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Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ 

ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ PRAEFECTIFABRUM 

Είναι γνωστό πώς το πολιτειακό καθεστώς μιας ρωμαϊκής αποικίας είναι 
πιστό αντίγραφο του πολιτεύματος της Ρώμης, άφοϋ οι αποικίες είναι μικρο
γραφίες της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας, effigies parvae της Ρώμης, κατά 
την έκφραση του Aulus Gellius (XVI, 13.9). Ή κλασσική σταδιοδομία ενός μέ
λους τής ανώτερης κοινωνικής τάξης στις αποικίες δεν διαφέρει καί πολύ από 
εκείνη ενός αντίστοιχου πολίτη τής Ρώμης, καθώς περιλαμβάνει το αξίωμα 
του ταμία (quaestor), του άγορανόμου (aedilis) καί για τα περισσότερο επί
λεκτα μέλη τό officium του δυάνδρου (duumvir) πού βρίσκεται στην κορυφή τής 
πυραμίδας τής τοπικής ιεραρχίας καί αντιστοιχεί με εκείνο τοΰ υπάτου. Ή 
ιεραρχία αύτη είναι κοινότυπη σε όλες σχεδόν τις αποικίες καί οι μικρές 
αποκλίσεις πού εμφανίζονται εδώ καί κει στον cursus συνιστούν τοπικές 
ιδιορρυθμίες καί δέν αναιρούν τον κανόνα1. 

Στην τελευταία αύτη κατηγορία ανήκει τό "αξίωμα" τοΰ praefectus fabrum, 
τό όποιο εμφανίζεται στον cursus μερικών επιφανών μελών τής τοπικής κοινω
νίας τών Φιλίππων αλλά καί άλλων αποικιών ή μουνικιπίων τού ρωμαϊκού 
κράτους. Ή praefectura fabrum εΐχε απασχολήσει τους ειδικούς, ήδη από τον 
19. αιώνα, αλλά τό αρχικό ερώτημα παρέμεινε αναπάντητο, δηλαδή κατά πό
σον υπήρξε ενα τοπικό αξίωμα, μιά στρατιωτική αρχή ή απλούστατα ένας 
τιμητικός τίτλος χωρίς καμιά απολύτως αρμοδιότητα. Ή μελέτη τοΰ Brian 
Dobson2, λίγο μετά τά μέσα τοΰ 20. αι. μας έβγαλε άπό τό αδιέξοδο στο όποιο 
εΐχε φτάσει ή έρευνα ανοίγοντας ταυτοχρόνως κάποιες ευοίωνες προοπτικές-
πράγματι ή ενδελεχής εξέταση τών επιγραφικών μαρτυριών οδήγησε τον 
Άγγλο ερευνητή στή διαπίστωση πώς τό αξίωμα καί κυρίως οι αρμοδιότητες 
πού τό συνοδεύουν δέν μπορεί να εΐναι μονοσήμαντες γιατί, παρόλο πού αυτό 
διατηρεί πάντα τον ϊδιο τίτλο, τό περιεχόμενο του εξελίσσεται μέσα στο χρόνο 

1. Για την διοικητική οργάνωση τής αποικίας των Φιλίππων βλ. C. Brélaz-A. 
Rizakis, "Le fonctionnement des institutions et le déroulement des carrières dans la colo
nie de Philippes", CCG 14 (2003) 155-165. Στο Ιδιο άρθρο (σ. 162-165) μπορεί να βρει 

κανείς καί μια σύντομη ανάλυση γιά τους praefecti fabrum τής αποικίας. 

2. Β. Dobson, "The praefectus fabrum in the Early Principate", στό: M. G. Jarett-

Dobson (έκδ.), Britain and Rome. Essays presented to Eric Birley on his sixtieth 

birthday, Kendal 1966, 61-84. 
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δηλαδή από το τέλος της ρεπουμπλικανικής περιόδου έως την περίοδο των 

Σεβήρων3. 

Στην αρχή, μέχρι τον Κλαύδιο, ή praefectura fabrum είναι ένα δημόσιο 

στρατιωτικό αξίωμα πού ή άσκηση του συμπίπτει με την κορύφωση μιας στρα

τιωτικής σταδιοδρομίας και ή εκχώρηση του είναι ενα είδος απότισης τιμής και 

ευγνωμοσύνης για τις στρατιωτικές υπηρεσίες του προσώπου προς τή Ρώμη 

και τον αυτοκράτορα. Στη συνέχεια φαίνεται πώς αυτό τό officium αποσυνδέε

ται άπό τα στρατιωτικά καθήκοντα καί την στρατιωτική ιεραρχία καθώς πολλά 

άτομα φέρουν τώρα τον τίτλο ακόμα καί πρίν από τήν ανάληψη κάποιας στρα

τιωτικής υπηρεσίας. Στην περίοδο αυτή ή praefectura fabrum παραχωρείται, 

κατά τον Dobson, στους νέους ιππείς (équités) —προστατευόμενους τού επαρ

χιακού διοικητού ή σέ επιφανή μέλη της τοπικής αριστοκρατίας— καί επομέ

νως σημαδεύει άπλα τήν αρχή μιας Ιππικής σταδιοδρομίας. Τό ϊδιο ισχύει, 

κατά τον ϊδιο, προφανώς καί για τήν περίπτωση πού τό αξίωμα αναφέρεται 

μόνο του, οπότε είναι απίθανο αυτό να συνδέεται με τήν τοπική σταδιοδρομία 

ενός προσώπου, άλλα μάλλον με τον διορισμό του ως βοηθού κάποιου αξιω

ματούχου επιφορτισμένου μέ τό Imperium4. 

Ή περίπτωση λοιπόν στην οποία ή praefectura εντάσσεται σέ μιά αμιγή 

στρατιωτική σταδιοδρομία, της οποίας καί αποτελεί τήν κορύφωση, είναι από

λυτα σαφής. 'Αντίθετα υπάρχει μεγάλη δυσκολία στον προσδιορισμό τού ακρι

βούς χαρακτήρα τών αρμοδιοτήτων τών praefecti fabrum, πού υποτίθεται πώς 

απέκτησαν μετά τον Κλαύδιο, οπότε τό αξίωμα εμφανίζεται στο πλαίσιο μιας 

τοπικής καθαρά σταδιοδρομίας· αυτή μπορεί νά περιλαμβάνει κάμποσες φο

ρές τόσο τά γνωστά πολιτικά ή θρησκευτικά αξιώματα τού τοπικού cursus ho

norum οσο καί στρατιωτικά ή πολιτικά ανεξάρτητα άπό αυτόν. Τό βασικό ερώ

τημα πού απασχολεί τους ειδικούς εΐναι κατά πόσον ή praefectura fabrum απο

τελεί μέρος τού τοπικού cursus honorum ή αν αντίθετα συνιστά απλώς ενα ανε

ξάρτητο αξίωμα ή ακόμα καί μιά τιμητική διάκριση. Στο σημείο αυτό οι γνώ

μες είναι πολλές. Όρισμένοι θεωρούν οτι οι praefecti fabrum πού εμφανίζονται 

στο πλαίσιο μιας τοπικής σταδιοδρομίας είναι ταυτόσημοι μέ τους praefecti 

collegiorum fabrum ή μέ τους άρχοντες τους επιφορτισμένους μέ τήν πυρα-

3. Για τήν προέλευση τοϋ θεσμού βλ. Κ. Ε. Welch, "The Office of Praefectus Fabrum 
in the Late Republic", Chiron 25 (1995) 131-145. 

4. Πρόκειται στην ουσία για ιππείς, οι όποιοι είχαν τιμηθεί μέ τον τίτλο και ήσαν 
αναπληρωτές τοϋ στρατιωτικού διοικητού ή τοϋ διοικητού μιας επαρχίας (W. 
Liebenam, "Fabri", στό: E. de Ruggiero, Dizionario epigrafico di Antichità Romane III 
(1906, ανατ. 1962) 17/18 s.v. Fabri). 
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σφάλεια και πυρόσβεση5· άλλοι φρονούν πώς το officium της praefectura συνι

στά την κορύφωση μιας τοπικής καρριέρας και ότι ή απόκτηση του διευκολύνει 

την πρόσβαση των πλέον επιφανών μελών της αριστοκρατίας της επαρχίας 

στην ιππική τάξη. Στο αντίθετο στρατόπεδο εντάσσονται αυτοί πού πιστεύουν 

οτι δεν πρόκειται κάν γιά officium, αλλά γιά μιά βοηθητική υπηρεσία πού τήν 

αναθέτει κάποιος ανώτερος αξιωματούχος σε άτομο της εμπιστοσύνης του· οι 

ίδιοι προσθέτουν οτι ο ακριβής χαρακτήρας αυτής της ευθύνης, ή οποία μπορεί 

νά είναι στρατιωτική ή πολιτική, εξαρτάται μόνον άπό τις αρμοδιότητες τού 

ιδίου τού υποψηφίου6. Περισσότερο ακραία τέλος είναι ή θέση μερικών ειδικών 

πού θεωρούν απλούστατα πώς ή praefectura δεν είναι τίποτε άλλο άπό μιά 

απλή διάκριση χωρίς αντίκρυσμα καί περιεχόμενο7. 

Οι γενικεύσεις αυτές δέν βοηθούν άλλα επιτείνουν τή σύγχυση καί κυρίως 

καταδεικνύουν τήν ανάγκη προσέγγισης τού θεσμού μέσω της μελέτης πολλών 

ειδικών περιπτώσεων. Παρόμοιες μελέτες έχουν συγγραφεί μόνον γιά τίς δυτι

κές επαρχίες τού ρωμαϊκού κράτους ενώ άγνωστη παραμένει ή κατάσταση 

στην 'Ανατολή8· το κενό αυτό προτίθεται νά καλύψει εν μέρει ή παρούσα έρευ

να ή οποία στηρίζεται στο δημοσιευμένο καί αδημοσίευτο επιγραφικό υλικό της 

5. Βλ. Ο. Hirschfeld, "Der Praefectus vigilum in Nemausus und die Feuerwehr in den rö
mischen Landstädten", Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der Aka
demie der Wissenschaften 107 (Wien 1884) 239-257, τοϋ ιδίου, Kleine Schriften, Berlin 
1913 (ανατ. New York 1975), 98 κέ., W. Liebenam, Zur Geschichte und Organisation des 
römischen Vereinswesens, Leipzig 1890, 104 κέ. Βλ. επίσης καί το πιο πρόσφατο άρθρο 
τοϋ Ρ. Kneissl, "Die fabri, fabri tignuarii, fabri subaediani, centonarii und dolabrarii als 
Feuerwehren in den Städten Italiens und der westlichen Provinzen", στό: R. Günther-St. 
Rebenich (έκδ.), E fontibus haurire. Beiträge zur römischen Geschichte und zu ihren 
Hilfswissenschaften [H. Chantraine zum 65. Geburtstag] München-Wien-Zürich 1994, 
133-146. 

6. Βλ. R. Sablayrolles, "Les praefecti fabrum de Narbonnaise", RAN 17 (1984) 239-
247, οπού μπορεί να βρει κανείς όλες τις προγενέστερες απόψεις. 

7. Πρβλ. Η. G. Pflaum, Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain, Paris 
1950, 196/197 καί 218. 

8. Ή praefectura fabrum εμφανίζεται σέ μερικές μόνον από τίς αποικίες για παρά
δειγμα της επαρχίας της "Αχαΐας (π.χ. Κόρινθος) ή της Μακεδονίας (π.χ. Φίλιπποι). Έκ 
πρώτης όψεως φαίνεται πώς ή praefectura fabrum είναι στην Κόρινθο ένα δημόσιο 
officium πού δέν εντάσσεται στον τοπικό cursus honorum, αντίθετα μέ αυτό πού 
πίστευαν οι έκδοτες των Corinth VIIL ο τίτλος βρίσκεται στην κορύφωση μιας τοπικής 
λαμπρής σταδιοδρομίας ή στην αρχή μιας ιππικής, ή οποία περιλαμβάνει εϊτε στρατιω
τικά, εϊτε πολιτικο-διοικητικά αξιώματα αποκλειστικά προορισμένα γιά ιππείς· δέν 
υπάρχει λοιπόν αμφιβολία οτι ή praefectura fabrum εγκαινιάζει στην περίπτωση αυτή τήν 
αρχή μιας ιππικής σταδιοδρομίας. 
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αποικίας των Φιλίππων. Πρόκειται για λατινικές αναθηματικές επιτύμβιες 

επιγραφές πού προέρχονται εϊτε από το εβραϊκό νεκροταφείο της Θεσσαλονί

κης, εϊτε από τους Φιλίππους9. 

Στο παλαιότερο χρονολογικά κείμενο (το αξίωμα τού ιερέως τού θεού 

Βεσπασιανού πού άσκησε μεταξύ άλλων ô C. Valerius Valens Ulpianus επιβάλ

λει ως terminus post quem το έτος 79 μ.Χ.) ή praefectura labrum βρίσκεται στο 

τέλος μιας στρατιωτικής και πολιτικής τοπικής καρριέρας· ή πρώτη ήταν 

σύντομη και περιελάμβανε την στρατιωτική υπηρεσία στην πραιτωριανή φρου

ρά* στη συνέχεια ό Ulpianus άσκησε διαδοχικά το αξίωμα τού ταμία (quaestor) 

και αυτό τού δυάνδρου (duumvir) τής αποικίας 1 0. Στο κείμενο διευκρινίζεται 

πώς ή τιμή τού praefectus fabrum πού ακολουθεί παραχωρήθηκε άπό έναν ύπα

το: praef(ectus) fabrum a co(n)s(ule). Ή έκφραση αυτή, ή οποία συνοδεύεται 

συχνά άπό το adlecto ή delato, μαρτυρεί ότι ή διάκριση τού απονεμήθηκε προ

φανώς λόγω τής στρατιωτικής του υπηρεσίας στην πραιτωριανή φρουρά. Τον 

C. Valerius Valens συνδέει μέ τον Βεσπασιανό ή άσκηση τής ιερωσύνης πού 
αναφέρεται στή λατρεία του: flam(ini) divi Vespasiani ]. Δεν γνωρίζουμε 

κατά πόσον ο C. Valerius Valens Ulpianus κατάγεται άπό τους Φιλίππους- ή 

απουσία τής φυλής τών Φιλίππων, Voltinia, άπό τον ονομαστικό του τύπο θά 

συνηγορούσε στην άποψη ότι δέν είναι πολίτης τής αποικίας, πράγμα μάλλον 

απίθανο, αφού ή έγγραφη στην Voltinia είναι υποχρεωτική καί γιά τους έπή-

λυδες ρωμαίους πολίτες πού αναλαμβάνουν τοπικά αξιώματα· πρέπει νά 

υποτεθεί λοιπόν πώς ή παράλειψη τής Voltinia οφείλεται μάλλον σέ αμέλεια 

τού χαράκτη ή τών εντολέων του. 

9. Φ. Πέτσας, "Λατινικαί έπιγραφαί εκ Θεσσαλονίκης", ΑΕ 89/90 (1950/1951) 
[1951] 52-79. 

10. Πέτσας, ο.π., 58/59 αρ. 4 (είκ. 2), Ann.épigr. 1952, 226, Th. Sarikakis, "Des 
soldats macédoniens dans l'armée romaine", "Αρχαία Μακεδονία 2 (1973) [1977] 457 
αρ. 208, E. Schallmayer-K. Eibl-J. Ott, Corpus der griechischen und lateinischen Benefi-
ciarier-Inschriften der Römischen Reiches, Stuttgart 1990, 520 αρ. 672, /. Philippi 719: 
C(aio) Valerio Valentfi] | Ulpiano vet(erano) coh(ortis) XI urb(anae) b(eneficiario), 
q(uaestori) II [vir(o)] | i(ure) d(icundo) Phil(ippis) praef(ecto) fabr(um) a co(n)s(ule) | 
flam(ini) divi Vespasiani—]. Για τους benefeciarii βλ. J. Nelis-Clément, Les 
Benéficiarii; militaires et administrateurs au service de l'Empire (1er s. a.C.-VIe s. p.C), 
Bordeaux 2000 (καί την βιβλιοκρισία τοϋ D. Erkelenz, Topoi 11 (2001) 853-859), J. Ott, 
Die Beneficiarier: Untersuchungen zu ihrer Stellung innerhalb der Rangordnung des 
römischen Heeres und zu ihrer Funktion, Stuttgart 1995 καί Ν. Giannakopoulos, 
"Preserving the Pax Romana: The Peace Functionaries in the Roman East", Mediterraneo 
antico 6 (2003) 825-905. 
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Σέ ένα άλλο παράδειγμα, πού χρονολογήθηκε από τον πρώτο εκδότη γενικά 

στην αυτοκρατορική περίοδο11, ο αναφερόμενος C(aius) Graecinius C. f. 

Vol(tinia) φαίνεται πώς ακολούθησε δύο σταδιοδρομίες πού εΐναι εύκολα δια

κριτές: μία ανώτερη, στην επαρχία της 'Αφρικής καί μία δεύτερη τοπική στους 

Φιλίππους· ή πρώτη περιλαμβάνει τήν praefectura fabmm καί ενα officium στην 

'Αφρική (τό praefectus frumenti mancipalis) καί ή δεύτερη δύο τοπικά αξιώ

ματα: αυτό τοΰ βουλευτού (decurio), μέλους τής τοπικής βουλής (ordo) καί 

εκείνο τοΰ ταμία τής αποικίας (quaestor)· στο κείμενο δεν διευκρινίζεται κατά 

πόσον προηγήθηκε ή πρώτη ή ή δεύτερη σταδιοδρομία· καμία άπό τις δύο δεν 

φαίνεται ολοκληρωμένη. "Ετσι όσον αφορά τον τοπικό cursus honorum, γιά πα

ράδειγμα, ό Graecinius δεν άσκησε το officium τοΰ δυάνδρου καί ιδιαίτερα 

εκείνο τοΰ Ilvir quinquennalis, ελαχίστη προϋπόθεση γιά τήν άνοδο στην ιππική 

τάξη· τό officium τοΰ ταμία πού άσκησε προσομοιάζει περισσότερο με τά χαρα

κτηριστικά μιας εθελοντικής λειτουργίας, με μιά χειρονομία καλής θέλησης 

καί γενναιοδωρίας προς τήν νέα του πατρίδα, παρά με τό αξίωμα πού οπωσ

δήποτε εγκαινιάζει τήν αρχή μιας τοπικής σταδιοδρομίας καί ασκείται, σέ αυτή 

τήν περίπτωση, κατά κανόνα άπό πολύ νέα μέλη τής τοπικής αριστοκρατίας. 

Από τήν άλλη πλευρά καί ή «ιππική» καρριέρα τοΰ Graecinius εΐναι σύντομη 

καί πολύ μέτρια δεδομένου ότι δέν άσκησε κανένα άπό τά ανώτερα δημόσια 

αξιώματα πού προορίζονταν γιά τά επίλεκτα μέλη αυτής τής κοινωνικής κατη

γορίας· τό et τοΰ κειμένου στή φράση praef(ecto) fabrum et frumenti mancipalis 

provinc(iae) Africae αφήνει νά εννοηθεί ότι παράλληλα μέ τήν praefectura 

fabrum άσκησε τό αξίωμα τοΰ praefectus frumenti mancipalis στην ϊδια επαρ

χία. Θά μπορούσε νά υποτεθεί ότι μιά θέση ευθύνης όπως αυτή τοΰ frumentum 

mancipale τής Αφρικής ακολούθησε αυτή τοΰ praefectus, παρά τό γεγονός ότι 

καί τό αντίθετο δέν μπορεί νά αποκλεισθεί· ή ευθύνη τοΰ praefectus frumenti 

mancipalis θά συνίστατο μάλλον στή συλλογή ενός είδους δεκάτης σέ εΐδος, δη

λαδή σέ σιτηρά, άπό τήν παραγωγή των γαιών οι οποίες ανήκαν στην ιδιοκτη

σία τοΰ ρωμαϊκού κράτους καί ή διαχείριση τους είχε ανατεθεί, προφανώς κα

τόπιν δημοπρασίας, σέ ιδιώτες1 2. Τό αξίωμα είναι γνωστό άπό επιγραφές καί 

11. Πέτσας, ο.π. (σημ. 9), 56-58 αρ. 3 (Ann.épigr. 1952, 225· Σαρικάκης, ο.π. (σημ. 
10), 450 αρ. 126)· /. Phìlippi 718: C(aio) Graecinio C(ai) f(ilio) Vol(tinia) | Firmino 
praef(ecto) fabrum | et frumenti mancipalis provinc(iae) Africae | dec(urioni) quaest(ori) 
col(oniae) Philipp(ensium) an(norum) LVTI | Graeciniae Veneriae an(norum) XLVTI | 
C(aius) Graecinius Romulus Venustus Firmini | [f(ilius) parent(ibus) de s(uis) f(ecit)]. 

12. Tò frumentum mancipalis (manceps σημαίνει οημοπράτης εν προκειμένω δημο
σίων έργων) είναι λοιπόν δημόσιος σίτος, σεΐτος δήμου των Τωμαίων, ανήκει δηλαδή 
στον ρωμαϊκό λαό- πρβλ. Μ. Christof "Le blé africain", στο: Le ravitaillement en blé de 
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έκτος της 'Αφρικής, σέ τρεις άλλες συγκλητικές επαρχίες· μία από αυτές είναι 

δίγλωσση. Ό Vibius Saluratis {CIL III 6065) είναι Promagister fr. mane, αξίω

μα πού αποδίδεται στα ελληνικά: άρχώνης σείτου δήμου των ΤωμαίωνΡ 

Εΐναι πιθανόν ο Graecinius να κατάγεται από τους Φιλίππους· αυτό υπο

δεικνύει ή ένταξη του στην φυλή Voltinia· δέν αποκλείεται όμως νά ήταν και 

ξένος, οπότε θά πρέπει νά υποτεθεί ότι ή ένταξη του σέ αύτη θά έγινε μέ την 

εγκατάσταση του στην πόλη ή καλύτερα άπό τή στιγμή της ανάληψης τοπικών 

αξιωμάτων. Ή μεγάλη του ηλικία (58 ετών) καί ή μετριότητα της ιππικής του 

καρριέρας συνηγορούν στην υπόθεση οτι ανήλθε στην ιππική τάξη αργά, πιθα

νώς μετά από μια στρατιωτική καρριέρα πού δέ μας είναι γνωστή. 

Στις δύο άλλες περιπτώσεις ή praefectura fabrum συνδυάζεται μέ μιά αμιγή 

τοπική σταδιοδρομία καί βρίσκεται εϊτε στο μέσον της, όπως για παράδειγμα 

στην περίπτωση τού Ρ. Turpilius Valens14, είτε στο τέλος της, όπως στον cursus 

τού Μ. Cassius Valens, οπού διευκρινίζεται πώς ο τίτλος απονεμήθηκε στον 

Valens από τους υπάτους: a consulibus15. Τέλος πολύ ενδιαφέρουσα είναι ή 

περίπτωση τού [Ti.] Burrenus Firmus, πού πέθανε πρόωρα στην ηλικία τών 20 

ετών16· ο Firmus φέρει αυτόν τον τιμητικό τίτλο αλλά δέν είμαστε σέ θέση νά 

γνωρίζουμε αν τού εδόθη όταν ήταν έφηβος ή λίγο αργότερα, από τον ϊδιο τον 

πατέρα του πού ήταν καί ρωμαίος ιππέας 1 7. 

Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu ' au Hant Empire. Actes du 
colloque international, Naples 4-6 fév. 1991, Paris 1994, 302 σημ. 45 • Cl. Nicolet, 
"Frumentum mancipale en Sicile et ailleurs", στό: A. Gionannini (έκδ.), Nourrir la plèbe. 
Actes du colloque tenu à Genève les 28 et 29. IX 1989 en hommage à Denis van Berchem, 
Basel-Kassel 1991, 123/124 (ή επιγραφή)· G. Rickman, The corn supply of ancient 
Rome, Oxfrod 1980, 84/85. 

13. Βλ. Christol, ο.π., 302 σημ. 45· Nicolet, ο.π., 123/124· Rickman, ο.π., 84/85. 
14. Ό τίτλος praefectus fab(rum) βρίσκεται εδώ στο μέσον της τοπικής του 

σταδιοδρομίας ανάμεσα στα αξιώματα τοΰ aedilis καί του duumvir. Βλ. Πέτσας, ο.π. 
(σημ. 9), 62/63 αρ. 6 (Ann.épigr 1952, 224· Sarikakis, ο.π. (σημ. 10), 456 αρ. 190)· 
I.Philippi 717: Loco publice dato d(ecreto) d(ecurionum) | P(ublio) Turpilio P(ubli) f(ilio) 
Volt(inia) Valenti | aed(ili) praefecto fabr(um) II vir(o) i(ure) d(icundo) Phil(ippis) | 
Pup(us) Turpilius Valens patri. 

15. Πρόκειται για αδημοσίευτη επιγραφή (άρ. ευρετηρίου Μουσείου Φιλίππων Λ 
2230). 

16. CIL III. 1, 646; πρβλ. επίσης CIL ΙΙΙ.2 σ. 989 σημ. 646 (Sarikakis, ο.π. (σημ. 10), 
447 άρ. 87 καί 89)· /. Philippi 46. 

17. 'Ανάλογα παραδείγματα στον Μ. Cerva, "La praefectura fabrum: un'introduzio
ne", στό: M. Cébeillac-Cervasoni (έκδ.), Les élites municipales de l'Italie péninsulaire de 
la mort de César à la mort de Domitien entre continuité et rupture: classes sociales diri-



Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 195 

Τα παραδείγματα πού εξετάσαμε φανερώνουν ότι ή praefectura δεν αποτε
λεί μέρος τοϋ τοπικού cursus honorum άφοϋ στην περίπτωση αύτη θα έπρεπε να 
έχει την Ιδια πάντα θέση στον cursus honorum σε όλες τίς επιγραφές, πράγμα 
πού δεν ισχύει. Πρόκειται μάλλον γιά μιά διάκριση πού παραχωρείται στους 
προύχοντες της πόλης από έναν ανώτερο αξιωματούχο, διοικητή της επαρχίας 
ή ύπατο. Τά πρόσωπα πού τιμώνται με αυτόν τον τίτλο είναι ανάμεσα στα 
πλέον επιφανή της αποικίας, ανήκουν στους «πρώτους», και χωρίς αμφιβολία 
διαθέτουν πλούτο, δύναμη καί κοινωνική επιρροή. Οι τιμές πού τους αποδί
δονται επιβεβαιώνουν τήν κοινωνική κινητικότητα μιας επαρχιακής αριστοκρα
τίας προς τίς ανώτερες σφαίρες της διοίκησης της αυτοκρατορίας· μερικοί από 
τους φιλόδοξους αυτούς αριστοκράτες δεν κατάγονται από τους Φιλίππους· ή 
αποικία, όμως, όπως καί ή Κόρινθος στην επαρχία τής "Αχαΐας18, λειτουργεί 
ως πόλος μιας ακαταμάχητης έλξης γιά τήν επαρχιακή élite, τά μέλη τής 
οποίας καταφεύγουν σέ αυτήν καί συχνά αναλαμβάνουν τοπικά αξιώματα, ή 
άσκηση των οποίων συνιστά πολύτιμη εμπειρία αν οχι τήν προϋπόθεση γιά τήν 
υλοποίηση κάθε ανώτερης φιλοδοξίας. Ή ίδια φιλοδοξία οδηγεί μερικούς του
λάχιστον από τους Φιλιππήσιους αριστοκράτες στην πρωτεύουσα τής επαρ
χίας, δηλαδή τή Θεσσαλονίκη19, οπού επιλέγονται από τον εκάστοτε ρωμαίο 

géantes et pouvoir central. Actes du colloque de Naples du 6 au 8 février 1997, Rome 

2000, 177-196. 

18. Πρβλ. A. Spawforth, "Roman Corinth: the formation of a colonial élite", στό: 

A.D. Rizakis (έκδ.), Roman onomastics in the Greek East. Social and political aspects. 

Proceedings of the International colloquium on Roman Onomastics, Athens, 7-9 Sept. 

1993 [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 21], Athens 1996, 173/174. 

19. Δικαιολογημένα μπορεί κανείς να αναρωτηθεί αν ή ανεύρεση μερικών επιγρα

φών στην πρωτεύουσα τής επαρχίας μπορεί να εξηγηθεί, όπως παλιότερα είχε υποστη

ριχθεί από τον Φ. Πέτσα (ο.π. (σημ. 9), 52/53), απλώς με τήν υπόθεση της μεταφοράς 

τους από τους Φιλίππους. Ή παρουσία μερικών τουλάχιστον προσώπων πού προέρ

χονται από τους Φιλίππους εξηγείται μάλλον από μια ενδεχόμενη σχέση τους με το πε

ριβάλλον τοϋ επαρχιακού διοικητού. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην πρωτεύουσα της 

επαρχίας έχει βρεθεί ικανός αριθμός λατινικών επιγραφών (17) οι οποίες εΐναι δημο

σιευμένες στό CIL III Suppl. Ι, άρ. 7326-7328, 7328a (=CIL III Suppl. II, άρ. 1420338), 

7329-7331 καί CIL III Suppl. Π, άρ. 12310, 13704, 142031 9 4 5, 14406b. Βλ. επίσης Ch. 

Avezou-Ch. Picard, "Inscriptions de Macédoine et de Thrace", BCH 37 (1913) 103 κέ. άρ. 

14 καί 116 άρ. 32. Όλες είναι επιτύμβιες πλην της CIL III Suppl. Π, άρ. 12310, πού 

είναι χαραγμένη σέ βάθρο αγάλματος καί είναι τιμητική. Κατά τήν μετακίνηση καί 

καταστροφή τοϋ ίσραηλινοϋ νεκροταφείου τής Θεσσαλονίκης άπό τά στρατεύματα 

κατοχής, κατά τό 1943, άνευρέθησαν περισσότερες άπό είκοσι λατινικές επιγραφές άπό 

τίς όποιες μόνον μία ήταν ήδη γνωστή (πρβλ. CIL III Suppl. Π, άρ. 1420340). Γιά νεώτερα 
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διοικητή και εισέρχονται στο επιτελείο του, όσο διαρκεί ή θητεία του, χωρίς 

ωστόσο να μπορεί να διευκρινιστεί, για την ώρα, ποια ήταν ακριβώς ή σχέση 

τους και οι αρμοδιότητες τους 2 0. 

Ή διαπίστωση αυτή δέν λύνει φυσικά τό γενικότερο δύσκολο πρόβλημα της 

σχέσης ανάμεσα στην praefectura fabrum καί τήν ιππική τάξη, με άλλα λόγια 

δέν άπαντα στο ερώτημα κατά πόσον οι κάτοχοι του τίτλου ήταν ιππείς honoris 

causa ή άν ή praefectura ήταν τό πρώτο σκαλοπάτι πού οδηγούσε στην ιππική 

τάξη ή τελευταίο μιας τοπικής σταδιοδρομίας πού έδινε μόνον τήν ελπίδα μιας 

μελλοντικής εξέλιξης. Ό cursus honorum τών praefecti τών Φιλίππων δείχνει 

ότι ή praefectura δέν εντάσσεται στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής σταδιοδρομίας 

πού αφορούσε μόνον στους Ιππείς2 1· παρόλο ότι συνυπάρχει μέ τοπικά ώς επί 

τό πλείστον αξιώματα, ωστόσο είναι δύσκολο νά βεβαιωθεί ότι αποτελεί μέρος 

τοΰ cursus honorum καί πώς ή απόκτηση του οδηγεί στον προθάλαμο της 

ιππικής τάξης. "Ενα πράγμα εΐναι σε κάθε περίπτωση βέβαιο: ή praefectura 

fabrum συνιστά μιά διάκριση πού από τή φύση της καλλιεργεί τήν ελπίδα γιά 

περαιτέρω κοινωνική άνοδο, ή οποία εντούτοις δέν φαίνεται νά έκπληροΰται 

πάντοτε άπό τους praefecti fabrum της επαρχίας καί εν προκειμένω άπό 

αυτούς τών Φιλίππων. 

Κέντρον Ελληνικής καί Ρωμαϊκής 'Αθανάσιος Δ. Ριζάκης 

'Αρχαιότητος (Ε.Ι.Ε.) 

ευρήματα, βλ. Μ. Sasel-Kos, Inscriptiones Latinae in Graecia repertae. Additamenta ad 
CIL III, Faenza 1979, 93/94 αρ. 219-222. 

20. Για το θέμα αυτό, βλ. γενικά Β. Rankov, "The governor's men: the officium 
consularis in provincial administration", στό: A. Goldsworthy-I. Haynes (έκδ.), The 
Roman army as a community, Including papers of a conference held at Birkbeck College, 
University of London on 11-12 Jan., 1997, JRA Suppl. 34, London 1999, 15-34, W. Eck, 
"Governors and their personnel on latin inscriptions from Caesarea Maritima", 
Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities VII, Jerusalem 2001, 215-
240. 

21. Για το θέμα αυτό βλ. S. Démougin, L'ordre équestre sous les Julio-Claudiens, 
Rome 1988, 682-685. 
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RÉSUMÉ 

LES MAGISTRATS DE LA COLONIE ROMAINE DE PHILIPPES: 
LE CAS DES PRAEFECTIFABRUM 

La praefectura fabrum ne fait pas à Philippes partie du cursus local; c'est 
une distinction attribuée à des notables originaires ou domiciliés dans la colonie 
par un magistrat supérieur, consul ou gouverneur de la province, cela n'est pas 
toujours précisé. Le rapport de ces personnages avec l'ordre équestre paraît peu 
probable mais on ne pourra pas nier que cette distinction marque ici, comme 
ailleurs, la possibilité de passage du plan local aux sphères supérieures des 
fonctions de l'Etat. Le notable qui s'est fait remarquer et récompenser par ce 
titre peut espérer accéder à l'ordre équestre mais on ne peut pas dire si cette 
étape est déjà franchie avec la praefecture ou si elle reste à franchir; ce voeu 
semble être rarement accompli par les porteurs du titre dans les cités 
provinciales et en l'occurence par les praefecti fabrum de Philippes; en 
revanche on peut dire que la distinction amène certains d'entre eux à la capitale 
provinciale, c'est à dire à Thessalonique d'où proviennent leurs stèles tombales; 
choisis par le gouverneur parmi les notables des villes provinciales ils résident 
auprès de lui mais il est difficile de dire, dans l'état de la documentation 
actuelle, quel était leur rapport précis avec le gouverneur de la province de 
Macédoine. 


