που ήταν, ενώ στον τελευταίο
επαινούσε την ομορφιά της, ώσπου ο αυτοκράτορας τη θέλησε και εκείνη ενέδωσε.
Επομένως, δεν παρουσιάζεται ως ένα σχέδιο του Νέρωνα που ακολουθεί πιστά ο
Όθων και πέφτει σε ερωτική παγίδα, όπως στην εκδοχή του Πλουτάρχου, αλλά ως
λάθος του.
Το ερωτικό τους τρίγωνο, όμως, οδήγησε σε ρήξη τους δύο άνδρες: ο Νέρων έδειξε ανοχή στον Όθωνα με την επιρροή του Λεύκιου Ανναίου Σενέκα218 και τον όρισε στρατηγό της Λυσιτανίας το 58/59 , όπου δεν θεωρήθηκε ούτε εχθρικός προς τους
πολίτες ούτε μισητός από αυτούς (Γάλβ.20.1).219 Ο Πλούταρχος παρουσιάζει την παραδοξότητα αυτής της αποστολής μέσω της χρήσης του σχήματος λιτότητας (οὐκ
ἄχαριν οὐδ’ ἐπαχθῆ), διότι ο Όθων είχε μόλις οριστεί ταμίας (quaestor), οπότε μέχρι
να οριστεί πραίτορας δεν θα μπορούσε να σταλεί ως στρατηγός στη Λυσιτανία.220 Για

Κεσίσογλου 1984: 46 υπ.3.
Little & Ehrhardt 1994: 71. Ο Σενέκας είχε εξοριστεί επί Κλαυδίου λόγω μοιχείας με την ανιψιά του
Ιουλία Λιβίλλα, όμως ανακαλέστηκε με την επιρροή της Αγριππίνας το 49 και έγινε διδάσκαλος του
Νέρωνα (Τάκ.Ann.12.8). Το 56 εκλέχτηκε ύπατος (suffectus consul) και πραιτοριανός έπαρχος με τον
Βούρρο με του οποίου τον θάνατο ο Σενέκας αποσύρθηκε από την πολιτική σκηνή, ώσπου το 65 με τη
συνωμοσία του Πείσωνα, ο Νέρων τον διέταξε σε αυτοκτονία.
219
Πρβ. Τάκ.Hist.1.13, Αnn.13.46 και Σουητ.Otho.3.2, οι οποίοι επαινούν ξεκάθαρα την στρατιωτική
του θητεία στη Λυσιτανία.
220
Little & Ehrhardt 1994: 71· Κεσίσογλου 1984: ΧΧΧΙΙΙ υπ.3, 48 υπ.4.
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τον ίδιο τον Όθωνα (εἰδώς) ήταν ένας τίτλος απλώς για καλόπιασμα (ὑποκόρισμα) και
προπέτασμα καπνού (παρακάλυμμα)221 για τη δεκαετή του εξορία.
Αυτός ο ανεπαίσθητος έπαινος μέσω της χρήσης του σχήματος λιτότητας δείχνει
την αμφιβολία του Πλουτάρχου για τις ικανότητες του Όθωνα, τις οποίες συζητά ο
βιογράφος στον Ὄθωνα, ενώ ο ψόγος που δηλώνεται από την κατηγορία για τρυφηλή
ζωή και μαλθακότητα του Όθωνα εντός και εκτός του παραπάνω ανεκδότου υποδηλώνει την αντικειμενική του στάση προς τον επικείμενο σφετεριστή.222 Παράλληλα,
αν σκεφτούμε ότι ο Πλούταρχος προτείνει τη σταδιακή και αργή ανέλιξη των πολιτικών στα Πολιτικὰ Παραγγέλματα (805F-806F), τότε το γεγονός ότι ο Όθων ανελίχθηκε από ταμίας σε διοικητή επαρχίας κατακρίνεται από τον βιογράφο. Αυτή η τεχνική,
δηλαδή του χαρακτηρισμού του Όθωνα ήδη στον Γάλβα, επιτρέπει στον Πλούταρχο,
σύμφωνα με την Jacobs, να απομονώσει τα αρνητικά χαρακτηριστικά του Όθωνα
στον προηγούμενο βίο και να αποκαλύψει μόνο τα θετικά στον δικό του.223
Ο Όθων, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ήταν ο πρώτος που προσχώρησε στον
Γάλβα, του έδωσε όσο ασήμι και χρυσάφι είχε για την κοπή νομισμάτων και του χάρισε ικανούς δούλους (Γάλβ.20.2). Επιπλέον, ταξίδευε μαζί με τον αυτοκράτορα στο
ίδιο μεταφορικό όχημα, του έδειχνε αφοσίωση (πιστὸς ἦν αὐτῷ) και φαινόταν ότι δεν
είχε λιγότερη πείρα στις στρατιωτικές και πολιτικές υποθέσεις (διδοὐς πεῖραν οὐδενὸς
ἧττον ἐδόκει πραγμάτων ἔμπειρος εἶναι). Χρησιμοποιώντας αυτό το σχήμα λιτότητας
ο Πλούταρχος μετριάζει τις ηγετικές ικανότητες του Όθωνα. Ταυτόχρονα, ο βιογράφος χτίζει το τραγικό μοτίβο της φιλίας θύτη και θύματος, το οποίο ισχυρίζεται ο
Selfa ότι εντοπίζεται στους Παράλληλους Βίους,224 που θα κορυφωθεί στο τέλος του
βίου.
Ο Πλούταρχος παρουσιάζει σταδιακά τη δημαγωγική συμπεριφορά του Όθωνα
στο ταξίδι της συνοδείας του Γάλβα προς τη Ρώμη (Γάλβ.20.3-4)· η δημαγωγία φαίνεται να χαρακτηρίζει αρνητικά τον Όθωνα, αφού ο ίδιος δεν επικαλείται όλα τα παρακάτω προσπαθώντας να κερδίσει την εύνοια του λαού απλώς, αλλά έχοντας ως
απώτερο στόχο την αυτοκρατορία.225 Από τους οικείους του Γάλβα, ο Όθων είχε εξαΟ Σουητώνιος (Otho 3.2) το σχολιάζει παρόμοια (sepositus est per causam legationis) και παραθέτει ένα δίστιχο που έλεγαν ειρωνικά σε βάρος του: «Cur Otho mentito sit, quaeritis, exsul
honore?/Uxoris moechus coeperat esse suae.» Από την άλλη ο Τάκιτος (Hist.1.13.17) χρησιμοποιεί τη
φράση: specie legationis.
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Beck 2000: 26.
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Jacobs 2018: 111 υπ.44.
224
Selfa 1997: 248.
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Aalders 1992: 30.
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γοράσει με δώρα και συναναστροφές την εύνοια του Βινίου και το σπουδαιότερο
(μάλιστα) τον άφηνε να έχει τα πρωτεία και να έρχεται πρώτος, ώστε να έχει αυτός τη
δεύτερη θέση. Έτσι, λίγο αργότερα, ο Βίνιος πρότεινε τον Όθωνα για διάδοχο στον
Γάλβα, αφού είχε συνάψει επιγαμία μαζί του (Γάλβ.21.1)· είχαν συμφωνήσει μόλις ο
Γάλβας τον ανακήρυττε διάδοχό του, ο Όθων θα παντρευόταν τη χήρα κόρη του Βινίου, Κρισπίνα.226
Ο Όθων δεν κινούσε τον φθόνο στον λαό, διότι προσέφερε τη βοήθειά του σε όσους το ζητούσαν και συμπεριφερόταν σε όλους ανεξαιρέτως φιλικά και ανθρώπινα
(παρἐχων εὐπροσήγορον ἑαυτὸν καὶ φιλάνθρωπον ἅπασι). Ιδίως η χρήση του επιθέτου
εὐπροσήγορος αποδεικνύει όχι μόνο την προσβασιμότητα που είχε ο κόσμος στον
Όθωνα, για να ζητά από αυτόν ό,τι ήθελε, αλλά και την καλοσύνη και την ευγένειά
του, ανεξάρτητα, αν αυτές χρησιμοποιούνταν δημαγωγικά. Επίσης, συνέβαλε στην
ανέλιξη στρατιωτών μέσω διαμεσολάβησης του ίδιου ή μέσω παρακλήσεων είτε προς
τον Βίνιο είτε προς τους απελεύθερους να απευθυνθούν στον αυτοκράτορα. Τέλος,
κάθε φορά που παρέθετε γεύμα στον Γάλβα, ο Όθων κέρδιζε την εύνοια (ἐδέκαζε)
από τους πραιτοριανούς με το να τους προσφέρει από ένα χρυσό νόμισμα. Ο Πλούταρχος, αν και χρησιμοποιεί την ευπροσηγορία και τη φιλανθρωπία του Όθωνα για να
τον χαρακτηρίσει όσον αφορά στην επιρροή του προς τον λαό, στο τέλος σχολιάζει
την τελευταία του τακτική και θεωρεί ότι ο Όθων προσποιείτο φιλία προς τον Γάλβα·
μια φιλία που κάλυπτε την καταστρεπτική και δημαγωγική του πολιτική (οἷς τιμᾶν
αὐτὸν ἐδόκει καταπολιτευόμενος καὶ δημαγωγῶν τὸ στρατιωτικόν).
Ο πλέον αναγορευμένος αυτοκράτορας Γάλβας δεν επρόκειτο να τον υιοθετήσει
παρά τη συμβουλή του Βινίου σκεπτόμενος πρώτα το δημόσιο συμφέρον και όχι το
ιδιωτικό. Ύστερα ήξερε (εἰδώς) ότι ο Όθων ζούσε άστατη ζωή (ἀκόλαστον…καὶ πολυτελῆ) και είχε πάρα πολλά χρέη εξαιτίας αυτής.227 Αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι
απόρροια της απόφασης του Γάλβα να υιοθετήσει τον Πείσωνα (βλ.2.α.5.ε.1) και της
παρουσίασης του Όθωνα που έχει κάνει ήδη ο Πλούταρχος με το ανέκδοτο για το ερωτικό τρίγωνο. Πιθανότατα για τους ίδιους λόγους ο Γάλβας τον θεώρησε ακατάλληλο, όπως και τον Δολαβέλλα (βλ.1.ε) (Γάλβ.23.1, ὧν οὐδέτερον ἐδοκίμαζεν αὐτός).
Όταν ο Όθων ακούει την ανακοίνωση, τα συναισθήματά του αποκαλύπτονται στο
πρόσωπό του (ἐπεφαίνετο πολλὰ σημεῖα τῇ μορφῇ) (Γάλβ.23.3-4): πικραίνεται και ορΚεσίσογλου 1984: 41 υπ.2, 42 υπ.2, 52 υπ.1.
Πρβ. Σουητ.Otho 5.1, όπου ο Όθων εξισώνει τη διαφορά του να πέσει στα χέρια των εχθρών ή των
δανειστών του.
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γίζεται για τη ματαίωση της προσδοκίας του (πικρῶς καὶ σὺν ὀργῇ τῆς ἐλπίδος τὴν
ἀπότευξιν φέροντος), θεωρώντας την έκβαση της υιοθεσίας απόρροια μίσους και δυσμένειας (ἔχθους ἅμα καὶ κακονοίας) προς το πρόσωπό του από τον Γάλβα. Η φυγή
του από το στρατόπεδο συνοδεύτηκε από ποικιλία παθῶν: φόβο (δεδιώς) για τον Πείσωνα,228 κακία (προβαλλόμενος) για τον Γάλβα και οργή (χαλεπαίνων) για τον Βίνιο.
Αυτά τα πάθη βέβαια φαίνεται να ελέγχονται, αφού περιορίζονται στο πρόσωπο του
Όθωνα, όπως παρατηρεί ο Duff.229 Επομένως, ίσως και να υπάρχει μια λανθάνουσα
θετική εκτίμηση για τον Όθωνα· ο αυτοέλεγχός του.
Αυτά τα συναισθήματα οφείλονταν, όπως ισχυρίζεται ο Τάκιτος (Hist.1.21), στον
φόβο μιας δεύτερης εξορίας, όταν η πρώτη του είχε αφήσει άσχημα συναισθήματα,
μιας δολοφονίας εις βάρος του, μα κυρίως στη βάναυση φύση του (iuvenem ingenio
trucem). Αντίθετα, ο Πλούταρχος δεν τα αποδίδει σε αυτόν τον φόβο, αν και λέει ότι
ο Όθων φοβόταν για το μέλλον του μέσω ξανά ενός σχήματος λιτότητας (ὅθεν οὐδὲ
ἄφοβος ἦν περὶ τοῦ μέλλοντος), αλλά στο γεγονός ότι έφτασε κοντά στην προσδοκία
του (τῆς ἐλπίδος […], ἧς πρῶτος ἀξιωθεὶς καὶ τοῦ τυχεῖν ἐγγυτάτω γενόμενος).230 Επομένως, ο Όθων δεν φωτίζει τον Γάλβα, αλλά έρχεται σε προφανή αντίστιξη με την
πραότητα του Πείσωνα τη στιγμή της αναγγελίας της διαδοχής, όπως ανέφερα στην
προηγούμενη ενότητα (βλ.2.α.5.ε.1).
Μεστός αρνητικών συναισθημάτων, ο Όθων δεν χάνει τις ελπίδες του (Γάλβ.23.4), αλλά παροτρύνεται από τις μαντείες ειδικά του Πτολεμαίου (βλ.2.α.5.ε.3) και
ενθαρρύνεται από όσους συμμερίζονταν τη λύπη και τον θρήνο του για την αχαριστία
που βίωσε (συναχθόμενοι […] καὶ συνεπιστένοντες ὡς ἀχάριστα πεπονθότι). Επιπλέον,
παλιοί φίλοι του Τιγγελίνου και του Νυμφιδίου συμμερίζονταν την αγανάκτησή του
(συνηγανάκτουν) και τον παρακινούσαν να δράσει (παρώξυνον). Ο Πλούταρχος ουσιαστικά παρουσιάζει την ποικιλία του συναισθηματικού κόσμου του Όθωνα, μέσω
της οποίας χαρακτηρίζεται σε όλο το επεισόδιο της υιοθεσίας.
Η συνωμοσία είχε συμφωνηθεί. Ο Γάλβας τελούσε οιωνοσκοπία με τον Ομβρίκιο
(βλ.2.α.5.ε.5) και παρών ήταν και ο Όθων. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Όθων βρισκόταν πίσω από τον Γάλβα και παρακολουθούσε προσεκτικά (προσεῖχε) ό,τι έλεγε
και έδειχνε ο Ομβρίκιος (Γάλβ.24.3). Όσα μάλλον άκουσε (αναφέρθηκε και το όνομά
Πρβ. Τάκ.Hist.1.21, όπου παρουσιάζεται ως ζηλοτυπία/έχθρα (invidia) και όχι φόβος.
Duff 1999: 214 υπ. 25.
230
Πρβ. Σουητ.Otho 10.1, όπου ο βιογράφος παραθέτει ότι ο Όθων είχε δηλώσει ότι δεν επρόκειτο να
συναναστραφεί τον Γάλβα, αν δεν ήταν σίγουρος ότι θα τον υιοθετούσε (nisi confideret sine bello rem
transigi posse).
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του) και όσα σχεδίαζε τον έκαναν να ανησυχεί και να αλλάζει χρώματα από τον φόβο
του (θορυβουμένῳ δὲ αὐτῷ καὶ χρόας ἀμείβοντι παντοδαπὰς ὑπὸ δέους). Ακόμη και η
τοποθέτηση του Όθωνα πίσω από τον Γάλβα στην οιωνοσκοπία μπορεί να συμβολίζει
την επικείμενη διαδοχή και να δηλώνει τον χαρακτήρα του Όθωνα που επεδίωκε να
σφετεριστεί τον θρόνο. Από την άλλη, για άλλη μια φορά ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί
συναισθήματα για να χαρακτηρίσει τον Όθωνα· δεν ήταν βέβαια μόνο το εγχείρημα
που ενδεχομένως τον φόβιζε αλλά και η μαντεία που προέβλεπε τη σύλληψή του από
τον θεό.
Εν μέσω αυτής της ψυχολογικής κατάστασης που ήταν εμφανέστατη ίσως στους
παρόντες της οιωνοσκοπίας, ο Όθων έλαβε το σύνθημα για την έναρξη της συνωμοσίας (Γάλβ.24.3-4). Ο Πλούταρχος παρακολουθεί τη διαδρομή του Όθωνα ως το Forum: διέσχισε τη Domus Tiberiana, η οποία ήταν ένα συγκρότημα κατοικιών στο βορειοδυτικό τμήμα του Παλατίνου λόφου που χτίστηκε με διαταγή του Τιβερίου, όπου
έμεναν οι αυτοκράτορες,231 και κατέβηκε προς το Forum, όπου ήταν στημένο το miliarum aureum –ο χρυσός κίονας– από τον Αύγουστο· πάνω σε αυτόν τον κίονα αναγράφονταν όλες οι ρωμαϊκές πόλεις και η απόστασή τους από τη Ρώμη· σε αυτόν οδηγούσαν όλες οι οδοί.232 Το γεγονός ότι ήταν κανονισμένο να συναντηθούν εκεί,
είναι, νομίζω, μέθοδος χαρακτηρισμού: ο Όθων είχε κανονίσει να ξεκινήσει η συνωμοσία από τον πυρήνα της Ρώμης –το Forum– κοντά στον κίονα, όπου τεμνόταν το
οδικό δίκτυο της αυτοκρατορίας. Επομένως, ο Όθων, κανονίζοντας τη συνάντηση
των συνωμοτών στο Forum, νομιμοποιεί την καθαίρεση του Γάλβα από το σύνολο
της αυτοκρατορίας.
Όταν έφτασε εκεί τον υποδέχτηκαν είκοσι τρία άτομα (Γάλβ.25.1), για αυτόν τον
λόγο (διό) τρόμαξε πάρα πολύ (ἀπεδειλίασεν). Ο Πλούταρχος αντιπαραβάλλει την
εξωτερική εμφάνιση με τα εσωτερικά γνωρίσματα του Όθωνα μέσω της αντίστιξης
της φθοράς του σώματος και εκείνης της ψυχής: μπορεί η μαλθακότητα και η θηλυπρέπεια (εξωτερική εμφάνιση) να μην του είχαν φθείρει την ψυχή (καίπερ οὐ κατὰ τὴν
τοῦ σώματος μαλακίαν καὶ θηλύτητα τῇ ψυχῇ διατεθρυμμένος), όμως η απερισκεψία
και η αδιαλλαξία (εσωτερική γνωρίσματα) (ἀλλ’ ἰταμὸς ὢν πρὸς τὰ δεινὰ καὶ ἄτρεπτος) την είχαν φθείρει.233 Η χρήση του επιθέτου ἄτρεπτος δηλώνει την απόλυτη ανε-

Damon 2003: 157· Little & Ehrhardt 1994: 76· Κεσίσογλου 1984: 106.
Damon 2003: 157· Little & Ehrhardt 1994: 77· Κεσίσογλου 1984: 107.
233
Παρόμοια και ο Τάκιτος (Hist.1.22.1, Non erat Othonis mollis et corpori similis animus), όμως πριν
στηθεί η συνωμοσία.
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ξαρτησία από τους εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή τις προτροπές των ολιγάριθμων
υποστηρικτών του, οι οποίοι ενδεχομένως θα έβλαπταν τα σχέδια του Όθωνα, στην
περίπτωση που ενέδιδε σε αυτούς.234 Σε αυτό το σημείο, εντοπίζεται η τεχνική του
χαρακτηρισμούς από έξω προς τα μέσα (outside in), δηλαδή από την εξωτερική εμφάνιση στα εσωτερικά χαρακτηριστικά: ο χαρακτηρισμός του Όθωνα στο συγκεκριμένο σημείο είναι ολιστικός.
Ο Πλούταρχος παραθέτει σε πλάγιο λόγο αυτά που φώναζε ο Όθων όσο πήγαιναν
προς το στρατόπεδο των πραιτοριανών (Γάλβ.25.2): ήταν χαμένος (ἀπολωλέναι) και
διέταζε να επιταχύνουν την κίνησή τους. Μέσω αυτού, ο Πλούταρχος δείχνει ότι η
συναισθηματική κατάσταση του Όθωνα είχε φτάσει στο ναδίρ εξαιτίας της έλλειψης
ανδρών να υποστηρίξουν τη συνωμοσία. Η αντίδραση μερικών από το πλήθος που
τον άκουγαν ήταν να τον θαυμάσουν για το τόλμημα, παρά να ταραχθούν. Σιγά σιγά
προστίθεντο και άλλοι στην πομπή του αυτοκράτορα και τον ζητωκραύγαζαν αυτοκράτορα κραδαίνοντας τα ξίφη τους.
Ο Σουητώνιος (Otho 6.3) παραδίδει διαφορετική διαδρομή από αυτήν του Πλουτάρχου και του Τακίτου (Hist.1.27): ο Όθων έφυγε με ένα φορείο που άρμοζε σε γυναίκες, πέρασε από μια πίσω πόρτα του παλατιού και κατέβηκε από το φορείο. Όταν
κουράστηκαν οι μεταφορείς και άρχισε να τρέχει προς το στρατόπεδο, λύθηκε το υπόδημά του και σταμάτησε να το δέσει. Οι στρατιώτες τότε τον σήκωσαν από τους
ώμους και τον ανακήρυξαν αυτοκράτορα. Η παρουσίαση του Σουητώνιου εξακολουθεί να παρουσιάζει τον Όθωνα θηλυπρεπή και σίγουρα η διαδρομή που ακολούθησε
μπορεί να συμβάλει στον χαρακτηρισμό του Όθωνα ως μυστικοπαθούς. Αντίθετα, η
αφήγηση του Πλουτάρχου παρουσιάζει τις ψυχολογικές μεταπτώσεις του Όθωνα, ενώ
η πορεία του προς το Forum σηματοδοτείται από δύο στοιχεία του υλικού πολιτισμού
(της Domus Tiberiana και του miliarum aureum) της Ρώμης από τους πρώτους δύο
αυτοκράτορες, Αύγουστο και Τιβέριο.
Το παρακάτω επεισόδιο φανερώνει την πρόθεση του Πλουτάρχου να αντιπαραβάλει τον Γάλβα με τον Όθωνα. Όταν ο Γάλβας πίστεψε πιθανότατα τον Ιούλιο Αττικό (βλ.2.α.5.ε.7) ότι είχε σκοτώσει τον εχθρό του αυτοκράτορα, ξεκίνησε την πορεία
προς το Forum. Ο βιογράφος, χρησιμοποιεί μια παρομοίωση για να δηλώσει την κατάσταση (Γάλβ.26.2): ο Γάλβας συνάντησε μια φήμη, σαν άνεμο που πνέει αντίθετα,
ότι ο Όθων ήταν κυρίαρχος του στρατού (ὥσπερ τροπαία πνεύματος, ἀπήντησε φήμη
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Bucher-Isler 1972: 14.
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κρατεῖν τὸν Ὄθωνα τοῦ στρατεύματος). Αυτό το καιρικό φαινόμενο αναπαριστά την
ώθηση ή τη συγκράτηση, τον κατευνασμό ή τη διακοπή ενός γεγονότος, σύμφωνα με
τον Fuhrman.235 Στην προκειμένη περίπτωση, το καιρικό φαινόμενο λειτουργεί ως
παρομοίωση για τη φήμη που διαδόθηκε από όσους βρίσκονταν στο Forum προηγουμένως και είχαν δει το πλήθος να συρρέει στην πομπή του Όθωνα προς το στρατόπεδο και νομίζω συμβολίζει την αντίθεση. Η φήμη ότι ο Όθων είναι κυρίαρχος του
στρατοπέδου έρχεται σε αντίθεση με τη φήμη που επικράτησε προηγουμένως, ότι ο
Όθων ήταν νεκρός (Γάλβ.26.1, θροῦς). Ταυτόχρονα, όμως, δηλώνει και την αντίθεση
μεταξύ του Όθωνα και του Γάλβα. Επίσης, σύμφωνα με τον Braun, στη συγκεκριμένη
ενότητα ο Πλούταρχος απαντάει στο ερώτημα για την αποτυχία του Γάλβα: η αξιοπρεπής συμπεριφορά του Γάλβα ερχόταν σε αντίστιξη με τη διαφθορά των συγχρόνων του.236
Παρακάτω ο Πλούταρχος παραθέτει σε πλάγιο λόγο ότι ο Όθων, όταν του έφεραν
το κεφάλι του Γάλβα, ζήτησε επίμονα το κεφάλι του Πείσωνα, απαξιώνοντας αυτό
του Γάλβα (Γάλβ.27.3) και είπε: «Οὐδέν ἐστι τοῦτο, ὦ συστρατιῶται, τὴν Πείσωνός
μοι κεφαλὴν δείξατε.» Ο Τάκιτος (Hist.1.44.1-2, 1.44.6) παραδίδει ότι ο Όθων πίστευε
πως ήταν δίκαιο και σωστό (ius fasque) που χαιρόταν (laetari) για τον φόνο του εχθρού και ανταγωνιστή (inimici et aemuli) του, Πείσωνα, χαρά (maiore laetitia) που
δεν είχε νιώσει για κανέναν άλλον φόνο, κοιτώντας με ακόρεστα μάτια (insatiabilibus
oculis) το κεφάλι του. O Τάκιτος εκφράζει το μίσος του Όθωνα για τον Πείσωνα μέσω των ματιών κυρίως και ενός συναισθήματος. Αντίθετα στον Πλούταρχο, αυτό το
μίσος εκφράζεται μέσω του ευθύ λόγου, τον οποίο είναι ο μοναδικός που παραδίδει
και, σύμφωνα με τον Κεσίσογλου, ο οποίος ίσως προέρχεται από αυτόπτη μάρτυρα,237 αν σκεφτούμε τη λέξη λέγουσιν. Ταυτόχρονα, ο ευθύς λόγος αποκαλύπτει τον
χαρακτήρα του Όθωνα και την ψυχολογική του κατάσταση: εκδικητικός και ταραγμένη αντίστοιχα. Το μίσος αυτό βέβαια έρχεται σε αντιδιαστολή παρακάτω με τον
σεβασμό του Όθωνα προς τους νεκρούς (Γάλβ.28.3): ο Όθων είχε επιτρέψει στον Ελβίδιο Πρίσκο να σηκώσει το πτώμα του Γάλβα.
Όταν, μετά τον αποκεφαλισμό του Γάλβα και των φίλων του, έφτασε ο Μάριος
Κέλσος στο στρατόπεδο και το πλήθος φώναζε να θανατωθεί, ο Όθων δεν ήθελε
(Γάλβ27.6). Ο Πλούταρχος παρουσιάζει την ψυχολογική κατάσταση του Όθωνα ξαFuhrmann 1964: 98 υπ.1.
Braun 1992: 94.
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νά: φοβόταν να εναντιωθεί στη θέληση του πλήθους (φοβούμενος ἀντιλέγειν), εξήγησε ότι δεν θα τον θανάτωνε τόσο σύντομα, αλλά θα τον κρατούσε για ανάκριση (ἃ δεῖ
πρότερον ἐκπυθέσθαι παρὰ τοῦ ἀνδρός) και διέταξε τους έμπιστούς του να τον φρουρούν δεμένο.
Στον Τάκιτο (Hist.1.45.6-14) το περιστατικό περιγράφεται διαφορετικά: ο Όθων
δεν είχε ακόμη την ικανότητα επιρροής (auctoritas) επάνω στους μανιασμένους
στρατιώτες για να αποτρέψει πολεμικά εγκλήματα (scelus). Προσποιήθηκε
(simulatione irae) ότι οργιζόταν και οτι επρόκειτο να επιβάλει βαρύτερη ποινή στον
Κέλσο και διέταξε τη σιδηροδέσμια φυλάκισή του. Ο ιστορικός με την περιγραφή του
υπογραμμίζει τα πάθη των στρατιωτών και την ανικανότητα του Όθωνα να τους επιβληθεί και τον τοποθετεί να προσποιείται έναν ίσως ισχυρότερο ηγέτη. Αντίθετα, ο
Πλούταρχος αποδυναμώνει αυτά τα πάθη και παρουσιάζει τον Όθωνα να έχει πολιτική πειθώ που πηγάζει από τον φόβο του μην χάσει την αυτοκρατορία ξαφνικά.
Ο Όθων αναγορεύτηκε αυτοκράτορας με τη Σύγκλητο να δίνει τον όρκο πίστης,
τον οποίο είχε δώσει και καταπάτησε προηγουμένως ο νέος αυτοκράτορας συνωμοτώντας εναντίον του Γάλβα (Γάλβ.28.1). Ο Πλούταρχος κάνοντας αυτήν την ευθεία
νύξη στην επιορκία του Όθωνα ενδεχομένως μειώνει την ισχύ της Συγκλήτου, της
οποίας η κρίση μεταβλήθηκε εξαιρετικά γρήγορα: πρώτα υποστήριξαν και αναγόρευσαν αυτοκράτορα τον Γάλβα, για να γλιτώσουν από τον Νέρωνα, έπειτα αναγκάστηκαν να ορκιστούν πίστη στον σφετεριστή και νικητή Όθωνα.
2.α.5.ε.3 Πτολεμαίος
Ο Πτολεμαίος ήταν ένας αστρολόγος, τον οποίο συμβουλευόταν ο Όθων, και εμφανίζεται στον βίο αμέσως μετά την ανακοίνωση, ότι ο Πείσων επρόκειτο να υιοθετηθεί από τον Γάλβα. Ύστερα από την απογοήτευση, τον φόβο και το μίσος που ένιωσε ο Όθων, του οποίου δεν ικανοποιήθηκε η επιθυμία να ανακηρυχτεί διάδοχος
του θρόνου από τον Γάλβα, οι ελπίδες του επίδοξου σφετεριστή αυξάνονται από την
πίστη του στις προβλέψεις (Γάλβ.23.4). Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Όθων είχε
μεγάλη εμπιστοσύνη στους μάντεις, τους Χαλδαίους και ιδιαίτερα στον Πτολεμαίο.238
Ειδικά στον τελευταίο είχε άπλετη εμπιστοσύνη, διότι ανήκε στο περιβάλλον της
πρώην ερωμένης του Ποππαίας και τον είχε ακολουθήσει και στη δεκαετή ψεύτικη
Στον Σουητώνιο (Otho 4.1, 6.1) ονομάζεται Σέλευκος, μάλλον λανθασμένα, διότι ο Τάκιτος παραδίδει ότι ονομαζόταν Πτολεμαίος και ότι ο Σέλευκος ήταν αστρολόγος του Βεσπασιανού
(Τάκ.Hist.2.78.4).
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εξορία του στη Λυσιτανία, σύμφωνα με τον Τάκιτο (Hist.1.22.9-11). Αυτός είχε προφητεύσει ότι ο Όθων επρόκειτο να ζήσει τον θάνατο του Νέρωνα και, όταν αυτό συνέβη, προφήτευσε ότι θα αναλάμβανε και την αυτοκρατορία. Ο Τάκιτος
(Hist.1.22.17-18) όμως τονίζει ότι μερίδιο ευθύνης στη συνωμοσία είχε και ο Πτολεμαίος, ο οποίος παρότρυνε τον Όθωνα να προχωρήσει στη δολοφονία (sceleris) του
Γάλβα. Οι αστρολόγοι, σύμφωνα με τον ιστορικό (Hist.1.22.10), ήταν το χειρότερο
όργανο για την αυτοκρατορική αρχή (pessimum principalis […] instrumentum).239
Ούτε αυτό αναφέρεται από τον Πλούταρχο, αλλά μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα,
επειδή ο Πλούταρχος υπονοεί ότι ο Όθων ξεκίνησε το εγχείρημά του μόνο μετά τις
προφητείες και τις προτροπές για δράση ορισμένων παλιών φίλων του Νυμφιδίου και
του Τιγγελίου.240 Ο Πλούταρχος δεν χαρακτηρίζει τον Πτολεμαίο, απλώς αναφέρει
ότι οι προφητείες του είχαν δώσει θάρρος στον Όθωνα να ελπίζει στο μέλλον που επιθυμούσε. Επομένως, ο συγκεκριμένος χαρακτήρας συμβάλλει στον χαρακτηρισμό
του Όθωνα.
2.α.5.ε.4 Βετούριος, Βάρβιος και Ονόμαστος
Οι Βετούριος και Βάρβιος Πρόκλος, οπτίων και τεσσαράριος αντίστοιχα (Γάλβ.24.1), ήταν συνωμότες εναντίον του Γάλβα. Αυτοί ανήκαν (ἐν δὲ τούτοις) στους φίλους του Τιγγελίνου και του Νυμφιδίου, οι οποίοι προέτρεπαν τον Όθωνα να δράσει
(παρώξυνον), συμμεριζόμενοι την ενόχλησή του (συνηγανάκτουν), αφού πλέον επί
Γάλβα ήταν απόβλητοι και υποτιμημένοι (ἀπερριμένοι τότε καὶ ταπεινὰ πράττονες).
Το γεγονός ότι ο Βετούριος και ο Βάρβιος ανήκαν στους φίλους των προαναφερθέντων δεν αναφέρεται από άλλη πηγή.241
Τίποτα άλλο δεν προσθέτει για αυτούς ο Πλούταρχος πέρα από τα αξιώματά τους,
τα οποία επεξηγεί κιόλας για τους Έλληνες αναγνώστες του. Ωστόσο, τα αξιώματα
που παραθέτει είναι ανούσια, σύμφωνα με τους Little & Ehrhardt, διότι η επεξήγηση
που δίνει (οἱ διαγγέλων καὶ διοπτήρων ὑπηρεσίας τελοῦντες) αντιστοιχεί στη ρωμαϊκή
Για τον ισχυρισμό του Τακίτου, Damon 2003: 150. Βλ. επίσης MacMullen 1966, το κεφάλαιο I.V,
συγκεκριμένα τις σελίδες 128-139, όπου συζητά τις απόψεις για τους αστρολόγους και τις επιπτώσεις
από τις συμβουλές τους.
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Πλούτ.Γάλβ.23.4: οὐδὲ γὰρ τὸ ἐλπίζον ἐκλιπεῖν οὐδὲ ἀπαγορεῦσαι παντάπασιν εἴων οἱ περὶ αὐτὸν
ὄντες ἀεὶ μάντεις καὶ Χαλδαῖοι, εἰς τὰ μάλιστα δὲ Πτολεμαῖος […] οὐχ ἥκιστα δ' οἱ συναχθόμενο κρύφα
καὶ συνεπιστένοντες ὡς ἀχάριστα πεπονθότι. πλεῖστοι δὲ τῶν περὶ Τιγελλῖνον καὶ Νυμφίδιον ἐν τιμῇ γεγονότων ἀπερριμμένοι τότε καὶ ταπεινὰ πράττοντες ἐφθείροντο πρὸς αὐτὸν καὶ συνηγανκτουν καὶ παρώξυνον.
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βαθμίδα των speculatores που ήταν ξεχωριστή μονάδα των πραιτοριανών,242 όπως
δηλώνει και ο Τάκιτος (Hist.1.25) για αυτούς τους δύο. Δεδομένης της διαβάθμισης
των δύο αξιωμάτων, δηλαδή ο οπτίων κατώτερος του τεσσαράριου και αυτός κατώτερος του εκατόνταρχου,243 κατά τη γνώμη μου, ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί τα αξιώματα για να χαρακτηρίσει τους δύο άνδρες και να δείξει την εξάπλωση της συνωμοσίας σε όλες τις στρατιωτικές βαθμίδες.
Ανάμεσα στους συνωμότες ήταν και ο Ονόμαστος, ένας απελεύθερος του Όθωνα
(Γάλβ.24.1), ο οποίος συνεργάστηκε (μεθ’ ὧν…ἐπιφοιτῶν) με τους Βετούριο και
Βάρβιο και διέφθειρε τους στρατιώτες κάποιους εξαγοράζοντάς τους (ἄργυρίῳ), άλλους με υποσχέσεις (ἐλπίσι). Ο Πλούταρχος μειώνει τις ευθύνες που έφερε ο Ονόμαστος για την συνωμοσία, αναφερόμενος στη διάθεση των στρατιωτών, οι οποίοι ήταν
επισφαλείς (σαθροὺς ὄντας) και έψαχναν απλώς την πρόφαση για να εξεγερθούν. Ο
Τάκιτος (Hist.1.25.1-5), ισχυρίζεται, ότι ο Ονόμαστος ήταν ορισμένος (praefecit Onomastum) από τον Όθωνα και ήταν εκείνος που με δωροδοκίες και υποσχέσεις μύησε
τον Βετούριο και τον Βάρβιο στη συνωμοσία και αυτοί με τη σειρά τους (suscepere
duo manipulares imperium populi Romani transferendum et transtulerunt) άλλους
στρατιώτες.
Ο Πλούταρχος διαφοροποιείται όσον αφορά στη θέση ισχύος των μελών της συνωμοσίας, διότι παρουσιάζει τον Ονόμαστο να επηρεάζει άμεσα τους στρατιώτες χωρίς τη διαμεσολάβηση των δύο κατώτερων αξιωματούχων. Έτσι ο Ονόμαστος φαίνεται να είναι ένας από τους ιθύνοντες της συνωμοσίας, όπως ισχυρίζεται και ο Κεσίσογλου.244 Αυτή η διαπίστωση γίνεται πιο κατανοητή, όταν σκεφτούμε ότι ο απελεύθερος αυτός ήταν εκείνος που ενημέρωσε τον Όθωνα την ώρα της οιωνοσκοπίας του
Ομβρικίου, ότι οι αρχιτέκτονες είχαν έρθει και τον περίμεναν στο σπίτι. Επομένως, ο
Ονόμαστος, χαρακτηρίζεται μόνο από την κοινωνική του θέση, δηλαδή μέσω του ότι
ήταν απελεύθερος, και μέσω της συμμετοχής του στη συνωμοσία, όπως και ο Βετούριος με τον Βάρβιο. Ο χαρακτήρας του δεν φωτίζει τον Γάλβα, αλλά τον Όθωνα αρνητικά, έναν άλλον δευτεραγωνιστή δηλαδή. Ωστόσο, όπως ο Γάλβας είχε φίλο έναν
απελεύθερο, τον Ίκελο, ο οποίος ήταν σε θέση ισχύος στην αυλή, έτσι και ο Όθων
είχε τον Ονόμαστο που κατηύθυνε τη συνωμοσία· ας σημειωθεί ότι και οι δύο είναι
επώνυμοι απελεύθεροι, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία τους στην εξέλιξη των
Little & Ehrhardt 1994: 76· Κεσίσογλου 1984: 105-106· Greenhalgh 1975: 43..
Damon 2003: 154.
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ιστορικών γεγονότων. Άρα, ο πρωταγωνιστής παραλληλίζεται από τον βιογράφο με
έναν δευτερεύοντα χαρακτήρα, ο οποίος φωτίζεται μέσω ενός άλλου δευτερεύοντα
χαρακτήρα.
2.α.5.ε.5 Ομβρίκιος
Την 15η Ιανουαρίου245 το πρωί, λίγο πριν επιτευχθεί η συνωμοσία, ο μάντης Ομβρίκιος τελούσε οιωνοσκοπία για τον Γάλβα στον Παλατίνο λόφο, παρουσία των φίλων του (συμπεριλαμβανομένου του Όθωνα) (Γάλβ.24.2). Ο Πλούταρχος παραθέτει
σε πλάγιο λόγο τη μαντεία του Ομβρίκιου. Αυτός προειδοποίησε τον αυτοκράτορα
χωρίς υπαινιγμούς (οὐ δι’ αἰνιγμῶν, ἀλλ’ ἄντικρυς) ότι έβλεπε σημάδια μεγάλης ταραχής, δόλο και κινδύνους που κρέμονταν πάνω από το κεφάλι του και τον Όθωνα να
παραδίδεται από τον θεό για σύλληψη.
Ο Τάκιτος (Hist.1.27.1-3) αναφέρει αρχικά ότι η μαντεία διεξήχθη μπροστά στον
ναό του Απόλλωνα, τοπικό προσδιορισμό που δεν παραδίδει ο Πλούταρχος, διότι,
όντας ιερέας των Δελφών, του φαινόταν πιθανότατα άκρως λογικό η οιωνοσκοπία να
γίνεται σε αυτού του θεού τον ναό και όχι σε κάποιου άλλου. Έπειτα, ο Ομβρίκιος
τον προειδοποίησε για το δυσοίωνο της μαντείας και ότι ο εχθρός του ήταν μέσα από
τον οίκο του. Ο Τάκιτος και ο Σουητώνιος (Galb.19.1) είναι οι μοναδικοί που δεν αναφέρουν το όνομα του Όθωνα στη μαντεία του Ομβρικίου, ο Δίων όμως (64.5.2-3)
αναφέρει ότι στην οιωνοσκοπία ήταν παρόντες μόνο ο Όθων και ο Γάλβας και στην
μαντεία αναφέρεται έμμεσα με μία αντωνυμία ότι ο Όθων ήταν που έστηνε τη συνωμοσία (ἐπιβουλευθήσεσθαι αὐτὸν).
Οι δύο Έλληνες συγγραφείς κατονομάζουν –ο Πλούταρχος άμεσα μέσω της θεολογικής παρομοίωσης, ότι δηλαδή ο θεός συλλαμβάνει τον Όθωνα– τον ιθύνοντα της
συνωμοσίας. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή θέλησαν απλώς να τον υποδείξουν, κινώντας τις υποψίες του Γάλβα, είτε γιατί ο Ομβρίκιος ήδη ήταν πληροφορημένος για το
σχέδιο και ήθελε να γλυτώσει την τιμωρία κατονομάζοντας τον ηγέτη των συνωμοτών, αν αναλογιστούμε ότι ο Τάκιτος (Hist.1.26.11) αναφέρει ότι υπήρχαν σημάδια
(indicia) –άγνωστο τι εννοεί με τα σημάδια– για την εξέλιξη μιας συνωμοσίας. Αν ο
Ομβρίκιος όντως γνώριζε για τη συνωμοσία, με το να αναφέρει ότι ο θεός οδηγούσε
δέσμιο τον Όθωνα και με το να διαδοθεί ότι αυτός ήταν ο ιθύνων νους της συνωμοσίας, τότε προστατεύτηκε αποδίδοντας όλες τις πληροφορίες σε μαντεία από τον θεό.
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Επομένως, ο Ομβρίκιος φωτίζει περισσότερο τον δευτεραγωνιστή Όθωνα, παρά τον
πρωταγωνιστή Γάλβα. Για τον τελευταίο μπορούμε απλώς να πούμε ότι αναδεικνύεται η ευλαβής του θρησκευτικότητα.
Ο Πλούταρχος βρίσκει την ευκαιρία να επαινέσει εμμέσως τον θεό που απέδειξε
στους δύσπιστους (δυσπειθῶς καὶ ἀτενῶς ἔχοντας) την ικανότητά του: όταν μαθεύτηκε ότι οργανωνόταν συνωμοσία, ένιωσαν δέος (ἐκπλήττεσθαι) και θαύμασαν τη θεϊκή
δύναμη (τὸ θεῖον)· πρόκειται για μια πλουτάρχεια συμβατική θρησκευτικότητα, σύμφωνα με τους Little & Ehrhardt.246 Με το να αναφέρει ο Πλούταρχος ότι ο Γάλβας με
τους υπόλοιπους και τον Ομβρίκιο, ο οποίος δεν κατονομάζεται, αλλά προσδιορίζεται
από το αξίωμά του (παρόντος ἔτι τοῦ θύτου), συνέχιζαν την οιωνοσκοπία (Γάλβ.25.4),
υπονοεί ότι και ο Γάλβας ανήκε στους δύσπιστους, αφού απαιτούσε να επαναληφθεί
η οιωνοσκοπία. Σύμφωνα με τον Τάκιτο (Hist.1.29.1-2), τα νέα έφτασαν στον Γάλβα
ενώ συνέχιζε να ενοχλεί (sacris intentus fatigabat) τους θεούς με θυσίες για μια αυτοκρατορία που δεν του ανήκε πια· επαναλάμβανε δηλαδή τις θυσίες και ίσως την
οιωνοσκοπία. Άρα, ο Ομβρίκιος φωτίζει αρνητικά τον πρωταγωνιστή: στο επεισόδιο
ξεχωρίζει η δυσπιστία του προς τις θεϊκές επιταγές μέσω της επανάληψης των θυσιών
και της οιωνοσκοπίας.
2.α.5.ε.6 Μαρτιάλης
Ο Μαρτιάλης, σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Γάλβ.25.3), ήταν ο χιλίαρχος που είχε
υπηρεσία στο στρατόπεδο των πραιτοριανών την ώρα που κατέφτασε ο Όθων με το
πλήθος των υποστηρικτών του. Αν και δεν ήταν μυημένος (μὴ συνειδώς) στη συνωμοσία (ο Πλούταρχος παραθέτει την άποψη άλλων), επειδή σάστισε (ἐκπλαγείς) και
φοβήθηκε από το ξαφνικό γεγονός, τούς άφησε να μπουν μέσα.
Ο Τάκιτος (Hist.1.28) αναφέρει ότι ο Ιούλιος Μαρτιάλης, φοβισμένος (metuens)
από το μέγεθος του ξαφνικού εγκλήματος, τη διαφθορά των στρατιωτών και μην πάθει κάποιο κακό, οδήγησε πολλούς να τον θεωρήσουν μέλος της συνωμοσίας. Οι δύο
συγγραφείς χαρακτηρίζουν τον Μαρτιάλη μέσω του συναισθήματος του φόβου, μόνο
που ο Τάκιτος προσδιορίζει τις αιτίες του φόβου του, που προκύπτουν από τη συνωμοσία που χαρακτηρίζεται ως έγκλημα (sceleris) και μία από αυτές είναι η ατομική
του ακεραιότητα, ενώ στον Πλούταρχο το απροσδόκητο γεγονός γίνεται αιτία έκπληξης και δεν εκφράζεται κανένας φόβος για τον ίδιο τον χιλίαρχο.
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Η χρήση αυτού του χαρακτήρα δεν είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την εξέλιξη
της ιστορίας, μιας και οι δύο συγγραφείς αναφέρουν ότι, μόλις μπήκαν στο στρατόπεδο οι συνωμότες, όσοι γνώριζαν για το σχέδιο δεν αντιστάθηκαν, ενώ εκείνοι που
δεν ήξεραν εν τέλει πείστηκαν. Επίσης, δεν φαίνεται να αναδεικνύει κάποιο γνώρισμα
του πρωταγωνιστή. Σημαντική είναι η αναφορά στον Μαρτιάλη, ο οποίος φαίνεται να
μην γνώριζε ως χιλίαρχος για τη συνωμοσία, όπως οι κατώτεροι αξιωματούχοι Βετούριος, Βάρβιος, Αττικός και Βεργελίων (βλ.2.α.5.ε.7 και 2.α.5.ε.8). Αυτό υποδηλώνει ότι η συνωμοσία ήταν ατάκτως προσχεδιασμένη: τα μέλη της φαίνεται να ήταν
απελεύθεροι, κατώτεροι αξιωματούχοι και ο Όθων, δεν ανήκαν σε μια κοινωνική,
στρατιωτική ή πολιτική βαθμίδα, ώστε η συνωμοσία να χαρακτηριστεί ομοιογενής.
2.α.5.ε.7 Ιούλιος Αττικός
Ο Ιούλιος Αττικός, ο οποίος ανήκε στη μονάδα των speculatores, σύμφωνα με τον
Τάκιτο (Hist.1.35.10), εμφανίζεται στο παλάτι, μετά τη φήμη που διαδόθηκε, ενδεχομένως από υποστηρικτές του Όθωνα, ότι ο Όθων είχε δολοφονηθεί στο πραιτοριανό
στρατόπεδο (Γάλβ.26.1). Αυτή τη φήμη επιβεβαίωσε ο Αττικός, τον οποίο χαρακτηρίζει ο Πλούταρχος με ένα σχήμα λιτότητας (τῶν οὐκ ἀσήμων) όχι άσήμαντο. Αυτός
ισχυριζόταν φωναχτά (βοῶν) ότι δολοφόνησε τον εχθρό του αυτοκράτορα εκτείνοντας το αιματοβαμμένο του σπαθί· μια «υποβολιμαία είδηση», όπως την ονομάζει ο
Κεσίσογλου.247 Αφενός η δυνατή φωνή, αφετέρου η επίδειξη του οργάνου είναι τα
μέσα πειθούς του στρατιώτη.
Η ευπιστία του Γάλβα είναι έκδηλη στον Δίωνα, ο οποίος χρησιμοποιεί τη μετοχή
ακριβώς αυτού του ρήματος (πιστεύσας) αμέσως μετά τα δήλωση του στρατιώτη σε
ευθύ λόγο, ότι τίποτα δεν είχε πια να φοβάται ο Γάλβας, προτρέποντάς τον να αναθαρρέψει, αφού είχε ο ίδιος σκοτώσει τον Όθωνα. Ο Πλούταρχος παραθέτει σε πλάγιο λόγο όσα είπε ο Αττικός, ενώ αναφέρει ότι ο Γάλβας απλώς τον κοίταξε και τον
ρώτησε σε ευθύ λόγο ποιος τον διέταξε και ο άλλος απάντησε ότι ήταν ο όρκος και η
πίστη στον αυτοκράτορά του· το πλήθος τον επιδοκίμασε (ἐπιβοῶντος, ὡς εὖ, καὶ
κροτοῦντος). Μόνο ο Πλούταρχος παραδίδει την απάντηση του Αττικού και την αντίδραση του κοινού, επειδή θέλει να δείξει αφενός την εμφανέστατη στον αναγνώστη
επιορκία του Αττικού, αφετέρου την ευπιστία του Γάλβα, του οποίου η επόμενη κί-

Κεσίσογλου 1984: 64-65 υπ.2. Ο Σουητώνιος (Galb.19.2) το λέει ξεκάθαρα: επρόκειτο για ψευδείς
ειδήσεις (rumoribus falsis) από συνωμότες που είχαν σκοπό να τον ωθήσουν να εμφανιστεί δημόσια.
247

86

νηση248 ήταν να ανέβει στο φορείο και να εμφανιστεί στους πολίτες. Επίσης, στο συγκεκριμένο σημείο είναι η πρώτη φορά που αποδίδονται στο Γάλβα κάποια λόγια σε
ευθύ λόγο. Επομένως, είναι μια κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία αναδεικνύεται και η
αυστηρότητά του. Στον Τάκιτο (Hist.1.35.13) ο Γάλβας χαρακτηρίζεται αδιάφθορος
από κολακείες, κάτι που ο βιογράφος ούτε καν υπαινίσσεται.
2.α.5.ε.8 Βεργελίων
Ο Βεργελίων ήταν αυτός που έριξε κάτω το έμβλημα του Γάλβα, το οποίο κρατούσε και πάνω του έφερε την εικόνα του αυτοκράτορα (Γάλβ.26.4). Αυτό ήταν το
σύνθημα για να ξεκινήσουν οι συνωμότες την επίθεση με τα ακόντια στο φορείο του
Γάλβα που μόλις είχε εισέλθει στο Forum. Για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, μόνο το
πλήρες όνομά του είναι γνωστό από τον Τάκιτο (Hist.1.41.2-3, Atilium Vergilionem)
και όχι με σιγουριά (fuisse tradunt)· στα χειρόγραφα του Πλουτάρχου το όνομα είναι
φθαρμένο.249
Η κίνησή του μπορεί να παραλληλιστεί με εκείνη των στρατιωτών του Φλάκκου
(Γάλβ.22.3) που σηματοδότησε τον ξεσηκωμό της τέταρτης λεγεώνας, το σάστισμα
των αξιωματικών και την ομιλία του ανώνυμου αξιωματικού (βλ.2.β.1.α), γεγονότα
που οδήγησαν πολλούς να αυτομολήσουν στον Βιτέλλιο αργότερα. Επίσης, μπορεί να
παραλληλιστεί με την καθαίρεση των αγαλμάτων του Νέρωνα (Γάλβ.8.5). Δεδομένης
της καθιερωμένης καθαίρεσης των αγαλμάτων του πρώην αυτοκράτορα, οι ρίψεις
των ομοιωμάτων του Γάλβα και στις δύο περιπτώσεις σημαίνουν την εξαγρίωση του
στρατεύματος, την αυτομολία και την πλήρη απαξίωση του ζώντος Γάλβα· η βιολογική και πολιτική του πτώση καθρεπτίζεται με τη μεταφορική και ταυτόχρονα κυριολεκτική πτώση του ομοιώματός του, επειδή τα ομοιώματα χρησιμοποιούνται ως μεταφορές για τον χαρακτηρισμό των εικονιζόμενων.250 Επομένως, ο Βεργελίων παρουσιάζεται ως ένας ασεβής και ιδιοτελής αξιωματούχος που ίσως δωροδοκήθηκε
από τον Ονόμαστο, για να συμμετάσχει στη συνωμοσία.
Είχε επίσης την πρόθεση να θυσιάσει στον Jupiter Optimus Maximus, πράξη που σε συνδυασμό με
την νομισματική επιγραφή I. O. MAX CAPITOLINUS επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τον Κεσίσογλου
(1984: 108) το σεβασμό του Γάλβα στους θεούς αλλά και στην οικογενειακή παράδοση, αφού ο ναός
του συγκεκριμένου θεού είχε ανακαινισθεί από τον Κάτουλο.
249
Little & Ehrhardt 1994: 79.
250
Mossman 1991: 98. Ωστόσο, τα γλυπτά προσώπων δεν χρησιμοποιούνται στους Βίους Καισάρων,
όπως στους Παράλληλους Βίους. Δεν αποτυπώνουν το ήθος του προσώπου που απεικονίζουν, αλλά το
ήθος εκείνων που τα χρησιμοποιούν μόνο με άσχημο τρόπο. Για τα αγάλματα και την επεικόνιση των
χαρακτήρων στους Παράλληλους Βίους, βλ. Wardman 1967.
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2.α.5.ζ Οι δευτεραγωνιστές στο επεισόδιο της σφαγής
και της τύχης του νεκρού Γάλβα
2.α.5.ζ.1 Σεμπρώνιος Δήνσος
Ο Σεμπρώνιος Δήνσος ήταν ο μοναδικός που υπερασπίστηκε τον Γάλβα, όταν ο
τελευταίος εισήλθε στο Forum και οι συνωμότες επιτέθηκαν με τα ακόντιά τους και
με κατά μέτωπο επίθεση προς το φορείο του και τον ίδιο αντίστοιχα (Γάλβ.26.4-5)·
τίποτα άλλο δεν είναι γνωστό για αυτόν.251 Ο Πλούταρχος τον χαρακτηρίζει μέσω του
αξιώματός του (ήταν εκατόνταρχος) και μιας απόλυτης και θεϊκής εκτίμησης: ήταν ο
μοναδικός άξιος που είδε ο ήλιος ανάμεσα στις τόσες χιλιάδες Ρωμαίους (ὃν μόνον
ἥλιος ἐπεῖδεν ἐν μυριάσι τοσαύταις ἄξιον τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας).
Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν θεοποιήσει τον ήλιο και τον θεωρούσαν μάρτυρα των πάντων. Χρησιμοποιώντας αυτήν την προσωποποίηση, ο βιογράφος όχι μόνο θεμελιώνει την άποψή του για τον Σεμπρώνιο, αλλά και την αρετή του εκατόνταρχου που παρότι δεν είχε ευνοηθεί ποτέ από τον Γάλβα (οὐδὲν ἰδίᾳ χρηστὸν ὑπὸ Γάλβα
πεπονθώς), όπως ισχυρίζεται αμέσως ο βιογράφος, του έμεινε αφοσιωμένος (βοηθῶν)
ως το τέλος. Ο Σεμπρώνιος παρουσιάζεται αξιόπιστος, διότι εκτελέι το καθήκον του
(τῷ δὲ καλῷ) και υπακούει στους νόμους. Ο Σεμπρώνιος προσπάθησε αρχικά να επιβληθεί με το σύμβολο της εξουσίας του, το κλήμα (vitis)252 και διέταζε φωναχτά να
δείξουν έλεο (φείδεσθαι) στον αυτοκράτορα. Εν τέλει αντιστάθηκε για πολλή ώρα,
αφού οι συνωμότες δεν υποχωρούσαν, και έπεσε νεκρός από τραύμα στις ιγνύες. Άρα
συνάγουμε ότι ο Σεμπρώνιος Δήνσος είναι ο μοναδικός που χαίρει τόσης εκτίμησης
από τον Πλούταρχο· είναι ο μόνος που χαρακτηρίζεται από τόσο θετικά σχόλια.
Βάσει του Τακίτου (Hist.1.43.1-3), ο Σεμπρώνιος υπερασπίστηκε τον Πείσωνα
και όχι τον Γάλβα, ενώ ο Σουητώνιος δεν αναφέρει κανέναν να προστατεύει τον αυτοκράτορα. Ο Δίων (64.6.4) όμως συμφωνεί με τον Πλούταρχο και επαινεί εξίσου
τον Σεμπρώνιο, αναφέροντας ότι σώζει το όνομά του, επειδή ήταν ο αξιότερος για να
τον θυμούνται λόγω της υπεράσπισης του Γάλβα (καὶ διὰ τοῦτό γε καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ
ἐνέγραψα, ὅτι ἀξιώτατός ἐστι μνημονεύεσθαι). Σύμφωνα με τους Little & Ehrhardt,
είναι σφάλμα του Πλουτάρχου και του Δίωνα που θυμούνται την πράξη καθήκοντος

251
252

Wellington 1915:
Βλ. Τάκ.Ann.1.23 για τη χρήση του από τους εκατόνταρχους και το μίσος των στρατιωτών για αυτό.
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του Σεμπρωνίου και βρίσκουν λογικό να υπερασπίζεται τον αυτοκράτορα και όχι τον
Πείσωνα.253
Νομίζω ότι στόχος του Πλουτάρχου είναι να δείξει ότι ο Γάλβας δεν ήταν εντελώς ανυπεράσπιστος στο τέλος της ζωής του, για αυτό τοποθετεί τον Σεμπρώνιο να
υπερασπίζεται τον αυτοκράτορα και όχι τον Πείσωνα. Ταυτόχρονα, όμως, αποδεικνύει ότι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν απαρτιζόταν μόνο από κατωτέρους ή ανώτερους
αξιωματούχους που είχαν ιδιοτελείς σκοπούς, αλλά και από άριστους αξιωματούχους
που γνώριζαν το νόμιμο και το πρέπον. Επομένως, διαφωνώ με την παρατήρηση των
Little & Ehrhardt παραπάνω, ότι ήταν λογικό σφάλμα· πιστεύω, ότι ο Πλούταρχος
εσκεμμένα τοποθετεί τον Σεμπρώνιο σε αυτήν τη θέση, ώστε να δείξει ότι ο Γάλβας
είχε κάποιους υποστηρικτές στο τέλος του βίου του.
2.α.5.ζ.2 Δολοφόνος του Γάλβα: Φάβιος Φάβουλλος
Όσον αφορά στους δολοφόνους του Γάλβα, ο Πλούταρχος παραδίδει διαφορετικές εκδοχές: οι πιο πολλοί λένε (ὡς οἱ πλεῖστοι λέγουσι) ότι τον έσφαξε κάποιος Καμούριος της λεγεώνας XV Primigenia,254 ενώ κάποιοι άλλοι (ἔνιοι δὲ) ότι το έκανε
κάποιος Τερέντιος, άλλοι (οἱ δὲ) ο Λεκάνιος, άλλοι (οἱ δὲ) ο Φάβιος Φάβουλλος, ο
οποίος τον αποκεφάλισε κιόλας. Η γκάμα δολοφόνων που παρουσιάζει ο Πλούταρχος
ενδεχομένως αντικατοπτρίζει το πλήθος των ανθρώπων που του επιτίθετο και το μίσος, με το οποίο συνέβη η σφαγή. Ο Πλούταρχος περιγράφει μια συγκεχυμένη σκηνή: ο Γάλβας είχε πέσει από το φορείο που αναποδογύρισε κοντά στον Κούρτιο Λάκκο και τον χτυπούσαν αλλεπάλληλα (ἔτυπτον ἐπιδραμόντες), δέχτηκε πολλά χτυπήματα στα άκρα. Το υποκείμενο της μετοχής ἐπιδραμόντες εννοείται σε πληθυντικό αριθμό (ας θεωρήσουμε οἱ συνωμόται), ενώ παραλείπεται και το ποιητικό αίτιο που προκάλεσε πλήθος πληγών στα άκρα του Γάλβα. Ο βιογράφος μέσω των παραπάνω δείχνει ότι ο Γάλβας ήταν έρμαιο του πλήθους.
Ο Πλούταρχος είναι ο μοναδικός που αναφέρει τον Φάβουλλο, ο Τάκιτος
(Hist.1.41) αναφέρει μόνο τους Τερέντιο και Λεκάνιο και με σιγουριά τον Καμούριο,
ενώ ο Σουητώνιος (Galb.20.2) κανέναν. Ο Φάβιος Φάβουλος ήταν εκείνος που μεταχειρίστηκε το κεφάλι του Γάλβα και ο Πλούταρχος περιγράφει τη σκηνή (Γάλβ.27.23): επειδή ο αυτοκράτορας ήταν φαλακρός, ο Φάβουλλος δεν μπορούσε να κρατήσει
Little & Ehrhardt 1994: 79. Οι ίδιοι μελετητές προσθέτουν ότι τα χειρόγραφα του Πλουτάρχου έχουν φθαρμένο το όνομα.
254
Little & Ehrhardt 1994: 80· Κεσίσογλου 1984: 68 υπ.1.
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το κεφάλι του Γάλβα, οπότε το τύλιξε με τον χιτώνα του. Ο κόσμος του ζητούσε να
φανερώσει την ἀνδραγαθία· το γεγονός ότι ένας αποκεφαλισμός αυτοκράτορα χαρακτηρίζεται από μια φορτισμένη ηθικά λέξη μειώνει ακόμη περισσότερο ηθικά τους
συνωμότες. Για να ικανοποιήσει την επιθυμία των συνεργατών του και του πλήθους,
παλούκωσε το κεφάλι του Γάλβα (πρόσωπον)255 σε μια λόγχη και άρχισε να περιφέρεται στους δρόμους σαν Βάκχος κουνώντας τη λόγχη που έσταζε από το αίμα. Η
πράξη αυτή πραγματοποιήθηκε για να εξευτελίσει τον δολοφονημένο αυτοκράτορα,
αν κρίνουμε από την αναφορά σε παρόμοια πρακτική του παρελθόντος του Βιργιλίου
(Aen.9.465-467), την οποία χαρακτηρίζει ο ποιητής uisu miserabile.256
Η κινησιολογία του Φαβούλλου (δρόμῳ χωρεῖν) καθώς και η χρήση της λέξης
πρόσωπον που σημαίνει μάσκα στο θεατρικό λεξιλόγιο, παραπέμπουν στην τραγωδία
Βάκχαι (στ.748: χωροῦσι δ' ὥστ' ὄρνιθες ἀρθεῖσαι δρόμωι) του Ευριπίδη και πιο συγκεκριμένα σε μέρος της δεύτερης αγγελικής ρήσης, 257 (στ.1140-1141, ὅπερ λαβοῦσα
τυγχάνει μήτηρ χεροῖν,/πήξασ᾽ ἐπ᾽ ἄκρον θύρσον ὡς ὀρεστέρου), όπου περιγράφεται η με-

ταχείριση του κεφαλιού του Πενθέα από τη μανιασμένη μητέρα του, Αγαύη.258
Προηγουμένως το πλήθος (τῶν μὲν πολλῶν) έτρεχε στα ψηλότερα σημεία σαν να επρόκειτο για θέαμα όταν ο Γάλβας κατέφτανε με το φορείο του, πλέον η αυλαία του
ἄρχοντός τε κοσμίου καὶ ἀρχιερέως καὶ ὑπάτου έπεσε. Μόνο ο Πλούταρχος κατονομάζει τον βέβηλο δολοφόνο. Ταυτόχρονα, η χρήση του διονυσιακού λεξιλογίου παραπέμπει στην κατάσταση μανίας που βρίσκονταν οι συνωμότες, ιδίως ο Φάβουλλος,
καθώς επιτίθεντο στο φορείο του Γάλβα και τον ίδιο, όπως περιγράφει και ο Τάκιτος
(Hist.1.41.16-17).
Επιπλέον, υπάρχει και η έννοια της θέασης μιας τραγωδίας,259 δεδομένης της εστίασης του Πλουτάρχου ότι το πλήθος έψαχνε να βρει μέρος για να βλέπει προς το
Forum, σαν να επρόκειτο για θέαμα (Γάλβ.26.4). Ο Φάβουλλος μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή και ο Γάλβας σε δευτεραγωνιστή, αν αντιστοιχίσουμε τον Φάβουλλο με
την Αγαύη και τον Γάλβα με τον Πενθέα. Στην ανάδειξη του Γάλβα συμβάλλουν αυΤο πρόσωπον παραπέμπει άμεσα στην τραγωδία· το κεφάλι του Γάλβα είναι σαν μάσκα, σύμφωνα
με την Ash (1997: 200).
256
Ash 1997: 201 με τις κειμενικές παραπομπές. Βλ. επίσης Λίβ.4.19.5, όπου η πράξη δηλώνει θρίαμβο του δολοφόνου.
257
Flacelière & Chambry 1979: 149, 151· Fuhrmann 1964: 114-115 υπ.2.
258
Ο Κεσίσογλου (1984: 110) προτείνει μαζί με όσα αναφέρθηκαν και τον στίχο 742, όπου αναφέρεται
το αίμα που στάζει από τα έλατα, πιθανόν λόγο της μνείας μεταξύ αυτού και του αίματος που στάζει
από την λόγχη του Φαβούλλου. Πρβ. Πλούτ.Κράσς.33 για τη χρήση της ίδιας εικόνας και τραγωδίας.
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Georgiadou 2014: 262· Ash 1997: 200.
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τές οι παραπομπές, διότι ο βιογράφος συνηθίζει να χρησιμοποιεί θεατρικές εικόνες σε
στιγμές κλιμάκωσης και αποκάλυψης του βιογραφούμενου ατόμου.260 Ο Πλούταρχος
χρησιμοποιεί το τραγικό στοιχείο για να προκαλέσει τον τρόμο. Έτσι αποκαλύπτεται
η δυσαρέσκεια του βιογράφου απέναντι σε μια τέτοια πράξη.261 Επομένως ο Φάβουλλος σκιαγραφείται αρνητικά.
2.α.5.ζ.3 Μούρκος
Ο Μούρκος ήταν εκείνος που στάλθηκε να δολοφονήσει τον Πείσωνα, αφού ο
Γάλβας είχε αποκεφαλιστεί. Ο Πλούταρχος αναφέρεται στον θάνατο του Πείσωνα
πολύ σύντομα (Γάλβ.27.4). Ο Όθων ζήτησε το κεφάλι του Πείσωνα απαξιώνοντας
εκείνο του Γάλβα. Ο βιογράφος χαρακτηρίζει τον Πείσωνα νέο (νεανίσκος) και λέει
ότι, αφού είχε ήδη χτυπηθεί (τρωθείς), ξέφυγε και καταδιώχθηκε από κάποιον (τινός)
Μούρκο, από τον οποίο σφάχτηκε (ἀπεσφάγη) μπροστά στο ιερό της Vesta (πρὸς τῷ
ἱερῷ τῆς Ἑστίας).
Η πράξη είναι ατιμωτική, ανόσια και βέβηλη. Ο Πλούταρχος δεν αναφέρει λεπτομέρειες, όμως ο Τάκιτος (Hist.1.43.5-11) περιγράφει όλη τη σκηνή: ο Πείσων έτρεξε στον ναό της Vesta, όπου τον λυπήθηκε και τον έκρυψε ένας δημόσιος δούλος.
Ο θάνατός του καθυστέρησε, σύμφωνα με τον ιστορικό, χάρη στην κρυψώνα του και
όχι λόγω σεβασμού (religione) ή ιερότητας (caerimoniis) του χώρου. Οι δύο ειδικά
απεσταλμένοι του Όθωνα, Σουλπίκιος Φλώρος από τη Βρετανική επικουρική μονάδα
που μόλις είχε αποκτήσει τα πολιτικά του δικαιώματα από τον Γάλβα και ο Στάτιος
Μούρκος, ένας speculator της πραιτοριανής φρουράς, έσυραν τον Πείσωνα και τον
έσφαξαν.262
Ο Πλούταρχος δεν αναφέρει τον δεύτερο δολοφόνο και την παραβίαση του ασύλου. Χρησιμοποιώντας την αόριστη αντωνυμία (τινός) αδιαφορεί για το ποιος ήταν
πραγματικά ο Μούρκος. Το μόνο που τον αφορά είναι η καταπάτηση του ασύλου, την
οποία βέβαια δεν συζητά. Το ρήμα όμως ἀπεσφάγη συνδέεται ετυμολογικά με το σφάγιο που θυσιαζόταν στις αιματηρές θυσίες. Επομένως, το τελετουργικό λεξιλόγιο σε
συνδυασμό με τον ακριβή τοπικό προσδιορισμό χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι χαρακτηρισμού. Ο Πλούταρχος παρουσιάζει, πιστεύω, τη δολοφονία του Πείσωνα ως μια
θυσία, αν σκεφτούμε ότι οι βωμοί βρίσκονταν μπροστά στον ναό, δηλαδή στο μέρος
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που αποκεφαλίστηκε ο Πείσων (πρὸς τῷ ἱερῷ). Για έναν ιερέα, όπως ο βιογράφος,
αρκούσε το γεγονός ότι έγινε ένας φόνος μπροστά σε ναό για να χαρακτηρίσει έμμεσα τον Πείσωνα και τον δολοφόνο του.
2.α.5.ζ.4 Ελβίδιος Πρίσκος
Ο Ελβίδιος Πρίσκος εξορίστηκε το 66 από τον Νέρωνα και ανακλήθηκε από τον
Γάλβα το 68.263 Ήταν εκείνος που με την άδεια του Όθωνα σήκωσε το σώμα του
Γάλβα (Γάλβ.28.3), το οποίο ήταν πεταμένο μαζί με του Βινίου (Γάλβ.28.1). Ο Πλούταρχος δεν αναφέρει τα ίδια τα πρόσωπα δηλαδή τον Γάλβα και τον Βίνιο, αλλά: τα
νεκρά σώματα που ήταν ενδεδυμένα με τα υπατικά ενδύματα. Χρησιμοποιεί δηλαδή
το ρούχο για να προσδιορίσει το αξίωμα και να ταυτίσει το αξίωμα με τους δύο νεκρούς και αυτούς μεταξύ τους· ο Γάλβας μένει στο μυαλό των Ρωμαίων ως ύπατος,
όχι ως αυτοκράτορας.264
Ο Ελβίδιος Πρίσκος είχε αφιερώσει τη νεανική του ζωή στη μελέτη της φιλοσοφίας, όχι για να αποκτήσει όνομα και να συγκαλύψει το otium, αλλά για να είναι εφοδιασμένος με τα απαραίτητα πριν ανέβει στην πολιτική σκηνή. Ακολουθούσε, αναφέρει ο Τάκιτος (Hist.4.5), εκείνους που διακήρυτταν ότι καλό είναι μόνο το ενάρετο
και κακό το ανήθικο (sola bona quae honesta, mala tantum quae turpia), ενώ αδιαφορούσαν για όσα δεν ήταν ελεγχόμενα από τον άνθρωπο, όπως η δύναμη ή η καταγωγή. Αργότερα έγινε γαμπρός του Θρασέα Παίτου, ενός από τα θύματα του Νέρωνα
και από αυτόν διδάχτηκε την ελευθερία, ενώ στη ζωή του αποδείχτηκε άξιος για κάθε
αξίωμα, απέφευγε τα πλούτη, στόχευε μόνο στο σωστό και δεν φοβόταν (vitae officiis
aequabilis, opum contemptor, recti pervicax, constans adversus metus).
Ο Πλούταρχος είναι ο μοναδικός που αναφέρει τη συμμετοχή του Πρίσκου στην
ταφή του Γάλβα, όμως δεν αναφέρει καμία από αυτές τις πληροφορίες που παραδίδει
ο Τάκιτος. Ενδεχομένως ο Πλούταρχος θεώρησε ότι η εξορία του Πρίσκου επί Νέρωνα θα τον είχε δυσαρεστήσει και ως εκπρόσωπος της στωικής φιλοσοφίας σίγουρα θα
απεχθανόταν όλα όσα έπρατταν οι συνωμότες και θα σεβόταν τον Γάλβα που τον είχε
ανακαλέσει στη Ρώμη, αφού πρώτα την απελευθέρωσε από τον Νέρωνα. Επομένως, ο
Ελβίδιος χαρακτηρίζεται μέσα από την πράξη του, ο οποίος όχι μόνο σεβάστηκε τον
Little & Ehrhardt 1994: 82· Κεσίσογλου 1984: 110-111· Chilver 1957: 34. Βλ. Τάκ.Hist.4.4-6,
Σουητ.Vesp.15, Δίων 66.12.1. Για τη σύζυγό του Φανία, βλ. Δίων 67.13.2.
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νέο αυτοκράτορα, ζητώντας του την άδεια για να σηκώσει το πτώμα του Γάλβα, αλλά
και εκτίμησε την εύνοια του τελευταίου. Επιπλέον, αν και δεν αναδεικνύεται κάποιο
γνώρισμα του Γάλβα, φωτίζεται ο δευτεραγωνιστής Όθων, καθώς αποκαλύπτεται ο
σεβασμός του προς τους νεκρούς.

2.β Ανώνυμοι χαρακτήρες
2.β.1 Αξιωματικός και σημαιοφόρος Ορδεωνίου Φλάκκου
2.β.1.α Αξιωματικός
Ο Πλούταρχος παραθέτει σε ευθύ λόγο την ομιλία ενός από τους αξιωματικούς
του Φλάκκου μετά την καθαίρεση των ομοιωμάτων του Γάλβα (Γάλβ.22.4). Ο αξιωματικός τους ρώτησε τι είχαν πάθει (πάσχομεν) και δεν αναγνώριζαν κανέναν αυτοκράτορα, αλλά απέφευγαν κάθε ηγέτη και ηγεσία. Με αυτήν τη δήλωση ο αξιωματικός αποδίδει τις πράξεις των στρατιωτών σε πάθη και καταρρίπτει τον όρκο που είχαν
δώσει στο όνομα της Συγκλήτου και του ρωμαϊκού λαού, όταν τους είχε αναγκάσει ο
Βεργίνιος (βλ.1.α).265 Σχετικά με τον Φλάκκο ο αξιωματικός πιστεύει ότι πρέπει να
τον αγνοήσουν (ἐατέον), επειδή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σκιά του Γάλβα και
κακέκτυπο (εἴδωλον). Το κακέκτυπο του Γάλβα προφανώς αιτιολογείται λόγω των
γηρατειών και των δύο, αλλά και των ασθενειών, από τις οποίες έπασχαν. Έτσι, μέσω
της ομιλίας αυτής ο Φλάκκος με τον Γάλβα ταυτίζονται.
Η χρήση όμως της λέξης σκιὰ νομίζω έχει περισσότερη σημασία λόγω του ότι
χρησιμοποιείται και σε συμποτικά συμφραζόμενα. Το ζήτημα των σκιῶν είναι το θέμα της έκτης συζήτησης του εβδόμου βιβλίου των Συμποσιακών (706F-710A) του
Πλουτάρχου. Αυτό που δυσανασχετεί τον Καισέρνιο στη συγκεκριμένη συζήτηση
είναι ότι οι σκιαὶ είναι άτομα που είτε δεν γνωρίζει ο οικοδεσπότης ή ακόμη και αν τα
γνωρίζει δεν τους έχει καλέσει, επομένως η φιλοξενία είναι προϊόν εξαναγκασμού
(707C). Λίγο παρακάτω ο Καισέρνιος χαρακτηρίζει τη σκιὰ νόθη που παρεισφρέει
στον κατάλογο των συμποσιαστών (707E). Σαν εικόνα φαίνεται να συνδέεται: ο
Φλάκκος, σαν μια άλλη σκιὰ παρεισφρέει στον κατάλογο των αξιωματικών του στρατού, καλεσμένος στο συμπόσιο της ρωμαϊκής διοίκησης από τον Γάλβα, οι στρατιώτες δεν τον γνωρίζουν και είναι ανεπιθύμητος.
Ο αξιωματικός συνέχισε την ομιλία του, στην οποία εξήρε την καταγωγή και το
ήθος του Βιτελλίου (βλ.2.β.1.α). Αμέσως προέτρεψε (φέρε) τους στρατιώτες να εκλέ265
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ξουν (ἑλόμενοι) αυτοκράτορα τον Γάλβα, για να δείξουν στους Ίβηρες και Λυσιτανούς στρατιώτες ότι ήξεραν να επιλέγουν αυτοκράτορα καλύτερα από εκείνους. Ο
αξιωματικός δεν αναφέρει κανένα δημόσιο καλό, καμιά αυτοκρατορία, αλλά επικαλείται την εκλογή του Γάλβα και την υποστήριξή του από τον Όθωνα (Γάλβ.20.1) και
τοποθετεί την τύχη της αυτοκρατορίας σε προσωπική αντιπαράθεση. Κάποιοι πείστηκαν, κάποιοι όχι από τα λόγια αυτά.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Τάκιτος (Hist.1.55.17-1.56.4), αν και συμφωνεί κατά τα
άλλα με τον Πλούταρχο, τονίζει ότι κανένας δεν απευθύνθηκε στους στρατιώτες επίσημα, ενώ ο Φλάκκος ήταν θεατής αυτών των ατιμωτικών πράξεων (flagitii) και δεν
προέβη σε καμία δράση καταστολής ή συνέτισης των δραστών. Ο Τάκιτος δικαιολογεί την αδράνεια (segnis) του Φλάκκου με γνωρίσματα του χαρακτήρα: έτρεμε από
τον φόβο του και ήταν αθώος εξαιτίας της οκνηρίας του (pavidus et socordia
innocens). Πιθανότατα ο Πλούταρχος δεν απαριθμεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του
Φλάκκου, διότι πρώτον δεν τον αναφέρει ούτως ή άλλως· δεύτερον νωρίτερα ανέφερε
ότι δεν του έδιναν καμιά σημασία (Γάλβ.18.4, ἐν οὐδενὶ λόγῳ τὸ παράπαν ἐποιοῦντο)
εξαιτίας των γηρατειών και της ασθένειάς του.
Επομένως, η χρήση του ευθέος λόγου στο συγκεκριμένο σημείο από έναν ανώνυμο χαρακτήρα δηλώνει τη σημασία που είχαν όσα ειπώθηκαν σε αυτόν για την εξέλιξη της ιστορίας στη βιογραφία. Ο Πλούταρχος δεν αποκαλύπτει μόνο το ἦθος του
αξιωματικού, ο οποίος αποδεικνύεται ένας προδότης, αλλά και του Βιτελλίου, δηλαδή
ενός δευτεραγωνιστή. Δηλώνει συνάμα την προδιάθεση του αξιωματικού να αυτομολήσει στον Βιτέλλιο και την προτροπή προς τους υπολοίπους (φέρε). Επιπροσθέτως, ο
ευθύς λόγος συμβάλλει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των υπολοίπων: ορισμένοι πείστηκαν και αυτομόλησαν και εκείνοι, άλλοι όχι. Η μερικώς επιτυχημένη ομιλία
του αξιωματικού μπορεί να συγκριθεί με εκείνη του Αντωνίου Ονωράτου
(βλ.2.α.4.γ). Οι δύο ομιλητές παραθέτουν στοιχεία ευγενικής καταγωγής: ο αξιωματικός για τον πατέρα και ο Ονωράτος για τις μητέρες. Του Ονωράτου όμως η ομιλία
είναι εκείνη που με τη ρητορική της δεινότητα κατάφερε να πείσει συνολικά τους
πραιτοριανούς στρατιώτες, σε αντίθεση με εκείνη του αξιωματικού του Φλάκκου.
2.β.1.β Σημαιοφόρος
Μετά την ομιλία του ανώνυμου αξιωματικού του Φλάκκου ένας σημαιοφόρος της
λεγεώνας απομακρύνθηκε κρυφά (ὑπεξελθών) την νύχτα και μετέφερε στον Βιτέλλιο
την πρόθεση των στρατιωτών να προσχωρήσουν σε αυτόν (Γάλβ.22.6). O Τάκιτος
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(Hist.1.56.10-14) παραθέτει σε πλάγιο λόγο όσα μετέφερε ένας αετοφόρος (aquilifer)
στον Βιτέλλιο τα ξημερώματα στις 2 Ιανουαρίου από το Μογουντιακό στην Κολωνία
(colonia Agrippinensis): οι λεγεώνες IV Macedonica και XXII Primigenia καθαίρεσαν τα ομοιώματα του Γάλβα και ορκίστηκαν στον ρωμαϊκό λαό και τη Σύγκλητο·
ένας κενός όρκος (sacramentum inane) σύμφωνα με τον ιστορικό.
Η χρήση και από τους δύο συγγραφείς του προσδιορισμού του χρόνου (νυκτός,
nocte) έχει σημασία: όπως και στην περίπτωση του Αργείου απελεύθερου, ο οποίος
έθαψε τον Γάλβα τη νύχτα (βλ.2.β.2), ο σημαιοφόρος έφτασε κρυφά τη νύχτα στον
Βιτέλλιο και του ανήγγειλε την υποστήριξη των λεγεώνων. Στην αρχαία σκέψη η νύχτα κρύβει όσα αποκαλύπτει ο ήλιος, κατ’ επέκταση και τη μυστικότητα μιας κατάστασης. Ο Πλούταρχος αναφέρει αμέσως πριν ότι δεν ήταν όλοι έτοιμοι να δεχθούν
μια αποστασία. Επομένως, ο σημαιοφόρος μέσω του χρονικού προσδιορισμού, χαρακτηρίζεται από τον βιογράφο ως ένας μυστικοπαθής και ταυτόχρονα δειλός στρατιώτης. Από την άλλη, η απόσταση που συνδηλώνεται από τη χρήση τοπικών προσδιορισμών στην αφήγηση του Τακίτου, αγνοείται από τον βιογράφο, ίσως επειδή τον ενδιέφερε μόνο να δείξει την αμεσότητα και την ταχύτητα, με την οποία έφτασαν τα
νέα στον Βιτέλλιο.266
Η διαφορά –μεταξύ των δύο εκδοχών– στο αξίωμα του αυτόμολου είναι πιστεύω
η πιο σημαντική: ο σημαιοφόρος που αναφέρει ο Πλούταρχος ήταν κατώτερος του
αετοφόρου που αναφέρει ο Τάκιτος.267 Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται είτε στην
άγνοια του Πλουτάρχου που δεν είχε μυηθεί στη ρωμαϊκή στρατιωτική κλίμακα, είτε
σε επιθυμία του βιογράφου να καταδείξει ότι η αποστασία των γερμανικών λεγεώνων
ξεκίνησε από έναν ανώτερο αξιωματικό (εκείνον που εκφώνησε την ομιλία) και επεκτάθηκε και σε κατώτερους αξιωματούχους, όπως ένας σημαιοφόρος.
2.β.2 Αργείος απελεύθερος
Το πτώμα του Γάλβα ενταφίασε ένας Αργείος απελεύθερος τη νύχτα (Γάλβ.28.3)·
ο Πλούταρχος τον προσδιορίζει μετωνυμικά, δηλαδή χρησιμοποιεί ένα τοπωνύμιο και
όχι ενδεχομένως το όνομα που θα του είχε δοθεί κατά την απελευθέρωσή του. Ο Τάκιτος (Hist.1.49.1-3) αναφέρει ότι το ίδιο άτομο, πρώην δούλος του Γάλβα, αλλά
πλέον επιστάτης (dispensator), έκανε την απαραίτητη τελετή με νεκρική πυρά
(sepultura) στο σώμα του Γάλβα στους ιδιωτικούς κήπους του πρώην αυτοκράτορα,
266
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το οποίο είχε βεβηλωθεί με την ελευθερία που προσέφερε η νύχτα (licentia
tenebrarum) και την επόμενη μέρα βρέθηκε το κεφάλι του που κάηκε (cremato) και
αυτό πάνω από τις στάχτες του σώματος του Γάλβα. Ο Σουητώνιος (Galb.20.2) παραδίδει ότι ο Αργείος απελεύθερος έκαψε σε νεκρική πυρά (sepulturae) το κεφάλι του
Γάλβα και όχι το σώμα, όπως παραδίδουν ο Τάκιτος και ο Πλούταρχος, πάνω από τις
ήδη θαμμένες στάχτες του σώματός του στους ιδιωτικούς κήπους του αυτοκράτορα
που βρίσκονταν πλησίον της Via Aurelia.
Η σύγχυση στον χρονικό προσδιορισμό της ταφής μεταξύ Τακίτου και Πλουτάρχου είναι εμφανέστατη. Ο Πλούταρχος λέει ότι ενταφιάστηκε την νύχτα, ο Τάκιτος
υπονοεί ότι η νεκρική πυρά έγινε πιθανόν τα ξημερώματα ή νωρίς το πρωί, αφού τη
νύχτα το κακομεταχειρίζονταν. Ο Πλούταρχος δεν αναφέρει τον τοπικό προσδιορισμό που χρησιμοποιεί ο Ρωμαίος βιογράφος, όπως επίσης δεν μάς πληροφορεί για
την τύχη του κεφαλιού του Γάλβα· στον Γάλβα φαίνεται σαν να παραμένει εκεί όπου
είχε πεταχτεί από τους δούλους του Πατροβίου και του Τιγγελίνου, στο Σησσόριο.
Ο Πλούταρχος στο συγκεκριμένο επεισόδιο διαφοροποιείται αρκετά από τους δύο
Ρωμαίους συγγραφείς. Η χρήση του χρονικού προσδιορισμού για τη νύχτα, η παράλειψη του τόπου της ταφής, όπως και της τύχης του κεφαλιού ενδεχομένως χαρακτηρίζει τη βιασύνη του Αργείου απελεύθερου. Στην ανάγκη του να σώσει το σώμα του
Γάλβα από περαιτέρω βεβήλωση, μέσα σε άκρα μυστικότητα το ενταφιάζει τελώντας
μια ημιτελή τελετή που κανονικά θα συνοδευόταν από πολλές τιμές, λόγω της αυτοκρατορικής ιδιότητας του Γάλβα. Επομένως, αναδεικνύεται ο σεβασμός του Αργείου
προς τον Γάλβα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την απελευθέρωσή του. Ο χαρακτήρας
βέβαια του πρωταγωνιστή δεν φωτίζεται από το συγκεκριμένο επεισόδιο, παρά μόνο
αν σκεφτούμε ότι ένας άτομο χαμηλότερης κοινωνικής τάξης πραγματοποιεί την τελετή που θα έπρεπε να κάνουν εξέχουσες προσωπικότητες της Ρώμης· γεγονός που
δηλώνει την απαξίωση στο πρόσωπο του Γάλβα.

2.γ Οι γυναίκες
2.γ.1 Βερανία
Η Βερανία Γκέμινα268 ήταν η σύζυγος του Πείσωνα, η οποία παρακάλεσε (δεηθεῖσα) για να της δώσουν το κεφάλι του συζύγου της, σύμφωνα με την εκδοχή του
Πλουτάρχου (Γάλβ.28.2). Ο Τάκιτος (Hist.1.47.10-13) όμως προσθέτει στο επεισόδιο
268
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και τον αδερφό του Πείσωνα, Σκριβωνιανό, και παραδίδει ότι οι δύο τους έψαξαν και
βρήκαν το κεφάλι του Πείσωνα, όπως και η Κρισπίνα το κεφάλι του πατέρα της, Βινίου, διότι τα κρατούσαν οι δολοφόνοι για να βγάλουν χρήματα (quaesitis
redemptisque capitibus, quae venalia interfectores servaverant). Επομένως, δεν ήταν
μόνο η κόρη του Βινίου που πλήρωσε για το κεφάλι του πατέρα της, όπως παραδίδει
ο Πλούταρχος (βλ.2.γ.2), αλλά και η Βερανία με τον Σκριβωνιανό, όπως παραδίδει ο
Τάκιτος.
Ο Πλούταρχος πιθανότατα θέλησε στην περίπτωση της Βερανίας να αναδείξει την
αγάπη που είχε η σύζυγος στον άντρα της. Αυτό αποδεικνύεται χρόνια αργότερα, όταν πεθαίνει βαριά άρρωστη269 και θάβεται μαζί με τον Πείσωνα, σύμφωνα με την
επιτύμβια επιγραφή.270 Από την άλλη, η διαφοροποίηση στο πώς έφτασε το κεφάλι
στα χέρια της συζύγου και η αποσιώπηση του Σκριβωνιανού είναι μέθοδοι χαρακτηρισμού που σε συνδυασμό με την πράξη της τονίζουν την αγάπη που είχε στον Πείσωνα.
2.γ.2 Η κόρη Τίτου Βινίου (Κρισπίνα)
Η κόρη του Τίτου Βινίου δεν κατονομάζεται από τον Πλούταρχο, αλλά αναφέρεται πάντοτε σε συνάρτηση με τον πατέρα της.271 Το όνομά της παραδίδει ο Τάκιτος,
το οποίο ήταν Κρισπίνα. Αυτή λειτουργούσε στο παρελθόν εντελώς παθητικά, δηλαδή δεν δρα καθόλου, αν και συμμετέχει στην αφήγηση, όπως προκύπτει από τα δύο
ἄνέκδοτα που παραδίδει ο Πλούταρχος: το πρώτο αφορούσε στα δώρα που δέχτηκε
από τον Τιγγελίνο, ώστε να εξαγοραστεί ο πατέρας της και να τον προστατεύσει από
τη θανάτωση, όπως ζητούσε το κοινό (Γάλβ.17.5)· έπειτα, η Κρισπίνα θα δινόταν σε
επιγαμία στον Όθωνα μόλις αυτός αναγορευόταν διάδοχος του Γάλβα (Γάλβ.21.1)·
αυτή η συμφωνία είχε γίνει μεταξύ του Βινίου και του Όθωνα.272
Στο τέλος του Γάλβα (28.2) η Κρισπίνα, ακόμη ανώνυμη και απλώς προσδιοριζόμενη ως κόρη του Βινίου, αναλαμβάνει έναν διαφορετικό ρόλο: γίνεται ενεργητική
και πληρώνει για το κεφάλι του πατέρα της δύο χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές. Το
Από τις Epistulae του Πλινίου του Νεότερου (2.20.1-5) πληροφορούμαστε ότι όντας βαριά άρρωστη είχε εξαπατηθεί από έναν εχθρό του Πείσωνα, τον Ρέγουλο. Σύμφωνα με τον Τάκιτο (Hist.4.42.1112), αυτός είχε εξαγοράσει τον δολοφόνο του Πείσωνα να του δώσει το κεφάλι, το πήρε και το ξέσκισε
με τα δόντια.
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ποσό, νομίζω, έχει σημασία, αν παρατηρήσουμε ότι ο Πλούταρχος ήταν πολύ συγκεκριμένος με τα ποσά που δόθηκαν στον Βίνιο από τον Τιγγελίνο (διακόσιες πενήντα
χιλιάδες δραχμές σε ασήμι και εκατόν πενήντα χιλιάδες το κόστος του περιδέραιου
της παλλακίδας). Η τιμή του Βινίου μετά θάνατον έπεσε. Αυτό είναι και κυριολεκτικό
και μεταφορικό: ο Βίνιος δεν είχε πλέον καμία αξία για κανέναν πέρα από την κόρη
του, η οποία χωρίς αυτόν προφανώς δεν είχε κανένα όφελος, αφού αυτός την κατηύθυνε, όπως φαίνεται από τον Γάλβα. Είναι η πρώτη φορά που η Κρισπίνα φαίνεται να
παίρνει ενεργό ρόλο, αν και παραμένει ανώνυμη. Ο χαρακτήρας της βέβαια έρχεται
σε αντιδιαστολή με εκείνον της Βερανίας (βλ.2.γ.1): στην πρώτη περίπτωση η αγοραπωλησία ακόμη και των πτωμάτων αναδεικνύει τη φιλοχρηματία και την ανηθικότητα
των στρατιωτών· στη δεύτερη περίπτωση όμως, φωτίζεται η έντιμη σύζυγος που ικετεύει για τον νεκρό άνδρα της.
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3. Δευτερεύοντες χαρακτήρες στον βίο Ὄθων
Ο Όθων: ιστορική παρουσίαση
Ο Μάρκος Σάλβιος Όθων ήταν γόνος ετρουσκικής αριστοκρατικής οικογένειας
και γεννήθηκε στις 28 Απριλίου του 32. Πατέρας του ήταν ο Λ. Σάλβιος Όθων που
είχε διατελέσει ύπατος και είχε ανελιχθεί κοινωνικά με την υποστήριξη του Τιβερίου,
ενώ η μητέρα του ήταν η Αλβία Τερεντία, γόνος αριστοκρατικού γένους.273 Στην αρχή ανήκε στον φιλικό κύκλο274 του αυτοκράτορα Νέρωνα. Μάλιστα στον Σουητώνιο,
σύμφωνα με τους Charles & Anagnostou-Laoutides, παρουσιάζεται σαν να είχαν σεξουαλικές σχέσεις.275 Ύστερα όμως από διενέξεις που είχαν μεταξύ τους εξαιτίας του
ερωτικού τριγώνου που είχε σχηματιστεί με κορυφή τη σύζυγο του Όθωνα Ποππαία
Σαβίνα, ο Νέρων, το 58 , τον εξόρισε με το πρόσχημα της κυβέρνησης της επαρχίας
της Λυσιτανίας. Εκεί παρέμεινε για δέκα χρόνια επιδεικνύοντας αριστεία στη διοίκηση των στρατευμάτων παρά τον πρότερο έκκλητο βίο που διήγε.276
Στον Σουητώνιο ο Όθων φαίνεται ανυπόμονος και επιπόλαιος στις αποφάσεις του,
ελεύθερος από πράξεις δειλίας. Όσον αφορά στη συνωμοσία, διστάζει και αυτό φαίνεται από τις ημέρες που μεσολαβούν και τις καθυστερήσεις μεταξύ της απόφασης
για συνωμοσία και της υλοποίησής της, διότι προτιμά να διατηρήσει τη φήμη που είχε κατακτήσει ως στρατηγός στη Λυσιτανία παρά την προηγούμενη. Ο Όθων του
Σουητώνιου εκφράζει αμφιβολίες για την αυτοκτονία του, όμως στο τέλος αυτή αποδίδεται σε ντροπή (magis pudore). Έτσι ο βιογράφος προσπαθεί να ενοποιήσει τη ζωή
του βιογραφούμενου: ο Όθων ντρέπεται για τις προηγούμενες πράξεις του.277
Στον Τάκιτο ο Όθων, όπως παρατηρεί ο Braun, περνάει τρεις διαφορετικές φάσεις
στη ζωή του: στην πρώτη διάγει έναν άστατο και κολασμένο βίο συντροφιά του Νέρωνα, στη δεύτερη μετατρέπεται από αξιόλογος στρατηγός σε συνωμότη και σφετεριστή του θρόνου, ενώ στην τρίτη δείχνει ήρεμος και αποφασιστικός παρότι δεν βρισκόταν στην εσχάτη των περιπτώσεων.278 Έτσι παρουσιάζεται και στους δύο σωζό-
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μενους βίους από τους Βίους Καισάρων. Γενικότερα ο Τάκιτος τον παρουσιάζει ως
ελεεινό, σύμφωνα με τον Scochat, όμως δεν μπορεί να αρνηθεί την αντίσταση στον
Νέρωνα για την αγάπη του για την Ποππαία, τα στρατιωτικά του επιτεύγματα στη
Λυσιτανία, την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Γάλβας, τη δημοφιλή και καλή σχέση
που είχε με τα στρατεύματα όσο ήταν αυτοκράτορας, ούτε και τη μεγαλοψυχία που
έδειξε αυτοκτονώντας.279
Ο Πλούταρχος δομεί τον βίο με απλότητα, σύμφωνα με τον von Drexler: πρώτα
παραθέτει όσα συνέβησαν στη Ρώμη, ύστερα την προετοιμασία για τον πόλεμο και
τέλος την κατάσταση στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα.280 Ο Ὄθων ξεκινάει in medias
res και πιθανολογείται ότι οι δύο βίοι είναι γραμμένοι σε συνέχεια, όπως προανέφερα
στην Εισαγωγή. Στη ζωή του, η οποία περιγράφεται στον βίο του Γάλβα, παρουσιάζεται από τον βιογράφο αγχώδης και χωρίς αυτοέλεγχο εξαιτίας του φόβου του μετά
την υιοθεσία του Πείσωνα. Μετά την αναγόρευσή του σε αυτοκράτορα φαίνεται αδύναμος να τιμωρήσει όσους πρέπει να τιμωρηθούν, ενώ κίνητρο του γενικότερου ξεσηκωμού είναι η fides του στρατού προς το πρόσωπό του.281 Ήταν διεφθαρμένος στο
σώμα,282 όμως όχι στο πνεύμα και η αρχή της βασιλείας του ήταν ελπιδοφόρα.283 Ο
Όθων είναι ένας ηγέτης που επιδεικνύει ένα εύρος βασικών και σεβαστών γνωρισμάτων, κερδίζει την εμπιστοσύνη των στρατιωτών ως δημαγωγός παρά τύραννος284 και
παρά τις παλιές του έκλυτες συνήθειες η αποφασιστική αυτοκτονία του γίνεται αντικείμενο επαίνου από τον βιογράφο, ο οποίος τη χαρακτηρίζει ως ένδοξο θάνατο.285

3.α Επώνυμοι χαρακτήρες
3.α.1 Οι στρατηγοί του Όθωνα και ο πραιτοριανός τριβούνος Κρισπίνος
Ο Όθων επέλεξε μαζί με τον Μάριο Κέλσο τον Σουητώνιο Παυλίνο, τον Άννιο
Γαλλο και τον Βεστρίκιο Σπουρίνα ως στρατηγούς του στρατού του εναντίον του Βιτελλίου (Ὄθ.5.3). Όλοι τους ήταν εξέχουσες προσωπικότητες (ἄνδρας ἐνδόξους) της
στρατιωτικής σκηνής, όμως κανείς τους δεν μπορούσε να επιβληθεί στην αταξία και
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την αλαζονεία (θρασύτητα) των στρατιωτών, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι είχαν για
στρατηγό τους τον Όθωνα και όχι εκείνους (οὐ γὰρ ἠξίουν ἑτέρων ἀκούειν, ὡς παρ'
αὐτῶν τοῦ αὐτοκράτορος τὸ ἄρχειν ἔχοντος). Ο Πλούταρχος αποδίδει σε όλους την
ιδιότητα της αρετής που έχει να κάνει με τη φήμη, δηλαδή ότι ήταν ἔνδοξοι.286
3.α.1.α Σπουρίνας
Ο Σπουρίνας μετά το 69 αναδείχθηκε σε ικανό πολιτικά και στρατιωτικά ηγέτη,
ενώ τίποτα δεν είναι γνωστό πριν από αυτήν τη χρονιά. Ο Σπουρίνας εμφανίζεται
πρώτη φορά, όταν προσπάθησε να επιβληθεί στους στρατιώτες, οι οποίοι αρνούνταν
να κάνουν όσα έπρεπε (λειτουργίας), επειδή θεωρούσαν τους εαυτούς τους ανώτερους, παραλίγο να δολοφονηθεί, αφού του άσκησαν βία και τον καθύβρισαν (ὕβρεως
δὲ καὶ βλασφημίας οὐδεμιᾶς ἐφείσαντο), επειδή πίστευαν ότι ήταν προδότης και στεκόταν εμπόδιο στα σχέδια του αυτοκράτορά τους (λυμεῶνα τῶν Καίσαρος καιρῶν καὶ
πραγμάτων). Οι ίδιοι είχαν ακόμη το θράσος –μεθυσμένοι– να αιτηθούν χρήματα από
αυτόν, ώστε να πάνε στον Όθωνα και να τον κατηγορήσουν (Ὄθ.5.5-6).
Στην αφήγηση του Τακίτου (Hist.2.18-19) ο Σπουρίνας δεν προσπαθεί να εξαναγκάσει τους στρατιώτες να κάνουν τις δουλειές τους, αλλά να τους συγκρατήσει από
το να επιτεθούν στις δυνάμεις του Βιτελλίου (coercere intra munimenta militem nec
[…] obicere). Ο Σπουρίνας συμμετέχει στην αρχή από ορμή, ύστερα προσποιούμενος
ότι ήταν επιλογή του, ώστε σε περίπτωση που γινόταν επανάσταση ο λόγος του να
έχει ισχύ (primo coactus, mox velle simulans, quo plus auctoritatis inesset consiliis si
seditio mitesceret). Η στρατηγική του ήταν ριψοκίνδυνη, όπως ισχυρίζεται η Ash,
διότι οι στρατιώτες θα μπορούσαν να την είχαν καταλάβει, ενώ η auctoritas του βασιζόταν σε μια ενδεχόμενη επανάσταση.287 Η στρατηγική του ήταν να τους οδηγήσει
να στρατοπεδεύσουν έξω από τα τείχη της Πλακεντίας και να τους δείξει ότι σε ενδεχόμενη επίθεση των σωματικά δυνατών και πολυάριθμων στρατιωτών του Κεκίνα δεν
θα είχαν καμιά ελπίδα, χωρίς να τους κατηγορήσει για την επιθυμία τους να πολεμήσουν (non tam culpam exprobrans quam rationem ostendens). Όταν οι στρατιώτες
κατάλαβαν το λάθος τους και κατηγόρησαν τους εαυτούς τους (castigare
credulitatem suam), αποφάσισαν να υπακούσουν στον Σπουρίνα λόγω και των θετικών επιρροών των ανωτέρων τους, οι οποίοι επαίνεσαν την πρόνοια του στρατηγού
τους (providentia ducis). Τότε η πειθαρχία και η υπακοή άρχιζε να χτίζεται, γιατί,
286
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όπως σχολιάζει ο ιστορικός, δεν υπήρχε λόγος να κατακριθεί το θάρρος των στρατιωτών (non arma modo sed obsequium et parendi amor, quod solum illis partibus defuit,
cum virtutis haud paeniteret).288
Η επιφυλακτικότητα του Σπουρίνα να τιμωρήσει τους στρατιώτες θυμίζει εκείνη
του Όθωνα, ο οποίος απέφευγε να τιμωρεί τους στρατιώτες του και ενδεχομένως να
είναι και σημάδι καλού στρατηγού, σύμφωνα με την Ash. Ωστόσο, συνεχίζει η ίδια, η
τακτική του Σπουρίνα να αποκαλύψει τα σχέδιά του στους στρατιώτες αντιβαίνει στη
σταθερότητα της auctoritas του. Από την άλλη, ο Τάκιτος υπογραμμίζει το πάθος των
στρατιωτών που αντικαθίσταται από το πάθος για υποταγή, ενώ ο έπαινος του ιστορικού στο τέλος είναι ένα προμήνυμα για τη μετέπειτα επιτυχία τους στην Πλακεντία.289
Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με την αφήγηση του Πλουτάρχου, ο οποίος τοποθετεί τον Σπουρίνα σε μια αδρανή κατάσταση και παρουσιάζει μόνο τη μεταβολή των
παθών των στρατιωτών. Η τελική υποταγή τους και ο έμμεσος έπαινος για την προστασία της ένδοξης πόλης της Πλακεντίας είναι απόρροια της προσωπικής μεταβολής
του χαρακτήρα των στρατιωτών μέσω της παρεμβολής των εξωτερικών παραγόντων,
δηλαδή των προσβολών που δέχτηκαν από τους βιτελλιανούς. Ο Σπουρίνας δεν αναφέρεται ξανά στον βίο, αν και η συμμετοχή του με κάποιον τρόπο στις διάφορες μάχες είναι δεδομένη, επειδή ήταν στρατηγός.
3.α.1.β Σουητώνιος Παυλίνος
Ο Παυλίνος είχε καταλάβει την Μαυριτανία το 42, νίκησε τη Βουαδίκεια και κατέστειλε την επανάστασή της στη Βρετανία το 61, ορίστηκε δεύτερη φορά ύπατος το
66 και ήταν φημισμένος για τη στρατιωτική του ισχύ.290 Ο Παυλίνος εμφανίζεται στη
μάχη της Κρεμώνας. Η μονάδα των οπλιτών εξαιτίας της προσοχής (δι’ εὐλάβειαν)
του Παυλίνου καθυστέρησε να φτάσει για να συμβάλει στην καταπολέμηση των βιτελλιανών στην Κρεμώνα (Ὄθ.7.3-4). Η καθυστέρηση αυτή (ὀψὲ καὶ σχολῇ) του
Παυλίνου ήταν η αιτία όχι μόνο να υποβαθμιστεί η φήμη του ως καλού στρατηγού
(ἐνδεέστερον τῆς δόξης στρατηγῆσαι), αλλά και να κατηγορηθεί από τους στρατιώτες
για προδοσία, οι οποίοι προσπάθησαν να εγείρουν υποψίες και στον Όθωνα, ισχυριζόμενοι αλαζονικά (μεγαληγοροῦντες) ότι η νίκη τους ήταν μισή εξαιτίας της δειλίας
Οι Little & Ehrhardt (1994: 89) θεωρούν πιο πιθανή την εκδοχή του Τακίτου.
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(κακίᾳ) των στρατηγών· ο Όθων, αν και δεν τους πίστευε, δεν ήθελε να τους το δείξει
και έστειλε τον αδερφό του Τιτιανό και τον Πρόκλο, έπαρχο των πραιτοριανών στα
στρατεύματα για να τους συνετίσουν.
Ο Τάκιτος (Hist.2.25.6-10) αναφέρει ότι: ήταν φυσική η κλίση του Παυλίνου προς
την καθυστέρηση, υπό την έννοια της επιφυλακτικότητας και της πρόνοιας των καταστάσεων με λογική παρά η νίκη από τύχη, ώστε να αποφευχθεί η ήττα (cunctator
natura et cui cauta potius consilia cum ratione quam prospera ex casu placerent […]
ubi provisum foret ne vincerentur). Παραθέτει επίσης τις διαταγές του Παυλίνου, όπως το να καθαριστεί το πεδίο, ώστε να είναι πιο εύκολη η μετακίνηση των στρατιωτών. Επιπλέον, όταν η μάχη τελείωσε, αναφέρει ο ιστορικός (Hist.2.26.13-14), ο
Παυλίνος είχε καθυστερήσει με τη δικαιολογία ότι φοβόταν τον κόπο και τη μεγάλη
πορεία που θα έπρεπε να κάνουν (timuisse se Paulinus ferebat tantum insuper laboris
atque itineris), ώστε να κατατροπώσουν και το στρατόπεδο του Κεκίνα. Επομένως, ο
Τάκιτος δεν αναφέρει τις κατηγορίες και τις επιθέσεις των στρατιωτών εναντίον του
Παυλίνου, μόνο ότι το σχέδιό του προκάλεσε διχογνωμία στο στρατόπεδό του (in
vulgus adverso rumore fuit).
Στον Ὄθωνα ο Παυλίνος δεν χαρακτηρίζεται άμεσα, όμως ο Πλούταρχος, χρησιμοποιώντας τη λέξη εὐλάβεια, ανακαλεί τη βραδύτητα του Φαβίου Μάξιμου, ο οποίος, βάσει του βίου του από τον Πλούταρχο (Φάβ.Μάξ.1.6) μερικά χρόνια αργότερα,
είχε αποδείξει ότι η φαινομενική απραγία ήταν ουσιαστικά απάθεια, η προσεκτικότητα ήταν λήψη ορθών αποφάσεων και η βραδύτητα ήταν σταθερότητα (διεσήμαινε […]
ἀπάθειαν μὲν οὖσαν τὴν δοκοῦσαν ἀπραγίαν, εὐβουλίαν δὲ τὴν εὐλάβειαν, τὸ δὲ πρὸς
μηδὲν ὀξὺ μηδ' εὐκίνητον ἐν πᾶσι μόνιμον καὶ βέβαιον). Έτσι στον Ὄθωνα ο Παυλίνος
θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζεται γενικότερα με θετικούς όρους: δεν αναφέρονται η δραστηριότητά του και ο φόβος του, ενώ τονίζεται η επιφυλακτικότητα και η λογική του,
γνωρίσματα που φωτίζουν αρνητικά τη βιασύνη του Όθωνα να εκστρατεύσει εναντίον του Βιτελλίου (Ὄθ.11.3).
Ο Παυλίνος με τον Κέλσο, σύμφωνα με τον Πλούταρχο που χρησιμοποιεί μια περίφραση, με την οποία απομονώνει τους δύο στρατηγούς από την ομάδα τους
(Ὄθ.7.5, οἱ δὲ περὶ τὸν Κέλσον καὶ Παυλῖνον), ήταν υποτιθέμενοι φίλοι και σύμβουλοι
του Όθωνα (ἐφείλκοντο […] ὄνομα), όμως δεν είχαν καμιά ισχύ (ἐξουσίαν καὶ δύναμιν
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[…] μηδεμίαν ἔχοντες).291 Πράγματι, όταν έφτασε ο Όθων στο Βητριακό και συγκάλεσε συμβούλιο (Ὄθ.8.2-3), ο Παυλίνος, ισχυρίζεται ο βιογράφος παραθέτοντας σε
πλάγιο λόγο τα επιχειρήματα του Παυλίνου, ήταν της άποψης να περιμένουν τις ενισχύσεις από την Παννονία και τη Μυσία,292 ώστε να είναι ισάξιοι σε αριθμό προς την
αντίπαλη παράταξη, η οποία ήταν καταλλήλως εφοδιασμένη για πόλεμο, και να περιμένει την ευκαιρία (καιρόν) για επίθεση. Είχε πίστη στη θέρμη των στρατιωτών του
όσο ήταν λίγοι σε αριθμό και ήταν σίγουρο ότι θα πετύχαιναν πολλά περισσότερα,
αφού ενισχύονταν από τις άλλες δυνάμεις. Επιπλέον, όσον αφορά στην τροφοδοσία, ο
εχθρός μέρα με τη μέρα θα βρισκόταν σε ένδεια, εξαιτίας της στρατοπέδευσης σε εχθρικό έδαφος.293
Ο Τάκιτος (Hist.2.32) παραθέτει, όπως και ο Πλούταρχος, την ομιλία του Παυλίνου σε πλάγιο λόγο, χωρίς βέβαια αυτό να μειώνει τη ζωντάνια του, όπως επισημαίνει
η Ash.294 Η ομιλία του στην ιστορική αφήγηση είναι μεγαλύτερη και διαρθρώνεται σε
δύο ενότητες: η πρώτη αφορά στις δυνάμεις του Βιτελλίου και τα πλεονεκτήματά του
και η δεύτερη στις θέσεις των οθωνιανών δυνάμεων και των συμμάχων του. Σημαντικό είναι ότι ο Τάκιτος παραδίδει πρώτα την ομιλία του Παυλίνου και ύστερα των Τιτιανού και Πρόκλου, ενώ ο Πλούταρχος συμπυκνώνει τις ομιλίες των δύο τελευταίων
και ύστερα παραθέτει αυτή του Παυλίνου. Τοποθετώντας με τέτοιον τρόπο τις ομιλίες
των συμβούλων του Όθωνα, σύμφωνα με την ίδια μελετητή, ο Τάκιτος κλιμακώνει τη
βιασύνη, από την οποία διέπεται όλο το εγχείρημα εναντίον του Βιτελλίου,295 αναδεικνύοντας έτσι όχι μόνο τη βιασύνη του Όθωνα, αλλά και την επιρροή που άσκησαν
πάνω του οι απόψεις του Τιτιανού και του Πρόκλου. Αντίθετα, η δομή του Πλουτάρχου σχηματίζει έναν κύκλο: η βιασύνη των Τιτιανού και Πρόκλου ανοίγει το συμβούλιο πολέμου και με την ίδια βιασύνη καταλήγει ο Όθων να συμφωνεί εκούσια ή ακούσια. Στον πυρήνα αυτού του κύκλου βρίσκεται η λογική καθυστέρηση του Παυλίνου, με την οποία συμφωνούν οι Κέλσος και Γάλλος.

Ο Τάκιτος (Hist.2.39.3-4) αναφέρει ότι αυτοί οι δύο ήταν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι:inani nomine
ducum alienae culpae praetendebantur;
292
Little & Ehrhardt 1994: 92. Εννοεί τις λεγεώνες III Gallica, VII Claudia και VIII Augusta από τη
Μυσία και τις VII και XIII Gemina από την Παννονία.
293
Πλούτ.Ὄθ.8.3 οὐ γὰρ ἀμβλυτέροις γε χρήσεσθαι τότε τοῖς νῦν θαρροῦσιν ἀπ' ἐλαττόνων, ἂν πλείονας
τοὺς ἀγωνιζομένους προσλάβωσιν, ἀλλ' ἐκ περιουσίας ἀγωνιεῖσθαι· καὶ χωρὶς δὲ τούτου τὴν διατριβὴν
εἶναι πρὸς αὐτῶν ἐν ἀφθόνοις πᾶσιν ὄντων, ἐκείνοις δὲ τὸν χρόνον ἀπορίαν παρέξειν τῶν ἀναγκαίων ἐν
πολεμίᾳ καθεζομένοις.
294
Ash 2007: 162.
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Όταν ο Πρόκλος αποφασίζει να οδηγήσει τους στρατιώτες του σε μια αδιάκοπη,
τεράστια και εξουθενωτική πορεία για να επιτεθούν στους βιτελλιανούς (βλ.3.α.3.α),
ο Παυλίνος χαρακτηρίζεται ξανά μέσω μιας περίφρασης (οἱ περὶ τὸν Παυλῖνον), η
οποία τον ξεχωρίζει από ολόκληρη την ομάδα που τον συνοδεύει· όλη η ομάδα διαφωνούσε με τη στρατηγική του Πρόκλου όμως ο Παυλίνος ήταν αυτός που είχε τον
πιο ενεργό ρόλο. Ο Παυλίνος τον συνετίζει (Ὄθ.11.2) μέσω του ισχυρισμού ότι έπρεπε να περιμένουν, να μην ταλαιπωρούν νωρίτερα τους εαυτούς τους (μὴ προπονεῖν)
και να μην οδηγηθούν αμέσως μετά από μια πορεία σε πόλεμο εναντίον ανδρών που
ήταν ξεκούραστοι (ὡπλισμένους καὶ παρατεταγμένους καθ' ἡσυχίαν), ενώ αυτοί ήταν
σε πορεία και όχι έτοιμοι για πόλεμο (ἀναμεμιγμένων ὑποζυγίων καὶ ἀκολούθων). Ο
Πλούταρχος δεν αναφέρεται στη συμφωνία μεταξύ Κέλσου και Παυλίνου, την οποία
παραθέτει ο Τάκιτος (Hist.2.40), πιθανότατα, για να αναδείξει την επιμονή του Παυλίνου στην ενδελεχή μελέτη των περιστάσεων, ώστε να αποφευχθεί η ήττα. Επιπροσθέτως, στο συγκεκριμένο σημείο ο Παυλίνος δεν συμβάλλει στον φωτισμό του πρωταγωνιστή Όθωνα, αλλά του δευτεραγωνιστή Πρόκλου αρνητικά: αναδεικνύεται η
λανθασμένη στρατηγική του Πρόκλου και η αφέλειά του.
Μετά την ήττα στο Βητριακό στις 14 του Απρίλη του 69, 296 εκτός από τον Πρόκλο, και ο Παυλίνος δεν τόλμησε να μπει στο στρατόπεδο, επειδή φοβόταν τους
στρατιώτες, οι οποίοι ήδη κατηγορούσαν τους διοικητές τους για την ήττα τους
(Ὄθ.13.1). Στο συγκεκριμένο σημείο οι δύο στρατηγοί που συνήθως είχαν διαφορετικές απόψεις τοποθετούνται μαζί και τους ενώνει ο φόβος από μια κοινή αιτία. Σε γενικές γραμμές ο Παυλίνος δεν φαίνεται να φωτίζει θετικά τον Όθωνα, αλλά να αναδεικνύει εμμέσως την απειρία του Όθωνα στις πολεμικές υποθέσεις.
3.α.1.γ Άννιος Γάλλος
Ο Άννιος Γάλλος ήταν ύπατος μεταξύ 63-68, ενώ το 70 στάλθηκε με τον Πετίλιο
για να καταστείλουν τη γαλατική εξέγερση στον Ρήνο· στον Τάκιτο (Hist.4.68.2) χαρακτηρίζεται ως πολύ καλός ηγέτης.297 Στον Ὄθωνα εμφανίζεται να δρα στη μάχη
της Κρεμώνας. Ο Γάλλος ήταν εκείνος, ο οποίος, αν και κατευθυνόταν προς την
Πλακεντία για να βοηθήσει τον Σπουρίνα, όταν έμαθε ότι η Κρεμώνα βρισκόταν σε
κίνδυνο, κατευθύνθηκε προς τα εκεί και στρατοπέδευσε κοντά στον εχθρό (Ὄθ.7.1).
Μέσω της κίνησης του Γάλλου από το ένα εμπόλεμο μέτωπο στο άλλο, αναδεικνύε296
297

Flacelière & Chambry 1979: 139.
Little & Ehrhardt 1994: 88.
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ται η συναδελφική σχέση με τους υπόλοιπους στρατηγούς, η οποία αναδεικνύει την
αμεσότητα του Γάλλου στις επιταγές των καταστάσεων. Ωστόσο, φωτίζει αρνητικά
την καθυστέρηση και την εὐλάβειαν του Παυλίνου.
Παρότι ο Γάλλος δεν ήταν παρών στο συμβούλιο στο Βητριακό εξαιτίας τραυματισμού –από πτώση από άλογο– έδωσε τη συμβουλή του: στην επιστολή του Όθωνα ο
Γάλλος απάντησε να περιμένει τις δυνάμεις της Μυσίας και να μην προχωρήσει άμεσα σε μάχη (Ὄθ.8.4). Ενδεχομένως ο Γάλλος χαρακτηρίζεται αρνητικά και μέσω του
τραυματισμού, αν δεχτούμε την παρατήρηση της Ash, ότι ο καλός στρατιωτικός όφειλε να γνωρίζει πώς να ιππεύει·298 βέβαια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη φύση
του τραυματισμού ή το πώς συνέβη. Η συναδελφικότητά του και η εμπιστοσύνη του
Όθωνα προς τον στρατηγό του αναδεικνύονται από τα παραπάνω.
Ο Παυλίνος εμφανίζεται ξανά, όταν πια η μάχη είχε κριθεί και ο Όθων είχε ηττηθεί (Ὄθ.12). Οι στρατηγοί του φοβούνταν να εισέλθουν στο στρατόπεδό τους, επειδή
οι στρατιώτες τούς κατηγορούσαν για την έκβαση της μάχης (Ὄθ.13.1). Ο Άννιος
Γάλλος μόνο τόλμησε να τους καλέσει και να τους ενθαρρύνει, λέγοντάς τους ότι η
μάχη διεξήχθη επί ίσοις όροις (ἀγχωμάλου), διότι σε πολλά σημεία της μάχης είχαν
επικρατήσει αυτοί. Ήταν εκείνος που σε αντίθεση με τον Πρόκλο και τον Παυλίνο
δεν εξέφρασε φόβο για τους στρατιώτες, αλλά τόλμησε να τους δεχτεί μέσα στην πόλη.
Αυτή η αφήγηση έρχεται σε αντίθεση με την αφήγηση του Τακίτου (Hist.2.44.1216), ο οποίος μειώνει τη δραστηριότητα του Κέλσου και του Τιτιανού που επεμβαίνουν σημαντικά στην εξέλιξη των γεγονότων στην εκδοχή του Πλουτάρχου. Ο ιστορικός αναφέρει ότι ο Γάλλος είχε εγκαταστήσει φύλακες στην πόλη και είχε καθησυχάσει τους στρατιώτες με συμβουλές, παρακλήσεις και τη γνώμη του (consilio
precibus auctoritate flexerat)· τους συμβούλευσε να μην προσθέσουν στο μακελειό
(cladem) της ήττας τη σφαγή των στρατηγών τους, λέγοντάς τους ότι η ομόνοια ήταν
η λύση στο πρόβλημα (in consensu levamentum), είτε επρόκειτο να λήξει ο πόλεμος
είτε να συνεχιστεί. Στην πλουτάρχεια εκδοχή ο Γάλλος μένει σχετικά αδρανής και
προσπαθεί με τον λόγο να συνετίσει τους στρατιώτες, επαινώντας τα θετικά της υπόθεσης, σε αντίθεση με τον Γάλλο του Τακίτου, ο οποίος χρησιμοποιεί εκτός της
στρατιωτικής auctoritas και άλλα μέσα, χαρακτηρίζει τη μάχη που μόλις δόθηκε μακελειό. Ο Γάλλος του Τακίτου μπορεί να φαίνεται πιο ενεργητικός, όμως δεν αναφέ-
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ρεται αργότερα (Hist.2.45) στην πρεσβεία που απεστάλη στους Κεκίνα και Βάλη, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με την Ash, τοποθετεί για άλλη μια φορά στην αφάνεια
τους στρατηγούς του Όθωνα.299 Αντίθετα, ο Πλούταρχος παρουσιάζει τον Γάλλο και
τον Κέλσο να αυτοπροτείνονται για να σταλούν ως πρέσβεις, αν και ο Γάλλος δεν
αναφέρεται ξανά σε όλο το επεισόδιο της επίθεσης των ιππέων του Κεκίνα (βλ.3.α.6).
Έτσι, δεν αναδεικνύεται κανένα χαρακτηριστικό του Όθωνα, μονάχα η σημασία του
Κέλσου για την πορεία των πραγμάτων.
3.α.1.δ Κρισπίνος
Ο Κρισπίνος εμφανίζεται στον Ὄθωνα πριν από το επεισόδιο της εισβολής των
πραιτοριανών στρατιωτών στο παλάτι, εν μέσω συμποσίου που παρέθετε ο αυτοκράτορας σε συγκλητικούς. Την αντιπάθειά του προς τους πραιτοριανούς δείχνει ο βιογράφος, ονομάζοντάς τους μισθοφόρους, εξισώνοντάς τους έτσι με τη σωματοφυλακή
των Ελλήνων τυράννων της κλασικής περιόδου.300
Για να παρουσιάσει καλύτερα την άναρχη κατάσταση που επικρατούσε από το
μέρος των πραιτοριανών, οι οποίοι κατηγορούσαν όλους όσοι προσπαθούσαν να συνετίσουν τον Όθωνα, ο Πλούταρχος αφηγείται ένα περιστατικό με τον πραιτοριανό
τριβούνο, Βάριο Κρισπίνο, το οποίο συνέβη πιθανότατα αρχές Μαρτίου του 69 στο
πραιτοριανό στρατόπεδο (και όχι στην Ώστια, όπως παραδίδει ο Πλούταρχος λανθασμένα), από όπου θα έφερναν πίσω τη δέκατη έβδομη λεγεώνα (Ὄθ.3.3-7).301 Ο
Όθων είχε στείλει τον Κρισπίνο να φέρει τη συγκεκριμένη λεγεώνα πίσω στη Ρώμη
και το βράδυ που μάλλον έφτασαν στο πραιτοριανό στρατόπεδο, ενώ εκείνος ακόμη
ετοίμαζε και φόρτωνε τα όπλα στις άμαξες, οι αλαζόνες στρατιώτες (οἱ θρασύτατοι
πάντες), όπως τους χαρακτηρίζει ο βιογράφος, συνεχίζοντας έτσι την αρνητική παρουσίαση των πραιτοριανών,302 φώναζαν (ἐβόων) ότι ο Κρισπίνος δεν είχε πάει έχοντας καλούς σκοπούς (οὐδὲν ὑγιὲς τὸν Κρισπῖνον ἥκειν διανοούμενον), η Σύγκλητος
299
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Little & Ehrhardt 1994: 85. Ο Σουητώνιος (Otho 8.1-2) παραδίδει εξαιρετικά σύντομα το συγκεκριμένο περιστατικό αποδίδοντας όλη την αναταραχή στην αντίδραση των πραιτοριανών σε μια υποτιθέμενη συνωμοσία, ενώ γίνεται έκδηλο ότι αυτό συνέβη στο πραιτοριανό στρατόπεδο. Παρόμοια και ο
Δίων (64.9.2-3), μόνο που δεν αναφέρει ούτε το στρατόπεδο, ούτε χαρακτηρίζονται οι συμμετέχοντες
χαρακτήρες. Ο Τάκιτος (Hist.1.80.2-3)
302
Ο Perrin (1962: 281) μεταφράζει «the boldest of the soldiers» (=«οι πιο τολμηροί από τους στρατιώτες). Πιστεύω ο Πλούταρχος συνεχίζει με την αρνητική παρουσίαση των στρατιωτών από εκεί που
την άφησε χαρακτηρίζοντάς τους μισθοφόρους. Η τόλμη έχει κυρίως θετική χροιά που εδώ πιστεύω
δεν ταιριάζει.
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ετοίμαζε επανάσταση (πράγμασι νεωτέροις) εναντίον του Νέρωνα και ότι τα όπλα δεν
μεταφέρονταν με διαταγή του Καίσαρα, δηλαδή του Όθωνα, αλλά εναντίον του.
Αυτές οι κατηγορίες, οι οποίες παρατίθενται σε πλάγιο λόγο και αποτελούν την
άποψη των πραιτοριανών για τον ίδιο τον Κρισπίνο, χρησιμοποιούνται από τον
Πλούταρχο για να χαρακτηρίσουν τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, χωρίς βέβαια να ενστερνίζεται ο βιογράφος αυτήν την άποψη· αυτό γίνεται αντιληπτό μέσω των αρνητικών χαρακτηρισμών που απέδωσε προηγουμένως στους πραιτοριανούς. Η ηγετική
ανικανότητα του Κρισπίνου, για του οποίου τις ενέργειες ο Πλούταρχος μένει σιωπηλός, καθώς και η αδυναμία των δύο ανώνυμων εκατόνταρχων να συγκρατήσουν τους
πραιτοριανούς στρατιώτες ή να τους καθησυχάσουν οδηγούν ουσιαστικά στην παραβίαση του παλατιού και την αποκάλυψη του χαρακτήρα του Όθωνα.
Οι πραιτοριανοί, βασισμένοι στις κατηγορίες για προδοσία του Κρισπίνου, εξοργίστηκαν (τοῦ δὲ λόγου πολλῶν ἁπτομένου καὶ παροξύνοντος), επιτέθηκαν στις φορτωμένες άμαξες και σκότωσαν δύο εκατόνταρχους303 που προσπάθησαν να τους εμποδίσουν και τον Κρισπίνο. Ωστόσο, στην αφήγηση του Τακίτου (Hist.1.80) αναφέρεται ότι ο Κρισπίνος προσπάθησε να αναχαιτίσει τους στρατιώτες (adfectatio quietis
in tumultum evaluit). Η διαφοροποίηση στις ηγετικές ικανότητες του Κρισπίνου είναι
σημαντική για τον χαρακτηρισμό του: στον βίο είναι παντελώς αδρανής, ενώ στην
ιστορική αφήγηση προσπαθεί, αν και μάταια.
Εν τέλει, ο ένας στρατιώτης επηρέαζε τον άλλον και πορεύτηκαν προς τη Ρώμη
για να βοηθήσουν, όπως πίστευαν, τον Καίσαρα. Μόλις πληροφορήθηκαν ότι ο Όθων
παρέθετε συμπόσιο για ογδόντα συγκλητικούς στο παλάτι, θεώρησαν ότι ήταν η ευκαιρία (καιρὸν εἶναι) να σκοτώσουν όλους τους εχθρούς του Καίσαρα. Οι πολίτες
βρέθηκαν σε ταραχή σαν να επρόκειτο να καταληφθεί η Ρώμη (ἡ μὲν οὖν πόλις ὡς
αὐτίκα διαρπαγησομένη θόρυβον εἶχε πολύν)· το ίδιο συναίσθημα επικράτησε και στο
παλάτι (ἐν δὲ τοῖς βασιλείοις ἦσαν διαδρομαί) και αυτό οδήγησε τον Όθωνα σε απορία
για το τι συνέβαινε. Κατά την περιγραφή του επεισοδίου αναδεικνύεται ο φόβος του
Όθωνα για τους συγκλητικούς και ο φόβος των συγκλητικών για τον Όθωνα: του ενός
βασίζεται στο ενδιαφέρον του για την προστασία του, ενώ των άλλων στο γεγονός ότι
δεν ήξεραν τι να περιμένουν από τον νέο τους αυτοκράτορα. Σύμφωνα με τον Πλού-

Μόνο ο Πλούταρχος δίνει τον αριθμό, ο Τάκιτος (Hist.1.80.14-15) παραδίδει ότι δολοφονήθηκαν οι
πιο αυστηροί (severissimos) από τους εκατόνταρχους.
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ταρχο, ο Όθων διέταξε τους δύο πραιτοριανούς έπαρχους304 να καθησυχάσουν (διαλέγεσθαι καὶ πραΰνειν) τους στρατιώτες, ενώ τους συγκλητικούς έδιωχνε από άλλη πόρτα. Οι στρατιώτες εισέβαλαν και ο Όθων ανέβηκε στο ανάκλιντρό του, τους καθησύχασε παρακαλώντας τους μετά δακρύων (πολλὰ παρηγορήσας καὶ δεηθεὶς καὶ μηδὲ
δακρύων φεισάμενος) και τους έδιωξε.305
Αν και δεν υπάρχει ευθύς χαρακτηρισμός, ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί τις πράξεις
του Κρισπίνου και τις απόψεις των υπολοίπων για να χαρακτηρίσει αυτόν τον δευτερεύοντα χαρακτήρα. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο επεισόδιο αναδεικνύει την ηγετική
ανικανότητα του Κρισπίνου, η οποία οδηγεί εν τέλει στην καταστροφή του συμποσιακού decorum και στην ανάδειξη ενός επίσης ανίκανου Όθωνα να επιβληθεί στους
πραιτοριανούς στρατιώτες του. Αν ο Κρισπίνος είχε κατορθώσει να επιβληθεί, όπως
και οι εκατόνταρχοι, στους πραιτοριανούς, τότε ενδεχομένως όλα τα συναισθήματα
που περιγράφονται και οι πράξεις από μέρους των στρατιωτών, των συγκλητικών και
του ίδιου του Όθωνα δεν θα είχαν πραγματωθεί.
3.α.2 Οι δευτεραγωνιστές κατά την προετοιμασία της εκστρατείας του Όθωνα
εναντίον του Βιτελλίου
3.α.2.α Μουκιανός και Βεσπασιανός
Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Όθων ξεκίνησε να στέλνει επιστολές στον Βιτέλλιο για να διευθετηθεί το ζήτημα της επανάστασης αναπτερωμένος (ὑφ’ ὧν ἐπαιρόμενος) από τις φιλικές επιστολές (γράμματα…φίλια) από τον Μουκιανό και τον Βεσπασιανό, που διοικούσαν ισχυρές μονάδες στη Συρία και την Ιουδαία αντίστοιχα
(Ὄθ.4.2). Οι δύο τους είχαν σταλεί από τον Νέρωνα να καταστείλουν την εξέγερση
στην Ιουδαία το 66,306 σύμφωνα με τον Τάκιτο (Hist.1.10.11-12). O Φλάβιος Βεσπασιανός επρόκειτο να είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας που θα αναγορευόταν τη Χρονιά των Τεσσάρων Αυτοκρατόρων, ενώ ο Λικίνιος Μουκιανός ένας ένθερμος υποστηρικτής του. Ιδίως για τον τελευταίο παραδίδονται πάρα πολλές λεπτομέρειες από

Οι δύο αυτοί ήταν ο Λικίνιος Πρόκλος και ο Πλώτιος Φίρμος, οι οποίοι επιλέχτηκαν από τους ίδιους τους πραιτοριανούς, σύμφωνα με τον Τάκιτο (Hist.1.46.1-5).
305
Ίδια είναι η περιγραφή της σκηνής από τον Τάκιτο (Hist.1.82.8-9), μόνο που ο ιστορικός σχολιάζει
ότι αυτή η πράξη συνέβη contra decus imperii. Έτσι αναδεικνύεται η ανάρμοστη συμπεριφορά του
Όθωνα, ο οποίος χρησιμοποίησε μέσα που δεν άρμοζαν σε αυτοκράτορα.
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τον Τάκιτο για την κακή του φήμη ως δολοπλόκου, μπλεγμένου σε δολοφονίες και
αλαζόνα.307
Ο Πλούταρχος δεν χαρακτηρίζει άμεσα κανέναν από τους δύο, απλώς αναφέρει
τη συναισθηματική μεταβολή του Όθωνα, ύστερα από τα γράμματα της υποστήριξής
τους στον αγώνα εναντίον του Βιτελλίου. Επομένως, συμβάλλουν στον φωτισμό του
χαρακτήρα του Όθωνα: ξεχωρίζει η εμπιστοσύνη του σε άνδρες που είχαν μεγάλες
δυνάμεις. Ενδεχομένως, αποφεύγει να προβεί σε χαρακτηρισμούς, όπως του Τακίτου,
ώστε να αποτραπεί η συσχέτιση ατόμων ανήθικων με τον Όθωνα που θα έβλαπταν
την εικόνα τού πρωταγωνιστή. Αν σκεφτούμε ότι έχουν γίνει και υποθέσεις πως αυτοί
οι δύο σχεδίαζαν ήδη την πτώση του Όθωνα,308 τότε γίνεται κατανοητό ότι ο Όθων
θα υποβαθμιζόταν για άλλη μια φορά, αφού θα αναδεικνυόταν η ευπιστία του.
3.α.2.β Λεύκιος
Ο Λεύκιος ήταν ο αδερφός του Βιτελλίου. Στο απόσπασμα που θα συνόδευε τον
Δολαβέλλα στο Ακουίνιο, ο Όθων συμπεριέλαβε τον Λεύκιο, χωρίς να τον μειώσει ή
να τον επαινέσει (οὔτε προσθεὶς οὐδὲν οὔτε ἀφελὼν ἧς εἶχε τιμῆς). Ο Πλούταρχος δεν
τον χαρακτηρίζει καθόλου, αλλά τον χρησιμοποιεί για να αναδείξει τον Όθωνα. Η
συμπεριφορά του αυτοκράτορα γίνεται πιο κατανοητή, αν σκεφτούμε ότι, σύμφωνα
με τον Τάκιτο (Hist.1.88.6-7), ο Λεύκιος συμπεριλήφθηκε στο απόσπασμα με ουδετερότητα: ο Όθων δεν τον θεώρησε ούτε αδερφό ενός αυτοκράτορα ούτε εχθρό (nec
ut imperatoris fratrem nec ut hostis). Ο Λεύκιος συμμετέχει στην ιστορική αφήγηση
και δεν γίνεται τίποτα άλλο γνωστό για τον χαρακτήρα του από τον Πλούταρχο. Αυτό
το γεγονός όμως δεν εμποδίζει τον φωτισμό του χαρακτήρα του Όθωνα, ο οποίος
φαίνεται να δρα αμερόληπτα και ουδέτερα.
3.α.2.γ Φλάβιος Σαβίνος
Ο Φλάβιος Σαβίνος ορίστηκε από τον Όθωνα, σύμφωνα με τον Πλούταρχο
(Ὄθ.5.2), φύλακας της Ρώμης (praefectus Urbi). Ο βιογράφος παραθέτει δύο λόγους
που ο αυτοκράτορας προέβη σε αυτή την ανέλιξη αξιώματος: είτε για να τιμήσει τον
Νέρωνα, επειδή εκείνος του είχε δώσει αυτό το αξίωμα και του το είχε αφαιρέσει ο
Γάλβας, είτε για να δείξει εύνοια και εμπιστοσύνη (πίστιν) στον Βεσπασιανό, του οDamon 2003: 120-122. Βλ. επίσης Τάκ.Hist.1.10, 2.5, 2.84, 3.52, 4.4, 4.11, 4.49, 4.80· Σουητ.Vesp.13.
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ποίου ήταν αδερφός ο Σαβίνος. Ο Πλούταρχος κλίνει πιθανότατα προς τον δεύτερο
λόγο, αν κρίνουμε από τη χρήση του επιρρήματος μᾶλλον. Η αφήγηση του Τακίτου
(Hist.1.46.5-8) διαφέρει: τον Σαβίνο όρισαν οι στρατιώτες, για να τιμήσουν τον Νέρωνα για τον ίδιο λόγο και, επειδή πολλοί από αυτούς διέκειντο φιλικά προς τον Βεσπασιανό (plerisque Vespasianum fratrem in eo respicientibus). Ο Πλούταρχος, αν
και δεν χαρακτηρίζει τον Σαβίνο, όπως ο Τάκιτος309, τον χρησιμοποιεί, ώστε να αναδείξει τη δημαγωγική πολιτική του Όθωνα και να μειώσει την παρεμβατικότητα του
στρατού στην πολιτική σκηνή της Ρώμης.310
3.α.3 Οι δευτεραγωνιστές στις συγκρούσεις με τις δυνάμεις του Βιτελλίου
3.α.3.α Τιτιανός και Πρόκλος
Ο Τιτιανός ήταν ο αδερφός του Όθωνα, ύπατος μαζί με αυτόν τους δύο πρώτους
μήνες της βασιλείας του, αργότερα ορίστηκε φύλακας της Ρώμης, όμως όταν τον κάλεσε στην εκστρατεία με τον Πρόκλο αντικαταστάθηκε από τον Φλάβιο Σαβίνο. Ο
Πρόκλος ήταν ο δεύτερος πραιτοριανός έπαρχος μαζί με τον Πλώτιο Φίρμο. Αντίθετη
άποψη με τον Παυλίνο στο συμβούλιο μετά τη μάχη της Κρεμώνας είχαν οι Τιτιανός
(αδερφός του Όθωνα) και Πρόκλος (Ὄθ.8.1), οι οποίοι, μετά τις κατηγορίες των
στρατιωτών εναντίον του Παυλίνου, ορίστηκαν από τον Όθωνα διοικητές του στρατού· τη δύναμη της εξουσίας είχε ο Πρόκλος (εἶχεν ἔργῳ τὴν πᾶσαν ἀρχήν), ο Τιτιανός ήταν μαζί του απλώς για το θεαθήναι (πρόσχημα) (Ὄθ.7.4). Η άποψή τους που
παραδίδεται σε πλάγιο λόγο ήταν ότι έπρεπε να δοθεί η μάχη άμεσα όσο ακόμη ο
στρατός ήταν θερμός από την προηγούμενη νίκη και όχι να περιμένουν τον Βιτέλλιο
από τη Γαλατία (Ὄθ.8.1).
Ο Τάκιτος (Hist.2.33) αναφέρει ότι έθεσαν διαφορετικά επιχειρήματα. Ο Τιτιανός
και ο Πρόκλος βιάζονταν να δοθεί μάχη εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας τους
(imperitia)311, ενώ έπεισαν τον Όθωνα ότι η τύχη, οι θεοί και το numen του ήταν στο
πλευρό αυτής της απόφασης, κολακεύοντας έτσι τον αυτοκράτορα (in adulationem
Ο Τάκιτος εξαίρει τον χαρακτήρα του, τις στρατιωτικές και πολιτικές διακρίσεις, την ηθική ακεραιότητα και δικαιοσύνη, τη φιλειρηνική του στάση και τη συντήρηση του καλού ονόματος του οίκου
του, ώσπου θα ανερχόταν ο Βεσπασιανός στον θρόνο: Hic exitus viri haud sane spernendi. […] innocentiam iustitiamque eius non argueres; […] in fine vitae alii segnem, multi moderatum et civium sanguinis parcum credidere. […] ante principatum Vespasiani decus domus penes Sabinum erat
(Hist.3.75.1-8).
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Για την μετέπειτα καριέρα του, βλ. Damon 2003: 192-193· Little & Ehrhardt 1994: 88.
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Little & Ehrhardt 1994: 91. Ο Τιτιανός είχα διατελέσει ύπατος το 52 και ανθύπατος Ασίας το 63,
ενώ ο Λικίνιος Πρόκλος είχε επιλεγεί από τους πραιτοριανούς για έπαρχός τους αμέσως μετά τον θάνατο του Γάλβα.
309

111

concesserant). Σύμφωνα με την Ash, στο συγκεκριμένο σημείο οι δύο χαρακτήρες
αναφέρονται στην επικείμενη καταστροφή του Όθωνα, αν και είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί τι ακριβώς εννοείται με το numen. Ωστόσο, όπως παρατηρεί η ίδια, το
numen ανακαλείται από τον Πλούταρχο, όταν ο Όθων αναλαμβάνει την αυτοκρατορία, με τον χαρακτηρισμό που αποδίδουν οι αριστοκράτες στον νέο αυτοκράτορα: ἢ
Ποινῆς ἢ παλαμναίου δαίμονος (Ὄθ.1.3).
Επομένως, ο Πλούταρχος μέσω αυτών των δύο δευτεραγωνιστών αποκαλύπτει
την αμεροληψία του Όθωνα: δεν δίνει τις εξουσίες στον αδερφό του, αλλά στον πραιτοριανό έπαρχο. Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύεται πόσο εύπιστος ήταν ο Όθων, όταν
οι συμβουλές που του δίνονταν ήταν σύμφωνες με τη δική του άποψη. Ο Πλούταρχος
όμως δεν αναφέρει ότι οι δύο αυτοί στρατηγοί έπεισαν τον Όθωνα να αποσυρθεί στο
Βρίξιλλο, όπου θα ήταν ασφαλής για να διοικήσει την αυτοκρατορία, όπως παραδίδει
ο Τάκιτος (Hist.2.33). Ο βιογράφος, χαρακτηρίζει λάθος (προσεξαμαρτών) το γεγονός
ότι ο Όθων έφυγε από το Βητριακό συνοδεία αποσπάσματος πραιτοριανών και ιππέων, επειδή έτσι όχι μόνο στέρησε από τους στρατιώτες το πρότυπο σεβασμού και φιλοδοξίας (αἰδῶ καὶ φιλοτιμίαν), δηλαδή τον εαυτό του, αλλά πήρε μαζί του και τους
πιο γενναίους και πρόθυμους στρατιώτες, αποκόπτοντας έτσι την κύρια δύναμη του
σώματος του στρατού. Άρα οι δύο αυτοί χαρακτήρες χαρακτηρίζονται αρνητικά από
τον Πλούταρχο, διότι οι συμβουλές που έδιναν στον Όθωνα τον οδηγούσαν σταδιακά
προς την καταστροφή του· το πρώτο βήμα είχε γίνει: ο στρατός είχε αρχίσει να δυσαρεστείται. Με την παράλειψη όμως της συμβουλής να φύγει από το Βητριακό, ο βιογράφος αποδίδει όλες τις ευθύνες για τα συναισθήματα του στρατού στον Όθωνα.
Η imperitia που δηλώνεται παραπάνω στον Τάκιτο αναφέρεται και από τον
Πλούταρχο λίγο παρακάτω (Ὄθ.11.1-2). Ο Πρόκλος, αφού πληροφορούνται την καταστροφή στον ποταμό Ηριδανό, επιλέγει να αποσύρει τους μανιασμένους (μετ’
ὀργῆς) για μάχη στρατιώτες και τους στρατοπεδεύει περίπου εννιά χιλιόμετρα έξω
από το Βητριακό σε μέρος, όπου δεν μπορούσαν ούτε να αντλήσουν νερό, ενώ ήταν
άνοιξη, πράξη που θεωρήθηκε από τον βιογράφο δηλωτική απειρίας και γελοία (ἀπείρως καὶ καταγελάστως). Την επόμενη μέρα πρότεινε να συνεχίσουν πεζοπορία διπλάσιας απόστασης, ο Παυλίνος (και ο Κέλσος στην εκδοχή του Τακίτου) όμως διαφώνησε σκεπτόμενος στρατηγικά (βλ.3.α.1.β). Η αντίδραση του Τιτιανού και του Πρόκλου δεν παρατίθεται από τον βιογράφο, ο Τάκιτος (Hist.2.40.7-8) όμως παραδίδει
ότι βρήκαν καταφύγιο στην αυτοκρατορική δικαιοσύνη (ad ius imperii transibant),
μια ισοπεδωτική δήλωση, σύμφωνα με την Ash, που κατέρριψε τα επιχειρήματα του
112

Παυλίνου και του Κέλσου. Οι μη έχοντες πραγματική εξουσία, όπως τους χαρακτηρίζει ο Πλούταρχος, Παυλίνος και Κέλσος, κατορθώνουν να επιβληθούν σε ισχυρότερους στρατηγούς, τον Τιτιανό και τον Πρόκλο, προμηνύοντας την έκβαση της ενδεχόμενης άμεσης επίθεσης εναντίον των βιτελλιανών.312 Άρα, για άλλη μια φορά, οι
δύο αξιωματούχοι χαρακτηρίζονται ηγετικά αδύναμοι: μπορεί ο Κέλσος και ο Παυλίνος να έφεραν κενούς τίτλους, όμως ο Τιτιανός και ο Πρόκλος ήταν εκείνοι, των οποίων οι πράξεις οδηγούσαν στο κενό, με την έννοια της καταστροφής, παρότι είχαν
παραπάνω εξουσίες και επηρέαζαν τον Όθωνα. Επιπλέον, όμως, αποκαλύπτεται και η
λανθασμένη κρίση του Όθωνα να επιλέξει να δώσει τις περισσότερες εξουσίες στον
Πρόκλο.
Μετά την ήττα έξω από το Βητριακό, οι στρατηγοί, ιδίως ο Πρόκλος και ο Παυλίνος, δεν τολμούν να εισέλθουν στο στρατόπεδο (Ὄθ.13.1). Ο φόβος αυτός του Πρόκλου πιθανότατα αιτιολογείται λόγω της προηγούμενης τακτικής του που τους εξουθένωσε. Στο εξής δεν αναφέρεται ο συγκεκριμένος χαρακτήρας και φαίνεται να μη
συμμετέχει στο συμβούλιο που αφορούσε στις κινήσεις μετά την ήττα τους. Ο Τιτιανός όμως είναι εκείνος που επηρεασμένος από την ομιλία του Κέλσου (βλ.1.ζ), όπως
και οι υπόλοιποι στρατηγοί, πρότεινε να στείλουν πρεσβεία για να σταματήσουν τις
αντιπαλότητες (ὑπὲρ ὁμονοίας). Αυτό δεν παρατίθεται από τον Τάκιτο, αλλά αποδίδεται στον Άννιο Γάλλο. Επομένως ο Πλούταρχος αναιρεί την άποψη ότι ο διορισμός
του Τιτιανού ήταν τυπικός (Ὄθ.7.4, πρόσχημα) με το να τον τοποθετεί σε μια ενεργητική στάση και για άλλη μια φορά δείχνει ότι ο Όθων έκανε λάθος που έδωσε τις περισσότερες εξουσίες στον Πρόκλο και όχι στον Τιτιανό.
Αφού η πρεσβεία είχε σταλεί και είχε μεσολαβήσει το περιστατικό με την επίθεση
εναντίον του Κέλσου (Ὄθ.13.6), ο Τιτιανός μετάνιωσε για την αποστολή της πρεσβείας και διέταξε τους πιο θαρραλέους στρατιώτες (θρασυνομένους) να προστατεύσουν τα τείχη της πόλης, ενώ τους υπόλοιπους να πάνε να βοηθήσουν την πρεσβεία.
Ούτε αυτό παρατίθεται από τον Τάκιτο (Hist.2.45.8-9), ο οποίος όμως σχολιάζει, όπως προανέφερα ότι υπήρξε μια καθυστέρηση, η οποία προκάλεσε ταραχή σε όσους
δεν γνώριζαν την έκβαση της αποστολής (ea res haesitationem attulit ignaris adhuc
an impetrassent). Σύμφωνα με την Ash, η λέξη ignaris παραπέμπει σε μια μεγάλη
ομάδα, επομένως όχι στα μέλη της αποστολής, αλλά σε αυτούς στο Βητριακό. Η ανησυχία αυτή εκφράζεται στην πλουτάρχεια εκδοχή από τον Τιτιανό, ο οποίος για
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δεύτερη φορά επιδεικνύει ηγετικές ικανότητες, όπως προηγουμένως. Αυτές βέβαια
κινητοποιούνται από την μετάνοια που νιώθει για την προηγούμενη πρότασή του, όταν δηλαδή πρότεινε την αποστολή πρεσβείας στον Κεκίνα και τον Βάλη.
3.α.3.β Ορφίδιος και Αλφήνος Βάρος
Ο Ορφίδιος ήταν διοικητής της λεγεώνας του Όθωνα,το επώνυμο του οποίου παραδίδει ο Τάκιτος (Hist.2.43.7, Benignus), ενώ ο Αλφήνος Βάρος ήταν διοικητής της
μονάδας των Βαταβών της μερίδας του Βιτελλίου. Στη μάχη έξω από το Βητριακό,
όταν οι άνδρες της λεγεώνας I Adiutrix του Όθωνα κατάφεραν να πάρουν το σύμβολο
του αετού και σκότωσαν σχεδόν όλη την εμπροσθοφυλακή της λεγεώνας XXI Rapax
του Βιτελλίου, οι τελευταίοι ντροπιασμένοι και οργισμένοι (ὑπὸ αἰσχύνης καὶ ὀργῆς)
επιτέθηκαν στους άνδρες του Όθωνα, σκότωσαν τον διοικητή της λεγεώνας, τον Ορφίδιο και τους πήραν τα λάβαρα (Ὄθ.12.4).
Ο Πλούταρχος δεν τον χαρακτηρίζει άμεσα, όμως αναφέρει το επίτευγμα της λεγεώνας που διοικούσε ο Ορφίδιος. Ίσως είναι ένα έμμεσο επαινετικό σχόλιο για τις
στρατηγικές ικανότητές του, επειδή η απώλεια του αετού μιας λεγεώνας σήμαινε και
την ήττα της ίδιας. Η εστίαση του Τακίτου (Hist.2.45.15-16) σε ένα άτομο μέσω της
παράθεσης του ονόματός του κάνει τη μάχη πιο ανθρώπινη, σύμφωνα με την Ash,
δηλαδή η μάχη παίρνει πιο ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά, επειδή το όνομα τοποθετεί
το άτομο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.313 Το ίδιο πετυχαίνει και ο Πλούταρχος με το
να αναφέρει τον Ορφίδιο και το επίτευγμα, δηλαδή την αρπαγή του αετού, της λεγεώνας που διοικούσε.
Ο Αλφήνος Βάρων ήταν εκείνος που οδήγησε τους Βατάβους εναντίον των μονομάχων του Όθωνα (Ὄθ.12.4-5). Τίποτα άλλο δεν αναφέρει για αυτόν ο Πλούταρχος,
παρά μόνο ότι οι Βατάβοι, οι ἄριστοι ιππείς των Γερμανών, κατάφεραν να εξολοθρεύσουν τους μονομάχους, οι οποίοι υποτίθεται (δοκοῦσιν) είχαν εμπειρία και θάρρος (θάρσος) στις σώμα με σώμα μάχες. Ο Τάκιτος (Hist.2.29.7-8) αναφέρει ότι ήταν
ο διοικητής του στρατοπέδου του Βάλη.
Η διαφορά με τον Τάκιτο (Hist.2.43.12-15) είναι μόνο στο γεγονός της τοποθεσίας της σφαγής των μονομάχων: στον Τάκιτο τους σφάζουν καθώς προσπαθούσαν να
βγουν από το ποτάμι (quam navibus transvectam obpositae cohortes in ipso flumine
trucidaverant), ενώ στον Πλούταρχο δεν προλαβαίνουν να μπουν στον ποτάμι (φεύ-
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γοντες ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐμπίπτουσιν εἰς σπείρας τῶν πολεμίων αὐτόθι τεταγμένας). Η
τακτική των Βαταβών υπό τη διοίκηση του Αλφήνου και στις δύο περιπτώσεις πετυχαίνει να κατανικήσει τον εχθρό, επομένως, όπως και στην περίπτωση του Ορφιδίου,
το επίτευγμα του στρατεύματος ενδεχομένως λειτουργεί έμμεσα και επαινετικά προς
τον διοικητή.
3.α.4 Ο δευτεραγωνιστής πριν την αυτοκτονία
Κοκκήιος
Ο Κοκκήιος είναι ο γιος του αδερφού του Όθωνα, Τιτιανού. Αφού ο Όθων αντιστάθηκε στις προτροπές όλων όσοι προσπαθούσαν να τον μεταπείσουν, διέταξε τους
φίλους του και τους συγκλητικούς να αποχωρήσουν, ενώ σε εκείνους που ήταν απόντες έστειλε επιστολές στις πόλεις που τους φιλοξενούσαν να συνοδευτούν με τιμές
και ασφάλεια (Ὄθ.16.1). Μετά κάλεσε τον ανιψιό του Κοκκήιο (τὸν ἀδελφιδοῦν),314
στον οποίο αποδίδει μόνο έναν ηλικιακό χαρακτηρισμό ο Πλούταρχος (ἔτι μειράκιον
ὄντα). Ο Όθων παρότρυνε (παρεκάλει) τον Κοκκήιο να έχει θάρρος (θαρρεῖν) και να
μην φοβηθεί (μὴ δεδιέναι) τον Βιτέλλιο, γιατί είχε εξασφαλίσει την ασφάλεια όλης
της οικογένειάς του (καὶ μητέρα καὶ γενεὰν καὶ γυναῖκα), σαν να ήταν δική του (ὥσπερ
οἰκείων κηδόμενος). Στο συγκεκριμένο σημείο αποδεικνύεται ότι προηγουμένως
(Ὄθ.5.2) που ο Πλούταρχος ανέφερε την προστασία της συζύγου και της μητέρας του
Βιτελλίου (βλ.3.γ), ουσιαστικά απέκρυπτε την απειλητική επιστολή του Βιτελλίου
προς τον Τιτιανό.
Επίσης, τον ενημέρωσε ότι σκόπευε να τον υιοθετήσει (θέσθαι παῖδα), αλλά ματαίωσε το σχέδιό του, ώστε ο Κοκκήιος να απολάμβανε την εξουσία μαζί με τον θείο
του, όταν αυτός θα είχε επικρατήσει, και όχι να χαθεί μαζί του μετά την πτώση του
(ὅπως συνάρχοι κρατήσαντος αὐτοῦ, μὴ προσαπόλοιτο πταίσαντος). Αυτές τις συμβουλές ο Πλούταρχος τις παραθέτει σε πλάγιο λόγο, μειώνοντας ενδεχομένως τη σημασία τους, μιας και η πληροφορία για την υιοθεσία του Κοκκήιου δεν αναφέρεται από
κάποια άλλη πηγή· ο Τάκιτος ενδεχομένως την αποφεύγει για να μην σπάσει τη συναισθηματική σκηνή, σύμφωνα με την Ash, την οποία υπογραμμίζει ο Πλούταρχος με
την αλλαγή από πλάγιο σε ευθύ λόγο.315 Ο βιογράφος παραθέτει την τελευταία και
μάλλον σοβαρότερη συμβουλή του Όθωνα προς τον ανιψιό του: «Και αυτή είναι η
Στον Σουητώνιο (Otho 10.2), ο Όθων αποχαιρετά με παρόμοιο τρόπο όλους τους συγγενείς του και
όχι μόνο τον Κοκκήιο, τον οποίο μάλιστα δεν ονομάζει ο Ρωμαίος βιογράφος.
315
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τελευταία υποχρέωση που σου αφήνω: ούτε να ξεχάσεις εντελώς ούτε να θυμάσαι
πολύ ότι είχες έναν Καίσαρα για θείο.»
Ο Τάκιτος (Hist.2.48.8-19) παραδίδει ότι ο Όθων προσέγγισε τον Κοκκήιο, ο οποίος ήταν πολύ μικρός, κατατρομαγμένος και λυπημένος (trepidum et maerentem
ultro), επαίνεσε την αφοσίωσή του σε αυτόν, όμως δεν συμφωνούσε με τον φόβο του
(laudando pietatem eius, castigando formidinem) και διερωτήθηκε αν ο Βιτέλλιος θα
ήταν τόσο σκληρός, ώστε να μην του ανταποδώσει τη χάρη (gratiam redderet) της
σωτηρίας της οικογένειάς του. Στο τέλος τού είπε, παραθέτει ο ιστορικός σε ευθύ λόγο, ότι με την αυτοκτονία του επρόκειτο να κερδίσει την επιείκεια (clementiam) του
νικητή, διότι η πράξη του δεν θα γινόταν κάτω από απελπισία, αλλά τη στιγμή που
έπρεπε για να σώσει την αυτοκρατορία. Επαίρεται ότι κέρδισε φήμη και για εκείνον
και για τους απογόνους του, διότι μετά τους οίκους των Ιουλίων, των Κλαυδίων και
των Σερβίων ήταν εκείνος που άλλαξε τον οίκο στην αυτοκρατορική εξουσία. Ο
Όθων του Τακίτου συμβουλεύει τον Κοκκήιο να μην ξεχνά ποτέ ούτε να θυμάται συνέχεια ότι είχε τον Όθωνα για θείο (neu patruum sibi Othonem fuisse aut
oblivisceretur umquam aut nimium meminisset).316
Επομένως, ο Κοκκήιος, ελλείψει χαρακτηρισμών από τον Πλούταρχο, χρησιμοποιείται απλώς για τη θετική ανάδειξη του Όθωνα. Ο βιογράφος δεν αναφέρει ότι ο
Όθων χαιρέτησε κάποιον άλλον πέρα από το μικρότερο μέλος της οικογένειάς του.
Με αυτόν τον τρόπο, λίγο πριν δώσει τέλος στη ζωή του, ο Όθων φαίνεται συμπονετικός και πραγματικός προστάτης της οικογένειάς του όντας και αυτοκράτορας· πρόθεσή του φαίνεται να ήταν όχι μόνο η διασφάλιση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αλλά και του ονόματός του μέσω του ανιψιού του.
3.α.5 Μετά την ήττα στο Βητριακό
Πολλίων (Πλώτιος Φίρμος)
Όταν όλα είχαν πια χαθεί για τον Όθωνα, ο οποίος είχε αυτοκτονήσει, ο Πολλίων,
ο δεύτερος έπαρχος των πραιτοριανών (τοῦ ἑτέρου τῶν ἐπάρχων), διέταξε τους στρατιώτες να ορκιστούν αμέσως στον Βιτέλλιο (Ὄθ.18.3). Το όνομα «Πολλίων» που παρατίθεται από τα χειρόγραφα είναι λανθασμένο·317 ο Τάκιτος (Hist.1.46.1-4) παραδίδει ότι δεύτερος έπαρχος –μαζί με τον Λικίνιο Πρόκλο– ορίστηκε από τους ίδιους
Στον Domitianus (10.3) ο Σουητώνιος αναφέρει ότι ο Δομιτιανός εκτέλεσε τον Κοκκήιο, γιατί γιόρτασε τα γενέθλια του θείου του.
317
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τους πραιτοριανούς ο Πλώτιος Φίρμος, ο οποίος προηγουμένως ήταν ένας κοινός
στρατιώτης (e manipularibus), πριν γίνει έπαρχος των νυχτοφυλάκων (vigilibus
praepositum) της Ρώμης και προσχωρήσει στη μερίδα του Όθωνα (partis Othonis
secutum).
Η προαγωγή του από την κατώτερη βαθμίδα σε ένα ιππικό αξίωμα είναι παράδοξη και παρομοιάζεται με αυτήν του Τιγγελίνου επί Νέρωνα (Τάκ.Hist.1.72.3-4).318
Μετά την αναγόρευση του Όθωνα, παραδίδει ο ιστορικός (Hist.1.82.13-17), αφού ο
Πλώτιος με τον Πρόκλο –ο πρώτος πιο ευνοϊκός και ο δεύτερος πιο δύστροπος (ex
suo quisque ingenio mitius aut horridius), μίλησαν στους πραιτοριανούς και τους ανακοίνωσαν ότι θα δώριζαν στον καθένα τους donativum ύψους πέντε χιλιάδων σηστερτίων και μόνο τότε τόλμησε ο Όθων να εισέλθει στο στρατόπεδο. Αυτή η πληροφορία παραδίδεται από τον Πλούταρχο (Ὄθ.3.6), όμως οι δύο έπαρχοι δεν κατονομάζονται. Κατά τη γνώμη μου, ο βιογράφος δεν ήθελε να αναφέρει τον Πλώτιο στο συγκεκριμένο σημείο, για να αποφύγει την αντίθεση μεταξύ της ανικανότητας να συνετίσει τους αναξέλεγκτους πραιτοριανούς από το να εισβάλλουν στον ανδρώνα, όταν
διεξαγόταν το συμπόσιο των συγκλητικών στο παλάτι (βλ.3.α.1.δ), και του εξαναγκασμένου όρκου προς τους πραιτοριανούς, στο τέλος του Ὄθωνα.
Επίσης, ο Τάκιτος (Hist.2.46.9-14) αναφέρει ότι, όταν ο Όθων ανακοίνωσε την
πρόθεσή του να αυτοκτονήσει, ο Πλώτιος ήταν ο πιο ένθερμος (promptissimo) στην
προσπάθειά του να αποτρέψει τον αυτοκράτορα από αυτήν την πράξη. Σύμφωνα με
τον ιστορικό που παραθέτει σε πλάγιο λόγο τα λόγια του Πλωτίου, τον παρακαλούσε
να μην απογοητεύσει τον στρατό που του ήταν αφοσιωμένος και τον υπηρέτησε καλά
(orabat ne fidissimum exercitum, ne optime meritos milites desereret). Επίσης, του
είπε ότι η αντιξοότητα αυτή χρειαζόταν θάρρος και όχι να υποκύψει σε αυτήν, υπενθυμίζοντάς του ταυτόχρονα ότι οι θαρραλέοι και γενναίοι άνδρες πετυχαίνουν τον
στόχο τους αντιτιθέμενοι στην κακοτυχία, σε αντίθεση με τους άτολμους και τους
δειλούς, οι οποίοι οδηγούνται στην απόγνωση εξαιτίας του φόβου (maiore animo
tolerari adversa quam relinqui; fortis et strenuos etiam contra fortunam insistere
spei, timidos et ignavos ad desperationem formidine properare). Τέλος, ο Πλώτιος
είναι εκείνος που μαζί με τους δούλους βρίσκουν το πτώμα του αυτόχειρα, αφού άκουσαν τα αγκομαχητά του (Hist.2.49.11-13).
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Σύμφωνα με την Ash, στον λόγο του Πλωτίου στον Τάκιτο αποτυπώνονται η αφοσίωση των στρατιωτών, η οποία αργότερα χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από τον
Όθωνα, για να αυτοκτονήσει (Hist.2.47), μια συναισθηματικά φορτισμένη σκηνή.
Ταυτόχρονα όμως η αυτοκτονία προβάλλεται ως η λύση για την αποφυγή των προβλημάτων εξαιτίας του φόβου και αναδεικνύεται η στωική πλευρά του Όθωνα, λόγω
της συνεκδοχής fortis et strenuos που χρησιμοποιήθηκε από τον Σενέκα τον Νεότερο
για να προσδιορίσει έναν στωικό (Ep.9.19, 22.7, 77.6). Ο ίδιος ο Τάκιτος (Agr.42.4)
κατακρίνει τον ambitiosa morte· ίσως για αυτό εξηγείται και το, ότι ο Τάκιτος είναι ο
μοναδικός που τοποθετεί τον Πλώτιο να δίνει αυτές τις συμβουλές στον Όθωνα.319
Ο Πλούταρχος απλώς αναφέρει τον Πλώτιο στο τέλος του βίου και ποτέ πριν. Ο
βιογράφος δεν αναφέρει τις συμβουλές του Πλώτιου προς τον Όθωνα και τη συμμετοχή του στην ανεύρεση του πτώματος του αυτοκράτορα, γεγονότα που πιθανόν παραδίδονταν από την «κοινή πηγή». Αυτές οι παραλείψεις συμβάλλουν στον χαρακτηρισμό του Όθωνα, διότι, αν τις ενσωμάτωνε στον βίο, τότε θα αναδεικνυόταν αφενός
η εύνοια του Όθωνα προς φίλους του, αφετέρου η αυτοκτονία του ενδεχομένως να
υποβαθμιζόταν. Αντίθετα, ο Πλούταρχος με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζει την αυτοκτονία του ως κάτι θετικό λέγοντας στο τέλος του Ὄθωνα: βιώσας γὰρ οὐδὲν ἐπιεικέστερον Νέρωνος ἀπέθανεν εὐγενέστερον (Ὄθ.18.2).
3.α.6 Ο Κεκίνας320
Ο Κεκίνας Αλιενός ήταν ταμίας στη Βαιτική και συμμετείχε αμέσως στην επανάσταση του Γάλβα, όμως όταν ο τελευταίος πληροφορήθηκε την υποκλοπή χρήματος
που διέπραττε ο πρώτος διέταξε τη σύλληψή του για σφετερισμό, σύμφωνα με τον
Τάκιτο (Hist.1.53.1-6). Όταν ο Πλούταρχος προφανέστατα συγκρίνει τους στρατηγούς του Όθωνα με εκείνους του Βιτελλίου, χαρακτηρίζει τους δεύτερους ως πιο επιβλαβείς συγκριτικά με τους πρώτους (τῶν Οὐϊτελλίου στρατηγῶν οἱ Ὄθωνος ἐντυχεῖν
ἀλυπότεροι). Ο Κεκίνας είναι ο μόνος δευτερεύων χαρακτήρας που χαρακτηρίζεται με
τόσες λεπτομέρειες (Ὄθ.6.3-4). Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι δεν είχε ούτε τον λόγο
ούτε την εμφάνιση Ρωμαίου πολίτη (οὔτε φωνὴν οὔτε σχῆμα δημοτικός), ήταν προσβλητικός (ἐπαχθής) και παράξενος (άλλόκοτος), μεγάλου αναστήματος, έφερε γαλα-
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τική ενδυμασία321 και χρησιμοποιούσε τη νοηματική για να συνεννοηθεί με τους Ρωμαίους αξιωματικούς (σημείοις καὶ ἄρχουσι Ῥωμαϊκοῖς διαλεγόμενος). Από την άλλη
η σύζυγός του, η οποία δεν ονομάζεται, τον συνόδευε μαζί με επιλεγμένους (λογάδην)
ιππείς, η ίδια ίππευε άλογο και ήταν πλουσιοπάροχα στολισμένη.
Είναι ο μοναδικός χαρακτήρας του οποίου η ενδυμασία περιγράφεται. Ένδεχομένως, ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί την εξωτερική εμφάνιση ως δείκτη του ενδότερου
χαρακτήρα, επομένως εδώ έχουμε χαρακτηρισμό από έξω προς τα μέσα (outside
in).322 Η ταύτιση με τους Γαλάτες μέσω της ενδυμασίας και του μεγάλου αναστήματος, το οποίο παραθέτει ο Πλούταρχος, συγκαταλέγει τον Κεκίνα ανάμεσα στους
«άλλους», δηλαδή όχι τους Ρωμαίους, σύμφωνα με την Ash, η οποία σχολιάζει το
αντίστοιχο χωρίο από τον Τάκιτο.323 Ο ιστορικός (Hist.1.53.1-2) προσθέτει τη νεανική ομορφιά, την άκρατη συμπεριφορά και την ομιλία του (decorus iuventa, corpore
ingens, animi immodicus, cito sermone), με την οποία κέρδισε τους στρατιώτες. Αυτά
τα εξωτερικά και εσωτερικά γνωρίσματα του Κεκίνα δεν αναφέρονται από τον βιογράφο, ο οποίος, αντίθετα, σημειώνει ότι ο Κεκίνας δεν είχε καθόλου δημοφιλή λόγο,
ενδεχομένως εξαιτίας της γρηγοράδας, με την οποία μιλούσε και θεωρείτο αρνητικό
χαρακτηριστικό.324 Από την άλλη η ελευθερία της συζύγου του Σαλονίνας 325, την οποία ονομάζει ο Τάκιτος, παρουσιάζοντάς τη να ιππεύει και να τον συνοδεύει στον
πόλεμο, ερχόταν σε αντίθεση με τη συμβατική γυναικεία συμπεριφορά της Ρώμης, αν
και σύμφωνα με τον ιστορικό δεν ήθελε η ίδια να προσβάλει κάποιον (quamquam in
nullius iniuriam).
Σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Ὄθ.6.5), ο Κεκίνας κατηγορήθηκε από τους στρατιώτες του για την ήττα στην Πλακεντία, επειδή εξαιτίας της επιθυμίας του να νικήσει
βιάστηκε, έκανε διάφορα μικρά λάθη (ἁμαρτήμασι) και μπήκε στη μάχη, όταν δεν έπρεπε (οὐ κατὰ καιρόν) και χωρίς το θάρρος που απαιτούσε η περίσταση (οὐδὲ γενναίως), καταστρέφοντας έτσι σχεδόν το εγχείρημα. Ο Τάκιτος (Hist.2.24.5-8) αποδίδει την ήττα των βιτελλιανών δυνάμεων στη βιασύνη του Κεκίνα, ο οποίος δεν ήθελε
Παρόμοια στον Τάκιτο (Hist.2.20.1-6): φορούσε έναν πολύχρωμο χιτώνα και γαλατικό παντελόνι,
το οποίο σχολιάζει ο ιστορικός ως βαρβαρικό ένδυμα (quod versicolori sagulo, bracas [barbarum
tegumen] indutus togatos adloqueretur).
322
Wardman 1967: 418.
323
Ash 2007: 130.
324
Damon 2003: 210.
325
Η Σαλονίνα δεν συγκαταλέγεται στους ανώνυμους χαρακτήρες στον Ὄθωνα, διότι αφενός είναι
χαρακτήρας εντός ἀνέκδοτου, αφετέρου συμβάλλει στον χαρακτηρισμό του Κεκίνα, όχι του πρωταγωνιστή.
321

119

να πάρει τα εύσημα ο Βάλης, μόλις έφτανε.326 Ουσιαστικά το λάθος του Κεκίνα εξισορροπήθηκε από το λάθος του Παυλίνου, ο οποίος καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο Ad Castores, όπου δόθηκε η μάχη έξω από την Κρεμώνα, με τις επικουρικές μονάδες που είχε ζητήσει ο Κέλσος (Ὄθ.7.3), ειδάλλως, όπως σχολιάζει και ο Πλούταρχος, ο στρατός του Κεκίνα και ο ίδιος θα είχαν καταστραφεί ολοσχερώς (μηδένα λιπεῖν τῶν πολεμίων, ἀλλὰ πᾶν τὸ μετὰ Κεκίνα στράτευμα συντρῖψαι καὶ ἀνελεῖν). Το
γεγονός ότι ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Κέλσος πληροφορήθηκε από αυτόμολους
του Κεκίνα αποδεικνύει ότι η ανήθικη συμπεριφορά του τελευταίου μεταβιβάζεται
και στους στρατιώτες του, σύμφωνα με την Ash.327 Ταυτόχρονα, η βιασύνη που δηλώνεται εμμέσως ως γνώρισμα του Κεκίνα, μπορεί να συγκριθεί με εκείνη του Όθωνα, όταν έστειλε τον Νουμιδό αγγελιαφόρο και απαίτησε εσπευσμένη εκκίνηση των
στρατευμάτων του εναντίον του εχθρού.
Όταν περιγράφεται η μάχη στον Ηριδανό ποταμό (Ὄθ.10.2-3), ο Πλούταρχος δεν
χαρακτηρίζει με κανέναν τρόπο την νικηφόρα εναντίωση των ανδρών του Κεκίνα, οι
οποίοι, αν και προσπαθούσαν να χτίσουν μια γέφυρα, κατόρθωσαν να νικήσουν τους
οθωνιανούς, ούτε τον ίδιο. Αντίθετα, ο Πλούταρχος αναφέρει ότι, όταν ο Κεκίνας ενημερώθηκε για τη στρατηγική του Όθωνα, ο οποίος διέταξε να προχωρήσουν τα
στρατεύματά του εναντίον του εχθρού, ταράχτηκε (ἐθορυβήθη) (Ὄθ.11.3), παράτησε
τα έργα που συνεχίζονταν στον Ηριδανό και βιάστηκε (κατὰ σπουδήν) να πάει στο
στρατόπεδο. Για άλλη μια φορά λοιπόν δηλώνεται η βιασύνη του Κεκίνα, μόνο που
τη δεδομένη στιγμή ήταν ακριβώς αυτό που απαιτούσε η κατάσταση. Μια ενδεχόμενη επίθεση του Όθωνα, όσο οι βιτελλιανοί επιδίδονταν σε έργα, θα απέβαινε μοιραία.
Ο Πλούταρχος όμως παραλείπει την πληροφορία που δίνει ο Τάκιτος
(Hist.2.41.1-6) για τους δύο τριβούνους της πραιτοριανής κοόρτης του Όθωνα. Ο λόγος της επίσκεψής τους ήταν αμφίβολος, σύμφωνα με τον ιστορικό: δεν ήταν σίγουρο
αν είχαν έρθει ως αυτόμολοι για να οργανωθεί κάποια σκευωρία ή αν έρχονταν με
καλό σκοπό (eoque incertum fuit insidias an proditionem vel aliquod honestum
consilium coeptaverint), διότι η συζήτηση διακόπηκε από τα νέα της εκστρατείας των
οθωνιανών δυνάμεων εναντίον τους. Σύμφωνα με τους Little & Ehrhardt, θα ταίριαζε
αρκετά στον βίο αυτή η πληροφορία και συμπληρώνουν ότι ίσως δεν παραδιδόταν

Για τη βιασύνη του Κεκίνα στον Τάκιτο, η οποία δεν χαρακτηρίζει τον Κεκίνα στον Ὄθωνα παρά
μόνο ως δευτερεύουσα άποψη, βλ. Ash 2007: 144.
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από την «κοινή πηγή» και για αυτό δεν παραδίδεται ούτε από τον Πλούταρχο.328 Ίσως
όμως η πληροφορία βρισκόταν στην «κοινή πηγή», όμως ο βιογράφος επέλεξε να μην
την συμπεριλάβει, ώστε αφενός να μην υπάρξει ταύτιση αργότερα των προθέσεων
του Μάριου Κέλσου και του Αννίου Γάλλου, οι οποίοι πήγαν να συνθηκολογήσουν
με τον Κεκίνα και τον Βάλη, αφετέρου να μην στιγματιστεί ο στρατός από μια τέτοια
πράξη προδοσίας εναντίον του Όθωνα, αφού στο τέλος οι στρατιώτες εκφράζουν λατρεία προς το πρόσωπό του.
Ο Πλούταρχος, χρησιμοποιώντας μια περίφραση (οἱ περὶ τὸν Κεκίναν), ξεχωρίζει
από τη συνοδεία της πρεσβείας τον Κεκίνα. Αυτός, μόλις πληροφορείται την επίθεση
εναντίον του Κέλσου, ίππευσε μαζί με τη συνοδεία του προς το σημείο της σύγκρουσης, όπου σταμάτησαν άμεσα (ταχύ) την απειθαρχία (ἀκοσμίαν) των ιππέων, και χαιρέτησε τον Κέλσο φιλικά (ἀσπασάμενοι φιλοφρόνως) (Ὄθ.13.5). Αυτό το μέρος της
αφήγησης δεν παραδίδεται από καμιά άλλη πηγή, ούτε από τον Τάκιτο, ο οποίος αναφέρει απλώς μια καθυστέρηση των πρεσβειών (Hist.2.45.8, legati paulisper
retenti). Ο Πλούταρχος, παραθέτοντας τη συμπεριφορά του Κεκίνα απέναντι στον
Κέλσο ενδεχομένως αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που έδειχναν όλοι στον Κέλσο λόγω της αφοσίωσής του στον αυτοκράτορά του, οποιοσδήποτε και αν ήταν αυτός.329
Ενδεχομένως όμως ίσως πρόκειται για μια κίνηση του νικητή έναντι στον υποταγμένο
εχθρό ή μια κίνηση που ταυτίζεται με τους χαιρετισμούς μεταξύ των στρατιωτών παρακάτω.
Ο Κέλσος με τον Κεκίνα συναντήθηκαν στη μέση του δρόμου και προχώρησαν
προς το Βητριακό (Ὄθ.13.6). Ο Κεκίνας βρισκόταν πάνω στο άλογο, σήκωσε το δεξί
του χέρι και κανένας δεν αντιστάθηκε (τὴν δεξιὰν ὀρέγοντος οὐδεὶς ἀντέσχεν). Αντίθετα, οι δύο αντίπαλες παρατάξεις χαιρετούσαν (ἠσπάζοντο) η μία την άλλη, οι πύλες
άνοιξαν και τα μέλη των δύο παρατάξεων αναμείχθηκαν, πλέον χωρίς εχθροπραξίες
(ἠδίκει δὲ οὐδείς), αλλά με φιλικούς χαιρετισμούς και υποδοχές (φιλοφροσύναι καὶ
δεξιώσεις ἦσαν). Η κίνηση του Κεκίνα δεν αναφέρεται από τον Τάκιτο, αλλά αναπτύσσεται ιδιαίτερα η αμφίδρομη συναισθηματική κατάσταση που επικράτησε ανάμεσα στις δύο παρατάξεις.330 Προηγουμένως ο Πλούταρχος ανέφερε τη νοηματική
συνεννόηση του Κεκίνα (Ὄθ.6.3, σημείοις καὶ ἄρχουσι Ῥωμαϊκοῖς διαλεγόμενος), τώ-
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ρα επιβεβαιώνεται αυτή του η τακτική, με την οποία υποτάσσει τις οθωνιανές δυνάμεις.331
Στο τέλος, αφού ο Βεργίνιος είχε τραπεί σε φυγή (βλ.1.α), όταν το πληροφορήθηκαν οι στρατιώτες, δέχτηκαν να ορκιστούν στον Βιτέλλιο, συγχωρέθηκαν (συγγνώμης
τυχόντες) και προσχώρησαν στις δυνάμεις του Κεκίνα, ο οποίος αναφέρεται για άλλη
μια φορά μέσω μιας περίφρασης (Ὄθ.18.4). Στον Τάκιτο (Hist.2.51.6-8) δεν αναφέρεται ο Κεκίνας, αλλά οι αξιωματούχοι Ρούμπριος Γάλλος και Φλάβιος Σαβίνος, οι
οποίοι οδήγησαν τα στρατεύματα του Όθωνα σε αυτά του Βιτελλίου. Η χρήση της
περίφρασης, μέσω της οποίας απομονώνεται ο Κεκίνας, αναδεικνύει την ηγετική του
θέση· δεν ήταν ο Βάλης ή κάποιος άλλος αξιωματούχος, στον οποίο προσχώρησαν.

3.β Ανώνυμοι χαρακτήρες
3.β.1 Οι αγγελιαφόροι του Όθωνα
3.β.1.α Ανώνυμος αγγελιαφόρος
Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας στάλθηκε από τον Όθωνα στη Σινόεσσα, όπου βρισκόταν ο Τιγγελίνος (Ὄθ.2.3). Ο Πλούταρχος δεν ξεκαθαρίζει ποιο ήταν το μήνυμα
του αγγελιαφόρου (ἔπεμψεν οὖν ἐπ’ αὐτόν), παρά μόνο ότι ο Τιγγελίνος προσπάθησε
να δωροδοκήσει τον αγγελιαφόρο με μεγάλη ποσότητα χρυσού (πείθειν ἐπεχείρησε
παρεῖναι). Επειδή ο αγγελιαφόρος δεν πείσθηκε (μὴ πεισθέντι), ο Τιγγελίνος του προσέφερε δώρα, τα οποία λογικά δέχτηκε (δεν γίνεται ξεκάθαρο ούτε αυτό). Όταν ο
Τιγγελίνος του ζήτησε να περιμένει για να ξυριστεί, ο αγγελιαφόρος το δέχτηκε.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Τάκιτος (Hist.1.72.19-20) δεν αναφέρει καθόλου τη δωροδοκία ούτε και τον αγγελιαφόρο, αλλά ότι έφτασε το μήνυμα της αναπόφευκτης
κατάστασης (supremae necessitatis nuntio). Ο Πλούταρχος χαρακτηρίζει τον αγγελιαφόρο μέσω των πράξεων του: αρνούμενος τον χρυσό του Τιγγελίνου απέδειξε ανιδιοτέλειά του, ενώ περιμένοντάς τον να ξυριστεί, σεβάστηκε την τελευταία επιθυμία
του μελλοθάνατου. Προσθέτοντας στην αφήγηση αυτόν τον χαρακτήρα ο Πλούταρχος αναδεικνύει και την πίστη του αγγελιαφόρου προς τον Όθωνα.
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3.β.1.β Νουμιδός αγγελιαφόρος
Καθώς ο Πρόκλος με τον Παυλίνο λογομαχούσαν για το πώς να πορευτούν κοντά
στο Βητριακό, έφτασε ένας Νουμιδός αγγελιαφόρος με την προσταγή του Όθωνα.
Αυτός πρόσταζε να μην σταματήσουν ούτε να χρονοτριβήσουν, αλλά να προχωρήσουν άμεσα (μὴ μένειν μηδὲ διατρίβειν, ἀλλ' ἄγειν εὐθὺς) εναντίον του εχθρού
(Ὄθ.11.3). Καμία τεχνική χαρακτηρισμού δεν χρησιμοποιείται. Ο Πλούταρχος τον
προσδιορίζει βάσει της κοινωνικής του τάξης –ήταν ιππέας– και της καταγωγής τους
–από τη Νουμιδία της Αφρικής.
Στον Τάκιτο (Hist.2.40.8-11) ο Νουμιδός καταφτάνει πάρα πολύ βιαστικά (aderat
sane citus equo) με τα αποτρόπαια μηνύματα (atrocibus mandatis). Σύμφωνα με την
Ash, το ιππικό των Νουμιδών υπαγόταν στις υπηρεσίες της αυτοκρατορίας ως αγγελιαφόροι και ανιχνευτές, οπότε το εθνικό Numida πλέον δεν χρησιμοποιούταν ως
προσδιορισμός της καταγωγής.332 Ο βιογράφος δεν χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο
χαρακτήρα, ουσιαστικά όμως τον χρησιμοποιεί απλώς για τη μετάβαση από το ένα
γεγονός στο άλλο, όπως θα έκανε ένας ιστορικός με έναν απλό ανώνυμο αγγελιαφόρο.
3.β.2 Στρατιώτης του Όθωνα
Ο ανώνυμος στρατιώτης εμφανίζεται αμέσως μετά τις παρακλήσεις των στρατιωτών του Όθωνα να μην αυτοκτονήσει. Την απόφαση να αυτοκτονήσει πήρε αμέσως
μετά την ειλικρινή υποστήριξη των υποτελών του (15.2-3)333: κανένας δεν αυτομόλησε ούτε λιποτάκτησε, όλοι συνέχισαν να τον προσφωνούν αυτοκράτορα και τον
ικέτευαν με λυγμούς να μην τους εγκαταλείψει και να τους χρησιμοποιήσει. Σε αυτό
το πλαίσιο εμφανίζεται ένας από τους πιο άσημους (ἐκ τῶν ἀφανεστέρων) στρατιώτες
που διέπραξε αυτοκτονία, αφού πρώτα εκδήλωσε την αφοσίωση όλων στο πρόσωπό
του· ο Πλούταρχος παραθέτει σε ευθύ λόγο τα λόγια του: «Μάθε, Καίσαρα, ότι έτσι
όλοι γενικά τοποθετούμαστε για χάρη σου». Η χρήση του ευθέος λόγου ουσιαστικά
εξυψώνει το ήθος του ανώνυμου στρατιώτη, διότι, αν και δεν ήταν ούτε ο ίδιος γνωστός ούτε παρέμεινε το όνομά του στη μνήμη κάποιου, ο Πλούταρχος σώζει ή πλάθει
332
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ὡς οὐδεὶς ἀπῆλθεν, οὐδὲ μετέστη πρὸς τοὺς κρατοῦντας, οὐδ' ὤφθη τὸ καθ' αὑτὸν ζητῶν ἀπεγνωσμένου τοῦ ἡγεμόνος, πάντες δ' ὁμαλῶς ἐπὶ θύρας ἦλθον, ἐκάλουν αὐτοκράτορα, προελθόντος ἐγίνοντο προστρόπαιοι, μετὰ βοῆς καὶ ἱκεσίας χειρῶν ἥπτοντο, προσέπιπτον, ἐδάκρυον, ἐδέοντο μὴ σφᾶς ἐγκαταλιπεῖν, μὴ προδοῦναι τοῖς πολεμίοις, ἀλλὰ χρῆσθαι μέχρι ἂν ἐμπνέωσι καὶ ψυχαῖς καὶ σώμασιν ὑπὲρ αὐτοῦ.
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αυτό που θεωρεί σωστό για τον χαρακτήρα. Επιπροσθέτως, λόγω του μιμητικού χαρακτήρα του ευθέος λόγου, αυτό που είπε ο ανώνυμος στρατιώτης ανακαλεί τη συμπεριφορά όσων αυτοκτόνησαν πάνω από τη νεκρική πυρά του Όθωνα (Ὄθ.17.4,
ἔνιοι δὲ τῇ πυρᾷ λαμπάδας ὑφέντες ἑαυτοὺς ἀπέσφαξαν).
Ο Τάκιτος334 δεν αναφέρει τίποτα για κάποιον στρατιώτη που αυτοκτόνησε, ενώ
στον Σουητώνιο (Otho 10.1) και τον Δίωνα (64.11) ένας στρατιώτης έρχεται στον
Όθωνα για να του αναγγείλει την έκβαση της μάχης έξω από το Βητριακό και, όταν
δεν γίνεται πιστευτός από κανένα, αλλά κατηγορείται ως ψεύτης και δειλός, αυτοκτονεί. Ο Πλούταρχος δεν βάζει τον στρατιώτη να ανακοινώνει την έκβαση της μάχης,
αλλά τα νέα φτάνουν υπό τη μορφή φήμης (ἀσαφής…λόγος) στον Ὄθωνα, για να τον
τοποθετήσει στη θέση της απόλυτης αφοσίωσης, ύστερα και από τις ικεσίες των υπολοίπων, και όχι για να επικυρώσει την εγκυρότητα της έκβασης της μάχης, όπως ισχυρίζεται η Ash.335
Η αυτοκτονία του στρατιώτη με το ξίφος, η προσφώνηση και αργότερα η αυτοκτονία του Όθωνα με παρόμοιο τρόπο συνδέονται. Ο στρατιώτης αυτοκτονεί ἀνατείνας τὸ ξίφος, ενώ ο Όθων τὸ ξίφος ὑποστήσας. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι καθαρά συμβολική: ο στρατιώτης (πιθανότατα σε στάση ικεσίας, όπως και οι υπόλοιποι)
επιλέγει να εκτείνει το χέρι του και να κόψει τον λαιμό του, ενώ ο Όθων να στήσει το
σπαθί κάτω από το σώμα του και να πέσει ολόκληρος για χάρη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το γεγονός ότι αυτή η πράξη αποδίδεται από τον Πλούταρχο σε έναν ασήμαντο στρατιώτη ενδεχομένως δηλώνει το βεληνεκές της αφοσίωσης προς τον
Όθωνα· η λατρεία τους προς αυτόν περιλάμβανε όλες τις στρατιωτικές βαθμίδες.
Ταυτόχρονα δηλώνεται από τον Πλούταρχο η αφοσίωση ενός ασήμαντου στρατιώτη
στον Όθωνα που είναι ο εκπρόσωπος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, για την οποία
αυτοθυσιάζεται.
3.β.3 Απελεύθερος του Όθωνα
Λίγο πριν ξημερώσει (ὄρθρου) η μέρα που ο Όθων σκόπευε να αυτοκτονήσει, ο
ίδιος κάλεσε τον απελεύθερο, με τον οποίο είχε κανονίσει να ξεφύγουν οι συγκλητικοί (Ὄθ.16.1, 16.3), και τον διέταξε να τον ενημερώσει για την κατάσταση των συγκλητικών (Ὄθ.17.2). Αφού ο απελεύθερος τον ενημέρωσε ότι όλοι είχαν όσα χρειάΟ Τάκιτος μεταφέρει τη σκηνή της αυτοκτονίας αργότερα, με τον εκατόνταρχο Ιούλιο Αγρήστι να
αυτοκτονεί μπροστά στον Βιτέλλιο για την ήταν μετά τη δεύτερη μάχη στο Βητριακό (Hist.3.54).
335
Ash 2007: 200.
334

124

ζονταν ο καθένας, ο Πλούταρχος παραθέτει σε ευθύ λόγο αυτό που του είπε ο Όθων:
«Επομένως, πήγαινε εσύ και εμφανίσου στους στρατιώτες, αν δεν θέλεις να πεθάνεις
με άσχημο τρόπο, επειδή με βοήθησες να πεθάνω.» Σε αυτό το σημείο, μέσω του ευθέος λόγου προς τον απελεύθερο αναδεικνύεται ο χαρακτήρας του Όθωνα: είναι συμπονετικός και φροντίζει για όλους.
Αυτό το περιστατικό θυμίζει εκείνο με τον Επαφρόδιτο, τον προσωπικό γραμματέα και απελεύθερο του Νέρωνα, ο οποίος τον βοήθησε να αυτοκτονήσει και εκτελέστηκε αργότερα από τον Δομιτιανό, διότι συνέβαλε στον θάνατο ενός αυτοκράτορα.336 Το ενδιαφέρον του Όθωνα για την ασφάλεια των συγκλητικών και του απελεύθερου παραδίδεται μόνο από τον βιογράφο. Άρα ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, αν και
δεν χαρακτηρίζεται από τον Πλούταρχο, χρησιμοποιείται για να αναδείξει τη φιλανθρωπία του Όθωνα, η οποία εκτείνεται από την κατώτερη τάξη των απελεύθερων ως
και την ανώτερη των συγκλητικών.
Μια σύγκριση με την αυτοκτονία του Κάτωνα από τον ομώνυμο βίου του από τον
Πλούταρχο, νομίζω, αξίζει να επιχειρηθεί. Αφού ο Κάτων εκφώνησε λόγο σε εξέχοντες άρχοντες και συγκλητικούς, οι οποίοι τον παρακαλούσαν να μη διαπράξει αυτό
που σχεδίαζε, διέταξε να συνοδευτούν όλοι και διασφαλιστεί η διαφυγή τους από την
Ουτική, φίλων και συγκλητικών, ενώ φρόντισε να δώσει συμβουλές και στους κατοίκους της περιοχής. Έπειτα προσπάθησε να διώξει από κοντά του τον Στατύλλιο, έναν
νεαρό που μισούσε σφόδρα τον Καίσαρα· αμέσως μετά κάλεσε τον γιο του τον οποίο
συμβούλευσε να μη συμμετέχει στα κοινά και φίλους του για να συζητήσουν.337 Οι
δύο αυτόχειρες, πριν πεθάνουν ενδιαφέρθηκαν για τους εναπομείναντες και άτομα
ενδεχομένως άσημα: ο Κάτων για τον Στατύλλιο, ο Όθων για τον ανώνυμο απελεύθερο. Ο Πλούταρχος στο Πρὸς ἡγεμόνα ἀπαίδευτον (781D) σχολιάζει ότι ο Κάτων με το
ενδιαφέρον του προς τον λαό και με την πράξη του, δηλαδή να αυτοκτονήσει για το
καλό των Ρωμαίων και των κατοίκων της Ουτικής, δίδαξε πρέπει να αγαπά ο πολιτικός και τι να μισεί· ο Όθων στον Πλούταρχο κάνει ακριβώς το ίδιο, αν και χωρίς να
έχει τη φιλοσοφική παιδεία του Κάτωνα.

336
337

Little & Ehrhardt 1994: 99. Βλ. Σουητ.Ner.49.3 και Dom.14.4.
Πλούτ.Κάτ.νεώτ.64.2-7.

125

3.γ Οι γυναίκες
Μητέρα και σύζυγος του Βιτελλίου
Η μητέρα και η συζύγος του Βιτελλίου παρατίθενται ανώνυμα κατά την προετοιμασία της εκστρατείας εναντίον του συγγενή τους. Την καλή του θέληση έδειξε ο
Όθων διασφαλίζοντας την ασφάλεια της συζύγου και της μητέρας του Βιτελλίου στο
πλαίσιο της προετοιμασίας για την εκστρατεία εναντίον του τελευταίου (Ὄθ.5.2). Ο
Πλούταρχος δεν τις ονομάζει, αλλά χρησιμοποιεί τους οικογενειακούς δεσμούς τους
με τον Βιτέλλιο για να τις προσδιορίσει και αναφέρει την πολιτική του Όθωνα να τις
προστατεύσει, σε περίπτωση που φοβόντουσαν για τον εαυτό τους. Προφανώς, δεν
τον ενδιαφέρει η ανάδειξη αυτών των χαρακτήρων, αλλά του Όθωνα· ταυτόχρονα
μειώνει τη θέση των δύο γυναικών παρουσιάζοντάς τις ως υποχείρια στην ανδρική
βούληση.
Ο Τάκιτος (Hist.2.64.8-9) και ο Σουητώνιος (Vit.3.1, 6) αναφέρουν τα ονόματά
τους: Γαλερία Φουνδάνα και Σεστιλία, η σύζυγος και μητέρα αντίστοιχα. Αυτές,
σύμφωνα με τον ιστορικό, είχαν πολύ καλό χαρακτήρα και συγκεκριμένα η μητέρα
ακολουθούσε τα παλιά ιδεώδη. Ο ίδιος (Hist.1.75) αναφέρει ότι ο Βιτέλλιος είχε
στείλει επιστολή στον Τιτιανό, αδερφό του Όθωνα, απειλώντας τον ίδιο και τον γιο
του, Κοκκήιο, αν δεν εξασφάλιζε την ασφάλεια της μητέρας και των παιδιών του.
Έτσι ο ιστορικός αποδίδει την προστασία των συγγενών του Βιτελλίου σε φόβο του
Όθωνα για τους δικούς του συγγενείς.
Ο Πλούταρχος δεν αναφέρεται στην επιστολή του Βιτελλίου. Όταν όμως δίνει τις
τελευταίες του συμβουλές στον ανιψιό του Κοκκήιο (βλ.3.α.4) τού λέει να μην φοβάται τον Βιτέλλιο, διότι είχε κρατήσει ασφαλείς τη σύζυγο και τη μητέρα του εχθρού
του (Ὄθ.16.2). Ενδεχομένως, θέλοντας να περιορίσει τον φόβο του Όθωνα και να αναδείξει την καλή του πλευρά απέναντι σε πρόσωπα που θα μπορούσαν να τον βλάψουν, ο Πλούταρχος παραλείπει την απειλητική επιστολή του Βιτελλίου στον Τιτιανό, επιθυμώντας να αναδείξει και την πολιτική του Όθωνα εν μέσω κρίσης αλλά και
την πρόνοια για τα οικεία του άτομα αυτοβούλως και όχι επειδή απειλείται από εξωγενείς παράγοντες.
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Συμπεράσματα
Ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί στους Βίους Καισάρων τις ομιλίες των ηρώων του
και άλλων, αναφορές σε στίχους και τραγωδίες, θεσμούς και διατάγματα, υλικό πολιτισμό και επιστολές, για να χαρακτηρίσει τα άτομα που συμμετέχουν στους βίους.
Πρόκειται για τα ίδια μέσα δηλαδή που χρησιμοποιεί και στους Παράλληλους Βίους.
Πολύ συχνά τα σχόλια του ίδιου του Πλουτάρχου, τα οποία αφορούν από την εξωτερική εμφάνιση ως και τα ηθικά γνωρίσματα των ατόμων και αντίστροφα, χαρακτηρίζουν τους δευτερεύοντες χαρακτήρες. Η σημασία που δίνει στην σύνταξη και το ύφος, όπως μέσω της χρήσης χιαστών, σχημάτων λιτότητας και περιφράσεων, σμβάλλουν στον χαρακτηρισμό των δευτερευόντων χαρακτήρων. Οι περίτεχνες περιγραφές,
σε συνδυασμό με τη χρήση ευθέος και πλαγίου λόγου που χαρακτηρίζουν έμμεσα ή
άμεσα τους δευτεραγωνιστές τούς φέρνει στο προσκήνιο, όπου συγκρίνονται υπόρηττα ή πασιφανώς μεταξύ τους, καθώς και με τους πρωταγωνιστές των δύο βίων.
Αυτό επιτρέπει πολλές φορές την καλύτερη κατανόηση των πράξεων τους, οι οποίες
με τις σειρά τους είναι δείκτες των γνωρισμάτων του χαρακτήρα των δευτεραγωνιστών. Ο Πλούταρχος δεν επικεντρώνεται μόνο στον χαρακτήρα, αλλά και στην προσωπικότητα πολλών από αυτούς μέσω της παράθεσης των συναισθημάτων τους ιδίως
σε κρίσιμες στιγμές.
Όλοι οι δευτεραγωνιστές χαρακτηρίζονται ποικιλοτρόπως, δεν εντοπίζεται δηλαδή μια συγκεκριμένη τεχνική, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να
ομαδοποιηθούν χαρακτήρες. Συνολικά και στους δύο βίους οι δευτεραγωνιστές ανέρχονται στους εξήντα οχτώ, εκ των οποίων οι σαράντα έξι στον Γάλβα και οι είκοσι
ένας στον Ὄθωνα. Στον πρώτο βίο, οι επώνυμοι είναι σαράντα ένας, με τη Βερανία
σαράντα δύο, ενώ οι ανώνυμοι τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Στον δεύτερο βίοι, οι
επώνυμοι είναι δεκαπέντε, ενώ οι ανώνυμοι τέσσερεις άνδρες και δύο γυναίκες. Η
τεράστια απόκλιση στον αριθμό των επώνυμων και ανώνυμων χαρακτήρων έχει να
κάνει πιθανότατα με τη φήμη τους και με τη συντήρηση των πράξεών τους στη μνήμη
των πληροφοριοδοτών του Πλουτάρχου και των πηγών που συμβουλευόταν.
Όσον αφορά στους κοινούς χαρακτήρες, νομίζω είναι οι πιο ενδιαφέροντες, διότι
επιτελούν έναν διττό ρόλο στους δύο βίους, όπου εμφανίζονται ως δευτεραγωνιστές.
Πρώτα, ο Βεργίνιος Ρούφος, μέσω των συναισθημάτων του στρατού, αλλά και των
πράξεών του, φαίνεται να φωτίζει άλλοτε θετικά τον Γάλβα λόγω του ότι ταυτίζονται
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όσον αφορά στον σεβασμό προς τα πολιτειακά όργανα, δηλαδή τη Σύγκλητο και τον
ρωμαϊκό λαό, άλλοτε αρνητικά, όπου αποκαλύπτεται ο φόβος του Γάλβα για το άγνωστο, αν και φανερώνεται μια πατριωτική διάθεση. Ο Τιγγελίνος είναι, πιστεύω, ο
πιο λειτουργικός κοινός δευτεραγωνιστής, επειδή αναδεικνύει και τους δύο πρωταγωνιστές. Στον Γάλβα χαρακτηρίζεται μέσω των σχολίων και των συναισθημάτων του
λαού. Το γεγονός ότι δεν τιμωρείται ποτέ από τον Γάλβα αναδεικνύει τον νεποτισμό
και την αφέλεια του τελευταίου, ενώ ταυτόχρονα μέσω του επεισοδίου όπου εντάσσεται παρουσιάζονται οι αρχαιοπρεπείς ιδέες του αυτοκράτορα που απέβλεπε σε μια
αυτοκρατορία με δεδομένα της Δημοκρατικής περιόδου. Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύεται και η φιλοχρηματία του Βινίου. Στον Ὄθωνα χρησιμοποιούνται ξανά τα συναισθήματα του λαού και των σώφρονων ανθρώπων για να χαρακτηριστεί ο Τιγγελίνος. Η τιμωρία του όμως από τον Όθωνα λειτουργεί θετικά για τον πρωταγωνιστή: η
πολιτική του Όθωνα θεωρείται ορθή και χαρίζει ευτυχία στον ρωμαϊκό λαό.
Ο Φάβιος Βάλης είναι ένας χαρακτήρας καιροσκοπικός και άκρως φιλοχρήματος,
ο οποίος δεν αναδεικνύει κανένα γνώρισμα του Γάλβα, αν εξαιρέσουμε το περιστατικό με την εκτέλεση του Φοντήιου, στο οποίο ξεχωρίζει η αυστηρότητα του Γάλβα
που πηγάζει από φόβο, αν και ο Πλούταρχος δεν παραδίδει πολλές λεπτομέρειες.
Στον Ὄθωνα όμως ο Βάλης παίζει δραστικότερο ρόλο. Τα αφηγηματολογικά σχόλια
και η συμπεριφορά των στρατιωτών του, η οποία είναι ουσιαστικά η εκδήλωση των
συναισθημάτων τους για τον Βάλη, δεν φωτίζουν τον Όθωνα, παρά μόνο εμμέσως,
όταν γίνεται η σύγκριση μεταξύ των στρατηγών των δύο αντίπαλων παρατάξεων. Οι
εσωτερικές συγκρίσεις με τον Κεκίνα επίσης, δεν συμβάλλουν καθόλου στην ανάδειξη του χαρακτήρα του πρωταγωνιστή.
Όσον αφορά στον Βιτέλλιο, αν και αυτός δεν έχει ενεργό ρόλο στη δράση, αλλά
είναι ένας δευτεραγωνιστής που παραμένει στην αφάνεια, αυτός στον Γάλβα αναδεικνύει θετικά τη φειδώ, την εγκράτεια και τη μετριοπάθεια του Γάλβα. Στο τέλος του
βίου όμως η βάναυση αυστηρότητα του Βιτελλίου, η οποία πιθανότατα θα συζητείτο
στον μη σωζόμενο βίο του, ταυτίζεται με την βαναυσότητα του Γάλβα στο επεισόδιο
με τους ερέτες της ναυτικής λεγεώνας. Αντίθετα στον Ὄθωνα, μέσω κυρίως αφηγηματικών σχολίων και ιδίως μέσω της παράθεση των επιστολών που ανταλλάχτηκαν
μεταξύ του πρωταγωνιστή και του δευτεραγωνιστή, οι δύο χαρακτήρες έρχονται σε
ταύτιση μέσω των ανήθικων συνηθειών τους: η λαιμαργία και οι κραιπάλη του δευτεραγωνιστή Βιτελλίου έρχονται να συμπληρώσουν την τρυφηλή και ακόλαστη ζωή
του πρωταγωνιστή Όθωνα· τέσσερεις κακίες που απαρτίζουν τη γκάμα ανηθικοτήτων
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ενός μη ενάρετου ατόμου. Η σκιαγράφηση των στρατηγών του Βιτελλίου, η σύγκρισή
τους με εκείνους του Όθωνα, τα αφηγηματολογικά σχόλια και κυρίως τα συναισθήματα των οθωνιανών για τον Βιτέλλιο στο τέλος του βίου αναδεικνύουν τη θετική
οπτική της ευτυχούς κυβέρνησης του Όθωνα, την αφοσίωση στο πρόσωπό του και
την ορθή πολιτική.
Ο Δολαβέλλας είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Στον Γάλβα παρατίθεται ως πιθανός διάδοχος, αν και δεν αναφέρεται από καμιά άλλη πηγή, όμως δεν χαρακτηρίζεται
άμεσα. Μέσω της άρνησης του Γάλβα να τον υιοθετήσει και κατ’ επέκταση να τον
ορίσει διάδοχο, ο Δολαβέλλας ταυτίζεται με τον Όθωνα: και οι δύο απορρίπτονται
από τον Γάλβα από τη διαδοχή. Ωστόσο στον Ὄθωνα ο Δολαβέλλας χαρακτηρίζεται
για την ευγενική του καταγωγή και συμβάλλει στην ανάδειξη του φόβου του Όθωνα
για πιθανή συνωμοσία. Ο Δολαβέλλας έτσι λειτουργεί ως ο καθρέπτης, μέσα στον
οποίο ο Όθων βλέπει τον εαυτό του: είχε συνωμοτήσει εναντίον του Γάλβα και μετά
φοβόταν μήπως συμβεί το ίδιο εναντίον του.
Ο Μάριος Κέλσος χαρακτηρίζεται κυρίως μέσω αφηγηματικών σχολίων και των
πράξεων του. Στον Γάλβα δεν φανερώνει κανέναν χαρακτηριστικό γνώρισμα του
πρωταγωνιστή. Αντίθετα, ήδη από αυτόν τον βίο φωτίζει την επιείκεια του Όθωνα, ο
οποίος τον έσωσε σε μια κρίσιμη στιγμή. Στον Ὄθωνα είναι ο πρώτος που εμφανίζεται και αναδεικνύει για άλλη μια φορά την επιείκεια του Όθωνα, ενώ λόγω της επιλογής του ως στρατηγού της εκστρατείας, ο Κέλσος φωτίζει θετικά την ορθή πολιτική
του Όθωνα, ο οποίος είχε επιλέξει ένδοξους άνδρες να του φέρουν την εκστρατεία εις
πέρας. Πριν ο Όθων αυτοκτονήσει και πριν γίνει κατανοητό ποια θα ήταν η επόμενη
κίνηση του αυτοκράτορα, μέσω της ομιλίας του Κέλσου τίθεται στο τραπέζι η αμφιβολία για το ποιόν του Όθωνα και μέσω της χρήσης των παραδειγμάτων του Κάτωνα
και του Σκιπίωνα προοικονομεί την αυτοκτονία του πρωταγωνιστή.
Οι επώνυμοι δευτεραγωνιστές παίζουν ποικίλους ρόλους και στους δύο βίους, αλλά, όπως και οι ανώνυμοι, φωτίζουν θετικά ή αρνητικά τον πρωταγωνιστή ή κάποιον
άλλον δευτερεύοντα χαρακτήρα. Όσον αφορά στον Γάλβα, οι φίλοι του αυτοκράτορα
αναδεικνύουν κυρίως τον νεποτισμό του πρωταγωνιστή, την άγνοια και την αφέλειά
του σχετικά την πραγματικότητα. Ιδίως ο Βίνιος φωτίζει πάντοτε αρνητικά τον Γάλβα: η αμφιβολία για τον ήθος του, η ευπιστία, η αυστηρότητα και η βαναυσότητα, η
κακή πολιτική του Γάλβα, καθώς και η αρνητική οπτική των μαζών προς τον αυτοκράτορά τους, είναι προϊόντα της επιρροής αυτού του Βινίου, του οποίου ο χαρακτήρας φανερώνεται μέσα από ομιλίες, πράξεις, συναισθήματα και ἀνέκδοτα. Ο Νυμφί129

διος Σαβίνος, ο οποίος χαρακτηρίζεται κυρίως μέσω αφηγηματολογικών σχολίων,
μιας παρομοίωσης, ενός ἀνεκδότου και των πράξεων και των λόγων του δεν φωτίζει
τόσο την προσωπικότητα του Γάλβα· όταν συμβαίνει όμως, αναδεικνύονται η αφέλεια, η ευνοιοκρατία και το γήρας του αυτοκράτορα που θεωρεί εμπόδια ο Νυμφίδιος
για έναν ορθό ηγέτη.
Στην επανάσταση κατά του Νέρωνα, ο ίδιος ο Νέρων, μέσω των πράξεών του,
αφηγηματολογικών σχολίων και ενός ἀνεκδότου και των εσωτερικών νοηματικών συγκρίσεων που γίνονται, αποκαλύπτει τη μετριότητα του Γάλβα, η οποία έρχεται σε
αντίστιξη με τον συβαριτισμό του Νέρωνα. Ο Βίνδιξ, ο οποίος είναι ο μοναδικός που
χαρακτηρίζεται εξολοκλήρου μέσω των πράξεών αυτού και του Γάλβα, αναδεικνύει
θετικά τον σεβασμό του Γάλβα προς τους νεκρούς, αρνητικά όμως την ουδετερότητα
και την απραγία του. Ο Κλώδιος Κέλσος είναι ο μοναδικός που φωτίζει θετικά τον
Γάλβα: το γεγονός ότι ο αυτοκράτορας ακολούθησε μια σωστή συμβουλή για μια φορά, από έναν άνθρωπο φιλικό είναι εξαιρετικά σημαντικό, κατά τη γνώμη μου.
Μετά την αναγόρευση του Γάλβα σε αυτοκράτορα, ο Γελλιανός χρησιμοποιείται
ως πληροφοριοδότης, μέσω του οποίου αποκαλύπτεται η ευνοιοκρατική συμπεριφορά
του Γάλβα, ενώ ο αυλητής Κάνος μέσω του ἀνεκδότου, στο οποίο συμμετέχει, φωτίζει ταυτόχρονα θετικά και αρνητικά τον αξιοκρατικό, αλλά συνάμα γενναιόδωρο αυτοκράτορα. Παρόμοια ο Ιούστος, όπως και ο απελεύθερος και φίλος του Γάλβα Ίκελος, μέσω της αναβάθμισής τους από τον νυν αυτοκράτορα φωτίζουν αρνητικά την
κατάχρηση της αυτοκρατορικής εξουσίας, αν και θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι
μέσω αυτών ξεχωρίζει και η ευεργεσία του Γάλβα.
Όσον αφορά στα θύματα του Γάλβα, αυτά αναδεικνύουν την εσωτερική αντίθεση
του αυτοκράτορα μεταξύ δικαιοσύνης, του δημοσίου και του προσωπικού συμφέροντος. Ιδίως οι εκτελέσεις των Κιγγωνίου Βάρρωνα και του Μιθριδάτη υποδηλώνουν
την αντίθεση της δίκαιης, αλλά άνομης πράξης, ενώ του Κλωδίου Μάκρου, ο οποίος
σκιαγραφείται εξαιρετικά αρνητικά από τον Πλούτραχο, και του Φοντήιου Καπίτωνα
φανερώνουν το προσωπικό συμφέρον του Γάλβα. Στην περίπτωση των Ήλιου, Πολύκλειτου, Πατροβίου και Πετίνου, ο Γάλβας ικανοποιεί τη δημόσια επιταγή που γίνεται έκδηλη από τα συναισθήματα του ρωμαϊκού δήμου. Όσον αφορά όμως στην περίπτωση του Πετρώνιου Τουρπιλιανού, τα αφηγηματολογικά σχόλια που αφορούν στον
πρότερο βίου καταδεικνύουν την έλλειψη δικαιοσύνης μέσω της άνομης πράξης του
Γάλβα που δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη του κοινού.
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Όσον αφορά στους δύο υποψήφιους για τη διαδοχή του Γάλβα, ο Πείσων, μέσω
των πράξεων του και αφηγηματολογικών σχολίων για τη φύσιν του και τις πράξεις
του, φωτίζει αφενός θετικά τον θετό του πατέρα για την επιλογή ενός άξιου διαδόχου,
έρχεται σε αντίστιξη με τον τρυφηλό και πολυδάπανο Όθωνα, αφετέρου αποκαλύπτει
και τη λανθασμένη επιλογή του Γάλβα. Από την άλλη ο Όθων, ο οποίος εισάγεται με
το ἀνέκδοτο που φανερώνει τον ιδιωτικό βίο που διήγε και χαρακτηρίζεται μέσω των
πράξεών του, αλλά και αφηγηματολογικών σχολίων, δεν αναδεικνύει ιδιαίτερα τον
χαρακτήρα του Γάλβα. Αντίθετα, εξομοιώνεται με τον ανήθικο Νέρωνα, στηρίζει τη
φιλοχρηματία και την ιδιοτέλεια του Βινίου, έρχεται σε αντίστιξη με τον ενάρετο
Πείσωνα. Φωτίζει θετικά τον Γάλβα, μόνο αν σκεφτούμε ότι ο τελευταίος έχει τη λογική να μην επιλέξει για διάδοχο κάποιον, ο οποίος ήταν βουτηγμένος στα χρέη και
χρησιμοποιούσε δημαγωγικά μέσα για να πετύχει τους στόχους του.
Τέλος, ο οιωνοσκόπος Ομβρίκιος, του οποίου ο χρησμός παρατίθεται σε πλάγιο
λόγο, αποκαλύπτει πρώτα τον σεβασμό του Γάλβα προς τα θεία, επειδή τελεί όσα αρμόζουν θρησκευτικά σε έναν αυτοκράτορα. Έπειτα, όταν η κατάσταση αρχίζει να επιδεινώνεται, ο Ομβρίκιος που προσδιορίζεται από το αξίωμά του, χρησιμοποιείται
για να φανερωθεί η δυσπιστία και ενδεχομένως η ασέβεια του Γάλβα προς τη θεϊκή
βούληση μέσω των αλλεπάλληλων θυσιών: ο Γάλβας αποζητούσε να ακούσει αυτό
που επιθυμούσε, ότι δηλαδή όλα θα έβαιναν, όπως ήθελε. Λίγο πριν από τον θάνατο
του Γάλβα ο Ιούλιος Αττικός, μέσω της στιχομυθίας του μαζί του, συμβάλλει στην
ανάδειξη αφενός της ευπιστίας, αφετέρου μιας ξαφνικής αυστηρότητας του αυτοκράτορα την κρίσιμη στιγμή, αν και προηγουμένως ο Γάλβας φαινόταν αδρανής.
Όσον αφορά στον Ὄθωνα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι στρατιωτικά υποτελείς του
πρωταγωνιστή, οι οποίοι χαρακτηρίζονται μέσω των ομιλιών τους που παρατίθενται
κυρίως σε πλάγιο λόγο και των πράξεών τους. Ο Σπουρίνας μπορεί να μην φωτίζει
τον Όθωνα, όμως οι προσεχτικές τακτικές του Παυλίνου έρχονται σε αντίστιξη με τη
βιασύνη που χαρακτηρίζει όλη την εκστρατεία του Όθωνα εναντίον του Βιτελλίου. Ο
Άννιος Γάλλος αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που του ενέπνεε ο Όθων. Ο τριβούνος
Κρισπίνος φαινομενικά δεν φωτίζει τον πρωταγωνιστή αυτοκράτορα, ωστόσο μέσω
της παράθεσης του επεισοδίου, στο οποίο είναι ο κεντρικός χαρακτήρας, καταλήγουμε να βλέπουμε τον Όθωνα να συμπεριφέρεται contra decorum. Από την άλλη, οι Τιτιανός και Πρόκλος συμβάλλουν στην ανάδειξη της αμεροληψίας του Όθωνα, όταν
αποστέλλονται στο πραιτοριανό στρατόπεδο ως διοικητές, αφού ο Όθων δεν αποδίδει
τις εξουσίες στον αδερφό του, αλλά στον Πρόκλο. Όταν όμως οι δύο χαρακτήρες εμ131

φανίζονται ξεχωριστά, ο Πλούταρχος μέσω των πράξεών του και των ομιλιών τους
που παρατίθενται σε πλάγιο λόγο, αναδεικνύει την ευπιστία και τη λανθασμένη πολιτική επιλογή του Όθωνα να αποδώσει περισσότερες εξουσίες στον Πρόκλο.
Στο επεισόδιο της προετοιμασίας της εκστρατείας οι δευτεραγωνιστές δεν χαρακτηρίζονται καθόλου από τον βιογράφο, ούτε όμως και από κάποιον άλλον χαρακτήρα. Οι φιλικές και καθησυχαστικές επιστολές του Μουκιανού και του Βεσπασιανού
αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη του Όθωνα σε δυνάμεις μεγάλες, όπως εκείνων. Από
την άλλη, η ουδετερότητα και η αμεροληψία από μέρους του Όθωνα, σε συνδυασμό
με μια ορθή πολιτική, αναδεικνύονται μέσω του Λεύκιου. Τα θετικά αυτά γνωρίσματα εξουδετερώνονται, όταν αμέσως μετά αναφέρεται η προαγωγή του Φλαβίου Σαβίνου και αναδεικνύεται η δημαγωγική πολιτική του αυτοκράτορα. Λίγο πριν από την
αυτοκτονία του, ο μοναδικός χαρακτήρας που αναφέρεται είναι ο ανιψιός του Κοκκήιος. Μέσω αυτού αναδεικνύονται η συμπόνοια για όσους μένουν πίσω, το ενδιαφέρον
και η προστατευτικότητα για τη διασφάλιση οικογένειας και του οίκου του Όθωνα
γενικότερα.
Οι επώνυμοι χαρακτήρες που δεν αναδεικνύουν τον Γάλβα είναι οι: Σπίκλος, Απόνιος και Μαύρικος, οι οποίοι φωτίζουν αρνητικά τον Νυμφίδιο· οι Πτολεμαίος, Βετούριος, Βάρβιος και Ονόμαστος που φωτίζουν αρνητικά τη συνωμοσία του Όθωνα
ως δευτεραγωνιστή εναντίον του Γάλβα. Από την άλλη, οι: Μαρτιάλης, Βεργελίων,
Σεμπρώνιος Δήνσος, Μούρκος και Ελβίδιος Πρίσκος ελλείψει επιπρόσθετων χαρακτηρισμών, πέραν λιγοστών αφηγηματολογικών σχολίων και πράξεων, δεν συμβάλλουν στον περαιτέρω χαρακτηρισμό κάποιου άλλου χαρακτήρα. Αντίστοιχα, την
προσωπικότητα του Όθωνα δεν αναδεικνύουν οι: Ορφίδιος και Αλφήνος Βάρος και ο
Πολλίων.
Ωστόσο, οι ανώνυμοι χαρακτήρες δεν είναι αδιάφοροι, αλλά παρατηρείται ότι
συμβάλλουν ενίοτε σημαντικά στην ανάδειξη του εκάστοτε πρωταγωνιστή ή άλλου
δευτεραγωνιστή. Στην περίπτωση του Γάλβα, ο ανώνυμος αξιωματικός και ο σημαιοφόρος του Φλάκκου χαρακτηρίζονται μέσω μιας ομιλίας και μιας πράξης σε συνδυασμό με χρονικούς και τοπικούς δείκτες αντίστοιχα. Ο πρώτος φωτίζει αρνητικά τον
Γάλβα και θετικά τον Βιτέλλιο και τον Αντώνιο Ονωράτο, με του οποίου την ομιλία
μπορεί να συγκριθεί η δική του· ο σημαιοφόρος δεν αναδεικνύει κανέναν χαρακτήρα.
Όσον αφορά στον Αργείο απελεύθερο, αυτός, αν και δεν αναδεικνύει τον χαρακτήρα
του Γάλβα, διότι δεν παρατίθενται λεπτομέρειες, είναι σημαντικός για να αποδειχτεί ο
σεβασμός προς τον νεκρό αυτοκράτορα.
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Στην περίπτωση του Ὄθωνα, οι δύο αγγελιαφόροι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται μέσω των πράξεών τους, αναδεικνύουν την αυστηρότητα του αυτοκράτορα Όθωνα, αλλά και την αφοσίωση που ενέπνεε στις κατώτερες στρατιωτικές βαθμίδες. Την ίδια
αρετή αναδεικνύει και ο αυτόχειρας στρατιώτης του Όθωνα που χαρακτηρίζεται μέσω αφηγηματολογικού σχολίου, της πράξης και του λόγου του· αυτός αντικατοπτρίζει το ερωτικό πάθος, το οποίο ένιωθαν όλοι οι υποτελείς του Όθωνα για το πρόσωπό
του. Επομένως, οι ανώνυμοι χαρακτήρες παίζουν σημαντικότερο ρόλο στον Ὄθωνα
παρά στον Γάλβα, τουλάχιστον στον θετικό φωτισμό του πρωταγωνιστή.
Οι γυναίκες στους Βίους Καισάρων είναι μέλη της ελίτ, όμως δεν έχουν λόγο.
Στον Γάλβα είναι δύο, η μία ανώνυμη, η άλλη ανώνυμη, ενώ στον Ὄθωνα άλλες δύο
και οι δύο ανώνυμες. Η κόρη του Βινίου δεν αναδεικνύει τίποτα από τον χαρακτήρα
του Γάλβα, ενώ η σύζυγος και η μητέρα του Βιτελλίου αναδεικνύουν την επιείκεια
του Όθωνα. Η θέση και των τριών αυτών γυναικών φαίνεται κατώτερη των ανδρών,
ιδίως διότι παραμένουν στην ανωνυμία. Μόνο η Βερανία ονομάζεται, αλλά ξανά δεν
συμβάλλει στην ανάδειξη του Γάλβα. Ωστόσο, στον χαρακτηρισμό της κόρης του Βινίου, αν και ανώνυμη, και της Βερανίας συμβάλλουν οι πράξεις τους, γεγονός που
δηλώνει ότι παρέμεναν ενεργητικές γυναίκες, σε αντίθεση με την παθητικότητα που
φαίνεται να διέπει τη μητέρα και τη σύζυγο του Βιτελλίου.
Ο Πλούταρχος στους Βίους Καισάρων χρησιμοποιεί το ιστορικό φόντο της εποχής
για να δώσει μαθήματα ηθικής. Δεν εισάγει μόνο τον αναγνώστη στην αυτοκρατορική πολιτική της περιόδου, αλλά και μέσω της παρουσίασης των εμφυλίων της Χρονιάς των Τεσσάρων Αυτοκρατόρων στο έργο του, εκθέτει τον ηθικό προβληματισμό
του και πραγματεύεται την τρυφή, τη φιλοχρηματία, τη βαναυσότητα, τη δημόσια και
ιδιωτική ζωή γενικότερα. Χρησιμοποιεί τα αρνητικά γνωρίσματα των δευτερευόντων
χαρακτήρων για να αναδείξει τα θετικά των πρωταγωνιστών και συνάμα άλλων δευτερευόντων και το αντίστροφο. Αντιθέτως από τους Παράλληλους Βίους δεν εντοπίζονται αναφορές στην παιδική ηλικία, όμως, επειδή συζητά την ενήλικη ζωή, ο βιογράφος πραγματεύεται σχετικά σταθερούς χαρακτήρες, αν εξαιρέσουμε την αυτομολία του Βάλη από τον έναν αυτοκράτορα στον άλλον και την μεταβολή στους χαρακτήρες του Γάλβα και του Όθωνα. Ο Πλούταρχος επιλέγει το στάδιο ακμής του Γάλβα και του Όθωνα, δηλαδή τη ζωή τους κατά την περίοδο της βασιλείας τους· αυτές
οι δύο έρχονται σε αντίστιξη, όπως και οι δύο πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές του
είναι ηγέτες που ξεκινούν να χαρακτηρίζονται θετικά και στο τέλος της ζωής τους
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πέφτουν από την εξουσία με τραγικό τρόπο. Η επιθυμία της μάζας άλλες φορές συνάδει με τις επιθυμίες των ατόμων, ενώ άλλες έρχεται σε αντίθεση.
Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να απορρίψουμε την άποψη της Ash που αναφέρθηκε στην εισαγωγή, σύμφωνα με την οποία η καταστροφικότητα των μαζών αποκαλείπτεται μέσα από ηθικά διδάγματα και όχι από μελέτες ατομικών προσωπικοτήτων.
Αντίθέτως, ο Πλούταρχος έχει μελετήσει τους χαρακτήρες του, μεταβάλλει περιστάσεις και καταστάσεις, τοποθετεί δευτεραγωνιστές εκεί που δεν υπάρχουν στις άλλες
πηγές, όπως π.χ. ο Γελλιανός. Δεν αναλύει μόνο τα πολιτικά γεγονότα, όπως ισχυρίζεται ο Κεσίσογλου, αλλά και χαρακτήρες, ιδίως του Όθωνα, ο οποίος λειτουργεί
στον Γάλβα ως δευτεραγωνιστής, αλλά ως πρωταγωνιστής στον δικό του ομώνυμο
βίο. Έτσι ο βιογράφος απεικονίζει ένα πανοραμικό πορτραίτο του Όθωνα. Επιπλέον,
οι ανώνυμοι, τοποθετούμενοι σε ένα ιστορικό πλαίσιο, διαδραματίζουν ενεργό ρόλο
στην εξέλιξη της πλοκής, παρότι είναι λιγοστοί συγκριτικά με τους επώνυμους. Επιπλέον, ο Πλούταρχος μέσω της χρήσης κοινών δευτεραγωνιστών μεταξύ των δύο βίων τονίζει τη συνέχεια της ιστορίας και της συνεκτικότητας του του Γάλβα και του
Ὄθωνα, τονίζοντας ταυτόχρονα τη νοηματική τους σύνδεση. Οι ενάρετοι άνδρες δεν
είναι πάντα επιτυχείς, ένας άνθρωπος δεν είναι ποτέ τέλειος και η εξουσία είναι αυτή
που αποκαλύπτει τον πραγματικό εαυτό του ατόμου. Αυτά είναι τα μαθήματα που
δίνει ο Πλούταρχος μέσω όχι μόνο των πρωταγωνιστών και των μαζών, αλλά και των
δευτεραγωνιστών, οι οποίοι παίζουν τον δικό τους ρόλο στην πολιτική και στρατιωτική σκηνή της Ρώμης.
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