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Οικονομία και οικονομικές δραστηριότητες των ελληνικών 
πόλεων από την Πΰδνα έως το Άκτιον 

Α.Δ. Ριζάκης 

Ι. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

rUvai αλήθεια πως οι Έλληνες εφηύραν την πολιτική· η οικονομία αντίθετα είναι εφεύρημα του 19ου 

αιώνα. Η λέξη είναι βέβαια ελληνική, αλλά οι αρχαίοι τη χρησιμοποιούσαν με άλλη έννοια, αυτή της 

διαχείρισης του οίκου ή ακόμη και της πολιτικής διαχείρισης (πολιτική οικονομία)· η οικονομία δεν 

υφίσταται ούτε ως επιστήμη ούτε ως αυτόνομη πραγματικότητα παρόλο που δεν έλειπαν παντελώς ού

τε οι εμπειρικές γνώσεις ούτε, παρά την απουσία αγοράς, οι εμπορικές δραστηριότητες (Finlay 1985. 

Austin - Vidal-Naquet 1972). Το γεγονός ότι οι αρχαίοι δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την οικονομική 

ζωή των πόλεων δεν διευκόλυνε το έργο των νεότερων ιστορικών βασικά δημιουργήθηκαν δύο σχο

λές: αυτή των μοντερνιστών, οι οποίοι, επηρεασμένοι από το έργο των γερμανών ιστορικών του 19ου 

αιώνα, θεωρούν πως το πρότυπο της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων της προβιομηχανικής εποχής 

ανταποκρίνεται πλήρως σε εκείνο του αρχαίου κόσμου, ο οποίος άγγιξε, κατά την άποψη τους, το στά

διο του εμπορικού καπιταλισμού. Οι πριμιτιβιστές, αντίθετα, υποτιμούν εντελώς το ρόλο των βιοτεχνι

κών και των εμπορικών δραστηριοτήτων και θεωρούν πως η οικονομική ζωή και η ευημερία της πόλης 

στηρίζεται, κατά το μέγιστον ποσοστόν, στην αγροτική παραγωγή. Και οι δύο αυτές θεωρητικές προ

σεγγίσεις είναι εκκεντρικές και έχουν μικρή σχέση με την πραγματικότητα, την οποία συχνά αγνοούν, 

κυρίως όσον αφορά την ποικιλία των αποχρώσεων. Η εικόνα που παρουσιάζουν οι σύγχρονοι ιστορι

κοί τείνει προς μια σύνθεση των δύο απόψεων, υιοθετούν δηλαδή μια μεσαία στάση, λιγότερο απόλυτη 

και περισσότερο κριτική (Scheidel - von Reden 2002). Αν η βασική πηγή επιβίωσης και παραγωγής 

πλούτου είναι η γεωργία, ο ρόλος του εμπορίου και της βιοτεχνίας δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Το μεγά

λο εμπόριο, οι διεθνείς ανταλλαγές δεν είναι άγνωστες στον αρχαίο κόσμο· το πλήθος των αμφορέων 

που έχει αποκαλυφθεί σε διάφορα σημεία της Μεσογείου συνιστά μια πολύ απτή μαρτυρία (Garlan 

1983). Το μέγεθος όμως αυτών των ανταλλαγών δεν πρέπει να υπερτιμηθεί καθόσον καθορίζονται 

αποκλειστικά από τη ζήτηση και όχι από την προσφορά' η πρώτη είναι περιορισμένη και εν πάσει 

περιπτώσει δεν είναι συνεχής. Το κόστος του εμπορίου επιπλέον είναι πολύ υψηλό και η διάθεση των 

πλεονασμάτων είναι εφικτή μόνον σε περιπτώσεις έντονης ζήτησης. 

Η ζήτηση εισηγμένων προϊόντων είναι διαφορετική στα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα —οι πλούσιες 

τάξεις των οποίων έχουν εξεζητημένες, μερικές φορές, ανάγκες σε σπάνια αγαθά και είδη πολυτε

λείας— και στις μικρές πόλεις ή και στην ύπαιθρο. Λόγω της περιορισμένης και ευκαιριακής ζήτησης 

καμία οικονομική πολιτική δεν προσβλέπει στην ανάπτυξη της παραγωγής αλλά μόνον στην ποιοτική 

της βελτίωση. Οι αρχαίοι αγνοούν προκλητικά τις δύο εντελώς σύγχρονες οικονομικές απαιτήσεις, την 

παραγωγικότητα και την παραγωγή - γι' αυτούς η οικονομική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από την 

αυτάρκεια, η οποία αποτελεί όχι απλώς ένα ιδανικό, αλλά και έναν τρόπο καθημερινής ζωής· αυτή 
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δικαιολογεί την εισαγωγή μόνον αγαθών που δεν παράγονται επιτοπίως και είναι απόλυτα αναγκαία 

για την επιβίωση. Πολλές από τις ανάγκες αυτές μπορούν να εξυπηρετηθούν από ένα μικρότερης κλί

μακας περιφερειακό εμπόριο, για το οποίο ελάχιστα έχουν γραφεί γιατί ίσως αυτό είναι περισσότερο 

δύσκολο να ανιχνευθεί. Πολλοί ιστορικοί προβάλλουν στο παρελθόν τη σύγχρονη πραγματικότητα και 

τις πρακτικές των νεότερων εθνικών κρατών και λησμονούν ότι το γενικό εμπόριο είναι, και ως έννοια 

ακόμα, άγνωστο στον αρχαίο κόσμο της πόλης-κράτους. 

Η αρχαία πόλη δεν αγνοεί την οικονομία της αγοράς, αγνοεί όμως αυτή του προϋπολογισμού και 

πολύ περισσότερο της μακροοικονομίας. Η αδυναμία κάθε πρόβλεψης καθιστά τη διαχείριση, κυρίως 

των κρίσεων, συχνά προβληματική, καθώς, στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις, η επιβίωση 

εξαρτάται από την αγροτική παραγωγή, η οποία, λόγω της ακαταλληλότητας πολλών εδαφών, της ανομ

βρίας ή της διάβρωσης είναι ιδιαίτερα επισφαλής. Σε ένα μεγάλο αριθμό πόλεων οι σιτοδείες επανα

λαμβάνονται με τη μορφή αριθμητικής κλίμακας και μπορεί να καταστούν απειλητικές όταν στις φυσι

κές συνθήκες προστίθενται και άλλες εσωτερικές ή εξωτερικές αιτίες. 

II. ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η σχέση της οικονομικής ιστορίας με την κεραμική είναι προφανής και οι ελπίδες, όχι από τη δια

πίστωση της σχέσης αλλά από την ανίχνευση της σε όλες τις αποχρώσεις ή τις εκδοχές, είναι δικαιολο

γημένα πολλές. Η πεποίθηση αυτή ενισχύεται, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στο μεγάλο αριθμό 

ανασκαφών και κεραμικών δημοσιεύσεων. Από τις τελευταίες καθίσταται σαφές πως η πρόοδος που 

συντελέστηκε στην κεραμολογία είναι σημαντική και αφορά τόσο στην τυπολογία όσο και στη χρονο

λόγηση της κεραμικής παραγωγής. Ο χώρος που καταλαμβάνει εφεξής η κεραμική ειδικότητα είναι 

σημαντικός· απόδειξη, η μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει η διοργάνωση συνεδρίων με το θέμα αυτό. 

Η ελληνιστική κεραμική, είναι αλήθεια, είχε κάποια υστέρηση στους παραπάνω τομείς που οφει

λόταν εν πολλοίς στην εσφαλμένη πεποίθηση ότι είναι δύσκολο να αντλήσει κανείς στοιχεία από αυτή. 

Η παθητική αυτή αντίληψη δεν υφίσταται πλέον υπάρχει ένας διάχυτος ενθουσιασμός που γίνεται 

πράξη με τον πολλαπλασιασμό των δημοσιεύσεων εργαστηρίων και οργανωμένων συνόλων έτσι η πα

λαιά εικόνα έχει σχεδόν ανατραπεί (Rapsaet 1993, 332), καθώς η ελληνιστική κεραμική αποκαλύπτει 

νέα άγνωστα δεδομένα, τα οποία, σε συνδυασμό με εκείνα που προκύπτουν από τη διακίνηση των αμ

φορέων, αποτελούν πολύτιμες πλέον πηγές για την οικονομική ιστορία. Δυστυχώς, αυτή η πρόοδος 

στις κεραμολογικές έρευνες δεν συμβαδίζει με εκείνη της οικονομικής ιστορίας· η ελπίδα πως η κερα

μική θα άνοιγε τις δυνατότητες για μια ποσοτική οικονομική ιστορία της αρχαιότητας έχει κάπως δια

ψευστεί, αλλά το μέλλον είναι μπροστά μας και έχω την πεποίθηση ότι τα συνέδρια που οργανώνονται τα 

τελευταία χρόνια για την κεραμική παρέχουν τέτοιες προσδοκίες. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η κεραμική παραγωγή συνιστά μια οικονομική δραστηριότητα, 

ίσως τη σπουδαιότερη που γνώρισε ο αρχαίος κόσμος· η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου αυτής 

της δραστηριότητας προϋποθέτει την κατανόηση των ευρύτερων μηχανισμών οργάνωσης της οικονο

μικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής της πόλης. Το γεωγραφικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης είναι ο 

ηπειρωτικός ελληνικός χώρος με τα νησιά, το χρονολογικό η περίοδος που εγκαινιάζεται με τη ρω

μαϊκή νίκη της Πύδνας (167 π.Χ.) και ολοκληρώνεται με την ακτιακή νίκη του Οκτάβιου (31 π.Χ.). 

III. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ (167-31 π.Χ.) 

Η περίοδος που μεσολαβεί από τη μάχη της Πύδνας έως αυτή του Ακτίου είναι μεταβατική, καθώς 

μας μεταφέρει βαθμηδόν, στο πολιτικό πεδίο, από την πολυμέρεια ενός πολυκεντρικού κόσμου, του 

ελληνιστικού, στη μονοκρατορία της αυτοκρατορικής εποχής. Στον οικονομικό τομέα, η Ρώμη δεν δια

θέτει ούτε το κερδοσκοπικό εμπορικό πνεύμα της βρετανικής αυτοκρατορίας, για παράδειγμα, ούτε 
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αυτό της κεντρομόλου δύναμης με μια οικονομία σχεδιασμένη και ελεγχόμενη από την κεντρική αρχή 

που γνωρίσαμε σε μια πρόσφατη εποχή (Shipley 1996). Η Ρώμη, όπως εξάλλου και οι μονάρχες των 

ελληνιστικών βασιλείων, επιθυμούσε να μεγιστοποιήσει τα έσοδα της, μέσω των φόρων και εισφορών 

που εισέπραττε από τις νέες της κατακτήσεις, και η πρακτική αυτή συνιστά τον τύπο που οι Αγγλοσά

ξονες ονομάζουν «tribute-raising empire» (Woolf 1990, 49). Οι επεμβάσεις της, στο 2ο αιώνα, είχαν 

δύο σημαντικές επιπτώσεις: πρώτα-πρώτα την εξουθένωση, με επανειλημμένα κτυπήματα, των πρωτα

γωνιστών της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή της Μακεδονίας και της Συρίας, και 

στη συνέχεια την προσπάθεια της ίδιας της Ρώμης να επιβάλει, με τη σειρά της, την τάξη και τη σταθε

ρότητα στον ελληνιστικό κόσμο. 

Οι συνεχείς αναμετρήσεις με τη Ρώμη είχαν πελώριες επιπτώσεις στην οικονομία των πόλεων. Ο 

Πολύβιος (38.3,16), ενώ περιγράφει το ψυχολογικό «σοκ» από τις επανειλημμένες ήττες, που σε μερικές 

τουλάχιστον περιπτώσεις, είχε δραματικές εξελίξεις, εντούτοις δεν αναφέρεται καθόλου στις οικονομι

κές επιπτώσεις της ήττας που αναμφίβολα θα ήταν πολλές, ιδιαίτερα ύστερα από τη γιγαντιαία οικονομική 

προσπάθεια που κατέβαλαν οι πόλεις για την αντιμετώπιση της ρωμαϊκής απειλής (Rostovtzeff 1953,739-

741). Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν, δικαιολογημένα, πως η βραχεία διάρκεια των πολεμικών συγκρού

σεων συνέτεινε στη μείωση του κόστους και κυρίως στην ταχεία επούλωση των τραυμάτων. Πράγματι, 

για μια περίοδο μεγαλύτερη από πενήντα χρόνια ο ελληνικός κόσμος γνώρισε την ειρήνη και την ασφά

λεια, συνθήκες απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη. Αυτή ευνοήθηκε, σε μερικές τουλάχιστον 

πόλεις, και από ένα δεύτερο παράγοντα, αυτόν της εισροής κεφαλαίων από τη Δύση προς την Ανατολή 

με τη μορφή επενδύσεων που πραγματοποιούνται στη γη, τη βιοτεχνία και το εμπόριο· φορείς αυτών 

είναι οι λεγόμενοι negotiatores, οι οποίοι, με αυτό τον τρόπο, επαναφέρουν ένα μέρος από τα κεφάλαια 

που είχαν αφαιρεθεί από την Ανατολή με τη μορφή πολεμικών αποζημιώσεων ή λαφύρων. 

α. Οι πόλεις που ευημερούν έως το μιθριδατικό πόλεμο 

Πρέπει να τονιστεί εξαρχής πως αυτή η αναγέννηση του ελληνιστικού κόσμου, που ευνοήθηκε από 

τη ρωμαϊκή κυριαρχία, υπήρξε μερική και περιορισμένη και πως, σε κάθε περίπτωση, επωφελήθηκαν 

περισσότερο οι πόλεις της Μικράς Ασίας από εκείνες της ελληνικής χερσονήσου' στην κυρίως Ελλάδα 

φαίνεται πως οι συνέπειες ήταν ευνοϊκές σε ελάχιστα κέντρα με προεξάρχουσα την Αθήνα, τη Δήλο 

και ίσως τη Μεσσήνη και την Πάτρα στην Πελοπόννησο. Μερικές από τις πόλεις αυτές εκμεταλλεύθη

καν την εξουθένωση των εμπορικών τους αντιπάλων (Ρόδος και Κόρινθος), όλες είχαν τη στήριξη του 

ρωμαϊκού πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου. 

Η οικονομία της Δήλου και της Αθήνας μας είναι αρκετά καλά γνωστές χάρη στην πληθώρα των 

πηγών που διαθέτουμε γι' αυτή την περίοδο και το σχήμα που κατέγραψαν ήδη ο J.A.O. Larsen ( 1938), 

ο Μ. Rostovtzeff (1953) και ο J. Day (1942) δεν έχει αμφισβητηθεί από τα νέα ευρήματα. Στον εμπο

ρικό χώρο η Δήλος υποσκελίζει τη Ρόδο, της οποίας οι εμπορικές δραστηριότητες γνωρίζουν μια εντυ

πωσιακή πτώση- η εμπορική ανάπτυξη της Δήλου θα αγγίξει τα υπέρτατα όρια μετά την καταστροφή 

της Κορίνθου και τη δημιουργία της Επαρχίας της Ασίας (133 π.Χ.), καθώς οι κοινότητες των ρωμαίων 

ή ανατολιτών εμπόρων που εγκαθίστανται στο νησί, αναπτύσσουν ποικίλες εμπορικές δραστηριότητες 

τόσο με τη Δύση όσο και με την Ανατολή. Ο γενικός δείκτης τιμών, όπως φαίνεται από τους καταλό

γους της Δήλου, δεν εμφανίζει κανένα από τα συμπτώματα που πλήττουν την οικονομία, κατά κύριο 

λόγο μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές κατά την περίοδο των κρίσεων. 

Η αθηναϊκή οικονομία επωφελείται από τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στο Αιγαίο μετά την 

Πύδνα' ο Πειραιάς αναβαθμίζεται καθώς εγκαθίστανται σε αυτόν πολλές ξένες κοινότητες εμπόρων, 

κατ' αναλογία της Δήλου, που αναπτύσσουν εμπορικές δραστηριότητες κυρίως με την Ανατολική Μεσό

γειο. Τα έσοδα της πόλης, καθώς και ο ιδιωτικός πλούτος γνωρίζουν μια αδιαμφισβήτητη ανάπτυξη. Οι 

δύο αυτές πόλεις καταφέρνουν να συγκεντρώσουν σημαντικά αποθέματα πλούτου, του οποίου ένα μέρος 
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επενδύεται στον εξωραϊσμό των πόλεων με νέα δημόσια, θρησκευτικά ή ιδιωτικά μνημεία. Η οικονομική 

ευημερία της Αθήνας καταφαίνεται και από την κυριαρχία του αθηναϊκού νομίσματος στις διεθνείς 

ανταλλαγές και τη μεγάλη κυκλοφορία της τάξης III και IV των new style κυρίως μετά το 125 π.Χ. 

(Fouilles de Delphes ΙΙΙ.2,139)· η αυξανόμενη δραστηριότητα των διονυσιακών τεχνιτών θα μπορούσε 

να θεωρηθεί ένα άλλο στοιχείο. 

Για τη Μεσσήνη και την Πάτρα, που ανέφερα ως το τρίτο παράδειγμα, δυστυχώς δεν διαθέτουμε 

τόσα πολλά στοιχεία- η σχετική ευημερία της Μεσσήνης καταφαίνεται από τη γνωστή επιγραφή της 

οκτωβόλου εισφοράς (Wilhelm 1914) και εμμέσως από την επιγραφή των Μυστηρίων της Ανδανίας 

(Syll. 3, 736) και ένα ψήφισμα της Θούριας (IG V.1, 1379· πρβλ. Rizakis 2001α, 80-81)· αυτή της Πά

τρας από ορισμένες φιλολογικές πηγές, αλλά και αρχαιολογικές μαρτυρίες (Rizakis 1988, 27-35). Το 

γεγονός ότι μερικές πόλεις στη νότια Ελλάδα διατήρησαν τον κεφαλαιοχικό τους πλούτο φαίνεται από 

τα χαμηλά επιτόκια 10 ή 6 και 2/3 % (Larsen 1938,368-379). Αυτό κατέστη δυνατόν γιατί οι Ρωμαίοι, με 

εξαίρεση την Κόρινθο και την Αλίαρτο, δεν προέβησαν στην περιοχή αυτή σε λαφυραγωγία, σε επιβο

λή χρηματικών αποζημιώσεων ή σε συστηματική φορολογία. 

β. Η γενική οικονομική ύφεση μετά to μιθριδατικό πόλεμο 

Δυστυχώς, η ευχάριστη αυτή εικόνα μερικών κέντρων αποτελεί μάλλον την εξαίρεση παρά τον κα
νόνα- η πλειονότητα των πόλεων δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που δημιουργή
θηκαν από τη νέα πολιτική και οικονομική τάξη που επεβλήθη από τη Ρώμη το 2ο αι. π.Χ. Η αστάθεια 
που ακολούθησε δεν είχε γι' αυτές παροδικό χαρακτήρα γιατί η λαφυραγωγία, η επιβολή πολεμικών 
αποζημιώσεων, η απαγόρευση λειτουργίας των μεταλλείων και των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ 
των περιοχών, στην περίπτωση της Μακεδονίας για παράδειγμα, δημιούργησαν πληγές που ήταν δύ
σκολο να επουλωθούν (Rizakis 2001α, 81-84). 

Η απουσία τοπικών συγκρούσεων τις απήλλαξε βεβαίως από μια δαπάνη που ήταν δυσβάστακτη, 
αλλά οι νέες συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για τις περισσότερες από αυτές ούτε για την ανάπτυξη της 
γεωργίας ούτε των βιοτεχνικών ή εμπορικών τους δραστηριοτήτων, καθώς ο ελλαδικός κόσμος βρί
σκεται τώρα στο περιθώριο των μεγάλων οικονομικών αλλαγών, αφού τα ισχυρά κέντρα του εμπορίου 
μετατίθενται αλλού. Ένα φαινόμενο, ενδεικτικό της οικονομικής κρίσης ενός μεγάλου αριθμού πό
λεων είναι αυτό της πτώσης της παραγωγής, αγροτικής και βιοτεχνικής. Δεν φαίνεται να υπάρχει με
γάλη ζήτηση και κυκλοφορία αγαθών, καθώς οι συναλλαγές περιορίζονται στο ελάχιστο και —πλην 
σπάνιων εξαιρέσεων — έχουμε την εντύπωση πως οι πόλεις επιστρέφουν αναγκαστικά σε μια περίοδο 
οικονομικής εσωστρέφειας· η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο μετά την επέμβαση 
του Σύλλα. 

Η κρίση μετά την περίοδο αυτή, αντίθετα με την προηγούμενη, φαίνεται γενική και δεν υπάρχουν 
πλέον ευτυχείς εξαιρέσεις· η συμβολή του Σύλλα στην οικονομική καταστροφή των πόλεων και των 
ιερών της Ελλάδος είναι σημαντική (Larsen 1938, 422-427. Rizakis 2001α, 81-82) και δυστυχώς δεν 
αποτελεί μια σύντομη παρένθεση. Η πειρατεία και οι εμφύλιοι πόλεμοι που ακολούθησαν δεν άφησαν 
κανένα περιθώριο οικονομικής ανάκαμψης ακόμα και στις πόλεις που γνώρισαν την οικονομική ευη
μερία στην προηγούμενη εποχή. Έτσι μετά την καταστολή της πειρατείας και την κάθετη πτώση του 
δουλεμπορίου, που φαίνεται πως ήταν η βασικότερη πηγή της Δήλου, το νησί εγκαταλείπεται, γύρω 
στα 50 π.Χ.· η εικόνα δεν είναι καλύτερη στην Αθήνα, της οποίας η στάση στο μιθριδατικό πόλεμο έδω
σε το έναυσμα της οικονομικής παρακμής· οι εμπορικές της δραστηριότητες περιορίζονται πολύ αυτή 
την περίοδο κι ο Πειραιάς, με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα αναλαμπής, δεν καταφέρνει να προσεγγί
σει την προηγούμενη του ακμή. 

Η πενία είναι ακόμα μεγαλύτερη στις υπόλοιπες πόλεις, στις οποίες οι παραδοσιακές οικονομικές 
δραστηριότητες είναι εξαιρετικά υποτονικές· παρατηρείται μεγάλη συρρίκνωση τόσο στα δημόσια 
έσοδα, στους θησαυρούς των ιερών, αλλά και στον ιδιωτικό πλούτο- κάθε μορφής παραγωγή περιορί-
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ζεται στην ικανοποίηση της εσωτερικής αγοράς που είναι μικρή. Η νομισματοκοπία είναι ενδεικτική, 

καθώς διακόπτεται ή καθίσταται υποτονική ή περιστασιακή, το ίδιο και η κυκλοφορία (Rizakis 2001α, 

82-83). Μέσα στο γενικό χάος και την αστάθεια οι επενδύσεις είναι ανύπαρκτες και οι ρωμαίοι έμπο

ροι που είναι εγκατεστημένοι στις διάφορες πόλεις και διαθέτουν κεφάλαια επιδίδονται, σε μερικές 

τουλάχιστον περιπτώσεις, στην τοκογλυφία και στην εκμετάλλευση παρά στις παραγωγικές επενδύ

σεις. Γενικά, η απουσία κεφαλαιοχικού πλούτου είναι προφανής και αντικατοπτρίζεται στην απουσία 

οικοδομικών δραστηριοτήτων και έργων καλλωπισμού των πόλεων (Rizakis 2001β, 527-540). Οι αρ

χαιολογικές ανασκαφές αποκαλύπτουν μια γενικότερη ένδεια- επιγραφές και άλλα ευρήματα καθί

στανται εξαιρετικά σπάνια αυτή την περίοδο (Jones 1974,95-96. Rizakis 2001α, 82· 2001β). 

IV. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Η κοινωνική κρίση των πόλεων είναι φαινόμενο σχεδόν ενδημικό κατά την ελληνιστική εποχή· η 

ρωμαϊκή κυριαρχία όχι μόνον δεν έλυσε τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά μάλλον τα ενέτεινε με την 

αμέριστη συμπαράσταση της στις οικονομικά εύρωστες κοινωνικές τάξεις· η διείσδυση της Ρώμης, 

στον ελληνικό τουλάχιστον χώρο, θα ήταν αδύνατη χωρίς τη δική τους σιωπηρή αποδοχή. Οι οικονομι

κές δυσκολίες που αυξήθηκαν αυτή την περίοδο, δεν βελτίωσαν την κοινωνική συνοχή, καθώς ο διαθέ

σιμος πλούτος βρίσκεται στα χέρια μιας μικρής αστικής αριστοκρατίας, η οποία κατέχει ένα μεγάλο 

μέρος της γης· ωστόσο ούτε η μεσαία τάξη ούτε οι μικροκαλλιεργητές έχουν εντελώς εξαφανιστεί. 

Η επιγραφή της οκτωβόλου εισφοράς της Μεσσήνης, που αναφέραμε πρωτύτερα, μας προσφέρει 

μια ενδιαφέρουσα εικόνα του πλούτου της Μεσσήνης και των πολιτών της αυτή την περίοδο. Ο συνολι

κός πλούτος της πόλης που υπόκειται στην εισφορά αυτή εκτιμάται σε 1.256 τάλαντα, αλλά οι ειδικοί 

δεν συμφωνούν τι ακριβώς εκπροσωπεί αυτό το ποσόν: έγγεια ιδιοκτησία μόνον ή περιλαμβάνει και 

άλλα ακίνητα και κινητά αγαθά; αντιπροσωπεύει τον πλούτο της Μεσσήνης ή της Μεσσηνίας; Όπως 

φαίνεται από το κείμενο, η απαιτούμενη περιουσία για την ανάδειξη σε ορισμένα αξιώματα ήταν ένα 

τάλαντο, ποσόν που δεν λογίζεται υψηλό εάν το συγκρίνει κανείς με αυτό που απαιτείτο στην Αθήνα 

στα χρόνια του Μενάνδρου (Wilhelm 1914, 48-71). Έ ν α χαρακτηριστικό της περιόδου είναι ότι εκτός 

από τους Έλληνες ιδιοκτήτες υπάρχουν και Ρωμαίοι, οι οποίοι στη Μεσσήνη, όπως και αλλού, επενδύ

ουν στη γη. Ορισμένοι γαιοκτήμονες διαθέτουν μεγάλη περιουσία, αλλά συνυπάρχουν με ένα σημα

ντικό αριθμό μεσαίων και μικρών ιδιοκτητών. Η τάση όμως προς τη συγκέντρωση του πλούτου είναι 

σαφής και η πορεία αυτή είναι αναπόφεκτη και γενική (Rizakis 1995). 

Η κοινωνική πόλωση επιτείνεται και από την πολιτική κρίση των πόλεων η παρακμή της μεσαίας 

τάξης είναι πλέον φανερή, καθώς ορισμένα μέλη της τοπικής αριστοκρατίας συγκεντρώνουν το μονο

πώλιο όχι μόνο του πλούτου αλλά και της πολιτικής δύναμης· παρόλο που η δημοκρατία διατηρεί τους 

εξωτερικούς τύπους, η ουσία είναι εντελώς διαφορετική· η εξουσία περιορίζεται ολοένα και περισσό

τερο σε ένα πολύ μικρό αριθμό πολιτών που είναι κατά κανόνα φίλοι της Ρώμης (Rizakis 2001α, 75 

σημ. 10). Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι φτωχότερες τάξεις γνωρίζουν μια συνολική, πολιτική, οικονο

μική και κοινωνική υποβάθμιση του ρόλου τους. 

V. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

α. Η ολιγανθρωπία και τα ηθικά αίτια 

Η κρίση αυτή επιτείνεται μετά το μιθριδατικό πόλεμο και καθίσταται γενική· στο νέο κοινωνικό 

χάρτη δεν υπάρχουν καν εξαιρέσεις· η διαπίστωση αυτή δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί' η διάσταση 

που υπάρχει μεταξύ των ιστορικών βρίσκεται περισσότερο στα αίτια αυτής της κρίσης και λιγότερο 
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στη διαπίστωση της. Μερικές αρχαίες πηγές αναζητούν ηθικά αίτια· έτσι κατά τον Πολύβιο (36.17,5-9) 

η βασικότερη αιτία της παρακμής βρίσκεται στην υπογεννητικότητα και την ολιγανθρωπία· ο ιστορι

κός κατηγορεί τους συγχρόνους του για εγωισμό και έλλειψη πατριωτισμού, αλλά αποκρύπτει τα κοι

νωνικά αίτια που είναι η υπερβολική συγκέντρωση του πλούτου. Το σύνολο σχεδόν των άλλων φιλολο

γικών πηγών αποδίδει τη δημογραφική κρίση και την εγκατάλειψη της γης στους πολέμους, τις κατα

στροφές και την επακολουθήσασα αστάθεια (Ριζάκης 1992-1993, 434-439). Οι μαρτυρίες αυτές των 

αρχαίων γραπτών πηγών δεν είναι ένας απλώς φιλολογικός τόπος, όπως αβασάνιστα διατείνονται με

ρικοί, αλλά μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται και από το σύνολο των αρχαιολογικών ερευνών. 

Οι επιφανειακές αρχαιολογικές έρευνες, που διεξήχθησαν σε διάφορες περιοχές, αποκαλύπτουν ελά

χιστα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας στο αγροτικό περιβάλλον, γεγονός που προδίδει την απουσία 

εντατικής εκμετάλλευσης της γης· αντίθετα, η εκμετάλλευση των πιο εύφορων περιοχών, που βρίσκο

νται συχνά κοντά στις ακτές, φαίνεται περισσότερο έντονη και προδίδει μια επιλεκτική πρακτική 

(Ριζάκης 1992-1993,442-444· Rizakis 2001α, 77). Τα αίτια αυτής της εγκατάλειψης της γης αποδίδονται 

από τις αρχαίες πηγές στην ολιγανθρωπία. Η ερμηνεία αυτή φαίνεται, εν πρώτοις, πειστική, καθώς 

είναι γνωστόν πως στον αρχαίο κόσμο κάθε ιδέα ανάπτυξης της γεωργίας είναι δέσμια του διαθέσιμου 

αγροτικού δυναμικού, δηλαδή της πολυανθρωπίας· ο αρχαίος κόσμος αγνοεί τόσο την τεχνολογία όσο 

και τις μορφές εντατικής καπιταλιστικής εκμετάλλευσης· η ανάπτυξη της γεωργίας βρίσκεται σε από

λυτη συνάρτηση με το μεγάλο αριθμό εργατικών χειρών. 

β. Ποιοτικά ή άλλα αίτια της κρίσης 

Οι νεότεροι ιστορικοί δεν αμφισβητούν την αλήθεια αυτής της σχέσης για τον αρχαίο κόσμο· μερικοί 

υποστηρίζουν ωστόσο την ιδέα, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πηγές, πως η εγκατάλειψη της γης αυτή 

την περίοδο πρέπει να συνδεθεί με ποιοτικά αίτια, όπως η αλλαγή της δομής της γεωργικής εκμετάλλευ

σης — δημιουργία μεγάλων ιδιοκτησιών — και ενδεχομένως η υψηλή φορολογία. Κατ' άλλους η εγκατά

λειψη της γης θα μπορούσε να εξηγηθεί και από την αλλαγή στις κλιματολογικές συνθήκες, φυσικές κατα

στροφές (σεισμοί, κατολισθήσεις ή διάβρωση εδαφών). Οι υποθέσεις αυτές, που είναι απόλυτα εφικτές, 

δεν στηρίζονται στις πηγές· το ειδικό τους βάρος είναι μικρό γιατί δύσκολα μπορούν να επαληθευθούν. 

Ανάμεσα στις νέες προτάσεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εκείνη της S. Alcock (1989,111-

116· 1993, 62-63), η οποία θεωρεί ότι η μείωση του πληθυσμού είναι ένας φιλολογικός μύθος και ότι 

στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δημογραφική κρίση, αλλά αντίθετα μετακίνηση πληθυσμών προς 

πιο εύφορες περιοχές ή στα αστικά κέντρα. Το σχήμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, αλλά δυστυχώς πρό

κειται για μια θεωρητική επινόηση. Η μετακίνηση πληθυσμών σε περιόδους ανωμαλίας και οικονομι

κής κρίσης προς τα αστικά κέντρα φαίνεται μάλλον παράλογη· μετακίνηση προς τις πιο εύφορες πε

ριοχές είναι δυνατή, αλλά πρέπει να υποθέσει κανείς ότι οι περιοχές αυτές είχαν στο μεταξύ, τουλάχι

στον εν μέρει, εγκαταλειφθεί. Αυτό που ενοχλεί περισσότερο είναι ότι καμιά από αυτές τις υποθετικές 

μετακινήσεις δεν μαρτυρείται στις πηγές. Οι τελευταίες αντίθετα μας πληροφορούν για την ύπαρξη 

δημογραφικών μετακινήσεων και αλλαγών προς το τέλος της ελληνιστικής εποχής, όταν ο Αύγουστος 

μετά το Ακτιον προβαίνει στη διοικητική, οικονομική και δημογραφική αναδιοργάνωση της Ελλάδος 

(Ριζάκης 1992-1993, 439-442· 1996, 259-269). Η δυσκολία της S. Alcock είναι απόλυτα κατανοητή· η 

απόρριψη των άλλων πηγών και η υπερβολική στήριξη της στα δεδομένα της επιφανειακής κεραμικής 

οδηγεί σε ιστορικά αδιέξοδα· η αόριστη χρονολόγηση της επιφανειακής κεραμικής, π.χ. «ελληνιστι

κή», δεν συμβάλλει καθόλου σε παρόμοιες ιστορικές προσεγγίσεις· δημιουργεί μάλλον μεγαλύτερη 

σύγχυση· αυτό δεν μειώνει το κύρος της, αλλά η χρησιμοποίηση των δεδομένων της πρέπει να γίνεται 

με πολύ προσοχή και φυσικά η αντιπαραβολή με τις άλλες πηγές είναι, για τον ιστορικό, σχεδόν υπο

χρεωτική. 
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γ. Η ρωμαϊκή οικονομική εκμετάλλευση και η αδιαφορία για την τύχη των πόλεων 

Είναι γεγονός πως η Ρώμη δεν έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον μέχρι το Άκτιον για τον ελληνικό κό

σμο- η απουσία οικονομικού ενδιαφέροντος οφείλεται στο συνδυασμό δύο παραγόντων: στο φτωχό 

αγροτικό δυναμικό της ελληνικής χερσονήσου, εξαιτίας του κλίματος, των φτωχών εδαφών και του 

ανάγλυφου, και στη δυσκολία οικονομικής εκμετάλλευσης της περιοχής, όπως για παράδειγμα στην 

Αφρική, λόγω της πολιτιστικής της παράδοσης (Alcock 1997). Το μόνο ουσιαστικό ενδιαφέρον της Ρώ

μης αφορούσε την είσπραξη των τακτικών ή των έκτακτων εισφορών για τη χρηματοδότηση των εμφύ

λιων πολέμων που είχαν ως θέατρο την περιοχή. Ούτε οι ελεύθερες πόλεις ούτε τα ιερά αποτελούν 

εξαίρεση σε αυτή την πρακτική που μετά το μιθριδατικό πόλεμο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. 

Έτσι ακόμα και τα κεφαλαιουχικά αποθέματα των πόλεων που είχαν επωφεληθεί, έως το μιθριδατικό 

πόλεμο, από τις ειρηνικές συνθήκες και βελτίωσαν την οικονομική τους κατάσταση, εξαντλήθηκαν 

γρήγορα από τη μόνιμη παρουσία, μετά το 88 π.Χ., των ρωμαϊκών στρατευμάτων. 

Το παράδειγμα του Γυθείου στην Πελοπόννησο είναι χαρακτηριστικό. Γύρω στο 72/1 π.Χ. η πόλη 

δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ρωμαίων στρατηγών γιατί το δημόσιο ταμείο 

είναι κενό- δεν υπάρχουν πλούσιοι πολίτες, τα ταμεία των ιερών είναι και αυτά κενά· δεν μένει τίποτε 

άλλο από τον εξωτερικό δανεισμό" οι αδελφοί Cloatii, ρωμαίοι τραπεζίτες, προσφέρονται να βοηθήσουν 

την πόλη· οι όροι είναι σκληροί· το Γύθειο διαπραγματεύεται τους τόκους που είναι πολύ υψηλοί και θεω

ρεί μεγάλη επιτυχία που οι Cloatii συμβιβάζονται στο 12% . Γι' αυτό τους τιμά (IG V.1,1145-1146. Πρβλ. 

Rizakis 2001α, 81, όπου και άλλα παρόμοια παραδείγματα). 

δ. Η οικονομική εξουθένωση στο τέλος των εμφυλίων και τα πρώτα ευνοϊκά μέτρα πολιτικής 
και οικονομικής αναδιοργάνωσης του ελληνικού κόσμου από τον Αύγουστο 

Η θλιβερή εικόνα του Γυθείου δεν είναι μοναδική· μετά το μιθριδατικό πόλεμο η οικονομική συρ

ρίκνωση αγγίζει το σύνολο των πόλεων. Στο τέλος των εμφύλιων πολέμων η οικονομική καταστροφή 

είναι συνολική. Περιοχές ολόκληρες ερημώνονται και η επιβίωση σε άλλες καθίσταται προβληματική· 

η όψη που παρουσίαζαν οι πόλεις γύρω από τον Σαρωνικό το 46 π.Χ. προκαλούσε ανυπόφορη θλίψη 

ακόμα και στον πρώτο ρωμαίο διοικητή της επαρχίας της Αχαΐας, τον Servius Sulpicius (Κικέρων, Ad 

Farn. IV. 5,4): «que oppida quodam tempore florentissima fuerant, nunc prostrata et diruta ante oculos 

jacent». Η Ρώμη αποκτά για πρώτη φορά επίγνωση αυτής της κατάστασης και των κινδύνων που εγκυ

μονεί με την ευκαιρία της προσπάθειας που αναλαμβάνει ο Αύγουστος για την αποκατάσταση της 

ειρήνης και της σταθερότητας. Η λήψη δραστικών μέτρων είναι επιτακτική. Τα μέτρα αυτά αποβλέ

πουν στην ολοκληρωτική αναδιοργάνωση της πολιτικής και οικονομικής γεωγραφίας των πόλεων. Στη 

θέση των αναρίθμητων μικρών κέντρων που ευνόησε η Ρώμη από την εποχή του Φλαμινίνου (διαίρει 

και βασίλευε), μεθοδεύεται τώρα η κυριαρχία ορισμένων πολιτικών και οικονομικών κολοσσών. Η 

Νικόπολη, η Αθήνα, η Κόρινθος, η Πάτρα, η Μεσσήνη, η Σπάρτη και το Άργος δεν είναι απλώς τα νέα 

διοικητικά κέντρα, στο πλαίσιο της Επαρχίας της Αχαΐας, αλλά και οι μοχλοί της οικονομικής της ζωής 

και ανάπτυξης. Μερικές διαθέτουν, χάρη στην απορρόφηση των γειτονικών μικρών πόλεων, μεγάλες 

πηγές πλούτου πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η μελλοντική τους ευημερία στο 2ο αιώνα. Το πεπρω

μένο των μικρών πόλεων που εξαφανίζονται ή μετά βίας επιβιώνουν είναι θλιβερό· οι Στράβων, Δίων, 

Χρυσόστομος και Παυσανίας είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικοί (Rizakis 1996· 1997). Ύστερα από μια πε

ρίοδο αντίστασης ή φρούδων ελπίδων, η ιδεατού συμβιβασμού κερδίζει έδαφος στον ελληνικό κόσμο 

που είναι πλέον έτοιμος να αποδεχθεί τη ρωμαϊκή κατοχή. 

Απέφυγα συνειδητά να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες που αφορούν στη νέα οργάνωση του διεθνούς 

και του περιφερειακού εμπορίου, η οποία, μετά το μιθριδατικό πόλεμο, για πολλούς λόγους δεν ευ

νόησε τον ελλαδικό κόσμο, καθώς οι νέοι εμπορικοί δρόμοι και το κέντρο βάρος μετατίθενται αλλού· 

αν μερικές πόλεις, όπως η Αθήνα, κατάφεραν να διατηρήσουν, μέχρι το μιθριδατικό πόλεμο, ορισμέ-
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νες ανατολικές κυρίως αγορές, όπως φαίνεται από την κεραμική, το μέγεθος και η διάρκεια αυτών των 

συναλλαγών δεν μας είναι γνωστά. Το ίδιο ελάχιστα γνωστές είναι και οι ιταλικές εισαγωγές. Η πρό

σφατη σχετικά μελέτη του J.-P. Morel (1986- 1997) έδειξε ότι η ιταλική κεραμική, με μαύρο γάνωμα, 

εισάγεται στη Δήλο το 2ο και τον Ιο αιώνα π.Χ. Εισηγμένη κεραμική ή εγχώριες απομιμήσεις του τύ

που Campana απαντά κανείς σε περισσότερες περιοχές· το αυτό ισχύει και με την κεραμική του τύπου 

terra sigillata. Η παρουσία της τελευταίας είναι περισσότερο έντονη στις αποικίες, όπως την Κόρινθο, 

ήδη από τα τέλη της ελληνιστικής εποχής· η εισαγωγή της σε άλλες πόλεις, όπως η Αθήνα για παρά

δειγμα, χρονολογείται αργότερα- σε κάθε περίπτωση οι ανασκαφές στην Αγορά δείχνουν πως οι ιτα

λικές εισαγωγές, της ύστερης ελληνιστικής εποχής, δεν έχουν καμία επίδραση ούτε στο σχήμα ούτε στη 

διακόσμηση των αγγείων. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η ρωμαϊκή κυριαρχία δεν εξασφάλισε ούτε την οικονομική σταθερότητα ούτε την υποσχεθείσα 

ασφάλεια στις ελληνικές πόλεις· μετά το 88 π.Χ., η αστάθεια που βασιλεύει στον αιγαιακό χώρο σε 

συνδυασμό με τις καταχρήσεις και την καταπίεση της ρωμαϊκής διοίκησης δεν αφήνουν κανένα περι

θώριο για οικονομική ανόρθωση των πόλεων. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου οδήγησε σε μείωση της 

αγροτικής παραγωγής και οι βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες περιορίστηκαν στον ελάχιστο 

βαθμό. Η κρίση αγγίζει το σύνολο σχεδόν του ελληνικού κόσμου και δεν εξαιρεί τις πόλεις, όπως η Δή

λος, η Αθήνα, η Μεσσήνη και η Πάτρα που είχαν επωφεληθεί από τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρά

τησαν στην πριν από το μιθριδατικό πόλεμο περίοδο. Η νίκη του Αυγούστου στο Άκτιον βρίσκει τις πε

ρισσότερες ελληνικές πόλεις κοντά στην οικονομική και κοινωνική κατάρρευση. Τα διοικητικά και οι

κονομικά μέτρα του Αυγούστου θα αποτρέψουν την πτώχευση και την καταστροφή της πόλης. Η ανα

συγκρότηση που επιχειρείται είναι επιτυχής και σωτήρια για τον ελληνικό κόσμο, που θα γνωρίσει μά

λιστα μια οικονομική και πολιτισμική αναγέννηση στο 2ο μεταχριστινιακό αιώνα. Όπως έλεγε ο 

Rostovtzeff (1953, 930), η περίοδος που εξετάσαμε είναι συνάμα πρόλογος και επίλογος· ένας επίλο

γος στην ελληνιστική πόλη, όπως αυτή δημιουργήθηκε από τον Αλέξανδρο και τους διαδόχους του, και 

ένας πρόλογος της πόλης της αυτοκρατορικής εποχής, η οποία θα πρωταγωνιστήσει στο νέο κόσμο που 

θα προκύψει από την ανασυγκρότηση του Αυγούστου. 
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