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ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ 
Ο aυτοκράτορας της Ρώμης 

Ο Ιούλιος Καίσαρ κατήγετο από την 

ευγενή Ιουλιανή οικογένεια η οποία σύμ

φωνα με την μυθολογία ήσαν απ' ευθείας 

απόγονοι του ΤρωΙκού Αινεία και της θεάς 

Αφροδίτης. 

Γεννήθηκε στη Ρώμη στις 12 Ιουλίου το 
100 π.Χ. και πέθανε αφού μαχαιρώθηκε 

μέχρι θανάτου στο βουλευτήριο της Ρώμης 

από τους aντιπάλους του Βρούτο και Κάσ

σιο το 46 π. Χ. 

Λέγεται ότι η γέννηση του στην άνω ημε

ρομηνία έδωσε στον μήνα Ιούλιο το όνομα 

του το οποίο διατηρούμε μέχρι σήμερα. 

Προηγουμένως ο μήνας αυτός ονομαζόταν 

Κιντίλιος. 

Σύμφωνα με τις παραδόσεις το όνομα 

Καίσαρ το πήρε γιατί η μητέρα του όταν 

ήλθε ο καιρός να τον γεννήση απέθανε και 

τον άφησε στην κοιλιά της ζω·πανό. 

Οι παρευρισι<όμενοι συγγενείς βλέπον

τας το παιδί να λαχταρεί στη κοιλιά της 

μάνας του δεν εδίστασαν να την σχίσουν 

αμέσως και να βγάλουν από μέσα της το 

παιδί ζωντανό και υγιέστατο. 

Πιστεύεται δε πως είναι από τότε που 

καθιερώθηκε από την ιατρική επιστήμη η 

καισαρική τομή η οποία έσωσε και εξακο

λουθεί να σώζει αρκετό κόσμο εγκύων 

γυναικών που παρουσιάζουν δύσκολο και 

ανώμαλο τοκετό. Το όνομα δε Καίσορ 

προέρχεται από το ρήμα Κείρω που σημαί

νει κόπτω. 

Μια άλλη παράδοση περιγράφει τον Καί

σαρα ότι είχε ένα άλογο αξιοθαύμαστο το 

οποίο κανένας δεν μπορούσε να καβαλι

κεύσει εκτός από τον ίδιο τον Καίσαρα. Το 

άλογο αυτό ήταν παρόμοιο του Β ο υ κεφάλα 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου και με αυτό 

έκαμε αρκετές από τις εκστρατείες του 

επικεφαλής των Ρωμαίων στρατιωτών. 

Ο Ιούλιος Καίσαρ σαν πολίτης, ρήτορας, 

συγγραφέας, θρησκευτικός αρχηγός, 

στρατηγός και πολιτικός ήτα ο καλύτερος 

των Ρωμαίων και έσωσε την Ρωμα"ίκή Πολι

τεία από τη διαφθορά και την διάλυση. 

Ο Ιούλιος Καίσαρ που εγκωμιάζεται όχι 

μόνο για τα λαμπρά του κατορθώματα αλλά 

και για την σωφροσύνη του έθεσε αναμφί

βολα τα θεμέλια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατο

ρίας δίδοντας της μια τέτοια μορφή ώστε 

να επηρεάσει αργότερα ολόκληρο τον 

Ευρωπα"ίκό κόσμο και τον πολιτισμό του. 

Σαν πολίτης ο iούλίΟς Καίσαρ είχε ψυχή 

για μεγάλα πράγματα. Από μικρός έμαθε να 
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επαινεί το καλό και να υβρίζει το κακό. 

Παρόλο που ο Καίσαρ ζούσε σε μια εποχή 

που οι αμνησίκακοι, οι ειρηνικοί και αυτοί 

που δεν φθονούσαν ή εζήλευαν τους 

συνανθρώπους τους ήσαν πολύ λίγοι 

αυτός ουδέποτε λησμονούσε τον κόσμο 

και τους ανθρώπους του. 

Ήταν πολύ aπαιτητικός στη ζωή του 

αλλά όμως πάντοτε στις σωστές κατευθύν

σεις. Αγαπούσε επίσης την δόξα αλλά 

εκείνη τη δόξα που κερδίζεται με κόπους 

και θυσίες για το καλό όλων και όχι εκείνη 

που κληρονομείται. 

Σαν μέλος της Ιουλιανής οικογένειας 

υπεστήριζε την Γερουσία και ήταν ο πρώ

τος από την οικογένεια που υπεστήριξε με 

πάθος το κόμμα των ΛαΥκών το οποίο ευρί

σκετο υπό την επιρροή του Γάϊου Μάριου 

συζύγου της θείας του Ιουλίας. 

Από μικράς ηλικίας έδειξεν ότι διακατέ

χεται από υψηλές αρχές και δεν εδίστασε 

να συγκρουσθεί με τον δικτάτορα Σύλλα ο 

οποίος του ζήτησε να διαζευχθεί την Κορ

νηλία θυγατέρα του Κίνα για να παντρευθεί 

την κόρη του. 

Ο Ιούλιος Καίσαρ για την στάση του αυτή 

παραλίγο να έχανε την ζωή του αλλά τελικά 

εσώθη χάρη στην επέμβαση φίλων της 

οικογένειας του. Ακολούθως εγκατέλειψε 

την Ρώμη για να λάβει μέρος σε ωρισμένες 
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εκστρατείες στη Μυτιλήνη και Κιλικία που 

εστρέφοντο κυρίως εναντίον πειρατικών 

επιδρομών. 

Γενικά ο Ιούλιος f(αίσαρ σαν πολίτης 

ήξερε να δίδει το καλό παράδειγμα και να 

αντικρύζει το μέλλον και τα προβλήματα 

του με αισιοδοξίαν. 

Ένας άλλος τομέας που διέπρεψε ο Ιού

λιος Καίσαρ ήταν η ρητορική την οποία εδι

δάχθη από τον διάσημο σοφό Απολλώνιο 
στη Ρόδο. 

Σαν ρήτορας, στρατιωτικός ή πολιτικός 

ρι'ιτορας, ο Ιούλιος Καίσαρ ήξερε ''α κάμνει 
τις ομιλίες του δεκτικές στον νουν των 

απλών ανθρώπων γι' αυτό είχαν πάντοτε 

μεγάλη απήχηση και ενέργεια. Έλεγε πάν

τοτε την αλήθεια γιατί ήξερε όη η αλήθεια 

δεν ανήκε μόνο στον ίδιο που την έλεγε 

αλλά και σε αυτόν που την άκουε. Ο ίδιος 

έλεγε πως εκείνος που λέει την αλήθεια 

παίρνει δύναμη μεγάλη εκείνος δε που την 

ακούει παίρνει χάρη και γνώσεις. 

Ένα άλλο προτέρημα του Καίσαρα είναι 

ότι ουδέποτε επεριορίζετο σε λόγια αλλά 
πάντοτε ακολουθούσαν τα έργα. Λέγεται 

δε ότι κάποτε καταξόδευσε όλη την 

πατρική του περιουσία και χρεώθηκε 

αρκετά χρήματα για να μπορέσει να βοη

θήσει τους πάσχοντες, της Ρώμης. 

Ο ίδιος για vα δικαιολογήσει την πράξιν 



του αυτήν έλεγε ότι ο ομιλητής που σοφί

ζεται μόνο λόγια χωρίς έργα γίνεται πλού

σιος σε αδικίες και δημιουργεί σύννεφα 

που δεν μπορούν να διαλυθούν εύκολα. 

Σαν στρατιωτικός ρήτορας είναι βέβαιο 

ότι ο Ιούλιος ήξερε να εμπνέει τα στρατεύ

ματα του Ρωμαϊκού κράτους και σχεδόν σε 

όλες του τις στρατιωτικές ομιλίες εδίδασκε 

την δύναμη της θέλησης και της ταχύτητας 

που μπορούν να νικήσουν όλους τους 

φόβους του ανθρώπου. 

Αλλά και σαν συγγραφέας ο Ιούλιος Καί

σαρ δεν υστερούσε καθόλου. Σε όλα τα 

έργα του που διεσώθηκaν και σχετίζονται 

κυρίως με τις εκστρατείες του στη Γερμα

νία, Γαλλία, Ελβετία και Βρεττανία καθώς 

επίσης τα έργα που έγραψε για τον εμφύ

λιο πόλεμο, ήταν πολύ αντικειμενικός. 

Όλα τα έργα του τα χαρακτηρίζει μεγάλη 

απλότητα, σαφήνεια και πολύ καλή διή

γηση δυστυχώς αρκετά από τα έργα του 

όπως είναι ο Οιδίπους, οι Άθλοι του Ηρα

κλέους, η Πορεία, Περί Αναλογίας και άλλα 

κατεστράφηκαν από τον Αύγουστο ο 

οποίος ανάλαβε την εξουσία μετά τον 

θάνατο του και έτσι εστερήθημε από ένα 

μεγάλο μέρος των φιλολογικών και φιλοσο

φικών του ικανοτήτων. 

Και τώρα λίγα για την θρησκευτικήν του 

δράση. Μετά τις επιτυχίες που είχε σαν 

ταμίας και αργότερα σαν αγορανόμος της 

Ρώμης όπου έδειξε τις δημοκρατικές του 

τάσεις, σε ηλικία 37 ετών εξελέγη σαν 
«Μέγας Ποντίφηξ» της Ρώμης. Όμως η 

σταδιοδρομία του αυτή δεν κράτησε πολύ. 

Τον έφερε αντιμέτωπο του Κικέρωνα και 

αναγκάστηκε να απομακρυνθεί - από την 

Ρώμη για να εγκατασταθεί στη Ισπανία μαζί 

με την γυναίκα του Πομπη"ϊα - η Κορνηλία 

είχε ήδη αποθάνει. Στην Ισπανία ειργάσθει 

αρχικα ως αντιπράκτορaς για να ανακηρυ

χθεί αργότερα από τους στρατιώτες σαν 

στρατηγός. 

Για την θρησκευτική δράση του Καίσαρα 

η οποία δεν διάρκεσε πολύ δυστυχώς πολύ 

ολίγα γνωρίζουμε. Ξέρουμε μόνο οτι εδίδα

σκε ότι οι θεοί είναι οι ίδιοι για όλες τις 

φυλές και όλους τους ανθρώπους. Έλεγε 

επίσης ότι οι καλοί άνθρωποι περιτριγυρί

ζονται από καλά πνεύματα ενώ οι κακοί από 

κακά πνεύματα. Η μεγάλη του απορία όμως 

ήταν γιατί οι θεοί να θλίβουν συχνά εκεί-
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νους που αγαπούν και να τιμωρούν πιο 

συχνά εκείνους που ευεργετούν περισσό

τερο. Ποιός ξέρει; Ίσως αυτή του η απορία 

μαζί με τη σύγκρουση του με τον Κικέρωνα 

να τον ώθησαν να αλλάξη σταδιοδρομία και 

να προσκολληθεί προς τον στρατιωτικό και 

τον πολιτικό τομέα. 

Και πράγματι ο Ιούλιος Καίσαρ εδοξάσθη 

σαν ένας μεγάλος στρατιωτικός γιατί 

ήξερε να κερδίζει όλες τις μάχες. "Η ξερε να 

μανθάνει και από τα λάθη του και από τα 

κατορθώματα του. Ο ίδιος έλεγε κάποτε 

στους φίλους του ότι ο άνεμος και τα 

κύματα είναι πάντοτε με το μέρος του 

καλού πλοηγού. Και ο Ιούλιος Καίσαρ ήταν 

αναμφισβήτητα ένας μεγάλος και επιδέ

ξιος πλοηγός σε όλες του τις εκστρατείες. 

Οι ιστορικοί αποδίδουν τις μεγάλες επι

τυχίες του Καίσαρα στο ότι ήξερε να 

εμπνέει, να προσαρμόζεται και να αγαπάται 

από τα στρατεύματά του. Ήξερε ακόμη να 

κάμνει τα στρατεύματα του να αισθάνονται 

ότι ανήκουν σε ένα και το αυτό σώμα. 

Ήξερε επίσης να συλλαμβάνει τέτοιες 

σκέψεις που εύκολα μπορούσαν να μετα

τραπούν σε ιδέες και στόχους τους οποί

ους έβαζε με μεγάλη ταχύτητα σε εφαρμο

γή. 

Όταν εσυμπλήρωσε το στρατιωτικό του 

έργο, ο Ιούλιος Καίσαρ σε ηλικία περίπου 

50 ετών επέστρεψε στη Ρώμη θριαμβευτής 
για να ανακηρυχθεί από την Σύγκλητο σαν 

ισόβιος δικτάτορας αρνηθείς τον τίτλο του 

βασιλιά που του επρόσφεραν. Όμως 

παρόλο τον τίτλο που του πρόσφεραν οι 

Ρωμαίοι, ουδέποτε μονοπωλούσε την 

εξουσία. 

Ήταν εναντίον των αυθαιρεσιών και του 

αυταρχισμού και επίστευε ότι κανένας 

νόμος δεν μπορούσε να κυριαρχήση του 

δικαίου όταν είναι πραγματικά δίκαιο. 

"Εβλεπε πάντοτε τις αρχές και μισούσε 

τις ψευδαισθήσεις. Σε όλες του δε τις απο

φάσεις προτιμούσε την δικαιοσύνη παρά 

την καλωσύνη. 

Ήξερε να προβλέπει τις ανάγκες και τα 
προβλήματα ιης Ρώμης και του λαού της 
και εσυμβούλευε τους Ρωμαίους να σκέ

φτονται περισσότερο το αύριο και το 

μεθαύριο παρά το σήμερα. 

Ανάμεσα στις πολιτικές και κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις που έκαμε ήταν να αυξήση 
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τον αριθμό των μελών της συγκλήτου γιο 

να δώση μεγαλύτερη aντιπροσωπευτικό

τητα, να δώση Ρωμωκή ιθαγένεια σε όλους 

τους λαούς της Ρωμωκής Αυτοκρατορίας 

είτε αυτοί ευρίσκοντο στην Ευρώπη ή την 

Ασία ή την Αφρική και να βελτιώσει το 

Ρωμα'ίκό Δίκαιο. Επίσης περιέκοψε τα προ

νόμια των ευγενών, καταπολέμησε την 

ανεργία, ανάθεσε στον αστρονόμο Σωσι

γένη τον Αλεξανδρέα να μεταρρυθμίσει το 

ημερόλογιο, αποκατέστησε την Κλεοπά·· 

τρα στον θρόνο για να σταματήσει η ανατα

ραχή που εμάστιζε την Αίγυπτον και άλλα 

πολλά. Ανάμεσα στα μεγάλα δημόσια έργα 

που έκαμε συμπεριλαμβάνονται η κατα

σκευή δρόμων, γεφύρων, αποχετευτικών 

έργων, το σκάψιμο ενός Κορινθιακού κανα

λιού και άλλα. 

Αναμφίβολα ο Ιούλιος Καίσαρ θα μπο

ρούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα 

εάν έμενε στη ζωή ακόμη λίγα χρόνια. 

Όμως την 15ην Μαρτίου του 44 π .Χ. και ενώ 
παρακολουθούσε τις εργασίες της Συγ-
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Συνέχεια από 84 σελίδα 

κλήτuυ ο Βρούτος και ο Κάσσιος ώρμησαν 

κατά πάνω του και τον σκότωσαν. Με αυτόν 

δε τοv τρόπο έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο 

ενός ανθρώπου που έζησε για τον Ευρω

παϊκό πολιτισμό και πέθανε για την κοινω

νική δικαιοσύνη. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι ο Ιούλιος Καίσαρ έζησε μια ζωή 

γεμάτη περιπέτειες που στήριζαν όμως το 

μεγαλείο της Ρώμης. 

Για τον μεγάλον αυτόν άνδρα ασχολήθη

καν ανά τους αιώνες διάφοροι ιmορικοί 

λόγιοι. Ανάμεσα τους ο Βρεττανός Σιαιξ

πήρος, ο Ιταλός ποιητής Δάντης και άλλοι 

πολλοί. Όπως είναι γνωστό ο τελευταίος 
τον aποθεώνει κυριολεκτικά στο έργο του 

θεία Κωμωδία όταν τοποθετεί τον Βρούτο 

και τον Κάσσιο μαζί με τον Ιούδα τον Ισκα

ριώτη στο κέv-φο της κόλασης, γιατί και οι 

τρεις, όπως λέγει, έκαμαν στην ανθρωπό

τητα μας τα πιο μεγάλα κακά. 

Α. Μ. Δημητριάδης. 

γιατί το δίκαιο ως γνωστό, είναι πάντα δικό μου. 

Φύγε λοιπόν ευγενικά και ζήτησε συγνώμη 

γιατί αυτά που έκανες είναι γνωστά στον κόσμο. 

Γιατί αυτή την εποχή του εικοστού αιώνα 

τ' ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι πιάσε πάρε. 

Άντε πασά μου δεν μπορώ και δεν αντέχω άλλο 

λευτέρωσε την Κύπρο μου την Άγια θυγατέρα. 

Γιατί δίχως αυτή προσΒάλλονται κληρονομιές αιώνων 

και Ιστορία πανάκριΒη που οδηγά τον κόσμο. 

Α.Γ. ΜΟΥΣΚΟΣ 




