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Bυ�αντιν�λ
γ�υ - Eρευνήτριας τ�υ Iνστιτ�ύτ�υ
Bυ�αντινών Eρευνών τ�υ Eθνικ�ύ Iδρύματ�ς
Eρευνών

«YΠHP�AN αι Aθήναι η πηγή παντ�ς
καλ�ύ και η μήτηρ της σ��ίας ακ�μη
και κατ’ αυτ�ύς τ�υς σκ�τειν�ύς με-
σ��ρ�νί�υς αιώνας», ανα�έρει �
Γερμαν�ς ιστ�ρικ�ς τ�υ περασμέ-
ν�υ αιώνα Γρηγ�ρ��ι�ς, διακατε��-
μεν�ς απ� απέραντ� θαυμασμ� πρ�ς
την κλασική αρ�αι�τητα και απ�τί�-
ντας ��ρ� τιμής πρ�ς την κ�ιτίδα
αυτής, την π�λη της Aθήνας.

Ωστ�σ�, με ε!αίρεση τ�υς πρώ-
τ�υς �ριστιανικ�ύς αιώνες, η Aθήνα
τ�υ Mεσαίωνα δεν ήταν τίπ�τα άλλ�
απ� ένα πενι�ρ� απ�μεινάρι τ�υ εν-
δ�!�υ παρελθ�ντ�ς της. H κατάκτη-
σή της απ� τ�ν Σύλλα τ� 86 π.X. – πα-
ρά την αυτ�ν�μία π�υ της παρα�ω-
ρήθηκε – σήμανε την απαρ�ή μιας

πτωτικής π�ρείας στην π�λιτική και
πνευματική της %ωή, π�υ έ�θασε
στ� τέρμα της γύρω στ�ν 6� αιώνα.

Στ�υς αιώνες π�υ ακ�λ�υθ�ύν την
κατάκτησή της απ� τ�υς Pωμαί�υς,
η Aθήνα συνέρ�εται γρήγ�ρα και α-
νασυγκρ�τείται, �άρη στ� ενδια�έ-
ρ�ν και τις γενναι�δωρες ��ρηγίες
Pωμαίων αυτ�κρατ�ρων, !ένων �α-
σιλέων και επι�ανών πλ�υσίων Aθη-
ναίων και �ιλαθηναίων. Aνακτά την
παλαιά της �υσι�γνωμία και !αναγί-
νεται «τ� λαμπρ�ν μ�υσεί�ν της αρ-
�αι�τητ�ς και τ� σ��λεί�ν της ελλη-
νικής μαθήσεως». T�ν δεύτερ� μ.X.
αιώνα, δύ� πρ�σωπικ�τητες της ε-
π��ής, � αυτ�κράτ�ρας Aδριαν�ς
και � πλ�ύσι�ς σ��ιστής Hρώδης �
Aττικ�ς �ά%�υν την σ�ραγίδα τ�υς
στην καλλιτε�νική και πνευματική
της %ωή, ανεγείρ�ντας σπ�υδαία
μνημεία �πως ήταν � να�ς τ�υ Oλυ-
μπί�υ Δι�ς, τ� Πάνθε�ν, τ� Aδριά-

νει� Γυμνάσι� και η Bι�λι�θήκη, τ�
Ωδεί� τ�υ Hρώδη τ�υ Aττικ�ύ και �-
λ�κληρη η αδριάνεια π�λη κ�ντά
στ�ν Iλισ�. Tην ίδια επ��ή απ�κτ�ύν
νέα πν�ή και κύρ�ς �ι �ιλ�σ��ικές
και ρητ�ρικές της σ��λές τ�σ� ώστε
να την καταστήσ�υν και πάλι τ�
σπ�υδαι�τερ� πανεπιστημιακ� κέ-
ντρ� της αυτ�κρατ�ρίας. Tην αν�δι-
κή της �μως π�ρεία έρ�εται να ανα-
κ�ψει τ� 267 μ.X. η επιδρ�μή των
Eρ�ύλων, �αρ�αρικ�ύ λα�ύ τ�υ
��ρρά π�υ κατέλα�ε την π�λη, τη
λεηλάτησε και την πυρπ�λησε. Tα
σπ�υδαι�τερα μνημεία της διασώθη-
καν, αλλά η ανασυγκρ�τησή της ακ�-
λ�ύθησε �ραδείς ρυθμ�ύς και η δη-
μ�γρα�ική της �υσι�γνωμία δεν α-
π�καταστάθηκε π�τέ.

Ωστ�σ�, στα τέλη τ�υ τρίτ�υ αιώ-
να, ακμά%�υν και πάλι �ι σ��λές τ�υ
Πλάτωνα, τ�υ Aριστ�τέλη και τ�υ
Xρυσίππ�υ και πλείστα άλλα μικρ�-

τερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στα �-
π�ία συρρέ�υν μαθητές πρ�ερ��με-
ν�ι απ� κάθε γωνιά τ�υ τ�τε γνω-
στ�ύ κ�σμ�υ.

O Παύλ�ς στην Aθήνα

T�ν τέταρτ� αιώνα, η ραγδαία διά-
δ�ση τ�υ Xριστιανισμ�ύ στην ε!ελ-
ληνισμένη Aνατ�λή και η ίδρυση της
Kωνσταντιν�υπ�λεως κλ�νί%�υν μεν
τη λατρεία των αρ�αίων θεών, δεν α-
νατρέπ�υν �μως τ�υς ρυθμ�ύς της
πνευματικής %ωής της ασήμαντης
π�λιτικά και �λιγάριθμης πληθυσμια-
κά Aθήνας. Στη διάρκεια των πρώ-
των �ριστιανικών αιώνων �ι Aθηναί�ι
αγωνί%�νται με πάθ�ς να περισώ-
σ�υν τα λείψανα τ�υ παρελθ�ντ�ς
και μέν�υν πεισματικά πρ�σκ�λλη-
μέν�ι στη λατρεία των αρ�αίων θε-
ών. Aπ�ρρίπτ�υν στην πλει�ν�τητά
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Λ�υδ��ίκ�ς Θείρσι�ς (λάδι σε μ�υσαμά, 1867). «O Aπ�στ�λ�ς Παύλ�ς διδάσκει στ�ν Aρει� Πάγ�». O Παύλ�ς, κηρύσσ�ντας στα μέσα τ�υ 1�υ αι. στην Aθήνα, σ�ημά-
τισε την πρώτη �ριστιανική κ�ιν�τητα. O μ�ν�ς Aπ�στ�λ�ς με κάπ�ια κλασική παιδεία. Hταν άραγε τυ�αία η επίσκεψή τ�υ; Eρι#ε πάντως τα πρώτα σπέρματα της νέας
θρησκείας σε άντρ� π�υ ανθ�ύσε ακ�μη η παλαιά. Aπ� τ�τε μεσ�λά�ησαν αιώνες και σκληρά αυτ�κρατ�ρικά μέτρα για να επικρατήσει �ριστικά � Xριστιανισμ�ς στην
Aθήνα. O Bαυαρ�ς %ωγρά��ς Θείρσι�ς ή Tιρς, π�υ απ�δίδει εικαστικά την επίσκεψη, είναι αυτ�ς π�υ στα μέσα τ�υ περασμέν�υ αιώνα αγι�γρά�ησε (��ηθ�ς N. Λύ-
τρας) τη Σωτείρα τ�υ Λυκ�δήμ�υ. M�λις τ�τε, τ�ν �υ%αντιν� αυτ� να�, η  Kυ�έρνηση τ�ν  παρα�ώρησε, ��ι �ωρίς αντιδράσεις, στ�υς Pώσ�υς, με τ�ν �ρ� �τι θα α-
γι�γρα�ηθεί «εν αυστηρώ  �υ%αντινώ τύπω». Στ� περιθώρι�, ανεκτίμητη ακ�μη η �υ%αντινή τέ�νη, κυριαρ��ύσε η ρ�μαντική %ωγρα�ική αναγεννησιακ�ύ τύπ�υ.

H Aθήνα στην ύστερη αρ�αι�τητα
Aπ� τ�υς Eλληνες �ιλ�σ���υς στ�υς �ριστιαν�ύς πατέρες και την επικράτηση τ�υ Xριστιανισμ�ύ



τ�υς τη �ριστιανική θρησκεία την �-
π�ία γνώρισαν π�λύ ενωρίς �ταν τ�
51 μ.X., � Aπ�στ�λ�ς Παύλ�ς, επι-
σκέ�θηκε την π�λη τ�υς και τ�λμη-
σε να κηρύ!ει τ� Eυαγγέλι� απ� τ�
�ήμα τ�υ Aρεί�υ Πάγ�υ. M�λ�ν�τι η
διδασκαλία τ�υ δεν έτυ�ε ιδιαίτερης
απή�ησης –�πως άλλωστε και � ίδι�ς
τ� ανέμενε– έρρι!ε, ωστ�σ�, τα πρώ-
τα σπέρματα της νέας θρησκείας, τα
�π�ία απέδωσαν σύντ�μα καρπ�ύς
με τη δημι�υργία μικρής �ριστιανι-
κής κ�ιν�τητας, της �π�ίας ηγήθηκε
� αρε�παγίτης Δι�νύσι�ς, πρώτ�ς ε-
πίσκ�π�ς και μάρτυρας της π�λης.
Παρά τ� γεγ�ν�ς �τι � M. Kωνστα-
ντίν�ς έδει!ε κατα�ανή εύν�ια πρ�ς
την Aθήνα και αν��ή πρ�ς την εθνι-
κή λατρεία, απ�δε��μεν�ς μάλιστα
τ�ν τίτλ� τ�υ «στρατηγ�ύ των Aθη-
ναίων, η ίδρυση τ�υ Πανεπιστημί�υ
της Kωνσταντιν�υπ�λεως απ� τ�ν ί-
δι� πρ�κάλεσε �!ύ ανταγωνισμ� α-
νάμεσα στη �θίν�υσα π�λη τ�υ Πλά-
τωνα και την ανατέλλ�υσα �υ%αντι-
νή πρωτεύ�υσα.

Eίναι αλήθεια πάντως, πως η επιεί-
κεια με την �π�ία αντιμετώπισε �
Kωνσταντίν�ς και �ι διάδ���ί τ�υ
την Aθήνα και τ�υς π�λίτες της συ-
νέ�αλε στ� να καταστεί η π�λη και
πάλι, τ�ν τέταρτ� αιώνα, σπ�υδαί�
παιδευτικ� κέντρ�, στ� �π�ί� πρ�-
σέρ��νται να διδα�θ�ύν και να διδά-
!�υν �ημισμέν�ι τ�τε �ιλ�σ���ι και
ρήτ�ρες ανάμεσα στ�υς �π�ί�υς, �
Πρ�αιρέσι�ς, � I�υλιαν�ς, � M�υσώ-
νι�ς, � Λι�άνι�ς, � Πρίσκ�ς, � Πρ�-
κλ�ς κ.α. Eστία της νε�πλατωνικής
�ιλ�σ��ίας η Aθήνα, γνώρισε στα
μέσα τ�υ τέταρτ�υ αιώνα την τελευ-
ταία μεγάλη πνευματική της αναλα-
μπή, σύμ�ωνα με τις μαρτυρίες δύ�
σπ�υδαίων πνευματικών ανδρών της
επ��ής, τ�υ σ��ιστή Λι�άνι�υ και
τ�υ ιστ�ρικ�ύ Eυνάπι�υ. Στις μεγά-
λες �ιλ�σ��ικές της σ��λές συνα-
ντώνται την επ��ή αυτή �παδ�ί της
αρ�αίας και νέας θρησκείας. Aνάμε-
σά τ�υς τρία έ!��α πνεύματα της �-
ψιμης αρ�αι�τητας, � Γρηγ�ρι�ς �
Nα%ιαν%ην�ς, � Bασίλει�ς � Mέγας
και � μετέπειτα �υ%αντιν�ς αυτ�κρά-
τ�ρας I�υλιαν�ς � παρα�άτης. H συ-
ναναστρ��ή και πνευματική επικ�ι-
νωνία π�υ αναπτύσσ�υν, κατά την
παραμ�νή τ�υς στην Aθήνα, �ι τρεις
δια��ρετικ�ί στη θρησκεία και τις ι-
δέες σπ�υδαστές, απ�καλύπτει τ�ν
�αρακτήρα της π�λης τ�υ Περικλή,
π�υ την επ��ή αυτή έ�ει αναδει�θεί
σε �υδέτερ� και διεθνές έδα��ς της
επιστήμης.

O I�υλιαν�ς

H παραμ�νή τ�υ I�υλιαν�ύ στην
Aθήνα και η συναναστρ��ή τ�υ με
τ�υς διασημ�τερ�υς σ��ιστές και
ρήτ�ρες της επ��ής πρ�καθ�ρί%�υν
τ� στίγμα της σύντ�μης �ασιλείας
τ�υ. Πρώτ� τ�υ μέλημα, κατά την α-
νακήρυ!ή τ�υ σε αυτ�κράτ�ρα, είναι
η αν�ρθωση της αρ�αίας θρησκείας,
η επαναλειτ�υργία των ναών και των
�ωμών και η ανα�ίωση των μαντείων
και των μεγάλων αγώνων. O θάνατ�ς
�μως τ�υ τελευταί�υ μεγάλ�υ ερα-
στή της κλασικής αρ�αι�τητας, π�υ
επέρ�εται σύντ�μα (26 I�υλί�υ τ�υ
363), σ�ήνει τα �νειρα και τις ελπί-
δες των Aθηναίων και �λων των θαυ-
μαστών τ�υ αρ�αί�υ κ�σμ�υ.

Oι διάδ���ί τ�υ, μετρι�παθείς στη
θρησκευτική τ�υς π�λιτική, επιδει-
κνύ�υν και εκείν�ι αν��ή και επιεί-
κεια πρ�ς την κ�ιτίδα της αρ�αίας
θρησκείας, παρά τα κατά καιρ�ύς α-
παγ�ρευτικά για την ειδωλ�λατρία
διατάγματα. A!ι�σημείωτ� μάλιστα
είναι �τι τ� 375 � ιερ��άντης των ε-
λευσινίων μυστηρίων Nεστ�ρι�ς, α-
ντιστρατευ�μεν�ς αν�ικτά αυτές τις
διατά!εις, τ�λμά να στήσει κάτω απ�
τ� κ�λ�σιαί� άγαλμα της Aθηνάς
στ�ν Παρθενώνα μικρ� άγαλμα τ�υ
A�ιλλέα, επικαλ�ύμεν�ς �νειρ� για
επικείμεν� σεισμ� και διάσωση της
π�λης.

H άν�δ�ς στ� �υ%αντιν� θρ�ν�
τ�υ θρησκ�ληπτ�υ στρατηγ�ύ της
Iσπανίας Θε�δ�σί�υ σηματ�δ�τεί
για την Aθήνα την αρ�ή τ�υ τέλ�υς
της. Mε διάταγμα τ�υ 381, � Θε�δ�-
σι�ς καταργεί την ισ�τητα των δύ�
θρησκειών, κλείνει τ� μαντεί� των
Δελ�ών και απ� τ� 393 και ε!ής απα-
γ�ρεύει την τέλεση των Oλυμπιακών
αγώνων. Tα σκληρά μέτρα τ�υ Θε�-
δ�σί�υ, μ�λ�ν�τι στην Aθήνα δεν ε-
�αρμ�στηκαν με την αυστηρ�τητα
π�υ ίσ�υσε στην υπ�λ�ιπη Eλλάδα,
επηρέασαν �αθειά την πνευματική
και θρησκευτική της %ωή. H λειτ�υρ-
γία �έ�αια των σ��λών της συνε�ί-
στηκε και τ� Πανεπιστήμι� της απέ-
μεινε � τελευταί�ς πλέ�ν ε!ασθενη-
μέν�ς πρ�μα�ώνας των Eθνικών.

Ωστ�σ�, � ιερ�ς �αρακτήρας π�υ
διατηρ�ύσε ακ�μη, στα τέλη τ�υ τέ-
ταρτ�υ αιώνα, η ασήμαντη π�λιτικά
και ανίσ�υρη στρατιωτικά Aθήνα και
τ� δέ�ς π�υ πρ�καλ�ύσαν �ι θε�τη-
τές της απέτρεψαν την καταστ�ρ�ή
της απ� τ�ν τρ�μερ� Γ�τθ� Aλάρι��.
Eμελλε δε η της π�λεως αρ�αι�της
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Φώτης K�ντ�γλ�υ: «Oι Aρ�αί�ι Eλληνες πρ�σκυν�ύν τα είδωλα». Tμήμα τ�ι��γρα�ίας απ� τ� σπίτι τ�υ %ωγρά��υ, σήμερα
στην Eθνική Πινακ�θήκη. H πεισματική πρ�σήλωση τ�υ γνωστ�ύ αγι�γρά��υ στα �ρθ�δ�#α ιδεώδη, αγγί%ει εδώ τα �ρια τ�υ
απλ�ϊκ�ύ. H αντιδιαστ�λή είναι ισ�πεδωτική. Eκτ�ς αν, με ιστ�ρικ�ύς και αισθητικ�ύς �ρ�υς, θέλει να σ��λιάσει  πώς έ�λε-
παν �ι �ριστιαν�ί τ�υς ειδωλ�λάτρες. Aλλά και πάλι δεν #ε�εύγει απ’ την α�έλεια.

H αισθητική
και η έκ�ρα-
ση στην τέ-
�νη, ακ�μη
και κάτω απ�
αυστηρ� τυπι-
κ�, ακ�λ�υθεί
τ�υς δικ�ύς
της δρ�μ�υς·
συ�νά δια��-
ρετικ�ύς ή
και ενάντι�υς
σε εκείν�υς
τ�υ δ�γμα-
τ�ς. Σε ψη�ι-
δωτή παρά-
σταση τ�υ
Δα�νί�υ, τ�
�λ�γυμν� σώ-
μα τ�υ Iησ�ύ
στη Bάπτιση,
έ�ει τις ανα-
λ�γίες αγάλ-
ματ�ς της
κλασικής επ�-
�ής. H τέ�νη,
αν και θρη-
σκευτική, δεν
#ε�νά τ�υς
δεσμ�ύς συγ-
γένειας. O α-
νώνυμ�ς καλ-
λιτέ�νης της
Aττικής, σπά-
ει την ηθική
αυστηρ�τητα
τ�υ �ριστιανι-
σμ�ύ και ανα-
καλεί μνήμες.
11�ς αιώνας
και η Aττική
διατηρεί ακ�-
μη έντ�νη την
απ�λλώνια α-
νάμνηση.
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και εν �ύτω δυσσε�έσι καιρ�ίς θείαν
τινά πρ�ν�ιαν υπέρ  εαυτής επισπά-
σθαι και μένειν απ�ρθητ�ς, ανα�έ-
ρει �αρακτηριστικά � εθνικ�ς συγ-
γρα�έας τ�υ 5�υ αιώνα Zώσιμ�ς κα-
τά την περιγρα�ή της π�λι�ρκίας
της Aθήνας απ� τα γ�τθικά στρατεύ-
ματα τ�υ Aλαρί��υ τ� έτ�ς 396. Πρ�-
σθέτει δε �τι, �ταν � γ�τθ�ς ηγεμ�-
νας αντίκρυσε στην Aκρ�π�λη την
πρ�μα�� Aθηνά ωπλισμένην και τ�ν
ανδριάντα τ�υ �μηρικ�ύ ήρωα A�ιλ-
λέα, ��ι μ�ν� δεν απετ�λμησε εκ-
π�ρθηση της π�λης αλλ’ αντίθετα
συνθηκ�λ�γησε με τ�υς λ�γάδες
της, απ� τ�υς �π�ί�υς δέ�θηκε π�λ-
λές �ιλ��ρ�νήσεις και πλ�ύσια δώ-
ρα. Kατά μια άλλη �μως εκδ��ή, η
Aθήνα τ�υ τέλ�υς τ�υ τέταρτ�υ αιώ-
να δεν είναι πια παρά η σκιά τ�υ εν-
δ�!�υ παρελθ�ντ�ς της. Oυδέν έ-
��υσιν αι νυν Aθήναι σεμν�ν αλλ’ ή
τα κλεινά των �ωρίων �ν�ματα, ανα-
�έρει σ’ επιστ�λή πρ�ς τ�ν αδελ��
τ�υ � επίσκ�π�ς Kυρήνης Συνέσι�ς,
� �π�ί�ς την επισκέ�θηκε λίγ� μετά
την απ��ώρηση τ�υ Aλαρί��υ. Στα
μάτια τ�υ �ριστιαν�ύ �ιλ�σ���υ η
αλλ�τινή π�λη τ�υ �ωτ�ς μ�ιά%ει με
«απ�μεινάρι δέρματ�ς θυσιασμέν�υ
%ώ�υ».

Παρά την απ�γ�ήτευση �μως, π�υ
πρ�καλεί στ�υς επισκέπτες της την
επ��ή εκείνη και σε πείσμα της κα-
κ�δαιμ�νίας π�υ την κατατρύ�ει, η
Aθήνα επι�ιώνει πνευματικά και
θρησκευτικά και κατά τ�ν επ�μεν�
αιώνα, στην διάρκεια μάλιστα τ�υ �-
π�ί�υ θα γνωρίσει και κάπ�ιες σύ-
ντ�μες ευτυ�ισμένες στιγμές.

Στις αρ�ές τ�υ πέμπτ�υ αιώνα, με
εντ�λή τ�υ υπάρ��υ τ�υ Iλλυρικ�ύ
Eρκ�ύλι�υ, επισκευά%εται η Bι�λι�-
θήκη τ�υ Aδριαν�ύ και τ� �ήμα τ�υ
Δι�νυσιακ�ύ Θεάτρ�υ, ενώ ανεγεί-
ρεται εκ �άθρων τ� Γυμνάσι� της
Aκαδημίας, τ� σημαντικ�τερ� πνευ-
ματικ� Iδρυμα της επ��ής.

E!άλλ�υ, � γάμ�ς της Aθηναΐδας,
κ�ρης τ�υ Aθηναί�υ σ��ιστή Λε�-
ντι�υ, με τ�ν �υ%αντιν� αυτ�κράτ�-
ρα Θε�δ�σι� B΄, γεννά νέες ελπίδες
και πρ�σδ�κίες στ�υς Aθηναί�υς,
π�υ �μως δεν αργ�ύν να διαψευ-
στ�ύν απ� τα γεγ�ν�τα π�υ ακ�λ�υ-
θ�ύν. O Θε�δ�σι�ς B΄ υπ�κιν�ύμε-
ν�ς απ� την θρησκ�ληπτη και αυ-
ταρ�ική αδελ�ή τ�υ Π�υλ�ερία, ε!α-
π�λύει άγρι� διωγμ� κατά των Eθνι-
κών, ενώ α�αιρεί απ� τα ιερά και τα
μνημεία της Aθήνας σπ�υδαία αρι-
στ�υργήματα της τέ�νης. Kαταργεί
με ν�μ� τη B�υλή τ�υ Aρεί�υ Πάγ�υ,
παύει τ�υς επωνύμ�υς άρ��ντες και
καταλύει κάθε μ�ρ�ή αυτ�δι�ίκησης
της π�λης. Eπι�έρει καίρι� πλήγμα
στ� πανεπιστήμι� της, μετακαλώ-
ντας απ� την Aθήνα τ�υς καλύτε-
ρ�υς καθηγητές και �ιλ�σ���υς,
στ�υς �π�ί�υς πρ�σ�έρει γενναίες
αμ�ι�ές, για να διδά!�υν στ� ανα-
δι�ργανωμέν� απ� τ�ν ίδι� πανεπι-
στήμι� της Kωνσταντιν�υπ�λεως.

Σιγά - σιγά λ�ιπ�ν η Aθήνα καταρ-
ρέει, υπ�κύπτ�υσα στη μ�ιραία �θ�-
ρά τ�υ �ρ�ν�υ και στα πισώπλατα
κτυπήματα των αυτ�κρατ�ρων τ�υ
Bυ%αντί�υ. T� τέλ�ς της ταλαιπωρη-
μένης εκπρ�σώπ�υ τ�υ αρ�αί�υ κ�-
σμ�υ επισ�ραγί%εται με τ� �ριστικ�
κλείσιμ� των �ιλ�σ��ικών της σ��-
λών. O μεγάλ�ς �υ%αντιν�ς αυτ�-
κράτ�ρας I�υστινιαν�ς δεν περιμέ-
νει τ�ν �υσικ� της θάνατ� π�υ μ�ι-

ραία επέρ�εται, αλλ’ απ��ασί%ει να
θέσει τέρμα στη %ωή της με τρ�π�
�ίαι�.

Διατά%ει τ�ν υπ��ρεωτικ� εκ�ρι-
στιανισμ� των κατ�ίκων της αυτ�-
κρατ�ρίας και απ�κλείει τ�υς Eθνι-
κ�ύς απ� τα δημ�σια α!ιώματα. T�
529, με ν�μ� π�υ εκδίδει, απαγ�ρεύ-

ει τη λειτ�υργία των �ιλ�σ��ικών
σ��λών της Aθήνας, απαγ�ρευση
π�υ �δηγεί αναπ��ευκτα στ� �ριστι-
κ� τ�υς κλείσιμ�. Oι τελευταί�ι Aθη-
ναί�ι σ��ιστές, κατα�εύγ�υν απ�-
γ�ητευμέν�ι στην αυλή τ�υ �ασιλιά
της Περσίας X�σρ�η, ενώ �ι αρ�αί�ι
να�ί της Aθήνας, μετατρέπ�νται σύ-

ντ�μα σε �ριστιανικ�ύς. Παρά τ� εν-
δια�έρ�ν τ�υ για την ��ύρωσή της
και την πρ�στασία της απ� τ�υς �αρ-
�αρικ�ύς λα�ύς τ�υ B�ρρά, η Aθήνα
και �λ�κληρη η Aττική δεν απ�τε-
λ�ύν πλέ�ν παρά ένα ασήμαντ� μι-
κρ� τμήμα της μεγάλης �υ%αντινής
αυτ�κρατ�ρίας.

Eραστής της κλασικής αρ�αι�τητας, � I�υλιαν�ς � Παρα�άτης πεθαίνει νέ�ς, περίπ�υ στα �ρ�νια τ�υ Xριστ�ύ, μετά μ�λις
δύ� ετών �ασιλεία. Mα%ί τ�υ σ�ήνει �ριστικά η Aθήνα, π�λη τ�υ Πλάτωνα. Aσα�ές παραμένει π�ι�ς τ�ν τραυμάτισε θανάσι-
μα στη μά�η εναντί�ν των Περσών. Πάντως καμιά πηγή δεν μνημ�νεύει την επέμ�αση τ�υ Aγί�υ Mερκ�υρί�υ. Kι �μως �ι τ�ι-
��γρα�ίες εικ�νί%�υν τη θανάτωσή τ�υ απ� τ�ν Aγι�. Iσως η γνωστ�τερη παράσταση να είναι αυτή π�υ �ρίσκεται στ� Xρι-
στ� στ� Kάστρ� της παλαιάς π�λης της Σκιάθ�υ. Δεσπ�%ει στ� κέντρ� τ�υ ν�τι�υ τ�ί��υ, �πως την περιγρά�ει και � Παπα-
διαμάντης σε δύ� διηγήματά τ�υ.


