
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
(167-31 π. X.)

Εις to άρθρον τοΰτο, to όποιον είναι τό τρίτον εις σειράν άρθρων μας άνα- 
φερομένων εις την Ηπειρωτικήν ιστορίαν κατά την εποχήν τής Ρωμαιοκρατίας, 
εξετάζεται ή ιστορία τής Ηπείρου από τοϋ έτους 167 π. X., ότε ό Αιμίλιος 
ΙΙαΰλος κατέστρεψεν 70 πόλεις τής Ηπείρου καί ήχμαλώτισεν 150.000 Ήπειρώ- 
τας\ μέχρι των χρόνων τοϋ Αύγουστου2.

Οϊκοθεν νοείται ότι εις τήν σύντομον ταύτην μελέτην δεν έρευναται λεπτο
μερώς ή επί μέρους ιστορία των Ηπειρωτικών πόλ,εων, διά τήν οποίαν θά άπαι- 
τηθή βεβαίως επίπονος καί μακρά εργασία, άλλ’ εξετάζονται ώρισμένοι μόνον 
σταθμοί τής Ηπειρωτικής ιστορίας κατά τούς χρόνους τούτους, οί όποιοι έλπί- 
ζομεν ότι θά αποτελόσουν τήν αφετηρίαν διά τήν συγγραφήν εις τό μέλλον πλη- 
ρεστέρας περί αύτής μελέτης.

Ή εποχή δε αΰτη συμβαίνει νά είναι ελάχιστα γνωστή, επειδή οί ιστορικοί 
επεκτείνουν συνήθως τάς έρευνας των μέχρι τοϋ έτους 167 π. X., δεχόμενοι ότι μετά 
τό έτος τοϋτο ή ιστορία τής Ηπείρου ούδέν ιστορικόν ενδιαφέρον παρουσιάζει3.

Ή καταστροφή βεβαίως τοϋ έτους 167 π. X. ήτο τοιαύτης έκτάσεως, ώστε 
ούδέ μετά παρέλευσιν πολλοϋ χρόνου κατώρθωσεν ή ατυχής χώρα νά άναλάβη. 
Εις τήν εποχήν τοϋ Στράβωνος, δηλαδή 150 περίπου έτη μετά τήν καταστροφήν, 
έξηκολοΰθει ακόμη ή Ήπειρος νά είναι έρημος εις τοιοϋτον μάλιστα βαθμόν, 
ώστε δεν ήτο εϋκολον ούδέ νά όρισθή καν ή θέσις τών Ηπειρωτικών πόλεων,

1 ΠΟΛΥΒΙΟΣ XXX 15 (= ΣΤΡΑΒΩΝ VII 7. 3, σ. 322).
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Αιμίλιος Παύλος 29, 4-5. eutropius

IV 8. 1, πρβ. ΑΠΠΙΑΝΟΥ ’Ιλλυρικά 9. PLINIUS Ν. Η.
IV 39, ό όποιος έσφαλμένως αναφέρει ότι αί πό
λεις άνήκον εις τήν Μακεδονίαν καί ήοαν 72. 'Ο μέ- 
γας αριθμός τών πόλεων υποδεικνύει ότι αίται ήσαν 
πράγματι κώμαι, πρβ. J. earsen, Roman Greece, εις 
τήν σειράν Τ. frank, Economic Survey of Ancient 
Rome, IV, Baltimore 1938, σ. 468. A. philippson- 

E. KIRSTEN, Die Griechischen Landschaften, II (Frank
furt am Main 1956), a. 248-249. Περί τής κατα
στροφής τής Ηπείρου υπό τοϋ Αιμίλιου Παύλου, ΐδέ 
Θ. X. ΣΑΡΙΚΑΚΗ, Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος, Άθήναι

1962, σ. 118-120.
2 Ή παρούσα μελέτη μας έπεκτείνεται μέχρι τού 

Αϋγούστου, επειδή τήν κατά τούς επομένους αιώνας 
ιστορίαν τής ’Ηπείρου προτιθέμεθα νά πραγματευθώ- 
μεν εις τήν εργασίαν μας περί τής Άκτίας Νικοπόλεως, 
ή όποια ήτο πρωτεύουσα τής ’Ηπείρου κατά τούς χρό
νους τής Ρωμαιοκρατίας. Έκ τών δύο προηγουμένων 
περί ’Ηπείρου άρθρων μας τό μέν πρώτον έδημοσι- 
εύθη εις Ελληνικά 1966, σ. 193 - 215, τό δέ δεύτερον 
εις ΑΕ 1965, σ. 145-162

3 s. OOST, Roman Policy in Epirus and Acarna- 

nia, Dallas 1954, πβλ. kaersT, RE V, 1905, στ. 2731 
εν λ. Epeiros,
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αί όποΐαι άλλοτε ήκμαζον καί εύημέρουν'. Εις τοΰτο δέ άναμψιβόλως συνετέ- 
λεσε και ή έν γένει παρακμή καί ή κακοδαιμονία, αί όποιαι παρετηρήθησαν κατά 
τούς πρώτους ιδία χρόνους τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας εις την Ελλάδα καί αί 
όποΐαι ήσαν αποτέλεσμα τοΰ καταθλιπτικοΰ φορολογικού συστήματος τής Ρώμης, 
τής απληστίας των δημοσιωνών (publicani) καί τής ψαυλότητος των οργάνων τής 
Ρωμαϊκής διοικήσεως1 2.

"Οσον όμως ασήμαντος καί αν είναι ή ιστορία τής Ηπείρου κατά τούς χρό
νους τούτους, δεν στερείται παντελώς ενδιαφέροντος.

"Ενεκα τής θέσεώς της έχρησίμευεν ώς διαμετακομιστικός κόμβος εις τό με
ταξύ Ελλάδος καί Ιταλίας έμπόριον, εις τού οποίου την άνάπτυξιν μεγάλως βε
βαίως συνέβαλεν ή κατασκευή τής Έγνατίας όδοϋ περί τά μέσα τοΰ 2ου π. X. 
αίώνος8.

Ό φυσικός πλούτος τής Ηπείρου, ιδία δέ ή πλούσια κτηνοτροφία της, ενω
ρίς προσείλκυσαν τήν προσοχήν τών Ρωμαίων, οί όποιοι ήδη από των αρχών τοΰ 
1ου π.Χ. αίώνος ήρχισαν εγκαθιστάμενοι εις τάς παραλίους περιοχάς τής Ηπείρου.

Κατά τήν εποχήν τών εμφυλίων πολέμων ή "Ηπειρος έπανειλημμένως υπήρξε 
θέατρον επιχειρήσεων τών Ρωμαίων στρατηγών, λόγω τής γειτνιάσεώς της προς 
τήν ’Ιταλίαν καί τοΰ προσφερομένου διά πολεμικάς επιχειρήσεις όρεινοΰ εδά
φους της.

Τέλος κατά τάς άρχάς τοΰ 2ου μ. X. αίώνος άπετέλεσεν αυτοτελή επαρχίαν τοΰ 
Ρωμαϊκοΰ κράτους, υπό επιτρόπου (procurator) διοικουμένην, με πρωτεύουσαν τήν 
Νικόπολιν, ή όποια ήτο μία από τάς πολυανθρωποτέρας καί σημαντικωτέρας πό
λεις τής Ελλάδος κατά τούς χρόνους τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας.

Κατά τήν διαίρεσιν τής Μακεδονίας εις τέσσαρας «μερίδας» συνήνωσεν ό 
Αιμίλιος Παΰλ,ος μετά τής Μακεδονίας καί τά Ηπειρωτικά έ'θνη, ώς πληροφο
ρούμενα εκ τοΰ Στράβωνος4.

Άφ’ ετέρου εκ τοΰ Λιβίου5 * * πληροφορούμενα ότι ή Άτιντανία καί ή Τυμ-

1 ΣΤΡΑΒΩΝ VII 7. 3, σ. 322: νννί <5* έρημον τής 
πλείστης χώρας γεγενημένης και τών κατοικιών καί μά
λιστα τών πόλεων ήφανισμένων, ουδ3 εί δύναιτό τις άκρι- 

βουν ταυτα, ουδ3 άν ποιοίη χρήσιμον διά τήν άδοξίαν καί 
τον άφανισμόν αυτών... VII 7. 9, σ. 327: τότε μένουν... 
καίπερ ονσα τραχεία καί ορών πλήρης.., όμως ενάνδρει 
ή τε ” Ηπειρος πάσα καί ή Ίλλυρίς' νυν δε τά πολλά μεν 
ερημιά κατέχει, τά δ3 οίκονμενα κωμηδον καί έν έρει- 

πίοις λείπεται, πρβ. philippson - kirsten, έ. ά. II, 
σ. 252 - 253.

2 G HERTZBERG (μετάφρ. Π. Καρολίδου), "Ιστορία
τής Έ?^λάδος επί τής Ρωμαϊκής Κυριαρχίας, Άθήναι
1902, Α\ σ. 414 - 418. 492 - 493, πρβ. μ. rostovtzeff,

Social and Economic History of the Hellenistic World,
Oxford 1953, II, σ. 961-932. Περί τών ελλείψεων 
τής επαρχιακής Ρωμαϊκής διοικήσεως κατά τούς χρό
νους τής Δημοκρατίας, πρβ. G. STEVENSON, Roman
Provincial Administration, Oxford 1949, σ. 94 -96.

3 Μεταξύ τών ετών 146 καί 120 π.Χ., πρβ. Ε. ober- 

hummer εις RK V, 1905, στ 1988- 1993, έν λ. Egna- 
iia via.

4 ΣΤΡΑΒΩΝ VII άπόσπ. 48, σ. 331 : Παύλος μεν ονν 
ό τον Περσέα ελών οννάψας τή Μακεδονία καί τά 3Ηπει

ρωτικά εέλνη εις τέτταρα μέρη διέταξε τήν χώραν.. . Περί 
τής διαιρέσεως τής Μακεδονίας εις τέσσαρας «μερίδας» 
ίδέ ΣΑΡΙΚΑΚΗΝ, έ. ά. σ. 106-111.

5 XLV 30- 6, πρβ. ρ. melonι, Perseo e la fine 
della Monarchia Macedone, Roma 1953, σ. 422. oost, 

έ. ά σ. 82. ΆντιΟέτως ό R. mack (Grenzmarken mid 
Nachbarn Makedoniens im Norden und Westen, 
Gottingen 1951, diss. σ. 217 κέ.) δέν δέχεται τήν πα- 
ραχώρησιν τής Ατιντανίας εις τήν Μακεδονίαν καί 
άναγινώσκει Antania (αντί Atintania) παρά ΛΙΒΙφ έ.ά. 
Ή Τυμβαία, τής οποίας τμήμα βεβαίως άνήκεν εις τήν 
Μακεδονίαν, έΟεωρεϊτο χώρα Ηπειρωτική, πρβ. phi

lippson - kirsten, ε. ά. II, σ. 217 καί 223.
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φαία προσηρτήθησαν εις την τετάρτην μερίδα χής Μακεδονίας, την περιλαμβά- 
νουσαν την Έορδαίαν, την Λυγκηστίδα καί την Πελαγονίαν.

Επομένως όχι ολόκληρος ή "Ηπειρος, άλλα περιοχαί τινες αυτής, πιθανόν 
μόνον αί προαναφερθεΐσαι, αί όποΐαι έγειτνίαζον προς την Μακεδονίαν, προσηρ
τήθησαν είς αυτήν, οΰτω δε άφ’ ενός μεν έξησθένει ή "Ηπειρος, τής όποιας οΰτω 
τα όρια σημαντικώς περιωρίζοντο, άφ’ ετέρου δε έξησφαλίζετο ή ησυχία τής Μα
κεδονίας διά τής ένσωματώσεως τών εν λόγω περιοχών είς αυτήν1.

ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΟΙΝΙΚΗΝ

Μετά την προσάρτησιν καί των εν λόγω περιοχών είς την Μακεδονίαν, τά 
μέρη εκείνα τής Ηπείρου, τά όποια εΐχον διαφύγει την καταστροφήν1 2, έσχημά
τισαν έκ νέου κοινόν, τοϋ οποίου τον πυρήνα άπετέλεσαν αί δυτικαί έπαρχίαι τής 
Ηπείρου. "Εδρα αύτοΰ ώρίσθη ή Φοινίκη3, εντεύθεν δε καί ή ονομασία αύτοΰ 
ώς «κοινού τών Ήπειρωτών τών περί Φοινίκην», τό όποιον σονεμάχησε μετά τής 
Ρώμης καί άφέθη αυτόνομον4.

Την ύπαρξιν τοϋ «κοινοΰ τών Ήπειρωτών τών περί Φοινίκην» μετά τό 
έτος 167 γνωρίζομεν έξ επιγραφικών μαρτυριών καί έκ τοϋ Πολυβίου.

Οΰτως είς την προς τιμήν τοϋ Κασσάνδρου, υίοϋ τοϋ Μενεσθέως, εξ ’Αλεξάν
δρειάς τής Τρωάδος επιγραφήν, ή οποία έγράφη ολίγον μετά τό έτος 165 π. X., 
άναφέρεται το κοινόν τών Ήπειρωτών [τών] περί Φοινίκη[\\, το όποιον τιμά [χρυ]σά> 
στεφάν[ιρ\ τον Κάσσανδρον ®.

Επίσης είς έτέραν επιγραφήν τών Δελφών τιμάται ό ’Αθηναίος Ή[γήσαν- 
δρος], ό υιός τοϋ [Ή]χ»/σ[άνδρο]υ, υπό τοϋ κοινού [τών] Ήπειρωτώ[ν] είκόνι χα/1[κή], 
περί τό έτος 151 π. X. °

Άφ’ ετέρου έκ τοϋ Πολυβίου π?\,ηροφορούμεθα τήν δεσπόζουσαν θέσιν, τήν 
οποίαν κατέλαβεν ή Φοινίκη μετά τό έτος 167 π. X. Ό Πολύβιος βεβαίως δεν 
άναφέρει ρητώς τό κοινόν τών Ήπειρωτών τών περί Φοινίκην, είναι όμως φα
νερόν ότι τοϋτο υπονοεί, όταν μνημονεύη τών τήν Φοινίκην κατεχόντων, διά 
τοϋ όποιου πρέπει βεβαίως νά νοήσωμεν τον Χάροπα καί τούς έν Φοινίκη συν- 
εργάτας του7.

Δεσπόζουσα πράγματι μορφή τοϋ κοινοϋ κατά τούς χρόνους τούτους ύπήρ- 
ξεν ό Χάρωψ, ό υιός τοϋ Μαχάτα, έκ τής πόλεως Φοινίκης, ό όποιος ήσκησεν

1 Πρβ. MELONι, ε. ά. σ. 422.
2 Δέν κατεστράψη βεβαίως ολόκληρος ή "Ηπειρος, 

αλλά τμήματα μόνον αυτής, ώς ή Μολοσσίς (ΠΟΛΥΒΙΟΣ 

XXX Ιό — ΣΤΡΑΒΩΝ VII 7. 3, σ. 322), ώς καί τινες 
άλλαι περιοχαί τής ’Ανατολικής ’Ηπείρου, πρβ. ρηι- 

I.IPPSON - KIRSTEN, έ.ά. II, σ. 223. Ή Χαονία άλλωστε 
καί ή Θεσπρωτία είχον παραμείνει πισταί εις τούς Ρω
μαίους, πρβ. L· UGOI4NI, Albania Antica, τ. II, L’A- 
cropoli di Fenice, Milano 1932, σ. 223.

3 Περί Φοινίκης, ϊδέ ugolini, έ. ά. σ. 215 - 230.
Ε. poi.aschek είς RE XX, 1941 σ. 1306- 1308,

έν λ. Phoinike, άρ. 9, είς παράρτημα τοϋ 20ου τόμου.
4 ρη ι i.ippson — kirstkn, ε. ά. II, σ. 223, μετά τής 

οημ. 61.
5 Syl 1.3 653, Α4 (έκ Τρωάδος). Β22 (= F. I). Ill 1, 

218j. έκ Δελφών).
6 Syll.3 654, Α4 (= F. I). Ill 2, 135, 4). Περί τού 

κοινοΰ τών Ήπειρωτών τών περί Φοινίκην, πρβ. UGO- 

ι,ινι, ε. ά. σ. 223. Larsen, έ. ά. σ. 302. philippson - 
kirsten, ε. ά. II, σ. 223-224.

7 ΠΟΛΥΒΙΟΣ XXXII 14, πρβ. XXXII 6. 2.
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έν Ήπείρω αρχήν αληθώς τυραννικήν, έχων ώς συνεργούς την μητέρα Φιλώτιν καί 
τον Μΰρτωνα μετά τοΰ υιού αύτοϋ Νικάνορος. Προφασιζόμενος δε δτι οί πολιτικοί 
του αντίπαλοι άνήκον εις την άντιρρωμαϊκήν μερίδα έπεδόθη είς την συστημα
τικήν έξόντωσιν τούτων, άλλους μεν φονεύων είς τήν αγοράν, άλλους δέ είς τούς 
αγρούς καί άλλους είς τάς οικίας των. Πάντων δέ άνεξαιρέτως έδήμευε τάς πε
ριουσίας καί σφετεριζόμενος ταύτας έπλοΰτιζε κατά τον πλέον άθέμιτον τρόπον.

Τοιαΰτα δέ υπήρξαν τά εγκλήματα τοΰ Χάροπος, ώστε ό Πολύβιος, ό όποιος 
λεπτομερώς τά περιγράφει, παρατηρεί μη γεγονέναι μηδ’ εσεσϋ·αι ϋ'ηριωδέστερον 
ανϋρωπον μηδ’ είκαιότερον Χάροπος1.

Έπιδιώκων δέ νά έπιτύχη τήν έ'γκρισιν τής Συγκλήτου, ώστε καί διά συγ
κλητικού δόγματος νά κατοχύρωση τάς παρανομίας του, έπλευσε τό 160 είς τήν 
Ρώμην. ’Αλλ’ ή Σύγκλητος γνωρίζουσα τάς πράξεις του ήρνήθη νά τάς επικύ
ρωση, άπήντησε δέ ότι θά άποστείλη πρεσβευτάς μετά τοΰ Γαΐου Μαρκίου προς 
έξέτασιν τών πραγμάτων.

Κατά τήν περίστασιν δέ ταύτην διεφάνη ή άκεραιότης τοΰ Λευκίου Αιμί
λιου Παύλου, ώς καί τοΰ έξαδέλφου αυτού Μάρκου Αιμίλιου Λεπίδου, άρχιερέως 
καί προκαθημένου τής Συγκ?νήτου, οί όποιοι ήρνήθησαν νά δεχθούν είς τάς οι
κίας των τον Χάροπα, ένεκα τών έν τη πατρίδι εγκλημάτων1 2.

Ή άποδοκιμασία έν τούτοις αυτή δέν άπεθάρρυνε τον Χάροπα, ό όποιος 
παραποιήσας τάς άποφάσεις τής Συγκλήτου έγραψεν είς τούς συμπατριώτας του 
ότι ή Σύγκλητος εγκρίνει τάς ένεργείας του.

Ευτυχώς ή τυραννίς τοΰ Χάροπος δέν διήρκεσεν έπί πολύ, καθ’ όσον ούτος 
άπέθανε κατά τό αυτό έτος (160) έν Βρινδησίφ, ένώ έπέστρεφεν είς τήν Φοινίκην.

Κατά τήν έποχήν μάλιστα ταύτην συνέβη νά άποθάνουν καί οί λοιποί έγκά- 
θετοι τής Ρώμης είς τήν Ελλάδα, ώστε ώσανει καθαρμόν τινα συνέβη γενέσΰαι 
τής *Ελλάδος, τών άλι.τηρίων αυτής έκ τοΰ ζην μεϋτσταμένων, ώς χαρακτηριστικώς 
άναφέρει ό Πολύβιος3.

Στερούμεθα δυστυχώς πληροφοριών περί τής τύχης τοΰ κοινού τών Ήπει- 
ρωτών μετά τό έτος 151 π. X. Είναι άρά γε τούτο τυχαΐον ή οφείλεται είς τήν 
διάλυσιν αύτοΰ κατά τό έτος 146; Ό POLASCHEK4 υποστηρίζει τήν δευτέραν 
έκδοχήν, τό γεγονός όμως ότι κατά τούς άγώνας τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας ή 
’Ήπειρος είχε παραμείνει ούδετέρα, ώς καί τό γεγονός ότι διετηρήθησαν καί μετά 
τό έτος 146 τά γειτονικά κοινά τών Δολόπων, Άμφιλόχων καί Άθαμάνων5, επι
τρέπουν είς ημάς νά δεχθώμεν ότι καί τό κοινόν τών Ήπειρωτών διετηρήθη καί

1 ΠΟΛΥΒΙΟΣ XXX 12.
2 Λϋτόθι XXXII 6. 5.

3 Αυτόθι XXXII 5.3-4, πρβ. ΔΙΟΔΩΡΟΝ XXXI 31. 

Περί τής δράσεως τοΰ Χάροπος, ίδέ Η. scULtARD, 

Charops and Roman Policy in Epirus εις JRS 35, 

1945, a. 58-64.

4 RE ε. ά. or. 1307, πρβ. BUSOI.T - swoboda, Grie-
chische Staatskunde, II, Munchen 1926, o. 1477 με
τά τής σημ. 7.

5 Περί τοΰ κοινού τών Δολόπων έχομεν μαρτυρίας 
έκ τών ετών 134 - 125 π. X., περί τοΰ κοινοΰ τών Ά- 
θαμάνων έκ τοΰ έτους 87 π X. καί περί τοΰ κοινοΰ 
τών Άμφιλόχων έκ τών χρόνοιν τοΰ Καίσαρος, πρβ. 
s. accame, II Dominio Romano in Grecia dalla 
Guerra Acaica ad Augusto, Roma 1946, o. 228 - 229, 
ένθα ίδέ καί τάς σχετικός αρχαίας μαρτυρίας. Τούς 
Άθαμάνας ό ΣΤΡΑΒΩΝ θεωρεί Ήπειρώτας (IX 4.11, 
ο. 427. IX δ. 1, ο. 430).
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μετά την υποταγήν τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας είς την Ρώμην.
Πολιτικώς λοιπόν έξηκολοΰθει ή ’Ήπειρος κα'ι μετά τό 146 νά είναι κατ’ 

όνομα τουλάχιστον ελεύθερα, έφ’ όσον βεβαίως ύφίστατο τό περί ού ό λόγος κοι
νόν, στρατιωτικώς όμως ύπήγετο, ώς καί αί λοιπαί Έλ?ιηνικαί χώραι, είς την δι
καιοδοσίαν τοϋ Ρωμαίου ανθυπάτου τής Μακεδονίας1, ή οποία άπό τού έτους 
148 π. X. κατέστη αυτοτελής Ρωμαϊκή επαρχία1 2.

’Από των χρόνων δε τούτων μέχρι καί τοϋ έ'τους 90 π. X. ούδεμίαν πλη
ροφορίαν έ'χομεν περί τής ’Ηπείρου.

Τί συνέβη εν τω μεταξύ; Εκ τοΰ Παυσανίου3 γνωρίζομεν ότι μετά τήν 
υποταγήν τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας είς τούς Ρωμαίους φόρος τε ετάχβη τή 
'Ελλάδι και οι τα χρήματα εχοντες έκωλύοντο έν zfj υπερορία κτάσϋαι. Τούτο προ
φανώς σημαίνει ότι άπηγορεύθη είς τούς "Ελληνας τό δικαίωμα έγκτήσεως 
γης καί ουσίας (commercium agrorum aedificiorumque)4, ώς καί ότι έπεβλήθη 
είς αυτούς φορολογία μετά τό έτος 146 π. X.

Έπεβλήθησαν παρόμοιοι περιορισμοί καί είς τήν ’Ήπειρον; Έάν δέ έπε
βλήθη φορολογία, ήτο αΰτη επαχθής; Είναι ζητήματα, είς τά όποια έλ?ιείψει 
σχετικών πηγών άδυνατοϋμεν βεβαίως νά άπαντήσωμεν, τούτο δε μόνον δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν ότι ύπήρχον καί έν Ήπείρφ πόλεις έλεύθεραι (civitates liberae), ώς 
ακριβώς ύπήρχον καί είς τήν Κυρίως Ελλάδα5 6 7. Ούτως έκτος τής Άμβρακίας ®, 
ή οποία άπό τοϋ έτους 187 π. X. ήτο έλευθέρα, φαίνεται ότι καί τό Βουθρω- 
τόν, τό Ώρικόν \ ή Φοινίκη8, ή Άμαντία9 καί ή Βυλλίς10 έχαιρον έλευθερίας, 
άπό τής έποχής δέ τοϋ Αύγούστου καί ή Νικόπολις11.

Ή παραχώρησις βεβαίως τής libertas συνωδεύετο συνήθως υπό τής immunitas, 
τής απαλλαγής δηλαδή τής έλευθέρας πόλεως άπό τής αμέσου φορολογίας (tributum 
capitis et 3ο1ϊ)."0?\.ως περιέργως έν τούτοις πληροφορούμεθα ότι ή παραχωρηθεΐσα 
είς τήν Άμβρακίαν immunitas ήτο περιωρισμένη, καθ’όσον ώρισεν ή Σύγκλητος 
όπως οί έν Άμβρακία έμπορευόμενοι Ρωμαίοι, ώς καί οί σύμμαχοι τού Λατινικού 
δικαίου, άπαλλάσσωνται τού υπό τής πόλεως είσπραττομένου έλλιμενίου. Ήτο δέ ού- 
τος ό πρώτος περιορισμός, τον όποιον έπέβαλεν ή Σύγκλητος είς πόλιν έλευθέραν12.

1 ρητi.ippson - Kirsten', έ. ά. II, σ. 224, πρβ. ac- 

came, ε. ά. σ. 8 - 9.
2 Β. NIESE, Geschichte der griech. und makedon. 

Staaten, III, Gotha 1903, a. 336 μετά τής σημ. 5, 
πρβ. accame, ε. ά. σ. 11 μετά τής σημ. 6.

3 VII 16. 9, πρβ. accame, ε. ά. σ. 17 - 18.
4 Παρόμοιοι περιορισμοί είχον ήδη έπιβληθή προη

γουμένως καί είς τήν Μακεδονίαν υπό τοϋ Αιμίλιου 
Παύλου, πρβ. ΣΑΡΙΚΑΚΗΝ, έ. ά. σ. 108 μετά τής 
σημ. 30.

5 Πρβ. accame, έ. ά. σ. 46 - 57.
6 livius XXXVIII 44. philippson - kirsten, ε.ά. 

II, σ. 253 μετά τής σημ. 43, πρβ. καί σ. 223.
7 Τό Βουθρωτόν έδέχθη άργότερον Ρωμαίους άποί-

κους, διό καί άναφέρεται ώς Ρωμαϊκή αποικία, πρβ.
phiuppson - kirsten, έ. ά. II, σ. 224. Τό Ώρικόν

περιπεσόν είς παρακμήν άπό τής πυρπολήσεώς του (48 
π.Χ.) υπό τοϋ Γναίου Πομπηίου, υίοϋ (ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ 

XLII 12, πρβ. Caesar De bello civili III 40) έκτίσθη 
έκ νέου υπό Ήρώδου τοΰ ’Αττικού, ΦΙΛΟΣ'ΓΡΑΤΟΥ Βίοι 
Σοφιστών I, σ. 551 καί 562, πρβ. Ρ. graindor, He- 
rode Atticus, Le Caire 1930, σ. 225-226).

8 ’Εφ’ οσον ή Φοινίκη έκοπτε νομίσματα μέχρι τών 
χρόνων τοϋ Νέρωνος τουλάχιστον, έπεται δτι μέχρι 
τότε ήτο πόλις έλευθέρα, πρβ. Ρ. GARDNER, Catalogue 
of Greek Coins in the British Museum, VII, Tondon 
1883, σ. 109 (Thessaly and Aetolia).

9 PI.INIUS N.H. IV 35: et liberi Amantini.
10 Αυτόθι IV 35: coloniae Bullidenees et...
11 Αυτόθι IV 5: ae civitate libera Nicopolitana.
12 LIVIUS XXXVΓΙI 44: portoria quae vellent terra 

marique caperent, dum eorum immunee Romani ac eo~
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’Από τοΰ έτους 101/100 π. X. έπαναρχίζουν αί Θρςικικαί έπιδρομαί εναν
τίον τής Ρωμαϊκής επαρχίας τής Μακεδονίας, κατά δέ τα έ'τη 90 καί 89 π. X. 
οί Μαΐδοι, βοηθούμενοι και υπό τών Δαρδάνων, κατέκλυσαν δχι μόνον την Μα
κεδονίαν, άλλα και την ’Ήπειρον, λεηλατήσαντες καϊ αυτήν την Δωδώνην και 
προξενήσαντες ανεπανόρθωτους καταστροφάς εις τούς αγρούς κα'ι τα χωρία. Κατά 
τον Δίωνα Κάσσιον1 ό Μιθριδάτης, ευρισκόμενος εις στενάς μετ’ αυτών σχέσεις, 
είχε παρακινήσει τούς ώς άνω βαρβάρους νά έπέλθουν κατά τής Μακεδονίας. 
Τούς βαρβάρους δέ τούτους έξεδίωξεν έκ τής Μακεδονίας ό propraetor C. Sentius, 
ό όποιος διώκει τότε την επαρχίαν2.

Έν τφ μεταξύ έξέσπων εις την ’Ανατολήν οί Μιθριδατικοί πόλεμοι, κατά 
τήν διάρκειαν τών οποίων ποικιλοτρόπως έδοκιμάσθησαν αί Έλληνικαι χώραι. 
Άγνοοΰμεν άν μετέσχεν εις αυτούς καί αν ύπέστη παρόμοιας δοκιμασίας καί ή 
’Ήπειρος, ή οποία μόνον ιός τόπος άποβάσεως τών δυνάμεων τοΰ Σύλλα (87 π.Χ.), 
καθώς καί τοΰ μετ’ αυτόν άποσταλέντος L. Valerius Flaceus, άναφέρεται8.

Η ΕΝ ΗΠΕΙΡΩι ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΙΣΩΝΟΣ

Ή βραχεία περίοδος ή μεσολαβήσασα μεταξύ τοΰ τέλους τών Μιθριδατικών 
καί τοΰ τέλους τών εμφυλίων πολέμων (66-31 π. X.) ύπήρξεν ή χειροτέρα καί ή 
πλέον απάνθρωπος εις τήν ιστορίαν τής Ρωμαϊκής επαρχιακής διοικήσεως. Ήτο 
ή εποχή, καθ’ ήν οί εμφύλιοι πόλεμοι διεδέχοντο άλλήλους, οί δέ διοικηταί τών 
επαρχιών επωφελούμενοι τών ανωμάλων περιστάσεων έπεδίδοντο συστηματικούς 
είς τον χρηματισμόν καί τήν εκμετάλλευσήν τών επαρχιών των4.

Ή διοίκησις τής Μακεδονίας υπό τοΰ ανθυπάτου L. Calpurnius Piso Cae- 
soninus (57-55 a.X.)s θεωρείται ώς χαρακτηριστικόν παράδειγμα τοιαύτης άπαν- 
θρώπου έκμεταλλεύσεως επαρχίας. Αί έκτακτοι έξουσίαι, τάς οποίας έλαβεν6, ώς 
καί ή ανάγκη διεξαγωγής τοΰ εναντίον τών Θρακών πολέμου, συνετέλεσαν είς

on nominis Laiini eseent, πρβ. Ε. badian, Foreign 
Ciientelae (264 - 70 π. X.), Oxford 1958, σ. 89 καί 
152 μετά τής σημ. 7.

1 Άπόσπ. 101, 2 (έκδ. Boissevain I, σ. 344): οτι οί 
Θράκες αναπεισΰέντες νπ6 τοΰ Μιϋριδάτου τήν τε *Ηπειρον 
καί τάλλα τά μέχρι τής Δωδώνης κατέδραμον, ώστε καί 

τό τοΰ Αώς ίερδν ονλήοαι. Τούς Μαίδους, οί όποιοι 
ήσαν λαός Θρακικός, αναφέρει ό JULIUS obsequens (53, 
113), πρβ. lenk, RE XIV, 1928, στ. 541, έν λ. Μαί- 
doi. Περί τών προξενηάεισών είς τήν οικονομίαν τής 
χώρας ζημιών έκ τών έπιδρομών τών βαρβάρων, πρβ. 

Μ. ROSTOVTZEFF, έ. ά. II, ο. 759.
2 orosius V 18. 30, πρβ. CICERO in Pisoneni, 84. 

In Verrem act. II, lib. Ill, 217. livius Epitomae, 
LXX· Περί τοΰ C. Sentius, ίδέ T. Broughton, The 
Magistrates of the Roman Republic, II, New York 
1952, σ. 18.

3 ΑΠΠΙΑΝΟΥ Μιθριδάτειος 30. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Σύλ-

λας, 20, πρβ. τη. reinach, Mithridate Eupator, Paris 
1890, σ. 152.

4 ROSTOVTZEFF, έ.ά. II, σ. 961-962, πρβ. G. hertz- 

berg, ε. ά. I, σ. 492 - 493.
5 Στεροΰμεθα δυστυχώς πλήρους έργασίας περί τής 

έν Μακεδονίρ δράσεως τοΰ Πείσωνος στηριζομένης έπί 
τοΰ συνόλου τών ύπαρχουσών πηγών, αί δέ περί αΰτοϋ 
γραφεϊσαι έργασίαι έπαναλαμβάνουν άκρίτως τάς σχε- 
τικάς πληροφορίας τοΰ Κικέρωνος. Περί τής δράσεως 
του έν γένει ίδέ munzer είς RE III, 1899, στ. 1387 
- 1390 (έν λ. Calpurnius, άρ. 90), πρβ. BROUGHTON, 

έ. ά. II, σ. 202-203. 210-218. Περί τών έπιτάξεων 
καί εισφορών, τάς οποίας έπέβαλεν είς τάς πόλεις τής 
έπαρχίας του, ίδέ ROSTOVTZEFF, έ. ά. σ. 986 - 989.

6 Διά νόμου, τόν όποιον, κατά παράβασιν τής lex Ju
lia, είσήγαγεν ό Ρ. Clodius, Pro Sestio 24, 53. In 
Pisonem 37, 57. De dorao sua 23,55, 70, πρβ. munzer, 

έ. ά. στ. 1388. rostovtzeff, έ. ά. σ. 986.
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την έπιβοίιήν βαρύτατων επιτάξεων εις τάς πόλεις τής επαρχίας του, αί όποΐαι, 
άν καί δεν ήσαν βεβαίως ασυνήθεις κατά τούς χρόνους τούτους, φαίνεται όμως 
ότι ύπερέβαινον τάς συνήθεις.

Τάς καταχρήσεις τοϋ Πείσωνος άντελήφθη έξ ιδίας πείρας ό Κικέρων, ό 
όποιος κατά τούς χρόνους τούτους εύρίσκετο εξόριστος εις Δυρράχιον καί Θεσσα
λονίκην. Όθεν έπιστρέψας εις τήν Ρώμην κατηγόρησε τον Πείσωνα διά την κα
κήν διοικητικήν καί οικονομικήν διαχείρισιν τής επαρχίας του πρώτον μεν εις τον 
Pro Sestio1 λόγον του, εν συνεχεία δέ είς τον de provinciis consularibus1 2 καί 
τέλος είς τον εναντίον τοΰ ΙΙείσωνος (in Pisonem) περιέγραψε λεπτομερώς τάς εν 
Μακεδονία καταχρήσεις τοϋ ανθυπάτου.

Μεταξύ τών περιοχών τής επαρχίας, αί όποΐαι ύπέστησαν τήν αγριότητα τοϋ 
Πείσωνος, ήτο καί ή “Ηπειρος, τήν όποιαν κυριολεκτικούς κατέσκαψεν ό ανθύπα
τος3. Συγκεκριμένους άνέφερεν ό Κικέρων ότι οί στρατιώται τού ανθυπάτου 
διήρπασαν τήν ’Αμβρακίαν4 5, άν καί ήτο αΰτη πόλις έλευθέρα καί ότι έν αυτή 
ευρισκόμενος έξέδωκε διαταγήν, διά τής όποιας ύπεχρεώθησαν οί Άγριάνες καί 
οί Δόλοπες νά έγκαταλείψουν τήν χώραν των καί νά έπέλθουν κατά τής Αιτω
λίας3. Δεν ήτο δέ ή ’Αμβρακία ή μόνη πόλις τής Ηπείρου, ή οποία έδοκίμασε 
τότε τήν σκληρότητα τοϋ Πείσωνος. Ό Κικέρων, ό όποιος είναι καί εδώ κατή
γορος τοΰ Πείσωνος, αναφέρει ότι ήρημώθησαν ύπ’ αύτοΰ το Δυρράχιον καί ή 
Ιλλυρική ’Απολλωνία 6. Τί δέ ακριβώς νοεί δι’ αύτοϋ, αναφέρει αλλαχού ό Κι- 
κέρων7. Έσφετερίσθη, λέγει, προς ίδιον όφελος ό ανθύπατος τάς εκ τής φορο
λογίας καί τοϋ έλλιμενίου προσόδους τών Δυρραχινών. Τούτο σημαίνει ότι συνέ- 
λεξεν απ’ ευθείας ό Πείσων διά τών οικονομικών υπαλλήλων τής διοικήσεως τούς 
φόρους τής πόλεως, οί όποιοι συνήθως συνελέγοντο υπό τών έκμισθούντων αυ
τούς δημοσιωνών. Τό μέτρον άρα έστρέφετο εναντίον τών δημοσιωνών, τών 
όποιων οΰτω τά συμφέροντα σημαντικώς παρεβλάπτοντο, καί όχι κατά τής πό
λεως, ή όποια προφανώς προετίμα τήν άμεσον εϊσπραξιν τών φόρων 8.

1 94.
2 2-8.
3 In Pisonem 96: Epirus excisa...
4 In Pisonem 96 : Ambracia direpta . . ., πρβ. phi- 

EIPPSON - KIRSTEN, έ. d. II, σ. 223.
5 In Pisonem, 91: Quibus autem hostibus? Nempe

ns, quos tu Ambraciae sedens primo tuo advent'll ex op- 
pidis Agrianum atque Dolopum demigrare et aras et focos 
relinquere coegisti πρβ. 96· Τά γεγονότα ταϋτα συνέβησαν 
κατά τό πρώτον έτος τής έν Μακεδονία παραμονής τοΰ
Πείσωνος (57 π. X.), ώς μαρτυρείται εκ τών λέξεων τοΰ
Κικέρωνος : primo tuo adventu. Έκ τοΰ γεγονότος δτι 
ένΆμβρακίφ ευρισκόμενος έξέδωκεν ό Πείσων τήν δια
ταγήν δπως έγκαταλείψουν τήν χώραν των οί Άγριά- 
νες καί οί Δόλοπες, συμπεραίνει ό accame (έ. ά. σ. 231) 
ότι κατά τήν έποχήν ταύτην Οά ήτο ή Αμβρακία προ
σωρινή έδρα τοΰ διοικητοΰ τής Μακεδονίας. Νομίζο- 
μεν δτι τούτο είναι τελείως άπίθανον, καθόσον ό

ΓΙείσων εύρίσκετο εις τήν Άμβρακίαν προς έκτέλεσιν 
ακριβώς τών σκοπών, τούς οποίους αναφέρει ανωτέρω ό 
Κικέρων.Ή έρήμωσις τής χώρας τών Άγριάνων καί Δο- 
λόπων, προστιθεμένη είς τήν υπό τοΰ Αιμίλιου Παύλου 
καταστροφήν τών ανατολικών περιοχών τής Ηπείρου, 
συνέβαλε βεβαίως είς τό νά μειαβληθοΰν αί χώραι αύ- 
ται τής Ελλάδος εις τήν άπέραντον έκείνην έρημίαν» 
τής οποίας τήν εικόνα διά τοσοΰτον ζοφερών χρωμά
των μάς περιέγραψεν ό ΣΤΡΑΒΩΝ, πρβ. σ. 106 σημ. 1 

ανωτέρω, ίδέ σχετικώς καί τον phikippson - kirsten, 

έ. ά. II, σ. 223 καί 253.
6 In Pisonem 96: Dyrrachium et Apollonia exina- 

nita...
7 Pro Sestio 94 : cogere pecuniae maximas a Dyr- 

rachinis. De provinciis consularibus 5: vectigal ac 
portorium Oyrrachinorum totum in liuius unius quae- 
stum esse conversant...

8 ROSTovTzeff, ε. ά. σ. 988 μετά τής σημ. 86.
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Αέν πρέπει λοιπόν νά δεχθώμεν εις τό ακέραιον την ακρίβειαν των κατηγο
ριών τοΰ Κικέρωνος, ό όποιος πολύ πιθανόν παραποιεί τα γεγονότα, λόγω κυρίως 
τού μίσους, τό όποιον ετρεφε κατά τοΰ Πείσωνος, ως καί λόγοι τοΰ ύπερβολικοΰ 
υπέρ των δημοσιωνών ενδιαφέροντος του1. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει 
καί νά άπαλλάξωμεν πάσης κατηγορίας τον Πείσωνα, τοΰ όποιου αί απάνθρωποι 
μέθοδοι χαρακτηρίζουν την συμπεριφοράν των επαρχιακών διοικητών κατά τούς 
τελευταίους χρόνους τής Ρωμαϊκής δημοκρατίας.

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ

Άπό παλαιοτάτων χρόνων ή ’Ήπειρος ήτο χώρα κατ’ εξοχήν κτηνοτροφική. 
’Ιδιαιτέρως επαινούνται υπό τών αρχαίων διά την ποσότητα τοΰ παραγομένου 
γάλακτος και τό μέγεθος των αί Πυρρικαϊ λεγόμεναι αγελάδες τής Ηπείρου καί 
τά ΙΙυρρικά πρόβατα, τά όποια προφανώς σχετίζονται προς τον βασιλέα Πύρρον, 
εις τά κτήματα τού όποιου κατά πάσαν πιθανότητα διά διασταυρώσεως παρή- 
χθησαν. Άναφέρεται ότι έκάστη τών αγελάδων τούτων παρήγεν ήμερησίως αμφο
ρέα γάλακτος1 2 καί ότι ήσαν τοσοΰτον όνομασταί κατά την αρχαιότητα ώστε είσή- 
χθησαν προς βελτίωσιν τοΰ είδους καί είς άλλας Έλληνικάς χώρας, ακόμη δε 
καί είς ’Ιταλίαν3.

Γνωστοί επίσης ήσαν είς τούς αρχαίους διά τό μέγεθος καί την αγριότητα 
αυτών οί κύνες τής Ηπείρου οί λεγόμενοι Μολοσσοί4, οί όποιοι έχρησιμοποιοΰντο 
προς φύλαξιν τών ποιμνίων, καθώς καί οί ίπποι5 * της, ενώ άντιθέτως οί όνοι 
τής ’Ηπείρου, λόγω τής ψυχρότητος τοΰ κλίματος, ήσαν πολύ μικροί, ώς ακριβώς 
οί όνοι τής ’Ιλλυρίας καί τής Θρρκηςλ

Λόγορ ακριβώς τής πλούσιας κτηνοτροφίας της, αλλά καί τής προς την ’Ιταλίαν 
γειτνιάσεώς της,ενωρίς ή "Ηπειρος προσείλκυσε τό ενδιαφέρον τών Ρωμαίων, οί όποιοι 
ήδη άπό τών αρχών τοΰ 1ου π. X. αίώνος ήρχισαν εγκαθιστάμενοι είς αυτήν7.

Τό δεύτερον βιβλίον τών res rustieae τοΰ Ούάρρωνος είναι διάλογος περί 
κτηνοτροφίας, είς τον όποιον πρωτεύουσαν θέσιν κατέχουν οί εν Ήπείρω Ρωμαίοι

1 Τό ενδιαφέρον τοΰ Κικέρωνος υπέρ τών δημοσιω- 
νών εξηγείται έκ ιοϋ δτι καί ό ίδιος προήρχετο εκ τής 
τάξεως ιών ιππέων (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Κικέρων 11. 3, 
σ. 866), εις τήν όποιαν άνήκον καί οί δημοσιώναι, πρβ. 
G. STEVENSON, Roman Provincial Administration, 
Oxford 1949, o. 115.

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ τών περί τά ζφα Ιστοριών, III 21 
(522 Β), IX 7 (595 Β). plinius Ν. Η. VIII 176.
Α1ΛΙΑΝΟΥ περί ζφων ίδιότητος III, 34. ’Επειδή 6 Πύρ- 
ρος ήτο μεταγενέστερος τοΰ Άριστοτέλους, τά άναιτέρω
χωρία, τά όποια αναφέρουν τάς Πυρρικάς βοΰς καί τά 
Πυρρικά πρόβατα, θά παρεισέφρησαν μεταγενεστέρους 
είς τό κείμενον τοΰ Άριστοτέλους, πρβ. Μ. rostov- 

tzefe, ε· ά III, σ. 1609, σημ. 99. Αί Πυρρικαϊ αγε
λάδες διετηροϋντο μέχρι τών χρόνων τοΰ Πλινίου. 'Ο
’Αττικός άμφορεΰς ώς μέτρον υγρών ίσοΰτο πρός 9 περί
που γαλλοινια ή 39 λίτρας, πρβ. Η. MICHELE, The Econo

mics of Ancient Greece, Cambridge 1957, o. 60, όπου 
επίσης άναφέρεται ότι αί παραγωγικώτεραι αγελάδες 
τής σήμερον παράγουν κατ’ άνώτατον όριον 10 γαλλώ- 
νια γάλακτος ήμερησίως. "Ετερον είδος ’Ηπειρωτικών 
βοών ήσαν οί Λαρινοί λεγόμενοι βόες τής Θεσπρωτίας, 
πρβ. ΑΙΛΙΑΝΟΝ ε ά. XII 11. ΣΟΥΪΑΑΝ έν λ. Λαρινοί βόες.

3 varro De re rustica II 5. 10.
4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ έ. ά. III 21 (522 b). LUCRETIUS 

De Rerum Natura V, 1063-1072. ΑΙΛΙΑΝΟΣ έ.ά. Ill 2. 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ XII 540d.

5 vergieius Georgicon I 59, πρβ. H. micheee, 
I. ά. σ. 63.

6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ έ ά. IX 28 (606b).
7 varro έ. ά. II πρόλογος 6, II 1. 2. larsen, ε. ά. 

σ. 468-469, πρβ. κ. ZEISSIG, Die Rinderzucht im alten 
Griechenland, Giessen 1934 (diss ), a. 28. phieippson- 

kirsten, έ. ά. II, σ. 253.
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γαιοκτήμονες, οί συνηπειρώται, ώς ιούς ονομάζει ό συγγραφεΰς, άνδρες εύποροι, 
προερχόμενοι κυρίως έκ τής τάξεως των ιππέων καί διαθέτοντες σημαντικά ποσά 
διά τάς εν Ήπείρω επιχειρήσεις των. Μεταξύ αυτών άναφέρονται ό L. Cossinius, 
ό Vaccius, ό Murrius Reatinus, ό G. Lucienus, ό Gn. Tremellius Scrofa, πιθανόν 
ό ίδιος ό Ούάρρων1 καί τέλος ό φίλος τού Κικέρωνος Τίτος Πομπώνιος’Αττικός.

Κατά τήν εικοσαετή παραμονήν του εις τήν Ελλάδα (88-68 π. X.) ό δρα
στήριος τραπεζίτης Τίτος Πομπώνιος ’Αττικός δεν άφωσιώθη μόνον εις τήν συμ- 
πλήρωσιν των σπουδών του έν Άθήναις, αλλά καί εις τήν αύξησιν τής περιου
σίας του, τήν οποίαν είχε φέρει έκ τής Ρώμης, έπιδοθείς προς τούτο εις διαφό
ρους επικερδείς επιχειρήσεις, μεταξύ τών οποίων άναφέρονται αί τραπεζιτικαί 
επιχειρήσεις, αι εκδόσεις παλαιών καί συγχρόνων συγγραφέων, ώς καί ή αγορά 
προσοδοφόρων κτημάτων έν Ήπείρορ κατά τό έ'τος 68 π. X.1 2

Έκ τής αλληλογραφίας τού Κικέρωνος, ή οποία αποτελεί τήν κυρίαν πηγήν 
μας περί τής έν Έλλάδι δράσεως τού ’Αττικού, γνωρίζομεν τό όνομα ενός έκ τών 
έν Ήπείρω κτημάτων τού’Αττικού3. Έξ αυτής έπίσης πληροφορούμενα ότι μετά 
τό έτος 68 ό ’Αττικός εύρίσκετο άλλοτε μεν εις Βουθρωτόν, άλλοτε δε είς τάς 
’Αθήνας ή τήν Ρώμην4 * καί ότι, άν καί έπανειλημμένως είχε προσκληθή ό Κι- 
κέρων νά έπισκεφθή τά έν Ήπείρω κτήματα τού ’Αττικού, ένεκα διαφόρων λό
γων, δεν ήδυνήθη νά τό πράξη λ

Πού ακριβώς εύρίσκοντο τά κτήματα ταύτα τού ’Αττικού, δεν γνωρίζομεν, 
έκ τού Κικέρωνος όμως καθίσταται φανερόν ότι άλλα μεν έξ αυτών ήσαν πλη
σίον τού Βουθρωτού, απέναντι τού βορείου τμήματος τής Κέρκυρας, άλλα δε νο- 
τιώτερον παρά τάς έκβολάς τού ποταμού Θυάμιδος6, ό όποιος άπετέλει τό σύνο- 
ρον μεταξύ τής Θεσπρωτίας καί τής Κεστρίνης 7.

1 Τά κτήματα τοϋ Ούάρρωνος εύρίσκοντο κατά πα- 
σαν πιθανότητα είς τήν ’Ιλλυρίαν, πρβ. varro έ. ά. 
II 10. 7-9.

2 cicero Epist. ad Atticum I 5. 7. Cornelius 

nepo Atticus 4, 3. Περί τής έν γένει δράσεως τοΰ 
’Αττικού, ίδέ R. FECER είς RE Suppl. VIII, 1956, 
στ. 503 -526 (έν λ Pomponius, άρ. 102). Περί τού χρό
νου αγοράς τών κτημάτων, πρβ. A. Wilson, Emigra
tion from Italy in the Republican Age, New York 
1966, σ. 93, σημ. 1.

3 Τούτο αλλαχού μέν ονομάζει ό ΚΙΚΕΡΩΝ Άμαλ- 
θεϊον (ad Atticum I 16. 15 καί 18, de legibusll3. 7), 
αλλαχού δέ ’Αμάλθειαν (ad Atticum I 13. 1, II 1. 2, 
7. 5, 20. 2), έκ τού έν αΰτφ ναΐσκου τής Άμαλθείας, 
τής γνωστής έκ τής μυθολογίας Κρητικής αίγός, ή ό
ποια έξέθρεψε τόν Δία. Έκ τοΰ ΟΥΑΡΡΩΝΟΣ (έ, ά. II 
2. 1) γνωρίζομεν δύο ακόμη ονόματα ’Ηπειρωτικών 
κτημάτων, τά Περγαμίς καί Μάλεδος, άλλων έν Ήπεί- 
ρω Ρωμαίων γαιοκτημόνων. ΙΙερί τού κτήματος τούτου 
τού ’Αττικού, ίδέ καί L- ugolini, Butrinto, Roma 

1937, σ. 90-91.
4 Πρβ. R. FEGER, έ. ά. στ. 507, ένθα ίδέ καί τάς

σχετικός πηγάς.

5 ad Atticum III 7. 1, 19. 1 -2, 20. 1, 21. 1, 22. 5 
IX 12. 1, X 7. 3.

6 Διά τό Βουθρωτόν: ad Atticum IV 16. 1 καί 7, 

V 21. 3, XIV 20. 2. Διά τόν Θύαμιν : ad Atticum VII 
2. 3-4, de legibus II 3. 7. Ή διάκρισις αύτη τών 
κτημάτων τοΰ ’Αττικού είναι ΐδική μας" οί νεώτεροι 
ιστορικοί αναφέρουν απλώς οτι ταύτα εύρίσκοντο παρά 
τό Βουθρωτόν καί διερρέοντο υπό τοΰ Θυάμιδος (πρβ. 
ugolini, Butrinto, σ. 90. FEGER. έ. ά. στ. 506-507). 
’Επειδή όμως τό Βουθρωτόν σημαντικώς απέχει τών έκ- 
βολών τοΰ Θυάμιδος, είναι, νομίζομεν, λίαν πιθανόν ότι 
άλλα μέν τούτων ήσαν παρά τό Βουθρωτόν, άλλα δέ 
παρά τάς έκβολάς τοΰ Θ· άμιδος. ’’Αξιόν παρατηρήσεως 
είναι ότι είς τό Βουθρωτόν άπαντα τό δνομα Τίτος 
Πομπώνιος, τό όποιον προφανώς οφείλεται είς τόν Τί
τον Πομπώνιον ’Αττικόν, πρβ. L. UGOLINI, Albania 

Antica, III, L’Acropoli di Butrinto, Roma 1942, 
σ. 210, άρ. 5 (Τίτος Πομπώνιος’Αλκαίος), σ. 223, άρ. C 
(Τ. Pomponius Lupercus). Οδτοι είτε θά ήσαν απε
λεύθεροι τοΰ ’Αττικού είτε θά έλαβον παρ’ αυτού τήν 
Ρωμαϊκήν πολιτείαν.

7 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ I 46. 4, πρβ. ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ 1 11. 2.
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Ή περιοχή αΰιη ευρισκόμενη μακράν των πολεμικών επιχειρήσεων παρου- 
σιάζετο λίαν ασφαλής δι’ επωφελή τοποίίέτησιν χρημάτων. Άφ’ ετέρου ή θέσις 
των κτημάτων πλησίον τοΰ Βουθρωτοΰ καθίστα εΰχερή τήν μεταφοράν των προϊ
όντων, καθ’ όσον το Βουθρωτόν έ'κειτο επί τής θαλασσίας όδοΰ τής άγοτϊσης 
προς τήν ’Ιταλίαν \ Ός προϊόντα δε τής περιοχής άναφέρονται τά έκλεκτά ’Ηπει
ρωτικά μήλα1 2, τά λαχανικά, τά όσπρια3 και οί οίνοι4 5, ενώ εξ άλλου ή νομή 
ίππων, προβάτων καϊ βοών, όπως είς τάς λοιπάς περιοχάς τής Ηπείρου οΰτω καί 
ενταύθα άπέβαινε λίαν προσοδοφόρος. Πράγματι δε αί μεγάλαι άγέλαι ίππων καί 
βοών άπετέλουν τήν κυρίαν πηγήν πλούτου τοΰ δραστήριου τραπεζίτου ’, ό όποιος 
εμφανίζεται άριστα ενημερωμένος καί είς ζητήματα άφορώντα είς τήν καλλιέρ
γειαν τών αγρών καί τήν όργάνωσιν τής κτηνοτροφίας 6.

Είς τήν αλληλογραφίαν τοΰ Κικέρωνος άναφέρεται βεβαίως μόνον ό ’Αττι
κός ώς κατέχων κτήματα εν Ήπείρφ, είναι όμως λίαν πιθανόν ότι καί οί πλεΐ- 
στοι τών Ρωμαίων, οί όποιοι συνεχώς έταξίδευον μεταξύ ’Ιταλίας καί ’Ηπείρου 
καί τούς οποίους ονομάζει ό Κικέρων Epirotiei homines 7, ήσαν επίσης γαιοκτή
μονες ’Ηπειρωτικών γαιών8 *.

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

Κατά τήν εποχήν ταΰτην ή ’Ήπειρος ύπήρξεν έπανειλημμένως θέατρον επι
χειρήσεων τών Ρωμαίων στρατηγών, οί όποιοι όρμώμενοι εξ αυτής έπεχείρουν νά 
άποσπάσουν τάς άνατολικάς επαρχίας τοΰ Ρωμαϊκού κράτους άπό τούς άντιπά- 
λους των ή νά άνακαταλάβουν τήν ’Ιταλίαν.

Οΰτω κατά τον μεταξύ Καίσαρος καί Πομπηίου αγώνα σκληραί μάχαι συν- 
ήφθησαν είς τήν βόρειον ’Ήπειρον, ιδία παρά τό Δυρράχιον, κατά τάς όποιας 
νικητής άνεδείχθη ό Πομπήιος3.

Παρά ταΰτα οΰτος δεν ήδυνήθη νά έκμεταλλευθή τήν νίκην του. Οί Ήπειρώται 
έκλινον αναφανδόν υπέρ τοΰ Καίσαρος, κατ’ άντίθεσιν προς τούς περισσοτέρους 
Έλληνας, οί όποιοι ύπεστήριζον τον Πομπήιον, είς τήν αιτίαν δε ταΰτην θά πρέ- 
πει, νομίζομεν, νά άποδοθή ή ταχεία παράδοσις τών πόλεων ’Απολλωνίας, Ώρικοΰ, 
Βυλλίδος καί Άμαντίας, αί όποΐαι προθύμως προσεχώρησαν είς τον Καίσαρα10.

1 Τό Βουθρωτόν ήχο έκτισμένον επί χερσονήσου κεί
μενης είς τό στόμιον τοΰ Πηλώδους καλούμενου λιμέ- 
νος, ΣΤΡΑΒΩΝ VII 7. 5, σ. 324,

2 plinius Ν.Η. XV 61.
3 Φύλαρχος παρ’ ΑΘΗΝΑ1Ω III 73Β, πρβ. ρηι- 

i.ippson - KIRSTEN, ε. ά. II, σ. 253 μετά τής σημ. 45
4 peinids Ν.Η. XIV 76.
5 CORNELIUS NEPOS, Atticus 14, 3, πρβ. varro ε.ά

II 5. 18, ό όποιος αναφέρει ότι ό ’Αττικός είχεν
120 άγέλας.

6 varro έ.ά. II 1. 25, 2. 2, 3. 3, 9. 1, 10. 10-11.
7 ad Atticum I 13. 1.
8 ToioOxot π. χ. ήσαν ό Numerius Numestius, κο

μιστής επιστολής τοΰ Άττικοϋ πρός τόν Κικέρωνα fad
Atticum II 20. 1, πρβ. II 22. 7), δ όποιος τοΰ παρέ-

δωκεν επίσης επιστολήν διά τόν ’Αττικόν (αυτόθι II 
24. 1), καθώς καί ό L. Lucceius, ό όποιος κατά τό 
έτος 58 π. X. περιήλθεν είς δίκην πρός τούς κατοίκους 
τής Βυλλίδος (ad Familiares XIII 42), ενεκα ίσως κτη
ματικών διαφορών, ώς καί πλεϊστοι άλλοι.

9 caesar de bello civili III 64. 68-71. ΑΠΠΙΑ- 

NOY ’Εμφυλίων II 61-62. Εις τό Δυρράχιον είχε συγ
κεντρώσει ό Πομπήιος χρήματα, όπλα καί τρόφιμα, 
CAESAR, ε. ά. III 44. ΑΠΠΙΑΝΟΣ, ε. ά. II 64, πρβ· 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Κάτων ό νεώτερος 55.
10 caesar, ε. ά. III 11-12, πρβ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 

Καΐσαρ 37. Πομπήιος 65. ΔΙΩΝΑ ΚΑΣΣΙΟΝ ΧΙΑ 44-45. 
Αί συμπάθειαι τών 'Ελλήνων έστρέφοντο πρός τόν 
Πομπήιον, πρβ. G. hertzberg, ε. ά· I, σ. 563. Πλή ν 
τών Ήπειρωτών άναφέρονται καί οί Θεσσαλοί ώς σύμ-
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"Οθεν ήναγκάσθη ό Πομπήιος νά εγκατάλειψη τήν ’Ήπειρον και νά ακό
λουθή ση τον Καίσαρα, ό όποιος διά τής ’Ηπείρου καί τής Άθαμανίας έβάδισε 
προς τήν Θεσσαλίαν1, εμπιστευτείς τήν φύλαξιν τών εν Δυρραχίω χρημάτων καί 
των όπλων του είς Κάτοινα τον νεώτερον2.

Κατά τάς επιχειρήσεις ταύτας ποικιλοτρόπως έδοκιμάσθη ή ’Ήπειρος, ιδία 
δε αί παράλιαι πόλεις αυτής, όπου διεξήχθησαν αί μάχαι. Επειδή δέ άμφότεροι 
οί αντίπαλοι ύπέμερον εκ τής έλλείψεως τροφίμων3, βαρύταται επιτάξεις έπεβλή- 
θησαν είς τούς κατοίκους τών πέριξ περιοχών4. Έπί πλέον δέ ΰπεχρεώθη ή 
’Ήπειρος, ώς καί αί λοιπαί Έλληνικαί χώραι5, τάς οποίας κατεΐχεν ό Πομπήιος, 
νά συνεισφέρουν είς αυτόν άνδρας, χρήματα καί πλοία. Άλλ’ οί έξ Ηπείρου καί 
Αιτωλίας στρατιώται τοϋ Πομπηίου έγκατέλειψαν όμαδικώς τον στρατηγόν, όταν 
έπληροφορήθησαν ότι αί πόλεις των κατελήφθησαν υπό τοϋ Καίσαρος6.

Ή μάχη τών Φαρσάλων (48 π. X.) έ'θεσε τέρμα είς τον αγώνα τών αντι
πάλων, ή δ’ έν συνεχεία δολοφονία τοϋ Πομπηίου παρά τό Πηλοΰσιον τής Αί- 
γύπτου έπεσφράγισε τήν οριστικήν πλέον νίκην τοϋ Καίσαρος.

Έκ τών πρώτων μελημάτων τοϋ δικτάτωρος ύπήρξεν ή ΐδρυσις αποικιών είς 
τήν ’Ανατολήν καί τήν Δύσιν προς έγκατάστασιν άκτημόνων πολιτών καί παλαι
μάχων στρατιωτών του7, συγχρόνως δέ προς ένίσχυσιν τοϋ πληθυσμού τών χω
ρών εκείνων τοϋ Ρωμαϊκοϋ Κράτους, αί όποϊαι είχον δοκιμασθή έκ τών πολέ
μων8. Μεταξύ δέ τών χωρών τούτων τοϋ Ρωμαϊκοϋ Κράτους ήτο βεβαίως καί ή 
"Ηπειρος, τής όποιας μεγάλαι περιοχαί είχον παραμείνει ακατοίκητοι από τής 
εποχής τοϋ Αιμίλιου Παύλου, είχε δέ μεγάλως δοκιμασϋή κατά τον τε?^ευταΐον 
πόλεμον, ώς θά είχεν άλλωστε τήν εύκαιρίαν καί ό ’ίδιος ό Καΐσαρ νά διαπι- 
στώση κατά τήν διεξαγωγήν τοϋ εναντίον τοϋ Πομπηίου πολέμου.

Ή παροϋσα βεβαίως κατάστασις ιών πηγών δέν μάς επιτρέπει νά άποδώ- 
σωμεν είς τον Καίσαρα, εί μή μόνον τήν ϊδρυσιν τής αποικίας τοϋ Βουθρωτοϋ, 
δυνατόν όμως καί άλλαι, ώς ή Βυλλίς9, νά οφείλουν τήν ϊδρυσίν των είς τον 
δικτάτωρα. Διά λόγους, τούς όποιους άγνοοϋμεν10, συμπεριεφέρθη ό Καΐσαρ λίαν

μαχοι τοϋ Καίσαρος, όστις διά τοϋτο άφήκεν αυτούς 
ελευθέρους, ΑΠΠΙΑΝΟΥ ’Εμφυλίων II 88, πρβ. ΠΛΟΥ

ΤΑΡΧΟΥ Καΐσαρ 48.
1 CAESAR έ. ά. III 78, πρβ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Πομ- 

πήιος 66.
2 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Κάτων ό νεώτερος 55, πρβ. ΠΛΟΥΤ. 

Πομπήιος 67. Ό Μ. Porcius Cato Uticensis ήτο πε
ρίφημος διά ιήν ακεραιότητά του, Valerius Maximus 

IV 3. 2. Περί Κάτωνος, ίδέ brodghton, ε. ά. II, 
σ. 198. w. gross είς Κ.Ε XXII, 1953, σ. 168-213 
έν λ. Porcius, άρ. 16.

3 Caesar ε. ά· III 48 καί 58. peinius Ν Η. XIX 

144. Περί τής chara, έκ τής ρίζης τής οποίας κατεσκεύ- 
αζον οί στρατιώται τοΰ Καίσαρος άρτον, ίδέ heuzey, 

Les operations militaires de Cesar etudiees par la 
mission de Macedoine, Paris 1876, σ. 79-80, πρβ. 
CAESAR έ. ά. Ill 48. ΑΠΠΙΑΝΟΝ έ· ά. II 61.

4 Caesar ε. ά. III 5. 40, 42, 44, πρβ. ΑΙΩΝΑ ΚΑΣ- 
ΣΙΟΝ XLII 12. 1.

5 caesar έ. ά. III 3-4.
6 Αυτόθι III 61.
7 Περί τοϋ άποικιστικοϋ προγράμματος τοΰ Καίσα

ρος, ίδέ J. carcopino, Histoire Romaine, Paris 1950, 

σ. 1026 - 1027 (είς τήν σειράν G. gi.otz, II 2).

8 Αί περιπτώσεις τής Καρχηδόνος καί τής Κόριν
θου, τάς όποιας έπανίδρυσεν, άρκοϋν, νομίξομεν, πρός 
άπόδειξιν τούτου, πρβ. ΤΗ. MOMMSEN, Romische Ge- 
schichte, Berlin 1889, III 8, σ. 555.

9 pr.iNius, N.H. IV 35: coloniae Bullidenses et...
10 Ό zumpt (Comment. Epigr. I, σ. 318) υποθέτει

ότι ή proscriptio τοϋ ager Buthrotorum άφείλετο είς 
τό ότι οί κάτοικοι τοϋ Βουθρωτοϋ είχον έγκαταλείψει 
ιόν Καίσαρα κατά τήν διάρκειαν τοϋ έμφυλίου πο
λέμου.
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αΰστηρώς προς τούς κατοίκους τού Βουθρωτοϋ, εις τούς οποίους, άφοϋ έπέβα?.ε 
βαρεΐαν συνεισφοράν, ήθέλησεν επί πλέον νά δήμευσή καί τούς αγρούς, έγκαθιστών 
εις αυτούς Ρωμαίους άποίκους1. Είχον δε ήδη έπιλεγή οί άποικοι καί ήτοιμά- 
ζοντο νά αναχωρήσουν έκ τής Ρώμης, οπότε έπληροψορήθη τό γεγονός ό Τίτος 
ΓΙομπώνιος ’Αττικός, τού οποίου ούτω τα κτήματα διέτρεχον άμεσον κίνδυνον δη- 
μεύσεως. "Οθεν κατέβαλεν εις τό δημόσιον ταμεΐον μέρος τής έπιβληθείσης εις 
τό Βουθρωτόν συνεισφοράς καί επέτυχε παρά τού Καίσαρος όπως κατευ'θυν'θοϋν 
εις άλλην περιοχήν τής Ηπείρου οί άποστελλόμενοι άποικοι. Ή δολοφονία τοϋ 
Καίσαρος ύπήρξεν αιτία νά άκυρωθή ή ληφθεΐσα περί τού Βουθρωτού άπόφασις, 
ή δε ανησυχία τού ’Αττικού έτι μάλλον έπηυξήθη, καθ’ όσον είχον εν τώ με
ταξύ όρισθη οί triumviri agris dandis assignandis προς διανομήν τοϋ ager Bu- 
throtorum εις τούς άποίκους. "Οθεν έγραψεν εις τούς εν Ρώμη φίλους του νά 
ενεργήσουν σχετικώς, αί δε τελευταΐαι έπιστολαί τοϋ Κικέρωνος αναφέρουν τά 
διαβήματα, εις τά όποια προέβη ό επιφανής ρήτωρ, όπως διατηρήση ό ’Αττικός 
τά εν Βουθρωτώ κτήματά του1 2 3. Φαίνεται ότι ή ύπόΦεσις δεν είχε διευθετηθή 
κατά τήν εποχήν τού θανάτου τοϋ Κικέρωνος (7 Δεκεμβρίου τοϋ 43 π. X.), άγνο- 
ούμεν δε πώς έρρυθμίσθη τελικώς τό ζήτημα. Αί καλαί πάντως σχέσεις, τάς 
όποιας διετήρησεν ό ’Αττικός μετά τού ’Αντωνίου κατ’ άρχάς καί τοϋ Αύγου
στου άργότερον,, επιτρέπουν εις ημάς νά ύποθέσωμεν ότι επέτυχε τελικώς οΰτος 
νά έξασφαλίση τήν έλευθέραν διακατοχήν τών κτημάτων του4.

’Ανήκε δε ή ’Ήπειρος κατά τήν εποχήν ταΰτην είς τήν Άχαΐαν5, τήν οποίαν 
κατά πάσαν πιθανότητα κατέστησεν ό Καϊσαρ επαρχίαν αυτοτελή, άποσπάσας αυ
τήν άπό τής Μακεδονίας καί άποστείλας διοικητήν αυτής κατά τό έτος 46 π. X. 
τον ανθύπατον Ser. Sulpieius Ruins6. Εις τήν Άχαΐαν δέ πλήν τής Ηπείρου 
άναφέρεται ότι άνήκον ή Σπάρτη, ή Σικυών, αί Θεσπιαί, αί Πάτραι καί ή 
Ήλις, ενώ ή Θεσσαλία, ή οποία είχε συμμαχήσει μετ’ αύτοΰ, καί αί Άθήναι 
άφέθησαν ελεύθεροι7.

Ή δολοφονία τοϋ ’Ιουλίου Καίσαρος κατά τάς είδούς τοϋ Μαρτίου τοϋ 
έτους 44 π. X. έρριψε τό Ρωμαϊκόν κράτος είς νέαν δοκιμασίαν καί προεκάλεσε 
τήν έκρηξιν νέου εμφυλίου πολέμου.

Καί κατά τον πόλεμον τούτον μάχαι συνήφθησαν είς τήν ’Ήπειρον μεταξύ 
τών άνδρών τής Β' Τριανδρίας καί τών δημοκρατικών, τών όποιων ήγοΰντο

1 CICERO ad Atticuni XVI 16. 4.
2 Αυτόθι XVI 16a (’Ιούλιος τοΰ 44 π. X.).

3 corneeius nepos Atticus 19, 4-20, 2, πρβ. 

κ feger, ε. ά. σι. 515.

4 Τό Βουθρωτόν έν τούτοις άναφέρεται άργότερον 

ώς Ρωμαϊκή αποικία, ΣΤΡΑΒΩΝ VII 7. 5, σ. 324: Βου- 
Ορωτόν... εποίκους εχον Ρωμαίους. PLINIUS Ν.Η. IV4 : 

oolonia Buthrotum βλ. UGOI.INI, Albania Antica III, 

σ. 209 : [Ή Βουθρίωτιωκ \κ\ολωνεία, πρβ. σ. 255 - 259, 

ένθα αί σχετικά! φιλολογικά! πηγαί.

5 cicero ad Familiares XIII 18. 2. Ότι ή "Ηπει
ρος άνήκεν είς τήν Άχαΐαν, συνάγομεν έκ τής παρα-

κλήσεως τοΰ Κικέρωνος πρός τόν Ser. Sulpieius Ru
fus, διοικητήν τής Άχαΐας, όπως βοηΟ-ήσν) τόν φίλον 
του ’Αττικόν in Epiroticis reliquisque rebus.

6 CICERO ad Fatnil. VI 6. 10: Brutum Oalliae prae- 
feoit (Caesar), Sulpicium Graeciae. IV 4. 2 : Achaioum 
nefjotium..., πρβ. accame, έ. ά. στ. 106.

7 Πρβ. accame, έ· ά. σ. 105-106, ένθα καί αί 
σχετικά! άρχαϊαι μαρτυρίαι. Τάς Πάτρας δέν άναφέ- 
ρει ό accame, είναι όμως φανερόν έκ τοΰ Κικέρω- 
νος (ad Famil. XIII 17. 1, 19. 1, 20) οτι καί αί Πά- 
τραι άνήκον είς τήν νέαν έπαρχίαν. Περ! Θεσσαλίας, 
ίδέ καί σ. 114, σημ. 10 άνωτέρω.
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ό Βρούτος καί ό Κάσσιος. Είς τήν "Ηπειρον δέ, κατεχομένην ήδη κατά το με- 
γαλΰτερον μέρος υπό των δημοκρατικών, άπεστάλη τό 44 π. X. ό Γάιος ’Αντώ
νιος, ό αδελφός τοϋ Μάρκου ’Αντωνίου, δπως καταλάβη τάς πόλεις ’Απολλωνίαν 
καί Δυρράχιον, ακολούθως δέ μεταβή είς τήν Μακεδονίαν, τής οποίας τήν διοί- 
κησιν είχε παραχωρήσει είς αυτόν ή Σύγκλητος. Είς τήν προσπάθειαν του όμως 
ταύτην άπέτυχε, καθ’ όσον έ'σπευσεν αμέσως κατ’ αυτού ό Βρούτος, ό όποιος 
τον ύπεχρέωσε να καταλίπη τήν ’Απολλωνίαν, τήν οποίαν εν τφ μεταξύ είχε κα
ταλάβει, να βαδίση δέ προς Νότον κατά τού Βουθρωτού. Οί δύο αντίπαλοι συνε
πλάκησαν πλησίον τής Βυλλίδος, νικητής δέ άνεδείχθη ό Βρούτος, είς τον όποιον 
καί παρεδόθη ό ’Αντώνιος μετά τού στρατού του. Διά τής νίκης δέ ταύτης έξη- 
σφάλισεν ό Βρούτος τήν κατοχήν ολοκλήρου τής ’Ηπείρου ’.

Είς τήν "Ηπειρον δέ, επειδή έγειτνίαζε προς τήν ’Ιταλίαν, είχον καταφύγει 
πλεΐστοι Ρωμαίοι πολΐται, οί όποιοι είχον προγραφή υπό τής Τριανδρίας. Ό 
αριθμός δέ τούτων ή το τοσοΰτον μέγας, ώστε κατά τό φθινόπωρον τού έτους 
43 π. X. άφιχθείς είς αυτήν ό Σέξτος Πομπήιος, ό υιός τού Γναίου Πομπηίου, 
προέβη είς στρατολογίαν τούτων, ώς καί τών έκεΐσε δραπετευσάντων δούλων. Έξ 
’Ηπείρου δέ όρμώμενος έλυμαίνετο τά παράλια τής Μεσογείου καί, καταλαβών 
τήν Μεσσήνην, έγένετο εντός ολίγου κύριος ολοκλήρου τής Σικελίας1 2. Κατά τούς 
έπακολουθήσαντας δέ αγώνας τών άνδρών τής Β' Τριανδρίας εναντίον τού Σέξ- 
του Πομπηίου βαρύταται επιτάξεις έπεβλήθησαν είς τάς πόλεις τής Άχαΐας, πριν 
ή αύται παραχωρηθούν, συμφώνως προς τήν συνθήκην τού Μισηνού (άνοιξις 
τού 39 π. X.), είς τον ΓΙομπήιον3.

Ή ήττα τών δημοκρατικών κατά τον ’Οκτώβριον τού 42 π. X. παρά τούς 
Φιλίππους τής Μακεδονίας καί ό έν συνεχεία θάνατος τού Βρούτου έσήμανε τό 
τέλος τής Ρωμαϊκής δημοκρατίας. Μεταξύ εκείνων οί όποιοι παρέμειναν μέχρι τέ
λους πιστοί είς τον Βρούτον ήτο καί ό Στράτων ό Ήπειρώτης, γνωστός ρήτωρ τών 
χρόνων εκείνων καί προσφυής φίλος τού Βρούτου. Ούτος έπανειλημμένως δια- 
ταχθείς υπό τού Βρούτου ύπεχρεώίίη άκων νά έμπήξη ταΐς λαγόσι τον Βρούτου το 
ξίφος ύπείκων ες τά έσχατα προστάγματα τού ήττηθέντος αρχηγού του4.

Άλλ’ ήδη έμελλε νά κριθή τό τρίτον ή τύχη τού Ρωμαϊκού κόσμου είς τήν 
Ελλάδα, όπου ό Μάρκος ’Αντώνιος συνήθροιζε τεράστιας πεζικάς, ίππικάς καί 
ναυτικάς δυνάμεις εναντίον τού Όκταβιανού.

Ή Ελλάς σχεδόν όλη, εκτός τών Λακεδαιμονίων5, έτάχθη παρά τό πλευ-
1 cicero Philippica III 26. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Βροΰ 

τος 25-26. αππιανου Εμφυλίων III 79. διών κας- 

ΣΙΟΣ XLVII 21-22. Περί τοΰ Γαΐου ’Αντωνίου, ίδέ 
ki.Ebs, RE I, 1894, στ. 2582-2584 έν λ. Antonius, 
άρ. 20.

2 i.ivius Epitomae CXXIII. Περί τοΰ Σέξτου Πομ
πηίου, ίδέ fr. miltner, RE XXI, 1952, στ. 2213- 

2250 έν λ. Pompeius, άρ. 33.

3 ΑΠΠΙΑΝΟΥ Εμφυλίων V 77. ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ

XLVIII 39. ζωναρας X 23, πρβ. rostovtzeff, ε. ά.

σ. 1013 μετά τής σημ. 127. Περί τής συνθήκης τοϋ

Μισηνοϋ, πρβ. MH.TNER, έ. ά. σ. 2225-2228.
4 ΑΠΠΙΑΝΟΥ Εμφυλίων IV 131. Περί τοΰ Στρα

τιό νος (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Βρούτος 52), ίδέ munzER, RE 
IV A, 1931, στ. 315 έν λ. Στράτων, άρ. 16. Ό Στρά
των άργότερον έτυχε συγγνώμης παρά τοΰ Αύγουστου 
καί συνεπολεμησε μετ’ αύτοΰ παρά τό "Ακτιον (ΠΛΟΥ

ΤΑΡΧΟΣ αυτόθι 53).
5 ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ L 6. 5. ΣΤΡΑΒΩΝ VII 7. 6. σ. 325. 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ IV 31. 1 - 2, πρβ. V. gardthausen, Au- 
gustus und seine Zeit, Leipzig 1891, τ. I, σ. 366.
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ρόν τού ’Αντωνίου, ό όποιος προς έπάνδρωσιν των 500 πλοίων του ύπεχρεώθη 
νά στρατολογήση έκ τής πολλά δή τλάοης 'Ελλάδος οδοιπόρους, όνηλάτας, ϋεριοτάς, 
εφήβους’ και νά έπιβάλη είς τάς Έλληνικάς πόλεις χρημάτων εισφοράς και τροφί
μων επιτάξεις προς συντήρησιν τοϋ πολυαρίθμου στρατού καί τοΰ στόλου του".

Μεταξύ των περιοχών τής Ελλάδος, αί όποΐαι έπληγησαν βαρύτατα έκ των 
μέτρων τούτων, ήτο βεβαίως καί ή ’Ήπειρος, είς τά παράλια τής όποιας εΐχε δια
χειμάσει κατά τον χειμώνα τοΰ έ'τους 32 π. X. ό στόλος τοΰ ’Αντωνίου, τοΰ 
οποίου αί δυνάμεις άνερχόμεναι είς 100.000 πεζών καί 12.000 ιππέων συνήχθη- 
σαν είς την ’Ακαρνανίαν3. Μετ’ ολίγον δε καταπλεύσας καί ό Όκταβιανός έκ 
Βρινδησίου κατέλαβε τον Γλυκύν λεγόμενον λιμένα, παρά την Τορύνην τής ’Ηπεί
ρου, καί έστρατοπέδευσε μετά τών άνδρών του, άνερχομένων είς 80.000 πεζών 
καί 12.000 ιππέων, έπί τών υψωμάτων τής στενής χερσονήσου, ή οποία χωρίζει 
τον Άμβρακικόν κόλπον άπό τοΰ Ίονίου πελάγους, ένφ ό στόλος του άποτελού
μενος έκ 250 πλοίων ήγκυροβόλει έντός τών δύο λιμένων τής χερσονήσου ταύτης 
τών ευρισκομένων προς την πλευράν τοΰ Ίονίου πελάγους, έκ τών οποίων ό μεν 
εις, Κόμαρος κα?ιθύμενος, άπεϊχε περί τούς 60 σταδίους άπό τοΰ στρατοπέδου, ό 
δέ άλλος περί τούς 124.

Ή 2α Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 31 π. X. έθεσε τέρμα είς την μακράν περίο
δον τών έμφυλίων πολέμων παραδώσασα τό αχανές Ρωμαϊκόν κράτος είς την 
έξουσίαν τοΰ Όκταβιανοΰ.

Ή Ελλάς, έξηντλημένη ήδη έκ τών συνεχών πολέμων καί τών έπιτάξεων, 
άνέμενε τώρα την λήψιν συντόνων μέτρων έκ μέρους τοΰ νικητοΰ. Τών έλπίόων
δέ τούτων δέν διεψεύσθησαν οί Έλληνες, καθ’ όσον ό Αύγουστος αμέσως μετά 
την ναυμαχίαν τοΰ Άκτίου διέταξεν, όπως διανεμηθή είς τάς πόλεις ό ύπολει- 
φθείς έκ τοΰ πολέμου σίτος3. Παρά ταΰτα ό Όκταβιανός δέν έλησμόνησεν ότι 
ή Ελλάς είχε συμμαχήσει μετά τοΰ αντιπάλου του. Τοΰτο τουλάχιστον μαρτυρεί 
ή εύνοια, την όποιαν έπέδειξε προς τούς συμπολεμήσαντας μετ’ αυτού Λακεδαι
μονίουςβ, ώς καί ή έπιβολή νέων έπιτάξεων είς τάς πόλεις τής Ελλάδος, αί 
όποΐαι εΐχον ευνοήσει τον ’Αντώνιον7.

Υπήρξε πράγματι ατυχία διά την Ελλάδα τό γεγονός ότι είχε ταχθή παρά 
τό πλευρόν τών ήττημένων καί κατά τούς τρεις τελευταίους πολέμους8!

Την ’Ήπειρον έν τούτοις, είς τά παράλια τής όποιας έκέρδισε την περιφανή 
νίκην του, δλως ιδιαιτέρως ηύνόησεν ό Αύγουστος. Ή ΐδρυσις πράγματι τής Νίκο

ι ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ’Αντώνιος 62. 1, πρβ. ΔΙΩΝΑ ΚΑΣ- 

ΣΙΟΝ L 11. 2. orosius VI 19. 5.
2 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ’Αντώνιος 68, 7-8, πρβ. διωνα κας- 

ΣΙΟΝ L 6. 2. Περί τών επιτάξεων τοΰ ’Αντωνίου, Ιδέ 
rostovtzeff, ε. ά. σ. 1013 μετά τής σημ. 128.

3 Τάς δυνάμεις τών αντιπάλων δίδει ό ΠΛΟΥΤΑΡ

ΧΟΣ (’Αντώνιος 61), πρβ. rostovtzeff, ε. ά. 1013 
μετά τής σημ. 128.

4 ΣΤΡΑΒΩΝ VII 7. 5, σ. 324. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Άντο>- 
νιος 62, 4-6. ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ L 12.

5 Πλουτάρχου ’Αντώνιος 68, 6-7.
6 ΣΤΡΑΒΩΝ VII 7. 6, σ. 325. ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ IV 31. 

1-2. ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ IJV 7.
7 ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ LI 2, πρβ. LIV 7.
8 Διά τάς έπιβληδ-είσας εις τήν 'Ελλάδα επιτάξεις 

κατά τήν διάρκειαν τών έμφυλίων πολέμων, ώς καί 
τήν έξ αυτών προελάοιισαν οικονομικήν έξάντλησιν 
τής χώρας, πρβ. rostovtzeff, έ. ά. σ. 1016 καί 
σ. 1581, σημ. 129.
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πόλεως, χήν οποίαν έκόσμησε διά μεγαλοπρεπών μνημείων και έπροίκισε διά 
πλείστων προνομίων1, μαρτυρεί υπέρ πάν άλλο τήν εύνοιαν τοϋ νέου κοσμοκρά- 
τορος τής Ρώμης, ή όποια, άφοϋ προ 140 ετών κατέστρεψεν έκ θεμελίων τάς 
πόλεις τής Ηπείρου, παρείχε τώρα εις αυτήν τήν ίσχυράν της προστασίαν.

’Αλλά περ'ι τής Νικοπόλεως έπιφυ?ιασσόμεθα νά πραγματευθώμεν διεξοδικώς 
εις ειδικήν περ'ι αυτής μελέτην μας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ X. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ

1 στραβών VII 7. 6, σ. 325. suETONrus Augustus 18. διών καςςιος LI 1. παλατ. ανθ. VI 236. IX 553. 
παυσανίας V 23. 3, VII 18. 8-9, X 8. 3 - 5.
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