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ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Τον 2ο αι. μ. Χ., όταν η αυτοκρατορία βρι
σκόταν στο απόγειο της ισχύος της και οι 
ελληνικές πόλεις σε μεγάλη ακμή τα μέλη 
των ηγετικών τους τάξεων όχι μόνον είχαν 
αποδεχθεί τη ρωμαϊκή κυριαρχία αλλά και 
το πολιτικο-ιδεολογικό σύστημα στο οποίο 
αυτή στηριζόταν. Μετά από μια μακρά 
περίοδο συγκρούσεων, αμφισβητήσεων, 
επιφυλάξεων και φόβων ο ηγετικός πυρή
νας των αριστοκρατικών οικογενειών των 
πόλεων είχε ενταχθεί, μέσω της ciuitas, 
στην μεγάλη ρωμαϊκή οικογένεια· έτσι δεν 
είναι διόλου παράξενο που διανοούμενοι, 
όπως ο Αίλιος Αριστείδης, υμνούν ανοιχτά 
την κοινή, τη μεγάλη πατρίδα όλων των 
πόλεων, τη Ρώμη που έφερε την αρμονία 
και την τάξη στην οικουμένη (Ύμνος εις 
Ρώμην 59). 

Ι. Πομπήιος, Καίσαρ, Αντώνιος και η 
ηγετική τάξη των πόλεων 

Οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες ένταξης 
της ηγετικής τάξης των πόλεων της Πελο
ποννήσου στο ρωμαϊκό πολιτικό σύστημα 
και στις αξίες του αρχίζουν από την τελευ
ταία περίοδο της δημοκρατικής εποχής· η 
ένταξη ωστόσο αυτή δεν γίνεται με τους 

Ο όρος «τάξη» χρησιμοποιείται συμβατικά και δεν 
έχει την κοινωνιολογική ή ιδεολογική χροιά που 
δίνεται σ'αυτόν στη σημερινή εποχή. 

1 Démougin 1988, 535. 
2 Deniaux 1993. 
3 Rowland 1972, 451-461; της ιδ. 1976/77, 329-341 

και κυρίως Déniaux 1993. Ειδικότερα για την 
Πελοπόννησο, βλ. [1] C. Avianus Evander στην 
Σικυώνα: Κικέρων, ad fam.13, 2· πρβλ. Déniaux 

ίδιους όρους με τους οποίους συντελείται 
στην αρχή της αυτοκρατορικής εποχής. 
Από αυτήν πάντως την περίοδο αναπτύσ
σεται στο εσωτερικό των ελληνικών πό
λεων μια πολύ μικρή ομάδα ατόμων που 
σωστά η S. Démougin1 ονομάζει «Grecs de 
la Cour» που περιβάλλουν τους imperato-
res της δημοκρατικής περιόδου και τους 
πρώτους αυτοκράτορες. Οι περισσότερες 
αριστοκρατικές οικογένειες προσπαθούν 
να προσεγγίσουν τώρα τη Ρ ώ μ η και 
επιχειρούν να εισέλθουν στην πελατεία 
ισχυρών πολιτικών προσώπων και ανα
πτύσσουν ποικίλους δεσμούς πελατείας 
αυξάνοντας την πολιτική τους επιρροή σε 
μια μεταβατική και ιδιαίτερα κρίσιμη 
περίοδο2. Δύο κατεξοχήν προσωπικότητες 
είχαν την μεγαλύτερη πολιτική επιρροή 
στις ελληνικές πόλεις κατά την ταραχώδη 
περίοδο των εμφυλίων πολέμων: ο Γναίος 
Πομπήιος, κυρίως όμως ο Μάρκος Αντώνιος. 
Η επιρροή του Πομπήιου στην Πελοπόννη
σο προκύπτει από τις φιλολογικές πηγές, 
κυρίως από την αλληλογραφία του Κικέ-
ρωνα. Πολιτικοί φίλοι του Πομπήιου, όπως 
ο Κικέρων, διέθεταν ένα πλούσιο δίκτυο 
πελατείας σε πόλεις της βορείας και βορειο
δυτικής Πελοποννήσου και ενδεχομένως 
στην Σπάρτη 3 . Οι πειρατές που ο Πομπήιος 

1993, 466-467 αρ. 22. - [2] M. Curius, Λύσων και 
Ασκλάπων στην Πάτρα: Κικέρων, ad fam. 13, 19 
και 24· πρβλ. Sailer 1990, 52· Déniaux 1993, 
487-489 αρ. 39 (Λύσων). - Κικέρων, ad fam. 13, 
17 και 50- πρβλ. Déniaux 1993, 520-521 αρ. 64 
(Μ. Curius). - Κικέρων, ad fam. 13, 20· πρβλ. 
Déniaux 1993, 455 αρ. 13 (Ασκλάπων) και τέλος 
[3] Σπάρτη: Κικέρων, ad fam. 13, 2· πρβλ. Déniaux 
1993, 189 αρ. 406. 
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εγκατέστησε στην Δύμη μετά τον νικηφό
ρο πόλεμο εναντίον τους4 αποτελούσαν 
ασφαλώς τον ισχυρότερο πυρήνα των οπα
δών του5, γι' αυτό δεν είναι παράξενο που 
εκδιώχθηκαν βιαίως αργότερα από τον Καί
σαρα που στη θέση τους εγκατέστησε τους 
δικούς του αποίκους6. Οπαδοί του Πομπήιου 
υπήρχαν πιθανόν και στις άλλες πελοπον
νησιακές πόλεις παρόλο που αυτή η υπό
θεση είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί από τις 
επιγραφές στις οποίες η μνεία προσώπων 
που φέρουν το όνομα Πομπήιος είναι ούτως 
ή άλλως σπάνιες. Μόνον στις επιγραφές της 
Σπάρτης παρατηρείται ένας ικανός αριθμός 
τέτοιων προσώπων αλλά η όψιμη ως επί το 
πλείστον χρονολόγηση τους (2ος μ. Χ. 
αιώνας), καθιστά δύσκολη την σύνδεση 
τους με κάποιους Πομπηίους της δημο
κρατικής εποχής7. 

Η παρουσία του Αντωνίου σημάδεψε 
περισσότερο από αυτή του Πομπήιου τις 
πελοποννησιακές πόλεις. Οι επιγραφές 
αποκαλύπτουν, μέσω της ανθρωπωνυμίας, 
έναν εντυπωσιακό αριθμό κυρίως απελεύ
θερων των Αντωνίων στην Ηλεία και την 
Κόρινθο, πολύ μικρότερο στην Αχαΐα, την 
Αργολίδα, την Αρκαδία, τη Λακωνία και 
την Μεσσηνία8. Η γεωγραφική και ποσο
τική τους κατανομή δεν στερείται σημα
σίας· μαρτυρεί την μεγάλη δραστηριότητα 
και επιρροή του ιδίου και των επιτελών 
του9 στους προύχοντες πολλών πόλεων 
που εισήλθαν στον κύκλο της προσωπικής 
πελατείας του ή σ εκείνον της οικογενείας 

4 Rizakis 1995, αρ. 40, 421, 531 §12 και 539. 
5 Rizakis 1990, 324. 
6 Κικέρων, ad. AU. 16, 1. Πρβλ. Rizakis 1990, 330-

331. 
7 Το nomea Pompeius με εξαίρεση μια αμφισβητού

μενη περίπτωση (IG V 1, 787) συνδέεται με το 
προωνύμιο Sextus. Η παλαιότερη παρουσία του 
στην Πελοπόννησο (μέσα του Ιου μ. Χ. αιώνα) 
βρίσκεται σε μια αποσπασματική επιγραφή της 
Μεσσήνης (IG V 1, 1436Α, 11. 5-6) και σχετίζεται, 
καχα τον G. Η. Box, JRS 21, 1931, 213-214, με τον 
ανθύπατο, Sextus Pompeius που τιμάται σε μια 
αττική επιγραφή (IG III 592). 

8 Πολλοί από τους Αντώνιους δεν έχουν άμεση 
σχέση με τον Μάρκο Αντώνιο αλλά με οικογένειες 
Ρωμαίων εμπόρων που εγκαταστάθηκαν σε διάφο
ρες περιοχές ή με απογόνους απελεύθερων της 

του1 0. Το γεγονός αυτό εξασφάλιζε πολιτικά 
στηρίγματα σε σημαντικά κέντρα των 
οποίων ο έλεγχος ήταν απαραίτητος για την 
μεγάλη σύγκρουση η οποία φαινόταν πλέον 
αναπόφευκτη. Η μικρή σχετικά επιρροή 
του σε κέντρα, όπως η Μεσσήνη και η 
Σπάρτη, εξηγείται τόσο από την πατρο
παράδοτη επιρροή των Κλαυδίων όσο και 
από την δραστηριότητα πολύ ισχυρών 
πελατών του πολιτικού του αντιπάλου στη 
Σπάρτη (οικογένεια του Ευρυκλή) και 
ενδεχομένως στη Μαντινεία- (εικ. 1). 

Π. Η ηγετική τάξη των πόλεων κατά τη 
περίοδο της Ιούλιο-Κλαυδιανής Δυνα
στείας 

Η μεγάλη νίκη του Αυγούστου στο Άκτιον 
αύξησε το κύρος και δημιούργησε, για 
πρώτη φορά, τις προϋποθέσεις διείσδυσης 
των Ιουλίων στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα 
στη Σπάρτη όπου ο Ευρυκλής, όπως ο ναύ
αρχος του Αυγούστου Σέλευκος της Ρώ
σου, τιμήθηκε ob virtutem με την civitas 
για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε 
στον Οκταβιανό στο Άκτιο11. Βέβαια το 
σύνολο των Ιουλίων της Πελοποννήσου 
δεν οφείλει το όνομα τους στον Αύγουστο-
ορισμένοι διοικητές της Επαρχίας φέρουν 
το ίδιο όνομα και θα μπορούσαν να είχαν 
μεσολαβήσει για την παραχώρηση της 
πολιτείας. Η διεύρυνση της πολιτικής 
πελατείας των Ιουλίων είναι αναμφισβήτητη 

οικογενείας, καθόσον απαντούν σε μεταγενέστερες 
επιγραφές. Δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί αν 
ο απελεύθερος C. Antonius Pamphilus που αναφέ
ρεται σε επιγραφή από τη Δύμη που χρονολογείται 
στον Ιο μ. Χ. αιώνα έχει μια μακρινή σχέση με την 
οικογένεια του C. Antonius, αδελφού του Μ. An
tonius ή με αυτήν του Μ. Antonius Hybrida, υπά
του το 63 π. Χ. Πρβλ. J. Bingen, Epitaphe grecque 
et inscription latine de Dymé, στο: Mélanges G. 
Daux (1974) 13-21. 

9 Π. χ. Rizakis 1998, 115-116 αρ. 33. 
1 0 Όπως για παράδειγμα στην Κόρινθο (Stansbury 

1990, 251-252). Πρβλ. και υποσ. 33. 
1 1 FIRA, αρ. 55. Ένα άλλο παράδειγμα από την 

Πελοπόννησο είναι αυτό του Αλεξιάδη, πατέρα του 
δύανδρου της Κορίνθου P. Caninius Agrippa, 
Spawforth 1996, 173 και 176-177. 
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Εικ. 1. Antonii στην Πελοπόννησο 

σε μερικές πόλεις, όπως για παράδειγμα τη 
Σπάρτη 1 2, γιατί μόνο η πόλη αυτή μαζί με 
τη Μαντινεία στάθηκαν στο πλευρό του 
νικητή του Ακτίου και μετά την νίκη 
ανταμείφθηκαν οι οικογένειες που συνέβα
λαν σε αυτή 1 3 . Οι πόλεις που ανήκαν στην 
σφαίρα επιρροής των Αντωνίων πέρασαν 
σε αυτή των Ιουλίων (εικ. 2)· ελάχιστοι 
Αντώνιοι επιβίωσαν μετά την αλλαγή 1 4. 

Η επιρροή των Ιουλίων δεν είχε συνέχεια 
και διάρκεια λόγω της αποτυχίας του Αυ

γούστου παρά την μεγάλη προσπάθεια που 
κατέβαλε και αυτός και οι επιτελείς του 1 5 

για την εξασφάλιση της επιθυμητής δια
δοχής. Πράγματι με την ανάδειξη του 
Τιβερίου στον αυτοκρατορικό θρόνο ενισχύ
εται ακόμη περισσότερο η παραδοσιακή 
επιρροή των Κλαυδίων γενικά στις ελλη
νόφωνες Επαρχίες της ανατολής16. Στην 
Πελοπόννησο τα ισχυρά στηρίγματα που 
διέθεταν οι Κλαύδιοι στην Σπάρτη, 
Μεσσήνη, Ήλιδα και Επίδαυρο, ήδη από τη 

1 2 Σχη Σπάρτη ο Αύγουστος εγκατέστησε στην εξουσία 
τον προσωπικό του φίλο Ευρυκλή ενώ στην 
Κόρινθο προωθήθηκε ο φίλος χου Αγρίππα, 
Baebius Philinus. Η διείσδυση των Κλαυδίων αρχί
ζει δειλά από τον Τιβέριο αλλά γίνεχαι κυρίαρχη, 
στις περισσότερες πόλεις, μετά τους Φλαβίους (Cart-
ledge - Spawforth 1989, 105-106 και γενικότερα 

Quass 1982). 
1 3 Δίων Κάσσιος 48, 39, 1; βλ. πιο πάνω υποσ. 11. 
1 4 Για την Ηλεία, βλ. Zoumbaki 1996, 192-193; για 

την Κόρινθο, Stansbury 1990, 129-130. 
1 5 Syme 1986· Bowersock 1984. 
1 6 Πρβλ. Holtheide 1983, 55. 
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Εικ. 2. Iulii στην Πελοπόννησο 

δημοκρατική εποχή 1 7, δεν φαίνεται να 
κλονίστηκαν ιδιαίτερα από την ανα
πτυχθείσα, στο μεταξύ, επιρροή και επι
τυχία των Ιουλίων18· ακόμα και η οικο
γένεια του Ευρυκλή φαίνεται πως έμεινε 
πιστή στην πατρωνεία των Κλαυδίων, ο δε 
C. Iulius Laco, γιος και διάδοχος του προ
στατευομένου του Αυγούστου, έκοψε μάλι
στα και νομίσματα με το πορτραίτο της 

Λιβίας19. Από αυτήν την περίοδο οι παραδο
σιακές αριστοκρατικές οικογένειες (π. χ. της 
Σπάρτης) - αφιερωμένες ως τώρα στην το
πική πολιτική - αρχίζουν να δείχνουν μεγά
λο ενδιαφέρον για την ένταξη τους στο ρω
μαϊκό κοινωνικο-πολιτικό σύστημα, μέσω 
της civitas20. 

Οι περισσότεροι Κλαύδιοι της Πελοπον
νήσου οφείλουν το όνομα τους στον Κλαύδιο 

Βλ. Ε. Albertini, La clientèle des Claudii, MEFR 
24, 1904, 247-276. Για τη Σπάρτη βλ. Σουηχ., Τιβ. 
6, 2· πρβλ. Cartledge - Spawforth 1989, 94. 
Syme 1974- Bowersock 1984. 
Grunauer-von Hoerschelmann 1978, 74. 
Ανάλογη σχάση ένχαξης στο κοινωνικο-πολιτικό 
περιβάλλον των ελληνικών πόλεων ακολουθούν 
και οι Ρωμαίοι negotiatores που ήταν εγκαταστη

μένοι σε αυτές· οι εθνικές και επαγγελματικές τους 
ενώσεις (conventiis e. R.) σταδιακά εξαφανίζονται 
από το σύνολο των πόλεων, στον Ιο μ. Χ. αιώνα, 
συνάπτονται μεικτοί γάμοι και οι Ρωμαίοι λαμβά
νουν ενεργό πλέον μέρος στην πολιτική, οικο
νομική και κοινωνική ζωή των πόλεων. Πρβλ. 
Halfmann 1979, 24· Errington 1988- Spawforth 
1996. 
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ή στον Νέρωνα, μόνο ένας πολύ μικρός 
αριθμός μπορούν να θεωρηθούν απόγονοι 
των Κλαυδίων της δημοκρατικής και της 
πρώιμης αυτοκρατορικής περιόδου21. Πράγ
ματι ο Κλαύδιος υπήρξε ο πρώτος αυτοκρά
τορας, μετά τον Αύγουστο, που άσκησε μια 
πολύ φιλελεύθερη πολιτική, γεγονός για το 
οποίο συγκέντρωσε τις επικρίσεις και τα 
σκωπτικά σχόλια των συγχρόνων του2 2. 
Στον αυτοκράτορα αυτόν ίσως να οφείλουν 
την πολιτεία τους οι μεγάλες οικογένειες της 
Σπάρτης, όπως αυτή των απογόνων του 
Βρασίδα, δημιουργώντας έτσι ένα αντίβαρο 
στην επιρροή των Ιουλίων και της οικογε
νείας του Ευρυκλή2 3. Η επιρροή των Κλαυ
δίων είναι παραδοσιακή και μεγάλη στην 
Ήλιδα2 4, στό Άργος και στην Επίδαυρο25, 
όπου ο Δρούσος ο πρεσβύτερος και ο Τιβέ-
ριος ήταν πάτρωνες26. Ο Κλαύδιος και ο 
Νέρων αναπαρήγαν κατά κάποιον τρόπο την 
παραδοσιακή έχθρα ανάμεσα στην Σπάρτη 
και την Μεσσήνη, προσφέροντας για παρά
δειγμα ο μεν Κλαύδιος την εύνοια του στην 
πρώτη2 7 κι ο Νέρων στην δεύτερη28. Με τον 
τελευταίο αυτοκράτορα συνδέονται οι περισ
σότεροι Κλαύδιοι της Ολυμπίας των οποίων 
ο αριθμός είναι μεγαλύτερος και από τους 
Αυρήλιους29. Το ίδιο πιθανώς ισχύει και για 
την Μεσσήνη30 και λιγότερο την Σπάρτη 
που και αυτή τον τίμησε με την ανέγερση 
ενός τουλάχιστον αγάλματος31. Η αναβάθ
μιση του Αργούς και της Επιδαύρου είναι 
πιθανώς έργο του ίδιου του αυτοκράτορα 
αλλά δεν μπορεί να είναι κανείς κατηγορη
ματικός καθόσον τόσο σε αυτή όσο και στις 

2 1 Π.χ. ΙνΟ 369: από τον Τιβέριο πριν υιοθετηθεί από 
τον Αύγουστο. 

2 2 Σεν., Apocolocynthosis 3. Πρβλ. Sherwin-White 
1939, 237-250. 

2 3 Πρβλ. Bowersock 1961, 116-117· Spawforth 1985, 
224-244 και 1989, 94-96. 

2 4 Zoumbaki 1996, 196. 
2 5 Mendoni 1996, 185-188. 
2 6 IG IV2 595 και 599. 
2 7 Δίων Κάσσιος 60, 7, 2. 
2 8 Δίων Κάσσιος 73, 1· Παυσανίας 7, 17, 3. 
2 9 Πρβλ. τους τιμητικούς ανδριάντες: ΙνΟ 220, 370-

371. 
3 0 IG V 1, 1449-1450. 
3 1 Horos 8/9, 1990/91, 93-94 αρ. 1 εικ. 20 = SEG 41, 

προηγούμενες περιπτώσεις η ακριβής προ
έλευση των Κλαυδίων δεν είναι πάντοτε 
σαφής (εικ. 3)32. 

III. Η ηγετική τάξη μετά τη Δυναστεία των 
Φλαβίων 

Πολύ μικρότερο ρόλο στην διάδοση της 
ρωμαϊκής πολιτείας στην Πελοπόννησο 
φαίνεται πως έπαιξαν οι Flavii, οι Ulpii και 
οι Aelii33 που, γενικά είναι πολύ λιγότεροι 
στην Ανατολή από τους Ιουλίους και τους 
Κλαύδιους34. Αντίθετα σημαντική υπήρξε 
σε αυτόν τον τομέα η δραστηριότητα μερι
κών συγκλητικών οικογενειών, κατά κύ-
ριον λόγο των Cornelii, των Memmii, και 
των Statuii. Η πρώτη οικογένεια είναι ιδι
αίτερα σημαντική στο Άργος και στην 
Επίδαυρο αλλά δεν έχει ακόμη διακριβωθεί 
κατά πόσον οι φορείς του ονόματος το ο
φείλουν στον ανθύπατο της Μακεδονίας, 
Cn. Cornelius Dolabella (80-78 π. Χ.), ή 
στον Cn. Cornelius Lentulus35 που τιμάται, 
όπως εξάλλου και προηγούμενος του στην 
Αθήνα, και μπορεί να ταυτίζεται με τον 
ομώνυμο ύπατο του 18 π. Χ. ή εκείνον του 
14 π. Χ.36. Ο τελευταίος είναι πιθανόν να 
έχει σχέση με τους Κορνηλίους της 
Επιδαύρου που γνωρίζουν το απόγειο της 
ισχύος τους με την λαμπρή σταδιοδρομία 
του Cn. Cornelius Pulcher, τον 2ο μ. Χ. 
αιώνα3 7. Τέλος δεν πρέπει να αποκλεισθεί 
η σχέση των Κορνηλίων - κυρίως στη 
Μεσσήνη, ενδεχομένως και στο Άργος38 -

1991, 315. 
3 2 Τι. Κλαύδιοι: οι διαφορές που παρατηρούνται όσον 

αφορά την ποσοτική και γεωγραφική κατανομή 
των διαφόρων οικογενειών αντανακλά - αν το 
δείγμα δεν είναι ελλιπές - την διαφορετική πολιτι
κή των αυτοκρατόρων απέναντι στις διάφορες 
πόλεις. 

3 3 Spawforth 1985, 246-248: Aelii. 
3 4 Jacques - Scheid 1990, 227. 
3 5 Sarikakis 1971, A, 75-78 και 161-162. 
3 6 IG ΙΙ-ΙΠ 2 4155 et 4137. Πρβλ. Syme 1986, 

σποράδην. 
3 7 Βλ. υποσ. 53. 
3 8 Για το Άργος βλ. Mendoni 1996, 189. Οι δύο 

Cornelii της Σπάρτης που απαντούν σε επιγραφές 
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G Κορινθία 

Θ Αργολίδα 

• Αρκαδία 

ϋ Λακωνία 

D Μεσσηνία 
5 % ί Β Ηλεία 

D Αχαία 

Κορινθία Αργολίδα Αρκαδία Λακωνία Μεσσηνία 

Περιοχές 

Εικ. 3. Claudii στην Πελοπόννησο 

Ηλεία Αχαΐα 

με τον ταμία Ρ. Cornelius Scipion που προ
φανώς ανήκει στην οικογένεια των Corne-
lii Lentuli της δημοκρατικής εποχής και υ
πήρξε ο πρωτεργάτης της εισαγωγής και διά
δοσης της αυτοκρατορικής λατρείας στην 
Επαρχία της Αχαΐας, το έτος 2-3 μ. Χ.39. 
Πολύ σημαντική επίδραση, ιδιαίτερα στην 
Επίδαυρο, φαίνεται πως έχει η οικογένεια 
των Statilii, στον κύκλο της πελατείας της 
οποίας εισήλθε μια τοπική αριστοκρατική 
οικογένεια από την εποχή του Αυγούστου, 
χάρη στην μεσολάβηση του T. Statilius 

Taurus που ήταν έμπιστος συνεργάτης του 
Αυγούστου40 αλλά και του Αγρίππα. Δεν α
ποκλείεται, ωστόσο, η παραχώρηση της πο
λιτείας στην οικογένεια της Επιδαύρου να 
οφείλεται σε έναν ομώνυμο απόγονο του, 
τον εγγονό του, ύπατο το 19 μ. Χ., ή τον δι
σέγγονο του, πατέρα της Μεσσαλίνας και 
ύπατο το 44 μ. Χ.41. Οι Στατίλιοι της Ε
πιδαύρου ανάπτυξαν πολλές δραστηριότη
τες και σε πολλές άλλες πόλεις, Σπάρτη, 
Αθήνα, Άργος και Θεσπιές, συχνά μέσω 
γάμων με επιφανή μέλη οικογενειών ορι-

του δευτέρου μ. Χ. αιώνα (IG V 1, 116 και SEG 11, 
1950, 838) δεν φαίνεται να έχουν κάποια σχέση με 
τους Cn. Cornelii του Ιου π. Χ. αιώνα. 

3 9 SEG 23, 206· BullEpigr 1966, 201. Πρβλ. Zetzel 

1970, 259-266· Syme 1986, 59 και 252· Herz 
1993, 272-288. 

4 0 Syme 1986, 211 και 274. 
4 1 PIR, S 617-618- RE ΠΙΑ 2 (1929) 2199 αρ. 34 
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σμένων πόλεων4 2. Τέλος από χους διοικη
τές της Επαρχίας τον σημαντικότερο ρόλο 
στην διάδοση χης ρωμαϊκής πολιτείας στην 
Πελοπόννησο διεδραμάτισε ο P. Memmius 
Regulus, διοικητής των Επαρχιών χης Μυ-
σίας, Μακεδονίας και Αχαΐας από χο 35-44 
μ. Χ.43. Οι Memmii είναι ιδιαίχερα πολυ
πληθείς σχην Σπάρχη και στην Κόρινθο, 
λιγότερο σχις υπόλοιπες περιοχές χης Πε
λοποννήσου44. 

IV. Η κοινωνική διασχρωμάχωση των πό
λεων καχά χην περίοδο χης αυχοκραχορίας 

Η κοινωνική οργάνωση χων πόλεων χης 
αυχοκραχορίας - και εν προκειμένω χης 
Πελοποννήσου - δεν παρουσίαζε σημανχι-
κές διαφοροποιήσεις καθώς απέβλεπε σχη 
σχαδιακή ένχαξή των χοπικών elites σχο 
ρωμαϊκό πολιχικο-ιδεολογικό και κοινωνι
κό σύστημα· σχις τελευταίες η Ρώμη στή
ριξε εξαρχής τόσο την επέκταση όσο και 
την εδραίωση της κυριαρχίας της στην 
ανατολή. Η ρωμαϊκή κυριαρχία ενίσχυσε, 
στο εσωτερικό χων πόλεων, χη συγκέ-
νχρωση χου πλούχου και χης πολιτικής δύ
ναμης σε λίγες οικογένειες, τάση που είχε 
αρχίσει να εμφανίζεται ήδη από την ελλη
νιστική εποχή 4 5. Η καχάσχαση αυχή είχε 
σταθεροποιηθεί σχις περισσόχερες πόλεις 
στην αρχή χης αυχοκραχορικής περιόδου 
οπότε και η κοινωνική δομή αρχίζει να 
γίνεται σαφής. 

Η κοινωνική διαστρωμάτωση ήταν πο
λυσύνθετη. Πολύ μεγάλη σημασία είχαν, 
σχην αρχή χουλάχισχον χης αυχοκραχορι
κής περιόδου, οι νομικού περιεχομένου δι
αιρέσεις πρώχον ανάμεσα σχους πολίχες 
που καχάγονχαν από ελευθέρους ή απελευ-

s. v. Statilius (Α. Nagl). 
Spawforth 1985, 249 και πίν. 7. 
Thomasson 1984, 181 αρ. 13 και 191 αρ. 11. 
G. Η. Box, JRS 21, 1931, 209- Spawforth 1985, 198 
και Cartledge - Spawforth 1989, 163 (Σπάρτη). 
Πολλοί από αυτούς, όπως εξάλλου και από τους 
Ιουλίους και τους Κλαυδίους μπορεί να μην είναι 
απόγονοι πολιτών που τιμήθηκαν με την civitas 

θέρους γονείς και δεύχερον ανάμεσα σε 
Ρωμαίους ή μη πολίτες46. Σε κάθε περίπχω-
ση η ρωμαϊκή πολιχεία παρέμεινε ένα από 
χα βασικά κριχήρια κοινωνικής διαφορο
ποίησης, ακόμα και χον 2ο μ. Χ. αιώνα, κα
θώς παρείχε προνόμια και ωθούσε κάμπο
σες φορές χους καχόχους της, λόγω της 
νομικής και κοινωνικής χους υπεροχής, σε 
καταχρήσεις47. 

Στο τέλος του Ιου αι. χο ποσοστόν των 
μελών της ηγετικής τάξης των πόλεων που 
απέκτησε την civitas αντιπροσωπεύει το 
20% στους καταλόγους των Εφόρων της 
Σπάρτης, ενώ στον 2ο αι. (τρίτο τέταρτο) το 
ποσοστόν αγγίζει το 25% σχους καχαλόγους 
χων μελών χης γερουσίας, χο 37% σχους 
Εφόρους και μερικές μονάδες λιγόχερο 
σχους καχαλόγους των Νομοφυλάκων. Από 
τους Ρωμαίους πολίτες που είναι Έφοροι ή 
Νομοφύλακες στον Ιο αι. το 45% είναι Ιού
λιοι ή Κλαύδιοι48. Αυτό σημαίνει ότι ένα 
σημαντικό μέρος χης ηγεχικής χάξης χων 
πόλεων δεν καχέχει χη ρωμαϊκή πολιτεία 
αλλά αυτό δεν το εμποδίζει να διαδραμα
τίζει ηγετικό ρόλο στο επίπεδο της πόλης. 
Για χα φιλόδοξα ωστόσο άχομα ήχαν μια 
απαραίχηχη προϋπόθεση για χην άσκηση 
αξιωμάχων πέρα από αυχά χα όρια, σχο 
πλαίσιο χου κοινού4 9, χης πρωχεύουσας χης 
Επαρχίας και ακόμη περισσόχερο σε εκείνο 
χης αυχοκραχορίας με χην άνοδο χους σχην 
ιππική ή χη συγκληχική χάξη. 

Η αρχή χης ανισόχηχας ανάμεσα σχις 
διάφορες κοινωνικές ομάδες, που ήχαν γε
νικώς αποδεκχή, δημιουργούσε, καχά χην 
πρώιμη αυχοκραχορική εποχή, μια πολύ 
αυσχηρή πυραμοειδή ιεραρχία σχην κορυ
φή χης οποίας βρίσκονχαν οι εκπρόσωποι 
χης συγκληχικής και χης ιππικής χάξης και 
στη βάση χης οι δούλοι· ανάμεσα χους 

αλλά απελεύθερων των αντίστοιχων αριστοκρατι
κών οίκων. 

4 3 Briscoe 1967, 3-20 = SAS, 53-73· De Sto. Croix 
1981,523. 

4 6 Garnsoy - Sailer 1995, 159. 
4 7 Hatzfeld 1919, 319-330- Ferrary 1998. 
4 8 Hoët-Van Cauwenberghe 1996, 138-139. 
49 Puech 1983. 
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υπήρχαν φυσικά πολλές ενδιάμεσες κοινω
νικές καχηγορίες50. Τόσο όμως η συγκλη-
χική όσο και η ιππική χάξη είχαν σχις 
πόλεις χης Πελοποννήσου, λόγω χων περι
ορισμένων οικονομικών δυναχοχήχων, 
ευάριθμα μέλη. Όπως και σχις άλλες ανα-
χολικές Επαρχίες (Αίγυπχο, Ασία) προ-
έρχονχαι από χον κύκλο χων παλαιμάχων, 
χων αποίκων, χων ρωμαίων εμπόρων κα
θώς και από εκείνο χων αρισχοκραχικών 
πλουσίων ελληνικών οικογενειών που 
χιμήθηκαν με χην civitas51. Σε όλες χις 
περιπχώσεις οι ισχυρές οικογένειες ανα-
πχύσσουν μεχαξύ χους ποικίλες και σχενές 
σχέσεις που βοηθούν σχην κοινωνική 
αναρρίχηση χους5 2. Οι περισσόχεροι ιππείς 
χης Επαρχίας χης Αχαΐας καχάγονχαι από 
χην Κόρινθο και ακολουθούν η Σπάρχη, χο 
Άργος, η Επίδαυρος, η Μεσσήνη, η Ήλις 
και η Πάχρα5 3. Πολύ λιγόχεροι ακόμα ήχαν 
οι Πελοποννήσιοι που εισήλθαν σχην συ-
γκληχική χάξη και μάλισχα αργόχερα, καχά 
χη διάρκεια χης βασιλείας χου Τραϊανού 
και χου Αδριανού ή ακόμα αργόχερα· οι πε
ρισσόχεροι προέρχονχαι από χην Μεσσήνη 
κυρίως5 4 και χην Σπάρχη 5 5 κι' ένας μόνον 

5 0 Alföldy 1988, 255-261. 
51 Démougin 1988, 537-538. Ειδικότερα για την 

Κόρινθο, βλ. Spawforth 1996 και για τις αποικίες 
στις Επαρχίες της Αχαΐας και της Μακεδονίας, 
Rizakis 1999. 

5 2 Spawforth 1998 
5 3 Α. Κόρινθος: [1] Ti. Claudius Dinippus: Démougin 

1992, 507-508 αρ. 607· Spawforth 1996, 175 και 
177-178. [2] Sex. 0[lius L. f.] A[e]m. Secufndus]: 
Démougin 1992, 158-159 αρ. 172. [3] A. Arrius [.] 
f. ProcfulusJ: Démougin 1992, 279-280 αρ. 329. [4] 
Q. Granius Bassus: Démougin 1992 413-414 αρ. 
501 και της ιδ. 1988, 746 [5] P. Caninius Alexiadae 
f. Coir.] Agrippa: Démougin 1992, 405^07 αρ. 
494· πρβλ. Spawforth 1998. - Β. Σπάρτη: [U & 
Iulius Laco II: Halfmann 1979, 127-128 αρ. 29 b· 
Cartledge - Spawforth 1989, 102· Démougin 
1992, 415-417 αρ. 503 και [2] C. Iulius Spar-
tiaticus: Halfmann 1979, 126-127 αρ. 29 a· Cart
ledge - Spawforth 1989, 103· Démougin 1992, 
469-470 αρ. 564 και M. Aurelius Stephanus: IG V 

I, 596 στ. 10-13· Bradford 1977, 383 αρ. 8· Cart
ledge - Spawforth 1979, 124. Ο τελευταίος χρο
νολογείται στην περίοδο των Σεβήρων. - Γ. Άργος: 
[1] Ανώνυμος: IG IV, 596· Devijver 1976-80, Inc., 
I I . [2] C. Iulius Philippus και ο γιος του C. Iulius L-
- - ή A- - -: IG V 1, 1417. - Δ. Επίδαυρος: [1] Cn. 

από χη Κόρινθο ή χην Επίδαυρο56. Η άνοδος 
σχην ιππική ή χην συγκληχική χάξη διευ
κόλυνε χην πρόσβαση σχα κένχρα εξουσίας 
και αποφάσεων και αποχελούσε για χο 
πρόσωπο και χην πόλη χης καχαγωγής χου 
χην υψίσχη τιμή· γι' αυτό η επιρροή τους 
στο εσωτερικό των πόλεων της Επαρχίας 
τους ήταν αδιαμφισβήτητη, κυρίως όμως 
συνέβαλε στην σταθεροποίηση της ρωμαϊ
κής κυριαρχίας5 7. 

Το ανώτερο στρώμα των πόλεων της 
Πελοποννήσου συγκροτείται ως επί το 
πλείστον, όπως εξάλλου και στις υπόλοιπες 
πόλεις της αυτοκρατορίας, από έναν 
περιορισμένο αριθμό πλουσίων γαιοκτημό
ν ω ν η σύνθεση του εξαρτάται από την 
καταγωγή και την νομική θέση καθώς και 
την περιουσιακή κατάσταση των μελών 
του5 8· αυτά συγκροτούν την τοπική βουλή 
της οποίας ούτε ο αριθμός των μελών ούτε 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι πανχού 
οι ίδιες. Στο εσωτερικό αυτού του στρώμα
τος μια πολύ περιορισμένη ομάδα συνιστά 
τον λεγόμενο ηγετικό πυρήνα, τους «πρώ
τους πολίτες = primores» της πόλης5 9, 
μερικοί από τους οποίους διαθέτουν ένα 

Cornelius Pulcher: Spawforth and Walker 1984 I, 
86-89 και [2] ο Cn. Cornelius Pulcher εγγονός του 
προηγουμένου: Puech 1983, 17-21· Démougin 
1992, 508 υποσ. 4. - Ε. Μεσσήνη: Tib. Claudius 
Crispianus: IvO 447· Devijver 1976-80, C. 136. -
ΣΤ. Ήλις: L. Vetulenus Laetus: IvO 436 και 437· 
Devijver 1976-80 V, 84· Zoumbaki 1993, 227-231. 
- Ζ. Πάτρα: T. Statilius Felix: Rizakis 1998, 
206-208 ap.158. 

5 4 Tib. Claudius Frontinus: Halfmann 1979, 174 αρ. 
93 και οι γιοι του Tib. Claudius Frontinus Nicera-
tus: Halfmann 1979, 196 αρ. 126 και Tib. Claudius 
Saethidas Caelianus: Halfmann 1979, 196 αρ. 127 
και ο εγγονός του Tib. Claudius Saethidas Cethegus 
Frontinus: Halfmann 1979, 196 αρ. 127. 

5 5 C. Iulius Eurycles Herculanus L. Vibullius Pius: 
Halfmann 1979, 125-126 αρ. 29· Quass 1982, 191. 
Cartledge - Spawforth 1989, 98-99 και 110-112. 
Πρβλ. και Birley 1997, 237-244. Tib. Claudius 
Brasidas: Dig. 36, 1, 23 (22). Πρβλ. Halfmann 
1979, 188-189 αρ. I l l · Spawforth 1985, 227-
Cartledge - Spawforth 1989, 120. 

5 6 Veturius Paccianus: Halfmann 1979, 192 αρ. 118. 
5 7 Spawforth 1998. 
5 8 Alföldy 1988, 89. 
59 Tac, Ann. 6, 18: για τον C. Iulius Laco: e primori-

bus Achaiae. 
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ευρύ δίκχυο προσωπικών σχέσεων με 
άλλες αρισχοκραχικές οικογένειες χης Ε
παρχίας, επιφανείς Ρωμαίους, ακόμα και 
με μέλη χης αυχοκραχορικής οικογένειας. 
Αυχοί καχάγονχαν από αρισχοκραχικόχερα 
γένη και διακρίνονχαν, μερικές φορές, από 
χους άλλους χάρη σχα επωνυμία (cognomi
na), όπως Πολύβιος για χους Φλαβίους χης 
Μεσσηνίας και Βρασίδας ή Σαιθίδας για 
χους Κλαυδίους χης Σπάρχης και χης 
Μεσσήνης ανχίσχοιχα60. Συνανχούμε επί
σης σε πολλές οικογένειες χης Σπάρχης που 
ανήκουν σχους πρώχους χης πόλης βασιλι
κά επωνυμία, όπως Αγησίλαος61, Αρεύς62 

που διαδίδονχαι, μέσω γάμων, και σε άλλες 
οικογένειες. Η χρήση πολλών χαυχοχρό-
νως επωνυμιών είναι σχεδόν άγνωσχη 
σχην Πελοπόννησο και εμφανίζεχαι μόνο 
σχην περίπχωση που ορισμένα επιφανή 
μέλη χης χοπικής αρισχοκραχίας ανέρχο-
νχαι σχην συγκληχική χάξη, όπως για 
παράδειγμα η οικογένεια χου Ευρυκλή 6 3 . 

Σχον 3ο αιώνα με χην καθολική διάδοση 
χης ρωμαϊκής πολιχείας η καχοχή χης 
έπαψε να θεωρείχαι σχοιχείο κοινωνικής 
υπεροχής· η παραδοσιακή κοινωνική δομή 
χης πρώιμης αυχοκραχορίας ανχικαθίσχα-
χαι από μια νέα διάκριση ανάμεσα σχα ανώ-
χερα και σχα καχώχερα σχρωμαχα, σχους 
honestiores και σχους humiliores, σχην 
οποία χα νομικά κριχήρια καχάχαξης δεν 
παίζουν πλέον χον ίδιο με χο παρελθόν 
ρόλο, σημανχικόχερη θέση προσλαμβάνει 
χώρα ο πλουχος64· αυχό δεν σημαίνει όχι η 
κοινωνική διαφοροποίηση με βάση χην 
«ευγένεια» εγκαχαλείπεχαι· αυχή εκδηλώ-
νεχαι, χώρα, με χην υιοθέχηση περισσο-
χέρων ονομάχων γένους, χωρίς ωσχόσο 

6 0 Για χην οικογένεια του Βρασίδα βλ. χο stemma χου 
Α. Spawforth, BSA 80, 1985, 225 πίν. 3. 

6 1 Bradford 1977, 11 (4). 
6 2 Bradford 1977, 45 (4). 
6 3 Πρβλ. RE Χ 1 (1918) 580-85, s. v. Iulius [24] (R. 

Groag)· PIR2 I, 209, 302· Spawforth, BSA 73, 
1978, 249-260· Cartledge - Spawforth 1989, 
110-112· Halfmann 1979, 125-126 αρ. 29. 

6 4 Alföldy 1988, 304-317. 
65 Τρεις καχάλογοι εφόρων, νομοφυλάκων και γε-

ρόνχων (δύο χου Τραϊανού και ένας χου Ανχωνίνου 
Πίου) δείχνουν πως χο 30% περίπου χων μελών 
αυχών χων σωμάχων ήχαν μέλη ή απόγονοι χης 

αυχή η επίδειξη να έχει κάποια νομική ή 
άλλη σημασία. 

Η σύνθεση χης ηγεχικής ομάδας και οι 
ενδεχόμενες ανακαχαχάξεις που επέρχονχαι 
σε αυχήν είναι δυναχόν να μελεχηθούν 
μόνο σε μερικές πόλεις οι οποίες διαθέχουν 
καχαλόγους θρησκευχικών και πολιχικών 
αξιωμαχούχων σε διάσχημα περισσόχερων 
γενιών. Αυχό είναι εφικχό σχην Σπάρχη, 
για παράδειγμα, κυρίως μεχά χους Φλα
βίους, καθώς οι σωζόμενοι καχάλογοι αρ-
χόνχων, παρά χον αποσπασμαχικό πολλές 
φορές χαρακχήρα χους και χα χρονολογικά 
κενά, είναι πολλοί και πολύχιμοι· είναι επί
σης εφικχό σχην περίπχωση χης Κορίνθου 
και χης Ολυμπίας. Η πρώχη επιδίωξη χης 
αρισχοκραχικής οικογένειας είναι η προ
ώθηση σχην χοπική βουλή χων μελών χης 
και η διαχήρηση αυχής χης θέσης για 
περισσόχερες από μια γενιές, γεγονός που 
επιχρέπει, καχά κάποιο χρόπο, χο μονο
πώλιο χων υψηλών ασχικών65 και θρη
σκευχικών αξιωμάχων66· η επιχυχία αυχού 
χου σχόχου εξασφαλίζεχαι με χις σχενές 
σχέσεις και συμμαχίες χης οικογένειας με 
άλλες ισχυρές οικογένειες χης πόλης αλλά 
και ευρύχερα χης Επαρχίας. Βασική φρο-
νχίδα χων αρισχοκραχικών γενών είναι η 
διαχήρηση χου πλούχου και χης περίοπχης 
κοινωνικής χους θέσης- έχσι η διαχείριση 
χης περιουσίας και η μεχαβίβασή χης είναι 
σχενά συνδεδεμένες με χην πολιχική και 
απαιχεί χην ύπαρξη μιας σχραχηγικής με 
πολλές αποχρώσεις· καχά περίπχωση ε-
φαρμόζεχαι η ενδογαμία, η εξωγαμία ή και 
η υιοθεσία όχαν οι επιδιώξεις χης οικογε
νείας ικανοποιούνχαι καλύχερα67. Τα πα-
ραδείγμαχα είναι πολλά: επανεκλογή χου 

ίδιας οικογένειας (Spawforth 1989, 230-231, app. 
3· Hoët-Van Cauwenberghe 1996, 139). 
Π. χ. ιέρεια χης Δήμηχρος Χαμύνης: ΙνΟ 473-474: 
390-391. Σχην ΙνΟ 91: ο παχέρας και οι δύο γιοι 
χου είναι θεοκόλοι. Διαπισχώνεχαι επίσης πως ο 
εισαγωγεύς που ήχαν βοηθός χου αγωνοθέχη 
προήρχεχο πολύ συχνά από χην οικογένεια χου και 
σε μερικές περιπχώσεις ήχαν ένα μικρό παιδί. 
Πρβλ. L. Robert, REG 1966, 738-739· χου ιδ., 
CRAI 1982, 273-275. Άλλα παραδείγμαχα σχην 
Hoët-Van Cauwenberghe 1998, 391. 
Cartledge - Spawforth 1989, 174-175 υποσ. 20. 
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ιδίου προσώπου στα ίδια αξιώματα ή ε
κλογή μελών της ίδιας οικογένειας σε 
διάστημα περισσότερων γενεών6 8. Η επι
βίωση μιας οικογένειας για διάστημα μεγα
λύτερο από έναν αιώνα είναι πολύ σπάνιο. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της 
οικογενείας του Ευρυκλή 6 9 του Memmius 
Pratolaus στην Σπάρτη 7 0 καθώς και της 
οικογένειας των Vetuleni στην Ήλιδα 7 1. 

Η διεξοδική εξέταση της πολιτικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας της ηγετικής 
τάξης στον Ιο αι., μας οδηγεί στα εξής 
συμπεράσματα: 1) Η εντύπωση που δημι
ουργούν αυτοί οι κατάλογοι είναι ότι η 
αριστοκρατική τάξη είναι συντηρητική και 
επιδιώκει, μέσω διαφόρων πρακτικών, την 
διατήρηση των προνομίων και στους 
απογόνους της. Στην Σπάρτη, για παρά
δειγμα, τα μέλη της γερουσίας ή οι φορείς 
άλλων αξιωμάτων (Πατρονόμοι, Έφοροι, 
Νομοφύλακες, Βίδεοι κλπ.), που είχαν το 
leadership, ανανεώνονται αργά και σε 
ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται και 
κληρονομική συνέχεια ορισμένων επιφα
νών οικογενειών στην ανάληψη διαφόρων 
αξιωμάτων πολιτικών κυρίως όμως θρη
σκευτικών. 2) Οι οικογένειες που δια
τηρούν την υψηλή κοινωνική τους θέση 
για περισσότερες γενιές είναι ευάριθμες· 
συνήθως επιβιώνουν τρεις το πολύ γενιές· 
η επιβίωση μιας οικογένειας για μεγαλύ
τερο χρόνο αποτελεί εξαίρεση που δεν 
αναιρεί τον κανόνα. 3) Παρά πολλές οικο
γένειες εμφανίζονται άπαξ και εξαφανί
ζονται γιατί όπως παρατηρήθηκε εύστοχα 
από τον Η. Mouritsen7 2 ήταν πολύ δύσκο
λο γι' αυτές που είχαν μέτρια εισοδήματα να 

6 8 Οι Cartledge - Spawforth (1989, 143-159) έδειξαν 
πως μερικοί κατάλογοι εφόρων και μελών της 
γερουσίας δείχνουν όχι το 27% περίπου ανήκε σε 
πρόσωπα που είχαν προγόνους ή απογόνους στα 
ίδια ή κάποια άλλα αξιώματα· ανάλογες περιπτώ
σεις συνέχειας μιας οικογένειας σε 2-3 γενιές 
μπορεί να βρει κανείς για παράδειγμα στην 
Μεσσήνη (βλ. Hoët-Van Cauwenberghe 1996, 
143-144: οικογένεια των Κλώδιοι Κλεόβουλοι) και 
στην Επίδαυρο (βλ. Mendoni 1996, 190: Statuii, 
Cornelii, Claudii). 

6 9 Cartledge - Spawforth 1989, 97-103. 

κρατηθούν στην επιφάνεια για περισσό υερες 
γενιές ιδιαίτερα όταν είχαν περισσότερα 
παιδιά τα οποία έπρεπε να μοιραστούν με
ταξύ τους την περιουσία. 4) Ορισμένες, 
ύστερα από έναν πρόσκαιρο παραγκωνισμό 
τους, επανεμφανίζονται και μάλιστα δυνα
μικά στην πολιτική σκηνή 7 3 . 

V. Το κοινωνικό τοπίο των αποικιών 

Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική 
στις αποικίες, Δύμη, Πάτρα και Κόρινθο74. 
Η εγκατάσταση των αποίκων δημιουργεί 
μια νέα πολιτική και κοινωνική πραγματι
κότητα καθώς ανατρέπει την προϋπάρχουσα 
κοινωνική ιεραρχία, προκαλώντας κοινω
νικό σεισμό. Η ένταξη των παλαιών κα
τοίκων στην κατηγορία των πάροικων οδη
γεί στην υποβάθμιση του πολιτικού και 
κοινωνικού τους ρόλου. Θεωρούνται ξένοι 
στην ίδια τους την πόλη γι' αυτό φέρουν το 
όνομα των incolae με τους οποίους συγ
χέονται όσον αφορά την νομική και πολι
τική τους υπόσταση75. Η πολιτική και κοι
νωνική οργάνωση των αποικιών αντιγρά
φει εκείνη της Ρώμης, οι αποικίες δεν είναι 
τίποτε άλλο από το ει-δωλό της. 

Ο ηγετικός πυρήνας της αποικίας απαρ
τίζεται, κατά κύριο λόγο, από Ρωμαίους α
ποίκους· αυτό ισχύει απόλυτα για την Πά
τρα, αποικία παλαιμάχων της Χ Equestris 
και της XII Fulminata 7 6 . Αντίθετα στις 
αποικίες χου Καίσαρα, Κόρινθο και Δύμη, 
στο ηγετικό στρώμα συμμετέχουν, τουλά
χιστον στην αρχή, ένας μεγάλος αριθμός 
πλουσίων απελεύθερων γιατί κατά την 

7 0 Cartledge - Spawforth 1989, 120-121. 
7 1 Zoumbaki 1993. 
7 2 Mouritsen 1988 και 1990· πρβλ. και Veyne 1961, 

216. 
7 3 Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό της 

οικογενείας του Ευρυκλή: Chrimes 1949, 169-
204· Spawforth, BSA 73, 1978, 261 (γενεαλογικό 
δέντρο). 

7 4 Rizakis 1996 και 1997. 
7 5 Rizakis 1998a. 
7 6 Rizakis 1998, 26-28. 
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πρώιμη αυτή περίοδο δεν υπήρχαν νομικά 
εμπόδια για την αναρρίχηση τους στα 
ύψιστα αξιώματα77· αυτή ήταν σχετικά 
εύκολη γιατί μερικοί από αυτούς ανήκαν 
στον κύκλο της πελατείας του αυτοκρά-
τορος ή οικογενειών με μεγάλη πολιτική 
και κοινωνική επιρροή (Αντώνιος, Αγρίπ-
πας). Το ποσοστό συμμετοχής των απελεύ
θερων σε αυτά είναι αρκετά μεγάλο για την 
Κόρινθο (19%), μικρότερο για τη Δύμη από 
την οποία δεν έχουμε ικανοποιητκά στοι
χεία. Στην ηγετική ομάδα χης Κορίνθου -
προφανώς λόγω της μεγάλης εμπορικής 
σημασίας της - εντάσσονται και εύποροι 
negotiatores από άλλες ελληνικές πόλεις 
που εγκαταστάθηκαν στην αποικία μετά 
την ίδρυση της 7 8 . 

Το σύστημα ευνοεί και προστατεύει τις 
φιλοδοξίες και τα προνόμια αυτής της 
μικρής ρωμαϊκής ηγετικής ομάδας που 
συνιστά ένα είδος νέας ολιγαρχίας που 
μονοπωλεί χον πλούχο και χις χιμές και 
χροφοδοχεί χην χοπική βουλή {ordo) με 
μέλη που είναι ισόβια. Οι απλοί άποικοι 
ανήκουν σχην λεγόμενη plebs urbana και 
παρόλο που διαθέχουν πλήρη πολιχικά 
δικαιώμαχα δεν λαμβάνουν μέρος σχις απο
φάσεις και η διείσδυση χους σχον ηγεχικό 
πυρήνα δεν είναι εύκολη. Η παρουσία χων 
C. Iulii δεν είναι ποσοχικά μεγάλη σχην 
Κόρινθο αλλά δεν στερείται ποιοτικής 
σημασίας· δύο από χους πρώτους δυάν-
δρους χης Κορίνθου που εμφανίζονχαι σχα 
νομίσμαχα χων εχών 44/3 και 43/2 π. Χ. 
είναι C. Iulii, προφανώς απελεύθεροι χου 
Καίσαρα79. Οι υπόλοιποι Iulii που εμφανί
ζονχαι σχην Κόρινθο, αργόχερα, πιθανόν, 
συνδέονται με τον Αύγουστο ή άλλα μέλη 
της δυναστείας του παρά με τον δικτά
τορα80. Ο Αντώνιος είχε δημιουργήσει ένα 
ισχυρό δίκτυο πελατών στην Κόρινθο και 
αυτό εξηγεί τον μεγάλο αριθμό των 

7 7 Spawforth 1996, 169-170· Rizakis 1999. Γενικά 
βλ. Garnsey 1975. 

7 8 Spawforth 1996, 171-175- Rizakis 1999. 
7 9 Amandry 1988, 32-33, 76· Corinth Vili 3, 24. 
8 0 Stansbury 1990, 134 σημ. 135. 
8 1 Άλλοι βρίσκονται στον κύκλο της πελατείας των 

επιτελών του Αντωνίου, όπως ο M. Insteius, που 

Αντωνίων που απαντά κανείς στα νομί
σματα και στις επιγραφές8 1. Η ήττα του 
Ακτίου δεν απομάκρυνε, τουλάχιστον με
ρικούς από αυτούς, από την διαχείριση των 
κοινών8 2. Από τον Αύγουστο κάνουν δυ
ναμικά την εμφάνιση τους οι Τιβέριοι 
Κλαύδιοι και φαίνετα πως η επικράτηση 
των Ιουλίων με τον Οκτάβιο δεν μείωσε 
την δύναμη τους γενικά στην Πελοπόν
νησο. Τέσσερις ίσως πέντε Ti. Claudii 
άσκησαν κάποιο αξίωμα, στην Κόρινθο, 
ανάμεσα στό τέλος του Ιου π. Χ. αιώνα και 
τον Νέρωνα αλλά, όπως προκύπτει από τις 
πηγές και μέλη άλλων μικρότερων οικο
γενειών, όπως οι Heii, Aebutii, Rutilii και 
Caninii, είχαν εκπροσώπους ανάμεσα στους 
δυάνδρους της πόλης83. 

Η κατάσταση αυτή διαφοροποιείται με 
την πάροδο του χρόνου οπότε στον ηγετικό 
πυρήνα εμφανίζονται νέα πρόσωπα, που 
ανήκουν είτε σε επιφανή μέλη χης παλαιάς 
αρισχοκραχίας χων πόλεων που αξιώθηκαν, 
χάρη στην παραχώρηση ob virtutem της 
ρωμαϊκής πολιτείας ή σε μεικτούς γάμους, 
να ενταχτούν στο σύστημα ή και σε 
φιλόδοξα άτομα άλλων πόλεων στα οποία η 
πρωτεύουσα της Επαρχίας ασκούσε μια 
ακατανίκητη έλξη· έτσι δεν είναι παράδοξο 
πως 6-8% απο τους γνωστούς duumviri 
της Κορίνθου προέρχονται από άλλες πό
λεις της Επαρχίας της Αχαΐας. Τα πρόσωπα 
αυτά δεν ήταν άγνωστα- Ο Cn. Cornelius 
Pulcher από την Επίδαυρο, ο γιος του 
Ευρυκλή, C. Iulius Laco από την Σπάρτη, 
ή αργόχερα ο εγγονός του, C. Iulius Spar-
tiaticus, ο P. Memmius Menander από 
τους Δελφούς και τέλος ο C. Iulius Polyae-
nus από την Σικυώνα ανήκαν στις πιο 
λαμπρές οικογένειες των πόλεων από τις 
οποίες προέρχονταν84. Γι' αυτούς μια επι
τυχής υπηρεσία στην αποικία τους εφοδία
ζε με την κατάλληλη πείρα και αποτελούσε 

είναι γνωστός και από τις φιλολογικές πηγές 
(Πλούτ., Αντ. 65. Πρβλ. και Κικέρων, Phil. 12, 20 
και 26)· πρβλ. Corinth VIII 3. 
Stansbury 1990, 130 και υποσ. 114. 
Amandry 1988 σποράδην· Stansbury 1990, 
252-253. 
Spawforth 1996, 173-174. 
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χο ενδιάμεσο εφαλχήριο για μια ενδιαφέ
ρουσα σταδιοδρομία σχο πλαίσιο χης Ε
παρχίας ή και χης αυχοκραχορίας. Για χην 
επιχυχία χου σχόχου η επιδίωξη πολιχικών 
διασυνδέσεων και σχηριγμάχων ήχαν 
αναγκαία· χα μέσα ήχαν γνωσχά: ενδογα
μία, εξωγαμία και δημόσιες σχέσεις85. 

VI. Ανανέωση χης ηγεχικής χάξης και 
κοινωνική κινηχικόχηχα 

Η ανανέωση χης ηγεχικής χάξης χων πό
λεων χης Πελοποννήσου συνδέεχαι καχαρ-
χάς με χις μεγάλες ανακαχαχάξεις και συ
γκρούσεις σε επίπεδο αυχοκραχορίας (π. χ. 
αχαϊκός και μιθριδαχικός πόλεμος, σχάση 
χης Δύμης, εμφύλιοι πόλεμοι)· μπορεί 
όμως, σε άλλες περιπχώσεις, να είναι 
προϊόν εσωχερικών διεργασιών ανάμεσα 
σχις διαφορεχικές χάξεις ή οικογένειες που 
ανήκουν σχην ίδια χάξη. Επομένως η 
ανανέωση των μελών χης χοπικής βουλής, 
σε κανονικές συνθήκες, παρά χα εμπόδια 
που έθεταν οι ηγεχικές χάξεις χων πόλεων, 
ήχαν αναπόφευκχη. Η ανανέωση αυχή 
γινόχαν άλλοχε με πιο γρήγορους και 
άλλοχε με πιο αργούς ρυθμούς· σχον Ιο αι. 
για παράδειγμα η εισδοχή νέων μελών 
ήχαν δυσκολόχερη καθώς μια μικρή ομάδα 
οικογενειών καχαφέρνει να μονοπωλεί, 
στις περισσότερες πόλεις της Πελοποννή
σου, την εξουσία και τις τιμές8 6. 

Μετά τους Φλαβίους συναντούμε οικο
γένειες που δεν ανήκουν σχον ίδιο πυρήνα 
ο οποίος διευρύνεχαι και ανανεώνεχαι 
μέσω της προώθησης νέων μελών. Homi
nes novi υπάρχουν σε όλες τις πόλεις και 
ανήκουν στην πολιτική πελαχεία των Iulii 
και των Memmii στην Σπάρτη, χων Clau-

Οι Cornelii, για παράδειγμα, που είναι μια σημα
ντική οικογένεια της Κορίνθου, της οποίας μέλη α
παντούν στον Αύγουστο αλλά κυρίως στον 2ο μ. Χ. 
αιώνα (Stansbury 1990, 264 κε.) συνδέθηκαν, 
μέσω γάμου, με την εξίσου σημαντική οικογένεια 
των Maecii. 

Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζει και πολλές ιταλι
κές πόλεις, πρβλ. και Πομπηία και Όστια: Meiggs 
1973 και Mouritsen 1988, 123. 

dii, χων Flavii και χων Aelii σχην Σπάρχη, 
χη Μεσσήνη και χην Ήλιδα. Καχά χον 2ο 
αιώνα, αφενός πολλές παραδοσιακές 
αρισχοκραχικές οικογένειες βρήκαν χον 
δρόμο για μια πιο λαμπρή σταδιοδρομία ως 
ρωμαίοι ιππείς ή συγκλητικοί, στο πλαίσιο 
της αυτοκρατορίας, αφετέρου οι ρυθμοί 
ανανέωσης χων μελών χης ηγετικής ομάδας 
χων πόλεων έγιναν ενχονόχεροι καθώς 
προωθήθηκαν στην τοπική βουλή νέα 
πρόσωπα που δεν διέθεχαν πάνχα χην 
ευγένεια μιας αρισχοκραχικής καχαγωγής 
αλλά ανήκαν σχις νέες ανερχόμενες κοι
νωνικές χάξεις. Σχις χάξεις αυχές ανήκαν 
ελεύθεροι πολίχες αλλά και απελεύθεροι 
που είχαν σχο μεχαξύ αποκχήσει πλούχο 
καθώς είχαν κάνει χις σωσχές επιλογές, κα
χά χην διάρκεια χων πολεμικών συγκρού
σεων και χων εμφυλίων πολέμων. 

Η οικογένεια χου Ευρυκλή, για παρά
δειγμα, φαίνεχαι πως αναδείχχηκε σχο 
τέλος της δημοκρατικής εποχής. Ο πατέρας 
του Λαχάρης87 είχε ταχθεί στο πλευρό του 
Καίσαρα και αργότερα, ως είναι γνωστόν, 
του Οκταβιανού88 και πλήρωσε την επι
λογή του αυτή με την ζωή του καθώς 
κατηγορήθηκε για πειρατεία και καταδι
κάστηκε από τον Αντώνιο. Η αποφασιστική 
συμβολή του Ευρυκλή στο Άκτιον τον 
οδήγησε, μετά την νίκη, στην κορυφή της 
ηγετικής πυραμίδας της Σπάρτης. Αλλά 
εκτός από τους πιστούς πολιχικούς χου 
φίλους ο Αύγουσχος ενίσχυσε, σε άλλες 
περιπχώσεις, και άχομα που είχαν προσχω
ρήσει σχο σχραχόπεδο χου πολιτικού του 
αντιπάλου αλλά είχαν την προνοητικότητα 
να τον εγκαταλείψουν έγκαιρα8 9. Στην Κό
ρινθο οι οικογένειες των Antonii και 
Aebutii παραμένουν ισχυρές και μετά το 
Άκτιον και για τις επόμενες δύο-τρείς δεκα-

8 7 Τιμάται και στην Αθήνα με ένα άγαλμα (Syll.3, 
786· Baladié 1980, 291). 

88 Πλούτ., Αντ. 67. 
8 9 Ο Μ. Αντώνιος Ίππαρχος (Πλούταρχος, Αντ. 67) 

είναι επίσης δύανδρος μετά το Άκτιον και ο γιος 
του πριν από το τέλος του Ιου π. Χ. αιώνα. Πρβλ. 
Stansbury 1990, 164. υποσ. 62. Περισσότερο 
αμφίβολο παράδειγμα πολιτικής επη3ίωσης μετά το 
Άκτιον είναι αυτό του Μ. Αντώνιου Πισανού, ο 



Η γ ε τ ι κ ή τάξη και κ ο ι ν ω ν ι κ ή διαστρωμάτωση στις πόλεις της Πελοποννήσου 193 

εχίες. Αυτό δείχνει πως ο Αύγουσχος δεν 
αγνόησε χους εσωχερικούς πολιχικούς 
συσχεχισμούς χων πόλεων. Η απόφαση χου 
να απομακρύνει χον Ευρυκλή δεν οφει-
λόχαν μόνον σε λανθασμένες ή επικίνδυνες 
ενέργειες χου χελευχαίου αλλά σχην προ
σπάθεια χου να εξευμενίσει χις παραδοσια
κές αρισχοκραχικές οικογένειες χης Σπάρ
χης σχις οποίες η προσωπική και αυχαρ-
χική εξουσία χου προκάλεσε χην οργή και 
χην αντίδραση90. Η προώθηση χου γιου χου 
Ευρυκλή C. Iulius Laco σχην εξουσία 
μοιάζει περισσόχερο με μια χακχική κίνηση 
και είχε επιχυχία καθώς ο χελευχαίος φαί-
νεχαι να ήρθε σε κάποια συμφωνία με τις 
αντίπαλες οικογένειες της Σπάρτης· χο 
γεγονός αυχό εξηγεί χο όχι η μνήμη χου 
Ευρυκλή αποκαχαοτάθηκε πολύ γρήγορα 
από χον Τιβέριο91. 

Κοινωνική, κινητικότητα. Η κοινωνική 
κινηχικόχηχα νοείχαι μόνο με καχεύθυνση 
χα ανώχερα κοινωνικά σχρώμαχα και είναι 
φυσική σε μια κοινωνία που επιφυλάσσει 
προνόμια και χιμές μόνον σε αυχά. Η αντί
σταση που προβάλλει η ηγετική τάξη των 
πόλεων για την μη διεύρυνση των μελών 
της είναι αναποτελεσματική. Η παρακμή 
και η διάβρωση πολλών μεγάλων οικογε
νειών της plebs ingenua είναι ορατή σε 
πολλές πόλεις της αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα 
μετά τους Φλαβίους. Στον ελληνικό χώρο 
οι υπερβολικές δαπάνες των αρχόντων -
χων οποίων ο μεγαλοϊδεατισμός είναι 
προφανής - για την ανέγερση δημοσίων 
κτηρίων και τον ευπρεπισμό των πόλεων9 2 

οποίος ανήκε σε μια από τις πιο επιφανείς οι
κογένειες της Ηλείας, καθόσον είναι πολύ πιθανό, 
δεδομένης της σχέσης χου με χον Γερμανικό, να 
οφείλει τη ρωμαϊκή χου πολιτεία όχι στον Μ. 
Αντώνιο αλλά στην Antonia Minor, μηχέρα χου 
Γερμανικού (Zoumbaki 1996, 192-193). 

9 0 Στράβων 8, 5, 5. Πλούτ., ΑποψΟ. βαο. και στρατ. 
207· πρβλ. Chrimes 1949, 179· Cartledge -
Spawforth, 1989, 101· Bowersock 1961, 113· 
Lindsay 1992, 196. 

n SEG 11, 1950, 923· Grunauer-von Hoerschel-
mann 1978, 68 κε. 

9 2 Alföldy 1988, 404 υποσ. 146-147. 
9 3 Alföldy 1988, 229-233. 
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οδηγουν πολλές εύπορες οικογένειες, κα
θώς και πόλεις, στην οικονομική εξου
θένωση τους. Έτσι καθώς οι υποψήφιοι 
για τα δαπανηρά δημόσια αξιώματα αρχί
ζουν να γίνονται σπάνιοι, το κενό καλύ
πτεται με την ανάδειξη μελών από την κα
τώτερη τάξη και κυρίως τους απελεύ
θερους, που όπως φαίνεται προσαρμό
ζονται καλύτερα στις νέες συνθήκες. Οι 
τελευταίοι αναπτύσουν κοινωφελή δράση 
στις περισσότερες πόλεις 9 3 καθώς από 
οικονομική άποψη ανήκουν στα πλούσια 
αστικά στρώματα, από νομική και πολιτική 
ωστόσο στις υποδεέστερες τάξεις - γεγονός 
που καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολη την 
εισδοχή τους, στον Ιο αιώνα χουλάχιοτον, 
στο orda decurionum της πόλης. 

Η Lex Veselia (23 π. Χ.) που έθεσε τέρμα 
στην άμεση πρόσβαση των απελεύθερων 
στην εξουσία δεν την απέκλεισε, ωστόσο, 
για τους απογόνους τους. Ο ρυθμός ανόδου 
των απογόνων των απελεύθερων στην 
βουλή διαφέρει από πόλη σε πόλη και στην 
ίδια πόλη σε διαφορετικές περιόδους· στις 
δυτικές Επαρχίες το ποσοστό αυτό είναι 
αρκετά υψηλό και αγγίζει τα απώτατα όρια 
του μετά τα μέσα του 2ου αιώνα9 4, ενώ στις 
ανατολικές Επαρχίες είναι άγνωστο για τις 
περισσότερες περιοχές καθώς δεν διαθέ
τουμε άλλα στοιχεία εκτός από την ανθρω-
πωνυμία που μπορεί να είναι και παραπλα
νητική- μπορούμε μόνο να υποθέσουμε, με 
μεγάλη επιφύλαξη, πως αρκετοί lulii, 
Memmii ή Cìaudii που ανήκουν στις 
πλούσιες οικογένειες της Σπάρτης και 

χίες του ρωμαϊκού κράτους, βλ. τα Πρακχικά χου 
Συνεδρίου που οργανώθηκε, χο 1992, σχο Σχρα-
σβούργο: Ε. Frezouls (εκδ.), La mobilité sociale 
dans le monde romain, Actes du colloque organisé à 
Strasbourg 1992. H είσοδος χων απελεύθερων σχην 
τοπική βουλή ήχαν εφικχή σε πολλές ιχαλικές πόλεις 
για χην μεχά χους Φλαβίους περίοδο· 25% σύμφωνα 
με χον M. L. Gordon 1931, 77 ενώ ο Η. Pieket 1970, 
244 καχεβάζει αυχό το ποσοστό σχο 8%, χο οποίο ο 
Garnsey 1975,180 θεωρεί πολύ χαμηλό. Οι περισσό
τεροι ειδικοί δεν αρνούνται αυτήν την πραγματι
κότητα, διαφωνούν μόνον για τα κοινωνικά αίτια 
του φαινομένου (Veyne 1961, 230. 237- Castrén 
1983, 21· Mouritsen 1988). Για τις Κυκλάδες, για 
παράδειγμα, βλ. Nigdelis 1990, 148-150. 



194 Αθανάσιος Ριζάκης 

φέρουν «δουλικά» επωνυμία είναι ενδε
χομένως και δουλικής καταγωγής9 5. Στην 
Αθήνα επίσης έχουμε αρκετά παρα
δείγματα παρείσφρυσης γιων ή εγγονών 
απελεύθερων στα ανώτατα αξιώματα9 6. 
Στις αποικίες, οι πλουσιότεροι από τους 
απελεύθερους είναι οργανωμένοι σε ένα 
σώμα πλάι στο ordo decurionum, τα μέλη 
του οποίου ονομάζονται augustales51. Οι 
οικονομικές δραστηριότητες αυτού του 
σώματος ελάχιστα διέφεραν από εκείνες 
των βουλευτών9 8· για τις υπηρεσίες τους 
αυτές συχνά τιμώνται με τα εξωτερικά 
διακριτικά του αξιώματος του βουλευτή, 
ornamenta decurionalìa". Όταν τα διά
φορα εμπόδια που ορθώνονταν για την κοι
νωνική άνοδο των απελεύθερων αμβλύν
θηκαν στον 2ο αιώνα, η κινητικότητα 
ευπόρων ατόμων δουλικής καταγωγής 
προς τα ανώτερα στρώματα είναι μεγαλύ
τερη - τόσο στις αποικίες όσο και στις άλλες 
πόλεις - από εκείνη των ελευθέρων αλλά 
φτωχών πολιτών της πόλης και της 
υπαίθρου· η ελεγχόμενη είσοδος νέων 
μελών στην εύπορη τάξη αποτελούσε ένα 
αποφασιστικό παράγοντα για την σταθερό
τητα του ρωμαϊκού συστήματος. 

Ο πλούτος των απελεύθερων και οι 
ισχυρές διασυνδέσεις - καθώς ορισμένοι 
ήταν δούλοι αριστοκρατικών ρωμαϊκών 
οικογενειών - βοηθούσαν ώστε να ξεπε
ραστούν τα νομικά εμπόδια για την από
κτηση της civitas και την άνοδο τους στα 
ανώτερα αξιώματα· οι πρακτικές που χρη
σιμοποιούν τα μέλη των κατώτερων τάξεων 
για την κοινωνική τους άνοδο είναι ανάλο
γες με αυτές των ανώτερων στρωμάτων· 
σχέσεις με πλούσιες οικογένειες και επι
δίωξη πετυχημένων γάμων για να σταθε
ροποιήσουν την οικονομική τους επιτυχία 

Cartledge - Spawforth 1989, 166-167. Αντίστοιχα 
φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλες περιοχές. 
Η κοινωνική άνοδος των απελεύθερων είναι ένα 
φαινόμενο που έχει μελετηθεί στις δυτικές Επαρ
χίες· πρβλ. Garnsey - Sailer 1995, 170-174. Είναι 
όμως δύσκολο να γίνει στις ανατολικές γιατί, σε 
αντίθεση με τις λατινικές επιγραφές όπου συχνά 
δηλώνεται η δουλική καταγωγή, αυτή δεν ανα-

και να εξασφαλίσουν στους απογόνους 
τους, που γενιούνται ελεύθεροι, την πρό
σβαση στην τοπική βουλή, τις τιμές και τα 
αξιώματα. 

Η κινητικότητα που υπαινίχθηκε δεν 
μπορεί να ενταχθεί ούτε στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωτικής ρήξης ούτε να περιγραφεί 
με όρους ανταγωνισμού και πάλης των 
τάξεων, όπως ήταν της μόδας να υποστηρί
ζεται τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανταγω
νιστική δομή της κοινωνίας των πόλεων 
της περιόδου επέτρεπε ώστε οι οικονο
μικές και δημογραφικές διακυμάνσεις να 
αντανακλώνται αμέσως στην συμμετοχή 
στη τοπική βουλή που συνιστούσε το 
τοπικό αριστοκρατικό σώμα. Έτσι αριστο
κρατικές οικογένειες εξαφανίζονταν για 
να δώσουν τη θέση τους σε άλλες. Η 
εκλογή σε μερικά αξιώματα - με εξαίρεση 
ίσως μερικές πολύ πλούσιες οικογένειες 
με πολύ δυνατές σχέσεις - ήταν κατά 
κάποιο τρόπο ανοιχτή μεταξύ των μελών 
πολλών οικογενειών. 

Η αλλαγή αυτή των κοινωνικών ρόλων 
συνετελέστηκε σταδιακά και χωρίς καμιά 
εξωτερική επέμβαση. Από τη μια η πα
ρακμή και η διάβρωση των παλαιών οικο
γενειών οδήγησε στη βιολογική γήρανση 
τους και στον θάνατο και από την άλλη ο 
δυναμισμός και η προσαρμοστικότητα της 
νέας élite την έφερε στο προσκήνιο. Η ε
ξέλιξη αυτή ήταν αναπόφευκτη- γι' αυτό και 
η προσπάθεια, γύρω στα μέσα του 2ου 
αιώνα, της απαγόρευσης εισδοχής νέων με
λών στη βουλή της Αθήνας, εφόσον τα υ
ποψήφια μέλη δεν ήταν ελεύθερα από τρεις 
γ ε ν ι έ ς , «όσοι προς την χειροτονίαν αφικνεί-

σθαι δύνανται την τριγωνίαν έχοντες» 1 0 0 , δ ε ν 

είχε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα και μπο
ρούμε να πούμε - σχηματοποιώντας προ

γράφεται στις ελληνικές επιγραφές και επομένως 
είναι δύσκολο να ανιχνευθεί (Garnsey 1975). 

9 6 Oliver 1970. 
9 7 Duthoy 1974 και 1978. 
9 8 Alfoldy 1988, 229-233· Garnsey - Sailer 1995, 

168-170. 
9 9 Rizakis 1998, 31. 
1 0 0 Oliver 1970, 372 στ. 79. 
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κλητικά - ότι συνέβη εδώ αυτό που είχε συμ
βεί έναν αιώνα νωρίτερα στην Πομπηία 
μετά τον σεισμό: η πλουτοκρατία αντι-
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