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Πέηξνο Παξζέλεο 

Γηδάθησξ Ιζηνξίαο 

 

Μηα από ηηο κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο γηα 

νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα εμνηθεησζεί κε ηνλ θόζκν 

ηεο ειιελνξσκατθήο αξραηόηεηαο είλαη ε θύζε 

ησλ πεγώλ πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

απηήλ. Τα θείκελα πνπ έρνπλ επηβηώζεη σο ηηο 

κέξεο καο απνηεινύλ θπζηθά έλα πνιύ κηθξό 

πνζνζηό ηεο ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ 

αξραίσλ· αιιά ην πξόβιεκα δελ είλαη απηό.  

Τν βαζηθό πξόβιεκα είλαη πσο ε 

δηαζέζηκε ειιελνξσκατθή γξακκαηεία δηαζώδεη 

θπξίσο ηηο απόςεηο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηνλ ηξόπν 

δσήο ελόο κηθξνύ ηκήκαηνο ησλ αλζξώπσλ ηεο 

αξραηόηεηαο: ησλ επθαηάζηαησλ αλδξώλ ησλ 

πόιεσλ. Οη θσλέο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ, 

ησλ γπλαηθώλ, ησλ δνύισλ θαη ησλ απαληαρνύ 

θησρώλ, παξόηη απνηεινύζαλ ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλόηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ ειιελνξσκατθνύ 

θόζκνπ, εκθαλίδνληαη ειάρηζηα ζηα θείκελα πνπ 

έρνπκε ζηε δηάζεζή καο – θαη ζπλήζσο κέζα 

από ηελ ππνθεηκεληθή καηηά εύπνξσλ αζηώλ. 

Καη παξόηη ν επαΐσλ πξνθαλώο γλσξίδεη θαη 

ιακβάλεη ππόςε ηνπ απηή ηελ ηδηαηηεξόηεηα 

όηαλ δηαβάδεη έλα θείκελν ηεο αξραηόηεηαο, ν κε 

εηδηθόο κπνξεί εύθνια λα ζρεκαηίζεη ζηε 

δηάλνηά ηνπ κηα αξθεηά δηαζηξεβισκέλε εηθόλα 

γηα ηε δσή ζηνλ αξραίν θόζκν. Σε απηό έρεη 

ζπκβάιεη ζε θάπνηνλ βαζκό θαη ε 

δηθαηνινγεκέλε κα ζπρλά εκκνληθή πξνζήισζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο επνρέο θαη ζπγγξαθείο ηεο 

αξραηνειιεληθήο γξακκαηείαο. Η ηάζε απηή, 

κεηαμύ άιισλ, έρεη δώζεη ηελ αίζζεζε ζε 

κεγάιν ηκήκα ηνπ ειιελόθσλνπ θνηλνύ πσο ε 

αξραηόηεηα απνηεινύζε, ιίγν σο πνιύ, έλαλ 

εληαίν θόζκν κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 

ηδέεο, ηε λννηξνπία θαη ηνλ ηξόπν δηαβίσζεο. 

Φπζηθά, ε εληύπσζε απηή είλαη εζθαικέλε θαη 

βνεζά ειάρηζηα ηνλ ζύγρξνλν αλαγλώζηε λα 

θαηαλνήζεη νπζηαζηηθά ηνλ αξραίν θόζκν, ν 

νπνίνο ήηαλ εμίζνπ πνηθηιόκνξθνο, ζύλζεηνο 

θαη αληηθαηηθόο κε ηνλ δηθό καο. Έλα πόλεκα, 

ινηπόλ, αλαδεηθλύεη ηελ πνιππινθόηεηα ηεο 

ειιελνξσκατθήο αξραηόηεηαο, θαη κάιηζηα κέζα 

από θείκελα πνπ είλαη ζρεηηθά άγλσζηα ζην 

επξύ θνηλό, είλαη εμαηξεηηθά πνιύηηκν.  

Δδώ έγθεηηαη, θαηά ηε γλώκε κνπ, θαη ε 

αμία ηνπ βηβιίνπ ηεο Γέζπνηλαο Ισζήθ 

Έγκλειζηοι ζηις ρωμαϊκές θσλακές ή 

Αναμένονηας ηον καλό και ηον κακό δικαζηή. 

Δμάιινπ, απηόο είλαη ν ζηόρνο ηεο ζεηξάο 

Διάλογοι με ηην Αρταιόηηηα, ζηελ νπνία αλήθεη 

ην πόλεκά ηεο: ε αλάδεημε ηεο πνηθηινκνξθίαο 

ηνπ αξραίνπ θόζκνπ θαη ηεο θαζεκεξηλόηεηάο 

ηνπ, κέζα από κεηαθξαζκέλα θείκελα ηεο 

ειιελνξσκατθήο γξακκαηείαο πνπ δελ είλαη 

ηδηαίηεξα γλσζηά ζην επξύ θνηλό.  

Δίλαη αιήζεηα πσο ν ζπγγξαθέαο ησλ 

θεηκέλσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί ζην ζπγθεθξηκέλν 

βηβιίν δελ μεθεύγεη από ηα ζπλήζε δεζκά ηεο 

ειιελνξσκατθήο γξακκαηείαο: πξόθεηηαη γηα δύν 

ιόγνπο ηνπ πεξίθεκνπ ξεηνξνδηδαζθάινπ 

Ληβάληνπ, γόλνπ δηαθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο ηεο 

Αληηόρεηαο επί ηνπ Οξόληε, ζηε Σπξία. Ωο 

πινύζηνο αζηόο, ινηπόλ, ν Ληβάληνο απνηειεί 

κάιινλ ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα 

δηαζσζέληνο ζπγγξαθέα ηεο ειιελνξσκατθήο 

αξραηόηεηαο. Ωζηόζν, έδεζε ζε κηα επνρή (314-

393 κ.Χ.) θαη ζε κηα πεξηνρή ηεο ξσκατθήο 

επηθξάηεηαο πνπ είλαη ειάρηζηα γλσζηέο ζην 

επξύ θνηλό: νη κέξεο ηνπ απέρνπλ ζρεδόλ κηα 

ρηιηεηία από ηνλ Σόισλα, νρηαθόζηα ρξόληα από 

ηνλ Πεξηθιή θαη πεξίπνπ επηαθόζηα από ηνλ 

Αιέμαλδξν Γ΄. Η Αληηόρεηα ηεο Σπξίαο, παξόηη 

απνηεινύζε ήδε από ηα ειιεληζηηθά ρξόληα κηα 

από ηηο κεγαιύηεξεο θαη ζπνπδαηόηεξεο πόιεηο 

ηεο αξραηόηεηαο, είρε πνιύ δηαθνξεηηθό 
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ραξαθηήξα από ηελ Αζήλα ηνπ Πιάησλα θαη ηε 

Σπάξηε ηνπ Λεσλίδα. Ο Ληβάληνο έδεζε, επίζεο, 

ζηελ απγή ηεο επηθξάηεζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνύ 

ζηε ξσκατθή απηνθξαηνξία, κηα εμέιημε πνπ, 

παξόηη δελ άιιαμε ηόζν δξαζηηθά ηελ όςε ηνπ 

αξραίνπ θόζκνπ όζν γεληθά πηζηεύεηαη, 

αλακθίβνια απνηέιεζε έλα από ηα πιένλ 

θαζνξηζηηθά ηνπ νξόζεκα. Ο πεξίθεκνο απηόο 

ξήηνξαο (πνπ παξέκεηλε εζληθόο θαζόιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ) έδεζε ζε κηα επνρή θαηά 

ηελ νπνία ε πιεηνλόηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο 

ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο δελ είρε κεηαζηξαθεί 

αθόκε ζηνλ ρξηζηηαληζκό, αιιά ην ρξηζηηαληθό 

θίλεκα είρε εδξαησζεί πιένλ ζηελ θαξδηά ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο, επηηαρύλνληαο ξαγδαία ηε 

δηάδνζή ηνπ.  

Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο πξνζδίδεη αθόκε 

κεγαιύηεξε αμία ζην βηβιίν θαη εμππεξεηεί 

άξηζηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ζεηξάο: όπσο 

αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην νπηζζόθπιιν, 

αλνίγεη «έλα πνιύηηκν παξάζπξν ζηνλ θόζκν 

ησλ ξσκατθώλ θπιαθώλ», κε ηνλ νπνίν 

αζρνινύληαη ειάρηζηνη από ηνπο δηαζσζέληεο 

ζπγγξαθείο ηεο αξραηόηεηαο, θη απηνί ζπλήζσο 

θεπγαιέα θαη επηθαλεηαθά. Η ρξηζηηαληθή 

γξακκαηεία απνηειεί θπζηθά, ιόγσ ησλ 

δησγκώλ, επηθαλή εμαίξεζε, αιιά νη πεξηγξαθέο 

ηεο είλαη ζπρλά θάπσο ππεξβνιηθέο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα ηνληζηεί ε πίζηε θαη ε θαξηεξία 

ησλ ρξηζηηαλώλ καξηύξσλ. Καη ζε απηό ην 

ζεκείν, σζηόζν, ην βηβιίν ηεο Γέζπνηλαο Ισζήθ 

πξσηνηππεί: σο εζληθόο, ν Ληβάληνο απνηειεί 

κηα πνιύηηκε θαη ζρεηηθά ζπάληα ζύξαζελ πεγή 

πιεξνθνξηώλ γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνύζαλ ζηηο ξσκατθέο θπιαθέο. 

Τν βηβιίν απνηειείηαη από κηα 

πεξηεθηηθή εηζαγσγή θαη από ηνπο ιόγνπο ηνπ 

Ληβάληνπ Πρὸς ηον βαζιλέα περὶ ηῶν δεζμωηῶν 

θαη Εἰς Ἐλλέβιτον, κεηαθξαζκέλνπο ζε ξένληα 

λενειιεληθό ιόγν. Όπνπ ρξεηάδεηαη, δίλνληαη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζε ππνζεκεηώζεηο. Ο 

κηθξόο αξηζκόο θαη ε ζπληνκία ηνπο επηηξέπνπλ 

ζηνλ αλαγλώζηε λα θαηαλνήζεη θαιύηεξα ην 

θείκελν, δίρσο λα ράζεη ηε ξνή ηεο ζθέςεο ηνπ.  

Από ηα δύν κεηαθξαζκέλα θείκελα, ην 

πξώην αζρνιείηαη εμνινθιήξνπ κε ηελ άζιηα, 

όπσο ηελ πεξηγξάθεη ν Ληβάληνο, δσή ησλ 

θξαηνπκέλσλ ζηηο θπιαθέο ηεο Αληηόρεηαο. Με 

κηα πξώηε καηηά, κνηάδεη λα απνηειεί καθξάλ 

πνιπηηκόηεξε θαη πινπζηόηεξε πεγή 

πιεξνθνξηώλ γηα ην ζέκα ηνπ βηβιίνπ. Αληίζεηα, 

από ηηο ζαξάληα δύν παξαγξάθνπο ηνπ δεύηεξνπ 

ιόγνπ, κόιηο ηέζζεξηο αζρνινύληαη κε ηνλ 

εγθιεηζκό ζηηο θπιαθέο. Κη όκσο, ε δεύηεξε 

πεγή είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή – θη από νξηζκέλεο 

απόςεηο, αθόκε ζπνπδαηόηεξε.  

Καη ζηα δύν θείκελα αλαδεηθλύεηαη ε 

ζεκαληηθόηεξε θαη πιένλ εληππσζηαθή δηαθνξά 

ησλ θπιαθώλ ηεο ειιελνξσκατθήο αξραηόηεηαο 

από ηηο ζεκεξηλέο: ε αξραία θπιαθή ήηαλ, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, απηό πνπ εκείο ζα 

απνθαινύζακε «θξαηεηήξην». Όπσο ηνλίδεηαη 

κε ζαθήλεηα ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ, ε 

θπιάθηζε ζηα αξραία ρξόληα δελ απνηεινύζε 

πνηλή: ζθνπόο ηεο δελ ήηαλ ν ζσθξνληζκόο ή ε 

ηηκσξία ηνπ θξαηνπκέλνπ, αιιά ε θύιαμή ηνπ 

σο ηε δίθε ή ηελ εθηέιεζή ηνπ. Μεηά ηε δίθε, ε 

θπιάθηζε ζα θαηέιεγε ζε ζαλάησζε, 

απειεπζέξσζε, ή ζε θάπνηα άιιε πνηλή, όπσο 

θάπνην ρξεκαηηθό πξόζηηκν ή εμνξία – πνηέ, 

όκσο, ζε λέα θπιάθηζε γηα θαζνξηζκέλν 

ρξνληθό δηάζηεκα όπσο ζπλεζίδεηαη ζήκεξα. 

Φπζηθά, έλαο αμησκαηνύρνο κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ καθξόρξνλν εγθιεηζκό ζε 

θαθέο ζπλζήθεο γηα λα ηηκσξήζεη έλαλ 

θξαηνύκελν, αιιά απηό απνηεινύζε πξνζσπηθή, 

όρη ζεζκηθή δηεπζέηεζε, θαη ήηαλ αλακθίβνια ε 

εμαίξεζε, παξά ν θαλόλαο.  

Αθόκε πην αμηνζεκείσηε, σζηόζν, ζηνλ 

θόζκν ησλ ξσκατθώλ θπιαθώλ, είλαη ε κεγάιε 

πνηθηινκνξθία πνπ επηθξαηνύζε ζηηο ζπλζήθεο 

θξάηεζεο. Τν δεύηεξν από ηα δύν θείκελα 

αλαδεηθλύεη απηό ην ραξαθηεξηζηηθό αθόκε πην 

έληνλα. Πξνθαλώο, δηάθνξνη παξάγνληεο, όπσο 

ην κέξνο, ε επνρή, ν ραξαθηήξαο ηνπ ηνπηθνύ 

δηνηθεηή, νη ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη άιιεο 

πεξηζηάζεηο επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηε δηάξθεηα 

θαη ηε θύζε ηεο θξάηεζεο ζηηο ξσκατθέο 

θπιαθέο. Αιιά ε δηαπίζησζε απηή κπνξεί, κε 

κηα πξώηε καηηά, λα απνδίδεη ζηελ ηύρε 

πεξηζζόηεξε ζεκαζία από όζε ηεο αλαινγεί. Ο 

ζύγρξνλνο αλαγλώζηεο κέλεη έθπιεθηνο όρη 
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ηόζν από ην πόζν δηαδεδνκέλε ήηαλ ε πξαθηηθή 

ηεο δσξνδνθίαο ησλ δεζκνθπιάθσλ, όζν από ην 

πόζν απξνθάιππηε θαη θνηλσληθά απνδεθηή 

ήηαλ ε επλνηνθξαηία θαη ε κεξνιεπηηθή 

κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ. Σηελ ίδηα 

θπιαθή, έλαο θξαηνύκελνο κπνξεί λα 

ιηκνθηνλνύζε, θη έλαο άιινο λα έθαλε 

ζπκπόζην, αλεμάξηεηα από ην αδίθεκα γηα ην 

νπνίν θαηεγνξνύληαλ. Κάπνηνη κπνξεί λα 

αζθπθηηνύζαλ από ηνλ ζπλσζηηζκό, ελώ άιινη 

λα απνιάκβαλαλ ηελ παξέα ζπγγελώλ θαη 

θίισλ.  

Τα θείκελα ηνπ βηβιίνπ απνθαιύπηνπλ 

όηη νη παξάγνληεο πνπ ελ πνιινίο θαζόξηδαλ ηηο 

ζπλζήθεο θξάηεζεο ελόο αηόκνπ ήηαλ ε 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ε επηξξνή πνπ 

κπνξνύζε λα αζθήζεη ν ίδηνο ή ην δίθηπν ησλ 

γλσξηκηώλ ηνπ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Όζν 

πεξηζζόηεξα ρξήκαηα κπνξνύζαλ λα δηαζέζνπλ 

ζηνπο δεζκνθύιαθεο ε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη 

ηνπ, θαη όζν κεγαιύηεξε πίεζε κπνξνύζαλ λα 

αζθήζνπλ ζε θξαηηθνύο αμησκαηνύρνπο, ηόζν 

πην άλεηε θαη αμηνπξεπήο ήηαλ ε δηαβίσζή ηνπ. 

Η κνίξα ησλ ππνινίπσλ ήηαλ ζθιεξή: ζε έλα 

πξαγκαηηθά ζπγθινληζηηθό ζεκείν ηνπ πξώηνπ 

από ηνπο δύν ιόγνπο, ν Ληβάληνο αλαθέξεη πσο 

νξηζκέλεο γπλαίθεο θαη θόξεο θξαηνπκέλσλ 

εθπνξλεύνληαλ γηα λα κπνξέζνπλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ρξήκαηα θαη λα βειηηώζνπλ ιίγν 

ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ηνπ θξαηνύκελνπ 

ζπγγελή ηνπο. Οη ρξηζηηαληθέο θνηλόηεηεο, κε 

ηελ θαιή ηνπο νξγάλσζε θαη ηε ζπλνρή πνπ 

ραξαθηήξηδε ηα κέιε ηνπο είραλ αιιάμεη θάπσο 

ηελ θαηάζηαζε: έλαο ρξηζηηαλόο, αθόκε θη αλ 

δελ αλήθε ζηα αλώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα, 

αθόκε θη αλ ήηαλ πάκπησρνο, κπνξνύζε λα 

βηώζεη πην άλεηα ηνλ εγθιεηζκό ηνπ, ιόγσ ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ νκνπίζησλ ηνπ. Ωζηόζν, ην 

θαηλόκελν απηό άξρηζε λα θζίλεη κεηά ηελ 

επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ ζηελ 

απηνθξαηνξία. Όζν κεγαιύηεξε δηάδνζε είρε ην 

θίλεκα, όζν πην θπξίαξρν αηζζαλόηαλ ζηνλ 

θόζκν ηνπ, ηόζν πεξηζζόηεξν ππνρσξνύζε απηή 

ε έλζεξκε αιιειεγγύε.  

Έλα αθόκε ζέκα ην νπνίν αλαδεηθλύεηαη 

έκκεζα ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, αιιά έρεη 

ηξνκεξό ελδηαθέξνλ, ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

εθρξηζηηαληζκό ηεο ξσκατθήο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο: νπνηνζδήπνηε έρεη δηαβάζεη ηα 

Δπαγγέιηα, ή έζησ ηελ Δπί ηνπ όξνπο νκηιία, 

έρεη θάζε ιόγν λα αλαξσηηέηαη κε πνηνλ ηξόπν 

κπόξεζαλ λα ζπλδπαζηνύλ θάπνηεο βαζηθέο 

ρξηζηηαληθέο δηδαζθαιίεο κε ηηο απαηηήζεηο κηαο 

θνζκηθήο εμνπζίαο, πνπ ζπρλά αζθνύζε 

ακείιηθηε βία γηα λα επηβιεζεί ζηνπο ππεθόνπο 

ηεο, λα πξνζηαηέςεη ηελ επηθξάηεηά ηεο θαη λα 

επεθηείλεη ηελ θπξηαξρία ηεο. Πώο ζα κπνξνύζε 

έλαο ρξηζηηαλόο λα ζπκβηβάζεη ηε θηιεηξεληθή 

δηδαζθαιία ηνπ Ιεζνύ κε ηελ άζθεζε βίαο, 

αθόκε θαη ζε ζεζκηθό επίπεδν, είλαη έλα ζέκα 

αξθεηά επαίζζεην πνπ δελ αλαδεηθλύεηαη ζπρλά 

ζηηο δηαζέζηκεο πεγέο. Οη πεξηζζόηεξνη 

ρξηζηηαλνί ζπγγξαθείο δίλνπλ ηελ εληύπσζε πσο 

ε εμέιημε απηή έγηλε κάιινλ εύθνια, δίρσο 

ηδηαίηεξεο ζπλεηδεζηαθέο δπζθνιίεο εθ κέξνπο 

ησλ ρξηζηηαλώλ. Η εηθόλα απηή, όκσο, αλ όρη 

ζθαιεξή, είλαη ζίγνπξα ειιηπήο, γεγνλόο πνπ 

πξνδίδεη κηα ακεραλία.  

Η καξηπξία ελόο εζληθνύ, ινηπόλ, γηα 

απηό ην δήηεκα είλαη πνιύηηκε, αθόκε θη αλ 

δίλεηαη έκκεζα: ζην πξώην από ηα δύν θείκελα 

ηνπ βηβιίνπ, ν Ληβάληνο εκθαλίδεηαη 

αγαλαθηηζκέλνο κε νξηζκέλνπο αμησκαηνύρνπο 

πνπ, ελώ είραλ δηεθδηθήζεη κε θάζε κέζν έλα 

ζπγθεθξηκέλν αμίσκα, κεηά αξλνύληαλ λα 

αζθήζνπλ βία θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο, ηζρπξηδόκελνη όηη δελ 

ηαίξηαδε ζηε θύζε ηνπο θαη όηη δελ κπνξνύζαλ 

λα επηβάινπλ καζηηγώζεηο, βαζαληζηήξηα θαη 

απνθεθαιηζκνύο. Ο Ληβάληνο δελ θαηνλνκάδεη 

σο ρξηζηηαλνύο ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα, νύηε 

ζηνρνπνηεί ηελ πίζηε ηνπο σο ππεύζπλε γηα ηε 

ζηάζε ηνπο· πώο ζα κπνξνύζε άιισζηε λα θάλεη 

θάηη ηέηνην απεπζπλόκελνο ζηνλ Θενδόζην; 

Δμάιινπ γλώξηδε πνιινύο ρξηζηηαλνύο 

αμησκαηνύρνπο πνπ δελ είραλ ηέηνηνπο 

ελδνηαζκνύο. Δίλαη, σζηόζν, πνιύ πηζαλό λα 

είρε ζηνλ λνπ ηνπ ρξηζηηαλνύο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, νη νπνίνη ίζσο δελ έλησζαλ άλεηα κε 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο θνζκηθήο ηνπο 

εμνπζίαο. Τν ζέκα απηό είλαη εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνλ θαη αλαδεηθλύεηαη ειάρηζηα ζηε 
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δηαζσζείζα γξακκαηεία, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε καξηπξία εμαηξεηηθά πνιύηηκε.  

Παξά ην κηθξό ηνπ κέγεζνο, ην βηβιίν 

αλαδεηθλύεη θαη πνιιά άιια ελδηαθέξνληα 

ζεκεία, ηόζν γηα ηε δσή ζηελ αξραηόηεηα 

γεληθά, όζν θαη γηα ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ληβάληνπ: 

ε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο ζέζεο γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηεο πνηλήο ελόο ελόρνπ, ε αλάδεημε 

ηνπ ηδεώδνπο ηεο θηιαλζξσπίαο ηνλ 4ν
 
αηώλα 

κ.Χ., ε ζπρλή θαη εθηεηακέλε ρξήζε 

βαζαληζηεξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηθώλ, 

θαζώο θαη ην όηη ηα παξαθάιηα θαη νη νδπξκνί 

απνηεινύζαλ όρη απιά ζπλεζηζκέλα, αιιά θαη 

έγθξηηα έλδηθα κέζα. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο 

ην γεγνλόο όηη ε ζπιινγή ησλ θόξσλ 

απνηεινύζε θαηάιιειε θαη επαξθή δηθαηνινγία 

γηα ηελ παξακέιεζε δηθαζηηθώλ θαζεθόλησλ 

θαη ηνλ ζάλαην αζώσλ αλζξώπσλ ζηε θπιαθή. 

Τέινο, εληππσζηαθή είλαη θαη ε άλεζε κε ηελ 

νπνία ν Ληβάληνο επηθξίλεη ρξηζηηαλνύο 

αμησκαηνύρνπο θαη θάλεη επηθιήζεηο θαη 

αλαθνξέο ζηνπο ζενύο ησλ εζληθώλ, 

αλαγθάδνληάο καο, όπσο ζσζηά επηζεκαίλεηαη 

ζηελ εηζαγσγή, λα επαλεμεηάζνπκε «ηελ 

επηθξαηνύζα αληίιεςε γηα ηελ έθηαζε ηεο 

ππνηηζέκελεο κηζαιινδνμίαο ηνπ Θενδόζηνπ».  

Από ηελ άιιε, ν αλαγλώζηεο πξέπεη λα 

ζπκάηαη πσο, ζηα θείκελα ηνπ Ληβάληνπ, δελ 

δηαβάδεη κηα αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο, αιιά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ηελ αληηιακβαλόηαλ ν ζπγγξαθέαο ηνπο, θαζώο 

θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επέιεμε λα ηελ 

απνηππώζεη. Γελ γλσξίδνπκε άιισζηε κε 

βεβαηόηεηα αλ όλησο εθθσλήζεθαλ ή 

δηαβάζηεθαλ απηνί νη ιόγνη ελώπηνλ ηνπ 

απηνθξάηνξα – ηνπιάρηζηνλ ζηε κνξθή πνπ καο 

έρνπλ παξαδνζεί. Η ζεηξά ζηελ νπνία αλήθεη ην 

βηβιίν θαιεί ηνλ αλαγλώζηε ζε έλαλ δηάινγν κε 

θείκελα θαη ζπγγξαθείο ηεο αξραηόηεηαο. Όπσο 

θαη νπνηνζδήπνηε άιινο ζπλνκηιεηήο, είραλ θη 

εθείλνη ηελ ηδηαίηεξε νπηηθή, ηηο απόςεηο θαη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο ηνπο, πνπ πξέπεη πάληνηε λα 

ιακβάλνληαη ππόςε όηαλ αμηνινγνύκε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρνπλ.  

Αλεμάξηεηα από ηελ αληηθεηκεληθόηεηά 

ηνπο, σζηόζν, ηα δύν απηά θείκελα ηνπ 

Ληβάληνπ απνηεινύλ κηα εμαηξεηηθά πινύζηα 

πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ αξραίν θόζκν. Η 

δηάζεζή ηνπο ζην ειιεληθό θνηλό ζε κηα ηόζν 

θαηαλνεηή θαη γιαθπξή κεηάθξαζε απνηειεί 

πνιύηηκε πξνζθνξά, γηα ηελ νπνία ηόζν ν 

Γεκήηξεο Κπξηάηαο, σο δηεπζπληήο ηεο ζεηξάο, 

όζν θαη ε Γέζπνηλα Ισζήθ αμίδνπλ ηηο 

επραξηζηίεο καο.  


