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1
Ο πολεμιστής

ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑΊΑ, στο 130ό χιλιόμετρο του δημόσιου δρόμου

Ιερουσαλήμ-Δαμασκού, υπάρχει ένα ανηφορικό τμήμα τόσο δύσβατο και μεγάλο, ώστε η κίνηση των εμπορευματικών αμαξών ή ακόμα και των πεζών ταξιδιωτών καταλήγει σε ένα εξαντλητικό σημειωτόν όσο πλησιάζουν προς
την κορυφή.
Το μέρος αυτό θεωρείται ιδανικό για ενέδρες από ληστές και κακοποιούς.
Για μια περίοδο στα τελευταία χρόνια της ηγεμονίας
του αυτοκράτορα Κλαύδιου, το αυτοκρατορικό ιππικό των
Ρωμαίων περιπολούσε συχνά σε αυτό το επικίνδυνο σημείο. Οι ταξιδιώτες διέκοπταν την πορεία τους στη βάση
της ανηφόρας, αναμένοντας να δουν τη σκόνη που φανέρωνε ότι οι έφιπποι λεγεωνάριοι πλησίαζαν. Οι equites legionis* συνόδευαν τους οδοιπόρους μέχρι να διασχίσουν
την επικίνδυνη ζώνη. Όμως, όταν η εξέγερση των Εβραίων
Ζηλωτών άρχισε να προσλαμβάνει σοβαρές διαστάσεις λίγους μήνες πριν από τη διαδοχή του νέου αυτοκράτορα
Νέρωνα, οι Ρωμαίοι δεν εξορμούσαν πια τόσο μακριά από
το φρούριό τους στην Ιερουσαλήμ, ούτε επέλεγαν να δια* Έφιπποι λεγεωνάριοι. (Σ.τ.Μ.)
•
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κινδυνεύσουν το τομάρι τους για να εξυπηρετήσουν τους
ντόπιους υπηκόους, οι εξεγερμένοι γιοι των οποίων δολοφονούσαν τους συμπατριώτες τους στους δρόμους.
Οι ληστές επέστρεψαν.
Την εποχή εκείνη πια, στη βάση της ανηφόρας είχε ανοίξει ένα πανδοχείο. Στο μέρος αυτό, που στην αρχή υπήρχαν μόνο σκηνές, δημιουργήθηκε αργότερα ένας περιφραγμένος χώρος, κάτι σαν προπύργιο. Στον οχυρωμένο αυτό
χώρο, που αποτελούσε το προαύλιο του πανδοχείου υπήρχε ένα μαγειρείο κάτω από πρόστεγα, ένα σαμαράδικο, ένα
αμαξοποιείο και το παράπηγμα του σταβλάρχη, με μια κοινόχρηστη έκταση για το μάντρωμα και το πότισμα των ζώων,
μαζί με μερικά κοινόχρηστα δωμάτια με λιθόστρωτο πάτωμα, που ενοικιάζονταν με τη βραδιά. Εκείνη την εποχή
το μέρος δε διέθετε καν όνομα. Το αποκαλούσαν «Βάση
της Ανηφόρας». Λειτουργεί μέχρι σήμερα. Όποιος ταξιδιώτης είναι εξοικειωμένος με την περιοχή, το γνωρίζει.
Ένας ντόπιος νεαρός ονόματι Δαβίδ, γιος του Έλι, δεκατεσσάρων ετών, αγράμματος αλλά γεροδεμένος και εξαιρετικά φιλόδοξος, έτυχε να βρεθεί στο μέρος αυτό μία συγκεκριμένη περίσταση κατά τον εβραϊκό μήνα Τισρέι –τον
ρωμαϊκό Οκτώβριο– κατά το έτος που σήμερα ονομάζουμε
55 μ.Χ. Μαζί με δύο φίλους από το χωριό του, ο Δαβίδ είχε
έρθει για να παρακολουθήσει την ενέδρα το επόμενο πρωί.
Στο προαύλιο του πανδοχείου εκείνο το βράδυ υπήρχαν μερικές δεκάδες κάρα και άμαξες με εμπορεύματα,
που τα έσερναν μουλάρια και άλογα, μαζί με αρκετούς
οδοιπόρους – γυρολόγους, προσκυνητές και άλλους περιπλανώμενους. Το σύνολο συμπλήρωναν δύο οικογένειες
που είχαν μαζί τους όλα τους τα υπάρχοντα, η μία σε χειράμαξα, η άλλη σε ένα κατάφορτο γαϊδούρι. Κατά τα μεσάνυχτα ο τελευταίος οδοιπόρος, ηλικίας περίπου σαρά•
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ντα ετών, κατέφθασε από την Ιερουσαλήμ, συνοδευόμενος
από τη νεαρή κόρη του, μία κωφάλαλη ηλικίας εννιά με δέκα ετών.
Ο νεαρός Δαβίδ σάστισε με την εμφάνιση της μικρής.
Αγριωπή, βρόμικη, ξυπόλυτη και με μαλλιά τόσο μπερδεμένα, που καμία χτένα ή βούρτσα δεν έδειχνε ικανή να τα
στρώσει, η μικρή θύμιζε περισσότερο αγρίμι παρά άνθρωπο. Ο πατέρας της, αν ήταν όντως αυτή η ιδιότητα του ενήλικα οδοιπόρου που έδειχνε να την προσέχει, την κρατούσε με ένα λουρί, εξίσου βρόμικο με τα ρούχα της, δεμένο στη μέση της. Ο άντρας και το κορίτσι δεν έκαναν καμία προσπάθεια να ανακατευτούν με τους υπόλοιπους στο
προαύλιο, μα αποσύρθηκαν αμέσως στην πιο απομονωμένη γωνιά.
Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή παρουσία στο προαύλιο του
πανδοχείου εκείνο το βράδυ ήταν ένας πολεμιστής, που ταξίδευε μόνος και απέφευγε να ανταλλάξει έστω μία κουβέντα ή ακόμη κι ένα νεύμα με οποιονδήποτε. Στον δεξιό
πήχη του πολεμιστή διακρινόταν η ξεθωριασμένη διάστιξη
LEGIO X

του στρατιώτη −ή πρώην στρατιώτη− της Δέκατης Ρωμαϊκής Λεγεώνας. Ο νεαρός Δαβίδ αισθάνθηκε αμέσως μια περιέργεια για τον άνθρωπο αυτό, αλλά δίσταζε να τον προσεγγίσει, ή έστω να τον χαιρετήσει.
Ο Δαβίδ γνώριζε ότι η θητεία ενός λεγεωνάριου διαρκεί
είκοσι πέντε χρόνια και ότι ο στρατιώτης μπορεί να αποστρατευτεί νωρίτερα είτε λόγω αναπηρίας, είτε ως επιβράβευση για τη γενναιότητά του. Όσοι ολοκλήρωναν τη θητεία τους, σχεδόν πάντοτε επέστρεφαν στον τόπο καταγωγής τους – στην Ισπανία, για παράδειγμα, στη Γαλατία ή
στη Γερμανία. Ελάχιστοι επέλεγαν να παραμείνουν στην
•
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άγονη, αφιλόξενη Ιουδαία. Μία αποικία πρώην λεγεωνάριων
είχε δημιουργηθεί στη Γάζα και άλλη μία στην Παράλιο
Καισάρεια, βορειότερα στην ακτή, έχοντας λάβει από τον
αυτοκράτορα δικαιώματα χρήσης γης. Πάντως, το να συναντήσεις έναν ανεξάρτητο πολεμιστή ήταν πραγματικά
παράδοξο. Πώς να τα βγάζει πέρα, αναρωτήθηκε ο Δαβίδ.
Ποιος θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός μοναχικού
στρατιώτη; Τι μπορεί να καταφέρει ένας άντρας μόνος του;
Και άλλοι μέσα στο προαύλιο είχαν την ίδια περιέργεια
με τον Δαβίδ για τον πολεμιστή και μετά από ένα διάστημα άρχισαν να τον προσεγγίζουν, αρχικά επιφυλακτικά,
κατόπιν με αυξανόμενη φορτικότητα. Ενόψει της πορείας
της επομένης προς την κορυφή, oι οδηγοί έψαχναν να βρουν
τους πιο ικανούς σωματικά, για να προστατέψουν το καραβάνι τους.
Άραγε ο πολεμιστής θα συμμετείχε; Θα βοηθούσε στην
αντιμετώπιση των ληστών;
Θα μπορούσε ενδεχομένως να τεθεί επικεφαλής;
Ο άντρας αρνήθηκε.
Αφού μάζεψε τον εξοπλισμό του, αποσύρθηκε στον πάγκο κοντά στο σαμαράδικο, πάνω στον οποίο υπήρχε βαρέλι με πόσιμο νερό και μια κουτάλα κρεμασμένη στο πλάι
από ένα δερμάτινο σχοινί. Όλως τυχαίως, την ίδια στιγμή
κατευθύνονταν προς το βαρέλι το κορίτσι με τον πατέρα
του. Η μικρή πλησίασε, παρά τον φανερό φόβο της για τον
πολεμιστή. Όμως εκείνος χαμογέλασε και έτεινε την κουτάλα προς το μέρος της.
«Εσύ πρώτη» είπε στα λατινικά.
Η μικρή ξανατραβήχτηκε προς τον πατέρα της.
Ο στρατιώτης, συνειδητοποιώντας ότι το παιδί δε γνώριζε μάλλον τη γλώσσα του κατακτητή, της ξαναμίλησε,
στα αραμαϊκά αυτή τη φορά.
•
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«Μη φοβάσαι. Δε θα σε πειράξω».
Αυτή τη φορά η μικρή πλησίασε και δέχτηκε την κουτάλα. Τα μάτια της, τρομαγμένα αλλά πανέξυπνα, φάνηκε να περιεργάζονται τον στρατιώτη από την κορυφή ως
τα νύχια. Αλλά και ο μισθοφόρος την παρατηρούσε, το ίδιο
διεισδυτικά.
Αφού ήπιε, η μικρή έδωσε την κουτάλα στον στρατιώτη. Την ευχαρίστησε και ρώτησε πώς τη λένε.
Η μικρή δεν αποκρίθηκε.
«Κωφάλαλη είναι;» ρώτησε ο στρατιώτης τον πατέρα της.
«Ακούει» είπε ο άντρας. «Αλλά δεν μπορεί να μιλήσει».
Ο πατέρας αποσύρθηκε με την κόρη του στη γωνιά τους.
Η άρνηση του στρατιώτη να ακολουθήσει τους οδηγούς
στην αυριανή πορεία τους δεν τους αποθάρρυνε· αντίθετα
τους έκανε να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να τον
επιστρατεύσουν. Οι αμαξάδες τού έδειξαν τα χοντροκομμένα όπλα τους –δόρατα και τσεκούρια, ρόπαλα και ξύλα– ενώ ταυτόχρονα ορκίζονταν μεγαλόστομα πως θα ακολουθούσαν κάθε του διαταγή. Θα αγωνίζονταν πλάι του με
τον ζήλο των απελπισμένων.
Εκείνος παρέμενε επιφυλακτικός.
Δεν είναι ασήμαντο πράγμα, δήλωσε, να εμφανίσεις
όπλο με σκοπό να το χρησιμοποιήσεις. «Αν μου επιτρέπετε, κύριοι − γιατί δεν πληρώνετε τους ληστές ό,τι σας ζητήσουν; Απλά πληρώστε τους και θα συνεχίσετε τον δρόμο σας».
«Μάλλον δεν κατάλαβες καλά, αδελφέ» είπε ο επικεφαλής των οδηγών. «Ξέρουμε πολύ καλά αυτά τα παλιοτόμαρα. Θα μας γδύσουν – και παράλληλα θα μας κάνουν
τη ζωή κόλαση».
Η ώρα περνούσε. Πυρσοί σε δαδοστάτες φώτισαν την
αυλή. Οι αγρότες από το καραβάνι πίεζαν με πάθος τον
•

19 •

ΣΤΙΒΕΝ ΠΡΈΣΣΦΙΛΝΤ

πολεμιστή. Ο νεαρός Δαβίδ στριμώχθηκε ανάμεσα στο πλήθος και πήρε θέση στην πρώτη σειρά, για να παρακολουθεί πιο άνετα τα τεκταινόμενα.
Με μια προσεκτικότερη ματιά, ο ξένος δε φαινόταν για
Ρωμαίος, αλλά για Έλληνας. Κανένας δε ρώτησε το όνομά
του, ούτε ο ίδιος το φανέρωσε. Ήταν γεροδεμένος, πραγματικά μυώδης· το ύψος του, λίγο πάνω από το μέτριο. Ως προς
την ηλικία, έδειχνε να είναι μεταξύ σαράντα και σαράντα
πέντε, παρόλο που στη φαντασία του Δαβίδ η ηλικία του είχε κάτι το απροσδιόριστο. Στα μαλλιά και στα γένια του
υπήρχαν ίχνη γκρίζου, ωστόσο η στάση του σώματος και η
όψη του παρέπεμπαν σε κάποιον στην ακμή της νιότης του.
Φορούσε ρωμαϊκό μανδύα paenula από αδιάβροχο μαλλί,
που το αλλοτινό του άλικο χρώμα είχε γίνει τώρα καφέ και
χρησίμευε και σαν σκέπασμα για τον ύπνο. Καθόταν χαλαρός στο δάπεδο του προαύλιου, με τα πόδια σταυρωμένα κάτω από τον κορμό και την πλάτη στον εξοπλισμό του,
που ακουμπούσε στον εξωτερικό τοίχο του σαμαράδικου.
Ο οπλισμός του άντρα ήταν από τη λεγεώνα, αλλά παραλλαγμένος με τρόπο που ο Δαβίδ έβλεπε πρώτη φορά
στη ζωή του. Το όπλο ρίψης ήταν το ρωμαϊκό pilum,* αλλά κομμένο στο ενάμισι μέτρο, χωρίς δηλαδή το βαρύ σιδερένιο μπροστινό κομμάτι του, έτσι ώστε να διασχίζει τον
αέρα σαν ακόντιο και να μη λυγίζει όταν χτυπά τον στόχο, όπως ήταν σχεδιασμένο, αλλά να εισχωρεί όσο πιο βαθιά επέτρεπε η δύναμη της ρίψης του. Το τετράγωνο ξύλινο κοντάρι χρησίμευε επίσης για τη μεταφορά των υπαρχόντων του και εκείνη την ώρα ήταν ακουμπισμένο όρθιο
στον τοίχο του σαμαράδικου, με τον πεζοπόρο πολεμιστή
να έχει κρεμάσει εκεί το διπλωμένο αντίσκηνο, το σακού* Υσσός, ακόντιο. (Σ.τ.Μ.)
•
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λι για τα τρόφιμα, τα σύνεργα μαγειρικής και λοιπά. Απλωμένο στα γόνατα του άντρα, χωμένο σε δερμάτινη θήκη με
εξωτερική επένδυση από προβιά, ήταν ένα ρωμαϊκό gladius,
το κοντό επιθετικό σπαθί του πεζού λεγεωνάριου.
Κάτω από τα δερμάτινα λουριά των σανδαλιών caliga
του πολεμιστή φαίνονταν ελάχιστα οι λαβές δύο στιλέτων.
Περασμένο στον μπόγο που ήταν φανερό πως περιείχε όλα
του τα υπάρχοντα, υπήρχε ένα τόξο εκπληκτικά μακρύ, κατασκευασμένο σύμφωνα με την επιστήμη των Αμαζόνων,
επενδυμένο με κόλλα από κέρατο αίγαγρου και σόρβο, που
το μετέφερε σε θήκη από προβιά λύκου μαζί με τη φαρέτρα, με δώδεκα ως είκοσι βέλη, τα στελέχη των οποίων δεν
έδειχναν να είναι βαριά και μακριά όπως εκείνα που χρησιμοποιούσαν οι λεγεωνάριοι sagittarii, μα σαν τα ελαφρύτερα που χρησιμοποιούσαν από μικρή απόσταση οι έφιπποι Σύριοι και Πάρθοι τοξότες.
Το κάλυμμα της κεφαλής του πολεμιστή ήταν από λαδωμένο μαλλί, όπως το προτιμούσαν οι ναυτικοί για προστασία από το νερό της βροχής και το πιτσίλισμα των κυμάτων, με εξωτερική επένδυση ένα τομάρι αλεπούς, με μάτια από αχάτη και δόντια από μάρμαρο.
«Θα μας οδηγήσεις;» επέμεινε ο επικεφαλής των αμαξάδων.
«Δουλεύω επί πληρωμή» απάντησε ο μισθοφόρος.
Δίπλα στον αμαξά, μισή ντουζίνα άλλοι από το καραβάνι μαζεύτηκαν πιο κοντά. Ιχνευτές, κυρίως ντόπια αγόρια σαν τον Δαβίδ, είχαν προχωρήσει σε αναγνώριση της
περιοχής της ενέδρας μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα. Ανέφεραν ότι υπήρχε μια δύναμη τουλάχιστον δέκα ληστών που
έφραζαν τον δρόμο, οπλισμένοι και σε αναμονή, με σαφή
πρόθεση να σταματήσουν το καραβάνι όταν έφτανε στην
κορυφή το επόμενο πρωί.
•
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«Πόσα ζητάς;» ρώτησε ο αμαξάς.
Ο μισθοφόρος έδειξε δύο φορές από δέκα δάχτυλα.
«Σηστερτίους;»
«Δηνάρια».
Ένα δηνάριο ισοδυναμεί με τέσσερις σηστερτίους. Είκοσι δηνάρια ήταν ο μηνιαίος μισθός ενός ένοπλου πεζικάριου. Το κέρδος του αμαξά από ολόκληρο το φορτίο του
δε θα έφτανε ούτε στο μισό.
«Ωραίο αστείο» είπε ο αμαξάς. «Είκοσι δηνάρια είναι
δύο φορές όσα θα απαιτήσουν από μένα οι ληστές».
«Μόλις το ένα πέμπτο όμως του ποσού που θα αποσπάσουν από ολόκληρο το καραβάνι».
Η δήλωσή του εξαγρίωσε τους παρευρισκόμενους. Κατάρες εκστομίστηκαν για τον πολεμιστή. Οι αμαξάδες αναθεμάτισαν την αλαζονεία του. Ένας άντρας απέναντι σε
δέκα; Ποιες εγγυήσεις μπορούσε να δώσει ότι δε θα το
έσκαγε όταν βρισκόταν αντιμέτωπος με τα όπλα… ή ότι
θα βρισκόταν ακόμη εκεί το ξημέρωμα;
«Ένα μηνιάτικο; Αυτό είναι άνω ποταμών! Προτιμώ να
με ληστέψουν οι κακοποιοί στην κορυφή, παρά να μ’ εκβιάζει κάποιος σαν και του λόγου σου εδώ πέρα».
«Όπως επιθυμείς» είπε ο πολεμιστής. Τράβηξε το κάλυμμα της αλεπουδίσιας κεφαλής στο μέτωπό του και βολεύτηκε σαν να ετοιμαζόταν να κοιμηθεί.
Από τη γωνιά τους, το κορίτσι και ο πατέρας του παρακολουθούσαν με έντονο ενδιαφέρον.
Ο επικεφαλής των αμαξάδων πίεσε τον πολεμιστή μια
τελευταία φορά. «Θα χρειαστεί να περάσεις κι εσύ από
τον τόπο της ενέδρας, αν επιθυμείς να συνεχίσεις. Οι ληστές θα σε σταματήσουν. Δεν προτιμάς να πολεμήσεις στο
πλευρό της ένοπλης ομάδας μας;»
Ο μισθοφόρος βολεύτηκε κι άλλο για τον υπνάκο του.
•
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Μόλις το είδε, ο αμαξάς πέταξε το ψάθινο καπέλο του
στο χώμα. «Να μείνεις εδώ λοιπόν! Και μακάρι να καείς
στην κόλαση! Θα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τα παλιοτόμαρα».
Και, αφού στράφηκε στους συντρόφους του, ο αμαξάς
διακήρυξε με βροντερή φωνή πως έφτασε δυστυχώς η εποχή που ένας πολεμιστής δεν έχει τα κότσια να αντιμετωπίσει τα αποβράσματα στον δρόμο, αλλά χλευάζει όσους
συνανθρώπους του τον έχουν ανάγκη.

•
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2
Τάξη

ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ να γίνει κατανοητό το ιστορικό πλαίσιο όπου

λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα αυτής της ιστορίας, αρχικά
χρειάζεται κάποιος να αποτιμήσει τη μεταβολή –υλική, πολιτική και πνευματική– που επέφερε η ρωμαϊκή κατάκτηση
στους Εβραίους κατοίκους της Ιουδαίας.
Ο λαός σεβόταν τους Ρωμαίους για τη στρατιωτική ικανότητα και αποφασιστικότητα με την οποία επέβαλαν την
ισχύ τους, ενώ ταυτόχρονα τους μισούσε ως ειδωλολάτρες
και εκπροσώπους του κακού. Οι κατακτημένοι Εβραίοι ανέχονταν τις λεγεώνες και τους διοικητές της αυτοκρατορίας
μόνο και μόνο επειδή ήταν βέβαιοι για την απόλυτη και αναπόφευκτη ανατροπή των εισβολέων. Η πατριαρχική κοινωνία
της Ιουδαίας αποτελούσε εκείνη την περίοδο, εξαιτίας των
έντονα εντυπωμένων αναμνήσεων από τους θριάμβους των
Μακκαβαίων και της Ασμοναϊκής δυναστείας, μία αρκετά
επικίνδυνη πολεμική δύναμη, εξοπλισμένη και σε επαναστατικό αναβρασμό − αν και όχι φανερά, λόγω αναγκαιότητας.
Καλό είναι επίσης να θυμόμαστε ότι τα θεμέλια της εβραϊκής θρησκείας εδράζονται στην ισχύ και στο ακατανίκητο
του Θεού τους, του Κυρίου των Δυνάμεων, ο οποίος, σύμφωνα με την πίστη τους, δεν παρακολουθεί αμέτοχος τις υποθέσεις του λαού Του αλλά επεμβαίνει με την τρομερή του
•
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δύναμη για να τους προστατέψει και να τους υπερασπιστεί.
Η άναρχη Ρώμη δε θα εκδιωκόταν απλώς από τους Αγίους
Τόπους, αλλά θα γινόταν σκόνη από τις μηχανές του Παντοδύναμου, όταν το επέλεγε Εκείνος και με τρόπο που θα
καταδείκνυε σε όλη την οικουμένη το μεγαλείο του Ενός και
Μοναδικού Θεού.
Από την πλευρά τους, πώς έβλεπαν οι Ρωμαίοι τους
Εβραίους; Οι ανώτατοι διοικητές και αξιωματούχοι αντιμετώπιζαν την ελίτ της Ιουδαίας με έντονη επιφύλαξη και προβληματισμό. Δεν τους κατανοούσαν – τον ζήλο τους, την ευλάβειά τους και την ένταση της ταύτισής τους με τον ρόλο
του αποδέκτη των Θεϊκών Νόμων, την ιστορία των δεινών
τους ως λαού και την πίστη τους στο προκαθορισμένο πεπρωμένο τους ως ταγών της σωτηρίας ολόκληρης της ανθρωπότητας. Οι προκουράτορες και οι έπαρχοι της Ρώμης
είχαν επιλέξει να διοικούν όχι απευθείας αλλά μέσω αντιπροσώπων, διορίζοντας αξιωματούχους των Εβραίων στους
οποίους μπορούσαν να βασιστούν για να κολακεύουν τους
κατακτητές και να ελέγχουν τους συμπατριώτες τους.
Όσο για τις κατώτερες ρωμαϊκές τάξεις, αποστρέφονταν
και απεχθάνονταν τους Εβραίους. Η περιφρόνηση των Λατίνων για τους γηγενείς της Ιουδαίας δε γνώριζε όρια, ακόμη και στο επίπεδο του miles gregarius, του απλού στρατιώτη, που υπηρετούσε, όπως πίστευε, στην πιο ξεχασμένη επαρχία της αυτοκρατορίας. Οι λεγεωνάριοι θεωρούσαν κόλαση
σωστή τη θητεία τους σε αυτό τον τόπο, όπου κατοικούσε
αυτός ο θρησκόληπτος, απείθαρχος, ανυπόφορος όχλος. Για
εκείνους, οι Εβραίοι ήταν κατώτεροι από ζώα, αφού ο γάιδαρος ή ο σκύλος μπορούν τουλάχιστον να εξημερωθούν για
να υπηρετούν τον άνθρωπο, δικαιολογώντας κατ’ αυτό τον
τρόπο τα όποια ψίχουλα ή αποφάγια καταδέχονταν να τους
ρίξουν οι αφέντες τους επί γης.
•
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Αντίθετα, ο πληθυσμός της Συρίας, βόρεια της Ιουδαίας,
είχε υιοθετήσει πρόθυμα τους τρόπους των κατακτητών. Οι
Σύριοι εμπορεύονταν, συνεργάζονταν, προσαρμόζονταν.
Οι Εβραίοι αντιστέκονταν. Δεν έσκυβαν το κεφάλι στον
ρωμαϊκό ζυγό. Απέρριπταν κάθε πρωτοβουλία ενσωμάτωσης
και περιφρονούσαν κάθε προσφορά αβροφροσύνης και αφομοίωσης.
Οι Ρωμαίοι, όπως είχαν κάνει με την αδιάρρηκτη κυριαρχία τους σε κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας, ανάπλαθαν τον
κόσμο των ντόπιων καθ’ ομοίωση του δικού τους.
Κατασκεύαζαν φράγματα και έχτιζαν υδραγωγεία. Άλλαζαν τη ροή των ποταμών και βυθοκορούσαν λιμάνια. Οι
Ρωμαίοι μηχανικοί έστελναν πόσιμο νερό σε ερημικά μέρη
από βουνά εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Οι κατακτητές
δημιουργούσαν οχυρά και φρούρια· κατασκεύαζαν θαλάσσια τείχη, λιμάνια και αγκυροβόλια.
Η Ρώμη έχτιζε δημόσιους δρόμους. Όχι σαν τους καρόδρομους με τις δύο αυλακιές ή τα μονοπάτια για τα καραβάνια που για αιώνες θεωρούνταν επαρκή σε αυτό τον τόπο, αλλά πέτρινες διόδους αρκετά φαρδιές για να χωράνε
δύο άμαξες δίπλα δίπλα. Οι Ρωμαίοι μηχανικοί μετέτρεπαν
σε ευθείες τους φιδίσιους δρόμους και ισοπέδωναν τα απόκρημνα μονοπάτια. Υψώματα και πεδιάδες υπερχείλισης, που
παρεμπόδιζαν το εμπόριο για χίλια χρόνια, κατατροπώνονταν τώρα πια από τη ρωμαϊκή μηχανική και μορφοποιούνταν προκειμένου να φιλοξενήσουν το νέο οδικό δίκτυο.
Πριν από την έλευση των Ρωμαίων, το εμπόριο στην Ιουδαία, τη Σαμάρεια και την Ιδουμαία περιοριζόταν στο φορτίο που μπορούσε να δεχτεί μία δίτροχη βοϊδάμαξα ή να χωρέσει σε δύο πανέρια στην πλάτη μιας καμήλας ή ενός γαϊδάρου – και σε όσα αγαθά μπορούσαν να μεταφερθούν με
καράβια δίχως να χαλάσουν. Ευπαθή τρόφιμα όπως τα φρού•
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τα και τα λαχανικά, ακόμα και ορισμένα κρασιά και έλαια
μπορούσαν να διοχετευτούν μόνο στις τοπικές αγορές, για
να μη χαλάσουν στην πορεία.
Και ύστερα οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν τους δημόσιους
δρόμους τους, επιτρέποντας πια στις άμαξες να μεταφέρουν
πολύ μεγάλα και βαριά φορτία· ξαφνικά τις έβλεπες παντού,
όχι να σέρνονται όπως παλιά στις λάσπες και στους βούρκους με τον θλιβερά αργό ρυθμό των βοδιών, αλλά να κυλάνε με μεγάλη ταχύτητα καθώς τις έσερναν κοπάδια μουλάρια ή άλογα, διασχίζοντας τις καινούριες διόδους. Τα οχήματα με τα σιδερένια επίσωτρα δεν κάλυπταν οχτώ ή δέκα
χιλιόμετρα τη μέρα, όπως τα παλιά καραβάνια, μα είκοσι
πέντε ή ακόμη και τριάντα.
Κυρίως όμως, οι ρωμαϊκοί δρόμοι ήταν στρατιωτικές λεωφόροι. Οι πρώτοι τους χρήστες ήταν οι λεγεώνες. Ο λόγος
ύπαρξης αυτών των αρτηριών ήταν η κατάκτηση και η καταστολή των ταραχών. Μία πλήρης λεγεώνα πέντε χιλιάδων
τετρακοσίων αντρών, μαζί με το ιππικό και τις άμαξες με τα
εφόδια, μπορούσε να μεταβεί από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ σε λιγότερο από μία ημέρα και από τη Δαμασκό στη
Γάζα σε κάτι παραπάνω από μία εβδομάδα.
Οι Ρωμαίοι άνοιγαν πηγάδια, όχι τυχαία στην ερημιά (και
σε απόσταση μιας μέρας δρόμου) όπως έκαναν για αιώνες
οι Βεδουίνοι και οι Ναβαταίοι Άραβες, αλλά βάσει σχεδίου,
ανά δεκαπέντε χιλιόμετρα, παράλληλα με τους νέους δημόσιους δρόμους. Οι Ρωμαίοι μηχανικοί κατασκεύαζαν πέτρινες
γέφυρες πάνω από τις ξερές κοίτες, για να διασχίζονται ακόμα και τους βροχερούς μήνες, καθιστώντας κάθε κρησφύγετο των επαναστατών ευάλωτο στις εφόδους των λεγεώνων.
Οι Ρωμαίοι κατασκεύαζαν κιστέρνες για να συγκεντρώνουν
το νερό των χειμερινών βροχών. Κατασκεύαζαν οχυρά με
αποθήκες προμηθειών, όπλων και πολεμικού εξοπλισμού.
•
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Ασφάλιζαν τη γη με οχυρά και αρτηρίες στρατιωτικών μεταφορών όπως ο δεσμοφύλακας ασφαλίζει τον φυλακισμένο με χειροπέδες και αλυσίδες.
Ακολουθούσε η ρωμαϊκή διοίκηση. Τις στρατιές των πεζικάριων και των έφιππων συμπλήρωναν ολόκληρα τάγματα
από υπαλλήλους και αξιωματούχους. Οι Ρωμαίοι ελεγκτές
και δικαστές επέβαλαν τάξη και οργάνωση στη συλλογή φόρων, την απογραφή και την απονομή δικαιοσύνης, τομείς που
μέχρι τότε ήταν στα χέρια τοπικών πριγκίπων, θρησκευτικών
αξιωματούχων ή, απλά, κακοποιών και ληστών.
Οι Ρωμαίοι διέθεταν ισχύ πέρα από κάθε φαντασία. Διέθεταν πλούτο και δεξιότητες και γνώση της επιστήμης και των
τεχνών. Όμως πάνω απ’ όλα διέθεταν τάξη.
Τη χρονιά της γέννησης του νεαρού Δαβίδ μας, ένα απόσπασμα λεγεωνάριων βρέθηκε περικυκλωμένο από Εβραίους
επαναστάτες σε άνυδρη κορυφή νότια του δημόσιου δρόμου
Ιερουσαλήμ-Συχέμ. Οι Ζηλωτές είχαν ταμπουρωθεί στο ψηλότερο σημείο και σφυροκοπούσαν τους γιους της Ρώμης με
ομοβροντίες από σφενδόνες, ακόμα και με πεντάκιλες πέτρες που τις εκτόξευαν με καταπέλτες. Ο Ρωμαίος διοικητής
έστειλε μια ομάδα δώδεκα στρατιωτών να σπάσει τον κλοιό,
να φέρει νερό και να επιστρέψει.
Τα κατάφεραν.
Με ποιο τρόπο, ίσως αναρωτηθεί κάποιος, κατάφερε αυτή η πόλη στον Τίβερη να υποτάξει ολόκληρο τον κόσμο; Ορίστε πώς:
Ο Ρωμαίος λαμβάνει διαταγές και τις εκτελεί.
Αν κάποιοι εξεγερμένοι έσπαγαν έναν τέτοιο κλοιό σαν αυτόν στον οποίο βρέθηκαν παγιδευμένοι οι λεγεωνάριοι, δε θα
επέστρεφαν ποτέ. Θα φρόντιζαν να σώσουν τον εαυτό τους.
Αυτές λοιπόν ήταν οι μεταβολές που είχε επιφέρει η ρωμαϊκή κατάκτηση στο περιβάλλον της Συρίας και της Ιουδαίας.
•
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Ωστόσο, η πλέον επαναστατική αλλαγή δεν έγκειτο ούτε
στη χρήση της πέτρας, ούτε στην επιβολή με το ξίφος. Έγκειτο στο εξής:
Το ταχυδρομείο.
Το καθημερινό ταχυδρομείο.
Πριν από την έλευση των Ρωμαίων, ο Ισραηλίτης στη Βηθλεέμ ή ο Σύριος στην Παλμύρα περνούσε τις μέρες του αποκομμένος από τον ευρύτερο κόσμο, ουσιαστικά αγνοώντας
τον. Το σύμπαν του σταματούσε στην πύλη της πόλης ή στο
δημόσιο πηγάδι. Μπορούσε να εμπορευτεί; Να σπουδάσει;
Να ταξιδέψει σε άλλα μέρη; Πώς θα μπορούσε να το κάνει
αυτό, όταν δεν ήξερε για τον κόσμο κάτι περισσότερο απ’
όσα έβλεπε από το κατώφλι του − ή όταν τα σχέδιά του για
το αύριο δεν υπερέβαιναν την απόσταση που μπορούσε να
καλύψει σήμερα;
Η Ρώμη έφερε την αλληλογραφία και η αλληλογραφία
έφερε τον κόσμο.
Ξαφνικά όλοι, ακόμη και ο πιο εξαθλιωμένος χωρικός της
περιοχής, μπορούσαν όχι απλώς να μάθουν για την Αθήνα
και την Αλεξάνδρεια, αλλά και να στείλουν επιστολές σε
εκείνα τα μέρη και, ω του θαύματος, να λάβουν απάντηση
από εκεί. Ο οινοποιός μπορούσε να εμπορευτεί τα προϊόντα
του πέρα από τη θάλασσα, ο τεχνίτης και ο σιδηρουργός να
στείλει την πραμάτεια του μέχρι εκεί που έφταναν οι ρωμαϊκοί δρόμοι και οι Ρωμαίοι μεταφορείς.
Φυσικά, τα κίνητρα της Ρώμης ήταν απολύτως ιδιοτελή.
Οι κατακτητές πίστευαν ότι οι δημόσιοι δρόμοι και τα κανάλια τους και οι ταχύτατες εμπορικές και ταχυδρομικές
επικοινωνίες θα δέσμευαν τους υπηκόους με τέτοια δεσμά
τάξης και εξάρτησης προς τους αφέντες τους, ώστε να καθίστανται υποτελείς, συνεργάσιμοι και πειθήνιοι. Ωστόσο,
όπως με οποιαδήποτε καινοτομία αλλάζει τον κόσμο, σύ•
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ντομα εμφανίστηκαν στο προσκήνιο συνέπειες ακούσιες και
απρόβλεπτες.
Όπως αποδείχτηκε, το ταχυδρομείο (για την ακρίβεια, η
δυνατότητα μετάδοσης νέων και ανατρεπτικών ιδεών σε ολόκληρη την αυτοκρατορία) θα δημιουργούσε τη σοβαρότερη
απειλή για την αυτοκρατορική ηγεμονία, όχι μόνο στην Ιουδαία και στην Ανατολή, αλλά σε όλη την έκταση της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Και ο κίνδυνος αυτός δε θα προερχόταν από
τα πλήθη ή τις στρατιές, μα από την πένα ενός ανθρώπου
– του Σαούλ από την Ταρσό, που έμελλε να γίνει ο Απόστολος Παύλος–, ο οποίος είχε υπάρξει, παραδόξως, από τους
πιο ένθερμους υπέρμαχους της ρωμαϊκής τυραννίας και καταπίεσης.
Για την ώρα, ας επιστρέψουμε στους ληστές στην κορυφή… και στο καραβάνι με τις άμαξες που θα ανηφόριζε ως
εκεί το πρωί, δίχως την προστασία του πολεμιστή μας, προς
την προδικασμένη και μοιραία αντιπαράθεση.

•
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