
 

 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙ  

DIVUS SEVERUS 
Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  

α. Ἡ ἀπόλυτη ἐπικράτηση τοῦ στρατοῦ στά πολιτικά 
πράγματα 

Τό 197 μ.Χ. ὁ Σεπτίμιος Σεβῆρος παρέμεινε μόνος 
στήν ἐξουσία. Σταδιακά, ἐπέβαλε μία μορφή στρατιωτι-
κῆς ἀπολυταρχίας, πού αργότερα ὀνομάστηκε «Δεσπο-
τεία» (Dominatus) καί διαδέχθηκε τήν Ἡγεμονία (Princi-
patus) τοῦ Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου276. Χρησιμοποίησε πε-
ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο αὐτοκράτορα τόν στρατό γιά 
νά ἐπιβληθεῖ καί νά μειώσει τήν ἐξουσία τῆς Συγκλή-
του277. Προχώρησε σέ παροχές καί εὐνοϊκές ρυθμίσεις, με 
αποτέλεσμα στά τέλη τοῦ 2ου αἰ. ὁ ρόλος τοῦ στρατοῦ νά 

                                                           
276 G. Alföldy, «Ἡ κρίση τοῦ 3ου αἰ. (235-284 μ.Χ)», Ι.Ε.Ε., 

Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, τ. , Ἀθῆναι 1976, σ. 584-599, 586, ὁ ἴδιος, 
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277 Βλ. Α. Cameron, Ἡ ὕστερη ρωμαϊκή αὐτοκρατορία, μετ. Ἰ. 
Κράλλη, Ἀθήνα 2000, σ. 28-29. Πρβλ. Γ.Ι. Καλαφίκης, Η οργάνωση 
του Ύστερου Ρωμαϊκού Στρατού (260-395), Διδ. Διτρ., Θεσσαλο-
νίκη 2008, σ. 4-5. 
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ἰσχυροποιθεῖ καί νά ὑπάρξουν παρεμβάσεις στίς πολιτι-
κές ἐξελίξεις, πού προκαλοῦσαν εὐρύτερη ἀστάθεια καί 
στάσεις. Αυτές ἀποτέλεσαν προπομπούς γιά νά περάσει 
ἡ αὐτοκρατορία στήν κρίσιμη περίοδο τῆς πολιτικῆς ἀ-
ναρχίας, ἀπό τό 235 μέχρι τό 285 μ.Χ. Ὁ στρατιωτικός 
παρεμβατισμός κυριάρχησε παραμερίζοντας τό ρόλο τῆς 
Συγκλήτου, ἐνῶ ὁ θεσμός τοῦ αὐτοκράτορα περιῆθλε σέ 
βαθύτατη κρίση278.  

Σύμφωνα μέ τήν αὐτοκρατορική ἰδεολογία τῆς ἐπο-
χῆς, ὁ στρατός ἀνῆκε στόν Ρωμαῖο αὐτοκράτορα καί ἦ-
ταν ὁ ἐγγυητής τῆς πολιτικῆς του καί τῆς σταθερότητας 
στό κράτος. Ἐπρόκειτο γιά ἕναν θεσμό μέ τεράστια ἀπή-
χηση, πού κατά τήν περίοδο τῆς Ἡγεμονίας, ἀπό τόν 1ο 
αἰ. μ.Χ. καί μετά, ἀντλοῦσε τή νομιμοποίηση καί ἰσχύ του 
ἀπό τόν ἴδιο τόν αὐτοκράτορα279. 

Ὁ ρόλος του κατά τούς αὐτοκρατορικούς χρόνους 
ἄρχισε νά ἀναβαθμίζεται καί τό ρωμαϊκό κράτος, μετά 
τόν 1ο αἰ. μ.Χ., δέν νοεῖται χωρίς τό στρατό, λόγω τῶν 
συνεχῶν πολέμων στά βόρεια καί ἀνατολικά. Κύριος σχε-

                                                           
278 F.G.B. Millar, The Emperor in the Roman World, London 

1977, σ. 277, 619, K. Hopkins, Death and Renewal, Cambridge 
1983, σ. 176-184. Πρβλ. Ἀ. Κραλίδης, Λατρεῖες τοῦ Ρωμαϊκοῦ 
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279 J. Helgeland, «Roman Army Religion», Aufstieg und Nieder-
gang der Romischen Welt II Prin. 16.2, Berlin 1978, σ. 1470-1505, 
σ. 1471. 



 Divus Severus. Ἡ διαμόρφωση τῆς δημόσιας εἰκόνας 135 
 

διασμός ἦταν ἡ επαρκής φύλαξη τῶν συνόρων ἀπό ἐπί-
δοξους γειτονικούς ἐπιδρομεῖς280. Οἱ Ρωμαῖοι αὐτοκράτο-
ρες συστηματικά ἐνίσχυαν τίς λεγεῶνες στήν παραμεθό-
ριο. Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀδριανοῦ οἱ λεγεῶνες, ὡς οἱ κύρι-
ες μονάδες τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, προσέλαβαν χαρα-
κτήρα δύναμης πού στάθμευε σέ κάποια περιοχή, χωρίς 
νά μετακινεῖται εὔκολα, ὑπῆρχαν, ὅμως, τά εἰδικά ἀπο-
σπάσματα (vexillationes)281 μέ νέα μορφή (numeri)282, πού 
μετακινοῦνταν, ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες γιά φύλαξη καί 
προστασία, καί στή συνέχεια ἐπέστεφαν στίς ἀρχικές 
τους μονάδες283. 

Στή Ρώμη στάθμευαν τρεῖς κατηγορίες μονάδων: οἱ 
πραιτώριες κοόρτεις (cohortes praetoriae), οι κοόρτεις τῆς 
πόλης (urbaniciani) καί οἱ Vigiles284. Οἱ πολιτικές ἐξελίξεις 
στό ἐσωτερικό μέ τή δυναμική ἐμπλοκή τοῦ στρατοῦ ὁ-
δήγησαν στήν ἀπόφαση νά μήν σταθμεύουν στρατιωτι-

                                                           
280 W. Eck, «Ἡ διοικητική ὀργάνωση τῆς αὐτοκρατορίας», 

Ι.Ε.Ε., Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, τ. : Ἑλληνισμός καί Ρώμη (30 π.Χ.-
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281 H.M.D. Parker, The Roman Legions, Cambridge 1958 2, σ. 
164ἑ. 

282 G.L. Cheesman, The Auxilia of the Roman Imperial Army, 
Oxford 1914, σ. 85ἑ. 

283 Tacitus, Annales, ἔκδ. K. Wellesley, Leipzig 1986, 1, 11, 7. 
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284 Y. Le Bohec, The Imperial Roman Army, B.T. Batsford Ltd., 
London 1994 [= The Imperial Roman Army, μτφρ. R. Bate, London-
New York 2000-20012], σ. 20-23. 
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κές μονάδες κοντά στή Ρώμη καί στήν εὐρύτερη περιο-
χή285. Ἀρκετά χρόνια ἀργότερα, ὁ Σεπτίμιος Σεβῆρος ἀ-
ποφάσισε νά τοποθετή   θική Λεγεώνα στό ὄ-
ρος Ἀλβανό, 30 χλμ. ΝΑ τῆς Ρώμης, γιά τήν ἀσφάλεια τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς286. Φυσικά, εἶχαν ἀλλάξει πολλά 
πράγματα στό ἐσωτερικό τῆς αὐτοκρατορίας καί ἡ ανα-
μειξη τοῦ στρατοῦ στίς πολιτικές ἐξελίξεις ὑπῆρξε πολύ 
πιό ἔντονη καί καθοριστική. 

Οἱ περισσότεροι Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες εἶχαν ἀγωνία 
γιά τήν προσωπική τους ἀσφάλεια, γι’ αὐτό συγκροτήθη-
καν εἰδικές μονάδες ἐπίλεκτης σωματοφυλακῆς, οἱ γνω-
στές πραιτώριες κοόρτεις (cohortes praetoriae). Τό 27 
π.Χ. ὁ Ὀκταβιανός δημιούργησε ἐννέα πραιτώριες κοόρ-
τεις. Οἱ πραιτωριανοί ἦταν στήν διάθεση τοῦ ρωμαίου αὐ-
τοκράτορα καί ὑπό τήν ἄμεση ἐποπτεία του. Στήν περίο-
δο τῶν Ἰουλίων καί Κλαυδίων αὐτοκρατόρων (27-68 
μ.Χ.), τήν αὐτοκρατορική σωματοφυλακή συγκροτοῦσε 
ἕνα πανίσχυρο καί εὐέλικτο σῶμα μέ ἄνδρες γερμανικῆς 
καταγωγῆς, γνωστή καί ὡς «Germani corporis custodes». 
Στήν περίοδο τῶν Φλαβίων (60-96 μ.Χ.) συγκροτήθηκε ἕ-
να σῶμα ἀπό 300 ἐπίλεκτους ὑπαξιωματικούς (speculat-
ores). Ὁ Δομιτιανός (81-96 μ.Χ.) συγκρότησε τό σῶμα 
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