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Πεπίληψη: Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ηζηνξηθνί ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ έδσζαλ έκθαζε ζηε ινγηθή ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ πνπ πάξζεθαλ ζην παξειζφλ. Ωζηφζν πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε καο 

φηη θαη άιινη παξάγνληεο επεξέαζαλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή φρη κφλν ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ 

απηνθξαηφξσλ. ηνλ Γίσλα Κάζζην θαη ηνλ Ηξσδηαλφ, πεγέο ηνπ ηξίηνπ αηψλνο κ. Υ., παξαηεξνχκε φηη 

νη εζηθέο ηνπο απφςεηο, νη ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, ςπρνινγηθνί παξάγνληεο ε ζπλήζεηεο 

έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο απηνθξαηνξίαο. 

 

Summary: Economists study rational human behaviour with a focus on the production, distribution and 

consumption of goods and services. When the irrational aspects of human attitude come into force, then, 

the discipline of economics changes and becomes another form of art. The study of these aspects should 

not be neglected but should be incorporated in the mainstream analysis of rational data. Historians of the 

Roman empire tend to consider the illogical features of the economy as evidence for its 

underdevelopment, hence following Polanyi‟s substantivist views.  In this article I intend to show that 

features like moral attitudes, religious beliefs, psychological factors or habits are, in fact, potent 

economic determinants and they co-exist harmoniously with other more „rational‟ factors. In fact, they 

determined the fiscal policy of the Roman emperors throughout the imperial period, even if we study 

only the Severans here. 
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Καηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν αθκήο ηνπ 

ξσκατθνχ θξάηνπο, πξηλ απφ ηελ έιεπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ ηξίηνπ αηψλνο κεηά 

Υξηζηφλ, ηα αηζζήκαηα αβεβαηφηεηαο θαη 

θαηάζιηςεο πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Ωο απνηέιεζκα, 

κεηψζεθε ε παξαγσγή θηινινγηθψλ, επηζηεκνλη-

θψλ, ηζηνξηθψλ θαη άιισλ παξφκνησλ ζπγγξακ-

κάησλ ζην ειιεληθφ ηκήκα ηεο απηνθξαηνξίαο, 

ελψ ζην δπηηθφ πεξηνξίζηεθαλ ζηε ζπγγξαθή 

ρξηζηηαληθψλ δνθηκίσλ (Dihle 1994). Όζνλ αθνξά 

ζηηο αξρέο ηνπ ηξίηνπ αηψλνο, ζεκαληηθέο 

ηζηνξηθέο πεγέο απνηεινχλ νη ζχγρξνλνη ηζηνξηθνί 

Γίσλ Κάζζηνο θαη Ηξσδηαλφο, ελψ ε επηζθαιήο 

Scriptores Historiae Augustae, πνπ επίζεο 

αλαθέξεηαη ζηνπο εβήξνπο, ρξνλνινγείηαη ζηνλ 

ηέηαξην θαη πέκπην κεηαρξηζηηαληθφ αηψλα. Σα 

έξγα ηνπ Γίσλνο θαη ηνπ Ηξσδηαλνχ είλαη 

εκθαλψο επεξεαζκέλα απφ ηα γεληθά ραξαθηε-
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ξηζηηθά θαη ηηο ηδενινγηθέο αλαθαηαηάμεηο ηεο 

επνρήο. Καη νη δχν αλήθαλ ζηα αλψηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ 

ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ήηαλ ξσκαίνη πνιίηεο. 

ηφρνο ηνπο ήηαλ ε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηεο 

ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο κε ηξφπν πνπ ζα ηελ 

απνζέσλε ζηα κάηηα ησλ ζπγρξφλσλ ηνπο θαη ησλ 

επεξρφκελσλ γελεψλ, ελψ παξάιιεια ζα ηε 

ζπλέδεαλ κε ην αξραίν ειιεληθφ κεγαιείν 

(Aalders 1986). 

Καη‟ αξρήλ, ν Γίσλ ππήξμε ζπγθιεηηθφο θαη 

χπαηνο ζηε Ρψκε, αλ θαη δε θαίλεηαη λα έπαημε 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή. Σα πξψηα 

ηζηνξηθά έξγα ηνπ ίζσο λα εμαζθάιηζαλ αξρηθά 

ηελ επλντθή κεηαρείξηζή ηνπ απφ ηνλ επηίκην 

εβήξν θαη ηε κεηέπεηηα επηβίσζή ηνπ σο 

πνιηηηθνχ άλδξα. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ 

φηη μεθίλεζε λα γξάθεη ηελ ηζηνξία ηνπ ην 194-

197, ελψ ηελ νινθιήξσζε ζρεδφλ δπν δεθαεηίεο 

αξγφηεξα, ην 219 κ.Υ., αλ θαη ππάξρεη πεξίπησζε 

λα ζπλέρηζε λα πξνζζέηεη πιηθφ ζην βαζηθφ θνξκφ 

ηνπ έξγνπ ηνπ θαη κεηά απφ απηή ηε ρξνληά (Millar 

1964, ζει. 28-32). χκθσλα κε άιινπο, ίζσο λα 

κάδεςε ην πιηθφ ηνπ ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο 

βαζηιείαο ηνπ επηηκίνπ εβήξνπ έσο ην 211 κ.Υ. 

θαη λα ην δεκνζίεπζε κεηά ην ζάλαην θαη ηνπ 

εβήξνπ Αιεμάλδξνπ ηνλ 235 κ.Υ. (Leta 1984, 

ζει. 240-255). Σέινο, θάπνηνη αλαιπηέο ππνζηε-

ξίδνπλ φηη μεθίλεζε λα γξάθεη ηελ ηζηνξία ηνπ ην 

211 κ.Υ. θαη ηελ νινθιήξσζε κεηά ην 223 κ.Υ. 

(Rich 1990, ζει. 2). Όπνηα θαη λα είλαη ε αθξηβήο 

εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ησλ έξγσλ ηνπ, ν 

Γίσλ δελ παχεη λα είλαη έλαο κεζνδηθφο ηζηνξηθφο 

πνπ πεξηέγξαςε ηελ επνρή πνπ έδεζε κε 

δηεηζδπηηθή καηηά θαη θξηηηθή δηάζεζε. Υξεζηκν-

πνίεζε απηφπηεο κάξηπξεο (Γίσλ 53.19.6; 54.35.3) 

αιιά θπξίσο θηινινγηθέο πεγέο (Millar 1964, ζει. 

37), ελψ θαίλεηαη φηη είρε βαζηά γλψζε ησλ 

ειιήλσλ θιαζζηθψλ (Θνπθπδίδε, Ξελνθψληα, 

Όκεξν, Δπξηπίδε, Γεκνζζέλε, Πιάησλα, θ.α.) θαη 

ησλ ιαηίλσλ ζπγγξαθέσλ (Arrian, Flavius 

Josephus, Sallust, Cicero, Livy, Seneca, S. 

Severus) (Aalders 1986, ζει. 293). Παξαδέρζεθε 

φηη αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο ζηελ απνθάιπςε 

γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε ξσκατθή 

απηνθξαηνξία θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο πξνρψξεζε ζηελ θαηαγξαθή ηνπο, 

ελψ δελ ήηαλ απφιπηα ζίγνπξνο γηα ην ηη 

πξαγκαηηθά ζπλέβε (Γίσλ 53.19). Δπηπιένλ ζην 

έξγν ηνπ αλαθέξνληαη αλέθδνηα, παξάδνμα, 

καθξνζθειείο πεξηγξαθέο, φλεηξα θαη ρξεζκνί, ηα 

νπνία φκσο δελ ππνζθάπηνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπ 

αθξίβεηα ή ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ ζηε ζχγρξνλε 

έξεπλα. Δμαηηίαο ηεο ζεηείαο ηνπ σο ζπγθιεηηθνχ, 

έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηηο ζπλνκσζίεο 

ελαληίνλ ησλ απηνθξαηφξσλ, ηηο αλαηαξαρέο ζηε 

Ρψκε, ηνπο λένπο λφκνπο, ηηο ελαιιαγέο 

απηνθξαηφξσλ ζηελ εμνπζία, ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο 

ηνπο δηαζέζεηο θαη ηηο ζηξαηησηηθέο εθζηξαηείεο 

(Hose 1994, ζει. 451). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν Ηξσδηαλφο 

αλαθέξζεθε ζην ηζηνξηθφ θνκκάηη απφ ην ζάλαην 

ηνπ Μάξθνπ Απξειίνπ (180 κ.Υ.) έσο ηελ άλνδν 

ηνπ Γνξδηαλνχ Γ΄ ζηνλ απηνθξαηνξηθφ ζξφλν (238 

κ.Υ.). Κάλεη ζαθέο φηη θαηέγξαςε γεγνλφηα, ησλ 

νπνίσλ είρε πξνζσπηθή πείξα, ιφγσ ηεο ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ θξαηηθφ δηνηθεηηθφ 

κεραληζκφ (Ηξσδηαλφο 1.2.5), είηε σο ζπγθιεηη-

θφο, είηε σο procurator, είηε σο απειεχζεξνο. 

χκθσλα κε κεξηθνχο εξεπλεηέο, ηα γξαπηά ηνπ 

είλαη δηάρπηα απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ απηνθξαηφξσλ, 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ ζέζε ηνπ 

σο apparitor (θαηψηεξνο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο 

πνπ απαζρνιείηαη σο γξακκαηέαο θαη θξαηά ηα 

ινγηζηηθά βηβιία ησλ αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ). 

Δμαηηίαο ηεο δνπιεηάο ηνπ, ίζσο λα είρε πξφζβαζε 

ζε έγγξαθα ηεο πγθιήηνπ, λα είρε ηε δπλαηφηεηα 

ηαμηδηψλ ζηηο επαξρίεο, ελψ κπνξεί λα ήηαλ κέινο 

ηεο ζπγθιεηηθήο ηάμεο ή ηεο ηάμεο ησλ ηππνηψλ 
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(Muller 1996). Αλ θαη δε γλσξίδνπκε κε ζηγνπξηά 

ηελ αθξηβή θαηαγσγή ηνπ (Ηξσδηαλφο 2.11.8), 

ππάξρεη ε πεξίπησζε λα πξνεξρφηαλ απφ ηελ 

Αληηφρεηα ηεο πξίαο. Όζν γηα ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, απφ αλαθνξέο ζε 

απηνθξαηνξηθνχο απειεχζεξνπο, ζηελ απγνχζηα 

πνπ θεδεκνλεχεη ην γην ηεο, θαη απφ ηα αξλεηηθά 

ζρφιηα γηα ηνλ Perennis, ππνζέηνπκε φηη δελ ζα 

ηνπ επηηξεπφηαλ λα ην δεκνζηεχζεη πξηλ ην 244 

κ.Υ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πην βνιηθή εκεξν-

κελία ζα ήηαλ ην 248 κ.Υ., φηαλ ν Φίιηππνο ν 

Άξαβαο νξγάλσζε ηνπο παζίγλσζηνπο αγψλεο ηνπ 

(Whittaker, xii-xviii; Άιινη ηζηνξηθνί, σζηφζν, 

πξνηηκνχλ ηε βαζηιεία ηνπ Σξαταλνχ Γεθίνπ, 

βιέπε Alföldy 1970-1, ζει. 218-219). Αλ θαη είρε 

ηε δπλαηφηεηα λα επηβεβαηψζεη πξνζσπηθά ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηεο πιεξνθνξίεο ηνπ, κεξηθέο 

απφ απηέο πξέπεη λα ηεο άθνπζε αξθεηφ θαηξφ 

αξγφηεξα (Ηξσδηαλφο 3.2.6; 3.2.10), κε απνηέιε-

ζκα λα έρνπλ αιινησζεί (Ηξσδηαλφο 3.4.3; 3.9.5). 

ην έξγν ηνπ θάλεη αλαθνξέο ζε επίζεκα 

γξάκκαηα (Ηξσδηαλφο 1.9.9; 2.10.1; 2.12.3; 3.1.1 

θ.α.) απφ ην γξαθείν ab epistulis, απφ ηα αξρεία 

ηεο πγθιήηνπ (Ηξσδηαλφο 2.3.3; 2.12.2-4; 2.12.6; 

2.14. 3-4 θ.α.), ελψ 20 πεξίπνπ έγγξαθα πξνήιζαλ 

απεπζείαο απφ ηελ απηνθξαηνξηθή απιή 

(Ηξσδηαλφο 1.12.6; 1.13.1; 1.16.1; 2.5.2 θ.α.). 

Αλαθέξεηαη επίζεο ζε άιιεο πεγέο, φπσο ηνλ 

ηζηνξηθφ ηνπ Βίνπ ηνπ επηηκίνπ εβήξνπ 

(Ηξσδηαλφο 2.15.6; 3.7.3), ην θηινζνθηθφ έξγν 

ηνπ Μάξθνπ Απξειίνπ (Ηξσδηαλφο 2.9.4), ηελ 

ηζηνξία ηνπ Γίσλνο θαη ην έξγν ηνπ Marius 

Maximus (Whittaker, Herodian, ζει. xxxi, xxxiv-

xxxv, lxii-lxv, lxviii-lxx). Όζνλ αθνξά ζηελ αμία 

ηνπ Ηξσδηαλνχ σο ηζηνξηθνχ, νη απφςεηο 

δηίζηαληαη, αλ θαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη 

Whittaker (Whittaker, Herodian, ζει. xxxix, xl, 

xlii, xliv, xlviii, l) θαη Alföldy (1971, ζει. 433-

447; Piper 1975, ζει. 24-8; Bird 1976, ζει. 84-86) 

επηρείξεζαλ ζπζηεκαηηθά λα αλαδείμνπλ ηε 

ζνβαξή ηνπ πιεπξά. Παξά ηηο ρξνλνινγηθέο θαη 

γεσγξαθηθέο αλαθξίβεηεο, ηηο θελέο εθθξάζεηο, ηελ 

απνπζία ζεκαληηθψλ ραξαθηήξσλ θαη ηα ιάζε, ν 

Ηξσδηαλφο αλαγλψξηζε ηνπιάρηζηνλ ηελ έθηαζε 

ηεο θξίζεο ηνπ ηξίηνπ αηψλνο. Δδψ ζα πξέπεη λα 

ζπκθσλήζσ φηη ε πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ είλαη 

ζρεηηθά θαιή, αλ θαη ζα δηαθσλήζσ κε ηνπο 

ηζηνξηθνχο πνπ ζεσξνχλ φηη έδσζε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ 

απηνθξαηφξσλ. Οη απφςεηο ηνπ θαη νη αλαθνξέο 

ηνπ δελ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην έξγν ηνπ Γίσλνο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα γξάθεη γηα ηελ απηνθξαηνξηθή 

πνιηηηθή κφλν φηαλ ρξεηάδεηαη λα πεξηγξάςεη κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ θξίζε, ελψ ηα ζρφιηά 

ηνπ δελ πξνδίδνπλ ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο γλψζεηο. 

Ο θαζέλαο πνπ αζρνινχληαλ κε ηα θνηλά εθείλε 

ηελ επνρή ζα κπνξνχζε λα θάλεη παξφκνηεο 

παξαηεξήζεηο. 
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Καη νη δπν ηζηνξηθνί αζρνινχληαη θπξίσο κε 

ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ απηνθξαηφξσλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο πξνζφδνπο θαη ην χςνο 

ησλ εμφδσλ. Ο Γίσλ καο ελεκεξψλεη γηα ηηο 

θαηαλαγθαζηηθέο εηζθνξέο ησλ πνιηηψλ πξνο ηνλ 

απηνθξαηνξηθφ θίζθν (Γίσλ, 65.8.3-4; 67.4.6; 

73.16.1-3; 75.8.4-5), γηα ηηο απαιινηξηψζεηο 

ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο πεξηνπζίαο (Γίσλ, 67.14.2; 

73.16.1-3; 75.8.4-5), γηα ηελ πψιεζε κέξνπο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ απηνθξάηνξα (Γίσλ, 68.2.1-3; 62 

απνζπάζκαηα; 74.5.4-5) ή γηα ην ιηψζηκν 

κεηαιιηθψλ αγαικάησλ (Γίσλ, 68.1.1) κε 

κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ εμεχξεζε εζφδσλ. Αιιά νη 

πην πξνζνδνθφξεο ελέξγεηεο ηεο Ρψκεο 

ζπλνςίδνληαη απφ ηνλ Γίσλα ζε έλα απφζπαζκα, 

φπνπ επηρεηξεί λα αλαιχζεη ηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ηνπ Μάξθνπ Απξειίνπ θαη ηνπ 

Καξαθάιια. πγθεθξηκέλα, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο 

http://www.apple.com/
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ηνπ Καξαθάιια λα ζπληεξήζεη ηα ζηξαηεχκαηά 

ηνπ, ε θνξνινγία ησλ θαηνίθσλ ησλ επαξρηψλ 

άιιαμε ην 212 κ.Υ. Σφηε, ν απηνθξάηνξαο κε ηε 

Θεία Γσξεά (δίλνληαο ην πξνλφκην ηνπ Ρσκαίνπ 

Πνιίηε ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

επαξρηψλ) νπζηαζηηθά απαίηεζε ηνλ δηπιαζηαζκφ 

ηνπ θφξνπ θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θφξνπ 

απειεπζεξψζεσλ απφ ην 5 ζην 10%. Δπηπιένλ, 

επέβαιε ζηνπο πνιίηεο λα ηνπ πξνζθέξνπλ 

ρξήκαηα ή δψξα, ελψ νη πφιεηο φθεηιαλ λα ηνπ 

δψζνπλ ρξήκαηα ή ρξπζφ (Γίσλ, 72 απνζπά-

ζκαηα; 78.9.1-6). Αλ θαη ηα κέηξα απηά ήηαλ 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα θαη ίζσο λα κελ απέθεξαλ 

ηα έζνδα πνπ πεξίκελε ν ηζηνξηθφο (θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ε θνξνινγία ήηαλ ζρεηηθά ρακειή 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ξσκατθήο εγεκνλίαο. 

Βιέπε Hopkins 1980, ζει. 101-125), νη απφςεηο 

ηνπ Γίσλνο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο νηθνλνκηθήο 

ζθέςεο ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ηεο 

επνρήο θαη ηνπ ξφινπ πνπ απέδηδαλ ζηνλ 

απηνθξάηνξα. Απφ ηελ άιιε κεξηά ν Ηξσδηαλφο 

πξνηηκά λα κελ εζηηάζεη ζηελ Constitutio 

Antoniniana θαη ηηο πξννπηηθέο γηα κεγαιχηεξνπο 

θφξνπο αιιά καο δίλεη ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θνξνινγίαο ηεο γεο, ηνλ 

απνραξαθηεξηζκφ δεκνζίσλ εθηάζεσλ θαη ηελ 

απαιιαγή απφ εκπνξηθνχο δαζκνχο επί 

Πεξηίλαθνο (Ηξσδηαλφο, 2.4.6-7). Παξάιιεια 

αλαθέξεη άιιεο πεγέο εζφδσλ, φπσο απαι-

ινηξηψζεηο πεξηνπζηψλ ησλ πινπζίσλ απφ ηνλ 

Κφκκνδν, ηνλ επηίκην εβήξν θαη ηνλ Μαμηκίλν 

(Ηξσδηαλφο, 1.8.2; 3.8.7; 7.3.3; 7.4.3), ηελ 

«πξνίθα» ηνπ Διαγάβαινπ (Ηξσδηαλφο, 5.6.5), ηε 

ρξήζε ρξεκάησλ πνπ «αλήθαλ» ζην ιαφ (γηα 

παξάδεηγκα ηελ annona, ηα congiaria, ηα collegia, 

έζνδα λαψλ θαη φζα πξννξίδνληαλ γηα ην ζέαηξν ή 

αγψλεο), (Ηξσδηαλφο, 7.3.5) ή αθφκε πξνζθνξέο 

κηθξφηεξσλ εγεκφλσλ πνπ επηδεηνχζαλ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Ρψκεο (Ηξσδηαλφο, 3.9.2).  

ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δίλεηαη ε 

εληχπσζε ζηνλ αλαγλψζηε φηη νη ελ ιφγσ 

ηζηνξηθνί αληηηίζεληαη ζε θάζε είδνπο λέεο 

πξνζφδνπο, εηδηθά αλ απηέο πξνέξρνληαλ απφ ηα 

βαιάληηα ησλ πην εχπνξσλ πνιηηψλ, ζπκπε-

ξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπγθέληξσζε θφξσλ, πνπ 

απνηεινχζαλ θαη ην θχξην έζνδν ηνπ 

απηνθξαηνξηθνχ ηακείνπ. Δθηφο απφ ηα αξλεηηθά 

ζρφιηα πνπ πξνθάιεζε ε Constitution Antoni-

niana, ν Γίσλ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη θαηά 

ηε βαζηιεία ηνπ Βεζπαζηαλνχ θαη ηνπ Γνκεηηαλνχ 

νη Αιεμαλδξηλνί εμνξγίζηεθαλ φηαλ νη απηφ-

θξάηνξεο έθεξαλ ζε ηζρχ παιαηφηεξνπο θφξνπο, 

αχμεζαλ πνιινχο απφ φζνπο ίζρπαλ θαη ηειηθά 

εηζήγαγαλ θαηλνχξγηνπο (Γίσλ 65.8.3-4). Καηά 

ηνλ ίδην ηξφπν ν Ηξσδηαλφο ππνζηεξίδεη πσο ν 

θφξνο ηεο πξνίθαο, πνπ επηβιήζεθε απφ ηνλ 

Διαγάβαιν γηα ηνλ γάκν ηνπ, πξνθάιεζε ηε 

δπζθνξία ησλ πνιηηψλ (Ηξσδηαλφο 5.6.5). Παξά 

ηελ θαηαθξαπγή ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε λέεο πεγέο θνξνινγίαο, ν Γίσλ 

επηθξνηεί ηελ (ίζσο θαληαζηηθή) πξφηαζε ηνπ 

Μαηθήλα λα πνπιήζεη ν απηνθξάηνξαο κέξνο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ, έηζη ψζηε λα δαλείζεη ηα ρξήκαηα 

ζηνπο πνιίηεο κε ηφθν. ηε ζπλέρεηα, θαη εθφζνλ 

έρεη αθξηβή ζηνηρεία γηα ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, ζα 

κπνξνχζε λα θνξνινγήζεη ην θέξδνο επί ησλ 

πξντφλησλ πνπ πνπιήζεθαλ. Ο Γίσλ πηζηεχεη φηη 

φινη αλεμαηξέησο νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηάζρνπλ θαη λα πιεξψζνπλ ηνπο θφξνπο 

είηε ζε δφζεηο είηε εθάπαμ, εθφζνλ ηα θέξδε ήηαλ 

ζεκαληηθά (Γίσλ 52). Δίλαη εκθαλέο φηη ε επηβνιή 

λέσλ θφξσλ ήηαλ ζε φιεο ηεο πεξηπηψζεηο 

θαηαδηθαζηέα απφ ηηο αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, 

πνπ ζα αλαιάκβαλαλ θαη ην κεγαιχηεξν (θαηά ηε 

γλψκε ηνπο) βάξνο ηεο πιεξσκήο. Η κφλε 

πεξίπησζε απνδεθηήο θνξνινγίαο ήηαλ φηαλ νη 

πνιίηεο ζα είραλ ζεκαληηθέο απνιαβέο, φπσο 

πξφηεηλε ν Μαηθήλαο-Γίσλ. 
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Αλ θαη θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ πξαθηηθέο 

ησλ απηνθξαηφξσλ πξνθάιεζαλ ηα αξλεηηθά 

ζρφιηα ησλ ηζηνξηθψλ, είλαη εκθαλέο φηη ηα έζνδα 

ρσξίδνληαλ ζε „δίθαηα‟ θαη „άδηθα‟ (“δίθαηνο θαη 

άδηθνο πφξνο”) (Γίσλ 78.10.4). Η ρξήζε απηψλ 

ησλ φξσλ δελ ππνλνεί φηη απηνθξάηνξαο ζα 

ινγνδνηνχζε απέλαληη ζηνλ λφκν γηα ηηο 

απνθάζεηο ηνπ, αιιά φηη ήηαλ ππφινγνο ζηνπο 

εζηθνχο θαλφλεο ηεο επνρήο. Απφ ηε κηα κεξηά, ν 

Γίσλ θαίλεηαη λα επηθξνηεί ηελ εηζνδεκαηηθή 

πνιηηηθή ησλ Νέξβα, Σξαταλνχ, Μάξθνπ 

Απξήιηνπ, Πεξηίλαθα θαη επηίκηνπ εβήξνπ, πνπ 

έδεζαλ θαηά ην δεχηεξν θαη ηηο αξρέο ηνπ ηξίηνπ 

κεηαρξηζηηαληθνχ αηψλα, πνιχ θαηξφ πξηλ 

μεζπάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ ηαιάληζε ηελ 

απηνθξαηνξία γηα δεθαεηίεο. Η βαζηθή νκνηφηεηα 

κεηαμχ ηνπο είλαη φηη ρεηξίζηεθαλ ηηο ππνζέζεηο 

ηνπο κε γλψκνλα ην θνηλφ φθεινο θαη φρη ην 

πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ. Γηα παξάδεηγκα, ηφζν 

ν Νέξβαο φζν θαη ν Μάξθνο Απξήιηνο θαη ν 

Πεξηίλαμ δελ δίζηαζαλ λα πνπιήζνπλ κέξνο ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο πεξηνπζίαο κε ζθνπφ ηε 

ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 

εθζηξαηείεο (Γίσλ 68.2.1-3; 72 (απνζπάζκαηα); 

74.5.4). Όζν γηα ηνλ Σξαταλφ θαη ην επηίκην 

εβήξν, απηνί θξφληηζαλ λα απμήζνπλ ηα έζνδά 

ηνπο, ρσξίο λα πξνρσξήζνπλ ζε δνινθνλίεο κειψλ 

ησλ αλσηέξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ (Γίσλ 

68.7.1 θαη 77.16.1). Ωζηφζν ν επηίκηνο εβήξνο 

δελ ήηαλ νιφηεια άκνηξνο επζπλψλ, εθφζνλ 

θαίλεηαη φηη εμφξηζε ζε λεζηά ηφζν ζπγθιεηηθνχο 

φζν θαη άιινπο εχπνξνπο πνιίηεο κε ζθνπφ ηελ 

απαιινηξίσζε ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο, θαη έρνληαο 

ζαλ απνηέιεζκα λα απνιαχζεη ηέζζεξεηο θνξέο 

πεξηζζφηεξα έζνδα απφ ηνλ Νίγεξα (75.8.4-5).  

Δηδηθά ε πξαθηηθή ησλ βίαησλ απαιινηξη-

ψζεσλ πεξηνπζηψλ πξνθάιεζαλ ηελ κήληλ ηνπ 

Γίσλνο, γηα επλφεηνπο ιφγνπο, κε απνηέιεζκα λα 

ραξαθηεξίδεη κε αξλεηηθά ζρφιηα ηνπο 

απηνθξάηνξεο, φπσο ν Γνκηηηαλφο, πνπ ρξεζηκν-

πνίεζαλ επξέσο ηέηνηα κέζα (Γίσλ 67.14.2; 73.16. 

1-3; 75.8.4-5. Βι. επίζεο Γίσλ 65.8.3-4; 67.4.6; 

73.16.1-3; 75.8.4-5 γηα ηελ αθνχζηα πξνζθνξά 

ρξεκάησλ ζην απηνθξαηνξηθφ ηακείν). Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ν Ηξσδηαλφο δίλεη έκθαζε ζηηο 

απαιινηξηψζεηο ηνπ Κνκκφδνπ, ηνπ επηηκίνπ 

εβήξνπ θαη ηνπ Μαμηκίλνπ (Ηξσδηαλφο 1.17.2;  

1.8.2;  3.8.7;  7.3.3;  7.4.3), ηνπο νπνίνπο ζεσξεί 

ηπξαλληθνχο επεηδή πξνθάιεζαλ ηε δπζηπρία ησλ 

αλζξψπσλ γεληθφηεξα (Ηξσδηαλφο 4.4.7) θαη ησλ 

πινπζίσλ εηδηθφηεξα, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ην 

πξνζσπηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ απηνθξάηνξα. 

Δίλαη πηζαλφλ ε εμνπζία λα ζεσξνχληαλ 

ζπλππεχζπλε γηα ηελ επδαηκνλία ησλ αλζξψπσλ 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο. χκθσλα 

κε ηνλ Κηθέξσλα, θαηά ηε Ρεπνπκπιηθαληθή 

επνρή, επλννχληαλ νη αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

ηεο γελλαηνδσξίαο, ελψ παξάιιεια απνδνθηκα-

δφηαλ ε απαιινηξίσζε ησλ πεξηνπζηψλ, γηαηί ζε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζα δηαξξεγλπφηαλ ν 

θνηλσληθφο ηζηφο. Θεσξνχληαλ φηη ην λα βιάςεη 

θαλείο ην γείηνλά ηνπ ήηαλ ελάληηα ζνπο λφκνπο 

ηε θχζεο. Ωο εθ ηνχηνπ ππήξρε ηζρπξφο δεζκφο 

αλάκεζα ζην ζεβαζκφ γηα ην άηνκν θαη ηελ 

θνηλσλία, απφ ηε κηα κεξηά, θαη ζην ζεβαζκφ γηα 

ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ πεξηνπζία, απφ ηελ 

άιιε (Vivenza 1998, ζει. 305). Η δηαηήξεζε ηεο 

πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο ελδηέθεξε ηελ θνηλσλία, ε 

νπνία ίζσο λα κελ μερψξηδε απφιπηα ην 

πξνζσπηθφ φθεινο απφ ην γεληθφηεξν φθεινο 

(Κηθέξσλ, De officiis, III. 52). Φπζηθά πθίζηαληαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ξεπνπκπιη-

θαληθή θαη ηελ απηνθξαηνξηθή πεξίνδν. Η 

ζεκαληηθφηεξε απφ φιεο ίζσο λα είλαη φηη θάησ 

απφ έλα ξεπνπκπιηθαληθφ θαζεζηψο ν πνιίηεο, 

πνπ θαηά κία έλλνηα ζπλδηνηθεί ην θξάηνο, ζεσξεί 

ρξένο ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο ρξεκαηηθέο 

πξνζθνξέο, ελψ θάησ απφ έλα απνιπηαξρηθφ 

θαζεζηψο νη πξνζθνξέο δελ γίλνληαη εθνχζηα, 

αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη λα πιεξψζνπλ ηε 
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δηνίθεζε θαη ηνλ ζηξαηφ (Γίσλ 52.6 θαη 27-29. 

Vivenza, „Roman thought‟, ζει. 319). Ωο εθ 

ηνχηνπ, ν αλψηεξνο άξρσλ, ν απηνθξάηνξαο, ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζθέξεη πνιιά πεξηζζφηεξα 

απφ ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο, εθφζνλ επεδίσθε 

ηφζν ηελ επεκεξία ησλ ππεθφσλ ηνπ φζν θαη ηελ 

επεκεξία ηνπ θξάηνπο. χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ 

Γίσλα, ίζσο λα ήηαλ ν κφλνο πνιίηεο (θαη‟ 

εμαίξεζε) πνπ φθεηιε λα ζέζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ 

ζηε δηάζεζε ηνπ ιανχ ηνπ (Γίσλ 72.33.2). Οη 

ππφινηπνη πνιίηεο είραλ ην αλαθαίξεην δηθαίσκα 

ηεο ρξήζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο γηα ην πξνζσπηθφ 

ηνπο φθεινο (Ηξσδηαλφο 2.3.8). Μηα ηέηνηα 

απαίηεζε είλαη ινγηθή αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη 

ηα ρξήκαηα ηνπ απηνθξαηνξηθνχ ηακείνπ αλήθαλ, 

ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, ζηε χγθιεην θαη ζηνπο 

πνιίηεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν ν 

απηνθξάηνξαο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζή 

ηνπο, ζε ζεκείν πνπ δελ ππήξρε νπζηαζηηθφο 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ ηδησηηθή ηνπ 

πεξηνπζία θαη ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο (Brunt 1966, 

ζει. 75-91). 

Η θξηηηθή ζηάζε ησλ αξραίσλ ηζηνξηθψλ 

ζπλερίδεηαη φζνλ αθνξά ζηε ζπαηάιε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Σα έμνδα ρσξίδνληαη ζε α) 

ζηξαηησηηθά θαη β) εηξεληθά, κε ηα πξψηα λα 

θαηαδηθάδνληαη απφ ηνπο ηζηνξηθνχο θαη ηα 

δεχηεξα λα ρεηξνθξνηνχληαη. πγθεθξηκέλα, ν 

Γίσλ αλαθέξεηαη επαλεηιεκκέλα ζηηο απμήζεηο θαη 

κεηψζεηο ηνπ κηζζνχ ησλ ζηξαηησηψλ (stipendium) 

(Γίσλ, 67.3.5; 79.12.7; 79.28.2; 79.34.2-3; 79.36. 

2-3), ζηα εθάζηνηε donativa (Γίσλ, 64.22.2; 74.1. 

2; 78.12.4; 78.16.7; 78.24.1; 79.3.5; 79.9.2; 79.19. 

2; 79.28.2; 79.34.2-3; 80.1.1-2) θαη ζηα ρξήκαηα 

πνπ δαπαλνχληαλ θαηά ηε δηάξθεηα εθζηξαηεηψλ 

(Γίσλ, 76.11.2; 77.11.2). Ο Ηξσδηαλφο ελδηαθέ-

ξεηαη φρη κφλν γηα ηελ πιεξσκή ησλ ξσκατθψλ 

ζηξαηεπκάησλ αιιά θαη γηα ηηο «δσξνδνθίεο» ησλ 

βαξβαξηθψλ θπιψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζσξηλή 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηα εδάθε ηεο απηνθξα-

ηνξίαο (Ηξσδηαλφο, 1.6.9; 6.7.9). Ιδηαίηεξε έκθα-

ζε δίλεηαη, σζηφζν, θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

παξνρψλ ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηνλ ιαφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εηξήλεο, έηζη ψζηε λα γίλνπλ εκθαλή 

ζηνλ αλαγλψζηε ν πινχηνο θαη ε δεκνηηθφηεηα 

ηνπ απηνθξάηνξα. Ο Γίσλ αλαθέξεηαη εθηελψο 

ζηελ θαηαζθεπή δξφκσλ, ιηκαληψλ, γεθπξψλ, 

δεκνζίσλ θηηξίσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ή 

επηδηνξζψζεθαλ κε ρξήκαηα απφ ηνλ θίζθν, 

(Γίσλ, 68.7.1; 77.16.1-4; 68.13.2) ελψ νη αλαθν-

ξέο ζε ηδησηηθέο επεξγεζίεο παξακέλνπλ ειάρηζηεο 

(Γίσλ, 79.18.5). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν 

Ηξσδηαλφο αλαθέξεη κφλν ηελ πεξίπησζε ησλ 

επηδηνξζψζεσλ θηηξίσλ επί επηηκίνπ εβήξνπ, ηα 

νπνία θαηαζηξάθεθαλ απφ ηνλ ζηξαηφ ηνπ Νίγεξα 

(Ηξσδηαλφο, 3.6.9). ε άιιεο πεξηπηψζεηο νη 

απηνθξάηνξεο κνίξαδαλ ρξήκαηα ζηηο ρακειφηε-

ξεο θνηλσληθέο ηάμεηο κε ηε κνξθή congiaria ή 

δείπλσλ (Γίσλ, 77.1.1-2; 80.9.1-2; Ηξσδηαλφο, 

2.14.5; 3.8.4-5; 3.8.9; 5.4.1-2; 5.5.8; 8.7.7), ελψ 

παξάιιεια έδηλαλ δάλεηα, γε θαη ηηκέο ζηνπο πην 

εχπνξνπο πνιίηεο, άιινηε ιφγσ ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξφζθεξαλ ζην θξάηνο θαη άιινηε επεηδή 

θαηάθεξαλ λα θνιαθεχζνπλ επηηπρψο ηνλ 

απηνθξάηνξα (Γίσλ, 67.16.2-3; 69.3.5; 74.6.2; 

78.11.1; 78.19.2; 79.27.1; 69.5.1). Γηα παξάδεηγκα, 

ν Αδξηαλφο έδσζε ζεκαληηθά πνζά ζηνπο 

θηινζφθνπο ησλ Αζελψλ (Γίσλ, 72.35.2), ελψ ν 

Σξαταλφο κνίξαζε γε αμίαο 60 εθαηνκκπξίσλ 

ζεζηεξηίσλ ζηνπο θησρνχο (Γίσλ, 68.2.1-3). 

Δπηπιένλ, πφιεηο θαη άιιεο πεξηνρέο έιαβαλ 

ρξήκαηα, ζηηεξά, αζπιία (δηθαίσκα αθνξνιφγε-

ηνπ), γε θαη άιια πξνλφκηα (Γίσλ, 66.24.3-4; 69. 

5.3; 69.16.3; 72.19.1). ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

κάιηζηα ν θίζθνο ζπγρσξνχζε νθεηιέο πξνο ην 

δεκφζην θαη παξέγξαθε ηα ρξέε εχπνξσλ 

νηθνγελεηψλ (Γίσλ, 65.10.3; 69.8.1-2; 72.32.1-3). 

ε απηφ ην ζεκείν, σζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη νη απηνθξαηνξηθέο παξνρέο πξνο 

ηνλ πιεζπζκφ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ δεχηεξν αηψλα 
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κεηά Υξηζηφλ, ελψ θαηά ηνλ ηξίην αηψλα θαίλεηαη 

φηη δφζεθε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα ζηξαηησηηθά 

έμνδα. 

ρεδφλ φιεο νη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο ηνπ 

Γίσλνο θαη ηνπ Ηξσδηαλνχ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο κε εζηθέο αλαθνξέο πνπ έρνπλ ηηο 

ξίδεο ηνπο ζηελ αξραία ειιεληθή θνηλσλία, φπνπ ε 

εζηθή ζπκπεξηειάκβαλε αξρέο φπσο ε δηθαηνζχλε, 

ε απηάξθεηα, ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζε αλάγθεο θαη 

αγαζά. ε έλαλ ηδαληθφ θφζκν νη πεξηζζφηεξεο 

απφ απηέο ηηο αξρέο ζα εθαξκφδνληαλ ηφζν ζηελ 

πνιηηηθή δσή φζν θαη ζηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο 

ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ θξάηνπο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ 

θνηλσληθή επεκεξία. Φπζηθά ε απφθηεζε ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο δελ πξέπεη λα απνθιείεη ηελ 

αηνκηθή επηπρία, εθφζνλ ε επηβνιή εζηθψλ 

θαλφλσλ ζηελ νηθνλνκία εμηζνξξνπεί ηηο αλάγθεο 

κε ηα πξνζθεξφκελα αγαζά θαη απαγνξεχεη ηε 

ζπγθέληξσζε πινχηνπ ζηα ρέξηα ιίγσλ, νη νπνίνη 

ίζσο λα πξνβνχλ ζε αδηθίεο ζε βάξνο ησλ 

ζπλαλζξψπσλ ηνπο. Καζψο νη πνιίηεο κεηξηάδνπλ 

ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο, απνθεχγνληαη ν 

ππέξκεηξνο πινπηηζκφο, ε ππέξκεηξε θηψρεηα θαη 

ε αδηθία, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε 

πξνζσπηθήο επηπρίαο. Ο Αξηζηνηέιεο πίζηεπε φηη 

νη αξεηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ε αξεηή ηεο 

δηθαηνζχλεο –πνπ απνηειεί ηελ απφιπηε αξρή ηεο 

πνιηηηθήο νηθνλνκίαο– πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηηο 

απνθάζεηο ηεο πνιηηείαο θαη θαηά ζπλέπεηα, ε 

«αξεηή» πξέπεη λα αθνξά θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

ρεηξηζκνχο. Η εθαξκνγή εζηθψλ θαλφλσλ ζηηο 

επηινγέο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο πνιηηείαο δε ζεκαίλεη 

φηη ε αξραία νηθνλνκία δελ είρε εθινγηθεπζεί, 

αιιά φηη εθάξκνδαλ δηαθνξεηηθέο ηαθηηθέο γηα λα 

πεηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγ-

κα, ελψ ήηαλ θαηαξηηζκέλνη φζνλ αθνξά ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, ζηελ ηδέα ηεο ηδηνθηεζίαο 

θαη ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ πφιεσλ δελ 

εθάξκνδαλ θαπηηαιηζηηθέο κεζφδνπο κε ζθνπφ ηελ 

απφιπηε θαη ζπλερή αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο 

αιιά ζπλέδεαλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζθέςεηο κε 

άιιεο φςεηο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο 

κε ηελ πνιηηηθή. Η εθαξκνγή φρη κφλν νηθνλνκη-

θψλ αιιά θαη πνιηηηθψλ ή εζηθψλ θξηηεξίσλ ζηηο 

ηειηθέο επηινγέο ηνπο νπζηαζηηθά έθεξλαλ αξκν-

λία ζηελ θνηλσλία θαη είραλ ζαλ ζθνπφ αιιά θαη 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ επεκεξία ηνπ ζπλφινπ θαη 

ηνπ αηφκνπ (Kanelopoulos 1996, ζει. 37-46). 

Με παξφκνην ηξφπν ε νηθνλνκηθή ζθέςε ηνπ 

Γίσλνο θαη ηνπ Ηξσδηαλνχ, φπσο απηή 

εθδειψλεηαη ζηηο ζρεηηθά ζπάληεο αλαθνξέο ηνπο, 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ειιεληθή θαη 

ξσκατθή εζηθή θηινζνθία. Καη‟ αξρήλ, ε επηκνλή 

θαη ησλ δχν ζην λα πεξηγξάθνπλ ηελ δεκνζηνλν-

κηθή πνιηηηθή ησλ απηνθξαηφξσλ έρεη ελ κέξεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηε ξσκατθή θηινινγηθή παξάδνζε πνπ 

δείρλεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηελ έθδνζε 

βηνγξαθηψλ. Έσο θαη ηνλ δεχηεξν αηψλα κεηά 

Υξηζηφλ ε ηζηνξηνγξαθία θαη ε βηνγξαθία 

ζεσξνχληαλ δπν δηαθνξεηηθά παξαθιάδηα ηεο 

ηζηνξηθήο γξαθήο, ηα νπνία εμππεξεηνχζαλ 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη είραλ δηαθνξεηηθφ 

ζηπι. Σνλ ηξίην αηψλα, φκσο, ηα ηζηνξηθά έξγα 

αθνξνχζαλ ηελ θαηαγξαθή ηεο δσήο ζεκαληηθψλ 

πξνζσπηθνηήησλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ απηνθξαηφ-

ξσλ πνπ θαηλφηαλ λα θαζνξίδνπλ ηα ηεθηαηλφκελα 

ζηηο πεξηνρέο γχξσ θαη πέξα απφ ηνλ Μεζνγεηαθφ 

ρψξν. Η ρξήζε βηνγξαθηψλ γίλεηαη ζαθήο ζηα 

έξγα ηνπ Ηξσδηαλνχ θαη ηεο Historia Augusta, 

ελψ ν Γίσλ Κάζζηνο επηκέλεη ζηελ αλαιηζηηθή 

παξάδνζε, παξά ηηο ζπλερείο αλαθνξέο ηνπ ζηε 

δσή ησλ απηνθξαηφξσλ (Dible 1994, ζει. 347-8). 

Η εκκνλή κε ην πξφζσπν ηνπ εγεκφλα κπνξεί λα 

εμεγεζεί αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηνλ απφιπην 

ζεβαζκφ ησλ πνιηηψλ ζηηο απνθάζεηο ησλ εγεηψλ 

ηνπο ζε κεξηθέο απφ ηηο αξραίεο θνηλσλίεο, εθφζνλ 

απηνί ζεσξνχληαλ ραξηζκαηηθνί θαη ελέπλεαλ 

επξεία εκπηζηνζχλε. πγθεθξηκέλα, ζηελ αξραία 

ειιεληθή θαη ξσκατθή θνηλσλία ππήξρε καθξά 

παξάδνζε ζεβαζκνχ ηνπ αξρεγνχ ηεο αγξνηηθήο 



H ξσκατθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

8 

 

θνηλφηεηαο, ηνπ παηξηάξρε, πνπ είρε δηθαίσκα 

αθφκε θαη δσήο θαη ζαλάηνπ ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Ρσκαίνπ «pater familias». Σέηνην δηθαίσκα 

πξνέθππηε απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ ίδηνπ 

πξνζψπνπ λα θξνληίζεη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαη 

λα ηνπο πξνζηαηεχζεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

ηελ θιαζζηθή Διιάδα θαη θαηά ηε ξεπνπκπιηθα-

ληθή ξσκατθή πεξίνδν δελ ππήξραλ ζξεζθεπηηθά 

εξείζκαηα πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ απφθηεζε 

απηήο ηεο εμνπζίαο, φπσο ζπλέβαηλε γηα παξάδεηγ-

κα ζηελ αξραία Αίγππην κε ηνπο Φαξαψ (Lowry 

1991, 39-46). Ωζηφζν, θαηά ηελ απηνθξαηνξηθή 

πεξίνδν ν ξφινο ηνπ εγεκφλα άιιαμε θαη απφ 

primus inter pares, πνπ ήηαλ ν ραξηζκαηηθφο 

εγέηεο ηνπ ιανχ, κεηαβιήζεθε ζε έλαλ εγέηε ηνπ 

νπνίνπ ε δχλακε εμαξηηφηαλ απφ ηελ πίζηε ησλ 

ππεθφσλ ηνπ ζην φηη θαηέρεη εμαηξεηηθέο, ππεξ-

άλζξσπεο δπλάκεηο, απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλνιηθή 

επεκεξία (Wallace-Hadrill 1981, 298 ff). 

ίγνπξα θαηά ηε ξσκατθή επνρή ε δεκφζηα 

δσή εμαξηηφληαλ απφ ηηο παξνρέο θαη ηε 

γελλαηνδσξία ησλ ιίγσλ πινπζίσλ θαη πνιηηηθά 

ελεξγψλ πνιηηψλ, ζηνπο νπνίνπο βαζηδφηαλ ε 

θνηλσληθή επεκεξία ηνπ ζπλφινπ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη επεξγέηεο ζα «πιεξψλνληαλ» 

κε ηελ επγλσκνζχλε ησλ ππνινίπσλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ θαη ζα ιάκβαλαλ μερσξηζηέο ηηκέο. Σα 

θίλεηξα ηεο γελλαηνδσξίαο ηνπο ήηαλ παξφκνηα κε 

ηα θίλεηξα ηνπ απηνθξάηνξα πνπ επεδείθλπε 

liberalitas κε ζθνπφ λα απνθηήζεη ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ ιανχ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο ζε 

ζηξαηεγηθά ζεκεία ηεο απηνθξαηνξίαο (Forbis 

1993, ζει. 491). Ο Ηξσδηαλφο αλαθέξεη ραξαθηε-

ξηζηηθά φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν επεξγέηεο θάλεη 

κία ράξε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα μεπιεξσζεί, 

ηφηε ε αληθαλφηεηα απηή ηνπ επεξγεηνχκελνπ 

ζεσξείηαη αλαηζζεζία (ἀλαίζζεηνλ) θαη αραξηζηία 

(ἀράξηζηνλ) (Ηξσδηαλφο, 2.3.6). Γελ ππάξρεη 

ακθηβνιία φηη ζχκθσλα κε ηνλ εζηθφ θψδηθα ηεο 

επνρήο ν επεξγεηνχκελνο έπξεπε λα αληαπνθξηζεί 

ζηελ επεξγεζία, αλ φρη άκεζα, ηνπιάρηζηνλ ζην 

απψηεξν κέιινλ, ζηελ πνιηηηθή ζθαίξα πξνζθέ-

ξνληαο ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημή ηνπ πξνο ηνλ 

επεξγέηε θαη ζηε ζθαίξα ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ 

δείρλνληαο ηελ επγλσκνζχλε ηνπ. ε θακία 

πεξίπησζε ε έλλνηα ηεο επεξγεζίαο δελ κπνξεί λα 

εμηζσζεί κε απηή ηεο θηιαλζξσπίαο (Vivenza 

1997, ζει. 192, 204). Παξά ηελ αληζφηεηα ηεο 

θνηλσληθήο ζέζεο ηνπ απηνθξάηνξα ζε ζχγθξηζε 

κε απηή ησλ ππεθφσλ ηνπ, ε νπνία ζεκαίλεη φηη νη 

δεχηεξνη δελ ζα κπνξνχζαλ πνηέ λα ηνλ 

μεπιεξψζνπλ εμνινθιήξνπ, ν απηνθξάηνξαο 

ζεσξείην ν θαηεμνρήλ επεξγέηεο ηεο απηνθξαην-

ξίαο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνχζε ην ράξηζκά ηνπ, 

ηελ αλψηεξε εμνπζία ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, 

έηζη ψζηε κε ηε βνήζεηα ησλ ζεψλ λα πξνλνεί γηα 

ηελ επκάξεηα ησλ πνιηηψλ. Έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ηδενινγίαο αθνξνχζε 

ζηε δπλαηφηεηα ηνπ επεξγέηε λα απνθηήζεη ζετθέο 

ηδηφηεηεο θαη λα κνηάζεη ζηνπο ζενχο. Καηά ηε 

ξσκατθή απηνθξαηνξηθή πεξίνδν, είλαη πξνθαλέο 

φηη νη κεγαιχηεξεο επεξγεζίεο, θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζετθέο ηδηφηεηεο, απνδίδνληαλ ζηνλ εγεκφλα, ν 

νπνίνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξ-

γία ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ηφζν ζηε Ρψκε 

φζν θαη ζηηο επαξρίεο, δειαδή κηαο νξγάλσζεο 

ηφζν κεγάιεο ψζηε λα ρξεηάδεηαη ππεξάλζξσπεο 

ηθαλφηεηεο γηα λα αλαιάβεη θάπνηνο ηε δηνίθεζή 

ηεο (Vivenza 1998, ζει. 320). Η ηαχηηζε ηνπ 

απηνθξάηνξα κε ην ζετθφ ζηνηρείν επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ηνλ Γαιελφ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ 

νκνηφηεηα ηνπ εγεκφλα κε ηνπο ζενχο, φζνλ 

αθνξά ζηελ παξνρή αγαζψλ πξνο ηνπο ππεθφνπο 

ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα δψξα ησλ 

εγεκφλσλ είλαη κέξνο ησλ θξνληίδσλ ηνπο γηα ην 

θαιφ ηεο απηνθξαηνξίαο θαη αθνινπζνχλ ηα ζετθά 

πξφηππα, αλ θαη δελ είλαη απεξηφξηζηα (Buraselis 

1989, ζει. 32). 
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Λφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ζέζεο ηνπ απηνθξά-

ηνξα ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη ζηελ πνιηηηθή 

ηδενινγία ηεο επνρήο, νη αξραίνη ηζηνξηθνί, θαη 

ηδηαίηεξα ν Γίσλ Κάζζηνο θαη ν Ηξσδηαλφο, 

δίλνπλ έκθαζε ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ 

θξάηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ πξνζπαζνχλ 

λα θνιαθεχζνπλ ηνλ εγεκφλα, έηζη ψζηε λα 

απνθνκίζνπλ ηηκέο θαη δψξα, αιιά πξαγκαηηθά 

πηζηεχνπλ ζηε δπλαηφηεηά ηνπ λα βνεζήζεη ηνπο 

ππεθφνπο ηνπ θαη λα βαζηιεχζεη. Ίζσο γηα απηφ λα 

θάλνπλ πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ζηηο απηνθξαηνξη-

θέο επεξγεζίεο ησλ Αλησλίλσλ, πνπ έδεζαλ θαηά 

ην δεχηεξν κεηά Υξηζηφλ «ρξπζφ αηψλα» ηεο 

ξσκατθήο δηαθπβέξλεζεο, ελψ πξνηηκνχλ λα κελ 

αλαθέξνπλ εθηελψο ηηο πξνζθνξέο ησλ εβήξσλ. 

Ίζσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη ηζηνξηθνί λα 

θάλνπλ είηε ζπλεηδεηά είηε ππνζπλείδεηα έλα 

ζησπειφ ζρφιην φζνλ αθνξά ζηελ αλεζηθφηεηα 

ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζηηο αξρέο ηνπ ηξίηνπ αηψλνο απφ 

απηνθξάηνξεο πνπ θάζε άιιν παξά Ρσκαίνη ήηαλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε απφιπηε ζησπή ηνπ 

Ηξσδηαλνχ σο πξνο ηηο επεξγεζίεο ησλ ζηξαηησηη-

θψλ απηνθξαηφξσλ κπνξεί λα εξκελεπζεί κε 

γλψκνλα ηελ έθξπζκε πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο 

επνρήο. πγθεθξηκέλα, νη εηξεληθέο πεξίνδνη 

επλννχλ εθ ησλ πξαγκάησλ ηηο επεξγεζίεο πνπ 

γίλνληαη γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαιφ, ελψ 

θαηά ηηο πνιεκηθέο πεξηφδνπο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απεπζχλεηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηηο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο. Ίζσο 

φκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε εζηθή 

θηινζνθία λα έπαημε θάπνην ξφιν ζηηο επηινγέο 

ησλ ηζηνξηθψλ θαη ζηνλ ηξφπν απεηθφληζεο ησλ 

γεγνλφησλ πνπ θαζφξηζαλ ηελ πνξεία ηνπ 

ξσκατθνχ θξάηνπο. 

ε κηα πξνζπάζεηα λα ηεξαξρήζνπκε ηηο 

αλάγθεο ηηο απηνθξαηνξίαο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ησλ εγεκφλσλ, παξαηεξνχκε φηη ν Γίσλ αλαθέξε-

ηαη θπξίσο ζηα δεκφζηα έξγα ηνπο (Γίσλ, 68.7.1; 

77.16.1-4; 68.13.2), ελψ παξάιιεια απνθξχπηεη 

ζπζηεκαηηθά ηηο ηδησηηθέο επεξγεζίεο ησλ 

εχπνξσλ πνιηηψλ (Γίσλ, 79.18.5), φρη επεηδή δελ 

ήηαλ ζεκαληηθέο αιιά επεηδή δελ απνηεινχζαλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο επίζεκεο δεκνζηνλν-

κηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγη-

ζκνχ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο επηγξαθψλ ηφζν απφ 

ηηο δπηηθέο φζν θαη απφ ηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο 

επηβεβαηψλνπλ φηη ηνπηθνί επεξγέηεο ζπλέρηδαλ 

αλειιηπψο λα ππνζηεξίδνπλ ηηο θνηλφηεηέο ηνπο, 

ηνπιάρηζηνλ έσο θαη ηελ επνρή ηεο παξαθκήο ησλ 

ζεζκψλ ηεο πφιεσο, νπφηε θαη ηα munera έγηλαλ 

ππνρξεσηηθά (Liebeschuetz 2001). Τπάξρνπλ 

κάιηζηα αξθεηά επίζεηα ζηηο επηγξαθέο απηέο, πνπ 

εμαίξνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη εζηθή 

αλσηεξφηεηα ησλ ελ ιφγσ πνιηηψλ, εθφζνλ ε κία 

δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη ρσξίο ηελ άιιε 

(Forbis,  Municipal Virtues, ζει. 45. Σέηνηα 

επίζεηα είλαη dignissimus, praestantissimus, opti-

mus).  Ίζσο ε απνπζία ηνπο απφ ηηο ηζηνξηθέο 

πεγέο λα νθείιεηαη ζηελ επηζπκία ησλ ζπγγξα-

θέσλ λα ππνγξακκίζνπλ ηελ πνιηηηθή επζχλε ηνπ 

απηνθξάηνξα απέλαληη ζηνπο ππεθφνπο ηνπ, 

εθφζνλ ε λνκηκφηεηα ηεο εμνπζίαο ηνπ ζηεξηδφηαλ 

θπξίσο ζηηο αξεηέο πνπ επηδείθλπε, φπσο ε 

liberalitas. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν ν Γίσλ ζπκψλεη κε 

φζνπο ππνζηεξίδνπλ φηη ν Μάξθνο Απξήιηνο δελ 

ήηαλ γελλαηφδσξνο πξίγθεπαο (κηα θαηάθσξε 

πξνζβνιή ελαληίνλ ηνπ αξρεγνχ ηνπ θξάηνπο), 

ελψ παξάιιεια πξνζπαζεί λα απνδείμεη φηη 

ζπλδχαδε ηε γελλαηνδσξία ηνπ κε ηελ πξνζερηηθή 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ θξαηηθνχ ηακείνπ 

(Γίσλ, 72.32.3). Απηφ παξάδεηγκα ηεο «κεγαιν-

θξνζχλεο» ηνπ απνηεινχλ ηα congiaria θαη ε 

νξγάλσζε δείπλσλ κε δεκφζηα δαπάλε (Γίσλ, 77. 

1.1-2; 80.9.1-2; Ηξσδηαλφο, 2.14.5; 3.8.4-5; 3.8.9; 

5.4.1-2; 5.5.8; 8.7.7), ηα νπνία ιάκβαλαλ ρψξα 

ηαθηηθά θαη ίζσο λα απνηεινχζαλ κέξνο ηεο 

πξνζπάζεηάο ηνπ λα πξνδηαζέζεη ηνπο πνιίηεο 
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ζεηηθά φζνλ αθνξά ηηο επηινγέο ηνπ ζηνλ πνιηηηθφ 

θαη ζηξαηησηηθφ ηνκέα. 

Απφ ηε ζπρλφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ αλαθνξψλ 

ζηα congiaria ππνζέησ φηη ν Γίσλ θαη ν 

Ηξσδηαλφο ηα ζεσξνχζαλ εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, 

παξά ην γεγνλφο φηη ππήξραλ άιια έμνδα πνιχ 

κεγαιχηεξεο θιίκαθαο, φπσο ε θαηαζθεπή 

δεκνζίσλ θηηξίσλ (De Laine 1997, ζει. 193, 224). 

Μφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ 

αλαθνξέο ζε άιιεο εθθξάζεηο απηνθξαηνξηθήο 

γελλαηνδσξίαο. πγθεθξηκέλα, ν Γίσλ αλαθέξεηαη 

ζε πεξηνρέο θαη πφιεηο πνπ έιαβαλ σο δψξα 

ρξεκαηηθά πνζά θαη ηηκέο (Γίσλ, 66.24.3-4; 69.5. 

3; 69.16.3; 72.19.1), ελψ ζηνλ Ηξσδηαλφ βξίζθνπ-

κε κηα κνλαδηθή αλαθνξά ζεκαληηθήο πξνζθνξάο 

(δψξνλ) ρξεκάησλ επί επηηκίνπ εβήξνπ ζηηο 

πφιεηο ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ πνπ θαηαζηξά-

θεθαλ απφ ηνλ Νίγεξα (Ηξσδηαλφο, 3.6.9). Με 

απηή ηελ ηαθηηθή νη απηνθξάηνξεο απφ ηε κηα 

κεξηά πξνθαλψο απνζθνπνχζαλ ζην λα θεξδίζνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επαξρηψλ θαη ηελ ςήθν 

εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην πξφζσπφ 

ηνπο, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά ηέηνηεο ελέξγεηεο 

ήηαλ κέξνο ηεο επξχηεξεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ θεληξηθνχ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ, πνπ ήζειε ηνλ απηνθξάηνξα λα 

παξνπζηάδεηαη σο ν απφιπηνο patron κε ηνπο 

πειάηεο ηνπ δηαζθνξπηζκέλνπο ζηα πέξαηα ηεο 

απηνθξαηνξίαο. Η πεξηνξηζκέλε αλαθνξά ηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηα congiaria ζα κπνξνχζε λα 

εμεγεζεί αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ ακεζφηεηα 

ηεο εγεκνληθήο θίλεζεο ζηε κηα πεξίπησζε (θάηη 

πνπ ζα είραλ παξαηεξήζεη πξνζσπηθά θαη νη 

ηζηνξηθνί φζν δνχζαλ ζηε Ρψκε) θαη ηελ 

πξνζθνξά ρξεκάησλ κέζσ ησλ δηνηθεηψλ ησλ 

επαξρηψλ ζηελ άιιε. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε κεγαινθξν-

ζχλε ηνπ απηνθξάηνξα πξνο φιεο ηηο θνηλσληθέο 

ηάμεηο, αλ θαη ηα πνζά πνπ δηαηίζεληαη δηαθέξνπλ. 

Οη εχπνξνη πνιίηεο ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ ειάκβαλαλ ηαθηηθά ρξήκαηα, γε θαη 

ηηκέο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ ζην 

θξάηνο ή επεηδή θαηάθεξαλ λα θνιαθέςνπλ ηνλ 

απηνθξάηνξα επηηπρψο (Γίσλ, 67.16.2-3; 69.3.5; 

74.6.2; 78.11.1; 78.19.2; 79.27.1; 69.5.1). Αλ θαη 

είλαη εκθαλέο φηη ε πξψηε πεξίπησζε θάλεη ην 

δψξν εζηθά απνδεθηφ ελψ ζηε δεχηεξε θαίλεηαη 

φηη έγηλε ιάζνο θξίζεσο, ηέηνηεο πξαθηηθέο ήηαλ 

απνδεθηέο θαη δελ πεξηνξίδνληαλ ζηνλ ρψξν ή 

ζηνλ ρξφλν παξά ηηο φπνηεο παξαηππίεο. Δπηπιένλ, 

άιιεο θαηεγνξίεο πνιηηψλ, φπσο νη θηιφζνθνη ησλ 

Αζελψλ επί Αδξηαλνχ (Γίσλ, 72.35.2) θαη νη 

proletarii επί Νίγεξα (Γίσλ, 68.2.1-3) έιαβαλ 

ρξήκαηα (νη πξψηνη) ή γε (νη δεχηεξνη). Δπηπιένλ, 

ν Ηξσδηαλφο αλαθέξεη φηη ν Πεξηίλαμ ζρεδίαδε λα 

δψζεη γε ζηνπο πνιίηεο ηεο απηνθξαηνξίαο θαη λα 

θαηαξγήζεη κέξνο ησλ θφξσλ, θάηη πνπ πνηέ δελ 

έγηλε πξαγκαηηθφηεηα (Ηξσδηαλφο 2.4.6-7). Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη ζαθέο φηη ε πειαηεία ηνπ 

απηνθξάηνξα επεθηείλεηαη πέξα απφ ηηο ηάμεηο ησλ 

ζπγθιεηηθψλ θαη ησλ ηππνηψλ θαη πεξηιακβάλεη 

φινπο ηνπο θαηνίθνπο πνπ ππφθεηληαη ζηελ 

θπξηαξρία ηνπ, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη 

θίινη ηνπ απηνθξάηνξα ειάκβαλαλ ηε κεξίδα ηνπ 

ιένληνο (Saller 2002, ζει. 33, 55). Οη επεξγεζίεο 

ηνπ πξνο ηνπο θίινπο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ ήηαλ κελ γλσζηέο ζηνπο ηζηνξηθνχο 

αιιά δελ ηηο ζεσξνχζαλ θαηαδηθαζηέεο (Γίσλ, 

78.11.1; 77.16.1), εθφζνλ ε θηιία απνηεινχζε 

αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

θαηά ηε ξσκατθή πεξίνδν (Konstan 1997). 

Φαίλεηαη πσο νη Ρσκαίνη αθνκνίσζαλ κφλν κέξνο 

ηεο ειιεληθήο ηδέαο ηεο θηιίαο ηνπ εγεκφλα πξνο 

ηνπο ππεθφνπο ηνπ, ε νπνία έθαλε ζαθή ηελ 

αλσηεξφηεηα ηεο επεξγεζίαο θαη αληηπξνζψπεπε 

ηε δηκεξή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ηζρπξφ επεξγέηε 

θαη ζηνλ ελδεή αληίπαιν. ηε ξσκατθή επνρή ν 

απηνθξάηνξαο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα απνδψζεη 

ηηκέο θαη ππεπζπλφηεηεο ζηνπο θίινπο ηνπ ή δψξα 

ζηνπο ππεθφνπο ηνπ (Vivenza 1997, ζει. 195, 
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198), ρσξίο απαξαίηεηα λα πεξηκέλεη απηέο 

απνιαβέο. Ωζηφζν, ηνπιάρηζηνλ ζε κηα θαηά-

γεγξακκέλε πεξίπησζε νη θίινη ηνπ Γίδηνπ 

Ινπιηαλνχ δηέζεζαλ ζε απηφλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο, 

φηαλ πξνζπαζνχζε λα θαηαιάβεη ην ξσκατθφ 

ζξφλν (Ηξσδηαλφο, 2.11.7-8), πξνθαλψο ειπίδν-

ληαο ζε κειινληηθά αληαιιάγκαηα. Παξφκνηεο 

δσξεέο δελ ήηαλ άγλσζηεο θαηά ηνπο πξψηνπο 

κεηαρξηζηηαληθνχο αηψλεο, αλ θαη δίλνληαλ κε ηε 

κνξθή δαλείσλ (Martial, Epig., 2.30, 9.46, 12.25).  

Σα αληαιιάγκαηα θπζηθά ζα ήηαλ αλάινγα 

ηεο παξαγξαθήο ρξεψλ πξνο ηνλ απηνθξαηνξηθφ 

θίζθν, φηαλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ην επέηξεπε 

(Γίσλ 65.10.3; 69.8.1-2; 72.32.1-3). Η αδπλακία 

ησλ ππεθφσλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα θνξνινγηθά 

βάξε απνηεινχζε ζπρλφ θαηλφκελν ζηε ξσκατθή 

επνρή, νπφηε ε θαζπζηέξεζε ηεο πιεξσκήο ελίνηε 

έθηαλε ηα 15 ρξφληα (επί Αδξηαλνχ) ή αθφκε θαη 

45 ρξφληα (επί Μάξθνπ Απξειίνπ). Παξά ηελ 

αλνρή ησλ απηνθξαηφξσλ σο πξνο ηηο θαζπζηε-

ξήζεηο, ε παξαγξαθή ησλ ρξεψλ γηλφηαλ κφλν ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, έηζη ψζηε λα κελ 

επηβαξπλζεί πεξαηηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

θξάηνπο. Δπηπιένλ, αλ θαη ε παξαγξαθή θφξσλ 

γηλφηαλ αθφκε πην ζπάληα, ηέηνηεο ελέξγεηεο ήηαλ 

κέξνο ηεο επξχηεξεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

panis et circenses θαη απνζθνπνχζαλ ζην λα 

ληψζνπλ νη πνιίηεο φηη ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά 

ζηνλ ενξηαζκφ ησλ επράξηζησλ γεγνλφησλ πνπ 

ειάκβαλαλ ρψξν ζηελ απηνθξαηνξία, ελψ ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο ηνπο δηλφηαλ ε επθαηξία λα 

ληψζνπλ ηε δχλακε ηεο επεξγεζίαο ηνπ 

απηνθξάηνξα φηαλ ζπλέβαηλε θάπνηα θαηαζηξνθή 

(Μπνπξαδέιεο 1989, ζει. 89). Γηα παξάδεηγκα, 

ζχκθσλα κε έλα δηάηαγκα ηεο επνρήο ηνπ 

Αδξηαλνχ, ην χςνο ησλ θφξσλ ζα εμαξηηφληαλ απφ 

ην χςνο ησλ λεξψλ ηνπ Νείινπ ζηελ Αίγππην 

(Jouguet, P., REG 33 (1920), 375ff. = SB III. 1 

(1926), 6944). Αλ ηα λεξά ηνπ πνηακνχ ήηαλ 

ρακειά, νπφηε θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ αγξνηψλ ζα 

ήηαλ εμίζνπ ρακειά, ηφηε ν θεληξηθφο κεραληζκφο 

επηβνιήο θφξσλ δελ ζα απαηηνχζε ηελ πεξαηηέξσ 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ πνιηηψλ. Παξφκνηα 

δηαηάγκαηα θαίλεηαη φηη ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ 

επνρή ησλ εβήξσλ, θαη είραλ σο ηδενινγηθφ 

ζηφρν ηελ δηαθήκηζε ηεο indulgentia, σο βαζηθήο 

απηνθξαηνξηθήο αξεηήο. Η πεξηγξαθή ηνπ 

απηνθξάηνξα σο indulgentissimus έρεη ζηελή 

ζρέζε κε ηε ξσκατθή έλλνηα ηνπ pater patriae θαη 

ηε ζρέζε πάηξσλα κε πειάηε. πγθεθξηκέλα, φπσο 

έλαο παηέξαο ζα ζπγρσξνχζε θαη ζα βνεζνχζε ηα 

παηδηά ηνπ, έηζη θαη ν απηνθξάηνξαο, σο ν 

αλψηαηνο πάηξσλ, έρεη απαηηήζεηο ή θάλεη 

παξαρσξήζεηο ζηνπο πξνζηαηεπφκελνχο ηνπ 

(Μπνπξαδέιεο 1989, ζει. 101).  

Ωζηφζν, ελψ ηα έμνδα ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ επεκεξία 

ησλ πνιηηψλ επηθξνηνχληαη απφ ηνπο αξραίνπο 

ηζηνξηθνχο, θάζε είδνπο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο 

θαηαδηθάδνληαη απεξίθξαζηα θαη ππνβηβάδνπλ ηνλ 

απηνθξάηνξα ζηα κάηηα ησλ ππεθφσλ ηνπ. Σν 

κεγαιχηεξν αλάζεκα ζηε ξσκατθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή θαίλεηαη φηη ήηαλ νη πιεξσκέο ησλ 

βαξβαξηθψλ θπιψλ (Γίσλ 67.6.5; 67.7.3-4; 67.10. 

5; 68.6.1; 74.61; 75.5.4; 78.14.2; 79.17.3; 68.12.2; 

69.9.6; 72.11.1; 72.12.1-2; 79.27.4). Οη απηνθξά-

ηνξεο πξνηηκνχζαλ λα πιεξψζνπλ έλα ζπγθεθξη-

κέλν πνζφ θάζε ρξφλν ζηνπο αξρεγνχο ησλ 

„βαξβάξσλ‟, έηζη ψζηε λα απνθχγνπλ ηα έμνδα 

κηαο ζηξαηησηηθήο εθζηξαηείαο. Η ηαθηηθή απηή 

ίζρπε ήδε πξηλ απφ ηελ επνρή ησλ Ινπιην-

Κιαπδηαλψλ, αιιά γίλνληαη πην ζπρλέο αλαθνξέο 

ζε απηή κεηά ηε βαζηιεία ηνπ Μάξθνπ Απξήιηνπ 

(Duncan-Jones 1996, ζει. 43-5). Αλ θαη νη πιεξσ-

κέο ήηαλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ζρεδφλ φισλ ησλ ξσκαίσλ απηνθξαηφ-

ξσλ, νη αξραίνη ηζηνξηθνί ηηο ζεσξνχλ δείγκα 

αδπλακίαο ηνπ θξάηνπο. Ο Γίσλ εκθαλίδεηαη 

ζπκσκέλνο απέλαληη ζηελ πξφηαζε ηνπ 

Γεθέβαινπ λα ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηνλ 
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Γνκηηηαλφ, δεηψληαο απφ θάζε ξσκαίν πνιίηε λα 

ηνπ πιεξψλεη δπν νβνινχο ηνλ ρξφλν (Γίσλ 

67.6.5). Δπηπιένλ, ν Ηξσδηαλφο θαηαδηθάδεη ηνπο 

απηνθξάηνξεο πνπ πιεξψλνπλ ηνπο αξρεγνχο ησλ 

βαξβαξηθψλ θπιψλ γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

εηξήλε, επεηδή κε απηφλ ηνλ ηξφπν αρξεζηεχνπλ 

ηε δχλακε ηνπ ξσκατθνχ ζηξαηνχ (πνπ πνιεκά γηα 

ηελ εηξήλε θαη φρη γηα ην ρξπζφ), ελψ παξάιιεια 

επλννχλ ηε θπζηθή πιενλεμία ησλ βαξβάξσλ 

(Ηξσδηαλφο 1.6.9; 6.7.9). Ο απηνθξάηνξαο νθείιεη 

λα ελεξγεί σο optimus princeps, ηνλ νπνίν νη 

ερζξνί ηνπ θνβνχληαη θαη ν νπνίνο δελ 

εμαγνξάδεηαη κε ρξπζφ (Whittaker, Herodian, ζει. 

37, ζεκ. 2). Απηή ηνπ ε ζπκπεξηθνξά ππνδειψλεη 

ηελ εζηθή ηνπ αλσηεξφηεηα θαη ηελ αλσηεξφηεηα 

ησλ Ρσκαίσλ γεληθφηεξα, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

μέλνπο, εθφζνλ απηνί πνπ δέρνληαη ηέηνηνπ είδνπο 

πιεξσκέο κπνξεί κφλν λα ζεσξεζνχλ αλειεχζεξνη 

(Γίσλ 78.14.3-4). Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ε εμαγνξά 

ηεο εηξήλεο δελ ηηκά απηνθξάηνξεο, φπσο ν 

εβήξνο Αιέμαλδξνο, πνπ απέθπγε ηνλ θίλδπλν 

ηνπ πνιέκνπ πξνηηκψληαο ηελ εχθνιε δσή, 

πιεξψλνληαο ηνπο Γεξκαλνχο θαη πξνθαιψληαο 

έηζη ην ζπκφ ησλ ζηξαηησηψλ (Ηξσδηαλφο 6.7.9). 

ε αληίζεζε, θπζηθά, κε ηε ζηάζε ηνπ Πεξηίλαθνο, 

πνπ θαηάθεξε λα αλαθηήζεη ηνλ ρξπζφ ηνλ νπνίν 

απέζηεηιε ν Κφκκνδνο ζηνπο βαξβάξνπο θαη δελ 

ρξεηάζηεθε λα θάλεη πεξαηηέξσ πιεξσκέο (Γίσλ 

74.6.1; Ηξσδηαλφο 2.2.8 θαη 1.6.9). ηελ πεξίπησ-

ζε ηεο εμαγνξάο ηεο εηξήλεο νη αξραίνη ηζηνξηθνί 

δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην πςειφ θφζηνο ζε 

ρξήκα θαη αλζξψπηλεο δσέο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα 

ζηξαηησηηθή εθζηξαηεία, αιιά ελδηαθέξνληαη 

κφλν γηα ηελ εηθφλα ξσκατθήο ηζρχνο πνπ πξέπεη 

πάζε ζπζία λα δηαηεξεζεί. 

Καη ελψ δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ εμαγνξά ηεο 

εηξήλεο κε ρξπζφ, θαηαδηθάδνπλ απεξίθξαζηα θαη 

ηε ζπαηάιε ρξεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζηξαηεπκάησλ. Γηα κηα αθφκε θνξά ε αχμεζε ηνπ 

stipendium ησλ ζηξαηησηψλ απφ απηνθξάηνξεο, 

φπσο ν Γνκηηηαλφο (Γίσλ 67.3.5) θαη νη εβήξνη, 

απνηεινχζε δείγκα αδπλακίαο ηεο εμνπζίαο λα 

επηβάιεη ηελ ηάμε θαη λα ειέγμεη ηνλ ζηξαηησηηθφ 

κεραληζκφ. Δηδηθά κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Κνκκφ-

δνπ, νη απηνθξάηνξεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ρξήκαηα 

γηα λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζηξα-

ηησηψλ θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο (Ηξσδηαλφο 1.9.1 

θαη 1.9.4). Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Γίδηνπ Ινπιηαλνχ λα 

αλαξξηρεζεί ζηνλ ζξφλν κε νηθνλνκηθά κέζα, 

πξνθαιψληαο έηζη ηελ απεηζαξρία θαη ηελ 

πιενλεθηηθή δηάζεζε ηνπ ζηξαηνχ πνπ έθηαζε ζε 

ζεκείν λα δνινθνλνχλ απηνθξάηνξεο ή κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο (Ηξσδηαλφο 2.6.14. Γηα ηε 

δνινθνλία ηνπ Γέηα θαη ηε κε αλάκεημε ηνπ 

ζηξαηνχ βι. Γίσλ 78.12.4). Λφγσ ηεο ρξήζεο ησλ 

ίδησλ κέζσλ, ν επηίκηνο εβήξνο ζεσξήζεθε 

ππεχζπλνο γηα ηε δηαθζνξά θαη απεηζαξρία ησλ 

ζηξαηησηψλ, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

αδπλακία ηεο εμνπζίαο λα επηβιεζεί, φπνηε απηφ 

ήηαλ απαξαίηεην (Ηξσδηαλφο 3.8.4-5; Γίσλ 

90.28.1-2). Σνπιάρηζηνλ, φκσο, ε αχμεζε ηνπ 

κηζζνχ ηνπο θαη ηα εθάζηνηε απηνθξαηνξηθά δψξα 

(donativa) εμαζθάιηδαλ ηελ πίζηε ηνπο θαη ηελ 

άλνδν ηνπ εζηθνχ ηνπο (Ηξσδηαλφο 6.6.4; 6.8.8), 

έηζη ψζηε λα ζηεξίδνπλ ηνλ απηνθξάηνξα θαη ηηο 

επηινγέο ηνπ. Σα κεγαιχηεξα ζηξαηησηηθά έμνδα 

απνδφζεθαλ ζηνλ Καξαθάιια, ν νπνίνο θαίλεηαη 

φηη αθνινχζεζε θαηά γξάκκα ηηο ηαθηηθέο ηνπ 

παηέξα ηνπ (SHA, Severus, 12.2 θαη Ηξσδηαλφο 

3.8.4.) θαη επέιεμε λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηνπο 

ζηξαηηψηεο δηπιαζηάδνληαο ηνλ κηζζφ ηνπο 

(Ηξσδηαλφο 4.4.7). Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε θπζηθή 

θαη εζηθή αδπλακία ηνπ ζηξαηεχκαηνο, ζε βαζκφ 

πνπ λα κελ ελδηαθέξνληαη θαλ γηα ηηο κηθξφηεξεο 

πξνζθνξέο ησλ απηνθξαηφξσλ, αιιά λα δεηνχλ 

ζπλερψο πεξηζζφηεξα (Γίσλ 90.3.4-5). Μνλαδηθή 

εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απνηέιεζε ν απηνθξάηνξαο 

Μαθξίλνο, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα κεηψζεη ηνπο 

κηζζνχο θαη ηα δψξα, ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ 
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δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηδε (Γίσλ 90.28.1-2 θαη 

90.36.2-3). Αλ θαη νη ηζηνξηθνί εθηίκεζαλ απηή 

ηελ πξνζπάζεηα, νη πξάμεηο ηνπ ηνλ νδήγεζαλ 

ζηελ θαηαβαξάζξσζή ηνπ απφ ηελ εμνπζία θαη 

ηνλ βίαην ζάλαηφ ηνπ. Όπσο πνιχ ζσζηά είρε 

εθηηκήζεη ν Καξαθάιιαο ζε κηα ζπδήηεζε κε ηε 

κεηέξα ηνπ, ηελ Ινπιία Γφκλα, κφλν ην ζπαζί θαη 

ηα ρξήκαηα εμαζθάιηδαλ ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία 

θαη ηε δηαηήξεζή ηεο (Γίσλ 78.10.4), ηνπιάρη-

ζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ αηψλνο. 

Η θαηαδίθε ηεο εμνπζίαο πνπ επλνεί κεγάιεο 

δαπάλεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ζξφλνπ ή θαη ηεο 

απηνθξαηνξίαο πξνθαιεί ην αίζζεκα ησλ κειψλ 

ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, γεληθά, θαη 

ησλ ηζηνξηθψλ καο, εηδηθφηεξα. Καινί απηνθξάην-

ξεο είλαη κφλν απηνί πνπ απνθεχγνπλ ηα κεγάια 

έμνδα θαη δελ επηβαξχλνπλ κε θφξνπο ηνπο 

ππεθφνπο ηνπο (Ηξσδηαλφο 2.3.9; Γίσλ 75.2.3, 

φπνπ θαηεγνξεί ηνλ επηίκην εβήξν γηα ηα 

ππεξβνιηθά ηνπ έμνδα), φπσο έθαλε ν Πεξηίλαμ 

(Γίσλ 74.5.1-2), αιιά, φπνηε ππάξρεη αλάγθε, 

πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα έζνδα απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία (Γίσλ 72.32.1-2. Σν 

παξάδεηγκα ηνπ Μάξθνπ Απξειίνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ). Η θαιχηεξε δηαθπβέξλεζε είλαη 

απηή πνχ δελ επηβαξχλεη ηνπο πνιίηεο κε 

πεξαηηέξσ θφξνπο, ελψ παξάιιεια θξνληίδεη λα 

θξαηά ζε ηζνξξνπία ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

(Γίσλ 65.3.3 θαη 80.12.2), έρνληαο σο άκεζν 

απνηέιεζκα ηελ επεκεξία ηεο απηνθξαηνξίαο θαη 

ησλ πνιηηψλ ηεο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, νη 

ζηξαηησηηθέο δαπάλεο, πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχ-

ηεξν κέξνο ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

(MacMullen 1984), θαηαδηθάδνληαη απεξίθξαζηα, 

αθφκα θαη αλ είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ηελ 

ππφζηαζε ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ηέηνηνπ είδνπο δαπάλεο δελ έρνπλ 

άκεζν αληίθηππν ζηελ επεκεξία ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη δελ επλννχλ ηελ εηθφλα ηνπ απηνθξάηνξα σο 

κεγάινπ επεξγέηε. Παξαηεξνχκε δειαδή φηη νη 

εθάζηνηε εζηθέο αληηιήςεηο δελ απέρνπλ νπζηα-

ζηηθά απφ ηηο νηθνλνκηθέο βιέςεηο πνπ ζα είραλ νη 

εχπνξνη πνιίηεο, νη νπνίνη πξνζπαζνχζαλ λα 

ππεξαζπίζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. 
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