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Διαμεζολαβώνηαρ για ηη ζωηηπία ηηρ πόληρ.٭  

 

Παξαζθεπή Κνπξθνπβάηε 

Γξ. Αξραίαο Ιζηνξίαο 

 

Πεπίληψη: Μηα ζνβαξή ζηάζε μέζπαζε ζηελ Αληηόρεηα ην 387 κ.Υ. εμαηηίαο ελόο επαρζνύο θόξνπ. 

Σν άξζξν εμεηάδεη ηηο πξνζπάζεηεο δηακεζνιάβεζεο κε ζθνπό λα ζσζεί ε πόιε, νη νπνίεο γίλνληαη 

εκθαλείο κέζα από ηηο βαζηθέο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην γεγνλόο: είθνζη έλαλ ιόγνπο ηνπ 

Ισάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ θαη ηέζζεξηο επηζηνιέο ηνπ Ληβαλίνπ. Μηα ζεηξά δηακεζνιαβεηώλ 

αλέιαβαλ λα εθηνλώζνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα ζώζνπλ ηελ Αληηόρεηα από ηελ νξγηζκέλε 

αληίδξαζε ηνπ απηνθξάηνξα Θενδνζίνπ: ν επίζθνπνο Φιαβηαλόο, ν ξήηνξαο Ληβάληνο, νη κνλαρνί 

ησλ γύξσ πεξηνρώλ. Απηό πνπ θαλεξώλεηαη είλαη όηη όινη νη δηακεζνιαβεηέο δηέζεηαλ θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, όπσο πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη θύξνο. 

 

Summary: A riot was caused in Antioch at A.D. 387 because of a heavy tax. The article examines 

the mediation efforts in order to be saved the city. These efforts are obvious from our sources that 

describe the situation: twenty- one homilies of John Chrysostom and four epistles of Libanius. A 

number of mediators tried to save the city from the anger of the emperor Theodosius. These were 

bishop Flavianus, orator Libanius, monks from the suburbs of the city. These people had some 

common characteristics, such as cultural cultivation and prestige in the society. 

 

Λέξειρ κλειδιά: δηακεζνιάβεζε, Αληηόρεηα, ζηάζε, Θενδόζηνο, Ισάλλεο Υξπζόζηνκνο, Ληβάληνο. 
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 Σν θείκελν απηό παξνπζηάζηεθε ζηελ εκεξίδα «Αγηνγξαθηθά θείκελα σο πεγέο θνζκηθήο٭

ηζηνξίαο» πνπ δηνξγάλσζε ην Post Augustum θαη ην Σκήκα ΙΑΚΑ ηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο ζηηο 21 

Απξηιίνπ 2018 ζηνλ Βόιν. 

 

 

ηάζεηο θαη εμεγέξζεηο ζπλέβεζαλ αξθεηέο 

θνξέο ζηελ αξραηόηεηα. Μέζα ζε ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο θξίζεο πξνέθππηε ε αλάγθε 

εθηόλσζεο θαη επαλαθνξάο ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή θαη απνθπγήο ηηκσξηώλ θαη θαηαζηξνθώλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξρε κηα επηηπρεκέλε 

κεζνιάβεζε θαη μεζπνύζε ε νξγή ηνπ 

απηνθξάηνξα ζα κπνξνύζαλ λα ππάξμνπλ 

αθξαίεο ζπλέπεηεο: καδηθέο ζθαγέο, 

θαηαζηξνθέο νιόθιεξσλ πόιεσλ, εθηειέζεηο. 

Μηα ζεκαληηθή ζηάζε εθδειώζεθε ζηελ 

Αληηόρεηα ην 387 κ.Υ. Πξνθεηκέλνπ λα 

μεπεξαζηεί ε  θξίζε πνπ είρε πξνθιεζεί 

ρξεηάζηεθαλ αξθεηέο δηακεζνιαβεηηθέο 

ελέξγεηεο θαη νη πεγέο θαλεξώλνπλ αλάγιπθα ηε 

ζεκαζία ησλ πξνζώπσλ πνπ έπαημαλ απηόλ ηνλ 

ξόιν. 

Η Αληηόρεηα ηνλ 4
ν
 αηώλα κ.Υ. αλήθε ζηηο 

ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο ηεο απηνθξαηνξίαο. 

Ήηαλ πεξηζηαζηαθά απηνθξαηνξηθή έδξα. Δίρε 

ζεκαληηθό εκπόξην, δηνίθεζε θαη αλζξώπνπο 
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ησλ γξακκάησλ.
1
 Σν 387 νη Αληηνρείο 

ζηαζίαζαλ ελαληίνλ ηνπ Θενδνζίνπ ηνπ Α΄
2
 

εμαηηίαο ελόο επαρζνύο θόξνπ. Η ζηάζε απηή 

δελ ήηαλ έλα κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθό ηε 

ζπγθεθξηκέλε επνρή. Δηδηθά ζε πόιεηο ηεο 

αλαηνιηθήο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ππήξρε 

κηα γεληθεπκέλε δπζαξέζθεηα. Παξόκνηεο 

εμεγέξζεηο ζεκεηώζεθαλ θαη άιινηε ζηελ 

Αιεμάλδξεηα,
3
 ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 388, 

πάιη ζηελ Αιεμάλδξεηα ην 389 κε αθνξκή 

θάπνην ζξεζθεπηηθό δήηεκα.
4
 Σν 390 

ζεκεηώζεθε ε πην γλσζηή ζηάζε ζηε 

Θεζζαινλίθε κε θαηάιεμε λα ζθαγηαζηνύλ 

ρηιηάδεο άλζξσπνη ζηνλ ηππόδξνκν.
5
 

 Γηα ην πεξηζηαηηθό ζηελ Αληηόρεηα 

γλσξίδνπκε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο από δύν πνιύ 

ζεκαληηθέο πεγέο: ηέζζεξηο επηζηνιέο ηνπ 

Ληβαλίνπ
6
 θαη είθνζη έλαλ ιόγνπο πνπ εθθώλεζε 

ν Ισάλλεο ν Υξπζόζηνκνο
7
 ζρεηηθά κε ην 

                                                           
1
 ρεηηθά κε ηελ Αληηόρεηα βι. Jaclyn Maxwell, 

Christianization and Communication in Late Antiquity, 

John Chrysostom and his Congregation in Antioch, 

Cambridge University Press, Κέηκπξηηδ 2006, J. H. W. G. 

Liebeschuetz, Antioch, City and Imperial Administration 

in the Later Roman Empire, Oxford University Press, 

Ομθόξδε 1972, Glanville Downey, A History of Antioch in 

Syria, from Seleucus to the Arab Conquest, Princeton 

University Press, Πξίλζηνλ 1961. 
2
 Ο Θενδόζηνο Α΄ (Flavius Theodosius Augustus) έδεζε 

από ην 347 έσο ην 395 θαη βαζίιεπζε από ην 379 έσο ην 

395. 
3
 Ληβάληνο, Λόγοι 19.4. 

4
 σθξάηεο, Εκκληζιαζηική Ιζηορία 5.16-17. 

5
 νδσκελόο, Εκκληζιαζηική Ιζηορία 7.15. 

6
 Ο Ληβάληνο έδεζε από ην 314 έσο ην 392 ή ην 393. Ήηαλ 

δάζθαινο ξεηνξηθήο ηεο ζρνιήο ησλ ζνθηζηώλ θαη είρε 

πνιινύο δηαθεθξηκέλνπο καζεηέο, αλάκεζά ηνπο θαη ηνλ 

Ισάλλε ηνλ Υξπζόζηνκν. Γελλήζεθε ζηελ Αληηόρεηα θαη 

εθεί ίδξπζε ηε ζρνιή ηνπ ην 354, ε νπνία ήηαλ θεκηζκέλε 

ζε νιόθιεξε ηελ απηνθξαηνξία. 
7
 Ο Ισάλλεο ν Υξπζόζηνκνο γελλήζεθε αλάκεζα ζην 340 

θαη ην 350 ζηελ Αληηόρεηα. πνύδαζε ξεηνξηθή δίπια 

ζηνλ κεγάιν ξήηνξα ηεο επνρήο Ληβάλην. Γηεηέιεζε 

δώδεθα ρξόληα πξεζβύηεξνο ζηελ Αληηόρεηα, πξηλ γίλεη ην 

398 επίζθνπνο Κσλζηαληηλνππόιεσο. Πέζαλε ην 407. 

ρεηηθά κε ηε δσή ηνπ Ισάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ βι. 

γεγνλόο. Ο Ληβάληνο απνθαιύπηεη πεξηζζόηεξα 

ζηνηρεία γηα ηα γεγνλόηα εθείλεο ηεο εκέξαο, 

ελώ ν Ισάλλεο κηιάεη πεξηζζόηεξν γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πόιεο ηηο επόκελεο εκέξεο, 

θαζώο πεξίκελαλ ηελ ηηκσξία από ηνλ 

Θενδόζην. 

 Η ζηάζε ζηελ Αληηόρεηα ζεκεηώζεθε 

όηαλ αλαθνηλώζεθε κε απηνθξαηνξηθό δηάηαγκα 

έλαο λένο βαξύο θόξνο. Όηαλ νη βνπιεπηέο 

δηάβαζαλ ηα ζρεηηθά κε ηε λέα θνξνινγία ζην 

δηθαζηήξην, θάπνηνη εμέρνληεο πνιίηεο πήγαλ 

ζηνλ άξρνληα λα δεηήζνπλ ηε κείσζή ηεο. 

Δλησκεηαμύ, θάπνηνη άξρηζαλ λα 

παξαπνληνύληαη θαη λα αληηδξνύλ θαη λα θαινύλ 

ηνλ Θεό ζε βνήζεηα.
8
 Ακέζσο, νη ζηαζηαζηέο κε 

ηνλ αξρεγό ηνπο θηλήζεθαλ πξνο ην ζπίηη ηνπ 

ηνπηθνύ επηζθόπνπ Φιαβηαλνύ.
9
 Γελ ηνλ βξήθαλ 

όκσο εθεί θαη μαλαγύξηζαλ ζην δηθαζηήξην. Από 

εθεί πεξηθύθισζαλ ην ζπίηη ηνπ δηνηθεηή θαη 

έπεηηα πήγαλε ζην βαιαλείν (ινπηξά) θαη 

δείρλνληαο ζε όινπο καραίξηα πνπ θξαηνύζαλ 

γηα εθθνβηζκό θαηέζηξεςαλ ηα μύιηλα 

πνξηξαίηα θαη έπεηηα ηα αγάικαηα ηεο βαζηιηθήο 

νηθνγέλεηαο, ηα νπνία έζπαζαλ θαη πέηαμαλ 

ζηνπο δξόκνπο.
10

 Έβαιαλ θσηηά ζην ζπίηη ελόο 

επηθαλνύο πνιίηε θαη ήηαλ έηνηκνη λα βάινπλ 

θσηηά θαη ζε άιια ζεκεία ηεο πόιεο, καδί θαη 

ζην απηνθξαηνξηθό παιάηη.
11

 Σόηε ν αξρεγόο 

ησλ ηνμνηώλ καδί κε ηνπο άλδξεο ηνπ, 

ζηακάηεζε ηε θσηηά θαη ν άξρνληαο ησλ εζλώλ, 

καδί κε ζηξαηηώηεο, ζπλέιαβαλ ηνπο αξρεγνύο 

ηεο ζηάζεο.
12

 Όια είραλ ηειεηώζεη κέρξη ην 

                                                                                               
Chrysostomus Baur, John Chrysostom and His Time, 2η., 

κηθξ. M. Gonzaga, Sands & Co., Λνλδίλν 1959. 
8
 Ληβάληνο, Λόγοι 22.5. 

9
 Ο Φιαβηαλόο Α΄ έδεζε από ην 320 έσο ην 404 θαη 

δηεηέιεζε επίζθνπνο Αληηνρείαο από ην 381 έσο ην 404. 
10

 Ληβάληνο, Λόγοι 22.7. 
11

 ρεηηθά κε ηνλ ζπκό ζηελ αξραηόηεηα θαη ηε δηαρείξηζή 

ηνπ βι. William V. Harris, Restraining Rage, the Ideology 

of Anger Control in Classical Antiquity, Harvard 

University Press, Κέηκπξηηδ, Μαζαρνπζέηε, Λνλδίλν 

2001. 
12

 Ληβάληνο, Λόγοι 19.36. 
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κεζεκέξη. Ακέζσο, εζηάιε επηζηνιή ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε. Οη αξρεγνί ηεο ζηάζεο 

ζπλειήθζεζαλ, δηθάζηεθαλ θαη θαηαδηθάζηεθαλ 

ζε ζάλαην είηε κε ην μίθνο, είηε κε θσηηά, είηε 

κε ηα ζεξία. Οιόθιεξε ε πόιε πεξίκελε ζηε 

ζπλέρεηα ηελ απόθαζε ηνπ απηνθξάηνξα.
13

 

Ο Ισάλλεο ν Υξπζόζηνκνο, ν νπνίνο 

δηαηεινύζε πξεζβύηεξνο, εθθώλεζε κε ηε ζεηξά 

ηνπ, είθνζη έλαλ ιόγνπο γηα λα ζηεξίμεη θαη λα 

παξεγνξήζεη ην θνβηζκέλν πιήζνο. Οη ιόγνη ηνπ 

απνηεινύλ κηα καξηπξία πνιύ ρξήζηκε ηόζν γηα 

ηα γεγνλόηα, όζν θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξέζεθαλ νη Αληηνρείο θαζώο πεξίκελαλ 

ηελ ηηκσξία θαη ηνλ επεξρόκελν ζάλαην. ηνπο 

ιόγνπο ηνπ θαλεξώλεηαη αλάγιπθα θαη 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε θαηάζηαζε ηνπ 

θόβνπ θαη ηνπ παληθνύ ζηελ νπνία είρε 

πεξηέιζεη νιόθιεξε ε πόιε, αιιά θαη νη 

πξνζπάζεηεο εθηόλσζεο ηεο θξίζεο. 

 

*** 

 

Η θαηάζηαζε ζηελ πόιε ήηαλ ηδηαηηέξσο 

έθξπζκε. Πξνζπαζώληαο λα πεξηζώζνπλ ό,ηη 

ήηαλ δπλαηό, δύν εμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο 

ηεο πόιεο αλέιαβαλ λα κεζνιαβήζνπλ ζηνλ 

απηνθξάηνξα Θενδόζην κε ζθνπό λα πεηύρνπλ 

ηελ ήπηα κεηαρείξηζε ηεο πόιεο θαη ηελ 

εθηόλσζε ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο. Απηνί ήηαλ 

ν Φιαβηαλόο θαη ν Ληβάληνο.  

Ο Φιαβηαλόο δηαηεινύζε επίζθνπνο 

Αληηνρείαο θαη ακέζσο κεηέβε ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε κε ζθνπό λα θαηεπλάζεη ηελ 

νξγή ηνπ απηνθξάηνξα θαη λα γιηηώζεη ηελ πόιε 

από κηα καδηθή θαηαζηξνθή. Υξεζηκνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ 

                                                           
13

 Βι. ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ζηελ Αληηόρεηα: Robert 

Browning, “The Riot of A. D. 387 in Antioch: The Role of 

the Theatrical Claques in the Later Empire”, JRS, 42, ζ. 

13-20. Γηα κηα αλάιπζε ηεο Αληηόρεηαο κέζα από ηνπο 

ιόγνπο ηνπ Ισάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ βι. Laurence 

Brottier, “L'image d'Antioche dans les homélies Sur les 

statues de Jean Chrysostome”, ζην Revue des Études 

Grecques, 106, 1993, ζ. 619-635. 

λα γίλνπλ πεηζηηθά, όπσο αλαθέξεη ν Ισάλλεο 

ζηνπο ιόγνπο ηνπ. Τπεξαζπίζηεθε ηελ πόιε 

ιέγνληαο όηη απηνί πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηα 

γεγνλόηα είραλ έξζεη από άιια κέξε θαη δελ 

έπξεπε λα ηηκσξεζεί νιόθιεξε ε πόιε. 

Σαπηόρξνλα, ε πόιε ήδε είρε ηηκσξεζεί αξθεηά 

από ηνλ θόβν, ηελ αλακνλή ηνπ ζαλάηνπ θαη ηηο 

θαηαδίθεο πνπ είραλ ζπκβεί. Πέξα από απηά, 

ππελζύκηζε ζηνλ απηνθξάηνξα ην κέγεζνο ηεο 

Αληηόρεηαο θαη ηελ ηζηνξία ηεο: όηη εθεί είραλ 

νλνκαζηεί έηζη νη ρξηζηηαλνί θαη όηη είρε γίλεη 

θαηαθύγην ησλ απνζηόισλ. Η παξνπζία ηνπ θαη 

κόλν ζεσξείηαη όηη κπνξνύζε λα θαηεπλάζεη ηνλ 

ζπκό ηνπ απηνθξάηνξα ιόγσ ηνπ πλεπκαηηθνύ 

αμηώκαηνο πνπ θαηείρε.
14

    

Ο Φιαβηαλόο ζεσξνύληαλ από ην πιήζνο 

ηεο Αληηόρεηαο, θαη ηνλ ίδην ηνλ Ισάλλε, σο 

ζετθόο πξεζβεπηήο θαη γη’ απηό ήιπηδαλ ζε κηα 

ζεηηθή έθβαζε. Έηζη, αλαγλώξηζαλ σο 

ζεόζηαιην ζεκάδη όηη έθηαζε ρσξίο εκπόδηα 

ζηνλ απηνθξάηνξα. Αληίζεηα, νη απεζηαικέλνη 

πνπ ζα κεηέθεξαλ ηα άζρεκα λέα ζπλάληεζαλ 

κεγάια εκπόδηα ζηε δηαδξνκή ηνπο: 

αλαγθάζηεθαλ λα αθήζνπλ ηα άινγά ηνπο θαη λα 

κεηαθεξζνύλ κε άκαμεο, κε απνηέιεζκα λα 

θηάζνπλ πνιύ αξγόηεξα. Κάηη ηέηνην ζεσξήζεθε 

ζεία πξόλνηα, πνπ πξνκήλπε ηελ αίζηα έθβαζε 

ηεο θξίζεο.
15

 Ο Φιαβηαλόο επέζηξεςε ζηελ 

Αληηόρεηα ζρεηηθά γξήγνξα έρνληαο θαηαθέξεη 

λα δηαζσζεί ε πόιε.
16

 Γελ είκαζηε ζε ζέζε λα 

γλσξίδνπκε πόζν ζεκαληηθή ζηάζεθε ε δηθή ηνπ 

δηακεζνιάβεζε. Από ηα ιεγόκελα ηνπ Ισάλλε 

κνηάδεη λα ήηαλ θνκβηθήο ζεκαζίαο.  

Ο Φιαβηαλόο απνηέιεζε επίζεκν 

δηακεζνιαβεηή ηεο πόιεο, σζηόζν δελ ήηαλ ν 

κνλαδηθόο πνπ πξνζπάζεζε λα βνεζήζεη ηελ 

Αληηόρεηα. Ο Ληβάληνο, επίζεο σο άλζξσπνο πνπ 

έραηξε ζεβαζκνύ ιόγσ ηνπ πλεπκαηηθνύ ηνπ 

θόζκνπ, έζησ θαη δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ, έζηεηιε 

                                                           
14

 Ισάλλεο Υξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 3.1. 
15

 Ισάλλεο Υξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 6.2. 
16

 Ισάλλεο Υξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 21. 
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ηέζζεξηο επηζηνιέο ζηνλ Θενδόζην εθζέηνληαο 

ηα γεγνλόηα θαη πξνζπαζώληαο λα ηνλ πείζεη όηη 

δελ έπξεπε λα ηηκσξήζεη νιόθιεξε ηελ πόιε, 

ππελζπκίδνληαο ην κέγεζνο, ηελ ηζηνξία θαη ηε 

ζεκαζία ηεο πόιεο. 

Ο ίδηνο ν Ισάλλεο παξέκεηλε σο 

πξεζβύηεξνο ζηελ Αληηόρεηα κε ζθνπό λα 

ζπκπαξαζηαζεί κε ηνπο ιόγνπο ηνπ ζην πιήζνο. 

Απνηέιεζε θαη απηόο έλαλ κεζνιαβεηή, πνπ 

πξνζπαζνύζε λα εξεκήζεη ηα πξάγκαηα κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν. Πνιιέο θνξέο παξαθηλνύζε 

ηνπο Αληηνρείο λα πξεζβεύνπλ ζηνλ Θεό, ώζηε 

λα νδεγήζεη ηνλ απηνθξάηνξα θαη λα πάξεη ηηο 

επηζπκεηέο απνθάζεηο. Με ηνλ ηξόπν απηό ν 

Ισάλλεο καδί κε ην πιήζνο έγηλαλ επίζεο 

δηακεζνιαβεηέο πξαγκαηνπνηώληαο ιηηαλείεο 

θαη πξνζεπρέο: «Αο ζηείινπκε πξεζβεία πξνο 

ηνλ νπξάλην βαζηιέα…»
17

 θαη επίζεο «Παξά 

βιέπνπκε αληί ηνύησλ ιηηαλείεο ζπλερείο θαη 

δάθξπα θαη πξνζεπρέο.»
18

 Απηνύ ηνπ είδνπο νη 

πξεζβείεο απεπζύλνληαλ πξώηα ζηνλ Θεό θαη 

έκκεζα ζηνλ απηνθξάηνξα, ζηνλ ςπρηθό θόζκν 

ηνπ πιήζνπο, σζηόζν, ιεηηνπξγνύζαλ 

εηξελεπηηθά.  

Οη δηακεζνιαβεηέο ηεο πόιεο δελ 

ζηακαηνύζαλ εθεί. Οη κνλαρνί από ηηο γύξσ 

πεξηνρέο ηεο Αληηόρεηαο θαηέβεθαλ ζηελ πόιε 

κε ζθνπό λα κηιήζνπλ θαη λα ππεξαζπηζηνύλ 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο ζηα δηθαζηήξηα. Δίραλ ηε 

δπλαηόηεηα λα πξνζηαηεύζνπλ ηνπο Αληηνρείο 

θαη λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ ιόγσ ηεο αγίαο ηνπο 

δσήο θαη ηεο άξλεζεο ησλ εγθνζκίσλ 

πξαγκάησλ. Οη κνλαρνί πξνζπάζεζαλ θαη, όπσο 

θαίλεηαη, ην πέηπραλ λα έρνπλ επίζεο έλαλ 

εμηζνξξνπεηηθό ξόιν αλάκεζα ζην πιήζνο θαη 

ηελ εμνπζία, ζηελ πεξίπησζε απηή ηνπο 

δηθαζηέο, θαη λα ειαθξύλνπλ ηηο θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο. 

Οη πξνζπάζεηεο λα μεπεξαζηεί ε θξίζε ζηελ 

Αληηόρεηα καξηπξνύληαη θαη αιινύ. Ο 
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 Ισάλλεο Υξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 3.3. 
18

 Ισάλλεο Υξπζόζηνκνο, Λόγοι εις ηοσς ανδριάνηας 6.2. 

Θενδώξεηνο Κύξξνπ ζεκεηώλεη ζηε Φιλόθεο 

Ιζηορία όηη θάπνηνο δαίκνλαο ηξέιαλε ηνπ 

Αληηνρείο θαη πξνέβεζαλ ζε απηήλ ηελ πξάμε. 

Σόηε έθζαζαλ ζηελ πόιε ζηξαηεγνί γηα λα ηελ 

θαηαζηξέςνπλ. Ο κνλαρόο Μαθεδόληνο, 

γλσζηόο γηα ηελ αγία δσή ηνπ, θαηέβεθε από ην 

βνπλό θαη ηνπο είπε λα κεηαβηβάζνπλ ζηνλ 

βαζηιηά όηη δελ πξέπεη λα ζπκώλεη άκεηξα, γηαηί 

ηα αγάικαηα κπνξνύλ λα μαλαγίλνπλ, ελώ νη 

άλζξσπνη όρη.
19

 ύκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα ε 

δηακεζνιάβεζε απηή ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηε 

ζσηεξία ηεο πόιεο.  

Μέζα ζηελ θξίζηκε θαηάζηαζε πνπ 

πεξλνύζαλ νη θάηνηθνη ηεο Αληηόρεηαο ππήξραλ 

δηακεζνιαβήζεηο ζε δηάθνξα επίπεδα κε ζθνπό 

λα ζσζεί ε πόιε θαη λα ηηκσξεζεί όζν ην 

δπλαηόλ επηεηθώο. Απηέο νη κεζνιαβήζεηο 

ζπκίδνπλ θαη κηα παιαηόηεξε ζηάζε ζηελ 

Άζπελδν, πνπ θαζώο πεξίκελε ηελ ηηκσξία 

δέρζεθε ηελ πξεζβεία ελόο άλδξα.  

Ο Φηιόζηξαηνο, θαζώο αθεγείηαη ηε δσή 

ηνπ Απνιιώληνπ ηνπ Σπαλέα, αλαθέξεη κηα 

παξόκνηα εμέγεξζε. Πεξηγξάθεη πσο είρε πέζεη 

ιηκόο ζηελ πόιε Άζπελδν θαη δελ ππήξραλ 

αγαζά λα αγνξάζεη θαλείο, κηα θαη θάπνηνη 

εμέρνληεο θάηνηθνη είραλ απνζεθεύζεη νιόθιεξε 

ηελ παξαγσγή ηνπ ζηηαξηνύ κε ζθνπό λα ην 

εμαγάγνπλ. Σόηε ην πιήζνο ηεο πόιεο 

εμαγξηώζεθε θαη άλζξσπνη όισλ ησλ ειηθηώλ 

έηξεμαλ ζηνλ άξρνληα ζέινληαο λα ηνλ θάςνπλ 

δσληαλό, αθόκε θαη όηαλ απηόο πξνζθνιιήζεθε 

ζηα αγάικαηα ηνπ απηνθξάηνξα, πνπ ήηαλ γηα 

όινπο ηεξά. Ήηαλ κεγάιν αδίθεκα αθόκε θαη λα 
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κε ηε ζέζε ηνπ ηεξνύ άλδξα ζηελ Ύζηεξε Ρσκατθή 

απηνθξαηνξία βι. Peter Brown, «The Rise and Function of 
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βιάςεη θάπνηνο απηόλ πνπ θξαηνύζε λόκηζκα κε 

ηε κνξθή ηνπ απηνθξάηνξα, ηνπ Σηβεξίνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Σόηε ν Απνιιώληνο 

πήγε ζηνλ θπβεξλήηε θαη κε έλα ζήκα ηνπ 

ρεξηνύ ηνπ, ηνλ ξώηεζε ηη ζπλέβαηλε, εθόζνλ 

βξηζθόηαλ ζε όξθν ζησπήο. Δθείλνο ηνπ 

απάληεζε όηη ηίπνηα θαθό δελ είρε θάλεη. Ο 

Απνιιώληνο έθαλε λεύκα ζε όινπο όηη έπξεπε 

λα αθνύζνπλ θαη όινη από έθπιεμε ζώπαζαλ 

θαη κε ηηο θσηηέο άλαςαλ ηνπο βσκνύο. Ο 

άξρνληαο ηόηε πήξε ζάξξνο θαη θαηνλόκαζε 

απηνύο πνπ πξνθάιεζαλ ηνλ ιηκό. Ο 

Απνιιώληνο έπεηζε ην πιήζνο λα κελ θάλνπλ 

θαλέλα θαθό, παξά λα θαιέζνπλ ηνπο 

ππεπζύλνπο θαη λα πάξνπλ ην ζηηάξη γηα 

νιόθιεξε ηελ πόιε.
20

     

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξείηαη 

κηα εμέγεξζε νιόθιεξεο πόιεο ιόγσ 

βηνπνξηζηηθώλ δπζθνιηώλ. Η ζεκαζία ηνπ 

αλζξώπνπ πνπ δηακεζνιαβεί είλαη ζπνπδαία, 

ώζηε λα εθηνλσζεί ε θαηάζηαζε θαη λα βξεζεί 

κηα ιύζε. Ο Απνιιώληνο είρε ηνλ ξόιν ηνπ 

εηξελνπνηνύ θπξίσο γηαηί γηλόηαλ ζεβαζηόο 

ιόγσ ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, αιιά 

θαη γηαηί είρε ηελ ηδηόηεηα ηνπ μέλνπ θαη κε 

απηόλ ηνλ ηξόπν θαηλόηαλ απνζηαζηνπνηεκέλνο 

από ην πξόβιεκα. 

Οη εμεγέξζεηο ζε δηάθνξεο πόιεηο, ζπρλά 

γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, δελ ήηαλ ζπάληεο. Οη 

ζπλέπεηεο σζηόζν κπνξνύζαλ λα είλαη 

αλππνιόγηζηεο θαη ηδηαίηεξα ζθιεξέο. Φαίλεηαη 

πσο γηα λα μεπεξαζηνύλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο 

έληνλσλ θξίζεσλ πξνέθππηε ε αλάγθε ηεο 

δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα ζην πιήζνο θαη ζηνπο 

αλώηεξνπο άξρνληεο. Ο δηακεζνιαβεηήο θαηείρε 

έλαλ θέξαην ξόιν θαη θαίλεηαη πσο ήηαλ 

εληειώο απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ, γηα λα 

επαλέιζεη ε θαλνληθόηεηα. ε πεξηπηώζεηο πνπ 
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 Φηιόζηξαηνο, Βίος Απολλώνιοσ ηοσ Τσανέως 1.15. Γηα 

κηα αλάιπζε ζηνλ βίν ηνπ Απνιιώληνπ βι. John Elsner, 

Travel and Allegory in the life of Apollonius of Tyana, 

Journal of Hellenic Studies, 117 (1997), ζ. 22- 37.   

θάηη ηέηνην δελ ζπλέβε, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 

νιέζξηα. Όπσο γηα παξάδεηγκα ζηε 

Θεζζαινλίθε όηαλ πεξίπνπ επηά ρηιηάδεο 

άλζξσπνη ζθαγηάζηεθαλ ζην ηππόδξνκν, ιόγσ 

ηεο νξγηζκέλεο αληίδξαζεο ηνπ απηνθξάηνξα. 

 Γηα λα πεηύρεη θάπνηνο ηνλ ζθνπό ηεο 

δηακεζνιάβεζεο έπξεπε λα δηαζέηεη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Όζνη αλέιαβαλ απηή ηελ 

πξνζπάζεηα ήηαλ πξόζσπα θύξνπο θαη 

κπνξνύζαλ λα επηθαιεζηνύλ σο επηρείξεκα ηε 

δηθή ηνπο πλεπκαηηθή αλσηεξόηεηα. Η 

δηακεζνιάβεζε ζπλέβαηλε ζε πνιιά επίπεδα θαη 

ε ηεξόηεηα ηνπ πξνζώπνπ ελδπλάκσλε ηα 

επηρεηξήκαηά ηνπ. Ο Φιαβηαλόο ήηαλ επίζθνπνο 

θαη σο εθ ηνύηνπ ζεσξνύληαλ άγην πξόζσπν. Ο 

Ληβάληνο επίζεο απνηεινύζε πξόζσπν πνπ 

έραηξε εθηίκεζεο γηα ηνλ ςπρηθό ηνπ θόζκν. 

Αθόκε θαη νη πξνζεπρέο ηνπ πιήζνπο 

δεκηνπξγνύζαλ ηελ αίζζεζε ηεο κεζνιάβεζεο 

ζηνλ Θεό, ελώ νη κνλαρνί ππεξαζπίδνληαλ ηελ 

πόιε επηθαινύκελνη ηελ αθηέξσζή ηνπο ζηελ 

πλεπκαηηθή δσή. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνλ 

Απνιιώλην, ν νπνίνο θαηάθεξε λα εθηνλώζεη 

ηελ θαηάζηαζε γηαηί ήηαλ έλα ηεξό πξόζσπν θαη 

όρη έλαο θαζεκεξηλόο άλζξσπνο.     

Οη δηακεζνιαβεηέο ήηαλ άλζξσπνη ρσξίο 

θνζκηθή εμνπζία. Η αλαγλσξηζηκόηεηά ηνπο 

πξνεξρόηαλ κόλν από ηνλ εζσηεξηθό ηνπο 

θόζκν. Δίραλ άκεζε ζρέζε θαη επαθή κε ην 

πιήζνο, ελώ ηαπηόρξνλα κπνξνύζαλ λα 

πξνζεγγίζνπλ θαη ηνλ απηνθξάηνξα ή 

αλζξώπνπο κε αμηώκαηα. Απηή ηε δπλαηόηεηα, 

λα επηθνηλσλνύλ κε όια ηα θνηλσληθά 

ζηξώκαηα, ηελ έδηλε ην θύξνο θαη ν εζσηεξηθόο 

ηνπο θόζκνο: ε πλεπκαηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα. 

Αλέιαβαλ απηνβνύισο απηή ηε ιεηηνπξγία θαη 

ζεσξνύληαλ θαηάιιεινη, ηόζν από ην θνηλό ηεο 

πόιεο, όζν θαη από ηνπο ηζύλνληεο.  

Σαπηόρξνλα, νη άλζξσπνη απηνί, πνπ 

πξνζπαζνύζαλ λα επαλαθέξνπλ ηελ εηξήλε, 

ραξαθηεξίδνληαλ θαη από κηα αθόκε ηδηόηεηα. 

Δίραλ θαηαθέξεη λα μεπεξάζνπλ ή λα 

παξακεξίζνπλ ηνλ δηθό ηνπο θόβν. Οη ίδηνη δελ 
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κνηάδεη πνπζελά λα αγσληνύλ γηα ηε δηθή ηνπο 

δσή, αλ θαη θαίλεηαη λα γλώξηδαλ πσο ζα 

κπνξνύζαλ λα ηηκσξεζνύλ αλ ηειηθά ην 

απνθάζηδε ν απηνθξάηνξαο, όπσο νιόθιεξε ε 

πόιε. Γελ πηνήζεθαλ από ηελ ελδερόκελε 

ηηκσξία, αιιά ιόγσ ηεο εζσηεξηθήο ηνπο 

θαιιηέξγεηαο, ζεώξεζαλ πλεπκαηηθό θαη εζηθό 

θαζήθνλ λα θάλνπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε 

ζσηεξία ησλ Αληηνρέσλ, ρσξίο λα ζπιινγηζηνύλ 

αλ θαη νη ίδηνη βξίζθνληαλ ζε επηζθαιή ζέζε.   

Σειηθά, θαίλεηαη πσο κηα ζεηξά 

δηακεζνιαβεηηθώλ ελεξγεηώλ εμηζνξξόπεζαλ 

ηελ θξίζε θαη έζσζαλ ηελ Αληηόρεηα. Απηέο νη 

ελέξγεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από αλζξώπνπο 

πνπ είραλ θπξίσο λα παξνπζηάζνπλ ηελ δηθή 

ηνπο πλεπκαηηθή ππόζηαζε θαη ζέζε θαη κέζα 

από απηή ζηήξημαλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο, ηα 

νπνία βέβαηα ζα ήηαλ γλσζηά ζηνλ Θενδόζην. Η 

δηθή ηνπο παξνπζία ήηαλ θπξίσο πνπ νδήγεζε 

ζηελ επηεηθή αληηκεηώπηζε θαη ηελ αίζηα, σο 

έλαλ βαζκό, έθβαζε ηεο ππόζεζεο.  

 


