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Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, Η ΝΕΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΤΑΞΗ 

ΚΑΙ Η ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

<(Ή Πάτρα ϊχει ενα ορίζοντα που είναι κλειστός καΐ ανοιχτός. 

'Ανοιχτός είναι ειδικώτερα προς τη Δύση. Kai αυτό είναι ψυχικά 

σημαντικό. "Οταν φεύγει ή ήμερα, ôèv κλείνει το φως της, τον ή

λιο της, μια πόρτα ορθωμένη εμπρός μας ως σκοτεινό εδαφικό τεί

χος. Ή ημέρα φεύγει προς το άπειρο, το θαλασσινό άπειρο' πάει 

κάί ή ψυχή της και ταξειδύει. 'Αλλα μόνο προς τη δύση έχει ή Πά

τρα τον ορίζοντα ανοιχτό». 

('Από τήν εισαγωγή του Π. Κανελλόπουλου, στην δεύτερη έκδοση της ' Ι 

στορίας της πόλεως Πατρών τοϋ Σ. Ν. Θωμοπούλου μέ τήν επιμέλεια του 

Κ. Ν. Τριαντάφυλλου). 

ABSTRAGT. Patras' relation with the West is actually very 

old but it becames closer after the Roman conquest of Greece; the 

new political order established by Augustus favoured Patra's deve

lopment and soon the city became one of the most significant urban 

centres in Péloponnèse. Patra's status as a Roman colony and its 
unique geographical position for commercial communications with 
the West turned it into a kind of «Gate to the East». In the present 
paper we try to investigate and analyse the general and more parti
cular factors of this change, the most important in the city's ancient 
history. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ή σύνδεση της Πάτρας μέ τη Δύση είναι ασφαλώς 

πολύ παλαιά, γίνεται δμως στενότερη μέ τη ρωμαϊκή κατάκτηση της Ελ

λάδος' ή νέα πολιτική τάξη πού επιβάλλεται άπο τον Αύγουστο, ευνοεί την 

ανάπτυξη της και έτσι σύντομα ή πόλη αναδεικνύεται σέ ενα άπο τα μεγα

λύτερα αστικά κέντρα της Πελοποννήσου. Ή ιδιότητα της ώς ρωμαϊκής 

αποικίας και ή μοναδική γεωγραφική της θέση τήν μεταβάλλουν σέ ένα 

είδος πύλης της 'Ανατολής. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται ή ανίχνευση και 

ή ανάλυση των γενικότερων και ειδικότερων παραγόντων αύτης της αλλα

γής πού σημαδεύει, ακόμα ώς σήμερα, την ιστορία της πόλεως. 



766 ΑΘΑΝ. Δ. ΡΙΖΑΚΗ 

Είναι γενική ή διαπίστωση βτι ή παγκόσμια νέα τάξη πού επιβλήθη

κε άπο τον Αύγουστο μετά τή νίκη του στο "Ακτιο (31 π.Χ.) υπήρξε κα

θοριστική για το μέλλον της Αυτοκρατορίας. Ή εγκατάσταση ρωμαϊκών 

αποικιών στον ελλαδικό χώρο και γενικότερα τα μέτρα διοικητικής ανα

διοργάνωσης μέ τήν δημιουργία της Επαρχίας της 'Αχαίας είχαν άμεσες 

επιπτώσεις στον διοικητικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο 

τών πόλεων. 

Το πλήθος τών παραχωρήσεων και τών ευνοϊκών μέτρων προς τις νέες 

αυτοκρατορικές κτίσεις ανέτρεψε τήν προϋπάρχουσα ισορροπία πού επικρα

τούσε στον ελλαδικό χώρο ανάμεσα στα πολυάριθμα μικρά κέντρα και δη

μιούργησε μιαν νέα εντελώς σχέση, στην οποία κυριαρχούν πλέον μερικοί 

κολοσσοί ('Αθήνα, Νικόπολις, Κόρινθος, Πάτρα, Σπάρτη). Πολλές μικρές 

πόλεις πού βρίσκονταν στην περιφέρεια τών νέων κέντρων (Νικόπολις, Κό

ρινθος καί Πάτρα) χάνουν τήν αυτονομία τους και προσαρτώνται σέ αυτά. 

Στην 'Αχαΐα οι αλλαγές αυτές αγγίζουν ιδιαίτερα το δυτικό της τμήμα, 

στο όποιο ό Καίσαρ καί στή συνέχεια è Αύγουστος ίδρυσαν δυο ρωμαϊκές 

αποικίες, τή Δύμη καί τήν Πάτρα. Ή πρώτη δέν κατάφερε νά ευδοκιμή

σει γιατί πολύ γρήγορα, στή διάρκεια της βασιλείας του Αυγούστου ή λί

γο αργότερα (Παυσ. VII, 17, 5), υπήχθη στή γειτονική Πάτρα πού προ

ηγουμένως απορρόφησε καί τή χώρα τών δύο άλλων πόλεων της περιοχής, 

τών Φαρών καί της Τριταίας (Παυσ. VII, 22, 1 καί 6), καθώς καί εκείνη 

τών 'Ρυπών (Παυσ. VII, 18, 7), ανατολικότερα, στά δρια μέ το Αϊγιον. 

Ή χώρα της νέας αποικίας έπεξετάθη μάλιστα καί στην απέναντι ακτή 

καί περιελάμβανε τήν περιοχή της δυτικής Λοκρίδας, έκτος της "Αμφισσας 

(Παυσ. Χ, 38, 9)· οι Ρωμαίοι άποικοι είχαν καί τήν εκμετάλλευση της 

λίμνης της Καλυδώνας (Στρ. Χ, 2, 21). 

Ή επέκταση τών ορίων της αποικίας έγινε, πιθανότατα, σέ διαδοχι

κές φάσεις, τών οποίων, δυστυχώς, αγνοούμε τή χρονολογική διάταξη. Το 

πρόβλημα αυτό ερευνήθηκε άπο τον Ul. Kahrstedt πού, στηριζόμενος στις 

παραδοσιακές πηγές, προσπάθησε να ανιχνεύσει τις διάφορες φάσεις αυτής 

της επέκτασης* τα συμπεράσματα της μελέτης του είναι άκρως ενδιαφέ

ροντα, άλλα δέν φώτισαν δλες τις σκοτεινές πλευρές του θέματος. Μια νέα 

κατεύθυνση τών ερευνών παρέχει πολλές καί βάσιμες ελπίδες. Πρόκειται 

για τήν ανίχνευση τών ρωμαϊκών κτηματογραφήσεων πού είναι σχετικά 

εΰκολα αναγνωρίσιμες σήμερα χάρις στην πλούσια επιστημονική πείρα πού 

αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια καί κυρίως χάρις στις δυνατότητες πού 

παρέχει ή νέα τεχνολογία (αεροφωτογραφίες καί δορυφορικές εικόνες). Έ τ 

σι ή ερευνά μας στή λεκάνη του Πείρου καί του Λάρισου έδειξε τήν παρου

σία μιας γεωμετρικής οργάνωσης της γης πού έχει τή μορφή της ρωμαϊ

κής centuriatio. Ή οργάνωση αυτή ή κάποια παρόμοια πρέπει να έπεκτεί-
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νεται θεωρητικά και στις υπόλοιπες περιοχές πού άνηκαν στα δρια της αποι

κίας. Ή αναζήτηση αυτών τών κτηματογραφήσεων γίνεται, σήμερα, σέ 

συνδυασμό με την αξιολόγηση τών αρχαιολογικών δεδομένων πού προκύ

πτουν τόσο άπο την παραδοσιακή αρχαιολογία, δσο και άπο τίς πλέον σύγ

χρονες μορφές της, εννοώ την συστηματική επιφανειακή αρχαιολογική έ

ρευνα. Προκαταρκτικές ανακοινώσεις τών αποτελεσμάτων αυτών τών ερευ

νών έγιναν μέ άλλη ευκαιρία, ή τελική δημοσίευση εγγράφεται στους άμε

σους στόχους μας. 

"Ενα άλλο πρόβλημα πού ενδιαφέρει εξίσου, άφορα στον προσδιορισμό 

του ακριβούς χαρακτήρα της εξάρτησης τών πόλεων της δυτικής 'Αχαΐας 

καί της δυτικής Λοκρίδος άπο το νέο διοικητικό κέντρο, έν προκειμένω τήν 

Πάτρα. Δυστυχώς οι πηγές δεν δίνουν καμιά εξήγηση. Ό Παυσανίας, για 

παράδειγμα (Παυσ. VII, 22, 1 καί 6), χρησιμοποιεί για να προσδιορίσει 

τή νέα σχέση τών πόλεων της δυτικής 'Αχαΐας (Φαραί, Τριταία) μέ τήν 

Πάτρα τήν έκφραση «τελοΰσιν εις Πάτρας» πού είναι πολύ αόριστη, δε

δομένου του πλήθους τών ερμηνειών πού μπορεί να λάβει το ρήμα τ ε λ ώ * 

το γεγονός αυτό εξηγεί τήν αμηχανία του Jones (Loeb 1933) στην μετά

φραση του αντίστοιχου χωρίου (belongs t o Patras). Για τή Δύμη ό περι

ηγητής χρησιμοποιεί τήν συνώνυμο έκφραση π ρ ο σ έ ν ε ι μ ε ν Π α -

τ ρ ε υ σ ι ν (Παυσ. VII, 17, 5), πού εκφράζει τή διοικητική της εξάρτη

ση άπο τήν αποικία χωρίς φυσικά να διευκρινίζει καί σέ αυτή τήν περί

πτωση, τον ακριβή πολιτικό καί νομικό της χαρακτήρα. 

Παρόλο πού τα νεότερα ευρήματα -κυρίως τά επιγραφικά- δεν προ

σέθεσαν τίποτε στο θέμα, είναι πολύ εύλογο να υποτεθεί δτι ή σχέση εξάρ

τησης τών πόλεων της δυτικής 'Αχαΐας άπο τήν Πάτρα ήταν ανάλογη μέ 

αυτή πού εκφράζεται μέ τον λατινικό ορο attr ibutio δηλαδή τή διοικητική 

εξάρτηση ενός μικροϋ κέντρου άπο κάποιο μεγαλύτερο. Το γεγονός δτι ό 

Στράβων, πού έζησε στα χρόνια του Αυγούστου, δέν αναφέρει τίποτε για 

το καθεστώς αυτό τών πόλεων σημαίνει, δπως θα μπορούσε νά υποτεθεί, 

είτε δτι ή εξάρτηση δέν εϊχε συντελεστεί κατά τήν περίοδο της σύνταξης 

της Γεωγραφίας του εϊτε δτι ό Γεωγράφος τήν αγνοούσε, επειδή χρησιμο

ποιεί, κατά κανόνα, παλαιότερες τής εποχής του πηγές. Είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον δτι σέ μιαν ανάλογη περίπτωση, δηλαδή τή σχέση ανάμεσα 

στην αποικία τής Ναρβώνος καί τών γύρω κωμών τών Άρηκομίσκων πού 

τής αποδόθηκαν μετά τήν ίδρυση της, ό Στράβων είναι πολύ ακριβής κα

θώς οι πηγές του είναι άμεσες καί σύγχρονες μέ τή σύνταξη τής γεωγρα

φίας του. (Στρ. IV, 1, 12. Πρβ. Rev. Arch, de Narbon. 9 [1976] 105-

114). 

Ή attr ibutio, μέ τή στενή έγνοια του δρου, συναντάται επίσης στις 

περιοχές πού βρίσκονται κατά μήκος τών αλπικών ορίων τής βορείου Ί -



768 ΑΘΑΝ. Δ. ΡΙΖΑΚΗ 

ταλίας δπου μερικά φυλετικά μικρά έθνη είχαν τεθεί υπό τον έλεγχο μιας 

πόλεως, της εντεύθεν των "Αλπεων Γαλατίας, μετά την αναδιοργάνωση της 

περιοχής άπο την lex Pompeia του 69 π.Χ. και την κατάκτηση τών "Αλ

πεων άπο τον Αύγουστο (Η. Last, GAH XI, 457 κ.έ.)· Έν περιλήψει το 

μέτρο αύτο αποσκοπούσε στην εκ μέρους του Ρωμαϊκού κράτους «προσάρ

τηση» μιας περιοχής - ή οποία έστερεΐτο μιας σταθερής οργάνωσης αστι

κού τύπου - σε κάποιο γειτονικό κέντρο με στόχο την επιτάχυνση τής δια

δικασίας έκρωμαϊσμου τής περιοχής. 

Η attributio, υπό ευρεία εννοιαν, είναι Ινα φαινόμενο κοινό σέ πε

ρισσότερες επαρχίες τής Αυτοκρατορίας. Ή υποταγή μιας μικρής πόλης 

σέ μιά μεγαλύτερη ήταν γενικώς ανεκτή και σέ πολλές περιπτώσεις ή Ρώ

μη έπεδοκίμαζε καί έπεκύρωνε μια τέτοια εξάρτηση* αν μάλιστα εϊχε ει

δικό συμφέρον ή πρωτοβουλία μιας ανάλογης κίνησης μπορούσε να προ

έλθει άπο τήν 'ίδια. 'Από την άποψη αύτη, έκτος άπο το παράδειγμα τής 

Πάτρας καί τής Νικόπολης, πού είναι ΐσως τα πιο χαρακτηριστικά, θα 

μπορούσε να αναφερθεί κανείς καί σέ άλλα παραδείγματα, δπως αύτο τής 

Μεγαλόπολης (IG V 2, 5 1 6 - S y l l . 3 , 800 καί γιά τη χρονολογία Α. J. 

Gossage, ABS 49 [1954] 5 1 - 5 6 ) . 

Στη σφαίρα τών attributi τής Πάτρας βρίσκονταν, δπως ήδη προα

ναφέραμε, έκτος άπο τις πόλεις τής δυτικής 'Αχαΐας καί εκείνες τών Αί-

τωλικών ακτών τής δυτικής Λοκρίδος. Οι πόλεις αυτές πλήρωναν φόρο 

στην Πάτρα καί δχι στη Ρώμη. Δέν είχαν καμιά μορφή αυτοδιοίκησης εί

τε δικαιοδοσίας καί μόνον δευτερεύουσες αρμοδιότητες μπορούσαν να ασκη

θούν στα δρια τής επικράτειας τους μέ τήν έγκριση τής κεντρικής αρχής. 

"Ετσι το σύνολο τής γής αποτελούσε μιαν ενιαία ενότητα καί άνηκε στη 

δικαιοδοσία τής αποικίας πού υπάκουε στη δική της lex coloniae καί οχι 

στον διοικητή τής Επαρχίας δπως συνέβαινε μέ τις υπόλοιπες πόλεις. Οι 

κάτοικοι τών έξηρτημένων άπο αυτήν πόλεων, σέ αντίθεση μέ τους Ρω

μαίους τής Πάτρας πού είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα καί πολλά πλεο

νεκτήματα, δέν είχαν κανένα πολιτικό τουλάχιστον δικαίωμα καί άνηκαν, 

κατά τη νομική γλώσσα, στην κατηγορία τών peregrini. 

Ή πολιτική, οικονομική καί κοινωνική υποβάθμιση τών περιοχών αυ

τών είχε άμεσες καί ευκόλως ορατές επιπτώσεις στην ανάπτυξη τών μι

κρών περιφερειακών κέντρων. Ή παρακμή τους, οικονομική καί δημογρα

φική, είναι γρήγορη καί διαρκής. Οί αρχαιολογικές ανασκαφές - δπου πραγ

ματοποιήθηκαν - αποκαλύπτουν μιαν οικιστική παρακμή καί συρρίκνωση 

του αστικού ίστου καί δέν εκπλήσσει κανένα το γεγονός δτι ελάχιστες επι

γραφές ή άλλα μνημεία ανάγονται στην παραπάνω περίοδο. Ή φυσική έ'λ-

ξη πού άσκεΐ ή Πάτρα στους πληθυσμούς τής περιφέρειας, άλλα καί οι ά

πειρες ευκαιρίες πού προσφέρει χάρις στή συγκέντρωση πλούτου, οίκονο-
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μικών δραστηριοτήτων και δυνατότητος απασχόλησης, ενισχύουν συνεχώς 

τις κεντρομόλες τάσεις. "Οταν το 173 μ.Χ. ό Παυσανίας επισκέπτεται τις 

παλαιές αυτές πόλεις της δυτικής 'Αχαΐας (Δύμη, Φαραί και Τριταία) δεν 

βρίσκει να περιγράψει παρά ελάχιστα μνημεία και φροντίζει να συμπλη

ρώσει το κενό εμπλουτίζοντας την αφήγηση του μέ ιστορικές περιγραφές 

και παραδόσεις του παρελθόντος ή και μακρές αδικαιολόγητες παρενθέσεις. 

Σέ αντίθεση μέ τίς πόλεις της δυτικής 'Αχαΐας ή Πάτρα γνωρίζει, 

κατά την ίδια περίοδο, μια πρωτοφανή οικιστική ανάπτυξη και μιαν χωρίς 

προηγούμενο δημογραφική έκρηξη. Ό Παυσανίας της αφιερώνει περισσό

τερα κεφάλαια άπο τήν αφήγηση του περιγράφοντας μέ λεπτομέρεια ναούς 

και δημόσια κτήρια, τελετουργίες και γιορτές και οί ανασκαφές αποκαλύ

πτουν καθημερινώς καί νέες δψεις του πλούτου καί του μεγαλείου τής ρω

μαϊκής αποικίας. 

Ή εικόνα τής υπαίθρου είναι πολύ λιγότερο σαφής. Οί αρχαίες πη

γές σιωπούν σχετικώς καί το θέμα απασχόλησε ελάχιστα τους νεότερους 

ιστορικούς, μέ μοναδική ίσως εξαίρεση τον Kahrstedt πού επεχείρησε μιά 

πρώτη αξιολόγηση τών γνωστών αρχαιολογικών δεδομένων καταλήγοντας 

σέ ενα σχήμα οργάνωσης - fundi καί μεγάλες villae rusticae - το όποιο 

είναι επηρεασμένο άπο τα ιταλικά πρότυπα και δικαιολογημένους έ'χει αμ

φισβητηθεί. Οί επιφανειακές αρχαιολογικές έρευνες πού διενεργούνται στή 

δυτική 'Αχαΐα τα τελευταία χρόνια έ'φεραν στο φώς νέα πολύτιμα στοιχεία 

και επιτρέπουν τή διατύπωση τών πρώτων συμπερασμάτων πού στηρίζον

ται σέ πραγματικά δεδομένα καί όχι σέ αόριστα καί προκατασκευασμένα 

σχήματα. 

Στή δυτική 'Αχαΐα συναντώνται δλες οί μορφές τής οικιστικής οργά

νωσης τής υπαίθρου πού είναι γνωστές άπο τήν ελληνιστική παράδοση : 

κώμη, χωρίον καί μεμονωμένη μικρή αγροικία. 'Εντελώς νέα είναι ή εμ

φάνιση μιας μορφής γεωργικής εγκατάστασης καί εκμετάλλευσης πού μπο

ρούμε να ονομάσουμε συμβατικά μόνον villa rustica γιατί δέν ανταποκρί

νεται ακριβώς στο μέγεθος καί τήν οικονομική καί κοινωνική διάσταση 

αυτής τής μονάδος πού μας είναι γνωστή άπο τίς δυτικές 'Επαρχίες τής 

Αυτοκρατορίας. Στην περίπτωση τής 'Αχαΐας πρόκειται για μικρού σχε

τικά μεγέθους εγκαταστάσεις, μερικές άπο τίς όποιες θυμίζουν τίς γνω

στές villae suburbanae καθώς βρίσκονται στα προάστεια τής πόλης καί 

περιέχουν ανέσεις (διακοσμημένοι χώροι, λουτρά κ.λ.π.), δέν στερούνται ω

στόσο παντελώς καί καθαρά αγροτικών χώρων καί εγκαταστάσεων. Ή με

γαλύτερη πυκνότητα ρωμαϊκών επαύλεων παρατηρείται μέσα στα παλαιά 

δρια τής πόλης τής Πάτρας (βόρεια παραλιακή ζώνη καί λεκάνη του Γλαύ

κου)' ή περιοχή αυτή, βπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, παρου

σιάζει καί τή μεγαλύτερη πυκνότητα κατοίκησης πού προδίδει καί τήν εν

τατικότερη γεωργική εκμετάλλευση κατά τήν αυτοκρατορική περίοδο. 
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Ή ύπαιθρος χώρα των υπολοίπων πόλεων της δυτικής 'Αχαΐας δέν 

γνώρισε την καταστροφική παρακμή των αστικών κέντρων ούτε όμως και 

τήν εντυπωσιακή ανάπτυξη της αγροτικής εγκατάστασης και εκμετάλλευ

σης τής υπαίθρου πού βρισκόταν κοντά στην Πάτρα. Φαίνεται πώς οι δομι

κές αλλαγές πού εισήγαγε ό Αύγουστος στην περιοχή, δέν επηρέασαν ση

μαντικά τους πληθυσμούς τής υπαίθρου. Παρόλο πού τα αρχαιολογικά ευ

ρήματα δέν δείχνουν εντατική εκμετάλλευση τής γής, σέ πολύ ελάχιστες 

μόνο περιπτώσεις μπορούμε να μιλήσουμε για εγκατάλειψη της. 'Αντίθετα 

είμαστε σέ θέση να υποστηρίξουμε δτι ή pax r o m a n a και οι ευνοϊκές γενι

κότερες συνθήκες ανέκοψαν τήν καταστροφική τάση εγκατάλειψης και δη

μογραφικής αιμορραγίας πού γνώρισε αυτή κατά τήν ύστερη ελληνιστική πε

ρίοδο. Στην ύπαιθρο, όπως και στις πόλεις, παρατηρούνται μετακινήσεις 

πληθυσμών πού εκφράζονται μέ τήν ενίσχυση ορισμένων παλαιότερων ή 

νεότερων μικρών περιφερειακών κέντρων παράλληλα μέ τήν εμφάνιση και 

εδώ τών villae rusticae πού διαφέρουν άπο εκείνες τής Πάτρας, καθώς 

διαθέτουν μεγαλύτερες εκτάσεις για γεωργική εκμετάλλευση και καλλιέρ

γεια. 
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