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Α. Δ. ΡΙΖΑΚΗΣ 
Δ/ντής 'Ερευνών ΚΕΡΑ/EIE 

ΡΩΜΑΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ* 

Ή Ρωμαϊκή επέκταση στην ανατολή εξακολουθεί, ακόμα και σήμερα, 

να είναι ενα από τα πλέον προσφιλή θέματα τής σύγχρονης ιστοριογραφίας. 

Ή αλήθεια είναι οτι οί ειδικοί δείχνουν μια καταφανή προτίμηση στις 

πολιτικές και πολιτιστικές επιπτώσεις τής ρωμαϊκής κατακτήσεως του ελ

ληνικού κόσμου ενώ παραμελούν ή θέτουν σε δεύτερη μοϊρα τήν οικονομική 

διάσταση της και τις κοινωνικές συνέπειες στην καθημερινή ζωή τών κατοί

κων των πόλεων1. Τέλος οί προσπάθειες αναλύσεως τών οικονομικών δεδομέ

νων πού δημιούργησε ή κατάκτηση και ή ένταξη τών περιοχών στο ρωμαϊκό 

πολιτικο-οίκονομικο σύστημα στηρίζονται πολύ συχνά στις φιλολογικές 

πηγές και δεν αποφεύγουν και τις αδυναμίες τους2. 

Ι. Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. 

Α. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 

α. Ή Πελοπόννησος και ή αυτοκρατορική ιδεολογία 

Είναι γνωστό οτι ή Πελοπόννησος απολαύει μιας ιδιαίτερης εκτιμή

σεως άπο τους Ρωμαίους, τής αυτοκρατορικής ιδιαίτερα εποχής. Το κύρος 

1. Στη βιβλιογραφία πού παραθέτει ή Alcock 1989a, 5 ύποσ. 1 και 6 ύποσ. 3 πρέπει 
να προστεθούν δύο πρόσφατα σημαντικά έργα: E. S. Gru en, The Hellenistic World and 
the Coming of Rome, vol. I-II (London 1984) passim. J . L. F e r r a r y , "Rome, les Balcans, 
la Grèce et l'Orient", στο έργο του C. Ν i co let, Rome et la conquête du monde méditer-
rannéen II (Paris 1978), 729-788 και τοϋ ί δ ι ο υ , Hellénisme et Rome. Aspects idéologiques 
de la conquête romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à la 
guerre contre Mithridate, BEFAR 271 (Rome 1988). 

2. Πρβ. M. Rostovtzeff, The Social and Economie History of the Hellenistic 
World (Oxford 1941). Τ ο ΰ ι δ ι ο υ , The Social and Economic History of the Roman Empire 
(Oxford 1957). J . Day, An Economic History of Athens under Roman Domination (New 
York 1942). U. K a h r s t e d t , Das wirtschaftliche Gesicht Griechenlands in der Kaiserzeit 
(Bern 1954) και τέλος M. H. C r a w f o r d , "Rome and the Greek World", Economic 
History Review 30 (1977), 42-43. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τ. Α' 28 



434 Ά . Δ. Ριζάκη 

αυτό της Πελοποννήσου προέρχεται άπο την πόλη της Σπάρτης, την φιλική 

της πολιτική κατά τους τελευταίους πολέμους και κυρίως το πνεύμα τών 

θεσμών της3. Ή 'Αρκαδία αποτελεί το δεύτερο πόλο έλξεως και αναφοράς 

τών Ρωμαίων στην Πελοπόννησο και δεν είναι τυχαίο οτι αυτή, ακριβώς, 

τήν περίοδο γεννιέται ô μϋθος μιας βουκολικής 'Αρκαδίας πού καλλιεργεί 

τή νοσταλγία τών κατοίκων τών μεγαλουπόλεων, όπως ή Ρώμη, για μια 

επιστροφή στις πηγές της απλής, φυσικής ζωής. 

Ή υψηλή θέση στην οποία τοποθετεί ή παιδεία και ή ιδεολογία τής 

Αυτοκρατορίας τήν Πελοπόννησο δέν αποκρύπτει ωστόσο άπο τους συγ

γραφείς τή θλιβερή σύγχρονη πραγματικότητα. ' Η φιλολογία τής περιόδου 

κινείται γύρω άπο τους εξής δύο τόπους: 1. τή δημογραφική κρίση και τήν 

παρακμή τών πόλεων και 2. τήν ερήμωση τής υπαίθρου και τήν εγκατάλειψη 

τής γης4. 

β. Ή παρακμή τών πόλεων 

1. Οί αρχαίοι ιστορικοί, στο σύνολο τους σχεδόν, άπο τον Πολύβιο και 

τον Στράβωνα ως τον Πλούταρχο και τον Δίωνα τον Χρυσόστομο δίνουν μια 

πολύ απαισιόδοξη εικόνα για τήν Πελοπόννησο τόσο κατά τήν ύστερη ελ

ληνιστική εποχή οσο και κατά τήν πρώιμη αυτοκρατορική. Ό Πολύβιος, 

(36.17, 5-9) αναφερόμενος στην περίοδο πού έπηκολούθησε μετά τον άτυχο 

αχαϊκό πόλεμο και τήν καταστροφή τής Κορίνθου το 146 π.Χ., αποδίδει'τή 

δημογραφική αιμορραγία σε ηθικές αδυναμίες τών 'Ελλήνων τής εποχής 

του, όπως ή ματαιοδοξία και ή υπερβολική αγάπη τής εύκολης ζωής και τών 

υλικών αγαθών. Σέ αυτές αποδίδει τή χαμηλή γεννητικότητα και τή δημο

γραφική κρίση τών οποίων επακόλουθα είναι ή παρακμή τών πόλεων και ή 

ερήμωση τής υπαίθρου πού συνεπάγεται τήν εγκατάλειψη τών γαιών. " Η 

3. Ή Σπάρτη και ή Μαντινεία ήταν άπο τις μόνες πόλεις τής Πελοποννήσου πού 
συντάχτηκαν με τον Αύγουστο στο "Ακτιον Cartledge — Spawforth 1989, 99 κέξ. "Ο 
παραλληλισμός ανάμεσα στους θεσμούς της καί αυτούς τής Ρώμης είχε ήδη γίνει άπό τον 
Πολύβιο καί ó Στράβων (ΙΧ.2, 39 = C 414· πρβ. Baladié 1980, 294) δέν παραλείπει να 
σημείωση δτι ή εκτίμηση τών Ρωμαίων προς τους Σπαρτιάτες οφείλεται στην «τής πολι
τείας άρετήν». ' Η ιδεολογία τής αυτοκρατορίας έβρισκε στην προσπάθεια τής Σπάρτης να 
άποκαταστήση τό κύρος τών αρχαίων θεσμών του Λυκούργου τήν ακριβή καί παράλληλη 
αναφορά τής ανάλογης προσπάθειας τοϋ Αυγούστου να άφυπνίση τήν παραδοσιακή πολε
μική αρετή καί πειθαρχία τών Ρωμαίων, πρβ. R. Syme, Le révolution romaine (Paris 
1967), 300; Baladié 1980, 293-294. 

4. Πρβ. L. G a l l o , "Recenti studi di demografia greca (1971-1978)", Ann Pisa, Ser. 
3.9 (1979), 1571-1646 καί τοϋ ίδιου "Popolosità è scarsità: contributo allo studio di un 
topos", Ann Pisa, Ser. 3.10 (1980), 1233-1270. 
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κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δραματική στην ύστερη ελληνιστική εποχή 

(Κικέρων, Flac. 16. 62-64 και του ιδ., Ad. Farn. 4.5, 4). 

2. * Η εικόνα του Στράβωνος, πού γράφει ενα αιώνα αργότερα, στα χρό

νια της βασιλείας του Αύγουστου, είναι ακόμα πιο χαρακτηριστική. Ή 

ελλαδική γενικά χερσόννησος εμφανίζεται ώς το μοναδικό μελανό σημείο 

μέσα στο πανόραμα του αρχαίου κόσμου πού παρέχει ή γεωγραφία του. Ή 

εικόνα του γενικού μαρασμού και της παρακμής γίνεται εντονότερη Οταν 

συγκρίνεται με τις σφύζουσες άπό ζωή και πλούτο περιοχές, όπως ή Μ. 

'Ασία και ή 'Ιταλία για τις όποιες αφιερώνει εκτενή και θαυμαστικά σχό

λια. 

"Οσον άφορα στην Πελοπόννησο αυτή ή απαισιόδοξη νότα είναι ιδιαί

τερα αισθητή στα χωρία πού αναφέρονται σε περιοχές πού υπήρξαν ιδιαίτε

ρα «εύανδροι» κατά τό παρελθόν (πρβ. Στραβ. 8.8, 1; 8.4.11; 9.2, 25). Ή 

Μεσσηνία είναι σχεδόν «έρημος ανδρών» άλλα και στή Λακωνία δεν απομέ

νουν εκτός άπό τή Σπάρτη παρά μόνο τριάντα μικρά πολίσματα ενώ στο 

παρελθόν ήταν εκατό [8.4, 11 = C 362: και ή Λακωνική λιπανδρεϊ, κρινομένη 

προς την πάλαιαν εύανδρίαν...]. Ή 'Αρκαδία επίσης παρουσιάζεται ώς μία 

«έρημος περιοχή». Μια σειρά λαμπρών πόλεων αφανίστηκαν και «ή ούκέτ' 

είσιν ή μόλις αυτών ίχνη φαίνεται και σημεία» [8.8, 2 = C 388]. Τό κωμικόν, 

κατά τον Στράβωνα (8.8, 1 = C 388), είναι ότι και αυτή ακόμα ή Μεγαλόπο

λις, παρά τον συνοικισμό, κατά το παρελθόν, τών γύρω κωμών είναι έρημος: 

«ερημία μεγάλη 'στιν ή Μεγάλη πόλις». Ή εικόνα δεν είναι διαφορετική 

για τις υπόλοιπες περιοχές. 

3. Ή παρακμή τών πόλεων της 'Ελλάδος παραμένει κοινός φιλολογι

κός τόπος και στους συγγραφείς τής πρώιμης αυτοκρατορικής εποχής. Τό 

διάγγελμα τοΰ Νέρωνα στην Κόρινθο στον όποιο ανήγγειλε τήν ελευθερία 

και άνεισφορία τών πόλεων τής Πελοποννήσου είναι'ίσως ή πιο χαρακτηρι

στική περίπτωση5. 'Ωστόσο ή μαρτυρία τοΰ Δίωνος Χρυσοστόμου ειδικά 

για τήν Πελοπόννησο, μια γενιά αργότερα, δεν μπορεί να θεωρηθή ώς φιλο

λογική κοινοτυπία (Λογ. 7 και 33.25). ' Ο συγγραφέας, εξορισμένος άπό τον 

Δομιτιανό γύριζε άπό πόλη σε πόλη για να ξεχάση τή δυστυχία του. Κατευ

θυνόμενος στην 'Ολυμπία άπό ενα πολύ κακό δρόμο πού ακολουθούσε τις 

ακτές τοΰ Λάδωνος χάθηκε σε μια δασώδη και έρημη περιοχή δπου δε συναν

τούσε ψυχή παρά μόνο μερικούς κυνηγούς και βοσκούς. Μετά άπό μια περι

πλάνηση περισσότερων ωρών συνάντησε μια γριά κάπως παράξενη, σαν 

μάγισσα, πού τοΰ προεϊπε τό μέλλον (Λογ. 1, 51-55). 

5. IG VII, 2712. Πρβ. Ε. Mary S mall wo od, Documents Illustrating the Principa-
tes of Gaius, Claudius and Nero (Cambridge 1967) no 64. J . H. Oliver, "Epaminondas of 
Acraephia", GRBS 12 (1971), 221-237. 
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4. Ή εικόνα δεν είναι διαφορετική στον Πλούταρχο (De Dei. Orac 

423F - 414A), στον Σενέκα [ Έπιστ. 14.3 (91),10] και ιδιαίτερα στον Παυσα

νία πού αναφέρει σχεδόν παντού στην Πελοπόννησο χωριά εγκαταλελειμμέ

να, κατεστραμμένους ναούς και κάθε είδους ερείπια, σημάδια μιας βαθιάς 

και φανερής παρακμής6. 

γ. Ή εγκατάλειψη της γης και ή ερήμωση της υπαίθρου 

1. Ή ερήμωση τής υπαίθρου και ή εγκατάλειψη τής γής εμφανίζεται 

συνήθως ώς συνακόλουθη συνέπεια τής δημογραφικής κρίσης και τοΰ κλί

ματος τής «ευζωίας» στον Πολύβιο (36. 37, 5). Παρόμοιες είναι και οί διαπι

στώσεις τών υπόλοιπων ιστορικών. ' Ο «έρημος τόπος» είναι άπό τα προσφι

λέστερα θέματα όλης τής αυτοκρατορικής φιλολογίας, ιδιαίτερα διαδεδομέ

νο στή γεωγραφία τοΰ Στράβωνος7. ' Η λειψανδρία στην εύφορη λεκάνη τοΰ 

Πείρου και τή πεδινή ζώνη πού διασχίζει ó Λάρισος οδηγεί τον Πομπήιο να 

έγκαταστήση στην περιοχή ένα μέρος άπό τους νικηθέντες πειρατές το 67 

π.Χ.8. Ή κατάσταση δεν είναι καλύτερη στην 'Αρκαδία. Ή ερήμωση τής 

υπαίθρου έχει βαθύτερες εδώ ρίζες και ανάγεται άπό τον Στράβωνα (8.8 1 = C 

388) στον υποχρεωτικό συνοικισμό τής Μεγαλοπόλεως: «την τε χώραν οί 

γεωργήσαντες έκλελοίπασιν εξ εκείνων ετι τών χρόνων». ' Ο Δίων ò Χρυσό

στομος (Ι, 51-52) αναφέρεται στην ερήμωση τής υπαίθρου στην κοιλάδα τοΰ 

Λάδωνος και στην απουσία οργανωμένων οικισμών ή καλλιεργειών. ' Ανά

λογη φαίνεται πώς είναι ή εικόνα τής υπαίθρου τής Μεσσηνίας και αυτή τής 

Λακωνίας (8.4, 11 = C 362), σε σημείο πού ó γεωγράφος να θεωρή υπερβολι

κή τή θέση πού παραχωρεί, στην Μεσσηνία κυρίως, στο σύνολο τής γεω

γραφίας τής Πελοποννήσου. 

Β. Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Στηριζόμενοι στις μαρτυρίες αυτές οί σύγχρονοι ιστορικοί κατέλη

ξαν στή διαπίστωση 1. οτι τό φαινόμενο τής δημογραφικής κρίσεως έχει μια 

διάρκεια πού εκτείνεται σε περισσότερους αιώνες και τό ερμήνευσαν ώς ένα 

"mal profond" πού άγγιξε τις ρίζες του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού 

κόσμου9. Τό ερώτημα πού γεννάται είναι πρώτον κατά πόσον αυτή ή εικόνα 

τής υπαίθρου πού σκιαγραφοΰν οί πηγές είναι αντικειμενική και δεύτερον άν 

6. Για τίς πηγές αυτές βλ. Ν. P e t r o c h e i l o s , Roman Attitudes to the Greeks 
(Athens 1974). 

7. Για την ερμηνεία τών δρων έρημος κλπ. βλ. Baladié 1980, 311 κεξ. Πρβλ. και τίς 
μελέτες τών L. Gallo πού παρατέθηκαν στην ύποσ. 4. 

8. Στραβ. 8.7, 5· πρβ. Ριζάκης 1990, 330. 
9. Rostovtzeff 1941, 623· πρβ. Alcock 1989b, 107. 
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το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε κοινωνικά αίτια, όπως για παράδειγμα ή 

υπερβολική συγκέντρωση της γης και ή συνεπακόλουθη εξαφάνιση τών 

μικροϊδιοκτητών ή απλώς είναι συνέπεια της δημογραφικής κρίσεως (Βλ. 

Bailadle, 1980, 328 ύποσ. 180), πού προκλήθηκε ενδεχομένως καί άπο άλλες 

αιτίες. 

2. Το φαινόμενο τής υπερβολικής συγκεντρώσεως γής είναι παλαιό 

στην Πελοπόννησο καί ήταν ήδη ιδιαίτερα έντονο στην περίοδο πού προη

γήθηκε τής ρωμαϊκής κατακτήσεως στον 2ο π.Χ. αιώνα. ' Η αντίθεση ανά

μεσα στους «έχοντας» καί τους «μή έχοντας» είναι ιδιαίτερα έντονη στους 

κόλπους τών περισσότερων πόλεων τής Πελοποννήσου πού ανήκουν στην 

'Αχαϊκή Συμπολιτεία καί οί γνωστές διεκδικήσεις «γής αναδασμός» καί 

«χρεών αποκοπή» οδήγησαν συχνά σε ανοιχτή σύγκρουση τις αντίπαλες 

κοινωνικές τάξεις10. Ή ηγετική ομάδα τής συντηρητικής πτέρυγας τής Συμ

πολιτείας προσπάθησε κάθε φορά να εκτόνωση τήν κοινωνική κρίση στο 

εσωτερικό τών πόλεων μέ κάθε τρόπο καί σε περιπτώσεις, δπως αυτή τής 

Σπάρτης για παράδειγμα, αναζήτησε τή βοήθεια καί επέμβαση εξωτερικών 

δυνάμεων, στην αρχή τής Μακεδονίας καί αργότερα τής Ρώμης. Ή στρατι

ωτική επέμβαση τής Ρώμης το 146 π.Χ. φαίνεται πώς έθεσε οριστικό τέρμα 

στις λαϊκές διεκδικήσεις11. 

3. ' Η ρωμαϊκή κατάκτηση δεν ανέκοψε αυτή τήν τάση συγκεντρώσεως 

τής γής. ' Η προτίμηση τής Ρώμης προς τίς εύπορες κοινωνικές τάξεις, «τους 

έχοντες», πού είχε καί πρακτικά έκδηλωθή άπό τον δεύτερο κιόλας μακεδό

νικο πόλεμο εφαρμόζεται τώρα μέ τον πιο άμεσο τρόπο μετά το 146 π.Χ. μέ 

τήν επιβολή πολιτευμάτων μέ τιμοκρατικό χαρακτήρα. Ή πολιτική αυτή 

τών Ρωμαίων δέν είναι τυχαία καί χρησιμοποιείται σαν ό αποφασιστικότε

ρος μηχανισμός επιβολής καί κυριαρχίας άλλα συγχρόνως καί δημιουργίας 

μιας «αρμονίας συμφερόντων» ανάμεσα στην τοπική αριστοκρατία τών πό

λεων καί τή ρωμαϊκή ηγετική τάξη. 

4. Αυτή ή πολιτική ενίσχυση τής τοπικής ολιγαρχίας είχε ως αποτέλε

σμα τήν μεγαλύτερη έμφαση τών διαχωριστικών κοινωνικών, νομικών καί 

πολιτικών ορίων ανάμεσα στους «έχοντες» καί τους «μή έχοντες»· οί μικροϊ

διοκτήτες —πού συγκροτούσαν άλλοτε τον πυρήνα του στρατού τής πόλεως 

καί αποτελούσαν ώς έκ τούτου ισχυρή δύναμη πολιτικής καί κοινωνικής 

πιέσεως— βρίσκονται εντελώς στο περιθώριο τών νέων πολιτικών καί οίκο-

νομικο-κοινωνικών εξελίξεων. Ή καταστροφή τών μικρών καλλιεργητών 

10. Πρβ. G.E.M. de Ste. Croix, The Class-struggle in the Ancient Greek World (1981), 
Appendice IV, 523-529 καί κυρίως J . Briscoe, Past and Present 36 (1967), 15-19 = M. 
Finlay (έκδ.), Studies in Ancient Society, (1976), 69-73. 

11. Πρβ. Alcock 1989a, 6-7 καί ύποσ. 4 μέ όλη τήν προγενέστερη βιβλιογραφία. 
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διευκολύνθηκε και από πολλά άλλα έμμεσα και τυχαία γεγονότα. Κανείς δεν 

αρνείται για παράδειγμα την καταστροφική επίδραση των εμφυλίων πολέ

μων στην μικροϊδιοκτησία και τις γενικότερες και βαθύτερες επιπτώσεις 

τους στην δημογραφική και κοινωνική Ισορροπία. Οί πόλεις της Πελοπον

νήσου φαίνεται πώς δοκιμάστηκαν περισσότερο άπό τους πειρατές και τα 

ρωμαϊκά στρατεύματα πού εστάλησαν για να εξολοθρεύσουν τήν πειρατεία 

(Baladié 1980, 308-309) και κυρίως άπό τήν εκστρατεία τοϋ Μ. Antonius 

Creticus εναντίον της κρητικής πειρατείας. Οί καταχρήσεις και καταστρο

φές σέ βάρος των πόλεων δέν ήταν μικρότερες κατά τή διάρκεια του δευτέ

ρου εμφυλίου πολέμου ώς το "Ακτιον12. 

5. 'Αρνητική για τή μικροϊδιοκτησία υπήρξε σίγουρα ή εγκατάσταση 

στις περισσότερες πόλεις της Πελοποννήσου Ρωμαίων καί ' Ιταλών negotia

tors πού ήταν έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τή δυστυχία τών ατόμων και τών 

πόλεων13. Το παράδειγμα τών Cloatii στο Γύθειον είναι 'ίσως το πιο χαρα

κτηριστικό14. Οί επιγραφές δέν αναφέρουν φυσικά αν οί negotiators τών 

πόλεων τής Πελοποννήσου έκαναν επενδύσεις στή γη. 'Εξίσου δύσκολο 

είναι να άποφανθή κανείς αν οί μεγάλες εκτάσεις πού ήταν, κατά τον Στρά

βωνα, ακαλλιέργητες και έχρησιμοποιοϋντο ώς τόποι βοσκής άνηκαν σέ 

Ρωμαίους ή "Ελληνες ιδιοκτήτες. 

6. ' Η συγκέντρωση πάντως μεγάλων εκτάσεων γης είναι αδιαμφισβή

τητη στή νότια Πελοπόννησο. Δύο επιγραφές τής Μεσσήνης, πού σχολιά

στηκαν μέ υποδειγματικό τρόπο άπό τον Ad. Wilhelm15, κάνουν λόγο για ένα 

φόρο τής έγγειας ιδιοκτησίας, τή γνωστή «ώκτόβολο εισφορά». 'Ανάμεσα 

στους ιδιοκτήτες γης πού αναφέρονται πολλοί είναι ρωμαίοι πού ασφαλώς 

θα εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πολύ νωρίτερα άπό τις αρχές τοϋ Ιου μ.Χ. 

αι. πού χρονολογούνται τα κείμενα16. Πολλοί Ρωμαίοι εγκαταστημένοι στην 

Μεσσήνη μαζί μέ Μεσσήνιους πολίτες εικονίζονται σέ ένα ψήφισμα τών 

12. Πρβ. τήν αθρόα εμφάνιση ευεργετών σέ διάφορες πόλεις δπως το Γύθειον, τα 
Μέθανα, ή 'Επίδαυρος ή ή Μαντινεία: Baladié 1980, 309-310. 

13. Πρβ. Η a 1 ζ fe 1 d, Les trafiquants italiens dans l'Orient hellénique (Paris 1919). * H 
νεότερη βιβλιογραφία είναι συγκεντρωμένη άπό τον Baladié 1980, 327-328 καί κυρίως τήν 
Alcock 1989a, 8 καί ύποσ. 

14. Πρβ. Chr. Le Roy, Ktema 3 (1978) 261-266. 

15. "Urkunden aus Messene", JÖAI 17, 1914, 1-120* πρβ. Baladié 1980, 193 καί 328· 
Κ. H o p k i n s , 'Taxes and Trade in the Roman Empire", JRS 70 (1986), 101-125. 

16. A. G i o ν a n n i n i, Rome et la circulation monétaire en Grèce au Ile siècle avant 
Jésus-Christ (Bassel 1978), 115-122. Πρβ. Bailadle 1980, 328. Κ. H o p k i n s , δπ. π., 121 n. 
59 καί Alcock 1989a, 8 ύποσ. 9 δπου καί άλλες χρήσιμες παραπομπές. Ό Α. Wilhelm 
τοποθετούσε τα κείμενα γύρω στο 100 π.Χ. 
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χρόνων του Αύγουστου να καταβάλουν ικανά ποσά για την ανοικοδόμηση 

κτισμάτων της πόλεως μετά άπο την περίοδο καταστροφών . 

7. Είδαμε πώς στη Μεσσήνη μαζί με τους Ρωμαίους υπάρχουν και "Ελ

ληνες πλούσιοι μεγαλοϊδιοκτήτες γης. Το παράδειγμα δεν είναι μοναδικό, 

Ό Λύσων, φίλος και έμπιστος του Κικέρωνος στην Πάτρα, κατά βάλλει με 

τη βοήθεια του ρήτορος υπεράνθρωπες προσπάθειες στη Ρώμη (το 45 π.Χ.), 

στο περιβάλλον του Καίσαρος, και επιτυγχάνει να μη θιγή ή περιουσία του 

και τα συμφέροντα του πού προφανώς κινδύνευαν άπο τα σχέδια αποικισμού 

του δικτάτορος στην περιοχή1 8. 'Ωστόσο το εκπληκτικότερο παράδειγμα 

"Ελληνος μεγαλογαιοκτήμονός είναι αυτό τοΰ Σπαρτιάτη Εύρυκλή τον 

όποιον ό Αύγουστος αντάμειψε για τις υπηρεσίες του χαρίζοντας του ένα 

ολόκληρο νησί, τα Κύθηρα19. 

8. Συνοψίζοντας μπορεί να υποστήριξη κανείς οτι οί φιλολογικές και 

επιγραφικές πηγές μαρτυρούν τήν περαιτέρω ενίσχυση, μετά τη ρωμαϊκή 

κατάκτηση, τοΰ φαινομένου της μεγαλοϊδιοκτησίας σέ βάρος τών μικροϊ

διοκτητών γής. Ή επένδυση σέ γη έκ μέρους πλουσίων Ρωμαίων μαρτυρεΐ-

ται ασφαλώς, άλλα δέν φαίνεται να έχη τήν έκταση και τήν σπουδαιότητα 

πού γνωρίζει το φαινόμενο σέ άλλες περιοχές. Ό κύριος φορέας τής συγ

κροτήσεως μεγάλων περιουσιών φαίνεται πώς είναι αυτοί οί εκπρόσωποι τής 

τοπικής αριστοκρατίας τών πόλεων πού κατάφεραν να αναπτύξουν δεσμούς 

μέ πλούσιους και επιφανείς Ρωμαίους ή το αυτοκρατορικό περιβάλλον. 

II. ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Α. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

1. "Αν ή ρωμαϊκή πολιτική απέναντι στις ελληνικές πόλεις ήταν, κατά 

τή διάρκεια τής δημοκρατικής περιόδου, σύμφωνα μέ τήν επιτυχή διατύπω

ση ενός σύγχρονου ιστορικού «intrussive rather than interventionist» (Alcock 

1989a, 33 και 1989b, 124) ή αρχή αυτή δέ φαίνεται να έχη τήν ίδια ισχύ καί 

στα αυτοκρατορικά χρόνια. Ή Ρώμη προβαίνει για πρώτη φορά σέ μια 

17. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Πρακτικά 1959 [1965], 170-173· πρβ. Bull Epigr. 1966, 200, 
Balladié 1980, 327 καθώς καί τήν νεότερη μελέτη του L. M i g e o t t e , "Réparation de 
monuments publics à Messene", BCH 109 (1985) 597-607· παρόμοια κείμενα απαντούν καί 
σέ λίγο μεταγενέστερες επιγραφές τής Μεσσήνης. Πρβ. L. M i g e o t t e , οπ.π., 607 ύποσ. 
41. 

18. Ρ ι ζ ά κ η ς 1990, 331-333. 

19. Πρβ. τό παράδειγμα τής Κεφαλληνίας πού δόθηκε ως δωρεά άπο τον Καίσαρα 
στον C. Antonius, θείο του Μ. Antonius. 'Επιγραφικές μαρτυρίες αφήνουν να έννοηθή οτι 
ό Εύρυκλής διέθετε καί άλλες εκτάσεις γής στή νότιο Πελοπόννησο (Balladié 1980, 329-
330). 
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μεγάλης κλίμακας χωροταξική και διοικητική αναδιοργάνωση με σκοπό τή 

βελτίωση της επαρχιακής διοικήσεως για τον καλύτερο έλεγχο, εκμετάλ

λευση και ένταξη τών ' Επαρχιών στο ρωμαϊκό πολιτικο-οικονομικο σύστη

μα. Ή προσπάθεια αυτή στηρίχτηκε σε δύο στοιχεία: στην τοπική αυτονο

μία και τον κεντρικό έλεγχο20. 

' Η αυτοκρατορική πολιτική ευνοεί τήν ανάπτυξη μεγάλων διοικητικών 

και οικονομικών κέντρων πού αποτελούν και τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα 

στις μικρές πόλεις και τήν κεντρική εξουσία. Πολλές παλιές πόλεις χάνουν 

τήν αυτονομία τους και προσαρτώνται σέ μεγαλύτερα γειτονικά κέντρα, άλ

λες εξαφανίζονται σταδιακά καθώς δέν είναι πλέον ικανές να ανταποκριθούν 

στις νέες συνθήκες. ' Η εικόνα αυτή τής παρακμής και εξαφανίσεως δεκάδων 

μικρών κέντρων είναι εμφανής στις πηγές τής περιόδου (Rostovtzeff 1957, 

254; Larsen 1938, 465-467; Baladié 1980, 307-321) καί σέ ορισμένες περιοχές 

επιβεβαιώνεται άπο τα αποτελέσματα τής επιφανειακής αρχαιολογικής 

έρευνας (Alcock 1989b, 105). Με μεγαλύτερη ίσως έμφαση εμφανίζονται τα 

παραπάνω φαινόμενα στο πλαίσιο τών αποικιών. Το γεγονός αυτό οδήγησε 

στην ανατροπή τής παραδοσιακής Ισορροπίας και ιεραρχίας οχι μόνον στον 

αστικό χώρο άλλα καί στην ύπαιθρο οπού συντελέστηκαν επαναστατικές 

αλλαγές με τήν αναδιοργάνωση τών παραδοσιακών σχέσεων ιδιοκτησίας, 

εκμεταλλεύσεως καί παραγωγής καί τέλος τήν εισαγωγή καινοτομιών τόσο 

στο είδος δσο καί στον τρόπο τής γεωργικής εκμεταλλεύσεως. 

2. "Αν ρίξη κανείς μια ματιά στον πολιτικό χάρτη τής Πελοποννήσου, 

αυτή τήν περίοδο, θα διαπίστωση οτι, πράγματι, λειτουργούν ελάχιστα πο-

λιτικο-διοικητικά κέντρα άπο τα όποια ξεχωρίζουν τέσσερις σχεδόν κολοσ

σοί: ή Πάτρα, ή Κόρινθος, ή Σπάρτη καί το "Αργός2 1. ' Η έκταση τών πόλε

ων αυτών, όπως διαπιστώνεται άπο τις ανασκαφές, δείχνει τήν πρωτοφανή 

πληθυσμιακή τους ανάπτυξη2 2 καί ή έκταση τόσο τοΰ αστικού ιστού όσον 

καί τής χώρας πού εκμεταλλεύονται δέν έχουν καμιά σχέση μέ τα μέσα 

μεγέθη τών ελληνικών πόλεων. Τα πελώρια έργα, κτίρια, αγορές, θέατρα, 

ώδεϊα, αμφιθέατρα, γέφυρες, υδραγωγεία23 είναι άψευδείς μάρτυρες καί τοΰ 

20. S . R i c c o b o n o , "Le civitates nelF unità dell'impero romano: autonomie locali e 
politica del territorio. La città antica come fatto di cultura". Atti del Convegno di Como e 
Bellaggio 1979 (Como 1983), 215. 

21. Pierart, 159-161. Για τή Σπάρτη βλ. Cartledge — Spawforth 1989, 174-175. 
22. Πρβ. Alcock 1989b, 116: σύγκριση ανάμεσα στην Κόρινθο καί μερικά παραδο

σιακά αστικά κέντρα. 
23. Για τήν Κόρινθο, βλ. J . Wiseman, "Corinth and Rome I: 228 B.C. -A.D. 267", 

ANRW II 7.1, 509-532. Για τή Σπάρτη Cartledge — Spawforth 1989, Appendix I, 216-225 
(βιβλιογραφία). Για τήν Πάτρα, Ι. Π α π α π ο σ τ ό λ ο υ , «Θέματα τοπογραφίας καί πολεο-
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οικονομικού τους μεγαλείου πού αποκαλύπτεται και από άλλες ποικίλες 
πηγές. Κανείς δεν αμφιβάλλει οτι ή δημογραφική και οικονομική συγκέν
τρωση υπαγορεύτηκε και ενισχύθηκε, με κάθε τρόπο άπο τήν κεντρική 
εξουσία. Για να αύξηθή ό πληθυσμός ορισμένων κέντρων (δπως ή Πάτρα) ό 
Αύγουστος προέβη σέ υποχρεωτικό συνοικισμό των γύρω κωμών (Παυσ. 
7.18, 7). ' Η συγκέντρωση πληθυσμών γενικώς στα αστικά κέντρα, ή αστυφι
λία, ενισχύθηκε στην επόμενη περίοδο και άπο τήν φυσική έλξη πού ασκού
σαν αυτά στις ανώτερες τάξεις τών μικρών πόλεων άλλα και στις εξαθλιωμέ
νες μάζες τών χωρικών, στις όποιες μπορούσαν να προσφέρουν πολλές ευ
καιρίες απασχολήσεως, ιδιαίτερα μετά τήν οικονομική και κοινωνική πα
ρακμή και περιθωριοποίηση τους24. 

3. Ή νέα αυτή Ισορροπία οδήγησε σταδιακά στην απορρόφηση τών 
μικρότερων περιφερειακών κέντρων πού έχασαν και τον χαρακτήρα τής 
πόλεως ή μεταβλήθηκαν σέ attributi τής νέας μητροπόλεως (Για τήν περί
πτωση τής προσαρτήσεως στην αποικία τής Πάτρας τών γειτονικών πόλεων 
βλ. Παυσ. 7.21, 1 και 22, 6; πρβλ. Α. Δ. Ριζάκης, « Ό Αύγουστος, ή νέα 
ρωμαϊκή τάξη και ή αποικία τής Πάτρας», στον ύπό εκτύπωση Τιμητικό 
τόμο (Π), για τον Κ. Τριαντάφυλλου). * Η ενσωμάτωση γειτονικών πόλεων, 
κωμών ή περιοχών δεν χαρακτηρίζει μόνο τις αποικίες. Ή ίδια τάση, χάρις 
στην αυτοκρατορική εποχή, διατυπώνεται για παράδειγμα στή Σπάρτη και 
στην 'Αρκαδία. Ή πρώτη, παρόλο πού δεν πλησιάζει τα κλασσικά της όρια 
συγκαταλέγεται μαζί με τήν Κόρινθο και τήν Πάτρα στις μεγαλύτερες σέ 
έκταση πόλεις τής 'Επαρχίας τής 'Αχαΐας25. Διαθέτει μάλιστα, όπως έξαλ
λου και ή Πάτρα, και εξωτερικές κτήσεις, όπως τα Κύθηρα και ή Γαύδος στή 
νότια Κρήτη26. 

4. * Η δημιουργία υδροκεφαλικών αστικών κέντρων έδρασε ανασταλτι
κά στην ανάπτυξη τών υπαρχόντων μικρότερων οικισμών τής υπαίθρου ή 
και στην δημιουργία νεώτερων. Το γεγονός αυτό εξηγεί, σέ ορισμένες τουλά
χιστον περιπτώσεις, τήν εγκατάλειψη πολλών αγροτικών οικισμών. Στή 
Λακωνία για παράδειγμα ορισμένοι μικροί οικισμοί εξαφανίζονται αυτή τήν 
περίοδο. Στην περιφέρεια τής Δύμης και τής Πάτρας πολλοί αγροτικοί οικι
σμοί τής χώρας τών πόλεων φαίνεται δτι εγκαταλείφθηκαν στην ύστερη 
ελληνιστική και τήν πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο. Το ίδιο φαινόμενο 
παρατηρείται και στην περιφέρεια και άλλων πόλεων τής Πελοποννήσου 

δομίας τών Πατρών κατά τήν Ρωμαιοκρατία», Α. D. Rizakis (έκδ.), Achaia und Elis in 

der Antike, Akten des I. internationalen Symposiums ('Αθήνα 1991), 305-316. 

24. Alcock 1989b, 111-112· Cartledge — Spawforth 1989, 142. 

25. Cartledge — Spawforth 1989, 140 κέξ. 

26. Cartledge — Spawforth 1989, 108. Alcock, 1989b, 110. 
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αύτη την περίοδο . ' Η εγκατάλειψη των μικρών, ωστόσο, οικισμών συνο

δεύεται σε πολλές περιπτώσεις άπο το φαινόμενο της ενισχύσεως ορισμένων 

περιφερειακών αστικών ή αγροτικών κέντρων. € Η επιφανειακή αρχαιολογι

κή έρευνα σε πολλές περιοχές δείχνει οτι στην πρώιμη αυτοκρατορική επο

χή παρατηρείται ή ανάπτυξη τέτοιων πυρήνων εγκαταστάσεως, πού προσφέ

ρουν μεγαλύτερη ασφάλεια καθώς προσαρμόζονται καλύτερα στή νέα πολι

τική και οικονομική τάξη (Alcock, 1989a, 18 και 1989b, 112 και είκ. 6). 

Β. Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

α. Αγροτικοί οικισμοί και γεωργική εκμετάλλευση. Τα δεδομένα της επιφα

νειακής αρχαιολογικής έρευνας 

1. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός δτι πολλές περιοχές της Πελοπον

νήσου απετέλεσαν ή αποτελούν αντικείμενο επιφανειακών αρχαιολογικών 

ερευνών και είναι αναμφισβήτητο δτι έχουμε στή διάθεση μας, για πρώτη 

φορά, ένα πολύτιμο υλικό συγκρίσεως γεγονός πού επιτρέπει τήν καταγραφή 

τών ομοιοτήτων ή τών διαφορών στην οργάνωση του χώρου και στή χρήση 

της γης ακόμα και τις δημογραφικές συγκρίσεις. Το υλικό αυτό μπορεί να 

άξιοποιηθή καλύτερα στο μέλλον εξεταζόμενο σέ στενή συνάρτηση μέ τα 

αρχαιολογικά ευρήματα τών ανασκαφών πού παρέχουν μια πληρέστερη εικό

να της λεπτομέρειας και μια πιο αντικειμενική χρονολογική βάση. 

' Η επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα, δυστυχώς, δέν μπορεί να προσφέ-

ρη ενδείξεις οΰτε για τό μέγεθος τών άγοτικών εκμεταλλεύσεων ούτε φυσικά, 

για τό είδος τών καλλιεργούμενων καρπών. Μπορεί δμως να χρησιμοποιηθή 

για να άποτιμηθή ή έντατικότητα ή μή της εκμεταλλεύσεως επειδή είναι 

φανερό πώς ή έκταση της καλλιεργούμενης γής συνδέεται στενά μέ τις 

υπάρχουσες ανθρώπινες εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες στο αγροτι

κό περιβάλλον. 'Αντικειμενική μάλλον αξία φαίνεται να έχη ή αρχή δτι δσο 

27. Βλ. γενικά Alcock, 1989a, 22-23 ή οποία παραθέτει μερικές άπο τις παρακάτω 
μελέτες: Νότια Άργολίς: T j . Η. Van A n d e l — C. Ν. R u n n e l s , Beyond the Acropo
lis (Stanford 1987). Κορινθία (κοιλάς της Νεμέας): J . C. Wright, et. al. 'The Nemea 
Valley Archaeological Project. Preliminary Report", Hesperia 59.4 (1990) 579-659. Μεσση
νία: F. L u k e r m a n n — j ! A. M o o d y, "Nichoria and Vicinity. Settlements and Circula
tion", στο βιβλίο τών G. R a p p , J r . — S. A s c h e n b r e n n e r (έκδ.), Excavations at 
Nichoria in South-West Greece, vol. I. Site, Environs, and Techniques (Minneapolis 1978). 
'Αρκαδία: Π ί κ ο υ λ α ς 1988 passim. Βορειοδυτική 'Αχαΐα: A. D. R i za kis (έκδ.), Pay

sages d'Achaïe I. Le bassin du Peiros et la plaine occidentale (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 15, Athènes 
1992). Παραλιακή ζώνη της Πάτρας: M. P e t r o p o u l o s — A. D. Rizakis,"The Patras 
Coastal Area in Peloponnesos. Landscape and Seulement Patterns. Preliminary Report 
1989-1991", JRA 1994 (ύπο εκτύπωση). 
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μεγαλύτερος είναι ό αριθμός τών ιχνών της ανθρώπινης δραστηριότητας 

τόσο πιο έντονη είναι ή χρησιμοποίηση και ή εκμετάλλευση της γης2 8. 

2. "Εχει διαπιστωθή οτι στις περισσότερες ελληνικές περιοχές παρα

τηρείται μια επέκταση της καλλιεργήσιμης αγροτικής ζώνης κατά τήν κλα

σική καί τήν πρώιμη ελληνιστική περίοδο και οτι ή κατάσταση αυτή στα

διακά ανατρέπεται καθώς οί περισσότεροι αγροτικοί οικισμοί εγκαταλείπον

ται στην ύστερη ελληνιστική καί στην πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο. 

'Από τον κανόνα αυτό δέν φαίνεται να έξαιρήται καί ή Πελοπόννησος δπου 

ή επιφανειακή έρευνα επιβεβαιώνει το γενικό αυτό φαινόμενο σέ πολλές 

περιοχές. "Ολες οί διαθέσιμες μαρτυρίες αποκαλύπτουν μιαν άπεντατικο-

ποίηση στην αγροτική εκμετάλλευση καί παραγωγή. Ή καθολικότητα καί 

ή έκταση του φαινομένου αύτου, δηλαδή τής εγκαταλείψεως τών γαιών καί 

τών μικρών αγροτικών οικισμών, μαρτυρεί οτι δέν είναι δυνατόν να προκλή

θηκε άπο τήν επίδραση τοπικών καί εσωτερικών παραγόντων, άλλα μόνο 

κάτω άπό τήν επίδραση σημαντικών μεταρρυθμίσεων καί αλλαγών πού 

επήλθαν βίαια ή σταδιακά στον κοινωνικό καί οικονομικό χώρο. 

3. Φαίνεται, λοιπόν οτι ή ρωμαϊκή κατάκτηση, τουλάχιστον σέ μια 

πρώτη φάση πού διαρκεί ώς τήν πρώιμη αυτοκρατορική εποχή, αντί να 

λειτουργήση σαν οικονομικός μοχλός για τήν επέκταση καί αύξηση τής 

γεωργικής εκμεταλλεύσεως, λειτούργησε σαν μοχλός άνασχέσεώς της στον 

ελλαδικό τουλάχιστον χώρο. Ή εγκατάλειψη, ωστόσο, τής υπαίθρου δέν 

είναι ολοκληρωτική· σέ πολλές περιπτώσεις (π.χ. Αργολίδα) δέν φαίνεται 

να έγκαταλείπωνται οί εύφορες ζώνες καί οί οικισμοί πού είναι κοντά σέ 

αυτές άλλα οί περισσότερο άγονες καί βραχώδεις περιοχές28". Ά π ό τήν 

άλλη πλευρά, ή απουσία αγροτικών εγκαταστάσεων δέν συνεπάγεται, σέ 

όλες τουλάχιστον τίς περιπτώσεις καί εγκατάλειψη τής γης καί τής γεωργι

κής εκμεταλλεύσεως της, ιδιαίτερα κατά τήν αυτοκρατορική εποχή. "Αν 

υπήρξαν για παράδειγμα αλλαγές στο οικιστικό τοπίο καί τάσεις συγκεντρώ

σεως τών πληθυσμών σέ αστικά ή μεγάλα αγροτικά κέντρα, αυτό δέν σημαί

νει οτι ή γή εγκαταλείφθηκε στις ζώνες όπου προϋπήρχαν μικροί αγροτικοί 

οικισμοί ούτε επήλθαν αλλαγές στο καθεστώς ιδιοκτησίας τής γης. Ή με

τακίνηση για τήν καλλιέργεια τών αγρών, μερικές φορές σέ μεγάλες αποστά

σεις, δέν είναι φαινόμενο άγνωστο στον ελλαδικό χώρο (Alcock 1989a, 27 

ύποσ. 59 βιβλιογραφία). 

4. Τέλος ή παρακμή τών αγροτικών οικισμών στην ύπαιθρο τής Πελο

ποννήσου μπορεί να συνδέεται καί μέ μια αλλαγή τής πρακτικής τής αγροτι

κής εκμεταλλεύσεως πού ισχύει περισσότερο για τήν αυτοκρατορική εποχή: 

28. P. O s b o r n e , Classical Landscape with Figures (London 1987), 69-70. 

28a. T j . H. Van Andel - C. N. R u n n e l s , Beyond the Acropolis, 1987, 110-112. 
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αύτη μπορεί κατά περίπτωση να όδηγή σε μια εξειδίκευση και εντατικοποί

ηση της παραγωγής. Σε δλη την πεδιάδα της "Ηλιδος, μας λέει ό Παυσανίας, 

καλλιεργούνταν ó βύσσος, οί ίνες τοϋ οποίου χρησιμοποιούνταν κατ' απο

κλειστικότητα από την υφαντική βιομηχανία τής Πάτρας πού απασχολούσε 

ενα μεγάλο μέρος τοΰ γυναικείου πληθυσμού της2 9. 'Αντίθετα σε άλλες πε

ριοχές, όπως για παράδειγμα ή ορεινή 'Αρκαδία ή ή Λακωνία, ευνοήθηκε ή 

ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας σε βάρος τής γεωργίας και αξιοποιήθηκαν με 

αυτόν τον πιο εύκολο τρόπο οί μεγάλες ακαλλιέργητες εκτάσεις για τις 

όποιες ομιλεί με τόσο χαρακτηριστικό τρόπο ó Δίων Χρυσόστομος και ό 

Στράβων. Πολλές σύγχρονες πηγές αποκαλύπτουν μια σαφή προτίμηση των 

ανωτέρων κοινωνικών στρωμάτων ορισμένων περιοχών προς αυτού τοΰ εί

δους τή δραστηριότητα πού ασφαλώς προσέδιδε κοινωνικό κύρος στον έλ-

ληνορρωμαϊκό κόσμο. Τέλος ή άπενταντικοποίηση τής εκμεταλλεύσεως τής 

γής μπορεί να συνδέεται με τήν ανάπτυξη μεγάλων ιδιοκτησιών και με μια 

προσπάθεια αποφυγής τής φορολογίας και τής οικονομικής άφαιμάξεως άπό 

τήν κεντρική εξουσία (Alcock 1989a, 27-28). 

β. Ή πρόοδος των ρωμαϊκών κτηματογραφήσεων 

1. Ή νέα ρωμαϊκή πολιτική, παράλληλα με τα πάσης φύσεως διοικητι

κά μέτρα, επιδιώκει να αναδιοργάνωση και τον αγροτικό χώρο τών πόλεων 

μέσα σε νέα γεωμετρικά και λογικά πλαίσια. Οί νέες επιχειρήσεις κτηματο-

γραφήσεως πού αναπλάθουν και οργανώνουν τό τοπίο πάνω σέ αντικειμενι

κές και καθολικής ισχύος βάσεις επεκτείνονται στο σύνολο τής γής τών 

'Επαρχιών και αποσκοπούν στην καλύτερη κυριαρχία, τον έλεγχο και φυ

σικά τήν είσπραξη νέων φόρων30. 

29. Παυσ. 5.5, 2· 6.26, 6· 7.21, 14· Πλίνιος ΗΝ 19-21. Πρβ. Ν. P u r c e l l , The Nico-
politan Synoecism and Roman Urban Policy", Νικόπολις Ι. Πρακτικά του πρώτου διεθνούς 
Συμποσίου για τήν Νικόπολη, 23-29 Σεπτεμβρίου 1985 (Πρέβεζα 1987), 80-81 καί ύποσ. 47. 
Το φαινόμενο αυτό, ωστόσο, φαίνεται μεμονωμένο. 

30. Οί ρωμαϊκές κτηματογραφήσεις έχουν πολύ συχνά μια πολύ συστηματική γεω
μετρική καί επαναλαμβανόμενη μορφή καί ό πιο κοινός τους τύπος είναι αυτός τής cen-
turiatio, τής οποίας ή κάθε πλευρά είναι 20 actus πού υπολογίζεται, ανάλογα μέ τήν 
περίπτωση, άπό 699-710μ. σέ κάθε πλευρά (πρβ. M. Clavel -Levêque, Ktema 8 [1983], 
203). Συχνότατα oí μεταγενέστερες επεμβάσεις καί προσπάθειες διαφορετικής οργανώ
σεως του χώρου επιφέρουν αλλοιώσεις καί ή αναγνώριση τών ρωμαϊκών δικτύων είναι 
δυσκολότερη. Είναι όμως δυνατή επειδή, παρά τις καταστροφές καί αλλοιώσεις διατηρούν
ται συχνά στο τοπίο πολλές ενδείξεις τοπογραφικές (δηλαδή στοιχεία τοΰ οδικού δικτύου, 
όρια τών κλήρων καί σημεία χαρακτηριστικά του τοπίου) πού αναγνωρίζονται σέ χάρτες 
μικρής κλίμακας καί κατακόρυφες αεροφωτογραφίες. Οί δυνατότητες αναγνωρίσεως καί 
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2. Στον ελλαδικό χώρο ή πρώτη χρησιμοποίηση της κτηματογραφή-
σεως ώς μέσου ενσωματώσεως και ελέγχου του χώρου, πόλεων ή οικισμών 
έγινε άπο τον Καίσαρα ή από τους διαδόχους του σύμφωνα με τα σχέδια του 
δικτάτορος31. ' Η κίνηση αύτη είχε δύο στόχους τη γη της Κορίνθου στη ΒΑ 
Πελοπόννησο και αύτη της Δύμης στη ΒΔ. "Η γη της Κορίνθου άνηκε άπο 
το 146 π.Χ. στον agerpubliaisκαι ή αποστολή και εγκατάσταση προλεταρί
ων και απελεύθερων καθώς και ή διαίρεση της γης της σε κλήρους πού 
μοιράστηκαν στους αποίκους δεν φαίνεται να έθετε κανένα νομικό ή πρακτι
κό πρόβλημα. Ή περίπτωση της Δύμης ήταν πιο δύσκολη γιατί δεν υπήρ
χαν οί παραπάνω νομικές ή πρακτικές προϋποθέσεις' δεν έλειπαν όμως οί 
προφάσεις. Στην πόλη είχε εγκαταστήσει, μια γενιά νωρίτερα, ó Πομπήιος 
ένα μέρος άπο τους νικηθέντες πειρατές πού άνηκαν στην πελατεία του και 
είχαν λάβει, προφανώς μέρος στή σύγκρουση του πάτρωνός των με τον 
Καίσαρα. "Αν και οί πηγές σιωπούν, δέν είναι απίθανο πώς ή εχθρική τους 
στάση προς τον νικητή τών Φαρσάλων ήταν ικανή αφορμή για να τους 
έκδιώξη άπο τή γη δπου τους είχε εγκαταστήσει ό Πομπήιος (Ριζάκης 1990a 
passim). Κάτω άπο τήν πίεση ανάλογων περιστάσεων, μια γενιά αργότερα, ό 
Αύγουστος ίδρυσε τήν αποικία της Πάτρας στην οποία ενσωματώθηκαν 
σταδιακά οί γειτονικές πόλεις της δυτικής 'Αχαΐας μαζί με τή Δύμη καθώς 
και μέρος της απέναντι ακτής32. Μέ τήν ευκαιρία αυτή και κάτω άπο τις νέες 
συνθήκες πού υπαγορεύονται άπο τήν αυτοκρατορική πολιτική επιχειρείται 
ή συνολική κτηματογράφηση της ΒΔ Πελοποννήσου ή οποία ξεπερνά στα 
ΝΔ τα όρια της αποικίας και εκτείνεται στή χώρα της γειτονικής "Ηλιδος 
(Rizakis 1990b passim). Οί ρωμαϊκές κτηματογραφήσεις δέν περιωρίστηκαν 
μόνο στα στενά όρια τών αποικιών, άλλα σε πολλές ' Επαρχίες επεκτάθηκαν 
και στή χώρα υποτελών πόλεων για τήν καλύτερη καταγραφή και συλλογή 
τοϋ φόρου της έγγειας ιδιοκτησίας. 

άποκρυπτογραφήσεως των δομών του αρχαίου τοπίου αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια μέ 

τή χρησιμοποίηση πιο εξειδικευμένων μορφών φωτογραφικής ή οπτικής αναλύσεως τών 

αεροφωτογραφιών και τή συνδρομή τής εδαφολογίας ή οποία μέ τή μελέτη τής παγιδευμέ

νης γύρεως μέσα στο χώμα επιδιώκει να άποκαταστήση, τουλάχιστον έν μέρει, το είδος 

τής φυτικής κάλυψης. Πρβ. Μ. Clavel-Le vê que , "Pratiques impérialistes et implanta

tions cadastrales", Ktema 8 (1983) 185-252. 

31. Για τή Μακεδονία βλ. Θ. Χ. Σ α ρ ι κ ά κ η ς , «Συνορικαί διαφοραΐ και τίμησις 

(census) είς τήν ρωμαϊκήν Έπαρχίαν Μακεδονίας», 'Αρχαία Μακεδονία IV (1983 [1986], 

549-552. ' Η κτηματογράφηση δέν περιορίστηκε στο πλαίσιο τών αποικιών. Βλ. το ενδια

φέρον κείμενο άπο τήν νΑνω Μακεδονία Α. Ρ ι ζ ά κ η ς — Γ. Τ ο υ ρ ά τ σ ο γ λ ο υ , 'Επι

γραφές "Ανω Μακεδονίας ('Αθήνα 1985), άρ. 186. 

32. Βλ. Ε. Meyer, REXVIII.4(1949), s.v. Patra. Ul. K a h r s t e d t , "DieTerritorien 

von Patrai und Nicopolis in der Kaiserzeit", Historia I (1950), 549-561. 
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3. Ή εγκατάσταση Ρωμαίων αποίκων στη βόρεια καί βορειοδυτική 

Πελοπόννησο επέφερε τρομακτικές αλλαγές, δχι μόνον στον οικονομικό 

άλλα και στον κοινωνικό χώρο. 'Αναγκαστικά οδήγησε σε μαζικές δημεύ

σεις των περιουσιών τών παλαιοτέρων κατοίκων πού πέρασαν στο πολιτικό, 

οικονομικό καί κοινωνικό περιθώριο. Κυρίως όμως ανέτρεψε μια μακραίωνη 

ισορροπία ανάμεσα στην πόλη καί στην ύπαιθρο προς όφελος της πρώτης, 

επιβάλλοντας σταδιακά μια νέα μορφή αγροτικής εκμεταλλεύσεως, αυτό τής 

villa rustica, τής οποίας όμως ούτε τό μέγεθος τής διαδόσεως ούτε οί επιπτώ

σεις μας είναι ακριβώς γνωστές33. 

4. Τό παραπάνω σενάριο μπορεί να άποτελέση τή βάση ενός πιθανού 

σχήματος ανακατανομής τοΰ πλούτου καί τών οικονομικών πόρων πού συνό

δευσαν τους τελευταίους εμφυλίους πολέμους. Τό αδύνατο σημείο του σενα

ρίου βρίσκεται στην απουσία κάθε άμεσης πληροφορίας για τους μικροϊδιο

κτήτες καί τή στάση τους απέναντι στις νέες συνθήκες. Είναι πολύ πιθανόν ή 

μαρτυρίες τών φιλολογικών πηγών να μήν είναι απόλυτα αντικειμενικές καί 

εν πάση περιπτώσει οί κατά τόπους διαπιστώσεις δεν μπορούν να αποτελέ

σουν αντικείμενο γενικεύσεων. "Αν τό φαινόμενο γνώρισε μεγάλες διαστά

σεις σε άλλες περιοχές τής Αυτοκρατορίας στην 'ίδια περίοδο, αυτό δεν 

σημαίνει ανάλογη καί στην Πελοπόννησο εξέλιξη. Ή άποψη ότι στην 

Πελοπόννησο συνέβη κάτι ανάλογο με τήν 'Ιταλία καί τις δυτικές 'Επαρ

χίες όπου δημιουργήθηκαν στην περίοδο αυτή μεγάλα latifundia καί αναπτύ

χθηκε τό σύστημα τών μεγάλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων τής υπαίθρου 

(Rostovtzeff 1957, 345) κρίνεται σήμερα υπερβολική καί αντιμετωπίζεται με 

πολλή επιφύλαξη34, νεώτερες αρχαιολογικές έρευνες απέδειξαν οτι ακόμα 

καί στην 'Ιταλία, όπου τα latifundia είχαν εξαιρετική διάδοση, δέν εξαφανί

στηκε παντελώς ή μικρή ιδιοκτησία. 'Επί πλέον υπάρχει έντονη μερικές 

φορές διαφοροποίηση άπό περιοχή σέ περιοχή (Alcock, 1989a, 10 καί ύποσ. 

15 βιβλιογραφία). 

33. Πρβ. Μ. Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς , «'Αγροικίες τής Πατραϊκής», R. R o t h a u s , 
"Urban Space, Agricultural Space and Villas in Late Roman Corinth" καί T. G r e g o r y , 
"From Kleinai to Agios Basilios. Journey through an Ancient Landscape", στα Πρακτικά 
τοΰ διεθνούς Συνεδρίου, 'Αγροτικές δομές καί αρχαίες κοινωνίες, Κέρκυρα 1992 (υπό 
εκτύπωση). Α. D. Rizaki s , "Grands domaines et petites propriétés dans le Péloponnèse 
sous l'Empire", στα Πρακτικά τοΰ διεθνοΰς Συνεδρίου, Du latifundium au latifundo. Un 
héritage de Rome ou une création médiévale ou moderne, Université Bordeaux III, Δεκέμ
βριος 1992 (ύπο εκτύπωση). Πρβ. τον χάρτη μεγάλων αγροικιών τής Πελοποννήσου (villae 
rusticae) πού μέ βάση τον Kahrstedt έξεπόνησε ή Alcock 1989b, 108, fig. 5. 

34. Cartledge — Spawforth 1989, 142· Alcock 1989a, 23 καί 1989b, 107. Μόνη εξαί
ρεση ίσως ή 'Αρκαδία: Π ί κ ο υ λ α ς 1988, 232 καί ύποσ. 723. 
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III. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

1. Συνοψίζοντας, μπορεί να υποστήριξη κανείς πώς ή εικόνα του αστι

κού και αγροτικού τοπίου της Πελοποννήσου είναι περισσότερο σαφής 

στην αυτοκρατορική εποχή. Χαρακτηρίζεται, δσον άφορα τήν κατανομή και 

οργάνωση τών οικισμών, από φαινόμενα κεντρομόλα πού οδηγούν στην 

υπερβολική ενίσχυση ορισμένων μεγάλων κέντρων αστικών ή αγροτικών σε 

βάρος τών μικρών οικισμών της περιφέρειας. Τα πρώτα, κυρίως, συγκεντρώ

νουν το σύνολο τών πολιτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και καθί

στανται αναμφισβήτητοι πόλοι έλξεως. Γνωρίζουν μια πρωτοφανή ανάπτυ

ξη πού βρίσκεται σέ έντονη αντίθεση με αυτή τουλάχιστον της προηγούμε

νης εποχής. 

2. Μεγάλες επιχειρήσεις διευθετήσεως και οργανώσεως τής γης βλέ

πουν το φώς στή ΒΑ και ΒΔ Πελοπόννησο, στο πλαίσιο τών αποικιών, πού 

αναμορφώνουν το τοπίο και τις παραδοσιακές οικονομικές και κοινωνικές 

σχέσεις- οί Ρωμαίοι άποικοι πού εγκαθίστανται στις περιοχές αυτές αποτε

λούν τή νέα κοινωνική και πολιτικο-οικονομική ηγετική τάξη και ή ανάδει

ξη τους συντελείται σέ βάρος τών παλαιοτέρων κατοίκων. ' Η ανατροπή τής 

οικονομικής και κοινωνικής ισορροπίας και ή ρήξη μέ τήν παράδοση δέν 

φαίνεται να ίσχύη, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό, στα υπόλοιπα κέντρα. 

'Εδώ ή παραδοσιακή αριστοκρατία, κυρίως αυτή πού είχε τήν τύχη να από

κτηση ενωρίς τή ρωμαϊκή πολιτεία, φαίνεται να μονοπωλή το κύρος καί τήν 

αίγλη μαζί μέ τα προνόμια πού παρέχει ή πολιτική εξουσία. Το μερίδιο τών 

Ρωμαίων στις περιπτώσεις αυτές είναι ασύγκριτα μικρό. Το πλέον χαρακτη

ριστικό παράδειγμα είναι ή κοινωνία τής Σπάρτης στην Αυτοκρατορική 

περίοδο (Cartledge — Spawforth 1989, 160-175). 

3. Ή συγκέντρωση τής γής και ή δημιουργία μεγάλων περιουσιών εί

ναι μια τάση πού συνεχίστηκε και αυτή τήν περίοδο. Ή ευμάρεια ορισμέ

νων σπαρτιατικών οικογενειών είναι γνωστή άπό τα φιλολογικά καί τα επι

γραφικά κείμενα καί υπήρξε ή βασική προϋπόθεση πού οδήγησε μερικούς 

της εκπροσώπους ως τα ύπατα συγκλητικά αξιώματα. Σέ άλλους παρείχε τήν 

ευκαιρία να επιδείξουν τον πλούτο τους σέ ποικίλες δωρεές πού δέν περιορί

ζονται στα στενά δρια τής πόλεως τους (Πρβ. Α. Spawforth, "Families at 

Roman Sparta and Epidaurus: Some Prosopographical Notes", ABSA 80 

(1985) 101-258; Cartledge — Spawforth 1989, 160sqq.) To φαινόμενο αυτό 

δέν είναι τόσο έντονο στις αποικίες οπού σίγουρα υπάρχει μια ανερχόμενη 

κοινωνική καί οικονομική «ελίτ» πού αναπτύσσει, όπως καί αυτή τής Σπάρ

της, οικονομικές δραστηριότητες καί πέρα άπό τα στενά δρια τής πόλεως. 

Πάντως είναι υπερβολή να υποστηριχτή δτι οί τάσεις αυτές εξαφάνισαν 

εντελώς τήν μικροϊδιοκτησία στην Πελοπόννησο. Το γεγονός οτι τήν περι-

ώρισαν είναι αναμφισβήτητο. Αυτό επιβεβαιώνεται καί άπό τις έρευνες τής 
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περιβαλλοντολογικής αρχαιολογίας σε περισσότερες περιοχές (Alcock 
1989a, 22: συμπεράσματα). e H έκταση, ωστόσο, του φαινομένου δέν έχει 
ακόμα μελετηθή. Αυτό μπορεί να άποτελέση ένα θαυμάσιο πεδίο ερευνών 
στα επόμενα χρόνια. 

* Οί βραχυγραφίες των περιοδικών πού χρησιμοποιήθηκαν είναι της Année Philologique. 
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R E S U M E 

A. Rizakis, Interventions romaines dans le paysage urbain et rural des 

cites du Péloponnèse 

Sous la République, la politique romaine n'était pas interventioniste et il n'y avait, 
apparemment, pas de plan d'intégration des cités. Celles-ci Connaissent avec les cam
pagnes une période de déclin économique et démographique. 

Cette situation est complètement bouleversée sous Γ Empire. Les interventions 
romaines —directes ou indirectes— favorisent la création de quatre grands centres 
urbains qui regroupent l'ensemble des activités administratives et économiques de la 
péninsule. 

Dans le domaine agraire, Γ administration romaine entreprend la réalisation de 
vastes plans de réaménagement et d'organisation des campagnes, surtout dans le terri
toire des colonies. Dans le cadre des autres cités la concentration des terres se poursuet, 
pendant autre période, mais ne conduit pas à la disparition des petits agriculteurs libres 
et à la création des exploitations de type latifundiaire. 






