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Κωνστ. Δ. Γεωργούλη 

Ut te postremo donarem munere morti» 

Et mutam nequiquam alloquerer cinerem. 

Μεσοΰντος του έτους 57 π.Χ. ό έκ Βερώνης νεαρός ποιητής G. Valerius 

Catullus έπραγματοποίησε μετάβασιν έκ 'Ρώμης εις την έπαρχίαν της Βιθυνίας, 

ής την διοίκησιν προ μικρού είχεν αναλάβει ό πραίτωρ C. Memmius, φίλος καΐ 

προστάτης αύτου. Ούτως ό ποιητής μετέβαλε τήν πάλαιαν διακαή έπιθυμίαν προς 

έπίσκεψιν των κατακτηθεισών νέων ανατολικών χωρών της αυτοκρατορίας άπ& 

άπλουν σχέδιον είς συγκεκριμένην πραξιν υπό εύνοϊκας δι' αυτόν συνθήκας. 

Το ρεΰμα της εξόδου τών 'Ρωμαίων εις διαφόρους επαρχίας εκτός της 

'Ιταλίας προς γνώσιν νέων τόπων, το δέλεαρ τών οικονομικών ωφελειών καΐ ή 

εφεσις προς δρασιν υπήρξαν ισχυρά κίνητρα προς άνάληψιν υπηρεσίας εις τήν 

Άνατολήν και παρέσχον πλείστας υποσχέσεις τήν έποχήν ταύτην εις τήν ρωμαϊ-

κήν νεότητα. "Ηδη το πλείστον της ρωμαϊκής νεότητος εύρίσκετο διεσκορπισμέ-

νον ε'ις λίαν μεμακρυσμένας επαρχίας τής επικρατείας. Ή άναζήτησις χρυσού καΐ 

πολυτίμων λίθων, ή άντιμετώπισις περιπετειών ύπέκκαιε τάς ψυχάς τών νέων ως 

καΐ ή επιθυμία του κέρδους καί ή εξ αύτοΰ δόξα. Είς τάς άνατολικας εκστρατείας 

αί προοπτικαΐ δια πλούσια λάφυρα προσήλκυον σημαντικον αριθμόν ήμιεπαγγελ-

ματιών στρατιωτών, οίτινες άνακατετάσσοντο μετά το πέρας τής θητείας αυτών 

έθελοντικώς 1 . Αί συζητήσεις περί μυθικού πλούτου της Ανατολής έλάμβανον 

ευρύτητα ιδία μεταξύ τών διανοουμένων, οίτινες άπετέλουν τήν ύψηλήν κοινωνίαν 

τής 'Ρώμης, είς ην άνηκε καί ό Κάτουλλος. "Οθεν εγκαταλείπει ό ποιητής τήν 

έστίαν τήν οίκογενειακήν είς τήν γενέθλιον πόλιν, τους γνωστούς επιφανείς αν

θρώπους τών γραμμάτων είς 'Ρώμην, τήν φιλίαν του Κάλβου, του Κορνιφικίου, 

του νεαρού Άζινίου Πολλίωνος, του Άλφήνου Βάρου, του Καιλίου 'Ρούφου καί 

1) M. Cary : 'Ρωμαϊκή "Ιστορία 'Αθήναι 1960 τόμ. Ι σ. 335. 
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ίσως του Κικέρωνος 1, τον άργόσχολον βίον 2 και αναχωρεί μετά του φίλου αυ

τού συγγραφέως ποικίλων ποιημάτων 3 σήμερον απολεσθέντων Έλβίου Κίννα δια 

την μεμακρυσμένην πλουσίαν έπαρχίαν την άνατεθεΐσαν δια διατάγματος εις τον 

Κ. Μέμμιον. 

* Αντικειμενικός σκοπός της μεταβάσεως του Κ. Μεμμίου εις Βιθυνίαν ήτο 

ή άποκατάστασις του 'Ρωμαϊκού γοήτρου, δπερ ήδύνατο να έπιτευχθή όπως δή-

ποτε δια της αθόρυβου, βεβαίας καί ανώδυνου μεθόδου της διπλωματίας 4 , καθ' 

δσον έπεκράτει ευρεία δυσαρέσκεια εις την έπαρχίαν εξ αιτίας του συστήματος 

της 'Ρωμαϊκής διοικήσεως. Άνελάμβανεν ούτος εις Βιθυνίαν Ινα στε\ον κύκλον 

στερεοτύπων καθηκόντων γενόμενος άμεσος βοηθός τών υπάτων ως πραίτωρ. Ή 

δικαιοδοσία αύτου ήτο σχετική μόνον με αστικά δικαστικά ζητήματα. Εις ταύτα 

ή προσωπική συμμετοχή περιωρίζετο εις τήν άκρόασιν τών προκαταρκτικών συν

ηγοριών και εις τήν παροχήν γενικών οδηγιών εις δικαστήν (iudex) ή εις σώμα 

τριών ή πέντε διαιτητών (reciperatores). Έτερα σπουδαιότατη λειτουργία του 

πραίτωρος ήτο ενταύθα καί ή δημοσίευσις τών εδίκτων 5 , δι' ών εθετεν αρχάς ώς 

προς τον χειρισμον περιπτώσεων μή ρυθμιζόμενων σαφώς εκ του νόμου ή του 

εθίμου 6 . 

Μία τοιαύτη μετάβασις εις πλουσίαν έπαρχίαν ενίοτε συνωδεύετο υπό πλου

σίων αμοιβών περισσότερον ή όλιγώτερον θεμιτών, ας οι άρχοντες καί οι οικείοι 

φίλοι έξηργύρωνον κατά το πλείστον άνευ αναμονής εγκρίσεως της δημοσίας γνώ

μης. "Αλλως τε οι 'Ρωμαίοι άρχοντες οι υπηρετούντες έκτος της 'Ιταλίας έφω-

διάζοντο δι' αναγκαίων χρημάτων μεταβάσεως καί εκτελέσεως του άνατεθέντος 

έ'ργου. Εις περίπτωσιν επιτυχούς πολέμου έδικαιοΰντο να λάβουν υπό τήν κατο-

χήν αυτών ίκανον μέρος λαφύρων. 'Εν τούτοις καί οι 'Ρωμαίοι ευγενείς, οίτινες 

έπεδίωκον τήν προσφοράν δημοσίας υπηρεσίας εις τήν γενέτειραν άνευ ουδεμιάς 

χρηματικής αντιμισθίας ήρχισαν να εποφθαλμιούν τήν άνάληψιν υπηρεσίας εις τάς 

επαρχίας ώς εύκαιρίαν δια τον προσωπικον πλουτισμόν. Ούτως ή διοίκησις τών 

επαρχιών κατήντησεν άναποφεύκτως να θεωρήται απαραίτητος πηγή δια τήν άνά-

κτησιν δαπανών του παρελθόντος καί τήν έξεύρεσιν πόρων δια μελλοντικά έξοδα Ί

0 

Καί ώς φαίνεται αϊ διασκεδάσεις, αϊ απολαύσεις της πόλεως εϊχον κατα

στήσει τον Κάτουλλον πτωχόν. Διό καί ήκολούθησεν εις Βιθυνίαν τον πραίτωρα 

Κ. Μέμμιον—άρχοντα εΰγλωττον, πολυμαθή καί εύκαιριακώς ποιητήν, φίλον καί 

1) F r P. Simpson : Select poems of Catul lus. London 1952 Genera l I n t r o d u c t i o n 

p. X L I ( L I F E ) et p . 19 Catul l . 49. 

2) G. Lafaye : Catulle poesies, Paris Société d'édition «Les Belles Lettres» 1949 
καί R. Α. Β. Mynors . G. Valerli Catulli carmina. Oxonii 1960 poéme 10 (X) v. 1—2 
(Αϊ παραπομπαί εις άμφοτέρας τάς εκδόσεις). 

3) Ό π ω ς π. χ. ή Σμύρνη αύτοϋ. Catull . 95. 

4) M. Cary «. ά. τόμ. I I σ. 182. 

5) edieta=διατάγματα. 

6) M. C a r y t ά. τόμ. Ι σ. 157. 

7) M. Cary ï. à. τόμ. Ι σ. 312. 
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προστάτην αύτοΰ—με την ελπίδα της αποκαταστάσεως της απολεσθείσης περιου

σίας ι . Έζήτει να τόνωση το ίσχνον βαλάντιον αύτοΰ, δπερ, ως λέγει, ήτο πλή

ρες αραχνών 2 . 

Ούτως εύρίσκομεν τον Κάτουλλον από του δευτέρου ήμίσεος του Ιτους 57 

π. Χ. έως του πρώτου ήμίσεος του έτους 56 π. Χ. είς Βιθυνίαν. Ή περίπου ετη

σία παραμονή δέν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ή Βιθυνία δεν παρέσχε 

πρόσφορον έδαφος προς άπόκτησιν κερδών. Οι άρχοντες ταύτης δέν έπλούτιζον 

μολονότι εθεωρείτο ή επαρχία ως μία τών πλουσιωτέρων καΐ εύφορωτέρων περι

φερειών του κράτους λόγω της γονιμότητος του εδάφους, τών πολλών υδάτων και 

τών ωραιότατων τοπίων. 

ΕΙχεν ύποστή πλείστας διοικητικας μεταβολάς. Ειχεν ένωθή μετά του δυ

τικού Πόντου 3 εις μίαν έπαρχίαν και διωκεΐτο υπό του «κοινού τών έν Βιθυνία: 

Ελλήνων» είδους συμβουλίου αποτελουμένου εξ ενός αντιπροσώπου εκάστης πό

λεως της Βιθυνίας. Παρετηρεΐτο μία επίμονος μνησικακία κατά του πραίτωρος 

Μεμμίου 4 ένεκα προσγενομένων διοικητικών τίνων μεταβολών. Ή ενέδρα της 

αποτυχίας έκαιροφυλάκτει το έργον του άρχοντος. Μέγας φθόνος φθοράς προς τον 

άρχοντα έπεκρέματο. Αι άμοιβαί αϊ άναγραφόμεναι εις τάς πινακίδας 5 τών δα

πανών άντεμετωπίζοντο υπό του συμβουλίου μέ τίνα ψυχρότητα. Ή άναζήτησις 

νέων φίλων καθίστατο προβληματική. Ή πρωτοβουλία της εκβιαστικής αποσπά

σεως χρημάτων δι* έρανικών προσφορών εκ μέρους τών κατοίκων ουδέν κέρδος 

Ιφερεν είς τήν μέθοδον του προσωπικού πλουτισμού. *Η ευεργετική άποψις του 

Κατούλλου εκ τής τοιούτου ε'ίδους παροχής εργασίας είς τήν διοίκησιν προς κτή-

σιν ήρχισε να καθίσταται αμφίβολος. *Η νοσταλγία τής επιστροφής είς τήν πα

τρίδα υπερίσχυε. 

"Οπως δήποτε ή προσήλωσις είς τον πραίτωρα ύπήρξεν ειλικρινής και ου

δέποτε έδειλίασε προ τής αληθείας. Παρ' δλον δτι ύπήρξεν άνθρωπος τής ποιή-

σεως και τής ηδονής έν τούτοις ανεδείχθη πολιτικός και διπλωμάτης 6 έχων 

'Ρωμαϊκον πνεύμα ανεξαρτησίας. Ό Μέμμιος υπήρξε το τελευταιον πρόσωπον είς 

τον κόσμον 7 προς δ ήσθάνετο βαθεΐαν έμπιστοσύνην. "Ο,τι δμως καΐ αν £πρατ-

τεν ή Ιλεγε προς ένίσχυσιν του φίλου άρχοντος πραίτωρος άπέβαινον μάταια· 

Ευχαρίστως ανελάμβανε διευθετήσεις είς πόλεις και μετέβαινεν είς όνομαστάς εύ

φορους περιοχάς τής καυματώδους Νικαίας 8 . Κατά τάς μετακινήσεις αύτας 

ενίοτε κατελαμβάνετο έκ βαρυθυμίας, εκ σφοδρού πόθου επιστροφής εις τήν πα

τρίδα. Ένοστάλγει τάς παρελθούσας εύαρέστους καταστάσεις ή περιστάσεις. Το 

1) Fr. Ρ. Simpson- t ά. p. XLI (LIFE). 
2) Nam tut Catulli plenus sacculus est aranearum 13, 7—8 
3) F. E. Adcock περ. «Journ. Rom. Stud.» 1937 σ. 12 έ. 
4) Cattul. 10, 19 squ. 
5) Catull. 28, 6 squ. 
6) Catull. 44, 10 squ. 
7) Fr. P. Simpson ê*. ά. p. Vili. 
8) Catull. 46, 4—5: 
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μοναδικον κέρδος, δπερ άπεκόμισεν από τάς μετακινήσεις αύτοΰ εντός του χώρου 

της Βιθυνίας ύπήρξεν ή πορεία δια μέσου των πεφημισμένων επαρχιών της Μ. 

'Ασίας εις την Τρωάδα προς έπίσκεψιν του τάφου του πολυθρηνήτου πρεσβυτέ

ρου αδελφού * αύτοϋ του προσενεγκόντος υπηρεσίας τη πατρίδι—εΐτε ώς στρα

τιώτης ε'ίτε ώς μελετητής των νέων χωρών της αυτοκρατορίας—αποθανόντος 

(πνιγέντος 2) και ένταφιασθέντος μακράν πάντων—οικείων τε και φίλων—εις το 

ούδέτερον εκείνο κοιμητήριον παρά το 'Ροίτειον άκρωτήριον 3, ένθα ή Ευρώπη 

προσεγγίζει τήν Άσίαν. 

Ό Κάτουλλος άτενίσας τα Ίλιακα τείχη έμνήσθη παλαιών ομηρικών επι

κών σκηνών 4 . Μετά ταύτα προσήλθε και προσέφερε πένθιμα δώρα διάβροχα δια 

πολλού αδελφικού κλαύματος εις τον τάφον 5. 

Περί το εαρ του 56 π. Χ. άπηλλαγμένος του βάρους τών πολλαπλών οχλή

σεων άπειρηκώς ένεκα του αλλοδαπού μόχθου εγκαταλείπει τήν Θυνίαν και τάς 

βορείους παραλίας της Βιθυνίας 6 επανερχόμενος εις τήν Ίταλίαν δια πλοίου της 

αρεσκείας αύτοΰ—θαλαμηγού ή άκατίου 7—πτωχότερος ή άλλοτε, έ\>θα έζησε 

μετά τάς περιπέτειας μετά τήν έντονον δημοσίαν ζωήν εις τήν Σιρμιώνα 8 τήν κα· 

λουμένην σήμερον «Riviera du Garda» τήν χαράν, τήν γαλήνην και τήν άνάπαυσιν. 

1) Προς αυτόν ήσθάνετο βαθυτώτην στοργήν και άγάπην. Το πένθος έπί τώ θανάτω 

εκείνου τω αφήρεσε πασαν ζωηράν όρμήν προς δημιουργικον έργον. Ό ϊδιος ό ποιητής ομο

λογεί δτι : 

«Sed t o t u m hoc Studium luctu fraterna mihi mors 

Abstuüt Ο misero frater a d e m p t e mih i , 

tu inea tu moriens fregisti commoda, frater, 

tecum u n a tota est nostra sepulta dotrms, 

Omnia tecum una per ierunt g a u i i a nostra, 

Quae tuus in vita dulcis alebat amor. 

Cuius ego inter i tu tota de m e n t e fugavi 

haec studia a tque omnes delicias animi» 68α, 19—26. 

2) Catull. 65, 5. 

3) Auj. K a r a l u n k (Schliematm). 

4) Catull. 68b, 85 [45] squ. 

5) Catull. 101. 

6) Catull . 31, 5. 

7) Gatull . 4. 

8) S i rmïo ,—ïônis (Θ) Catul l . 31, 1 et 12. Πλησίον της λίμνης G a r d a . Λόγω του 

μεσογειακού κλίματος και της βλαστήσεως τών οχθών της λίμνης, ώς καΐ τών φυσικών καλ

λονών της περιοχής πολλά σημεϊά της αποτελούν περίφημα κέντρα παραθερισμού Πάπυρος 

Λαρούς τόμ. 5. λ. Γκάρντα. Ί δ έ και Lacs d ' I ta l ie . Office National Italien de Tour sine 

«ENIT» Roma, via Marghera &. £. λ. S irmione (Brescia) ένθα μεταξύ άλλων γράφετα 1 

« Très belle forteresse (1250), et restes imposants d 'une villa romaine , non mes 

«Grot tes de Calulle» au milieu d 'une oliveraie millénaire . . . ». 


