
AE 1933 Έκ τον άρχαιοτέρου ναοϋ τής Φιγαλείας 2d

είχε γραφή έπί στήλης ιδιαιτέρας, ιδρυμένης κάτω ώστε "να άναγινώσκεται. ’Έπειτα έδι- 
δάχθημεν έκ τής πλάνης του καί τής παραπομπής εις τό χωρίον τοΰ Αθηναίου, δτι εις τρεις 
περιπτώσεις άναφέρονται άσπίδες άναθηματικαί, τοποθετημένοι κατά την κορυφήν τοΰ 
άετοΰ: 1) έπ'ι τοΰ ανατολικού αετού τοΰ ’Ολυμπίου Διός με την κυρτήν έπιφάνειαν προς τά 
έξω υπό τήν έπίχρυσον Νίκην ως ακρωτήριου, 2) έπί τού θησαυρού τών Μεγαρέων 
(ΙΙαυσ. VI, 19, 13 . .. και άσπ'ις υπέρ τού αετού ...) και 3) έπί τοΰ μνημονευθέντος ’Αθη
ναίου τής Όρτυγίας.

Έν τέλει προτιμώμεν αντί άλλης άνακεφαλαιώσεως νά έξάρωμεν ολίγα καίρια σημεία 
έκ τής γενομένης έρεΰνης. Έκ τών πολυτίμων μικρών ευρημάτων τής άνασκαφής τού 1908 
έδιδάχθημεν τον αληθινόν τύπον τού αρχαίου πήλινου ακρωτηρίου με τό όργανικώς έκφυό- 
μενον καί άνάγλυπτον εΰμέγεθες πλαίσιον. Τό προβάλλον τούτο στεφάνωμα τού κυρίως 
μετώπου πρέπει νά άποδοθή καί εις τό έσφαλμένως συμπληρωθέν ακρωτήριου τού Ηραίου 
καί να θεωρηθή μόνιμον στοιχείον τού τύπου μέχρι τέλους. Ή τεχνική τελειότης τής όλης 
κεραμώσεως είναι διά πάσας τάς έποχάς ανυπέρβλητος. Αλλά τό υπέροχου καλλιτεχνικόν 
κατόρθωμα είναι ή διακόσμησις τού ακρωτηρίου με τήν έκλογήν τών έκφραστικωτέρων 
μέσων, τήν τοποθέτησιν εις τάς οικείας θέσεις καί τήν απλήν σύνταξίν των είς συγκεντρικούς 
έπαλλήλους ρόδακας. Μετά τήν βεβαίωσιν τού ένδοξου τούτου έργου τής λακωνικής κερα- 
μουργίας κατά τό τέλος τού 7ουαίώνος ακολουθούν δύο ιδιαιτέρως σημαντικά συμπεράσματα. 
"Οτι πρέπει νά άναθεωρήσωμεν ήν έ'χομεν ταπεινήν ιδέαν περί τών έξαφανισθέντων παλαιο- 
τέρων ξύλινων ναών καί δτι μερικός θολάς έντυπώσεις ημών έκ τών μικροτεχνημάτων καλόν 
είναι νά διασαφηνίζωμεν μέ τά έργα τής μεγάλης διακοσμητικής τέχνης, τής αρχιτεκτονικής.

Άθήναι- Θεσσαλονίκη 1934.
Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΤΗ. ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,

Δ. Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΜΠΗΪΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΟΣ (48 Π. X.)1
(ΓΝ. ΔΟΜΙΤίΟΣ ΚΑΛΒΙΝΟΣ ΚΑΙ Κ. ΚΑΙΚ. ΜΕΤΕΛΛΟΣ ΣΚΙΠΙΩΝ)

ΥΠΟ ΑΝΤ. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ

Τά εύρεθέντα έρείπια καί λοιπά ευρήματα έ'χουσι μέν πάντοτε αξίαν διά τήν αναγνώ
ρισήν τοΰ πολιτισμού τών αντιστοίχων χρόνων έν Μακεδονία, άφ’ου μάλιστα είνε έκ τών 
πρώτων άνακαλυπτομένων, άλλ υπάρχει βεβαία έλπίς, δτι καί αλλαχού πολλαχού θά εύρε- 
θώσιν δμοια καί θά δοθή οΰτω πολλάκις ευκαιρία προς μελέτην αυτών καθ’έκαστα. Δεν θά 
άμελήσωμεν δέ τό έργου τούτο ούδ’ ημείς.

1 Τά τρία προηγούμενα μέρη τής πραγματείας ταύτης έδημοσιεύάησαν έν ΑΕ 1932 σ. 48-133. Πρβλ. Ελληνικά Ζ ο. 37.
4
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26 ’Αντωνίου Δ. Κεραμοπούλλον ΑΕ 1933

Έξαιρέτως ενδιαφέρον δμως φαίνεται μοι εν τφ παρόντι τό γεγονός, ότι και αί κώμαι 
τής Μαγούλας- Έρατΰρας (ΑΕ 1932, 114 εξ.) καί ή πόλις τής Φλωρίνης (αύτ. 48 εξ.) έ'πα- 
θον πυρπόλησιν καί δεν άνεκτίσθησαν. Τούτο δέ άγει εις σπουδαία ιστορικά πορίσματα.

Ό χρόνος, καθ’όν έπαθον τούτο άμφότεροι ούτοι οί συνοικισμοί, φαάεται καί έκ πρώ
της όψεως ό αυτός διά την άκραν ομοιότητα τών ευρημάτων. Τό δηνάριον δέ τής Μαγούλας 
(όρα Άρχ. Δελτ. 1930- 1 παράρτ. σελ. 31 άριθ. 7, είκ. 1 πρβλ. δέ καί ΑΕ 1932, 119 εξ.) 
εντοπίζει χρονικώς τό συμβάν εντός τού πρώτου αίώνος προ Χριστού. Ό Λ. Ούαλέριος 
Φ>λάκκος, ό κόψας αυτό, άπέθανε φονευθείς κατά τάς άρχάς τού 85 π. X., αλλά τά δηνάρια 
αυτού ήδύναντο νά κυκλοφορώνται καθ’ άπαντα τον αιώνα τούτον, εί καί τούτο θά συνέβαι- 
νεν εν μείζονι βαθμφ εις τούς εγγυτέρους αύτφ χρόνους. Πεντήκοντα έ'τη εινε ή φυσικωτέρα 
χρονική έκτασις ζωής καί κυκλοφορίας, ήν δυνάμεθα νά χαρίσωμεν είς τό δηνάριον τούτο. 
Επομένως εύρισκόμεθα οΰτω εντός τού πρώτου ήμίσεος ή καί τι πλέον τού α' αί. π. X.

Άλλ’ εν τφ χρόνω τούτφ ή ισχύς τού Ρωμαϊκού κράτους ήγγυάτο πάσαν ασφάλειαν 
είς τάς υπηκόους χώρας. Τίς ήδύνατο εντός αυτών νά ταράξη την ήσυχίαν τών λαών καί νά 
λεηλατήση καί καύση πόλεις ή κώμας; Καί αν τοιούτόντι γεγονός συνέβαινε, ήτο δυνατόν 
νά παρέλθη τούτο άμνημόνευτον καί άγνωστον είς την τότε ιστορίαν, ότε καί Έ?ιληνες αλλά 
προ παντός Ρωμαίοι συγγραφείς καί πολιτικοί εδρών, ή δέ Ρωμαϊκή δημοκρατία είχεν ανοι
κτά εν τή Σύγκλητοι τά ζητήματα πάντα, άτε συνδεόμενα προς δρώντα εν τή πολιτεία πρό- 
σοιπα; Δέν πιστεύω λοιπόν, ότι Ίλλυριοι ή άλλοι ξένοι έπέδραμον είς τήν "Ανω Μακεδο
νίαν καί έπήνεγκον καταστροφάς (πρβλ. Παππαδάκιν Άθηνά 1913, 475).

Ούτε δέ έπανάστασίς τις έγένετο τών έντοπίων, ώστε νά έπέλθωσι συγκρούσεις προς 
τούς Ρωμαίους καί νά καταλήξωσιν είς καταστροφάς τοιαύτας. Μετά τήν έπανάστασιν τού 
Ψευδοφιλίππου Άνδρίσκου (148 π.Χ.) ή Μακεδονία έγένετο επαρχία ρωμαϊκή (Niese, Geseh. 
der griech. mid maked. Staaten III 332, 336. Βερτολίνη - Λάμπρου, Ρωμ. Τστ. I, 352) καί 
ήνέχθη τήν τύχην της. Διά τούτο δέ ταύτης «τά περί Λύγκον καί Πελαγονίαν καί Όρεστιάδα1 
καί Έλίμειαν τήν άνω Μακεδονίαν έκάλουν, οί ύ’ ύστερον καί έλευθέραν» (Στράβ. 7, 326). 
Έάν δώσωμεν τήν προσήκουσαν σημασίαν είς τον λεκτικόν τρόπον «τά περί» καί είς τήν 
γεωγραφίαν, θά περιλάβωμεν είς τήν «έλευθέραν» ταύτην ’Άνω Μακεδονίαν καί τήν περιο
χήν τής Έορδίας, ώστε έ'χομεν υπό τήν έννοιαν τής έλευθερίας ταύτης ολόκληρον τήν δυτι
κήν Μακεδονίαν1 2 * *. Τίνες είνε «οί ύστερον» καλονντες αυτήν «έλενΰ'έραν» καί πότε έζησαν,

1 Αϋτη ήτο έλευθέρα από τοΰ 196 π.Χ. Πολύβ. 18, 47, 6 : 
«Όρέστας... διά τό προσχωρήσαι στρίσι κατά πόλεμον αυτο
νόμους άφίεσαν» = Λίβ. 33, 34, 6: «quod pritni ab rege 
defecissent, suae leges reditae». πρβλ. Caes. bel. civ. Ill, 
34. Cic. de bar. resp. 35. Plin. 4,35. Άππιαν. έμφ. 2,88. 
Πλούτ. Καϊσ. 48. Drumann—Grobe, Gesch. Roms II, 451. 
Heuzey, Mission arched. 310 εξ. Mommsen-Marquardt 
γαλ. έκδ. τόμος 9 σ. 208 πρβλ. 230. Παππαδάκις, Άθηνά 
1913,469. Dessau, Gesch. der rom. Kaiserzeit 364. Beloch 
Griech. Gesch.5 Ill, I 473.

2 Οΰτω θά έννοή τήν «άνω Μακεδονίαν» (ό Θουκ. 2,99
λέγει τήν αντίθετον «κάτω Μακεδονίαν») καί ό Ηρόδοτος,
8,137 «έξ Άργεος εφυγον ές Ίλλυριούς τών Τημένου απο

γόνων τρεις αδελφοί, Γαυάνηςτε καί Άέροπος καί Περδίκ- 
κης, έκ δέ ’Ιλλυριών ύπερβαλόντες ές τήν άνω Μακεδονίην 
άπίκοντο ές Λεβαίην πόλιν». Περί τής πόλεως ταύτης έπι- 
θυμώ νά κάμω εύρύτερον γνωστήν γνώμην τινά, ήν πολλά- 
κις ήκουσα λεγομένην έν τή δυτική Μακεδονία· δτι δηλ. τό 
όνομα Λεβαίη έχει σχέσιν πρός τό Λεμπίνι ή Λιαμπίνι, όνομα 
παραποτάμου τοΰ Άλιάκμονος έρχομένου πρός αυτόν δυσ- 
μόθεν καί έκτεινομένου πρός βορράν τοΰ Λιαψιστιοϋ (νυν 
Νεάπολις Άνασελίτσης ή έπαρχίας Βοΐου). Ό παραπόταμος 
ούτος, όταν βρέχη, γίνεται λίαν ορμητικός καί αδιάβατος, 
ώς ό παρά τήν Λεβαίην άναφερόμενος υπό τοΰ Ηροδότου. 
Τήν γνώμην ταύτην διετύπωσε συντόμως έν τφ Λευκώματι 
τής βορείου Ελλάδος 1930 σ. 27 ό καθηγητής Κ. Άγγελής.
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ΓΡΕΒΕΝΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1933

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΈ9ΓΡΑΦΙ&Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΟΖΑΝΗ
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Είκ. 1. Χάρτης ΤΠ5 τέν ‘Αλιάκμονα δυτική Μακεδονία (Σέρβ»α, Κοζάνη, Σ»άτ»οτα, Βλάτα», Τοοτύλ», Γρεβενά). Δείκνυε» δπλ. μέρος τής Όρεοτίδος, τής Έλ.μείας κα» τής Έορδίας.
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AE 1933 27

δεικνύει ό Καΐσαρ de bello civili III, 34 «Macedoniam... ea parte, quae libera appellabatur» 
κατά τούς χρόνους αυτού, ήτοι κατά τον α προ Χριστού αΐ., όστις απασχολεί ημάς ενταύθα 
Επειδή δ’ακριβώς ήτο ειρηνική επαρχία καί δεν είχεν ανάγκην στρατιωτικής έπιτηρήσεως, 
ύπήχθη τφ 27 π.Χ. επί Αύγουστου είς τάς provincias consulares2. Ποιαν καί πόσην ελευθε
ρίαν είχον υπό τούς Ρωμαίους οί «ελεύθεροι» ούτοι Μακεδόνες, ήρεύνησε βραχέως διά τούς 
αύτοκρατορικούς κυρίως χρόνους ό Παππαδάκις ε. ά. 469 έξ. Κατά τον πρώτον π. X. αιώνα 
μανθάνομεν παρά τού Καίσαρος ε.ά. τόδε: «cujus provinciae (δηλ. τής Μακεδονίας) ab ea 
parte, quae libera appelabatur, Menedemus, princeps earum regionuui, missus legatus 
omnium suorum excelleus studium profitebatur». Ό Καΐσαρ ήτο κατά τον χειμώνα τού 
48 π.Χ. παρά τό Δυρράχιον, ότε ό Μενέδημος, «ήγεμών τούτων τών χωρών, σταλείς πρε
σβευτής προς τον Καίσαρα, ύπισχνεΐτο έξαίρετον τήν εύνοιαν πάντων τών εαυτού». Δεν 
λέγεται διά τούτων σαφώς, άν ό Μενέδημος ήτο εις τών ηγεμόνων ή ό μόνος ήγεμών τών 
χωρών τούτων. Διά νά σταλή πρεσβευτής, πρέπει νά μή ήτο κύριος πασών τών χωρών τής 
δυτικής Μακεδονίας, ή νά ήτο μέν τοιούτος, αλλά νά μή ειχεν απόλυτα δικαιώματα. ’Ονο
μάζει όμως πάντας τούς δυτικούς Μακεδόνας «suos» είτε ώς έντολοδότας αυτού είτε ώς 
υπηκόους. Ή αληθής λοιπόν σχέσις αύτού προς τάς χώρας καί προς τούς κατοίκους αυτής 
δεν διευκρινίζεται διά τών λόγων τού Καίσαρος, άλλ’ απαιτεί άλλα στοιχεία άποδείξεως 

Τόσην έ'χοντες γνώσιν τής πολιτικής καταστάσεως, άναζητούμεν τον λόγον τής συγ
χρόνου καταστροφής τών δύο Μακεδονικών κωμών καί τής πόλεως τής Φλωρίνης, γενομένης 
καθ’όν χρόνον έρράγη ή pax romana. Οΰτω δέ άγόμεθα είς τον εντεύθεν τού Άδρίου πόλε
μον μεταξύ Πομπηΐου καί Καίσαρος, ού τάς κυρίας γραμμάς θά έπαναλάβωμεν ενταύθα 
(πρβλ. Drumann-Groebe, Geseh. Roms II395,433,450 έξ. Ill 380 έξ. 426 έξ. 432 εξ. 741 εξ.).

"Ανασκαφα'ι και ερευναι έν zfj ’Ανω Μακεδονig.

ΠΩΣ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Ο ΚΑΪΣΑΡ 

(Πρβλ. τον χάρτην είκ. I).

Ό Πομπήϊος τή 4 Μαρτίου (κατά τό προϊουλιανόν ήμερο?ιόγιον) τού 49 π.Χ. πέμπει 
τό πλεΐστον τού στρατού του έκ Βρενδησίου είς τήν απέναντι ηπειρωτικήν ακτήν, τή δέ 17 
Μαρτίου απέρχεται έκεΐσε καί αυτός μετά 200 συγκ?ι,ητικών καί «πολλών ΰπατικών καί τού 
λοιπού στρατού, διαφεύγων τήν πολιορκίαν τού Καίσαρος. Έλθών εντεύθεν τού Άδρίου, 
στερεοί τήν εξουσίαν αύτού έν τε τή ’Ιλλυρία, τή Μακεδονία καί τή άλλη Έλλάδι, ένθα 
μεγάλως έτιμάτο διά τήν ,προτέραν αύτού δράσιν έν Ανατολή. Έγκαταστήσας τήν Σύγκλη-

Άλλ’ έν τφ Ήμερολογ. τής βορείου Ελλάδος έν Κοζάνη 
1932 σ. 142 έξ. έπανερχόμενος είς τό ζήτημα, διδάσκει δι
δαχθείς, δτι παρά τήν δεξιάν όχθην του παραποτάμου τού
του μεταξύ Τσοτυλίου καί τοϋ χωρίου Λώπες ή Λόπεσι, 20' 
πρός Β τοΰ Τσοτυλίου καί 20' πρός Ν τοΰ ποταμού κεϊται 
θέσις καλούμενη Λεβίνια (τά), είς τήν οποίαν καί νομίσματα 
εύρίσκονται καί όστρακα καί πλαγγόνες καί ερείπια τειχών. 
Φρονεί λοιπόν, ότι έκεϊ δύναται νά είνε ή θέσις τής παλαιάς 
Λεβαίης. Προσθέτει δέ, ότι «πλησίον τών Λεβινίων καί έπί 
τής όδοΰ τής άγούσης πρός τό Χορηβόν ύπάρχει ή θέσις

Μπουφάρι. είς ήν εύρίσκονται αρχαιολογικά αντικείμενα και 
σώζονται λείψανα αρχαίου τείχους». Πρβλ. νΰν ΠΑΕ 1933, 
σ. 6ό, 67 καί πλείω έν Πρακτ, 1934.

1 Πρβλ. Λίβ. 42, 38 καί Henze, De civitatibus liberis, 
Berlin 1892.

2 Στράβ. 17,840. Mommsen - Marquardt ε.ά. τομ. 9 566 
έξ. Mommsen Gesammelte Schr. τόμ. 6, σ. 61 καί Liebe- 
nam, Forch. z. Verwaltungsgesch. des romisch. Kaiser- 
reiches 1888, 262.
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28 ’Αντωνίου Δ. Κεραμοηονλλου ΑΕ 1933

τον έν Θεσσαλονίκη ώς έν πρωτευοΰση τοΰ έξω της ’Ιταλίας δημοκρατικού κράτους του \ 
παρεσκευάζετο προς άνάκτησιν τής ’Ιταλίας. Προς τοΰτο κατεσκεΰασε μεγαν στολον και 
συνέλεξε παντοδαπόν στρατόν, δστις διεχείμασεν έν Μακεδονία και Ιλλυρία απο Θεσσαλο
νίκης μέχρι Δυρραχίου. Φαίνεται, ότι τό πλεΐστον πεζόν στράτευμα εγυμναζετο έν Βεροία, 
ένθα διεχείμασε καί αυτός ό Πομπήϊος1 2. Παρήγγειλε δε καί τφ πενθερφ Κ. Καικιλιω 
Μετέλλαι Σκιπίωνι, ινα σπεΰση έξ ’Ασίας (Καΐσ. de bello civ. 3, 33.).

Έν φ ταΰτα έπραττεν ό Πομπήϊος, ό Καϊσαρ διευθετήσας τό έν Ιταλία καί τή δυτική 
Ευρώπη κράτος του καί προλαμβάνων τον Πομπήϊον έπιβιβάζεται έν Βρεντησίω τή 4 
’Ιανουάριου τοΰ 48 (ήτοι κατά τό ίουλιανόν ήμερολόγιον τή 6 Νοεμβρίου τοΰ 49) μετά 
μέρους μόνον τοΰ στρατοΰ του δι’έλλειψιν πλοίων καί τή υστεραία 5 Ίαν. ( = 7 Νοεμβρ.) 
αποβιβάζεται είς τάς ’Ηπειρωτικός άκτάς. Καταλαβών δε τον Ώρικόν εις τον κόλπον τοΰ 
Αΰλώνος καί την ’Απολλωνίαν, δέχεται την υποταγήν πασών των πόλεων τής ’Ηπείρου3 καί 
σπεύδει νά καταλάβη καί τό Δυρράχιον, τήν κυριωτάτην βάσιν τής δυνάμεως τοΰ Πομπηΐου 
έν τφ Άδριατικφ πελάγει. Ό Πομπήϊος εύρισκόμενος έν πορεία περί τήν Κανδαουίαν καί 
μή δυνηθείς μήτε διά τοΰ στόλου μήτε διά τοΰ στρατοΰ νά άποκωλΰση τήν αϊφνιδίαν δια- 
περαίωσιν τοΰ Καίσαρος, άμιλλάται προς αυτόν τώρα διά τής ταχύτητος νυχθημερόν καί 
κατορθώνει νά σώση τό Δυρράχιον, κλείων τήν προς αυτό Έγνατίαν οδόν. Εκατέρωθεν τοΰ 
’ Αψου (Σεμενί) ποταμοΰ είς τό Κιοΰκτσι τής σήμερον άντιπαρατάσσονται οί δυο στρατοί 
καί άρχεται σειρά μαχών, ήτις δεν θά μας άπασχολήση ένταΰθα.

Ό υπόλοιπος στρατός τοΰ Καίσαρος, μή δυνηθείς νά διαπεραιωθή έκ Βρεντησίου αμέ
σως μετά τον Καίσαρα, έπιζητεΐ εΰκαιρίαν, Ένα, διαλανθάνων τον στόλον τοΰ Πομπηΐου, 
ένωθή μετά τοΰ Καίσαρος. ’Αρχηγός αύτοΰ ήτο ό Μ. ’Αντώνιος. Ό χειμών τοΰ 48 προ
χωρεί, άλλ’ή διαπεραίωσις καθυστερεί. Multi jam menses erant (= transierant) et hiems 
praecipitaverat, neque Bruudisio naves legionesque ad Caesarem veniebaut, λέγει ό Καϊσαρ 
έ'.ά. 25, ήτοι ειχον παρέλθει από τής διαπεραιώσεως τοΰ Καίσαρος (6 Νοεμβρίου 49 π. Χρ.) 
πολλοί μήνες καί ό χειμών είχε κλίνει προς τό τέλος του, ήτο σχεδόν είς τό τέλος, ώς μετα
φράζει ό Kochly καί άλλοι. Ό Καϊσαρ, έχων ανάγκην τών επικουριών τούτων, γράφει αύστη- 
ρότερον προς τον ’Αντώνιον, όστις επιτυχών ούριον άνεμον διαπεραιοΰται έν μια νυκτί είς 
τό Νυμφαίον ("Αγ. Ίωάννην τής Μεδούης) τής ’Ιλλυρίας καί έκκλίνας τήν μετά τοΰ Πομ
πηΐου συνάντησιν, ένοΰται μετά τοΰ Καίσαρος. ’Επειδή κατά τον Grobe έ'.ά. III 741 ώς 
τέλος τοΰ χειμώνος έλογίζετο ή 7 ή 8 Φεβρουάριου4, ό δέ ’Αντώνιος έξετέλεσε τήν διαταγήν 
τοΰ Καίσαρος (έ'.ά. 25. 26 «nacti idoneum ventum lie occasionem liavigandi dimitterent») 
καί διεβίβασεν έν διαλείμματι δυσμενών καιρικών όρων τον στρατόν, τό γεγονός τοΰτο 
πρέπει νά έτελέσθη κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ έ'αρος, ή «πριν άρχίση τό έαρ»5, ή δέ 
συνάντησις ’Αντωνίου καί Καίσαρος θά έπετεύχθη κατά τά μέσα Φεβρουάριου.

1 Δίων. Κάσσ. 41, 18, 43. Άππιαν. έμφυλ. 2,37.50. 52.
2 Καΐσ. de bello civili 3,3.4. 5. Veil. II, 51, 1. Δίων. 

Κάσσ. 41, 44. Πλουτ. Πομπ. 64. Άππιαν. έμφ. 2, 52.
3 Καΐσ. ε ά. 12. Πρβλ. Πλουτ. Καΐσ. 37,2: «... εΐχετο τής

στρατείας (Καϊσαρ). Καί τάς μέν άλλας δυνάμεις καθ’ οδόν
επειγόμενος παρήλθεν, ιππείς δ’ έχων λογάδας έξακοσίους 
καί πέντε τάγματα, χειμώνος έν τροπαΐς δντος, ίσταμένου

Ιανουάριου μηνός, (οΰτος δ5 άν εΐη Ποσειδεών ’Αθηναίοις) 
άφήκεν είς τό πέλαγος, καί διαβαλών τον Ίόνιον Ώρικόν καί 
’Απολλωνίαν αίρει».

4 Πλίν. 2,122. 18, 239: Id. Febr. Varro de re rust. I, 28: 
VII Id. Febr.

5 Veitli, Schlachtenatlas o. 91 έξ.
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Είνε πιθανόν, όχι ή στενοχώρια, εις ήν είχε περιαγάγει τον ΙΙομπήϊον ό Καΐσαρ ήδη 
προ τής άφίξεως τοϋ ’Αντωνίου (Καΐσ. 28,3), είχεν ενθαρρύνει τούς «έ?ιευθερομακεδόνας» 
να πέμψωσι τον ηγεμόνα Μενέδημον ζητοΰντες φρουράς παρά τοϋ Καίσαρος, γνωστού 
βεβαίως όντος, ότι έπέκειτο ή έξ Ασίας άφιξις τοϋ Σκιπίωνος. Πιθανώς μάλιστα όπισθεν 
τοϋ διαβήματος των Μακεδόνων κρύπτονται καί ένέργειαι τοϋ Καίσαρος προς άπόσπασιν 
μέν αυτών άπό τοϋ Πομπηΐου ένίσχυσιν δ’έαυτοϋ'.

Έχων ήδη ό Καΐσαρ επάρκειαν στρατοϋ αποστέλλει τον Κ. Καλβίσιον Σαβίνον εις 
Αιτωλίαν διά τής Ηπείρου, ήν κατεΐχεν άπό τής καταλήψεως τοϋ Ώρικοΰ καί τής ’Απολ
λωνίας, τον Λ. Κάσσιον Λογγΐνον είς Θεσσαλίαν προς έξασφάλισιν τής σιτοφόρου ταύτης 
χώρας καί τον Γν. Δομίτιον Καλβίνον μετά δύο λεγεώνων καί 500 ιππέων είς την (δυτικήν) 
Μακεδονίαν (Καΐσ. έ. ά. 34,35).

Μόλις έφθασεν ό Δομίτιος (Καΐσ. έ. ά. 36) καί έν ώ συνέρρεον συχνοί πρεσβευταί προς 
αυτόν παρά τών διαφόρων Μακεδονικών «πολιτειών», ήγγέλθη, ότι άφίκετο καί ό Σκιπίων 
έξ Ασίας καί ότι, χωρίς νά σταθή ούδαμοϋ τής άλλης Μακεδονίας, έσπευδε ραγδαίως προς 
συνάντησιν τοϋ Δομιτίου, άφ’ ου δεν είχε προλάβει νά έμποδίση την κάθοδον αυτού.

Είνε προφανές, ότι είς τον στρατόν τοϋ Δομιτίου θά ήριθμοΰντοκαί τά στρατεύματα τών 
έλευθερομακεδόνων, ίσως υπό την ηγεμονίαν τοϋ Μενεδήμου, χωρίς, νομίζω, τούτο νά έμπο- 
δίζη βραδύτερον την μεταστροφήν τινων έξ αυτών προς τον Σκιπίωνα άναλόγως τών φάσεων 
τοϋ πολέμου. ’Αλλά, μόνον περί τοϋ πρώτου έχομεν έκ τού βιβλίου τοϋ Καίσαρος τεκμήρια.

Άδιαφοροϋντες προς την οδόν, δι’ ής έπορεύθη ό Καλβίσιος, πιστεύομεν, ότι ή πορεία 
τοϋ Κασσίου έγένετο διά τοϋ στενού τών Γόμφων, ΐνα οΰτω διελαύνων ούτος την ’Ήπειρον 
ένισχύση καί έν αυτή τήν δύναμιν τοϋ Καίσαρος. Ή πορεία τού Δομιτίου προφανώς έγένετο 
διά τής Έγνατίας, ώστε νά διελάση άπασαν τήν έλευθέραν Μακεδονίαν, ής τά βόρεια άπε- 
τέλει ή Πελαγονία καί ή Λυγκηστίς. Εντεύθεν κατέληξεν είς τάς νοτίας, τάς παραποτάμιους 
τοϋ 'Αλιάκμονος χώρας, ένθα ευρίσκει αυτόν ό Σκιπίων.

Ούτος, παρά τήν μεγαλοποιόν φήμην, ήτις εΐχε προτρέξει αυτού, αντί νά προσβάλη τον 
Δομίτιον, ώς πάντες άνέμενον, έπίσχει τήν ορμήν αυτού είς άπόστασιν 20 χιλ. βημάτων 
{29 Υ2 χιλιομέτρων) άπό τής θέσεως τοϋ Δομιτίου, καί διαβάς τον 'Αλιάκμονα καταλείπει 
αυτόθι υπό τήν προστασίαν καί τοϋ ποταμού παρά τήν δεξιάν όχθην τον Μ. Φαβώνιον μετά 
τών σκευοφόρων, διατάσσων νά όχυρωθή ούτος έν στρατοπέδω, καί άπερχόμενος αυτός 
τάχιστα (διά τής όδοΰ Γρεβενών - Κα?ωιμπάκας βεβαίως) είς Θεσσαλίαν, ΐνα συντρίψη μεμο- 
νωμένον τον Κάσσιον. Ούτος, διά τής ύποστηρίξεως τοϋ εύγενούς Πετραίου2 προσεταιρι- 
σθείς όλόκ?ιηρον τήν Θεσσαλίαν (πλήν τής Λαρίσης), άφ’ ού είχεν οχυρώσει καί τά Τέμπη, 
έκφεύγει τον Σκιπίωνα προς Άμπρακίαν διά τής αυτής οδού Γόμφων, δι’ής είχεν έλθει- ό δε 1

1 Ό Μενέδημος και ό Θεσσαλός Πετραΐος έγένοντο ξένοι τής Μακεδονίας τφ 44 π. X. μετά τόν θάνατον τοϋ Καίσα- 
τοϋ Καίσαρος καί ελαβον τήν civitatem romanam, ώς μαρ- ρος, πρός δν θά εΐχον μείνει πιστοί. (Πρβλ. Cic. ad fainil. 
τυρεί 6 Cic. Philip. 13,33 καλών αυτούς, ώς καί πάντας κατά XV, 2.2. 4,4.19,2 καί Miinzer έν Pauly - Wissowa RE 
τήν συνήθειάν του τούς μισητούς αύτφ "Ελληνας nequis- άρθ. Menedemus).
siraos Graeculos. Μανθάνομεν δέ προσέτι παρά τοϋ Κικέ- 2 Πρόγονός του θά ήτο ό Πετραΐος Dittenberger, Syl- 
ρωνος, δτι άμφότεροι οί άνδρες ύστερον άπεκεφαλίσθησαν loge3 543 πρβλ. Πολύβ. 4,24,8 κ.ά. ΑΕ 1913, 44 έξ. 
μονιιπ percussos), ϊσως ύπό τοϋ Βρούτου γενομένου κυρίου
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30 ’Αντωνίου Α. Κεραμοιτούλλον ΑΕ 1933

Σκιπίων αδυνατεί νά συναντήση κα'ι νά καταδίωξη αύτόν, επειδή άνεκληθη επειγόντως ύπο 
τοΰ Φαβωνίου, λέγοντος, δτι ό Δομίτιος επέρχεται και οτι αυτός εινε ανίκανος νά κρατήση την 
θέσιν, εις ήν έτάχθη.

Οΰτω ό Σκιπίων επανέρχεται διά τής αυτής όδοΰ βαδίζων νυχθημερόν και φθάνει 
εις τό στρατόπεδον τοΰ Φαβωνίου, εν ώ έτέρωθεν έφαινετο ο κονιορτος τοΰ επερχομενου 
στρατοΰ τοΰ Δομιτίου (Καΐσ. έ'.ά. 36).

Μετά διήμερον άνάπαυσιν έν τώ μονίμω στρατόπεδα» τοΰ Φαβωνίου ο Σκιπιων διέρ
χεται τή τρίτη ημέρα περί βαθεΐαν πρωίαν διά πορου τον ποταμον Αλιάκμονα, οστις εχω- 
ριζεν αΰτόν από τοΰ στρατοπέδου τοΰ Δομιτίου καί, ίδρύσας κατά την άριστεραν όχθην 
στρατόπεδον, παρατάσσει τή επομένη (τετάρτη ημέρα από τής άφίξεως) τον στρατόν εις τό 
μέτωπον αύτοΰ. Ύπό τό στρατόπεδον εμπρός ήτο χείμαρρος έχων αποτόμους κα'ι δυσβάτους 
δχθας, έν ω όπισθεν ήτο ό ‘Αλιάκμων. Μεταξύ τούτου τοΰ στρατοπέδου κα'ι τοΰ τοΰ Δομι
τίου ήτο άπόστασις 6 χιλ. βημάτων (σχεδόν 9 χιλιόμετρα). Τό μεταίχμιον τοΰτο διελαΰνει ο 
Δομίτιος καί παρατάσσεται ύπό τό στρατόπεδον τοΰ Σκιπίωνος. Αλλ ούτος δεν αντεπεξέρ
χεται, ό δε Δομίτιος διστάζει νά προσβάλη τό στρατόπεδον ένεκα κυρίως τών δύσκολων 
οχθών τοΰ παρεμβαλλομένου χειμάρρου. Την δε νύκτα μεταγνούς ό Σκιπίων επανέρχεται 
πάλιν εις την δεξιάν όχθην τοΰ Άλιάκμονος, όθεν είχεν έλθει, καί στρατοπεδεύει παρ’αυτήν 
επί φύσει ύψηλοΰ τόπου.

Διαλιπών ημέρας τινάς, πέμπει νύκτωρ διά τοΰ ποταμοΰ ιππείς, ίνα ένεδρεύσωσιν εκεί, 
ένθα ήτο γνωστόν εκ τών προηγουμένων ήμερων, ότι μετέβαινον οί ιππείς τοΰ Δομιτίου 
προς βοσκήν τών ίππων. ’Αληθώς οί ιππείς τοΰ Δομιτίου μετέβησαν προς τοΰτο καί κατά 
τήν ή μέραν εκείνην καί είχον λύσει τάς τάξεις, πιθανώς δε καί είχον καταβή από τών ίππων, 
ότε ένεφανίσθησαν οί ένεδρεύοντες. ’Αμέσως τότε οί τοΰ Δομιτίου μετά τήν πρώτην ταραχήν 
έπανεΰρον έκαστος τήν τάξιν του καί άντεπιτεθέντες έφόνευσαν 80 καί άπολέσαντες δύο 
μόνους άνδρας έπανήλθον εις τό στρατόπεδον (Καΐσ. έ.ά. 37).

Μετά ταΰτα ό Δομίτιος, ύποκριθείς ότι είχεν έλλειψιν τών επιτηδείων, διαλύει φανερά 
καί θορυβωδώς τό στρατόπεδον καί άποχωρήσας 3 χιλ. βήματα (περίπου 4 1/2 χιλιόμετρα) 
κρύπτει ολόκληρον τον στρατόν του έν προσφόρφ τόπον ό δέ Σκιπίων, έτοιμος νά κατα
δίωξη τον Δομίτιον, πέμπει τό πλεΐστον μέρος τοΰ ίππικοΰ, ινα αναγνώριση τήν πορείαν τοΰ 
Δομιτίου καί διατηρή τήν έπαφήν μετ’αύτοΰ. Τούτων τών ιππέων αί πρώται Ιλαι είσή?^θον 
άμερίμνως εις τάς ένέδρας τοΰ Δομιτίου, μέχρις ότου έκ τών χρεμετισμών τών ίππων του 
ύπώπτευσαν τό πράγμα καί άνεστράφησαν προς τούς όπισθεν, οϊτινες έπέσχον τήν εαυτών 
πρόοδον βλέποντες τούς πρώτους ύποχωροΰντας. Τότε οί τοΰ Δομιτίου έξήλθον έκ τών ένε- 
δρών καί άποκόψαντες δύο ϊλας άπό τών λοιπών κατέστρεψαν σχεδόν αύτάς διά τοΰ φόνου 
καί τής αιχμαλωσίας (Καΐσ. έ.ά. 38).

Μετά τάς άσημάντους ταύτας συγκρούσεις, αΐτινες έγένοντο κατά τον πρώτον χρόνον 
τής αφιξεως τοΰ τε Δομιτίου και τοΰ Σκιπίωνος εις την Μακεδονίαν, ίσως κατά τάς τελευ
ταίας ημέρας τοΰ Φεβρουάριου καί τό πρώτον ήμισυ τοΰ Μαρτίου, ό Καίσαρ ούδέν άλλο 
πολεμικόν γεγονός έν τή δυτική Μακεδονία αναγράφει. Τό 49 καί τό 50 κεφάλαιον έχουσι 
χασματα τινα, το δε 57 αφηγεΐται την ματαιαν απόπειραν τοΰ Καίσαρος νά έπιτύχη ειρήνην
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ή την από τοΰ Πομπηΐου άπόσπασιν τοΰ έν Μακεδονία διατρίβοντος ακόμη Σκιπίωνος, προς 
δν έπεμψε τον άμφοτέροις οίκεΐον Α. Κλώδιον διά τής όδοΰ Πισοδερίου ή διά τής Έγνατίας, 
άψ’ οΰ ήτο κύριος τής δυτικής Μακεδονίας. Αί προτάσεις του απορρίπτονται άλαζονικώς υπό 
τε τοΰ Σκιπίωνος και τοΰ Φαβωνίου. Έν τώ κεφαλαίω 79 δμως λέγει, δτι ό Δομίτιος επί 
πλείστας (complures) ημέρας μετά τάς είρημένας συγκρούσεις άντεκάθητο έστρατοπεδευμένος 
παρά τό στρατόπεδον τοΰ Σκιπίωνος, μέχρις ού ένεκα έλλείψεως τροφίμων καί έν άγνοια 
τοΰ Καίσαρος άπεχώρησε προς την Ήράκ?*,ειαν τής Λυγκηστίδος προτιθέμενος προφανώς 
νά έλθη εις έπαψήν τινα μετά τοΰ Καίσαρος, άφ’ού δεν κατωρθοΰτο τελευταϊον δι’ούδε- 
μιάς όδοΰ νά ψθάσωσιν ούτε οί πεμπόμενοι υπό τοΰ Καίσαρος προς τον Δομίτιον αγγελιο
φόροι ή ταχυδρόμοι οΰτε οί υπό τοΰ Δομιτίου προς τον Καίσαρα, έπειδή ή προς τον Καί- 
σαρα πίστις τών παρεμβαλλομένων χωρών καί πόλεων είχε ταραχθή υπό τών πανταχόσε 
διαπεμφθεισών επιστολών τοΰ Πομπηΐου καί τής φήμης, δτι ό Καΐσαρ είχε πάθει σχεδόν 
ολοσχερή καταστροφήν, ώς ύπερεπήροντο τά γεγονότα (Άππιαν. έμφ. 2,61).

Πόσαι ήμέραι εινε περίπου αί ανωτέρω διά τοΰ complures δηλωθεΐσαι, καί υπό τής 
αποστολής τοΰ Κλωδίου άπαιτούμεναι, θά φανή κυρίως έκ τών κατωτέρω.

Ό Καΐσαρ μετά την εις Μακεδονίαν έκπομπήν τοΰ Δομιτίου επιχειρεί ματαίως νά κατα- 
λάβη τό Δυρράχιον καί έν μέσω στερήσεων αποφασίζει νά άποκλείση τον Πομπήϊον από 
ξηράς, ώθών αυτόν προς την παραλίαν. Ό Πομπήϊος στερηθείς οΰτω ποσίμου ύδατος καί 
χορτονομής αναγκάζεται καί δίδει τακτικήν μάχην άνεπιτυχώς, άλλ’ έπαναλαμβάνει την από
πειραν καί διασπά τον αποκλεισμόν, αναγκάζων τον ήττηΰέντα Καίσαρα νά φύγη ή, ώς αύτός 
λέγει, νά σκεφθή δήθεν αλλαγήν τρόπου καί τόπου τοΰ πολέμου, απομακρυνόμενος δηλ. τής 
θαλάσσης, ώστε ό Πομπήϊος απομακρυνόμενος ωσαύτως άπό τοΰ στόλου «ές όμοιας απο
ρίας», νά μάχηται από τοΰ ίσου προς τον Καίσαρα (πρβλ. ΙΊλουτ. Πομπ. 66. Καΐσ. 39).

Άλλ’ έν τφ μεταξύ έπρεπε νά φροντίση περί τής διασώσεως τών τε δυνάμεων τοΰ 
Δομιτίου, ών τήν τύχην ήγνόει, καί τής ’Απολλωνίας καί τοΰ Ώρικοΰ, ας ήθελε νά κρατήση 
προς αντιπερισπασμόν τοΰ Πομπηΐου. Ή βραχυτάτη οδός προς τον Δομίτιον καί τον 'Αλιά
κμονα ήτο ή διά Κανδαβίας (Έγνατίας) καί ή διά Φλωρίνης. Άλλ’ άν έβάδιζεν οΰτω, τότε 
ό Πομπήϊος θά ήδύνατο νά προσβάλη τον Ώρικόν καί τήν ’Απολλωνίαν. Συνέλαβε λοιπόν τό 
τολμηρόν σχέδιον, περί ού έπέστειλε καί προς τον Δομίτιον, νά έμπιστευθή εις τήν άκατά- 
σχετον ταχύτητα καί οΰτω νά μεριμνήση περί άμφοτέρων στραφείς δέ προς νότον, ενισχύει 
τήν ’Απολλωνίαν, ένθα άποθέτει καί τούς ασθενείς καί τούς τραυματίας, καί, χωρίς νά παρα- 
μείνη έκεϊ μακρόν χρόνον, προχωρεί προς Ν παρά τάς όχθας τοΰ ’Αώου μέχρι τών πηγών 
αύτοΰ κατά τον λαιμόν τοΰ Ζυγοΰ τοΰ Μετσόβου (τοΰ Λάκμου, Στράβ. 316), έτέρωθεν τοΰ 
όποιου πηγάζει ό Πηνειός, καί διά τής διαβάσεως ταύτης φθάνει εις Αίγίνιον (Καλαμπάκαν), 
ένθα συναντάται μετά τοΰ Δομιτίου.

Πώς εύρέθη εκεί ό Δομίτιος, δν κατελείπομεν ανωτέρω βαδίζοντα προς βορράν, προς 
τήν Ηράκλειον;

Ό Δομίτιος, άγνοών τήν ήτταν τοΰ Καίσαρος καί τήν φυγήν αύτοΰ προς Ν διά τής 
’Ηπείρου, είχε πορευθή εις τήν Ηράκλειον, ένθα αί προφυλακαί αύτοΰ συνηντήθησαν (υπέρ 
τήν Ήράκλειαν προφανώς) προς τάς τοΰ Πομπηΐου, δστις καταδιώξας έπί 4 ημέρας τον
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Καίσαρα καί άπολέσας τά ίχνη αΰτοΰ, έσκέφθη νά άναστρέψη και βαδίζων διά τής Κανδα- 
βίας νά προσβάλτ) τον Δομίτιον μεμονωμένον. Εις τάς προφυλακάς τοΰ Πομπηΐου ήσαν και 
Γαλάται τινές, αΰτόμολοι έκ τοΰ στρατού τοΰ Καίσαρος και έν Γαλατία συμπολεμισταί ποτέ 
των τοΰ Δομιτίου παλαιμάχων οΰτοι δέ είτε έξ οίκειότητος είτε εξ αλαζονείας άφηγήθησαν 
προς τούς τοΰ Δομιτίου τά παρά τό Δυρράχιον γενόμενα καί την πορείαν τοΰ Καίσαρος, ύπερ- 
εξάραντες μάλιστα αυτά. Την αυτήν υπερβολήν είχε μεταχειρισθή καί ό Πομπήϊος διά των 
προς τάς πόλεις και τάς επαρχίας επιστολών του. Προσέθεσαν δέ καί ότι μετά 4 ώρας φθά
νει ό ΙΙομπήϊος. Οΰτω ό Δομίτιος, μαθών τά γενόμενα καί έννοήσας τό σχέδιον τοΰ Καίσα
ρος, αναστρέφει ταχέως καί διελάσας την δυτικήν Μακεδονίαν έπορεύθη διά Γρεβενών εις 
Καλαμπάκαν (Αΐγίνιον), ένθα συνήντησε τον Καίσαρα (πρβλ. καί Leake, North. Greece I, 
423, IV 477).

Εις πόσον χρόνον έγένοντο αί μάχαι καί αί κινήσεις αύται των στρατών τών δύο μεγά
λων αντιπάλων, είνε έργον στρατιωτικού άνδρός νά κρίνη. Έγένετο δέ ήδη τούτο κυρίως 
υπό τοΰ Stoffel, Histoire de Jules Cesar, guerre civile 1887 καί μετ’ αυτόν καί κατ’αύτόν 
υπό τοΰ Gr5be έν Drumaun - Globe, Geschichte Roms III 741 έξ. Κατά τούτον, άφ’ού ή 
διαπεραίωσις τοΰ ’Αντωνίου (άνω σελ. 28) προς τον Καίσαρα έγένετο λήγοντος τοΰ χειμώ- 
νος ή άρχομένου τοΰ έαρος τοΰ 48 π. X., ή συνάντησις τών δύο στρατών έγένετο περίτά μέσα 
τοΰ Φεβρουάριου, ό δέ αποκλεισμός τοΰ Πομπηΐου θά έγένετο κατά τό τελευταΐον τρίτον τοΰ 
αυτού μηνός, ότε δηλ. έπέκειτο ό χρόνος, καθ’ όν φύεται τό χόρτον καί τά σπαρτά αυξά
νονται, ώστε νά κόπτωνται ώς πράσινη τροφή τών ζφων τό ιππικόν δέ τοΰ Πομπηΐου 
ήθελεν ό Καϊσαρ νά καταστήση άχρηστον (Καϊσ. έ.ά. III 43). Ή άπόκλεισις τοΰ Πομπηΐου 
διήρκεσε περίπου 82 ημέρας ήτοι από 20 ίουλιανοΰ Φεβρουάριου μέχρι 15 ίουλιανοΰ Μαΐου.

Αί πορεΐαι κατηνάλωσαν ή μέρας ύπολογιζομένας έπί τή βάσει μεγάλης ταχύτητος, ήν 
μαρτυρεί καί ό Καϊσαρ (79) καί ό Άππιανός (έμφυλ. II, 64 «Καϊσαρ επτά συντόνως ημέρας 
όδεύσας έστρατοπέδευσε περί Φάρσαλον», ό ό Stoffel II, 237 αναφέρει εις τήν από ’Απολ
λωνίας μέχρις Αίγινίου πορείαν, περί τά 270 χιλιόμετρα). Κατά τούς υπολογισμούς τούτους 
ό Καϊσαρ μετά τήν ήτταν αυτού τή 15 ίουλιανοΰ Μαΐου παρά τό έπί τοΰ Γενούσου ποταμού 
Άσπαράγιον, ένθα ήτο τότε τό στρατόπεδόν του, τρέπεται προς τήν ’Απολλωνίαν, ένθα 
φθάνει τή 18, έν ώ ό Πομπήϊος είχε παύσει τήν δίωξιν καί είχε τραπή προς τήν Κανδαβίαν 
καί τήν Ήράκλειαν. ’Εξ ’Απολλωνίας άναχωρήσας ίσως ό Καϊσαρ τή 20 ή 21, έρχεται είς 
Αΐγίνιον τή 27, καί τή 29 προσβάλλει τούς Γόμφους καί καταλαμβάνει δ’ αυτούς, τή δ’ εσπέρα 
τήν Μητρόπολιν καί πορεύεται τή 31 προς Φάρσαλον, ένθα φθάνει τή 1 ’Ιουνίου, ϊνα συνάψη 
έπειτα τή 7 ’Ιουνίου τήν μάχην τής Φαρσάλου.

Ό Πομπήϊος στραφείς τή 21 πρύς τήν Μακεδονίαν καί βαδίσας 3 ήμέρας διά Κανδα- 
βίας (35 + 40 + 35χλμ.) καί προχωρήσας εις τήν Λυγκηστίδα, στρατοπεδεύει τή 24 Μαΐου 
(ίουλιανοΰ) έν Ήρακλεία, τή δέ 25 πορεύεται προς Λάρισαν, ένθα φθάνει τή 31 Μαΐου καί 
ένοΰται μετά τοΰ Χκιπίωνος (Καϊσ. III, 82). Άμφότεροι οί αντίπαλοι συναντώνται έπειτα 
τή 7 ’Ιουνίου έν Φαρσάλω, διανύσαντες ό μέν Καϊσαρ είς 24 ήμέρας 374 χιλιόμετρα, ό δέ 
Πομπήϊος είς 26 ήμέρας 450 χλμ. Ό Stoffel υπολογίζει, ότι άμφότεροι οί στρατοί διήνυον 
30 - 40 χιλιόμετρα καθ’ ήμέραν.
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Άλλ’ ό Δομίτιος ήτο έν Ήρακλεία τέσσαρας τουλάχιστον ώρας, πριν φθάση εκεί ό εκ 
Κανδαβίας ερχόμενος Πομπήϊος. Φυγών λοιπόν xfj 24 Μαΐου ήδΰνατο νά φθάση διά τοϋ 
'Αλιάκμονος και τών Γρεβενών εις Αίγίνιον εντός 3 ή 4 ημερών, ώστε νά συναντηθή εκεί 
τή 27 ή 28 μετά τοϋ Καίσαρος.

ΙΙόσας ημέρας άραγε προ τής άφίξεως τοΰ Πομπηΐου είχε φθάσει εις Ήράκλειαν ό 
Δομίτιος; Προς άπάντησιν τοϋ ερωτήματος τούτου δεν πρέπει νά λησμονώμεν, ότι, ώς συχνά 
έπαναλαμβάνει ό Καΐσαρ (78.79.4 καί δ), ό Δομίτιος ήγνόει την παρά τό Άσπαράγιον κατά- 
στασιν. Άν άλλως είχον τά πράγματα, έπρεπε νά δημιουργήση αντιπερισπασμόν τινα προς 
τον Πομπήϊον. Τό νά μη πράξη τούτο, σημαίνει, ότι, άρτίως έλθών, δεν έσχεν ούτε τον χρό
νον ούτε τον καιρόν νά μάθη τά συμβαίνοντα. Διά τούτο την συνάντησιν τού Πομπηΐου 
καί τού Δομιτίου καλεΐ ό Καΐσαρ περιπέτειάν τινα ex improviso καί ήτο όντως τοιαύτη 
δι’ άμφοτέρους. "Ωστε ό Δομίτιος θά είχε φθάσει εις Ήράκλειαν ίσως την 23 Μαΐου, ότε 
ακόμη αί περιπεμφθεϊσαι έπιστολαί τού Πομπηΐου, γραφεΐσαι καθ’ όν χρόνον άνέκοψε την 
προς Απολλωνίαν άκατάσχετον δίωξιν τοϋ Καίσαρος — τότε δε έγραψε καί ούτος προς τον 
Δομίτιον —δεν είχον φθάσει εις Ήράκλειαν, άφ’ού αυτός ό ΓΙομπήϊος διέτρεχε καθ’ έκάστην 
ημέραν 35 περίπου χιλιόμετρα. Ή εϊδησις τής ήττης καί τής φυγής τοϋ Καίσαρος έφθασεν 
εις τον Δομίτιον συγχρόνως μέ τον Πομπήϊον, επειδή παρά τών προδρόμων τούτου μανθά
νει αύτήν ό Δομίτιος.

Τεθέντος οΰτω, ότι ό Δομίτιος είχε φθάσει εις Ήράκλειαν τή 23 Μαΐου, καί ότι, διά 
νά φθάση, έχρειάσθη 2 ‘/2 ημέρας, γίνεται δήλον, ότι μέχρι τής 21 ήτο άντεστρατοπεδευ- 
μένος παρά τό στρατόπεδον τοΰ Σκιπίωνος επί τφ 'Αλιάκμονι. Εντός τής χρονικής ταύτης 
άκτΐνος πρέπει νά νοηθώσιν αί complures ήμέραι τής άντιστρατοπεδείας ταύτης. ’Ίσως ή 
τελευταία σύγκρουσις τοϋ Δομιτίου καί τοϋ Σκιπίωνος καί ή οριστική ήττα καί προς βορράν 
άπώθησις τού πρώτου έγένετο τή 21 Μαΐου. Περί τοιούτου τίνος γεγονότος όμως ουδέ 
λέξιν λέγει ό Καΐσαρ'.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ

Ή ανωτέρω περιγραφή τών πολεμικών γεγονότων τής δυτικής Μακεδονίας έγένετο 
κατά τον Καίσαρα, όστις έστηρίχθη βεβαίως είς τήν έκθεσιν τοϋ άντιστρατήγου του Δομιτίου.

τοΰ Δομιτίου, παραλιπών παν γεωγραφικόν όνομα πλήν τοϋ Αλιάκμονος καί περιορισθείς 
μόνον είς δήλωσιν τοποθεσιών τινών (rivus difficilibus ripis, editus natura locus 37, locus 
idoneus et occultus 38). Έκράτησε δηλ. έκ τής έκθέσεως τοϋ Δομιτίου μόνον ό,τι ήτο στρα- 
τηγικώς άναγκαΐον προς περιγραφήν τών μαχών. ’Αλλά καί περί τούτων πιστεύω, ότι παρέ
χει ήμΐν έλλιπεϊς ειδήσεις, άμνημονών έκουσίως ατυχημάτων τοϋ Δομιτίου, ΐνα θεραπεύση 
τήν φιλοτιμίαν τοϋ πιστού κατά τήν περίοδον ταύτην φίλου, όστις καί έν Φαρσάλω καί 
έπειτα υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης του.

’Αληθώς ό Δίων ό Κάσσιος 41,51 λέγει: «έν γάρ τώ αύτφ τούτφ χρόνω τό Δυρράχιον 1

1 Πρβλ. Glode, Caesars Glaubwiirdigkeit, Diss, Kiel 1871.
5
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έπολιορκεΐτο, Λούκιός τε Κάσσιος Λογγίνος καί Γναΐος Δομίτιος Καλουΐνος ές τε την Μακε
δονίαν κα'ι είς την Θεσσαλίαν ΰπ’ αΰτοϋ πεμφθέντες (δηλ. έπολιορκοΰντο!). Λογγίνος μέν 
ένταΰθα υπό τε τοΰ Σκιπίωνος κα'ι υπό Σαδάλου Θρακός ίσχυρώς έσφάλη· Καλουΐνος 
δε τής μεν Μακεδονίας νπδ τοΰ Φαύστον άπεώοϋΊ]. Λοκρών δε δη καί Αίτωλών προσχωρη- 
σάντων οι, ες τε την Θεσσαλίαν μετ’ αυτών έσέβαλε καί τον Σκιπίωνα μάχαις τή μέν λογχι
στείς τη δ’ άντενεδρεύσας ένήδρευσε». Έν τοΐς λόγοις τούτοις δεν δυνάμεθα νά άδιαφορή- 
σωμεν ούτε πρός τά περί ήττης τοΰ Κασσίου έν Θεσσαλία ιστορούμενα, άφ’ού παρά τούς 
λόγους τοΰ Καίσαρος βεβαιοΰνται αντίθετα υπό τοΰ αδιάφορου ήτοι αμερόληπτου 
Δίωνος, ούτε πρός τά περί τοΰ Καλβίνου λεγάμενα, άτινα δεικνύουσιν, ότι ούτος δεν υπήρξε 
παρά τον 'Αλιάκμονα πάντοτε νικητής ούδ’έφυγεν έκεϊθεν ώς τοιοΰτος, καθώς παριστάνει 
ό Καϊσαρ. Τον Καλβίνον δ’εννοεί διά τοΰ Καλβισίου καί ό Άππιανός έμφ. 2,60 λέγων: 
«τοΰ δ’αύτοΰ χειμώνος (48 π. X.) άλλην στρατιάν έκ Συρίας ήγε Πομπηΐφ ό κηδεστής· καί 
αύτφ Γάϊος Καλούσιος περί Μακεδονίαν συμβαλών ήσσάτο, και τέλος έν ανιόν κατεκόπη χωρίς 
οκτακόσιων άνδρών». Οί άποροι λόγοι τοΰ Δίωνος περί εισβολής τοΰ Δομιτίου είς Θεσσαλίαν 
εΰρίσκουσι την ερμηνείαν αυτών έν τή βεβαιοισει τοΰ Καίσαρος (36), ότι τότε ό 'Αλιάκμων 
Macedonian! a Thessalia dividebat καί επομένως ή πρός Δ τοΰ 'Αλιάκμονος Μακεδονία 
έλογίζετο ώς Θεσσαλία. "Ωστε δεν είνε μεμονωμένη ή περί τούτου μαρτυρία τοΰ Καίσαρος, 
ώς δέχεται ό Grobe έ. a. II 451. Τό ορθόν εύρίσκεται παρά Swoboda, Staatsaltert. 238, έκ 
δε τών μαρτυριών τοΰ Καίσαρος καί τοΰ Δίωνος μανθάνομεν τά ακριβή τότε όρια Θεσ
σαλίας (Περραιβίας) καί Μακεδονίας, άτινα ήσαν δ 'Αλιάκμων από τοΰ σημείου τουλά
χιστον, καθ’ό ήσαν τά στρατόπεδα καί όπερ θά ίδωμεν κατωτέρω. Έν χρόνοις, καθ’ οΰς 
δεν ύπήρχεν έπιμέλεια τών δημοσίων οδών, αί δε όρειναί διαβάσεις ήσαν εύκολώτεραι τών 
πεδινών ελών ή κονιωδών ατραπών, άδιαβάτων έν χειμώνι ή βροχή, φυσικώτερα τών βατών 
δρέων σύνορα ήσαν οί ποταμοί1.

Κατά ταΰτα πλήν τών δύο ιππομαχιών, αΐτινες κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Καίσαρος έγέ- 
νοντο παρά τήν άριστεράν όχθην τοΰ 'Αλιάκμονος, καί καθ’ ας ό Δομίτιος δύο μόνον στρα- 
τιώτας άπώλεσε - ούδένα δ’ άλλον κατά τον Καίσαρα! - έγένοντο καί άλλαι μάχαι πέραν τοΰ 
ποταμοΰ τούτου, καθ’ ας ήτύχησεν ό Δομίτιος. Τήν περί τούτων μαρτυρίαν τών δύο έλλήνων 
Ιστορικών, οΐτινες ώς άξιωματοΰχοι τοΰ ρωμαϊκού κράτους ήδύναντο νά γνωρίζωσι καί 
άλλας ίστορικάς πηγάς, έγραφον δε έξω πάσης έπιδράσεως από τοΰ προ μακροΰ χρόνου 
τεθνεώτος Καίσαρος, ένισχύει καί τό κράνος τό εύρεθέν παρά τήν Νεάπολιν (Λιαψίστι) τής 
επαρχίας Βοΐου (Άνασελίτσης) καί άγγελθέν μοι τή 13.V.’31. (ΑΕ 1932 σ. 132). Τό κράνος 
είνε όμοιον πρός τό τής Έρατύρας (αύτ. σ. 131) καί πρός τά τής Τρεμπένιστας (ΑΕ 1927 - 8, 
σ. 94 είκ. 52,53). Μετ’αιϊτοΰ εύρέθη καί ή χαλκή άσπίς (είκ. 92 έν ΑΕ 1932 σ. 132). Τών 
δύο τούτων αντικειμένων ή αξιόλογος σημασία είνε, ότι δηλοΰσι τήν θέσιν τής Θεσσαλίας

1 Φαίνεται όμως, ότι διοικητική μόνον ύπήρζεν ή διά- κλ. σ. 96, 125· πρβλ. καί τό σύμφυρμα Στράβ. 7,329,12 καί τά 
κρισις τών εκατέρωθεν τοΰ Αλιάκμονος οχθών, έν ω γενικώς λεγόμενο περί Διοκλητιανουπόλεως κατωτέρω α. 46 καί έν 
γεωγραφικώς άμφότεραι αΰται έλογίζοντο ώς Μακεδονία, Byzantinisch-Neugriecliische Jahrbiicher 1932, όδ έξ. Τής 
τής Θεσσαλίας έκτεινομένης έκπαλαι πρός Ν τών Καμβου- Dissertatio τοΰ Breslau: Renata von Scheliha, Die Wasser- 
νίωνκαί τοΰ Όλυμπου. Πρβλ. τήν οροθεσίαν Annual of the grenze im Altertum 1931 δέν γνωρίζω τό περιεχόμενον.
Br. School at Athens 1910-11 o. 193 έξ. Geyer, Makedonien

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:00 EEST - 54.226.8.97



AE 1933 Άνασκαφαί καί ερευναι έν τη ’Ανω Μακεδονίφ 35

ήτοι τής πέραν τοΰ Άλιάκμονος Μακεδονίας, ένθα έγένετο ή άντενέδρα τοΰ Δομιτίου.
Φαίνεται λοιπόν, ότι εκ τών άντικαθημενών εκατέρωθεν τοΰ ποταμού στρατηγών δεν 

διεπέρα αυτόν μόνος ό Σκιπίων, αλλά καί ό Δομίτιος- ώστε έν τινι τοιαύτη έπιχειρήσει πέραν 
τοΰ 'Αλιάκμονος ήτοι κατά την δεξιάν όχθην αύτοΰ ήτΰχησεν ούτος ατυχίαν σιωπωμένην 
μέν υπό τοΰ Καίσαρος αλλά προδιδομένην υπό τοΰ Δίωνος καί τοΰ ευρήματος τής Νεαπόλεως.

Άλλ’ είνε αυτή ή μόνη ατυχία τοΰ Δομιτίου; Όλη ή έκθεσις τοΰ Καίσαρος δεικνύει 
αυτόν οίονεί διηνεκώς προκαλοΰντα τον Σκιπίωνα καί όμως συνάπτοντα παρά ταΰτα δύο 
μόνας ιππομαχίας μεταξύ, φυσικά, τμημάτων μόνον τών στρατών. Ή εκατέρωθεν τοΰ 'Αλιά- 
κμονος χώρα δεν είνε ελώδης ώς ή παρά τον κάτω Γενοΰσον (Γένεσιν) καί τον ’Άψον, όιστε 
νά έμποδίζη χειμερινάς συναντήσεις, ό δέ 'Αλιάκμων αυτός, εϊ καί παράτά στρατόπεδα του
λάχιστον δεν είχε γέφυραν (Καΐσ. 37,1 καί 5), δεν ήτο όμως αδιάβατος, ώς αυτός ό Καΐσαρ 
(έ.ά.) μαρτυρεί, πολλώ δ’ήττον οί εις αυτόν χυνύμενοι χείμαρροι, τουλάχιστον οσάκις δεν 
έβρεχε. Διατί εδώ δεν γίνονται μάχαι καί στρατιωτικοί κινήσεις, έστω καί έν μικροτέρα ανα
λογία ώς προς τάς παρά την δυσχείμερον Ιλλυρίαν; ’Έπειτα προς τίνα σκοπόν έστάλησαν 
ό Δομίτιος καί ό Κάσσιος εις Θεσσαλίαν καί Μακεδονίαν; ’ Αν σκοπός ήτο ή παρακώλυσις τής 
ένώσεως τοΰ Σκιπίωνος καί τοΰ Πομπη'ίου, θά ήρκει μόνος ό Δομίτιος, ώς όντως ήρκεσε. 
Ή πρόσθετος αποστολή τοΰ Κασσίου όμως καί τοΰ Καλβισίου δεικνύει, ότι όχι μόνον τούς 
λαούς ήθελε νά άποσπάση ό Καίσαρ από τοΰ Πομπη'ίου, αλλά καί τάς χώρας νά κατέχη 
προς εφοδιασμόν του. Βεβαίως δέ έκ Θεσσαλίας κυρίως καί Μακεδονίας ειχεν όσα είχεν 
εφόδια, άφ’ ου ή μέν πτωχή ’Ήπειρος ήδυνάτει νά θρέψη αυτόν, ή δέ θάλασσα ήτο κλειστή 
υπό τοΰ στόλου τοΰ Πομπη'ίου.

Όταν δέ βλέπωμεν, ότι ό Κάσσιος, καίπερ δήθεν μη ήττηθείς υπό τοΰ Σκιπίωνος, εξα
φανίζεται έντελώς έκ τοΰ έν Θεσσαλία καί Μακεδονία θεάτρου τοΰ πολέμου, καί ούτε περί 
Θεσσαλίας μεριμνά, ούτε τον Σκιπίωνα ένοχλεΐ, ούτε τον Δομίτιον βοηθεΐ, δικαιούμεθα νά 
άμφισβητήσωμεν την ιστορίαν τοΰ Καίσαρος καί ώς προς τον Κάσσιον Λογγϊνον καί νά 
πιστεύσωμεν μάλλον είς τον Δίωνα Κάσσ. 41,51 λ,έγοντα: «Λογγΐνος μέν ένταΰθα υπό τε 
τοΰ Σκιπίωνος καί υπό Σαδάλου Θρακός ίσχυρώς έσφάλη». ’Εκείνο τό «ίσχυρώς» καί ή 
λεπτομέρεια περί Σαδάλου είνε έπίσης τεκμήρια άληθοΰς ιστορίας'.

Έάν δέ ή προς νότον τών Καμβουνίων Θεσσαλία άπώλετο έξ αδυναμίας τοΰ Κασσίου, 
πώς ό Δομίτιος, όν θέλει ή υπό τοΰ Καίσαρος γραφεισα ιστορία κύριον τοΰ πεδίου τών 
μαχών έν Μακεδονία, έγκατα?ιείπει αυτήν είς χεΐρας τοΰ Σκιπίωνος καί ματαιώνει τον 
σκοπόν τής αποστολής του, χωρίς νά έχη νικηθή, αν πιστεύσωμεν τον Καίσαρα; Δέν είχε» 
λέγει ό Καίσαρ (38), τρόφιμα. ’Αλλά πώς ό περικεχαρακωμένος καί μή τολμών νά αντιμε
τώπιση τον Δομίτιον Σκιπίων είχε, ό δέ Δομίτιος, κινούμενος, κατά τον Καίσαρα, έλευθέρως, 
δέν είχε; Καί ποΰ μετέβαινε διά νά εύρη τρόφιμα;Ή προς βορράν χώρα έκειτο όπισθεν τοΰ 
στρατοπέδου του, ώστε, αν αύτη είχε τροφός, θά ήδύνατο ό Δομίτιος νά έχη αύτάς καί έν τφ 
στρατοπέδου του, όθεν θά ήδύνατο νά συγκρατή καί περαιτέρω τον Σκιπίωνα. Έάν έτρέπετο 
προς τήν Θεσσαλίαν, θά έπετύγχανε, νομίζω, πλείονας σκοπούς: θά κατείχε τήν πολύτιμον

1 Περί Σαδάλου ορα καί BCH, LV, 1931 43 έξ. Ό Σαδά- Βειρεβίστα Dittenberger, Sylloge3 672. Πρβλ. Parvan, 
λ«ς II ήτο βασιλεύς τών Όδρυσών Θρακών, διάδοχος τοΰ Getica κατά τήν βιβλιοκρισίαν έν Istros I 1934, 167.
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ταύιην διά τον πόλεμον χώραν, θά είχε τρόφιμα και θά προσήλκυεν αναμφιβόλους έκεισε 
τον Σκιπίωνα, ώστε νά επιτυχή εκεί τακτικήν μάχην, ώς έπεθύμει, καθά λέγει ό Καισαρ.Ότι 
δε τοιαύτην πορείαν θά ήκολούθει ό Σκιπίων, διότι τοιαύτη ήτο ή κατάστασις, απέδειξαν τά 
πράγματα: ό Σκιπίων νικήσας καί έξώσας έκ τής χώρας τοΰ 'Αλιάκμονος τον Δομίτιον, δεν 
καταδιώκει αυτόν σύροντα τά λείψανα τοϋ στρατού του προς βορράν (έν φ ή αγγελία τής 
ήττης τοΰ Καίσαρος δεν είχε ψθάσει άκόμη, άλλ’ύστερον, εντός τό πολύ τριών ήμερων, 
discessu exercituum ab Dyrrhachio cognito), άλλ’άφίνει αυτόν βοράν είς τούς όνυχας των 
λεγεώνων τοΰ Πομπηΐου, ut ipsa fortmia ilium obicere Pompeio videretur (Καϊσ. 79), αυτός 
δέ τρέπεται ταχέως (πάντως προ τής 2δ Μαΐου) προς την Θεσσαλίαν, επειδή, δτε τή 25 ή 
26 τοΰ Μαΐου κατήρχετο δ Δομίτιος έξ 'Ηράκλειας διά τοΰ 'Αλιάκμονος προς τό Αίγίνιον, 
δ Σκιπίων δεν ήτο πλέον εκεί. Δεν πιστεύω δέ, ότι δ Σκιπίων έπορεΰθη είς την Θεσσαλίαν 
διά νά έμποδίση την είς αυτήν είσοδον τοΰ Καίσαρος ώς μαθών έν τω μεταξύ τήν ήττάν του 
(Καϊσ. 80), διότι τότε δεν έπρεπε νά μεταβή είς Λάρισσαν άλλ’ είς τά στενά τής βορειοδυ
τικής Θεσσαλίας. Ό Σκιπίων μετέβη είς Θεσσαλίαν, επειδή κατά τήν πρώτην αύτοΰ εισβο
λήν, καθ’ήν έξέωσεν έκεΐθεν τον Κάσσιον, δεν είχεν εμπεδώσει πανταχοΰ τήν αρχήν καί τό 
κΰρος τοΰ Πομπηΐου, δν θά άνέμενε νΰν εκεί, καί δστις δά διά τούτο περιέπεμψε μετά τήν 
ήτταν τοΰ Καίσαρος τάς ύπερεπαιρούσας τά γεγονότα έπιστολάς. ’Αλλά καί άν δεχθώμεν, 
ότι αληθώς δ Δομίτιος έστερεΐτο τροφίμων καί δτι, άν αυτός τοΰτο έπασχε, ταύτόν θά ύπέ- 
φερε καί δ Σκιπίων, πάλιν προς τήν Θεσσαλίαν έπρεπε διά τον λόγον τούτον νά τραπή καί 
νά μη άφήση τήν άπό?ιαυσιν τοΰ σιτοβολώνος τούτου είς τον Σκιπίωνα υπό τήν πρόφασιν 
ότι δήθεν έν Ήρακλεία θά παρεκώλυε τήν συνάντησιν τοΰ Σκιπίωνος καί τοΰ Πομπηΐου, ώς 
πιστεύουσιν οί νεώτεροι, έν φ αληθώς έτίθετο μεταξύ σφύρας καί άκμονος. Γνωρίζων δέ, ότι 
ούδέν έφόδιον έπεμπεν αύτός προς τον Καίσαρα μετά τήν απώλειαν μάλιστα τής Θεσσαλίας, 
διατί μετέβαινε προς βορράν, άφ’ού ένούμενος μεν μετά τοΰ Καίσαρος έμελλε νά συμπεινά 
(Καϊσ. 37-39. Άππιαν. έμφ. Β. 61 - 66 έξ.), μένων δ’ έν Ήρακλεία ή καί προχωρών διέτρεχε 
τον κίνδυνον νά προσβληθή ή υπό τοΰ Πομπηΐου, δν δεν έτόλμα νά αντιμετώπιση, ώς άπε- 
δείχθη έπειτα, ή υπό τμήματος τοΰ στρατού τοΰ Πομπηΐου άφ’ένός καί υπό τοΰ Σκιπίω
νος άφ’ ετέρου, ούτινος τήν κατεύθυνσήν από τοΰ 'Αλιάκμονος δεν ήδύνατο νά προεικάση. 
’Αλλά καί ή προσφυγή τοΰ Καίσαρος προς τον Σκιπίωνα διά τοΰ Κλωδίου, ϊνα έπι- 
τύχη ειρήνην, καί ή άλαζονική -άπόρριψις τών προτάσεων αύτοΰ υπό τοΰ Σκιπίωνος 
καί τοΰ Φαβωνίου δηλοΐ, δτι ό Σκιπίων δεν ήτο παίγνιον είς χεΐρας τοΰ Δομιτίου, 
άλλά τουναντίον.

Νομίζω λοιπόν, δτι ή ιστορία, ήν έδωκεν ήμΐν ώς ιστορικός ό Καΐσαρ περί τοΰ έν τή 
Δυτική Μακεδονία πολέμου είνε έλλιπής καί άναλήθης, ή δέ ώραία είκών τής δράσεως τοΰ 
αντιστράτηγου του ίστορικώς αδικαιολόγητος- διότι ό Δομίτιος άποτυχών καί ήττηθείς, ώς 
μαρτυροΰσιν δ τε Δίων καί δ Άππιανός καί τό εύρημα τής Νεαπόλεως, έφυγε προς βορράν. 
'Η φυγή του ήτο άπόνοια υπό τήν λελογισμένην ώθησιν τοΰ Σκιπίωνος. 'Ώστε ή αποτυχία 
τοΰ Καίσαρος ήτο πολλαπλή: καί αύτός ήττήθη καί ό Κάσσιος καί ό Δομίτιος. Άπέτυχε 
δέ καί δ Φούφιος σταλείς νά καταλάβη τήν Πελοπόννησον (Καϊσ. 56). Αί άποτυχίαι δέ 
αύται έξαίρουσιν έτι μάλλον τό άδάμαστον φρόνημα τοΰ Καίσαρος ώς στρατηγού, δστις
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τρεις εβδομάδας μετά την έν Άσπαραγίω ήττάν του άπεζημιώθη όλοσχερώς διά τής έν 
Φαρσάλω νίκης τή 7 ΐουλιανοΰ Ιουνίου, γενόμενος απόλυτος κύριος τοΰ μεγάλου Ρωμαϊ
κού κράτους.

Θά τολμήσω νά αμφισβητήσω καί άλλο τι σημεϊον τής ιστορίας τοΰ Καίσαρος. Έν κεφ. 
79 λέγει, ότι οί πρόσκοποι τοΰ Πομπηΐου Γαλάται Άλλόβρογες συναντηθέντες προς τούς 
τοΰ Δομιτίου άφηγήθησαν αύτοϊς τά τής ήττης καί τής φυγής τοΰ Καίσαρος και ούτως 
έγένοντο αίτιοι, ώστε ό Δομίτιος, γινώσκων την κατεύθυνσιν τούτου, νά σπεΰση καί σφζό- 
μενος νά συναντηθή μετ’αύτοΰ εις Αίγίνιον. Τοιαΰτη φιλική κατά τον Καίσαρα συνδιάλεξις 
μεταξύ αντιπάλων προφυλακών δεν μοι φαίνεται πιθανή. Άνέμενον συμπλοκήν, φόνους καί 
αιχμαλωσίας. "Αλλως θά ήτο δυνατόν ό ΙΙομπήϊος νά θανατώση εκείνους, οϊτινες δΤ ακρι
τομυθιών έσωζον έκ τής άρπάγης αύτοΰ τον καταζητοΰμενον καί τον όποιον ipsa fortuua 
obiiciebat Pompeio. Διά τούτο πιστεύω, ότι οί τοΰ Πομπηΐου πρόσκοποι, συμφώνως προς 
τον νοΰν τών μνημονευθεισών έπιστολών αύτοΰ άφηγήθησαν τά πράγματα προς τούς έγχω- 
ρίους κατοίκους, ούτοι δέ εις τον Δομίτιον, έπειδή ήσαν φίλοι αύτοΰ, άτε άνήκοντες είς την 
«έλευθέραν Μακεδονίαν», ήτις διά τοΰ Μενεδήμου προύκάλεσε την αποστολήν αύτοΰ. Διά 
τούτο τήν τιμωρίαν, ήν διέφυγον οί πρόσκοποι τοΰ Πομπηΐου (αντίθετόν τι άγνοοΰμεν), θά 
ήτο εύλογον νά έπισύρωσιν οί έντόπιοι καταδόται, άφ’ ού τήν άνακοίνωσιν τών γενομένων 
θα έκαμνον όχι υπό τήν έννοιαν τών έπιστολών τοΰ Πομπηΐου, οός οί πρόσκοποι τούτου, 
άλλ’ ως προδοσίαν προς σωτηρίαν τοΰ Δομιτίου, ήτις καί έπετεύχθη οΰτω. Εινε λοιπόν οΰτω 
θυνατόν ό Πομπήϊος νά έκαυσε τήν Ήράκλειαν. Άλλ’ έπειδή ή γνώσις έκείνη τής ήττης τοΰ 
Καίσαρος ήδύνατο νά τρομοκράτηση τούς έντοπίους καί μειώση τήν άφοσίωσιν αύτών καί 
μεταβάλη τό φρόνημά των είς εύνοιαν προς τον έπερχόμενον Πομπήϊον, είνε έπίσης δυνατόν, 
προ τοιαύτης τίνος καταστάσεως ό Δομίτιος νά έκαυσε τήν Ήράκλειαν, ϊνα μή καταλίπη 
καταφύγιον είς τον αντίπαλον. Τοιαύτη δέ τακτική ήτο συνήθης είς τήν πολεμικήν τέχνην 
άλλων τε (πρβλ. π.χ. Πλουτ. Φλαμιν. 5) καί τοΰ Καίσαρος καί είχεν έφαρμοσθή ΰπ’ αύτοΰ 
κατά τήν εκ Δυρραχίου άποχώρησίν του, ως διηγείται ό Δίων 41,51: «πάντα μέν τά φκοδο- 
μημένα κατέστρεψε, πάντα δέ τά παραβεβλημένα προσδιέφθειρε- καί μετά τούτο έξαίφνης 
«ρας είς Θεσσαλίαν ώρμησεν». Τήν λεπτομέρειαν μάλιστα ταύτην ίσως είχε μάθει παρά τών 
προσκόπων τοΰ Πομπηΐου ό Δομίτιος, αν ειχεν ανάγκην προσφάτου διδάγματος, ΐνα έφαρ- 
μόση καί αύτός αύτήν καίων τήν Ήράκλειαν προ τής προς νότον παλινδρομήσεοός του.

ΠΟΥ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΤΟΥ ΔΟΜΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΙΤΤΙΩΝΟΣ ; 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ

Έλέχθη ανωτέρω (σελ. 33), ότι ό Καΐσαρ πλήν τοΰ ονόματος τοΰ Άλιάκμονος ούδέν 
«λλο γεωγραφικόν όνομα, ούδέν τοπωνύμιον αναγράφει· ώστε ύπήρξε μέχρι τοΰδε δύσκολον 
νά καθορισθή άκριβέστερόν πως ό τόπος τών συγκρούσεων τοΰ Δομιτίου καί τοΰ Σκιπίωνος. 
Αλλά καί γενικαί περί τούτου τοΰ ζητήματος γνώμαι έξηνέχθησαν μόνον δύο ή τρεις.
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Η ΓΝΩΜΗ TOY HEUZEY. Η ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ, Η ΚΑΛΙΑΝ Η, ΤΟ ΧΤΕΝΙ

Ό Heuzey1 όρμώμενος έκ τοϋ ονόματος τοΰ προς νότον τής Κοζάνης καί επί τής 
άρι,στεράς όχθης τοΰ Άλιάκμονος κειμένου χωρίου Καισαρεία, παρ’ φ υπάρχει άρχαΐον 
κάστρον, έδέχθη2 αυτό ώς έξαρτώμενον έκ τής Αίάνης (ήν τοποιθετεΐ έν μεν τω κειμένω είς 
την Κάλιανην, 5 χλμ. προς δυσμάς, έν δε τφ πίνακι σ. 95—είκ. 2—είς τό Κτένι, 10 χ?»μ. μακράν) 
καί ώς στρατόπεδον τοΰ Δομιτίου κατά την διάβασιν των αυτόθι όρέων, άτινα, ώς πιστεύει, 
«separent le pays des Elimeens de celui des Orestes», έν φ τό στρατόπεδον τοΰ Σκιπίωνος 
ήτο έπί τών υψωμάτων τής απέναντι όχθης είς άπόστασιν ώρών τινων άπό τής στενωπού 
τών «Βολουστένων» (Πόρτες, Σαραντάπορος=Εΰρωπος=Τιταρήσιος Όμηρ. Στράβ. 329,
14.15) ή όρθότερον Βάλλας ατενών,3 «δι’ ών 
Θεσσαλίαν κατά τοΰ Κασσίου». Ό χείμαρρος

1 Οδτος γνωρίσας τήν Μακεδονίαν καί έκδούς τό βιβλίον 
Le mont Olympe et l’Acarnanie 1860 έκρίθη ικανός, ΐνα 
έντολή τής γαλλικής κυβερνήσεως περιοδεύση τφ 1861 λε
πτομερέστεροι· τήν Μακεδονίαν μετά τοϋ Daumet καί τοΰ 
τοπογράφου Laley, έξέδωκε δέ τά πορίσματα αίιτοϋ διά 
τοΰ βιβλίου Mission archeologique de Macedoine 1876. 
Αί τοπογραφικαί καί ιστορικοί ειδήσεις αί σχετικοί πρός 
τάς στρατιωτικός έπιχειρήσεις τοΰ Καίσαρος ήσαν προωρι- 
σμέναι νά χρησιμεύσωσιν είς τόν Ναπολέοντα III θέλοντα 
νά γράψη τήν ιστορίαν τοΰ Καίσαρος, καί διά τοΰτο ό 
Heuzey έξέδωκεν αύτάς αργά, μόλις τφ 1886, διά τοΰ 
βιβλίου Les operations militaires de Jules Cesar.

2 Les operations κλ. σ. 93 έξ. πρβλ. Mission κλ. σ. 285 έξ. 
"Ορα καί Stoffel Hist, de Jules Cesar II 235.

3 Ό Λίβιος 44, 2 μόνος δίδει όνομα εις τά στενά ταΰτα, 
τό δ1 όνομα είνε Volustana· καθορίζει δέ τήν θέσιν αυτών 
είς τόν ζυγόν τών Καμβουνίων. Ό Leake III 338 όρθώς, 
νομίζω, πιστεύει, ότι τό δεύτερον συνθετικόν μέρος τοΰ 
ονόματος εΐνε τό ελληνικόν στενά (πρβλ. Tit. Liv. 32,5 «ad 
Antigoneam fauces sunt-Stena vocant Graeci» καί Ditten- 
berger Sylloge 3 331 Αίγόστενα, Αίγοστενΐται), τό δέ πρώ
τον μεταρρυθμίζει είς Βωλοΰ, ώστε Βωλοΰ στενά (πρβλ. καί 
Heuzey Le mont Olympe 207. Δήμιτσα Άρχ. Γεωγραφ. 
τής Μακεδονίας I 51, II 1874, 77).

Πιστεύω όμως, ότι αληθώς έν τφ τοπωνυμίφ τούτφ Βο- 
λούστανα κρύπτεται τό όνομα τής Μακεδονικής πόλεως Βάλ
λας («Βάλλα πόλις Μακεδονίας...> Fragm. Hist. Gr. 509,3), 
ήτις έλέγετο καί πληθυντικώς Βάλλαι ήδη πρό τοΰ 400 π.Χ. 
(Dittenberger έ.ά. 90. "Ορα καί Πτολ. 3,13 «πόλεις δ’είσίν 
έν τή Μακεδονία μεσόγειοι α'ίδε: Πιερίας· Φυλάκαι, Ούάλ- 
λαι»)· ό κάτοικος Βαλλαΐος: («Βαλλαίους μεταγαγών είς 
τόν νΰν λεγόμενον Πύθιον τόπον» Στέφ. Βυζ.).’Πρβλ. Πλίν. 
4,17 . . . «Flutnen Haliacmon· intus ( = έν τή μεσογαίρ, κατ’ 
άντίθεσιν πρός τά προηγηθέντα παράλια) Aloritae, Val- 
laei, Phylacaei». ΕΙνε δέ τό Πύθιον πόλις τής Περραιβίας, 
ώς πιθανώς καί ή Βάλλα, ήν ό Leake τοποθετεί περί τό

ήδυνηθη άπροσδοκήτως νά είσβάλη είς τήν 
τής Βάνιτζας (ή Μπάντσας έκ τοΰ Μπάνιτσα,

Βελβενδόν, έν φ ό Πτολεμαίος έ.ά. καί ό Πλίνιος λέγουσιν 
αυτήν Πιερικήν. Ή γεωγραφική όμως άπόδοσις έξαρτάται 
έκ τής πολιτικής έξαρτήσεως κατά διαφόρους χρόνους. 
Άλλοτε μαρτυρεΐται Έλιμιωτική (BCH 1897 104 εξ. 112 εξ ). 
Ή γνώμη μου εΐνε ότι ή Βάλλα ή Οϋάλλα έκειτο είς τό 
φρούριον τής Βουβάλας, ήτις κειται είς τόν ζυγόν τών 
Καμβουνίων παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ Σαρανταπόρου πο- 
ταμοΰ καί έχει τό αυτό όνομα έκπαλαι, άλλά μετά φωνηεν
τικής προφοράς είτε παλαιοΰ τίνος δίγαμμα * Ράλλα — 
* Όάλλα (πρβλ. Ριλεύς — Όιλεύς, Ραλίδιος — Όαλίδιος 
παρά τό Άλίδιος Collitz - Bechtel Dialektinschr. 5313, στ. 
174γ, 182α καί σελ. 513. Kflhner-Blass I, 82) ε’ίτε τοΰ 
λατινικοΰ ν Valla - Ούάλλα (πρβλ. καί Heuzey Mission 
181 έξ.). Έκ τοΰ Βάλλα καί τοΰ Ούάλλα εϋκολον ήτο νά 
γίνη ό νεοελληνικός συμφυρμός Βουβάλα. Τό Πύθιον έκειτο 
κατά τήν κρατούσαν άποδοχήν άνατολικώς τοΰ Σαρανταπό
ρου άπέναντι τής Βουβάλας παρά τό χωρίον Σέλος πρός Ν 
τοΰ Κοκκινοπλοΰ. Ή Φυλάκη έφύλασσε τήν βορείαν έξοδον 
τοΰ στενοΰ, ή Ούάλλα τήν νοτίαν διό καί συνεζευγμέναι 
άναφέρονται (Πτολ. Πλίν.) άμφότεραι. Περί τούτων όρα 
νΰν Πρακτ. τής Άκαδ. Αθηνών τόμ. 6, 1931, σ. 314 έξ. 
Ήμερολ. Δυτ. Μακεδ. 1932 σ. 67 έξ. — Είς τό Πύθιον έτε- 
λοΰντο καί Πύθια (Στεφ. Βυζ.), άτινα ό Ο. Muller Die 
Dorier I, σ. 22, 293 θέλει όρθώς, νομίζω, παλαιότερα τών 
έν Δελφοΐς. Διό καί είχον οί Δελφοί έν τε Ούάλλρ καί έν 
Πυθίφ προξένους (Sylloge3 έ.ά. BCH 1897, 112), ώς Περ
ραιβία δ’ ή χώρα έχει πάντοτε ένα ναοποιόν έν Δελφοΐς 
καιά τόν δ' αί. (BCH 1916, 120). "Ισως δ’ ένταΰθα παρά τό 
στενόν τής Λευτοκαρυάς έκτείνονται τά Τέμπη, ένθα έγίνετο 
ό καθαρμός μετά τήν Δελφικήν έορτήν Στεπτήριον καί όπου 
έφύετο ή ιερά δάφνη. (Πρβλ. Foucart Memoire sur les 
mines... de Delplies a. 180. Nilsson, Griech. Feste 150 
έξ.). Καθ’ όμοιον τρόπον ή λατρεία τοΰ ’Ολυμπίου Διός καί 
τά ’Ολύμπια μετεφυτεύθησαν έκ τοΰ Μακεδονικοΰ Όλύμ- 
που είς τήν παρά τόν ’Αλφειόν Πισάτιν (ΑΕ. 1932, 109 )
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Balneum, νϋν Κάτω Κώμη και ”Ανω Κώμη) τότε εινε ό rivus ό υποκείμενος εις το στρατόπε- 
δον, τό όποιον έστησεν ό Σκιπίων έπ'ι τής άριστεράς όχθης τοΰ 'Αλιάκμονος διά μίαν ημέραν 
6 χιλ. βήματα (σχεδόν 9 χλμτρ.) άπό τοΰ στρατοπέδου τοΰ Δομιτίου, αί δύσκολοι δέ όχθαι 
τοΰ χειμάρρου τούτου άπέτρεψαν τον Δομίτιον να προσβά?α] τον Σκιπίωνα (όρα άνω σελ. 30). 
Όπισθεν δέ τοΰ μεγάλου λόφου, όστις κεΐται εις την συμβολήν τοΰ χειμάρρου τούτου καί 
τοΰ 'Αλιάκμονος έκρυψεν έπειτα ό Δομίτιος όλον τον στρατόν αύτοΰ ένεδρεύων κατά τοΰ 
ίππικοΰ τοΰ Σκιπίωνος εις άπόστασιν 3 χιλ. βημάτων (4 ι/2 χιλιομέτρων περίπου).

Ό Heuzey ώδηγήθη προς νό
τον τοΰ χωρίου τής Καισαρείας (όρα 
τον χάρτην αύτοΰ ένθ’ άνω καί 
ένταΰθα εικ. 2) εις λόφον 200 μέ
τρων εύρύν, κείμενον μεταξύ τοΰ 
χειμάρρου τής Μπάντσας καί τοΰ 
τής Κάλλιανης, έχοντα δέ προς τούς 
χειμάρρους μέν αποτόμους κλιτΰς, 
καί διατηροΰντα λείψανα λιθοστρώ
του όδοΰ, προς δέ την ΒΔ κατεύθυν- 
σιν τής συνεχείας του ύψωμα τεχνη
τόν φαίνεται δ’ότι υποθέτει αυτό 
ώς ανάχωμα τοΰ στρατοπέδου τοΰ 
Δομιτίου- διότι προσθέτει, ότι, «εί καί 
ύπάρχουσιν εις τον αυτόν περίβολον 
ίχνη τινά μεσαιωνικών οχυρώσεων, 
δέν είνε αδύνατον νά υπήρξε στρατό- 
πεδον τοΰ Δομιτίου τό Κάστρο τοΰτο 
τής Καισαρείας, πριν γίνη οχυρόν 
χωρίον» «κατά τον μεσαίωνα».

Κατά ταΰτα διακρίνομεν τρία επιχειρήματα τοΰ Heuzey προς τοποθέτησιν των αντι
πάλων στρατών κατά τό κάστρον τής Καισαρείας: α) τό όνομα Καισαρειά, Καισάρεια, όπερ 
αποδίδεται ούτω εις τον Καίσαρα, β) τό επί τοΰ λόφου ανάχωμα, όπερ υπολαμβάνει, ώς 
φαίνεται, προερχόμενον εκ τοΰ στρατοπέδου τοΰ Δομιτίου, καί γ) την γειτνίασιν τοΰ 'Αλιά
κμονος καί τών αναγκαίων χειμάρρων καί χαραδρών.

Έπεσκέφθην καί εγώ κατά τό θέρος τοΰ 1928 τό παλαιόκαστρο τής Καισαρείας καί 
την Κάλλιανην τή συνοδεία τών υποχρεωτικών φίλων μου κ.κ. Παπακωνσταντίνου καί Τσι- 
τσελίκη δικηγόρων έν Κοζάνη καί τοΰ αυτόθι έπιθεωρητοΰ τής έκπαιδεύσεως κ. Σταβάρα, 
έπανέλαβον δέ την έπίσκεψιν καί τώ 19311, ότε καί κατεσκευάσθη υπό αξιωματικού 
ό χάρτης (εικ. 3).

Εις την γνώμην δέ τοΰ Heuzey έχω νά παρατηρήσω κατά τοΰ πρώτου επιχειρήματος,

Ε tih ellc αοο οοο

to ΚΙ.

Εικ. 2. Χάρτης της περί την Καισαρείαν τον 'Αλιάκμονος χώρας 
κατά τον Laley - Heuzey.

1 Γενικήν καί άμυδράν άνάμνησιν τών τόπων είχον από βαίνων έφιππος αύιόθι τον Αλιάκμονα, ΐνα μεταβώ εις 
του Σεπτεμβρίου του 1888, δτε έκινδύνευσα νά πνιγώ δια- ’Αθήνας καί έγγραφώ φοιτητής τοΰ Πανεπιστημίου.
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δτι ή αφετηρία τής σκέψεώς του, καθ’ ήν ή Καισαρεία εχει σχέσιν προς τον F. Ιούλιον 
Καίσαρα, εινε καθαρώς υποθετική' διότι ό Καΐσαρ δεν επεσκεφθη ποτέ την δυτικήν Μακε
δονίαν, ό δε Δομίτιος, αν οί ανωτέρω συλλογισμοί μου εινε αληθείς, όχι μονον δεν ένίκησεν, 
ώστε, νικητοΰ άναξίως κολακεύων, να διαιώνιση τό όνομα τοΰ προϊσταμένου του, όστις ήτο 
μεν ήδη ένδοξος, δεν ειχεν όμως γίνει ακόμη ό μέγας ιδρυτής τής μοναρχίας έν Ρώμη, 
άλλ’ουδ’έμεινεν έν Δυτική Μακεδονία, ούδ’ έπανήλθεν είς αυτήν, ΐνα έπιμεληθή τής ίδρύ- 
σεως τής πόλεως, ήν θά προσεδοκώμεν να όνομάση Δομιτίαν μάλλον ή Καισαρείαν. Καισά- 
ρειαι ύπάρχουσι πολλαί, άλλ’ ούδεμία ίδρύθη υπό τοΰ Γ. I. Καίσαρος· πάσαι ίδρύθησαν ή 
ώνομάσθησαν έξ αύτοκρατόρων Ρωμαίων καί κυρίως τοΰ Αύγούστου (πρβλ. Pauly - Wissowa 
RE, λ. Caesarea). Τοιαΰτη δέθά ήτο καί ή περί ής ό λόγος, ΰπάρχουσα ήδη επί Ιουστινια
νού. "Ωστε τό πρώτον επιχείρημα πίπτει.

Τό δεύτερον επιχείρημα τοΰ Heuzey άγει ημάς είς μακρότερον λόγον.
Είς τό έσχατον προς τον 'Αλιάκμονα άκρον τοΰ νοτιοανατολικώς κατευθυνομένου 

προβούνου μεταξύ τών δύο χείμαρρων κείται τό οχυρόν Κάστρο, (είκ. 3). ΠεριεβιΡΑετο 
πανταχόθεν υπό τειχών, άτινα ήσαν έκτισμένα διά πώρων λίθων καί ασβέστου καί είχον 
καταστροφή καί πρότερον μέν, αλλά καί κατά τά τελευταία προ τοΰ 1928 έτη υπό τών χωρι
κών τής παρακειμένης Καισαρειάς, άναμοχλευσάντων τά θεμέλια πανταχοΰ προς εξαγωγήν 
τών λίθων, ώστε είς εμέ ή διαδρομή τών τειχών ήτο φανερά έκ τών προσφάτων βαθέων 
ορυγμάτων. Είς την βορείαν πλευράν προς την δυτικήν ειχεν εύρεθή είς βάθος 4 μ. περίπου 
ψηφιδωτόν δάπεδον μετά γεωμετρικών κοσμημάτων καί τινων ελίκων, έξαχθέν κατά πλάκας 
καί μετακομισθέν είς τό χωρίον. Αλλ’ ώς διέγνωσα, μέρος αύτοΰ έκειτο υπό τό τείχος καί 
επομένως ήτο παλαιότερον τούτου, ανήκε δηλ. είς χρόνους, καθ’ οΰς ή πλατεία επιφάνεια 
τοΰ λόφου ήτο πλατυτέρα, έν ω ύστερον, διαβρωθεισών καί καταρρυεισών ή πιθανώτερον 
κατασκαφεισών έπίτηδες τών κλιτύων, ίνα γίνωσιν άποτομώτεραι, ήχθη ή γραμμή τών τειχών 
ένδότερόν πως. Τήν παλαιότητα ταύτην δηλοΐ καί τό βάθος, είς ό εύρέθη τό ψηφιδωτόν.

Τό τείχος ήτο ίσχυρότερον προς δυσμάς, ένθα συνεχίζεται ό λόφος ομαλός καί εύφορος 
άνευ λαιμοΰ τίνος ώς προς τήν έπιφάνειαν τοΰ περίκλειστου χώρου. Ό αριθμός τών πύργων, 
οϋς έχει τό σχέδιόν μου (είκ. 3), τό σχήμα αυτών ώς καί ή τεθλασμένη γραμμή τών τειχών 
δεν εινε ακριβή, έπειδή τά αναχώματα τής άνασκαφής τών χωρικών θολοΰσι τήν κατάστασιν. 
Ή καταστροφή αύτών έσώρευσε τούς όγκους, ούς είδεν ό Heuzey καί έξέλαβεν ώς αναχώ
ματα ρωμαϊκοΰ στρατοπέδου, δύναται δε νά ΐδη καί τώρα πάς τις, έπειδή δεν πρόκειται περί 
μικρού τίνος σάγματος δυναμένου ευκόλως νά μεταβληθή διά τής γεωργίας, μόνης δυνατής 
αιτίας νΰν προς τοιαύτην μεταβολήν έν τη γεωργουμένη έκτάσει τοΰ λόφου όλου. Εινε όμως 
πιθανόν, ότι καί έν χρόνοις παλαιοτέροις τής έπισκέψεως τοΰ Heuzey είχον λιθολογήσει 
ένταΰθα οί κάτοικοι καί τής Καισαρειάς καί τής Κάλλιανης καί άλλων ίσως χωρίων έγγύς. 
Δεν τολμώ μόνον νά υποθέσω, ότι τά υψηλότερα μέρη τών τειχών ήσαν έξ ωμών πλίνθων ώς 
έν παλαιοτέροις χρόνοις είς τήν νότιον Ελλάδα ή αλλαχού αυτής, ένθα ή καταστροφή αύτών 
παράγει τοιαΰτα ογκώδη σάγματα1. "Ωστε καί τό δεύτερον έπιχείρημα πίπτει. Μένει λοιπόν

1 Πρβλ. Prascliniker, Oesterr. Jahresk. τόμ. XXI,XXII βαϊκά σ. 298ο, 482. 
σελ. 34 S· Άρχ. Δελτ. τόμ. Γ', 1917 = Κεραμοπούλλου Θ»]-

Αντώνιον Δ. Κεραμοηονλλον ΑΕ 1933
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ό Αλιάκμων καί οί χείμαρροι, αλλά και ό 'Αλιάκμων είναι μάκρος εν τή δυτικτ) Μακεδονία

καί οί χείμαρροι οΰδαμοΰ λείπουσιν ώστε απαιτούνται άλλου είδους επιχειρήματα, ΐνα εύρεθή 
ή θέσις τών μαχών τοΰ Δομιτίου καί τοΰ Σκιπίωνος. Πριν δμως ελθωμεν εις τό ζήτημα
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τοΰτο, θά παρακολουθήσωμεν τάς τΰχας τοΰ Κάστρου τής Καισαρείας, χρησίμους ακόμη.
Ό περίκλειστος χώρος είνε νϋν άναβατός ήπίως κα'ι προσιτός μονον εκ τριών μερών, 

ήτοι εκ δυσμών,— δηλ. έκ τής ράχεως— έκ νότου κατά την γλώσσαν προς τον υποκείμενον 
'Αλιάκμονα, και έκ τής ΒΑ γωνίας, ένθα καί σήμερον άγει ατραπός. Εις τά τρία ταΰτα 
σημεία πιστεύω ότι ήσαν πΰλαι. Τής δυτικής πύλης την ακριβή μεταξύ τών πύργων θέσιν 
δεν δύναταί τις έν τή σημερινή καταστάσει νά όρίση. ’Αλλά τό εύφορον έξω εν συνεχεία 
έδαφος, κτήμά ποτέ βεβαίως τής πόλεως ταύτης, απαιτεί πύλην ή πυλίδα ένταΰθα.

Ή επιφάνεια τοΰ περιτειχίστου χώρου είνε κατεσπαρμένη δαψιλέστατα δΓ οστράκων 
αγγείων νεωτέρων. ’Αλλά πιστεύω, κρίνων έκ τοΰ βάθους, εις ό εύρέθη τό ψηφιδωτόν, ότι 
κατά την περιτείχισιν τοΰ χώρου, γενομένην διά μιας, συνέβη γενικωτέρα τις μεταβολή τοΰ 
περιεχομένου, ή ότι ήδη πρότερον ή πόλις είχε πάθει μάλλον ή ήττον, έπί δέ τών σωρευθέν- 
των έρειπίων ίδρύθησαν αί νέαι κατοικίαι, ώστε τά παλαιότερα λείψανα θά είνε έν τω βάθει. 
Μέρος τών χωμάτων, ύφ’ ών ταΰτα καλύπτονται, προέρχεται πιθανώς έκ τής άνορύξεως τών 
θεμελίων τοΰ άσβεστοκτίστου τείχους.

'Ως πρόσθετον τεκμήριον τής ζωής τής πόλεως, πριν κτισθή τό άσβεστόκτιστον τείχος, 
εύρον έν τώ χωρίφ Καισαρειά δύο έπιγραφάς προερχομένας έκ τοΰ χώρου τοΰ κάστρου.

Ή μία έσχάτων ρωμαϊκών χρόνων άπέκειτο παρά τφ χωρικώ Νικ. Καρκατζή. Είνε 
πλάξ μαρμάρου έγχωρίου1 ελλιπής άνω καί κάτω καί βεβλαμμένη δεξιά καί αριστερά 
(είκ. 4) κατατεθεΐσα εις τό Έθν. άρχαιολ. μουσεϊον ’Αθηνών ύπ’ αριθμόν 3719 τοΰ ευρε
τηρίου τών Γλυπτών (βιβλ. εισαγωγής ”). Έν άναγλύφω είκονίζει άπό τοΰ λαιμοΰ μέχρι 
τοΰ υπογαστρίου τον Δία βλέποντα προς αριστερά (σώζεται έκ τής κεφαλής μόνον τό άκρον 
τοΰ πώγωνος), κρατοΰντα διά τής δεξιάς τον κεραυνόν (σφζονται μόναι αί τρεις κάτω άκτΐ- 
νες), τήν δ’άριστεράν έχοντα καθειμένην παραπλεύρως. Τό άντωπόν στήθος είνε γυμνόν, 
άλλ’ υπέρ τον αριστερόν ώμον φαίνεται πτυχή τοΰ ίματίου. δι’ ου περιβάλλεται εμπρός τό 
σώμα άπό τοΰ υπογαστρίου καί κάτω. Εκατέρωθεν τοΰ άναγλύπτου κορμοΰ έπί τοΰ πεδίου 
είνε έπιγραφή στίχων 5 αριστερά, 7 δεξιά. Χαρακτηριστικά γράμματα AAeCUUM (καμπύλον, 
όχι γωνιώδες έν μέσω) Π. Γενικώς όμως ατάσθαλος ή έπιγραφή, δι’ ό καί δυσνόητος, άφ’ ου 
μάλιστα λείπει πιθανώς μέγα μέρος αυτής κατωτέρω.

aα.
Αντιγονοο

μνΑιου
ioyAicduu
ΟΙ ΥΤΤΟΚΛ 

Γ) πΟΓΟΓΡΛΜ

δ.
AmyntAc
Αμυντου

OKAIKPIC 
ΤΤΟΟΟΚΝΕ 
Δοεο~ω 5 
ΤΟΙΟΥ

1 ’Εγχώριον μάρμαρον εΰρηται εις δλον to Βέρμιον δυ- 
τικώς τής Βέροιας καί εις τούς πετρολόφους τών Σερβίων 
ώς καί τόν παρά τήν γέφυραν τής όδοΰ Σερβίων-Κοζάνης 
έπί τής αριστερός όχθης τοΰ Άλιάκμονος, έφ’ οΰ καί άρ-

χαϊον τείχος ορατόν μακρόθεν άπό Β καί ίσως αυτό τοΰτο 
τά παρά τό χωρίον Ίλισλί τοΰ ’Ανωνύμου τής Βιβλιοθήκης 
τής Κοζάνης ΑΕ, 1932, 93, πρβλ. ΠΑΕ 1912, 242.
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ά. στ. 2. Τό σωζόμενον πρώτον γράμμα δΰναται νά είνε μόνον Λ. Προ αυτού δΰνανται 
νά εΰρωσι τόπον δΰο άλλα, ών έλάχιστα λείψανα σφζονται άνω μή άντιτιθέμενα προς την 
συμπλήρωσιν Μυ]λιναίον (πρβλ. Hoffmaun, Die Makedonen σ. 53,199 έξ.).

ά. στ. 3. Δεχόμενος ότι τό δεύτερον γράμμα είνε ο καί όχι θ, ώς φαίνεται ένεκα γραμ
μής έν μέσφ, ήν υπολαμβάνω τυχαίαν βλάβην, συμπληρώ καί άναγινώσκω ό και Ίονλις 
(πρβλ. β στ. 3 ό καί Κρίσπος). Έπεται γράμμα άκανόνιστον Ο καί παρεμφερές προς λατι
νικόν D, μεθ ’ ό UU. Ταΰτα συναπτέα τφ έπομένω

ά. στ. 4. Ενταύθα τό πρώτον γράμμα είνε ο τό δεύτερον πιθανώς Η έ'χον ούχί ίκανώς 
κεκλιμένην ή σχεδόν όριζοντίαν την δευτέραν γραμμήν καί βραχεΐαν υψηλά την τρίτην. 
’Αν έν τή αρχή συμπληρώσωμεν Ρ, έχομεν έν συναφεία προς τον προηγούμενον στίχον 
την λέξιν δώ-[ρ]ον υπό κα, εί καί τό τελευταϊον γράμμα Λ στερείται τής έγκαρσίας 
γραμμής (πρβλ. στ. 5).

ά. στ. 5. Φαίνεται λεΐπον έν αρχή εν γράμμα, μεθ’ό κεΐται ΤΤ καί ο. Δεν συλλαμβάνω όμως 
έ'ννοιάν τινα- δι’ ό έδέχθην τρία γράμματα, ίσως έν συμπλέγματι, εις την αρχήν τού στίχου
5, ώστε τό τρίτον μετά τών περαιτέρω νά σχηματίζη τήν λέξιν ν]πογεγραμ(μεν.Εντός 
λοιπόν τών όρων τών ανωτέρω παρα
τηρήσεων—άλλας θά εϊπωσι βεβαίως 
άλλοι—άναγινώσκω άποπειρατικώς ώς 
ανεξάρτητον τό αριστερόν μέρος α 
τής έπιγραφής ούτωσί:

’Αντίγονος 
Μν] λ ιν α ίο ν 
ό και ] Ίονλις δώ- 
ρ]ον; νποκ(ά) 
τω ν]πογερ(α)μ![μένον;...

ένθα τό Ίονλις λαμβάνω αντί Ιούλιος.
Ίσως ή κλείς τής βελτιώσεως τής 
άναγνώσεως κεΐται εις τάς λέξεις άω
ροί' καί νποκάτω.

δεξ ιά στ. 1. Τό τελευταϊον γράμμα φαίνεται ώς λείψανον C = ς, ώστε άναγινώσκεται 
Αμνντα[ς / Άμνντον / ό καί Κρίσ- / πος. Τά λοιπά γράμματα τού στ. 4 είνε β, ού ή μέση 
γραμμή ασαφής, Κ βεβλαμμένον καί Νβ, επομένου χώρου δι’ έν γράμμα.

Εις τον στ. 5. Τό πρώτον γράμμα είνε Α ή Δ, τό δεύτερον μικρόν ο ύτ|ιηλά, τό τρίτον
6, τό τέταρτον Ο, τό πέμπτον βεβλαμμένον δεικνύον άνω ώσεί λείψανα οριζόντιας γραμμής 
έκ Τ, κάτω όμως τριγωνικόν θραύσμα ώς Λ ή Δ καί τό έ'κτον είνε UJ, επομένης κενής θέσεως 
δι’έν γράμμα (Ν;). Τό σύνολον φαίνεται ότι έδήλου τήν πατρίδα τού Άμύντου καί είνε 
λυπηρόν, ότι δεν άναγινώσκεται, ΐνα προσθέση έν μακεδονικόν ’ίσως γεαιγραφικόν όνομα είς 
τά ολίγα γνωστά ήμΐν.

Είκ. 4. Ένεπίγραφον άνάγλνφον του Δ ιός κεραννονντος 
έκ Καισαρείας τον eΑλιάκμονος.
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Εις τον στ. 6 άναγινώσκονται τά γράμματα ΤΟΙ6Υ ή ΤΟΙΟΥ, μεθ ά είνε τοπος δια 
δΰο, ίσως καί τρία άλλα, ών τό πρώτον δΰναται να είνε ΤΤ·

Εις τον στ. 7. Έν αρχή κεΐται πιθανώς Κ ή ΙΟ, είτα ϊσως Λ, έπειτα πιθανώς Τ ή Υ, τά 
δέ περαιτέρω είνε ασαφή. Φαίνεται, δτι οί στίχοι 6 και 7 περιεχουσι το δνομα αντικειμένου 
τινός, τό όποιον άρχεται άπό ΙΟΥ ήτοι είνε λατινικόν ju μεταγεγραμμενον ελληνιστί.

"Ωστε άναγνωστέον τό δεξιόν μέρος β:

’ Αμύντας 
Άμνντου 
δ και Κρίσ- 
πος εκ Νε .
. . εότω [ν ή Νε-/αρεό τω[ν! 
τδ ιου ή τδ Ίον[πατ-

ρ]ι ’ Ολν[μπιω !

Άλλα πάντως δεν είνε καθ’δλα αρεστή ή άνάγνωσις οΰδετέρας πλευράς τής επιγραφής. 
Ούτε ό άναθέτης είνε βέβαιος ούτε ό λόγος τής άναθέσεως ούτε ό προς δν ή άνάθεσις 
σαφής, οΰτε ή παρουσία δύο ανθρώπων εις τάς δΰο πλευράς τής επιγραφής. Βέβαιον έκ τοϋ 
αναγλύφου εινε, δτι ό Ζευς έλατρεύετο έν Καισαρεία'.

Έν δέ τή οικία τοΰ Γ. Γαύρου έν Καισαρεία πλήν μικρού μαρμάρινου κορμού γυναικός 
ένδεδυμένης χειριδωτόν χιτώνα άπόκειται ή έτέρα μαρμάρινη έπιγραφή, πιθανώς τού α' 
π. X. αίώνος, λέγουσα.

ΩΤΑΣ
ΜΟΥΔΟΛΙΧΛΙΟΣ

3ΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΙΠΟΡ
ΙΟΛΑΟΥΙΕΡΗΤΕΥΣΑΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΚΥΝΑΓΊΔΑΙ
ΙΣΤΗΡΙΑ

(δνομα, πατρωνύμων), π.χ. Φιλ]ώτας
π. χ. ' Αγησιδά] μον Δολιχαΐος
άπδ] Θεσσαλίας και Πορ-
ϋος; J ’Ιολάον Ιερητεύοαν-
τες] ' Ηρακλεϊ Κυναγίδα
χαρ J ιστήρια.

Ή έπιγραφή είνε αναθηματική τριών άνδρών, οϊτινες εΐχον χρηματίσει ως ιερείς τού 
Ήρακλέους τού Κυναγίδα. Τά ονόματα αυτών ούδεμίαν ρωμαϊκήν έπίδρασιν δεικνύουσιν, 
έκτος άν συμπληρώσωμεν έν τώ 4 στίχοι Πόρ[κος (τό λατινικόν δμως εινε Πόρκιος) άντϊ 
ελληνικού τίνος ΓΙόρβος, Πόρ[τις, Πορ[ίων ή τ.τ. Τό έλλεΐπον πρώτον διμερές δνομα ήτο 
βραχύ π.χ. Δίων Δάμωνος, Κλείτου ή Κλέων Δίωνος ή τ.τ. Τό δεύτερον θά ήδύνατο νά είνε 
καί Σ]ωτάς, αλλά τοιούτον δνομα νεωτερικώτερον δέν μοι φαίνεται προσαρμοζόμενον πρός 
τά λοιπά, άρχαιοπρεπέστερα δντα.

Ό δεύτερος ούτος άνήρ ήτο Δολιχαΐος άπό Θεσσαλίας, ήτοι κατήγετο έκ Δολίχης τού 
Σαρανταπόρου, ής ή θέσις πιστεύεται είς τό παρά τήν Δούχλισταν φρούριον2. ’Ητο λοιπόν

1 Των αυτών χρόνων είνε ή περισυλλεγεϊσα έν Κρόκφ 
(Γκόμπλιτσα πρώην) υπό τοΰ δημοδιδασκάλου Σιώζου καί 
δοθεΐσά μοι έπιγραφή ή δημοσιευθεΐσα έν τοϊς ΠΑΕ 1932 
σ. 47. Οί χωρικοί έμαρτΰρουν, οτι καί ή έπιγραφή αΰτη 
προέρχεται έκ Καισαρείας. Νϋν άπόκειται έν τή αρχαιολο

γική συλλογή Κοζάνης.
2 Πρβλ. Leake έ. ά. I, 344 ΠΑΕ 1914, 188 έξ. 205 ΑΕ 

1913, 154 καί τήν ανωτέρω σελ. 34, μνημονευθεΐσαν ορο
θεσίαν.
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μέτοικος εν τφ Παλαιοκάστρφ τής Καισαρείας, διότι έδώ ήτο ή λατρεία τοΰ Ήρακλέους 
Κυναγίδα, άφ’ οΰ εντόπιοι ήσαν οι άλλοι δύο πρφην ιερείς, εδώ δε έγένετο και ή άνάθεσις.

Ή λατρεία όμως τοΰ Κυναγίδα Ήρακλέους ήτο διαδεδομένη έν τή άνω Μακεδονία 
εύρύτερον, άφ’ ου έν τή Δευριοπία (Τσεπίγκοβο) εΰρέθη βωμός τοΰ Κουναγίδα Ήρακλέους1, 
έν Παλαιογρατσάνω τοΰ Όλύμπουεύρέθη αναθηματική έπιγραφή«... ΉρηκλεΐΚννα[γί]0α[ι»1 2, 
κατά τα δυτικά δε τής Έορδίας ή Έορδαίας3 ένεπίγραφον άνάγλυφον αναθηματικόν εις τον 
αυτόν Ήρακλέα4, υπό κυνηγών δ’έλατρεύετο ό Ηρακλής έν Βεροία5, Ήρακλέους δέ 
άγαλμα χαλκοΰν εύρέθη έν τώ χωρίω Λικνάδες προς Ν τής Καστοριάς, νΰν έν τώ μουσείω 
Κωσταντινουπόλεως άποκείμενον6, και έτερον έσχάτως μικρόν έν Οίνόη (Όσσιανη) προς Δ 
τής Καστοριάς εΰρεθέν καί άποσταλέν εις τό μουσεΐον Θεσσαλονίκης, Ήρακλεΐδαι δ’ήσαν 
οι βασιλείς τής Μακεδονίας7, προπάτορα δέ καλεΐ τον Ήρακλέα ό Μέγας ’Αλέξανδρος8, 
πανταχοΰ δ’έν Μακεδονία λατρεύεται ό Ηρακλής9, 'Ηράκλειον δέ και Ήράκλειαι πόλεις 
ύπήρχον έν Μακεδονία πλείονες τής μιας10 και βεβαίως ή λατρεία τοΰ θεοΰ θά είνε παμπα- 
λαία ένταΰθα, δέν ήλθε δέ ύστερον έκ Πελοποννήσου".

Τον ίωνισμόν ίερητεύσαντες σημειώ απλώς παραπέμπων ε’ις όμοια παραδείγματα έκ 
Πυθίου IG IX2 1281. ΑΕ 1913, 163 εξ., έτερον έξ Έλιμίας (Τσοΰρχλι), Animal of. the Br. S. 
1911 -2, 184 Άθηνά 1913, 446. πρβλ. κα'ι Δήμιτσα III άριθ. 68 κ.ά. Έκ Γόννου ΑΕ 1930, 
105. BCH, 1923,291 καί άλλα πολλά.

Ή έπιγραφή αύτη είνε παλαιοτέρα τοΰ άσβεστοκτίστου τείχους τοΰ Παλαιοκάστρου 
τής Καισαρείας. ”Αν δέ δέν δυνάμεθα νά όρίσωμεν ακριβώς τήν χρονολογίαν τής έπιγρα- 
φής, γινώσκομεν όμως τήν χρονολογίαν τοΰ τείχους, είς ταύτην δέ ούδείς δύναται νά κατα- 
βιβάση τήν έπιγραφήν. Διότι τό τείχος έκτίσθη κατά τον 6ον αί. μετά Χριστόν, οπότε ή 
χριστιανική θρησκεία, έν τή γειτονία μάλιστα τής Βέροιας καί τής Θεσσαλονίκης τοΰ 
’Αποστόλου Παύλου (πραξ. άποστ. 17,1 έξ., Ρενάν (μτφρ. Βουτσινά), Ό απόστολος Παύλος

1 BCH 1923 σ. 291. Rev. d. et. gr. 1930. σ. 368.
2 Rev. d. et. gr. 1930,369. Ό Heuzey άναγινώακει έσφαλ- 

μένως Κννάδα έν Le mont Olympe σ. 217.
3 Εύορδαία έν επιγραφή τής ’Επίδαυρου ΑΕ 1925 - 6 

σ. 77 στ. 38 καί σελ. 82.
4 Πρακτικά τής ΑΕ 1912 σ. 240. ΑΕ 1912,267. Ήμερολ. 

τής Μεγ. Ελλάδος 1922 σ. 307 (μετ’εΐκόνος καί πληρέστερος 
άναγνώσειος). Berl. Philol. Wochenschrift 1915,55 — εσφαλ
μένη γνώμη περί οίκου Κυναγιδών—. BCH 1923,291 έξ. 
’Έκθεσις τής έπιτροπ. περί πληρώσεως τής κενής τακτικής 
έδρας τής ίστορ. τής αρχαιολογίας 1926 σ. 66 έξ. Πρακτικά 
τής σχολής περί πληρώσεως κλ. σ. 9 έξ. καί 45. Α.Ε. 1930,181.

5 Ann. Brit. School 1911-2, σ. 134. πρβλ. νΰν 368 έξ. 
καί Roussel Rev. d. et. grec. 1930,361,368 έξ. Sylloge3459.

6 Δήμιτσα έ. ά. Ill σ. 240 έξ. 254 έξ. Reinach, Repert. 
de Stat. II, 202, 3. τούτου τοΰ χαλκού αγάλματος εν ή δύο 
θραύσματα κατέχει έν Σιατίστη ό δικηγόρος Γκαρίπης.

7 Ήρόδ. 8, 137. Ούιω έπειτα καί τής Σπάρτης· πρβλ.
Pauly - Wissowa RE άρθρ. Genarchos σ. 1129. Παππαδάκιν,
Άρχ. Δελτ. 1916, 254.250.

8 Άρριαν. Άνάβ. 6,3,2.
9 Baege, de Macedonum sacris 184 έξ. Hoffmann, Die 

Makedonen κλ. σ. 92 έξ., δρα καί Pauly - Wissowa RE 
suppl. I - III άρθρ. Herakles σ. 952 έξ. 955.

10 Πρβλ. Δήμιτσα Μακεδονικών μέρ. II,σ. 117 καί Baege έ.ά.
11 Οΰτω ούδείς άναλογίζεται δεόντως, δτι, δτε καλούνται 

αί έορταί τής Ήλιδος ’Ολυμπιακοί καί ή χώρα ’Ολυμπία 
καί ό θεός ’Ολύμπιος, σημαίνει, δτι τό όνομα καί ή λατρεία 
καί οί συναφείς αγώνες μετεφυτεύθησαν έκ τού Μακεδονι
κού Όλύμπου καί πιθανώς έκ τού παλαιού Μακεδονικού 
ιερού τοΰ Δίου ύπό τών από βορρά κατελθόντων έλληνικών 
φύλων. ’Ακόμη καί τώρα — περισσότερον κατά τά παιδικά 
μου έτη — πάσας τάς έορτάς καί θρησκευτικός πανηγύρεις 
τών έξωκκλησίων κυρίως τών ορεινών καί άποκέντρων χω
ρίων τής δυτ. Μακεδονίας παρακολουθούν αγώνες δρόμου, 
άλματος, σκοποβολίας κ.τ.τ. ’Εκ τοιούτων παλαιών έθίμων 
προήλθον, νομίζω, καί οί Πανελλήνιοι αγώνες τών άρχαίων 
Ελλήνων. Πρβλ. καί τήν έμήν Τοπογρ. τών Δελφών σ. δο
κοί ΑΕ 1932 σελ. 109.
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I 171 έξ.), εΐχεν ασφαλώς εκτοπίσει καί διαδεχθή την παλαιαν ελληνικήν θρησκείαν, εις 
δε το ιερόν τοΰ Ήρακλέους ίσως έλατρεΰετο χριστιανικός τις άγιος.

’Αληθώς τό κάστρον τοΰτο δεν είνε εντελώς άγνωστον εκ τής παραδοσεως, ως νομι- 
ζεται. Ό Προκόπιος έν τφ περί κτισμάτων βιβλίφ του, εν φ άναγραφει και τα φρούρια, 
ατινα έπεσκεΰασεν ή ίδρυσε νέα ό Ιουστινιανός προς ασφάλειαν τοΰ κράτους, λεγει 4,3 Β 
(V 442): «άλλα καί Λάρισσαν και Καισαρείαν, πεπονηκότων σφίσιν άγαν τών έρυματων, σχε
δόν τι άτειχίστους είναι συνέβαινε. Βασιλεύς δε Ιουστινιανός άμφω τείχη ισχυρότατα ποιη- 
σάμενος γνησία την χώραν ευδαιμονία ξυνφκισεν— Δ. Πολλά δε καί άλλα φρούρια έπι 
Θεσσαλίας ό βασιλεύς ούτος άνενεώσατο, ώνπερ τα ονόματα σύν τοίς έν Μακεδονία τετει- 
χισμένοις έν καταλόγω γεγράψεταί μοι ου πολλφ ύστερον». Έκ τής τελευταίας προσθήκης 
τοΰ Προκοπίου γίνεται φανερόν, δτι ό άνήρ σκέπτεται άθρόως τα φρούρια τής Θεσσαλίας 
καί τής Μακεδονίας, παραζευγνύων τά πρώτα προς τα δεύτερα, ώστε, να νοήται, ότι έκ τών 
ρητώς ώνομασμένων ήδη, άφ’ ου τό έν, ή Λάρισα, άνήκει εις την Θεσσαλίαν, τό έτερον, ή 
Καισαρεία, έκειτο έν Μακεδονίρ1. Τό τεκμήριον τοΰτο, ή κατασκευή τοΰ άσβεστοκτίστου 
τείχους καί τό όνομα Καισαρειά, μικρόν περαιτέρω είς τό υποκείμενον διάδοχον χωρίον 
μετατοπισθέν, δεικνύουσιν, ότι ή Καισαρεία τής σήμερον είνε ή άπόγονος τής Καισαρείας 
τοΰ ’Ιουστινιανού. Οί κάτοικοι ταύτης παθόντες ποτέ καταστροφήν τής όχυράς πατρίδος καί 
τής «γνήσιας ευδαιμονίας» καί πιθανώς δεκατευθέντες, συνεκεντρώθησαν υπό τον λόφον 
περαιτέρω, ένθα ήσαν άκίνδυνοι άτε άνοχύρωτοι, συμπαρέλαβον τό όνομα τής έκλιπούσης

I Τοΰτο δέν ένόησεν ό Oberhummer και άπέδωκε τήν 
Καισαρείαν ταύτην εις τήν Θεσσαλίαν Pauly- Wissowa RE 
λ. Cesarea σελ. 1288 άριθ. 3. Ό Προκόπιος ένεκα τής τότε 
διοικητικής διαιρέσεως φαίνεται μή διακρίνων σαφώς τούς 
γεωγραφικούς όρους Θεσσαλία καί Μακεδονία, ώς συνάγε
ται και εντεύθεν καί έξ όσων λέγει περί Καστοριάς καί 
Διοκλητιανουπόλεως (π. κτισμ. 7,3 Δήμιτσα Μακεδ. II 85). 
Πιστεύω, ότι Διοκλητιανούπολις είνε τό Βυζαντιακόν όνομα 
τοΰ Όρεστικοΰ "Αργους (τής Χρουπίστης), τό όποιον πρέ
πει νά εΐχεν ιστορικήν συνέχειαν επί τών βυζαντιακών χρό
νων, άφ’ ού ήκμαζεν έπί τών αύτοκρατορικών ρωμαϊκών ώς 
έ'δρα τοΰ κοινού τών Όρεστών (Άθηνρ 1913,440)' «λίμνη 
δέ τις αυτή εν γειτόνων τυγχάνει οναα, ή Καστόρια ώνόμα- 
σται» λέγει ό Προκόπιος, έν φ πρότερον είπεν, ότι ή Διο- 
κλητιανούπολις «πόλις ήν τις έπί Θεσσαλίας». Ταύτην τήν 
Διοκλητιανούπολιν, «βαρβάρων οί έπιπεσόντων, καταλυθεΐ- 
σαν καί οίκητόρων έρημον γεγονυΐαν έπί μακρότατον» μετά 
τον Διοκλητιανόν βεβαίως, αντικατέστησε τό φρούριον τής 
Καστοριάς, έργον τοΰ Ίουστινιανοΰ. Τήν άσάφειαν τοΰ 
Προκοπίου έχει καί ό σύγχρονος περίπου 'Ιεροκλής είς τόν 
Συνέκδημον 8 καί ό Κων. Πορφυρογ, περί θεμ. II, 50 
(Bonn). "Ορα καί Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ. άρθ. Καστόρια (Θ. 
Παπακωνσταντίνου). ’Αλλά περί Διοκλητιανουπόλεως όρα 
καί Οίκονόμον έν ΠΑΕ 1914, 132. Tafrali, Thessaloni- 
que au quatorzieme siecle 1913, 53 έξ., Κεραμόπουλλον, 
Βυζαντ. καί νεοελλην. Χρονικά 1932, 55 έξ. Ή Διοκλη- 
τιανούπολις όμως ή ύπαγομένη είς τήν μητρόπολιν τής

Θεσσαλονίκης (Κονιδάρη, Αί μητροπόλεις καί έπισκοπαί 
τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου τόμ. Α, τεΰχ. α' 1934 σελ. 
94 άριθ. 236) είνε άλλη ή ή ύπαγομένη είς τήν μητρόπολιν 
τής Λαρίσης ήτοι είς τήν «έπαρχίαν δευτέρας Θεσσαλίας» 
(αύτ. σελ. 101 άριθ. 612). Ή δευτέραείνεή παρά τήν Χρού- 
πισταν τής Καστοριάς, ή δέ πρώτη έκειτο, νομίζω, είς τό 
μεσαιωνικόν άσβεστόκτιστον φρούριον τής Άλμωπίας (Κα- 
ρατζόβας), τό κείμενον παρά τό χωρίον Σλάτινο (νΰν Χρυσή) 
καί σφζον πλήν άλλων μερών δύο πύργους, ών είς στρογ- 
γύλος (Άθηνά 1913, 454. Struck, Maked. Fahrten II 74 
καί όσα λέγω έν ΠΑΕ 1934). Τοΰτο κεϊται νομίζω, έξω 
τής κυρίως Έγνατίας, βαινούσης άπό Εδέσσης είς Πέλ
λαν καί Θεσσαλονίκην. Διά τοΰτο τά Itineraria,v0 μνη- 
μονεύοντα τής Διοκλητιανουπόλεως σιωπώσι τήν Πέλ
λαν καί άντιθέτως. Τό πράγμα θά ήδύνατο νά έξηγηθή 
καί διά τής αποδοχής τής γνώμης ότι Πέλλα = Διοκλητια- 
νούπολις, άλλά πιστεύω μάλλον είς τήν ιδρυσιν καί έξαρσίν 
ποτέ τής Διοκλητιανουπόλεως καί παρατροπήν τής κυρίας 
δδοΰ βορειότερον τής Πέλλης.—Ή ύπ’άριθ. 241 έπισκοπή 
Κάστρων ή ύπαγομένη είς τήν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης 
μετά τής ’Εδέσσης, Κέλλης, Ήρακλείας κλ. (Κονιδάρη έ. ά. 
σ. 94) ίσως πρέπει νά διορθωθή είς Κάστρου καί νά ταυτι- 
σθή προς τήν έλλείπουσαν τής Καστοριάς, διότι οί κάτοικοι 
τών περιχώρων καί έπί τών ήμερών μου έκάλουν καί κα- 
λοΰσιν ακόμη Κάστρον τήν Καστοριάν, ό δέ Άμαντος έν τή 
Νέρ Έστίρ πέρυσιν τό μόνον παρά Λιβίφ 31, 34 λεγόμενον 
Celetrum ώς όνομα τής Καστοριάς διώρθωσεν είς Castrum.
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αγαπητής πατρίδος, ώς οί πρόσφυγες τής σημερινής Ελλάδος, και έκράτησαν την κυριότητα 
τών παλαιών κτημάτων διότι ό περί τό Κάστρον χώρος ανήκει πατροπαραδότως εις τούς 
χωρικούς τής Καισαρείας.

Έκ τών λόγων τοΰ Προκοπίου συνάγεται προσέτι, ότι ή Καισάρεια ύπήρχεν ήδη ώς 
πόλις έπί Ιουστινιανού καί είχε τείχη, πεπονηκότα όμως. Ή δ’ επιγραφή τών τριών ίερα- 
τευσάντων δεικνύει, ότι υπήρχε και προ τών ρωμαϊκών αύτοκρατορικών χρόνων. Άλλα τότε 
δεν ήτο δυνατόν να ώνομάζετο Καισάρεια. Αλλαχού άποδεικνΰω, ότι ό Διοκλητιανός έκτισε 
τα πρότερα τείχη τής πόλεως ταύτης, ατινα εύρεν έπειτα ό Ιουστινιανός πεπονηκότα έ'νεκα 
τής επιδρομής τού Άλαρίχου, ό Διοκλητιανός δέ έ'δωκεν εις την πόλιν έκ τοΰ τίτλου του τό 
όνομα Καισάρεια1, άφ’ ου είχε δώσει εις την γειτονικήν βυζαντινήν πόλιν τής Χρουπίστης 
έκ τοΰ ονόματος του τό όνομα Διοκλητιανούπολις1 2.

Πώς ώνομάζετο λοιπόν πρότερον ή Καισάρεια;
Τό ζήτημα τούτο έξαρτάται έκ τής τοπικής προελεύσεως τών δύο έπιγραφών, ας άνεκά- 

λυψεν ό Heuzey3 εις την Κάλλιανην καί αΐτινες μνημονεύουσι τής Μακεδονικής πόλεως 
Αίάνης ή Αίανής. Περί ταύτης Στέφανος ό Βυζάντιος καί ό Σουΐδας λέγουσιν έν. λ. «Αίανή. 
πόλις τής Μακεδονίας από Αίανού παιδός Έλύμου τού βασιλέως τών Τυρρηνών, μετοική- 
σαντος είς Μακεδονίαν». Ό ιδρυτικός μύθος τής πόλεως έχει σημασίαν μόνον, ΐνα δείξη, 
ότι ή Αίάνη έκειτο είς την Έλί(ύ)μειαν, ήτις οΰτω άποδεικνύεται ασφαλώς έκτεινομένη καί 
έπί ταύτην την άριστεράν όχθην τού Άλιάκμονος (πρβλ. Leake, Travels III 305), ένθα 
εύρέθησαν τα έπιγραφικά ταύτα τεκμήρια. Τό Αίανός νομίζω ταύτόν καί τό Αιακός.

Ή μία έπιγραφή είνε έπί μαρμάρινου αναγλύφου έν ναϊσκοειδεΐ πεδίφ μετ’ άπεστρογ- 
γυλωμένου έπάνω αετώματος, έν φ είνε άνάγλυπτος δέλτος. Ή έπιγραφή κατανέμεται είς 
την δέλτον, την ταινίαν την χωρίζουσαν τό αέτωμα από τού κυρίου πεδίου καί έπί τού πεδίου 
αυτού. Τα γράμματα καί ή έργασία δύνανται να κατέλθωσι μέχρι τού δ' αί. μετά Χριστόν, 
συγκεκριμένως όμως δΤ ιστορικούς λόγους είνε όχι νεώτερα τού Διοκλητιανοΰ.

Ή έπιγραφή λέγει:

Λεωνάς,-[έλΰών ιδ ;]όν τε τον θεόν και τον ναόν την σ[τήλην(άνέ-j
ϋηκεν έκ τ]όν Ιδίων κατ δναρ δι έπιμελητοϋ Άχε/[ροντίον; ή [ρουσίου; ή [λωΐχου;
δ · ■ ·Jog

τον. .]ιος
έποίη] σε

Τούς ταπεινούς χρόνους τής έπιγραφής δηλοΐ καί ή σύμπτωσις τής προφοράς ο - ω (τόν 
ιδίων) καί αι-ε (Έάνη). "Ωστε μέχρι Διοκλητιανοΰ περίπου άντεΐχεν ακόμη έν τή περιχώρφ 
ή αρχαία θρησκεία, λατρευομένου τού Πλούτωνος ώς ό Ζεύς καί ό Ηρακλής. Ή έπιγραφή 
άπόκειται καί νύν έν τω Μοναστηρίφ έν Κάλλιανη.

1 Όρα καί Comptes rendus du congres international 3 Miss, archeol. de Macedoine 288 εξ. πρβλ. Δήμιτσα
Byzantin Sofia 1934. Μακεδονικών μέρ. Ill 1896,219 εξ.

2 'Όρα Byz. neugriechische Jahrbucher τόμ. 1932, 55 εξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:00 EEST - 54.226.8.97



48 Αντώνιον Δ. Κεραμοπονλλον ΑΕ 1933

Ή άλλη επιγραφή εϊνε παλαιοτέρα, ούδεμίαν ρωμαϊκήν έπίδρασιν δεικνυουσα, καθώς 
ούδ’ ή εύρεθεϊσα ύπ’έμοΰ εν Καισαρεία παρά τω Γαύρω. Εϊνε επιτάφιον κομψον επί
γραμμα λέγον:

' Αδίστας Μενέδημος εην πόοις' ήροοε δ αντάν 
Βούτιχος' Αίάνη κρύψε καταφΰ[ιμέν]αν 
Τίκτε δ ’ ένΐ κλήροις Κερκείνιον έγ δε Φιλίππου 
νίοΰ των όσιων ά[ντ]ίασεν κτερεών.
Τοιγάρ Κ[ρ]ηιαιεΐ Ραδαμάνϋνϊ τούτο παρ' Αίδα 
εϊπεν, δτ ώδείνων παιδδς εχει χάριτας·

"Ωστε ή Άδίστα ήτο θυγάτηρ τοΰ Βουτίχου, γεννηθεΐσα εις τδ Κερκίνιον τής Θεσσαλίας, 
σύζυγος δε τοΰ Μενεδήμου και μήτηρ τού Φιλίππου, δστις υπήρξε καλός υιός καί έτίμησε 
τήν μνήμην αυτής Εδρΰσας πιθανώς τό έπϊ τοΰ τάφου τής Αίάνης μνημεΐον, ώστε ή μήτηρ 
εν τω "Αδη νά λησμονή δσα ύπέψερε διά τήν γέννησιν καϊ τήν ανατροφήν τοΰ υίοΰ.

Ό Heuzey έ.ά. νομίζει, δτι αί έπιγραφαί άνήκουσιν έκπαλαι εις τήν Κάλλιανην έπέ- 
χουσαν οΰτω τον τόπον τής αρχαίας Αίάνης. Οτι επί τοΰ τόπου τούτου δύναται νά πιθανο- 
λογηθή συνοικισμός τις έκπαλαι, μόνη συνηγορία εϊνε ή κρήνη τοΰ χωρίου. Ούδέν δμως 
δστρακον αγγείου παλαιοΰ εύρον, ούτε ίχνη τειχών ύπάρχουσιν. Έπι τοΰ λόφου τοΰ Προ
φήτου Ήλία, εγγύτατα τής Κάλλιανης, εΰρηνται περί τήν εκκλησίαν κΰβοί τινες πώρου 
έχοντες τήν έμφάνειαν παλαιάν, άλλ’ ή σύστασις τοΰ λόφου εϊνε εκ πώρου λατομητοΰ κατά 
στρώματα άποδίδοντα τοιούτους κύβους φύσει. "Ωστε δύνανται οΰτοι νά εϊνε καί νεώτεροι. 
Άλλ’ αν ληφθώσιν ώς αρχαίοι, υπάρχει υπόνοια, δτι έξωρύχθησαν εκ τών πύργων τοΰ 
κάστρου τής Καισαρείας, άφ’οΰ τά έκ τής καταστροφής τούτων αναχώματα ΰπήρχον κατά 
τήν περιοδείαν τοΰ Heuzey τφ 1862, ήτοι προ τών τελευταίων καταστρεπτικών λιθολογιών 
τών κατοίκων τοΰ χωρίου Καισαρείας. Ίσως μάλιστα εις τήν πα?ιαιοτέραν ταύτην λιθολο- 
γίαν έκ τών πύργων συνειργάσθησαν οί κάτοικοι άμφοτέρων τών χωρίων.

"Ωστε παλαιά λείψανα αντίστοιχα προς τάς δύο έπιγραφάς, ών ή δεύτερα ανάγεται 
περίπου εις τούς χρόνους τής ύπ έμοΰ εύρεθείσης αναθηματικής τω Ήρακλεΐ, δεν ύπάρ- 
χουσιν έν Κάλλιανη. Τό χωρίον τοΰτο, θά ένόμιζέ τις αμέσως, δτι είχε σημασίαν τινά έν 
Βυζαντιακοΐς χρόνοις, αν θά έκρινεν απλώς έκ τής έκκλησίας αύτοΰ, ής δ πυρήν άνάγεται 
είς τούς χρόνους έκείνους, άλλ’ύπέστη μεταβολάς ουσιώδεις, άφ’ ου οί μαρμάρινοι έσωτε- 
ρικοί κίονες αυτής εϊνε έντετειχισμένοι τώρα, ώς ήσαν όρθιοι, έντός τών έξωτερικών τοίχων 
τής σμικρυνθείσης έκκλησίας'. Αλλά τό χωρίον φαίνεται, δτι υπήρχε καί είχε σημασίαν 
μόνον κατά τον 180ν αί., διότι περί τήν έκκλησίαν ύπάρχουσι τάφοι κοσμούμενοι ακόμη 
υπό έπιταφίων μαρμάρινων πλακών ένεπιγράφων καί χρονολογητών άπό τοΰ αίώνος έκεί- 
νου. Αί στήλαι αύται εϊνε πενιχροί καί τυχαίου σχήματος, άλλ’ έκ τών χρόνων έκείνων σπα- 
νίως έχομεν έπιταφίους έπιγραφάς καί είς τά νεκροταφεία άξιολογωτέρων κωμοπόλεων 
τής περιχώρου- τό δε νΰν χωρίον Κάλλιανη εϊνε έκτοτε καί τώρα κατώτερον τοιαύτης 
φιλοδοξίας.

1 Τά βυζαντιακά αρχαία ταϋτα έξέλαβεν ό Leake ώς ελληνικά III, 304. Heuzey, Mission 286 εξ. ΑΕ 1932, 93.
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Πιστεύω μάλλον, δτι παρά την κρήνην ήτό ποτέ μοναστήριον, ούτινος σώζεται μόνον, 
όσον σφζεται, ή παλαιά εκκλησία. Τό μοναστήριον τούτο, καταστραψέν ποτέ, άντικατεστάθη 
υπό τού κατά τό άκρον τού χωρίου νεωτέρου, ένθα καί ή επιγραφή τού Πλούτωνος. Διά τής 
έξασθενώσεως τού μοναστηριού καί ϊσως διά τού σφετερισμοΰ των κτημάτων του έγεννήθη 
τό χωρίον κατά τον 18ον αιώνα ϊσως (πρότερον θέλει ή Hardie- Hasluck έν Contemp. Rev. 
1924,225 εξ.), ότε έξισλαμίζοντο (έντεΰθεν οί βαλλαάόες έντόπιοι έλληνες μωαμεθανοί, πέριξ 
κατοικοΰντες πρότερον, φυγόντες δέ ήδη εις Τουρκίαν) ολόκληρα χωρία τής περιχώρου και 
είνε πιθανόν, ότι πολλοί άνθρωποι προς άποψυγήν τής αλλαγής τής θρησκείας καί τών προς 
τούτο πιέσεων τών Τούρκων, θά είχον καταφύγει εις τό μοναστήριον τής Κάλλιανης.

"Ωστε αί δημοσιευθεΐσαι υπό τού Heuzey έπιγραφαί δεν προέρχονται έκ Κάλλιανης, 
ούδ’ΰπήρξεν ή Αίάνη ενταύθα.

Εγγύς τής Κάλλιανης προς βορράν επί τής προς Κοζάνην όδοΰ ’ς τού «Γιαννούκα τη 
βρύσι», ύπάρχουσι τάφοι παλαιοί, έν οΐς 
εύρέθησαν χαλκαΐ πόρπαι μεγάλαι (υπό 
τού προύχοντος ποιμένος Μπούκου) καί 
μία λόγχη σιδηρά, ήν παρέπεμψα εις τό 
Γυμνάσιον Κοζάνης. Ένθυμητέον δέ, ότι 
καίό Heuzey άπεκόμισεν εις τό μουσεΐον 
τού Λούβρου αιχμήν βέλους έκ Κάλλια- 
νης. Έάν έγνωρίζομεν, ότι αυτή ή λόγχη 
προέρχεται έκ τάφου, θά ήρκει κατά τήν 
δη μοσιευθεΐσαν γνώμην μουνά πιστώση, 
ότι τό έθιμον τής μετά τών όπλων ταφής, 
τό όποιον έν τή νοτίω Έλλάδι άπαντά 
κατά τούς μυκηναϊκούς κυρίως ή καί 
ύστερον μεν αλλά παρά καθυστερημένοις 
τισίν έλλησιν ως οί Όζόλαι Λοκροί, διε-
τηρήθη έν Μακεδονία έπί μακρότερον χρόνον, όσω συντηρητικώτεροι ήσαν οί Μακεδόνες, 
μή ταχυπορήσαντες έν τώ πολιτισμό), όστις σημαίνει πάντοτε μεταβολήν (πρβλ. ΑΕ 1927 - 8 
σ. 57, 96, 106. Άρριαν. Άνάβ. 1, 16, 5. Ελληνικά τόμ. Β', 108. 110).

Τάφοι έπίσης ύπάρχουσι καί εις τήν περαιτέρω «Μεγάλην Ράχιν» καί εις τήν θέσιν 
«ςτούς κομμένους» (=«τούς αποκεφαλισμένους» κατά τούς έντοπίους τώρα). Εις δετήν 
απέναντι προς Β τής Μεγάλης Ράχεως ράχιν εύρον έν τοις άγροΐς ελληνιστικά όστρακα καί 
θραύσματα κεράμων κεχρισμένων έπί θάτερα διά τού συνήθους έν τή νοτίφ Έλλάδι μελα
νωπού γανώματος (πρβλ. ΑΕ έ.ά. 215 II)1.

α β
Είκ. 5. Ενρήματα κατά τό χιλιόμετρον 27.100 της
σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας - Βέροιας.

1 Τφ 1931 άπέστειλε τό Ύπουργεΐον Παιδείας διά τοΰ 
ύπ° άριθμόν εγγράφου τής 26 Νοεμβρίου πρός τό
Εθνικόν Μουσεΐον τά έξης τρία αρχαία εύρεθέντα κατά τήν 

κατασκευήν τής σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας - 
Κοζάνης - Βέροιας εις τό χιλιόμετρον 27.1C0. Προέρχονται 
πιθανώς έκ τάφου. 1) πήλινον άγγεΐον (είκ. 5β) χειροποίη-

τον, πηλοΰ ερυθρού, ελλιπές τό πλεΐστον τών χειλέων καί 
τήν λαβήν δλην πλήν τής μιας βάσεως. Ό πυθμήν σφαιρι
κός. Ύψ. 0.07. Ή λαβή ήτο πιθανώτατα γεφυρωτή υπέρ 
τό στόμιον. Τό σχήμα έπανευρίσκεται εις Μακεδονικά ανά
γλυφα τών ρωμαϊκών αύτοκρατορικών χρόνων καί σφζεται 
καί τώρα έν δυτική Μακεδονίφ λεγόμενον χερούσια (ή)

7
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Οί ένταύδα οΰτω πιθανολογούμενοι διάσπαρτοι συνοικισμοί είνε ανοικτοί καί δεν 
δύνανται, νομίζω, νά άμψισβητήσωσιν έκαστος ή σΰμπαντες τό δνομα τής Αίάνης, πόλεως, 
ήτις έκρίθη άξία μόνη νά μνημονευθή εκ τής περί τον 'Αλιάκμονα Μακεδονίας.

Καί παρά την άνω Μπάνιτσαν ( — "Ανω Κώμη νΰν) μεταξύ Καισαρείας καί Κοζάνης 
επί τοΰ λόφου τοΰ ΙΙροφ. Ήλία, υπήρξε κώμη. Εις την νοτίαν κλιτύν παρά τον πόδα τοΰ 
λόφου λείψανα τεθαμμένα βα?αχνείου (όθεν τό δνομα Μπάνιτσα-balineum, μπάνιο) θολω
τού άσβεστοκτίστου μεθ’ύποκαύστρου πεποιημένου διά μεγάλων παχειών οπτών πλίνθων 
πλακωδών επί κιονίσκων εκ πωρίνων σπονδυλίσκων. Είς τάς κλιτΰς, γενομένας αποτόμους 
πιθανώτατα διά σκαφής, δστρακα ή μεγαρικών σκΰφων μετά έκτυπων κοσμημάτων ή μετ’ 
ερυθρωπού βερνικιού, καί πήλινοι σωλήνες ώς μεγάλαι «κουβαρίστραι» παχΰτεραι είς τά 
άκρα. Ή πολίχνη αύτη ήτο πολύ μικρά καί άναξία τής Αίάνης, νομίζω1.

Επειδή ή Καισάρεια καί_φροΰριον ήτο προ τού ’Ιουστινιανού καί ναούς είχε (σιωπών 
νΰν τον τού Πλούτωνος λέγω τον τού Ήρακλέους, ίσως καί τού Διός) καί επιγραφήν έδωκεν 
αντιστοίχου χρονολογίας προς το επίγραμμα τού Heuzey, διά τούτο πιστεύω, δτι τά δύο 
αρχαία ενεπίγραφα μνημεία τά εύρεθέντα ύπ’ αυτού έν Κάλλιανη, ώς καί τό προς τό επιτά
φιον επίγραμμα αντιστοιχούν χρονικώς άνεπίγραφον άνάγλυφον, τό άποκομσθέν είς τό Λοΰ- 
βρον, προέρχονται πάντα έκ τής Καισαρείας, ώστε αύτη παλαιύτερον έλέγετο Αίάνη2. Νομίζω 
δηλ. δτι, δτε έδόθη είς τήν πόλιν ταύτην τό δνομα Καισάρεια, τό πράγμα έγένετο έν συν
δυασμό) προς γενικωτέραν τινά μεταβολήν, οΐα ή αλλαγή μικρού ή μεγάλου άριθμού τών 
κατοίκων τής πόλεως, δτι οί άπολέσαντες τάς κατοικίας των πολΐται άπεσύρθησαν είς τήν 
σημερινήν Κάλλιανην καί ίσως παρέλαβον καί τό δνομα τής πρώτης πατρίδος Αίάνης, άν 
τούτο κρύπτεται έντός τού τής Κάλλιανης, (Καλή Αίάνη Heuzey. Mission 289. Γαλλιανή 
κατ’άλλους ΑΕ 1932 σ. 93), άφ’ ου ή Αίάνη μετωνομάσθη τότε Καισάρεια. Επομένως έν 
τή παλαιά Αίάνη, τή έπειτα Καισαρεία, υπήρχε καί ό ναός τού Πλούτωνος.Έπειδή δε ή ανα
θηματική είς τον Πλούτωνα έπιγραφή δεν δύναται νά είνε χρόνων νεωτέρων τού μεγά
λου Κωνσταντίνου ή κατέρχεται μάλλον μέχρι Διοκλητιανού μόνον, συνάγεται, δτι έπί τών 
χρόνων έκείνων τό παλαιόκαστρον τής Καισαρειάς έλέγετο ακόμη Αίάνη, δτι ή ένίσχυσις 
αυτού καί ή μεταβολή τού ονόματος είς Καισαρείαν έγένετο υπό τού Διοκλητιανού, όχυ- 
ρούντος τήν περίχωρον καί διά τής Διοκλητιανουπόλεως, έπί Άλαρίχου δε έβλάβησαν τά 
τείχη, άτινα άνήγειρεν νέα ό ’Ιουστινιανός έπειτα.

ή χερουλλάτο (το), χρησιμοποιείται δέ πρός άκύμαντον μετα
φοράν υγρών, (κυρίως δέ γάλακτος)· πρβλ. Ήμερολ. τ. μεγ. 
Ελλάδος 1922, 309. 2) εϊκ. 5γ μαχαίριον χαλκοΰν όλικοϋ 
μήκους 0.12, ελλιπές τήν αιχμήν. Ή λαβή ήτο έπενδεδυμένη 
διά φθαρτής ΰλης, ξύλου πιθανώς, προσηλωμένου διά τεσ
σάρων ήλων επίσης χαλκών. 3) είκ. 5“ ψέλιον χαλκοΰν, οδ 
τό έτερον άκρον άπολεπτυνόμενον συσπειράται διακοσμητι- 
κώς. Διάμ. 0.056. Πλ. τοΰ ελάσματος 0.008.

1 Ή νέα ονομασία τοΰ χωρίου είνε άτυχης (πάσαι αί 
κώμαι είνε κώμαι), άφ’ οΰ μάλιστα έλέγετο τοΰτο δεδικαιο- 
λογημένως άλλοτε Αουτρόν. Πρβλ. Π. Λιούφη, Ίστορ. τής 
Κοζάνης σ. 27. 31 έξ. Ήρεύνησα ήδη άνασκαφτκώς έπί 
τόπου· δρα Πρακτ. Άρχ. Έτ. 1932 σ. 45 έξ.

2 ΙΙανταχοΰ τής δυτικής Μακεδονίας άλλά καί τής άλλης

Ελλάδος παρατηρεΐται, δτι γλυπτοί ή ενεπίγραφοι άρχαΐοι 
λίθοι μετακομίζονται καί έντειχίζονται εις έκκλησίας έκ 
παλαιών χρόνων. Φαίνεται, δτι δέν έλειπεν ή έπίγνωσις καί 
κατά τούς σκοτεινούς χρόνους τοΰ μεσαίωνος, δτι τά λεί
ψανα ταΰτα είνε προγονικά κειμήλια καί ή φιλόπατρις θυ
μοσοφία τοΰ λαοΰ εδρε τρόπον νά συμβιβάση τον σεβασμόν 
καί τήν ύπερηφάνειάν του διά τήν πάτριον παλαιάν ιστο
ρίαν πρός τήν χριστιανικήν του ευσέβειαν (πρβλ. ΑΕ 1932, 
93). Διά τοΰτο θά άμφέβαλλον, άν ή έπιγραφή τοΰ μονα
στηριού τής Παναγίας τοΰ Σισανίου προέρχεται έκ πόλεως 
άξιολόγου, ήτις νά δύναται πάλαι νά έχη γυμνάσιον έν τή 
μικρά έκείνη κοιλάδι (Δήμιτσας III 234 Annual of the Br. 
School 1911-2, 185 έξ ), έάν πέριξ που ύπήρχον έξω τής 
κοιλάδος άξιολογώτερα έρείπια πόλεων.
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*0 χρόνος λοιπόν, καθ’ δν μετωνομάσθη ή Αίάνη εις Καισαρείαν, έν συνδυασμφ βεβαίως 
προς γενικωτέραν τινά συγκρότησιν τής πόλεως, δΰναται να άναχθή εις τον Διοκλητιανόν. 
Επειδή οΰτος ό «φιλοκτίστης» κατά τον Μαλάλαν (12) αύτοκράτωρ1 άπησχόλησε την 
προσοχήν του προς την παραλιακμονΐτιν χώραν κτίσας παρά την λίμνην τής Καστοριάς την 
Διοκλητιανοΰπολιν, εινε εύλογον νά δεχθώμεν, δτι δεν θά άφήκεν αυτήν μεμονωμένην, 
άλλα θά παρέζευξεν αυτή καί τήν Καισαρείαν. Άφ’ ου ώχΰρωσε τά λίμιτα πάντα, φυσικόν 
εινε νά άποδώσωμεν αύτφ κα'ι έν δυτική Μακεδονίρ σύνθετον οχυρωτικήν σκέψιν. "Αν δέ 
δεν δυνάμεθα νά έπιδείξωμεν ένταΰθα πλείονα οχυρά κτίσματά του, δεν δυνάμεθα δμως και 
νά χωρίσωμεν τά δύο γνωστά γειτονικά οπωσδήποτε, ών τό μεν ώνομάσθη έκ τοΰ ονόματος, 
τό δ’έκ τοΰ τίτλου τοΰ αύτοκράτορος. Και ή ονοματοθεσία των δύο πόλεων δεικνύει τήν 
νοοτροπίαν τοΰ κοινοΰ κτίστου. Ή Καισαρεία κα'ι τά τείχη της κατεπονήθησαν ένεκα τής 
έπιδρομής τοΰ Άλαρίχου (395), δτε είχε καταστραφή και ή Διοκλητιανούπολις, και διά τοΰτο 
ό ’Ιουστινιανός, ανασυγκροτεί όχυρωτικώς τήν χώραν, καθ’ ά λέγει ό Προκόπιος (πρβλ. 
Βυζαντ. καί νεολληνικά Χρονικά 1932,55 εξ.).

Κατά ταΰτα τό Παλαιόκαστρον έ'σχε τρία διάδοχα ονόματα α) Αίάνη β) άπό Διοκλητια- 
νοΰ Καισάρεια, δτε οί κάτοικοι ή μέρος αύτών καί τό δνομα Αίάνη είχον ίσως φύγει εις τήν 
όνομασΟεΐσαν τότε Κάλλιανην ή παραπλησίως, αν ύποτεΰή, δτι συνέβη σύνθεσις καί παρα
φθορά τις τοΰ ονόματος, καί γ) Παλαιόκαστρο ή Κάστρο, δτε οί κάτοικοι καί τό δεύτερον 
δνομα Καισάρεια έ'φυγον εις τό σημερινόν χωρίον Καισαρειά. Δεν γνωρίζομεν δέ πότε έφυ- 
γον οΰτοι έν τφ μεσαίωνι έκ τοΰ Κάστρου εις τό χωρίον. ’Ίσως τοΰτο έγένετο κατά τάς 
σλαυικάς έπιδρομάς, άν κρίνη τις έκ τοΰ δτι ή Καισαρειά κείται έντός τής άκτίνος αύτών.

Προς πάσας τάς ανωτέρω ίστορικάς τύχας εινε πιθανώτατα έντελώς ξένον τό τείχος τοΰ 
Χτενιού (ΑΕ 1932, 95) κείμενον πέντε χιλιόμετρα δυτικώτερον τής Κάλλιανης. Τό τείχος 
τοΰτο, άνήκον είς τά μελετηθέντα έν ΑΕ 1932,80 εξ. προϊστορικά τείχη τής Μακεδονίας, ήτο 
απλώς καταφύγιον, ώς τά λοιπά δμοια, τά μέχρι σήμερον ακατοίκητα διά τό φύσει άπρόσφο- 
ρον τής άποκέντρου καί άπροσβάτου καί άνύδρου καί δλως άγριας φύσεως αύτών, άφ’ ού 
γενικώς ή δυτ. Μακεδονία κατά Λίβ. 45,30 «frigida onmis duraque cultu et aspera plaga 
est». Όσον γινώσκω, μόνον τά ταπεινά μέρη τοΰ φρουρίου τής Παλατίτσας (Heuzey, Mis
sion 177 εξ.) κατφκήθησαν έν ίστορικοΐς χρόνοις, έπειδή ή φύσις έκεϊ είνε διάφορος, άφ’ οθ 
καί γή διετηρήθη καί ή βλάστησις τών Πιερίων όρέων κατέρχεται μέχρι τής κοίτης τοΰ 
κάτω Άλιάκμονος. Αυτό τοΰτο συνέβη είς τό Παλαιόκαστρον (ΑΕ 1932, 90), είς τό μή 
σημειωθέν άνωτέρω κάστρον τοΰ χωρίου Πότσεπ (νΰν Μαργαρίτα) έν Άλμωπία (δρα Άθηνά 
1913,455 καί ΠΑΕ 1934) καί ε’ί που άλλαχοΰ. Τινά τούτων περί τήν κεντρικήν Μακεδο
νίαν κείμενα ϊσως άνήκουσιν είς τά φυλακτήρια αύτής τά πληθυνθέντα ύπό τοΰ βασιλέως 
’Αρχελάου καθώς εϊπομεν ΑΕ 1932 σ. 111.

Κλείοντες τον λόγον περί Καισαρείας καί περί τής γνώμης τοΰ Heuzey, ύπομιμνή- 
σκομεν, δτι άνωτέρω άπεδείχθη αΰτη άνευ έρείσματος, έπειδή καί τά τεκμήρια αύτής είνε 
δλως άβάσιμα: ό Δομίτιος καί ό Σκιπίων δεν συνεκρούσθησαν παρά τήν Καισαρειάν.

1 Πρβλ. Άμάντου Είσαγ. είς τήν Βυζ. ιοτορ. 120.
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Η ΓΝΩΜΗ TOY LEAKE

Ό πολυμαθής ούτος και οξύς αρχαιολόγος καί συνταγματάρχης έν τώ βιβλίω αυτού 
Travels in northern Greece I 134 καί III 399 1 έδέχθη γενικώς, ότι οί δυο στρατοί, ό τού 
Δομιτίου κα'ι ό τού Σκιπίωνος, συνεκρούσΰησαν μεταξύ Σιατίστης καί Γρεβενών καί ότι ό 
Σκιπίων κατεΐχεν υψώματα έπί τής δεξιάς όχθης τού 'Αλιάκμονος, ένθα είχε καταλίπει καί 
τον Φαβώνιον, ότε είσώρμησεν είς την Θεσσαλίαν κατά τού Κασσίου. Πού όμως ακριβώς 
έγένοντο αί συγκρούσεις, δεν λέγει. Είς δέ την γνώμην του, φαίνεται, ειχεν ώς τεκμήριον την 
γενικήν αυτού στρατιωτικήν άντίληψιν, ήν πιθανώς έστήριζεν είς τάς γενικάς κινήσεις τών 
δύο στρατών προ τής συναντήσεώς των καί είς τάς οδούς, άς ήκολούθησαν. ότε έχωρίσθησαν.

Η ΓΝΩΜΗ TOY VEITH

Ό Αυστριακός ούτος συνταγματάρχης, ό στρατιωτικός τού Kromeyer έν τοίς έργοις 
Antike Schlaehtfelder καί Schlachtenatlas συνεργάτης, όστις υπήρξε θύμα τής επιστήμης, 
φονευθείς υπό ποιμένων έν Μικρά ’Ασία (3. IX. 25), ένθα είχε μεταβή προς ίστορικάς στρα
τιωτικός μελέτας, είχε ταξιδεύσει πρότερον έφωδιασμένος καί διά συστατικών μου έπιστο- 
λών κατά τό φθινόπωρον τού 1923 είς Μακεδονίαν προς καθορισμόν τού πεδίου τών μαχών 
τών δύο ρωμαίων στρατηγών.

Έχων ύπ’ όψει τάς ανωτέρω δύο γνώμας, άποψαίνεται έν ανακοινώσει αυτού προς τήν 
Ακαδημίαν τής Βιέννης2 περί τής τού Leake, ότι κατ’αρχήν άντιτίθενται προς αύτήν καί 
τοπογραφίκοί καί στρατηγικοί λόγοι. Αυτός, μελετήσας τον τόπον, ευρίσκει αύτήν αδύνατον.

Περί τής γνώμης τού Heu/.ey φρονεί, ότι ή στήριξις αυτής έπί τού ονόματος Καισα- 
ρειά είνε αδικαιολόγητος, ή δέ διατύπωσις αυτής, έν ή άσαφεία μάλιστα έκτίθεται, απαρά
δεκτος. Καί όμως έν τώ αύτώ τόπω, λέγει, καλυτέρα καί συμφωνοτέρα πρύς τά πράγματα 
τοποθέτησις τών γεγονότων έκάστων παρέχει δυνατήν καθ’όλα λύσιν. Υπάρχει όμως κατά 
τήν γνώμην του καί άλλη δυνατότης, δηλ. κατά τήν σημερινήν οδόν Κοζάνης - Σερβιών τήν 
δυνατότητα όμως ταύτην δι’ ούδενός συλλογισμού υποστηρίζει. Βεβαίαν, λέγει, γνώμην θά 
ειχεν, άν ήτο δυνατόν σήμερον νά άνασταθή ή παλαιά όψις τού τόπου καί οί παλαιοί όροι 
τής συγκοινωνίας. Άλλ’ άμφότερα εινε, λέγει, αδύνατα, έπειδή τό άλλουβιακόν έδαφος έπαθε 
μεγάλας μεταβολάς έν τή διηνεκεϊ διαδοχή τών ώρών τής βροχής καί τής ξηρασίας. « Έξαρ- 
τάται, προσθέτει, έκ τής τύχης έκάστοτε, άν αί παραδεδομέναι ειδήσεις ή ευρήματα τινα θά 
καταστήσωσι δυνατήν έν γένει τήν άνασύστασιν έκείνην ή συ».

Η ΕΜΗ ΓΝΩΜΗ

Τά ευρήματα, έξ ών έξήρτησεν ό Veith τό δυνατόν τής άναπαραστάσεως τών τόπων 
καί τών όρων τών υπό μελέτην στρατιωτικών κινήσεων καί μαχών, πιστεύω, ότι έδωκεν ήμΐν 
ή μικρά άνασκαφή τής Μαγούλας (ΑΕ 1932, 114 έξ.) καθώς καί ή τής Φλωρίνης (αύτ. 
σ. 48 έξ.). Ή πρώτη καθορίζει διά τού εΰρεθέντος δηναρίου (αύτ. σ. 119, άνω σελ. 26) τον

1 Ό Leake περιήλδε τήν Μακεδονίαν καί Ήπειρον τφ 2 Anz. der Phil.-histor. Klasse der Akad. der Wissensch. 
1806, άλλα τό Ιργον αυτού έδημοσίευσε τφ 1835. in Wien τφ 21 Νοεμβρ. 1923 Ν° XXIV σελ 3.
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χρόνον τής καταστροφής τής κώμης τής Μαγούλας εντός τοϋ πρώτου αΐώνος π. X. 
Ή καταστροφή τής όχυράς πό?*,εως τής Φλωρίνης είνε σύγχρονος, επειδή τά ευρήματα τά 
άντιπροσωπεύοντα τον χρόνον τής καταστροφής άμφοτέρωθι εινε όμοια (άνωσ. 26. ΠΑΕ 
1930,76. ΑΕ 1932, σελ. 60 άριθ. 2, σ. 62 έξ. άρ. 26,43,49 119. 127 εξ. σ. 124 άρ. 33,37).

Εϊπομεν ανωτέρω (σ. 26), ότι έν τφ χρόνφ έκείνω ή καταστροφή πόλεων ή κωμών έν 
χώρα, ήν ήσφάλιζεν ή δύναμις τού Ρωμαϊκού κράτους, δεν ήτο εύκολος εις βαρβάρους γείτο
νας, οϊτινες έξ άλλου έκρατοΰντο έν χαλινφ υπό τού αυτού Ρωμαϊκού κράτους. Έπανάστασίς 
τις έν τφ χρόνω έκείνω δεν έγένετο. Και όμως πολεμική περιπέτεια πρέπει να έπέδραμε τήν 
χώραν, ώστε να καταστραφώσι δύο συνοικισμοί μακράν άλλήλων κείμενοι καϊ δή και εις δύο 
σημεία, εις τά όποια τφ 48 π.X. συνηντήθησαν αντίπαλοι στρατοί, δηλ. εις μεν τό παρά 
τον 'Αλιάκμονα σημεΐον οί τού Δομιτίου και τού Σκιπίωνος, εις δε τό παρά τήν Φλώριναν 
οί τού Δομιτίου και τού Πομπηΐου. Έρρήθη δ’ ανωτέρω καθαρώς, ότι εις τον έμφύλιον 
πόλεμον τού Πομπηΐου και τού Καίσαρος αποδίδω τήν καταστροφήν, ή δέ αποδοχή αυτή 
διαφαίνεται και έν όλη τή ανωτέρω γενομένη έκθέσει των πολεμικών γεγονότων, τών σχετι
κών προς τήν Μακεδονίαν. Τήν αποδοχήν ταύτην ύά έφαρμόσω έν τοΐς έπομένοις άκριβέ- 
στερον προς τούς τόπους, πειρώμενος έν τφ μέτρω τών δυνάμεών μου, έστερημένος πάσης 
στρατιωτικής μορφώσεως, νά καρπωθώ τό δίδαγμα, όπερ, ώς πιστεύω, παρέχουσιν ήμΐν αί 
άνασκαφαί. Άς συγχωρηθή μοι νά φρονώ, ότι ή ένδειά μου εις στρατιωτικός γνώσεις δέν 
με οδηγεί εις σπουδαίας πλάνας έν τε τοΐς είρημένοις ήδη και έν τοΐς ρηθησομένοις, έπειδή 
άφίεμαι προθύμως νά άγωμαι υπό τών τόπων καί τών πραγμάτων, μή έχων τήν δύναμιν νά 
ύποδύωμαι τό πρόσωπον στρατηγού και νά ύποβάλλ,ω έγκύρως οικεία στρατηγικά σχέδια.

Δέχομαι λοιπόν, ότι ή κώμη τής Μαγούλας, διά νά καταστροφή, θά έκειτο έπϊ τών οδών 
ή έν τφ μεταιχμίω τών δύο στρατών, τού Δομιτίου καί τού Σκιπίωνος, άν μάλιστα κατά τήν 
περιγραφήν τού Καίσαρος ό γενικός χαρακτήρ τού ένταύθα πολέμου δέν έξήλθε σπουδαίως 
τής μορφής τής άντιστρατοπεδείας καί τών ένεδρευτικών έπεξόδων. Ούτως έχόντων τών 
πραγμάτων, τό στρατόπεδον τού Σκιπίωνος ήτο προς νότον τής Μαγού?ωις έπϊ τφ 'Αλιάκ- 
μονι, τό δέ τού Δομιτίου εις τήν Σέλιτσαν, έχον στήριγμα τά όρη καί ανοικτήν προς δυσμάς 
τήν οδόν διά τής Σαΐττας (ΑΕ 1932, 80, 83, 99, 114 πρβλ. καί τον χάρτην είκ. 1) καί προς 
βορράν τήν διάβασιν Πέλκας-Βλάστης-Έορδίας, αλλά καί προς άνατολάς τήν ορεινήν διά 
Κοντσικού (Γαλατινής).—ΑΕ 1932,89—.Ή βραχυτάτη προς Ήράκλειαν εΐνε ή διά Βλάστης. 
Τούτου τεθέντος, άς άναλάβωμεν έξ αρχής τά πράγματα.

Ό Σκιπίων έρχόμενος έξ ’Ασίας διά ξηράς διελαύνει τήν Μακεδονίαν, χωρίς νά δια- 
τρίψη έν Θεσσαλονίκη, καί διά τής οδού Κοζάνης ήΣιατίστης εισέρχεται εις τήν έπί τής 
αριστερός όχθης τού 'Αλιάκμονος πεδιάδα τής Σελίτσης, ένθα συναντά τον 'Αλιάκμονα ή 
φυσική οδός. Έν ώ δ’ άνεμένετο νά προχωρήση δυτικώτερον προς συνάντησιν τού Δομιτίου 
άπέχοντος 20 χιλ. βημάτων (περίπου 29 χιλιόμ.), έστράφη προς τον Κάσσιον εις Θεσσαλίαν, 
καταλιπών τον Φαβώνιον έν όχυρφ στρατοπέδω έπί τφ 'Αλιάκμονι. Τά έπειτα γεγονότα 
δεικνύουσιν, ότι τό στρατόπεδον τούτο ήτο εις τήν δεξιάν όχθην τού ποταμού, έξ ού πρέπει 
νά συναγάγωμεν, ότι ό Δομίτιος ήτο είς τήν άριστεράν όχθην, ώστε ό Φαβώνιος νά διατελή 
υπό τήν προστασίαν καί τού ποταμού που παρά τό χωρίον Κίναμη.
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54 ’Αντωνίου Δ. Κεραμοπούλλου ΑΕ 1938

Είς ποιον σημειον 29 χιλιόμ. δυτικώτερον έστρατοπέδευεν ό Δομίτιος έπ'ι τής δεξιάς 
όχθης τοΰ Άλιάκμονοι:; Επειδή πρέπει νά διέμενεν είς άξιόλογόν τι πολιτικόν κέντρον, 
ένθα έδέχετο (Καΐσ. 36) πρεσβείας τών πόλεων, κεκλημένος ών υπό τοΰ Μενεδήμου, καί 
έδει νά διατελή εν άμέσω επαφή προς τάς έπιτοπίους άρχάς, μεθ’ ών συνεζήτει βεβαίως 
περί σπουδαίων πολιτικών καί πολεμικών πραγμάτων, πρέπει νά άναζητήσωμεν δυτικώτερον 
πόλιν τινά έχουσαν εν τοΐς Ρωμαϊκοΐς χρόνοις σημασίαν.Τό μόνον τοιοΰτο κέντρον δυτικώ
τερον επί τής άριστεράς όχθης τοΰ Άλιάκμονος ήτο τό Όρεστικόν "Αργος. Ένταΰθα ήδρευε 
τό Κοινόν τών Όρεστών, δπερ ακμάζει κατά τάς άρχάς τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας καί 
τιμά τον αύτοκράτορα Τι. Κλαΰδιον τον υιόν τοΰ Δρούσου1. Οί Όρέσται θά διετήρουν 
κατά παράδοσιν καί παλαιάν πατραγαθίαν υπεροχήν τινα εν τή ’Άνω Μακεδονία, τή Έλευ- 
θέρα τότε λεγομένη (άνω σελ. 26 εξ.), ένταΰθα δ’ ίσως ήτο ήγεμών ό Μενέδημος, πιθανώς όψι
μος τις Άργεάδης. Τά ερείπια τοΰ Όρεστικοΰ Άργους κατά πάσαν πιθανότητα εΐνε τά τοΰ 
Άρμενοχωρίου, 20' λεπτά ΒΔ τής σημερινής Χρουπίστης, ήτις διά τοΰτο τώρα μετωνομάσθη 
Άργος Όρεστικόν1 2. Άλλ’ άν ό Δομίτιος διά τάς πολιτικάς άνάγκας διέτριβεν εν τή πόλει, 
τό στρατόπεδον αΰτοΰ θά έπρεπε νά εΐνε άνατολικώτερον επί τοΰ Άργεσταίου πεδίου (Λίβ. 
27,33).Ή Χροΰπιστα απέχει άπό τής Μαγούλας 26 χιλιόμετρα. Έάν καταβώμεν νοτιώτερον 
τής Μαγούλας μέχρι τοΰ σημείου τής πατροπαραδότου άτε φυσικής όδοΰ Κοζάνης-Σιατί- 
στης, ένθα αυτή συναντά τον Αλιάκμονα, έχομεν ακόμη δ χιλιόμετρα, ώστε 26 + 5 = 31 χλμ. 
Άλλ’άν μετρήσωμεν έκ τίνος προσφόρου σημείου τοΰ Άργεσταίου πεδίου άνατολικώτερον 
τής Χρουπίστης ή τών άρχαίων ερειπίων, όπου θά ήτο τό στρατόπεδον τοΰ Δομιτίου έξω 
τοΰ Άργους, έπιτυγχάνομεν την άπόστασιν, ήν δίδει ό Καίσαρ. Σταθερόν σημειον παραμένει 
ή συνάντησις τής φυσικής όδοΰ Κοζάνης-Σιατίστης-Βρογγίστης μετά τοΰ Άλιάκμονος, έστω 
καί άν αΰτη μετετοπίσθη τυχόν ολίγον ένεκα γεωλογικών μεταβολών κατά τούς συλλογισμούς 
τοΰ Veith. Έπί τοΰ Άλιάκμονος δεν άναφέρεται γέφυρα3. "Ωστε ό Σκιπίων διέβη αύτόν 
πεζή, τοΰτο δ’έγένετο έπανειλημμένως έπειτα ύπ’αΰτοΰ τε καί υπό τμημάτων τοΰ στρατοΰ 
του. Έπί τής δεξιάς όχθης λοιπόν καταλείπει τον Φαβώνιον, είσελαύνει διά τής όδοΰ Γρε- 
βενών-Καλαμπάκας είς Θεσσαλίαν καί μετ’όλίγας ήμέρας επανέρχεται διά τής αυτής όδοΰ 
είς τό στρατόπεδον τοΰ Φαβωνίου, σώζων αύτόν άπό προσβολής υπό τοΰ συγχρόνως άφικο- 
μένου Δομιτίου4. Αί πτυχαί τοΰ εδάφους αυτόθι έπί τής δεξιάς όχθης ύψοΰνται καί υπέρ 
τά 500 μέτρα, ώστε καί ό Φαβώνιος καί ό Σκιπίων είχον εΰκολον έπιλογήν προς στρα- 
τοπεδείαν έντός τών κόλπων τών ελιγμών τοΰ ποταμοΰ.

1 Annual Brit. Scb. 1911-2, 179. ΠΑΕ 1912,243, βέλ- 
τιον δέ ’ΑΘηνά 1913, 440.

2 Πρβλ. Vulic , Spomenik 55, 1931 σελ. 40 «Άργεσταίων 
ή πόλις». Κεραμόπουλλον, Βυζαντινά καί νεοελληνικά Χρο
νικά τοΰ Ν. Βέη1932 σ. 55 έξ.

3 Ή γέφυρα θά ήτο πολυτέλεια (περί τοΰ Γενούσου δρα
Καΐσ. 75,76), άφ’ οΰ δέν ύπήρχεν, δσον γνωστόν, πρόνοια 
περί όδών. Μετά τάς οδούς του ’Αρχελάου καί τήν παλαιάν 
Μακεδονικήν (πρβλ. Bull Amer. School of prehist. research 
May 1933 σ. 19,20), αλλά μετά τό 146 π. X. καί πρό τοΰ 
θανάτου τοΰ Πολυβίου (120 π. X.) στρωθεϊσαν Έγνατίαν 
(δρα Tafel, Via Egnatia), φαίνεται, δτι ό Άδριανός έπειτα

έφρόντισε περί συντηρήσεως τών όδών έν Μακεδονίρ υπό 
τών εντοπίων. Όρα Perdrizet BCH 1897, 161. Vulic', Spo- 
tnenik, 60, 1934 σ. 32 έξ. Dessau, Gesch. d. rom. Kaiserzeit 
364 πρβλ. BCH 1905 σ. 99 καί άνω σ. 34.

4 Έάν τις δεχθή, δτι 6 Σκιπίων δέν έβάδισε ΒΔ πρός 
Βρογγίσταν, ήτοι οίονεί πρός Όρεστικόν ”Αργος κατά τοΰ 
Δομιτίου, δύναται νά ύποστηρίζη, δτι κατηυΟΰνθη πρός 
τό Πασια Ι’εφύρι τοΰ 'Αλιάκμονος, δπερ κεϊται έπί τής έκ 
Κοζάνης - Καραγιαννίων - Γρεβενών ευθείας όδοΰ. Τότε 
πρέπει νά τεθή εκεί που τό στρατόπεδον τοΰ Φαβωνίου, οι 
δέ συλλογισμοί περί τών λοιπών όρων τών συμπλοκών καί 
κινήσεων νά μεταβληθώσιν άναλόγως.
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AE 1933 ’Ανασκαφαι και ερενναι εν xfj ’ Ανω Μακεδονία 55

’Αναπαυθείς έπι διήμερον δ Σκιπίων έν τώ στρατοπέδου τοΰ Φαβωνίου, διέρχεται τή 
τρίτη ήμερα άμ’έω τον ποταμόν διά πόρου καί στρατοπεδεύει έπι τής αριστερός όχθης.
Ο Καΐσαρ (37) παρέχει άπόστασιν τοΰ στρατοπέδου τούτου τοΰ Σκιπίωνος άπό τοΰ τοΰ 

Δομιτίου 6 χιλ. βήματα ήτοι σχεδόν 9 χιλιόμετρα. Έάν δεν συνεχύθησαν τά πράγματα έν 
τή υπό τοΰ Καίσαρος γενομένη περιλήψει των εκθέσεων τοΰ Δομιτίου, ή δε άπόστασις αύτη 
είνε όντως ή άπόστασις τοΰ στρατοπέδου τοΰ Δομιτίου άπό τοΰ δευτέρου στρατοπέδου τοΰ 
Σκιπίωνος ήτοι τοΰ έπι τής αριστερός όχθης και ούχί άπό τοΰ τοΰ Φαβωνίου, εύοδοΰται όλι- 
γώτερον ή έφαρμογή τής έκθέσεως τοΰ Καίσαρος έπ'ι των τόπων τούτων. Διότι ή μάλλον 
μεμακρυσμένη γραμμή, εις ήν ήδύνατο να παραταχθή ό Δομίτιος, εινε ή Σελίτσης-Χτισμά
των, ώς ειπομεν ανωτέρω (όπισθεν είνε όρος), ό δέ Σκιπίων έθεσε τό δεύτερον στρατόπεδόν 
του ούτως, ώστε όπισθεν μέν νά έχη τον 'Αλιάκμονα, έμπροσθεν δέ, ήτοι προς τον Δομίτιον, 
χείμαρρόν τινα (rivum) μετ’αποτόμων οχθών (Καΐσ. 37)· ό χείμαρρος δ’υπάρχει και είνε 
δ Μύριχος (Πελκιώτικος ή Σιανιώτικος) ό πηγάζων έκ τοΰ όρους Μορικίου τής Βλάστης 
(ΑΕ 1932 σ. 80). Ούτος γενικώς δεν ύπόκειται εις τάς γεωλογικός μεταβολάς, ας φοβείται 
ό Veith· διότι κατάγει ύδατα υψηλών βραχωδών όρέων άπό καταβολής κόσμου-ήτο ένταΰθα 
πάντοτε. Ή προσφορωτάτη δέ θέσις διά τό δεύτερον στρατόπεδόν τοΰ Σκιπίωνος είνε εντός 
τής γωνίας τής συμβολής τοΰ παραποτάμου τούτου και τοΰ 'Αλιάκμονος, ώστε νά πληροΰν- 
ται πάντες οί όροι τής έκθέσεως τοΰ Καίσαρος, πάντες πλήν ενός: ή άπόστασις τής γωνίας 
ταύτης τών ποταμών άπό τής Σελίτσης εινε επτά χιλιομέτρων, έν ω χρειαζόμεθα 8,880(*· 
ήτοι σχεδόν έννέα χιλιόμετρα. Άλλ’ ό 'Αλιάκμων σχηματίζει έν τή αυτόθι συμβολή ελιγμόν, 
όστις δεν εΐνε πολύ παλαιός, άν κρίνωμεν έκ τοΰ ότι ή μέν αριστερά όχθη εΰρηται νΰν 
εγγύς τών αποτόμων διαβρώσεων, ας παρήγαγε διά τοΰ χρόνου ό ποταμός, αι δέ διαβρώσεις 
τής δεξιός όχθης εΰρηνται σχεδόν δύο χιλιόμετρα πέραν τών διαβρώσεων τής αριστερός, 
ώστε ό ποταμός αύτόθι ρέει έν πεδίφ, δπερ αυτός παρήγαγε. ’ Αν μεταθέσωμεν δυτικώτερον 
ένταΰθα τον ελιγμόν κα'ι δεχθώμεν, ότι όντως έπ'ι Καίσαρος τοιαύτη ήτο ή κατάστασις, 
έχομεν προέκτασιν τής γωνίας τής συμβολής τών ποταμών, ής ή άπόστασις άπό Σελίτσης 
πλησιάζει προς τάς 6 χιλιάδας βημάτων (8,880 μ.). Άλλ’ ό άριθμός τών 6 χιλιάδων είνε 
στρογγύλος, ή δέ στρογγύλωσις τών άριθμών συνήθως γίνεται όχι έπ'ι τό έλαττον άλλ,ά έπ'ι 
τό πλεΐον ώστε όντως έχομεν τήν άπαιτουμένην άπόστασιν. Και ό Καΐσαρ δέ δέν λέγει, ότι 
ή άπόστασις ήτο άκριβώς 6 χιλιάδες, άλλά circiter, περίπου 6 χιλ. Ήτο δέ πεδιάς (campus), 
ώς είνε όντως ό τόπος ένταΰθα προς τήν Σέλιτσαν.

Έδώ λοιπόν έπ'ι τής γωνίας τής συμβολής τών δύο ποταμών έστησε τό στρατόπεδόν 
του ό Σκιπίων τή τρίτη ημέρα άπό τής έπανόδου έκ Θεσσαλίας, τή δέ τετάρτη παρετάχθη 
προ αύτοΰ, χωρίς νά προσβληθή υπό τοΰ Δομιτίου, φοβηθέντος τάς δύσκολους δχθας τοΰ 
παραποτάμου τοΰ καλύπτοντος τό μέτωπον τής παρατάξεως τοΰ Σκιπίωνος. Ή έκθεσις αύτη 
δηλοΐ, ότι τό ώχυρωμένον στρατόπεδόν ήτο προς τό δυτικόν μέρος τής μεσοποτάμιου γωνίας, 
δηλ. προς τον Αλιάκμονα, ώστε νά καταλείπηται χώρος ικανός προς άνατολάς, ένθα παρε
τάχθη έξω τοΰ στρατοπέδου ό Σκιπίων προ τών άποτόμων οχθών τοΰ παραποτάμου. Σήμε
ρον αί δχθαι αύται, άπότομοι ούσαι, λέγονται Κρεμάσματα.

’Αλλά κατά τήν νύκτα τής αύτής τετάρτης ημέρας ό Σκιπίων διαλύσας τοΰτο τό πρόσω-
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56 ’Αντωνίου Δ. Κεραμοηούλλον ΑΕ 1933

ρινόν στρατόπεδον διέρχεται πάλιν τον ποταμόν καί στρατοπεδεύει επί τής δεξιάς πάλιν 
όχθης έπί φυσικού υψώματος, οια εΐδομεν ανωτέρω υπάρχοντα ενταύθα καί έχοντα ύψος 
καί άνω των 500 μέτρων.

Έκ τούτου τού στρατοπέδου εκπέμπει ό Σκιπίων μετ’ όλίγας ημέρας νΰκτωρ ιππείς, 
οϊτινες να ένεδρεύσωσι καί προσβάλωσι τούς τού Δομιτίου ιππείς εις τον τόπον, εις δν ούτοι 
συνείθιζον καί πρότερον να έ'ρχωνται, ΐνα βοσκήσωσι τούς ίππους, ορατοί άπό τών προφυ
λακών τουλάχιστον τού Σκιπίωνος. Ό τόπος ούτος εινε ή Α πλευρά τής κοίτης τού παραπο
τάμου, ήν έγνώριζον ήδη οί τού Σκιπίωνος έκ τής ήμερησίας παρ’αυτόν προτέρας στρατο- 
πεδείας. Εινε εύφορος, υγρά, χλοερά καί σχηματίζει κρυψώνας έπιτηδείους προς ένέδραν. 
Εις μερικώτερον καθορισμόν τού κρυψώνος τής ένέδρας θά ήτο καί άνευ τής συμβουλής τού 
Veith επικίνδυνον νά προχωρήσωμεν, επειδή ή παλαιά κατάστασις άναμφισβητήτως δεν 
διετηρήθη άλώβητος. Άλλ’ αί χλοεραί θέσεις Βαρκό (=τόπος ένυδρος, άναβλΰζων ύδωρ) καί 
Βίλιανη ΝΔ τής Μαγούλας ήσαν πάλαι άραιώς κατφκημέναι καί διατηρούσιν ερείπιά τινα 
κεχωσμένα, εύρίσκονται δ’ενταύθα καί νομίσματα παλαιά. Κεΐνται κατά τό μέσον περίπου 
τής άποστάσεως τής Σελίτσης άπό τού Άλιάκμονος, ώστε, αν ύπολογίσωμεν καί την προστα
σίαν, ήν παρεΐχεν ούιος ό ποταμός κατά τού Σκιπίωνος, οί ιππείς τού Δομιτίου άδεώς θά 
κατήλθον εις τάς αυτόθι καί πέριξ συνειθισμένας νομάς τού άρχομένου έαρος. Άλλ’ δτε οί 
ένεδρεύοντες έπετέθησαν κατά τών διασπάρτων ιππέων τού Δομιτίου, καταβεβηκότων 
πιθανώς άπό τών ίππων, ήτο αδύνατον, νομίζω, ούτοι νά συνταχθώσιν αμέσως καί συνταχ- 
θέντες νά ίππομαχήσωσιν εν τή κοίτη ή καί εκτός αυτής άλλ’ άμέσως πλησίον. Ίππεύσαντες 
θά έτράπησαν σώζοντες εαυτούς, μέχρις δτου κατώρθωσαν νά συνταχθώσι καί άντεπιτεθώσι. 
Οΰτω θά είχον έλκύσει καί άκοντες προς τό εαυτών στρατόπεδον τούς τού Σκιπίωνος, οϊτινες 
προθύμως έδίωκον φυγάδας. Ή σύγκρουσις λοιπόν καί ή ιππομαχία αΰτη άγεται ούτω εις 
τούς περί την Μαγούλαν τόπους, 2 χιλιόμετρα μακράν τής Σελίτσης. Άν εν τή μάχη ταύτη 
όντως έφονεύθησαν 80 ιππείς τού Σκιπίωνος καί δύο μόνοι τού Δομιτίου, εινε άλλο ζήτημα. 
Ή κώμη όμως τής Μαγούλας, ύποπίπτουσα εις τήν άκτΐνα τού στρατοπέδου τού Δομιτίου 
καί ούσα στήριγμα αυτού, πρέπει τότε νά έπυρπολήθη υπό τών τού Σκιπίωνος κατά κανόνα 
στρατιωτικόν, δν έγίνωσκον βεβαίως καί άλλοι παντός χρόνου στρατηγοί, ώς έγίνωσκεν αύτόν 
καί ό Καΐσαρ (πρβλ. άνω σ. 37). ’Ισως έκ τής ιππομαχίας ταύτης προέρχεται τό χαλκούν 
ρωμαϊκόν κράνος, δπερ καί έκομίσθη είς ’Αθήνας καί έδωρήθη εις τό Έθν. Μουσεΐον τώ 
1924, υπό τού άρχιτέκτονος Ζάχου (ΑΕ 1932, 131). Έξεΐχεν έκ τής γής ολίγον καί ούδέν 
άλλο πράγμα σημαντικόν (π.χ. οστά ή τ.τ.) υπήρχε παρ’ αυτό.

Μετά τήν ιππομαχίαν ταύτην, άγνωστον πόσον χρόνον ύστερον (Καΐσ. 38), ό Δομίτιος, 
θέλων νά έλκύση τον Σκιπίωνα προς μάχην, προσεποιήθη έλλειψιν τών έπιτηδείων καί δια- 
λύσας φανερά τό στρατόπεδον προύχώρησε τρεις χιλιάδας βημάτων (4,440 μ.) είς τόπον 
πρόσφορον καί κεκρυμμένον, ένθα έκρυψε τον στρατόν δλον πεζόν τε καί ιππικόν. Ό τόπος 
ούτος δύναται νά εινε ή φάραγξ τού παραποτάμου τής Πέ?ικας (Μυρίχου), ή τό στενόν τής 
Σαΐττας, ών άμφοτέρων πρέπει νά έδέσποζεν ό Δομίτιος, έπειδή άπετέλουν τάς κυρίας γραμ- 
μάς τής ύποχωρήσεως αυτού. Δι’ άνδρα άγνοούντα ώς έγώ τήν ειδικήν σημασίαν τών τόπων 
προς τοιούτον σκοπόν, ή προτίμησις έξαρτάται έκ τού σημείου, έξ ού θά όρίση τήν άρχήν
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ή αφετηρίαν τής πορείας τοΰ Δομιτίου. "Αν δηλ. ύπολογίσωμεν αυτήν έκ Σελίτσης, τότε 
ό κρυπτός τόπος είνε ό Μύριχος προς βορράν υπό την Άγ. Παρασκευήν τοΰ Δοβαμιστιοϋ 
ή τήν Παναγίαν τοΰ Σισανίου (άμψότερα εΐνε μοναστήρια), άλλ’άν δεχθώμεν αΰτήν άρχο- 
μένην άπό τών οχθών τοΰ Μυρίχου, άς θά έφύλαττεν ό Δομίτιος, τότε ό κρυπτός τόπος 
δύναται να είνε καί όπισθεν τής Σαΐττας προς δυσμάς. Ένταΰθά που λοιπόν κατεστράφησαν 
κατά τον Καίσαρα αί δύο ίλαι τοΰ ίππικοΰ τοΰ Σκιπίωνος.

Επειδή μετά τήν εκθεσιν τών γεγονότων τούτων ό Καϊσαρ δεν λέγει, αν ό Δομίτιος 
καί ό Σκιπίων ήλλαξαν στρατόπεδον, βέβαιοί δέ (κεφ. 79), ότι ήσαν οί δύο στρατηγοί άντε- 
στρατοπεδευμένοι complures dies, ήτοι ως εϊδομεν σελ. 33, μέχρι τής 21 Μα'ίου, πρέπει νά 
συναγάγωμεν, ότι έκάτερος στρατηγός έπέστρεψεν εις τό οίκεΐον στρατόπεδον. Έάν δέ ή 
κώμη τής Μαγούλας καί ή γειτονική προς βορράν αυτής κώμη ή οικία (ΑΕ 1932, 130 έξ.) 
δεν είχον καή πρότερον, θά έκάησαν τοιρα κατά τήν ύποχώρησιν τοΰ Σκιπίωνος. ’Ανωτέρω 
δέ άμφίσβητήσαντες τήν ακρίβειαν τής ιστορίας τοΰ Καίσαρος κατά τούς λόγους τοΰ 
Άππιανοΰ καί τοΰ Δίωνος, ύπελάβομεν ώς πιθανάς καί άλλας συγκρούσεις τών δύο στρατών, 
καθ’ άς ίσως ήτο ωσαύτως δυνατή ή πυρπόλησις τών κωμών. Τό αυτό δ’ ισχύει καί περί τής 
άποχωρήσεως τοΰ Δομιτίου εΐς Ήράκλειαν τή 21 Μαΐου καί περί τής τελευταίας διόδου 
τοΰ Δομιτίου έντεΰθεν, ότε κατήρχετο έξ ΗΙρακλείας εις Αίγίνιον.

Άλλ’ υπάρχει τεκμήριόν τι, όρίζον τήν καταστροφήν τής κώμης προ τοΰ Μαΐου καί δή 
καί προς τον Μάρτιον. Τό τεκμήριόν τοΰτο συνάγεται έκ τών κεκαυμένων γεωργικών προϊόν
των, άτινα άπετέλουν τάς προμήθειας τής άνασκαφείσης οικίας τής κώμης (ΑΕ, 1932, 120). 
Καί ότι μέν τά όσπρια καί ό σίτος τής συγκομιδής τοΰ 49 π. X. δέν είχον ακόμη κατανα
λωτή, δυνάμεθα νά τό άποδώσωμεν εις τήν ευπορίαν τοΰ οικοδεσπότου καί εις τήν πρόνοιαν 
νά έχη τά αναγκαία τρόφιμα άπό συγκομιδής μέχρι συγκομιδής.

’Αλλ’ ή σταψυλαρμιά (αύτ. 117) δέν διατηρείται κατά τήν θερμήν ώραν τοΰ έ'τους. ’Ιδού 
δέ - μετά τινων αναγκαίων συμπληρώσεων - τί άρύομαι έξ έκθέσεως τοΰ υποχρεωτικού 
φίλου μου κ. Σουγκάρη έκ Σελίτσης, ήν προύκάλεσα, μή έμπιστευόμενος εις μόνην τήν 
σύμφωνον μνήμην μου καί εις άλλας όμοιας ειδήσεις παρεπιδήμων έν Άθήναις Μακεδόνων 
άνδρών καί γυναικών:

Τήν σταψυλαρμιάν αρχίζουν νά τρώγουν εις τά μέρη μας μόλις άρχίση ή Μεγάλη (τεσ)- 
σαρακοστή. Αυτή προηγείται τοΰ Πάσχα καί διαρκεϊ πέντε εβδομάδας. Επειδή δέ τό Πάσχα 
είνε κινητή εορτή, άλλη είνε άλλοτε ή αρχή τής τεσσαρακοστής. Άπό τοΰ 1900 μέχρι τοΰ 
1926 ήτοι έντός 26 ετών τό πρωϊμώτατον πάσχα έωρτάσθη τή 22 Μαρτίου καί τό όψιμώ- 
τατον τή 22 Απριλίου1. ’Επειδή δέ κατά τήν τεσσαρακοστήν οί ευσεβείς χριστιανοί δέν 
τρώγουν κρέας ούτε γαλακτερά ούτε αυγά, ή σταφυλαρμιά είνε έν τών σαρακοστινών προσ- 
φαγίων. Διά τοΰτο ή κατανάλωσις αυτής συνήθως τελειώνει μετά τής τεσσαρακοστής ήτοι 
διαρκεϊ μέχρι τοΰ Πάσχα. Άλλ’ αν λειψή ό χριστιανικός παράγων καί ή σταψυλαρμιά παρα- 
σκευασθή μέ έκλεκτά σταφύλια «σταυρωτά καί αβάρετα» καί έ'χη τήν πρέπουσαν αναλογίαν

1 Ό Μάρτιος δέν λείπει έκ τής τεσααρακοστής· έντεΰθεν τις άπό τή σαρακοστή;· 
δ’ ή παροιμία περί τών πανταχοΰ παρόντων «λείπει ό Μάρ-

8
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σινάπεως', είνε δυνατόν νά διατηρηθή και περισσότερον χρόνον, μέχρι δηλ. τής εποχής, 
καθ’ ήν ή θερμότης γίνεται οπωσδήποτε αισθητή, ότε αί συντηρούμενοι τον χειμώνα 
καθ ’ όμοιον ή άνάλογον τρόπον τροφα'ι (λαχαναρμιά, πιπεριές κ.τ.τ.) βλάπτονται κα'ι δεν 
τρώγονται. Τούτο συμβαίνει συνήθως κατά τό τέλος ’Απριλίου είς τά μέρη μας. Επειδή δέ 
λήγοντος τού Μαρτίου συνήθως γίνεται τό κλάδευμα τών αμπέλων (τω 1931 έκλάδευον τή 
29 Μαρτίου), οί έργάται τρώγουν ως προσφάγιον σταφυλαρμιάν άφθόνως. Υπάρχει δέ καί 
άλλος λόγος έπιβάλλων την κατανάλωσήν τής σταφυλαρμιάς κατά τό έ'αρ. Εινε δ’ούτος ή 
ανάγκη ενίοτε νά κενωθούν άγγειά τινα καί πλυθούν, ΐνα τεθούν είς αύτά άλλα πράγματα 
τής εποχής, ώς γάλα, τυρός κλ.

Κατά ταύτα —αν μάλιστα λάβωμεν ύπ’ δψιν, ότι αί σταφυλαί ήσαν εντός καί πέριξ τού 
πίθου άφθονοι, ότι επομένως ό πίθος άκόμη ήτο πλήρης ή σχεδόν πλήρης —ή καταστροφή 
τής Μαγούλας πρέπει μάλλον νά έγένετο κατά Μάρτιον καί πάντως ούχί μετά τον ’Απρίλιον, 
ούχί τον Μάϊον. Τούτο δ’ ισχύει καί ασχέτως πρός τε τον Καίσαρα καί προς τάς ανωτέρω 
έκτεθείσας σκέψεις μου καί παρ’αύτάς καί παρά τον Καίσαρα, εί δυνατόν, ου μόνον δέ αν 
δέχηταί τις, ότι ή κοόμη έκάη τω 48 π. X. καί έν τω περί ού ό λόγος πολέμω, αλλά καί 
οποτεδήποτε άλ?ι,οτε.

Διά τίνος οδού έγένετο ή άποχώρησις τού Δομιτίου είς Ήράκλειαν;
Ώς έδέχθημεν τήν παράταξιν τών στρατευμάτων, θά ήτο, νομίζω, δύσκολον νά άπέλθη 

ο Δομίτιος διά τής οδού Σιατίστης - Κοζάνης, επειδή διερχόμενος διά Βρογγίστης, ένθα ή 
πεδιάς μεταξύ τού 'Αλιάκμονος καί τού όρους τής Σιατίστης άποστενούται, θά προσήγγιζε 
πρός τό στρατόπεδον τού Σκιπίωνος καί θά έξέθετε τάς πλευράς τού στρατεύματος αυτού 
είς τάς προσβολάς τού εχθρού. Καί αν δέ άνεχώρει διά τής ορεινής οδού τής διερχομέ- 
νης διά Σατίστης, διέτρεχε τον κίνδυνον νά εύρη κλειστήν τήν έξοδον τής οδού ταύτης 
εις τήν φυσικήν στενωπόν τών Καραγιαννίων (ΑΕ 1932, 80,87,90 κά.) υπό τήν Σιάτισταν 
ή νά ένοχληθή σπουδαίως είς τάς αυτόθι εύρυχωρίας υπό τού ιππικού τουλάχιστον τού Σκι
πίωνος. Τοιαύτη δέ πορεία θά ήτο ή μακροτάτη πρός Ήράκλειαν.

’ Αν αληθώς ό Δομίτιος κατείχε τάς υπώρειας τού όρους τής Σελίτσης καί άπέβλεπε νά 
έχη έλευθέρας τάς πρός βορράν διαβάσεις, τότε ή εύλογωτέρα οδός, ήν έπρεπε καί ήδύνατο 
ευκόλως νά άκολουθήση, ήτο ή ή διά τού στενού τής Σαΐττας — Βογατσικού παραποτάμιος, 
στρεφομένη έπειτα πρός τήν ανατολικήν όχθην τής λίμνης τής Καστοριάς καί διά τής ορει
νής επί τών βορείων κλιτύων τού όρους Μορικίου κώμης Κλεισούρας είσερχομένη είς τήν 
δυτικήν παρυφήν τής Έορδίας, ή ή διά τής φάραγγος τού Μυρίχου ήτοι τής Πέλκας-Σισα- 
νίου-Βλάστης άνερχομένη είς τήν Έορδίαν. ’Επειδή ή πρώτη οδός έξέθετε τον Δομίτιον 
είς πλευρικήν προσβολήν, πάντοτε δυνατήν παρά τήν παρεμβολήν τού 'Αλιάκμονος, ή είς 
έπιζημίαν καταδίωξιν διά. τό περαιτέρω ανοικτόν τών τόπων, νομίζω, ότι προτιμοτέρα οδός 
ήτο ή δευτέρα. Κατά τήν Βλάστην είνε ορεινή, άλλ’ ή άλλη ήτο δυσκολωτέρα πάλαι, ότε 
έλειπεν ή σημερινή άμαξιτός, καί μακροτέρα.’Έπειτα είς τήν φάραγγα τού Μυρίχου εκθέτων 1

1 Ό ειδικός καθηγητής τής ανώτατης γεωπονικής σχολής δέν εΰρε. ’Επιφυλάσσεται δέ νά συγκρίνη αΰτάς καί τά γι
εν Άθήναις κ. Κριμπάς, έξετάσας δείγματα τών κεκαυμένων γαρτα αυτών πρός τά έν τή δυτική Μακεδονία καλλιεργού- 
«ταφυλών, μοί άνακοινοι, ότι κόκκους ή σπόρους σινάπεως μένα είδη.
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ό Δομίτιος εις κίνδυνον μικράν όπισθοφυλακίαν, ήδύνατο νά σώση τον στρατόν αύτοΰ ταχέως 
καταλαμβάνων τά πρανή προς την Βλάστην, αν δεν είχε βαδίσει διά τής δυσχερούς κοίτης 
τού Μυρίχου εκ Σισανίου εις Βλάστην. Πλήν τούτου δε, ώς έδείχθη ανωτέρω (ΑΕ 1932 
σελ. 80 εξ. 99 έξ 114. Ελληνικά τόμ. Ζ, 44 εξ.), ή οδός αΰτη καί κατά τούς προϊστορικούς 
χρόνους ήτο χρήσιμος καί κατά τούς τού Ιουστινιανού — κατ’ άμφοτέρους εΐχεν όχυρωθή — 
εϊπομεν δ’, ότι τά ίσχΰοντα επί ’Ιουστινιανού οδικά δίκτυα ϊσχυον καί επί των Ρωμαίων.

Βαδίσας λοιπόν ό Δομίτιος διά τής οδού ταύτης τή 21 Μαίου έφθασεν εις Ήράκλειαν 
τή 23 ή 24. Ήγνόει τί έγίνετο ό Καΐσαρ καί ό Πομπήϊος. Τό αυτό πρέπει νά δεχθώ μεν καί 
περί τού Σκιπίωνος διά την 21 Μαΐου. Άλλ’αν οί άποσταλέντες υπό τού Καίσαρος προς 
τον Δομίτιον διά παντοίων οδών ταχυδρόμοι δεν ήδυνήθησαν νά συναντήσωσιν αύτόν διά 
διαφόρους λόγους πηγάζοντας έκ τής ήττης τού Καίσαρος πιθανώς (Καΐσ. 78,79), οί στα- 
λέντες όμως υπό τού Πομπηΐου προς τον Σκιπίωνα εύρον τούτον μετά την άναχώρησιν ή 
φυγήν τού Δομιτίου (Καΐσ. 80). Ό Σκιπίων έμάνθανεν, ότι ή κατάστασις ήλλαξε. ”Αν είχε 
καθάρει την Θεσσαλίαν από τού Κασσίου καί τύ πλεΐστον τής ’ Ανω Μακεδονίας άπό τού 
Δομιτίου, ή Θεσσαλία ήδη έκινδύνευεν έκ νέου υπό τού Καίσαρος, εν φ δεν έκινδΰνευεν ή 
Μακεδονία. Γινώσκων, ότι ό Πομπήϊος κατήρχετο ραγδαίως καί ότι τά στρατεύματα τού 
Δομιτίου — στρατεύματα ή λείψανα στρατευμάτων — ή σαν ανίκανα νά έπίσχωσι την πορείαν 
αύτού, έκρινε καλόν, ίσως συμφώνως προς διαταγάς τού Πομπη'ίου ενεργών, νά κατέλθη εις 
Λάρισαν, ΐνα άγγέλλων την ήτταν τού Καίσαρος καί τήν έπικειμένην κάθοδον τού Πομ
πη'ίου συγκρατήση τάς πόλεις, εν φ τό αντίθετον έπεζήτει ό Καΐσαρ. Είχε δε ήδη κατέλθει 
6 Σκιπίων είς Λάρισαν, ότε ό Καΐσαρ κατέστρεφε τούς Γόμφους καί κατελάμβανε τήν 
Μητρόπολιν. Ή άντίστασις τών Γόμφων καί ή παραπλήσια διάθεσις τών Μητροπολιτών 
ήσαν ϊσως αποτέλεσμα καί τών ενεργειών τού Σκιπίωνος (πρβλ. Καΐσ. 79).

Διά τίνος οδού κατήλθεν ό Σκιπίων είς Λάρισαν;
Νομίζω, ότι, μή γνωρίζων ακριβώς τήν ήμέραν, καθ’ήν ό Καΐσαρ θά είσέβαλλεν είς 

Θεσσαλίαν καί πιστεύων, ότι ή εισβολή αύτη θά έγίνετο ϊσως διά Μετσόβου - Καλαμπάκας, 
έπρεπε νά άποφύγη τήν ένδεχομένην έκεΐ συνάντησίν του. Καταλιπών ευχαρίστως τον Δομί
τιον είς τούς όνυχας τών λεγεώνων τού Πομπηΐου, θά έπραττεν έργον αφροσύνης νά ρίψη 
αυτός εαυτόν είς τούς τού Καίσαρος. Διά τούτο νομίζω, ότι ό Σκιπίων έβάδισε διά τών τής 
Βάλλας στενών (Σαρανταπόρου) είς τήν πιστήν Λάρισαν, ΐνα έκεΐ άναμείνη τον Πομπήϊον* 
έάν δ’έγίνετο τυχόν ανάγκη νά προσκρούση προς τον Καίσαρα, θά ήδύνατο νά κλείση τάς 
πύλας τών τειχών καί άναμείνη τήν άφιξιν τού Πομπηΐου καί πάντως θά ήγωνίζετο άπό 
παρασκευής τίνος, άφ’ού είχε σύμμαχον όχι μόνον τήν μερίδα τού Ήγησαρέτου (Καΐσ. 35), 
αλλά καί πάντας, όσοι, ώς ό Άνδροσθένης τών Γόμφων (Άρχ. έφ. 1931,180), θά προύτί- 
μων μετά τήν έκβασιν τού παρά τό Δυρράχιον άγώνος νά εινε κοινωνοί μάλλον τής νίκης 
τού Πομπηΐου ή σύμμαχοι τού Καίσαρος έν δυστυχίαις (Καΐσ. 80).

Έν φ ό Σκιπίων έκένου τήν περί τον 'Αλιάκμονα χώραν μετά πασών βεβαίως τών 
δυνάμεων αύτού, άφ’ ου έβάδιζε κατά τού Καίσαρος, ό Δομίτιος συνηντάτο μετά τών προ
φυλακών τού Πομπηΐου παρά τήν Ήράκλειαν τής Λύγκου (όρα Επίμετρον). Ανίκανος νά 
αντιμετώπιση αύτόν, στρέφεται ταχέως προς νότον καί προφανώς γινώσκων ή μαθών
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καί) ’ οδόν την άναχώρησιν τοΰ Σκιπίωνος είς Θεσσαλίαν, διε?\.αύνει ταχύς την παρά τον 
'Αλιάκμονα γνωστήν χώραν, κατερχόμενος οΰτω διά Γρεβενών είς Αίγίνιον (Καλαμπάκαν), 
ένθα συνήντησε τον Καίσαρα. Ή μάλλον ταχεία καί σχετικώς άνετος προς τούτο οδός ήτο 
πάλιν ή δι’ Έορδίας, Βλάστης, Πέλκας. Άνερχόμενος είς Βλάστην είχε νά διανύση άνάντη 
δίωρον σχεδόν οδόν, έπειτα δε μάλλον ή ήττον κατάντη, πάντοτε δε χωματώδη καί δχι εξαί
ρετος δΰσκολον. Πολύ δυσκολωτέρα είνε ή διάβασις των παρά τό Αίγίνιον όρέων, ήν ούτε 
αυτός τώρα ούτε ό Σκιπίων κατά την πρώτην είς Θεσσαλίαν εισβολήν άπέφυγον1.

Άλλ’ έν τή εξ Ήρακλείας φυγή αυτού μή θέλων, φαίνεται, νά καταλίπη είς χεΐρας τού 
Πομπηίου την όχυράν πόλιν τής Φλωρίνης, έκαυσεν αυτήν1 2.

Μετά τήν φυγήν τού Δομιτίου, ήτις έδήλου μέλλουσαν ασφαλή συνάντησιν αυτού μετά 
τοΰ Καίσαρος, δεν πιστεύω, δτι ό έπακολουθήσας Πομπήϊος έτράπη τήν αυτήν οδόν, ήτις 
ήδύνατο νά ρίψη αυτόν μεμονωμένον είς ένέδραν τινά των ηνωμένων αντιπάλων έν τή 
δυτική Θεσσαλία, άλλ’ έβάδισε προς τήν ανατολικήν, προς τήν Λάρισαν, διά τοΰ στενού τής 
Βάλλας (Σαρανταπόρου)3.

Διά τής γενομένης έν τοΐς ανωτέρω άναλύσεως καθωρίσθησαν άκριβέστερον χρονικώς τε 
καί τοπικώς τά γεγονότα άξιολόγου μέρους τού εμφυλίου πολέμου, τό οίκεΐον σύγγραμμα 
τού Καίσαρος διεφωτίσθη καί συνεπληριόθη διά λεπτομερειών, τά αρχαιολογικά ευρήματα 
ήρμηνεύθησαν δεόντως καί έχρησιμοποιήθησαν ίστορικώς. Οΰτω έκερδήσαμεν ιστορίαν 
χώρας, έν ή ούδέν σχεδόν τοπωνύμιον καί ούδέν ακριβώς έντοπισμένον ιστορικόν γεγονός 
έγνωρίζομεν. Έκ τών νεφελωδών έν τφ συνόλω αφηγήσεων τού Καίσαρος καί τή βοηθείφ 
τών αρχαιολογικών ευρημάτων, έ'λαβον ιστορικήν ζωήν τά δρη καί αί κοιλάδες τής "Ανω 
Μακεδονίας.

ΕΠΙ Μ ΕΤΡΟΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΥΓΚΗΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Τά χειρόγραφα τού Καίσαρος κεφ. 79,3 λέγουσι: «Accessit etiam ex improviso aliud 
incommodum, quod Domitius, qui dies complures castris Scipionis castra eollata habuisset, 
rei frumentariae causa ab eo discesserat et Heracliam [Senticam], quae est subjecta Caii- 
daviae, iter fecerat, ut ipsa fortuiia ilium obicere Pompeio videretur». To Senticam έκεινο 
(αντί Sinticam) παραπέμπον τον αναγνώστην είς τήν παρά τον Στρυμόνα Σιντικήν Ήρά- 
κλειαν, είνε βεβαίως έσφαλμένον. Ένομίσθη δ’όρθώς γλώσσημα καί έξωβελίσθη.Είνε άναμ-

1 Καί ό Veith έν Kromayer-Veith Schlachtfelder II 
402 δέχεται, δτι ό Δομίτιος έβάδισε γενικώς δι’ ορεινών 
ατραπών (Bergpfade). Νομίζω, δτι τήν αυτήν όδόνέβάδισεν 
ό ’Αλέξανδρος, δτε κατανικήσας τόν ηγεμόνα τών ’Ιλλυριών 
Κλεϊτον κατά τήν πεδιάδα τής σημερινής Κοριτσάς έμαθε 
τήν έπανάστασιν τών Θηβαίων- τότε ό ’Αλέξανδρος (Άρριαν. 
Άνάβ. 1, 7,5) «άγων παρά τήν Έορδαίαν τε καί Έλιμιώτιν 
καί παρά τά τής Τυμφαίας καί Παραυαίας άκρα έβδομαΐος 
άφικνεΐται ές Πέλλιναν τής Θετταλίας. Ένθεν δέ όρμηθείς 
έ'κτη ήμέρςι έσβάλλει ές τήν Βοιωτίαν».

2 Όστις δέν δέχεται τούτο, πρέπει νά δεχθή άλλας αγνώ

στους λεπτομέρειας τοΰ πολέμου τούτου κατά τήν συνάν- 
τησιν ταύτην τοΰ Δομιτίου καί τοΰ Πομπηίου, ώστε νά κατα- 
λήξη ή πόλις νά πυρποληθή υπό τοΰ Πομπηίου. Τοιοΰτόν τι 
είνε π. χ., άν οί κάτοικοι τής πόλεως, φρονοΰντες τά τοΰ 
Καίσαρος, έφρόντισαν νά σώσωσι τόν Δομίτιον, ύποδείξαν- 
τες αύτφ εγκαίρως τόν κίνδυνον, ύφ’ δν διετέλει. Τούτο δέ 
δικαιολογεί καθαίρεσιν τών τειχών : Όρα καί άνωτ, σ. 37.

3 Περίληψιν βραχεΐαν τών άνω δρσ έν Forscliungen 
und Fortschritte 1932, 314 μετάφρ. ίσπαν. έν Investiga
tion y Progreso VII (1933), Madrid, σ. 76 έξ.
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φισβήτητον, δτι ό Καΐσαρ εννοεί την Λυγκηστικήν Ηράκλειον, ήχις ήτο subjecta Candaviae 
καί είς ήν κατέληγεν ή εκ Δασσαρήτιδος φυσική όδός προς νότον τής λίμνης μικρός Πρέσπας 
ή Βρυγηΐδος, ως θά έβάδισε τω 200 π.Χ. ό Σουλπίκιος (Λιβ. 31, 33. πρβλ. 32,9), ϊνα κατά
ληξη είς τήν χώραν Λύγκον καί στρατοπέδευση παρά τον ποταμόν Βεΰον είς τά αυτόθι 
στενά προς Α ή προς Ν', σιτιζόμενος εκ τών πλησίον σιτοβολώνων τόιν Δασσαρετίων.

Ό Πομπήϊος έπειγόμενος νά συντρίψη τον Δομίτιον καί προλάβη τον Καίσαρα, είσβά?ι- 
λων πρώτος είς Θεσσαλίαν, εδει νά βαδίση τήν βραχυτάτην οδόν. Άλλ’ εϊδομεν, ότι ή διά 
Μπιγλίστης- Κρυσταλλοπηγής φυσική όδός ήτο έν χρήσει καί έν παλαιοΐς χρόνοις, ώς δει- 
κνύουσι τά παλαιά έρείπια τής αυτόθι «γέφυρας» (ΑΕ 1932,94), άγουσα διά ΙΙισοδερίου 
ευθέως είς Φλώριναν καί τήν πεδιάδα τής Λύγκου (Λίβ. έ'.ά.), ώστε θά ήτο παράλογον, αν ό 
έπειγόμενος Πομπήϊος ήκολούθει τήν Έγνατίαν2 έν τή μακρό διαδρομή της υπέρ τήν λίμνην 
Λυχνΐτιν διά τοΰ Πυλώνος ή τών προς βορράν τής λίμνης Πατρών3, ϊνα φθάση ταχέως 
είς Θεσσαλίαν. Ή βραχεία έκείνη όδός, ήτις έξέρχεται τής Έγνατίας, εινε ή νοτία «διά τής 
Δασσαρήτιδος κατά Λύκον (Liv. 32,9 Lyncum. 31,33) εύπορος όδός καί ραδία» (ΙΊλουτ. 
Φλαμιν. 4 πρβ. Πΰρρ. 10,11), ή δέ Λιβ. 26,25 διά Πελαγονίας είνε βορειοτέρα, έφ’ής ειτα 
διήλθεν ή Έγνατία. Παρά τήν πρώτην έκειτο τό Πήλιον (Πλιάσα), όπερ «sita opportune urbs 
erat ad impetus in Macedoniam faciendos» (Liv. 31,40), μόνον αν έλειτούργει ή νοτία όδός.

Άλλ’ ό Στράβων 323 λέγει: «συμβαίνει δ’ άπό ί'σου διαστήματος συμπίπτειν είς τήν 
αυτήν οδόν τούς έκ τής ’Απολλωνίας όρμηθέντας καί τούς έξ Έπιδάμνου. ή μεν ούν πάοα 

Έγνατία καλείται, ή δε πρώτη επί Κανδαονΐας λέγεται, όρους Ιλλυρικού, διά Λυχνιδοΰ πόλεως 
καί Πυλώνος τόπου όρίζοντος έν τή όδώ τήν τε Ίλλυρίδα καί τήν Μακεδονίαν έκεΐθεν δ’έστί 
παρά Βαρνοΰντα διά 'Ηράκλειας καί Λυγκηστών καί Έορδών είς Έδεσσαν καί Πέλλαν 
μέχρι Θεσσαλονικείας». Εκείνο τό «ή δέ πρώτη» σκανδαλίζει, ώστε νά ύπολαμβάνωμεν, 
ότι ή έπί Κανδαουΐας όδός εΐνε τά άπό ’Απολλωνίας ή άπό Έπιδάμνου μέρη μέχρι τής συμ
βολής αυτών προς άποτέλεσιν τοΰ περαιτέρω ένιαίου κορμού τής Έγνατίας προς άνατολάς. 
Καί έν αρχή τού κεφ. 322,4 ό Στράβων πρώτα μέρη ήτοι άρχήν τής έξεταζομένης χώρας 
θεωρεί τά έξ Έπιδάμνου καί ’Απολλωνίας μέρη: «ταΰτης δή τά πρώτα μέρη τά περί Έπί- 
δαμνον καί ’Απολλωνίαν έστίν». Είς τήν αταξίαν ταύτην τού κειμένου δέν θά έπιμείνω.

’Έπειτα όμως έν 327,8 λέγει μετά τά περί τής γνωστής «έλευθέρας Μακεδονίας» (άνω 
σ. 26 έξ.) καί περί τών κατοικοΰντων τήν Ιλλυρίαν καί τήν ’Ήπειρον μέχρι Κέρκυρας, ών ένιοι

1 Ένταΰθα ή to ή άπό ανατολών «έσβολή τής Λύγκου» 
(Θουκ. 4,83. «αί είς τήν Έορδαίαν ύπερβολαί» Πολύβ. 18,6. 
«angustiae ad Pelagoniam» Liv. 31, 28, «fauces Pelago- 

niae. Λίβ. 31,33,39) καί ένταϋίΐα έπολέμησεν ό Βρασίδας 
^Θουκ. 4, 83 έξ. 124) κατά τοΰ Άρριβαίου βασιλέως τών 
Λυγκηστών, έλθών μετά τοΰ Περδίκκου άπ’ ανατολών. Διά 
τοΰ στενοΰ δέ τούτου, διά τής «έσβολής» ταύτης, «ή έστι 
μεταξύ δυοΐν λόφοιν στενή ές τήν Άρριβαίου» (Θουκ. 4,127), 
• κατά ασφάλειαν μάλλον ιών αυθημερόν άφικνεΐται έςΆρνι- 
•σαν πρώτον τής Περδίκκου άρχής» (Θουκ. 4, 128). Έν τφ 
στενφ τοΰ Γκορνιτσόβου (νΰν τοΰτο μετωνομάσθη είς Κέλ- 
λην) βαδίζουν τις καί προχωρών πρός άνατολάς βλέπει άπό

τής όδοΰ ύπερκείμενον δεξιά καλώς σφζόμενον τείχος άνευ 
άσβεστου (δρα ΑΕ 1932 σελ. 95 άρ. 11). νΙσως εΐνε ή Κέλλη 
ή Κέλλαι Τεροκλ. 638. Διήρχετο δ’ έντεΰθεν, νομίζω, ή 
Έγνατία κατά τό Itiner. Hierosolymitanum καί κατά τήν 
tabulam Peutingerianam.—- Δήμιτσα, Μακεδ. II 126.

2 Τμήματα τής Έγνατίας έκαθάρισεν έν ’Ιλλυρία ό Pra- 
schniker, Jahreshefte d. Oesterr. arch. Inst. XXI, XXII 
(Muzakhia und Malakastra) σ. 106 έξ.

3 Itiner. Hierosol. o. 601-609, ένθα τό Cledo ίσοΰται 
πρός τό Lignido τής Tab. Peutinqer. ήτοι τήν Λυχνιδόν 
καί εΐνε finis Macedoniae et Epiri πρβλ. Στρβ. 323. Tafel, 
Egnatia 26. Δήμιτσας Μακεδονικών μέρος II, 1874, 638 έξ.
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καί δίγλωττοι είσί, προσθέτει: «διά δέ τούτων έστι τών εθνών ή Έγνατία οδός εξ Έπιδάμνου 
καί ’Απολλωνίας· περί δέ την επί Κανδαουΐας οδόν αϊ τε λίμναι είσίν αί περ'ι Λυχνιδόν... και 
ποταμοί...». Κατά ταΰτα ή έπ'ι Κανδαουΐας οδός είνε άλλη ή τά αρχικά από Αδρίου μέρη 
ήτοι τά από Έπιδάμνου καί ’Απολλωνίας, ή έπ'ι Κανδαουΐας οδός είνε μετά τά μέρη εκείνα, 
εκτείνεται δηλ. προς άνατολάς κατά την έ'κτασιν, εξ ής πηγάζει δ ’Άραχθος, ό ’Αχελώος και 
άλλοι ποταμοί, είνε δέ καί αί περί την Λυχνιδόν λίμναι. Άπό τής Λυχνιδοΰ, ένθα άρχεται δ 
Βαρνοΰς, παύει πλέον λεγομένη «επί Κανδαυίας», τά δέ ονόματα τών σταθμών ή καταλυμά
των εινε ελληνικά. Εις τά itineraria, δηλ. τό τε Τεροσολυμιτικόν καί τον Πευτιγκεριανόν 
χάρτην, ή Κανδαβία κείται μεταξύ Λυχνιδοΰ καί Κλωδιανών ήτοι τής συμβολής τών εξ ’Απολ
λωνίας καί Έπιδάμνου μερών τής Έγνατίας (πρβλ. καί Tafel, Via Egnatia 26, 37, 39).

"Ωστε ή Κανδαουΐα είνε πολύ εκτεταμένη, τό δέ άνατολικώτερον τμήμα αυτής είνε εις 
τά παρά τάς λίμνας όρη, ύφ’ ά ΰπόκειται κατά τον Καίσαρα (subjeeta est) ή Ηράκλεια, είτε 
δεχόμεθα αυτήν εν Μοναστηρίφ είτε εν Φλωρίνη. Νομίζω όμως, δτι ή Φλώρινα είνε εγγύ
τερον προς τά όρη τής Κανδαυίας καί επομένως υποπίπτει μάλλον εις την έννοιαν τών 
λόγων τού Καίσαρος1. ’Έπειτα πλεονεκτεί εν τή έννοια ταύτη ή Φλώρινα τού Μοναστη
ριού καί διότι ή Κανδαυία, ώς ε’ίπομεν είνε εκτενής χώρα, δ δέ Καίσαρ λέγων εν 78,2 
«Pompejus per Candaviam iter in Macedoniam expedition habebat» ήτοι ηύρίσκετο εν 
πορεία εσπευσμένη διά τής Κανδαυίας, δεν λέγει καί δτι προύτίθετο νά διανύση δλην τήν 
δι’ αυτής διήκουσαν έκτασιν τής Έγνατίας· δρίζει μόνον ποΰ ηύρίσκετο, δτε ό Δομίτιος είχε 
τραπή προς Β, προς τήν Ήράκλειαν, αλλά σιωπφ πώς έτερμάτισε τήν πορείαν ταύτην 
μεταβαίνων εις τήν πόλιν ταύτην1 2. Προσθέτων δέ τό expedition, αναμφισβητήτως επιβάλλει 
νά σκεφθώμεν, ώς έσκέπτετο καί ό Πομπήιος, δτι δηλ. θά έπεχείρει πάσαν συντομήν τής δδοϋ, 
καί δτι έχων έμπροσθέν του προς Ν τής Πρέσπας τά στενά Τσιγκόνι- Μπίγλιστα- Πισοδέρι 
(δρα τάς είκ. 1 καί 2 εν ΑΕ 1932 σ. 49), άτινα είνε, ώς εϊπομεν, εύπορος καί ραδία κοσμο- 
γονική οδός — καλυτέρα τής τοΰ Σαρανταπόρου, ήν έβάδισεν έπειτα αυτός, καί τών δυτικών 
εισβολών τής Θεσσαλίας, ας είχον διέλθει ό Κάσσιος, ό Σκιπίων, δ Δομίτιος καί δ Καίσαρ, 
— θά έπραττεν έργον αφροσύνης, αν διά τής μακράς υπέρ τήν Λυχνΐτιν πορείας κατέστρε- 
φεν δλον τό εκ τής κατεσπευσμένης πορείας κέρδος.

Διά τούτο φρονώ, δτι ό Καίσαρ, έλλιπώς γράψας τον εν ’Άνω Μακεδονία πόλεμον καί 
εκεί ακόμη, ένθα έβοήθουν αυτόν αί εκθέσεις τοΰ αντιστράτηγου Δομιτίου (άνω σελ. 33), μη 
ενδιαφερόμενος δέ περισσότερον διά τάς λεπτομέρειας τών πράξεων τοΰ Πομπηΐου, άς ίσως 
ήγνόει ή δέν έκρινεν άξιολόγους, δτε γράφων έσπευδε νά φθάση εις τήν περιγραφήν τοΰ τρο
παίου τής Φαρσάλου καί μη φανταζόμενος μετατόπισήν τοΰ ονόματος τής Ήρακλείας, 
ουδόλως άντιτίθεται είς τήν αποδοχήν τής διά τοΰ άνω στενού πορείας τοΰ Πομπηΐου. Άν 
ούτος έβάδιζε διά τής Έγνατίας υπέρ τήν Λυχνΐτιν, θά διέπραττε, νομίζω, τηλικοΰτον 
σφάλμα, ώστε ό Καίσαρ δέν θά παρέλειπε νά ψέξη αύτόν. Τά χιλιόμετρα λοιπόν, άτινα 
διήνυσεν δ Πομπήϊος μέχρι Λαρίσης (άνω σ. 32) δέν ήσαν 450, άλλ’όλιγώτερα.

Τούτων ούτως έχόντων, ή Ηράκλεια δέν δύναται νά νοήται παρά τό Μοναστήριον,

1 Δήμιτσα, Μακεδ. II, 126,.
2 Όρα τους ακριβείς λόγους τοΰ Καίσαρος 78: «Pom

pejus Candaviam iter .. habebat. Accessit. . incommodum, 
quod Domitius .. discesserat et Heracliam . . iter freer at».
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διότι έκεΐθεν δεν διήλθεν ό Πομπήϊος, αλλά κατά την Φλώριναν, δι’ής άπαραιτήτως διέβη 
σπεύδων προς νότον ή ζητών νά συνάντηση τον Δομίτιον, αν τυχόν είχε μάθει ακριβή τινα 
περί τής προς Β τροπής του. Τοΰτο δε δεν είνε άπίθανον- επειδή ή συνάντησις εμφανίζεται ώς 
«ex improviso aliud incommodum» διά τον Δομίτιον, άλλ’ όχι καί διά τον Πομπήϊον, διά 
τον όποιον ούδαμώς ήτο incoinmodum, άφ’ ού ήτο ό έπιδιωκόμενος σκοπός. Συνηντήθησαν 
δ’ έκεΐ, διότι έκάτερος εσπευδε προς τον σκοπόν του διά τής βραχύτατης όδοΰ.

Άλλ’ υπάρχει καί άλλο τεκμήριον πείθον,νομίζω, ότι ή Ηράκλεια έ'κειτο τότε εν Φλω- 
ρίνη. Παρά Dittenberger Sylloge3 762 (πρβλ. Tafrali, La cite poutique de Dionysopolis 
1927 62 έξ.) αναδημοσιεύεται ή έν τφ μουσείφ τής Σόφιας άποκειμένη εκ Διονυσοπόλεως 
επιγραφή, καθ' ήν τιμάται ό Άκορνίων Διονυσίου δι’ άλλα τε καί διότι «προς Γναΐον 
Πομπήϊον Γναίου υιόν, αύτοκράτορα Ρωμαίων αποστολείς υπό βασιλέως (τών Θρακών 
ή Γετών Στράβ. 298. 303.304. 762 πρβλ. άνω σ. 35 ι) Βυραβείστα πρεσβευτής καί συντυχών 
αύτφ τής Μακεδονίας έν τοΐς περί Ήράκληαν την έπι τοϋ Λύκου, ον μόνον τούς υπέρ τού 
βασιλέως χρηματισμούς διέθετο, την εύνοιαν την Ρωμαίων παραγόμενος τώ βασιλεϊ, αλλά 
καί περί τής πατρίδος τούς καλλίστους διέθετο χρηματισμούς» κλ. Ενταύθα είνε προφανές, 
ότι πρόκειται περί τής Ήρακλείας τής Λΰγκου καί περί τής πρώτης καί μόνης κατ’ αυτήν 
επιδημίας τού Πομπηΐου τής κατά τό 48 π. X., ότε συνηντήθη ούτος ενταύθα μετά τού 
Άκορνίωνος. Ή πόλις λέγεται Ηράκλεια ή επί τού Λύκου, ώς εί έλέγετο Ηράκλεια ή επί 
τού Λύγκου. ’Αλλά Λύγκος ήτο μέχρι τούδε θηλυκόν όνομα, δηλούν τήν χώραν τών Λυγκη- 
στών (Θουκ. 4,82.124), ήν οί νεώτεροι σήμερον κα?νθύσι Λυγκηστίδα (Heuzey, Mission 301 
'πρβλ. Στ. Βυζ. λ. Λύγκος). Ώς έκφέρεται τό όνομα τής πόλεως έν τή έπιγραφή, δηλοΐ, ότι 
ό Λύκος (=Λύγκος) ήτο ποταμός, αυτός ούτος όν παρέθεεν ή «διά τής Δασσαρήτιδος κατά 
Λύκον εύπορος οδός καί ραδία» (Πλουτ. Φ?αχμ. 4. άνω σελ. 61), ήτοι ό τήν Φλώριναν διαρ
ρέουν άλλως ανώνυμος Φλωρινιώτικος ποταμός, ό ρεών 2' λεπτά τής ώρας υπό τήν άνασκαπτο- 
μένην ύπ’ έμού πόλιν ούτος, ώς πάντες οί .ποταμοί τής πεδιάδος τής Φλωρίνης (π.χ. ό Bevus, 
Βεύος Λίβ. 31,33 Leake III, 307), είνε παραπόταμος τού Έριγώνος (Στράβ. 327 κ.ά.), έφ’ ού 
ή παρ’όν κεΐται νύν τό Μοναστήριον (Βιτώλια) καί ή παλαιά παρ’αύτό πόλις. Αν ή Ηρά
κλεια έ'κειτο είς τό Μοναστήριον κατά τό 48 π. X., θά ώνομάζετο Ηράκλεια ή έπί τού 
Έριγώνος προς διάκρισιν άπό τής Σιντικής. Ποριζόμεθα λοιπόν τούτο τό πόρισμα: ότι 
ή Ηράκλεια δεν έ'κειτο έκεΐ, ότι -εκειτο έπί τού Λύκου ή Λύγκου (Λάκκου, Λαούκου όρα AL· 
1932,50), ότιτό όνομα τούτο είνε όνομα τού Φλωρινιώτικου ποταμού καί ότι θηλυκώς έδή- 
λου τήν χώραν, ήν διέρρεεν ό ποταμός1. Είνε δέ αύτη ή νοτίως τού Μοναστηριού, όπερ 
κεΐται έν τή βορειοτέρα πεδιάδι, ήτις κατά παράδοσιν φέρει τό όνομα τής Πελαγονίας. Τό 
όνομα τοΰτο συνήθως δηλοΐ τήν χώραν (π.χ. Λίβ. 26,25), άλλ’ένίοτε δηλοΐ πόλιν (Λίβ. 45,29).

Τά ονόματα Λύγκος καί Πελαγονία ώς χώρα καλύπτουσι μίαν καί τήν αύτήν έκτενή 
πεδιάδα διακρινομένην δι’αυτών είς νοτίαν καί βορείαν μοίραν. Επειδή δ’ή βορεία, ή 
Πελαγονία, είνε μείζων, φαίνεται ότι έξενίκα πολλάκις δηλούσα τό όλον. Διά τούτο ό 
Dittenberger (Satura Philologa Sanppio oblata 1879,43 πρβλ. Sylloge 3 174,188 καί Belocli

1 ’Έχομεν καί άλλους ποταμούς καλούμενους Λύκους 
Πλουτ. Δημήτ. 46. Λουκ. 15. Πολυαιν. Στρ. 4, 7, 12. Λαο-

δίκεια ad L,ycum. κλ.
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gG2 III II σ. 76 έξ.) έδέχθη, ότι οί Λυγκήσται ήσαν γένος τών Πελαγόνων και διά τοΰτο 
ό Μενέλαος (ό υιός τοΰ Άρραβαίου) καλείται τω 363 π. X. Πελ,αγών έν τή έπιγραφή 174, 
έν φ κατά την 188 τω 360 π. X., γενόμενος ήδη πολίτης ’Αθηναίος (πρβλ. Δημοσθ. Φιλιπ. 
I, 27), άποφαίνεται Λυγκήστης, ατε έχων πατρωνύμων «Άρραβαίου», δπερ ήν δνομα τοΰ 
βασιλικού γένους τών Λυγκηστών.

Άν λοιπόν ούτως άποδεικνύεται, δτι ή Ηράκλεια έ'κειτο τω 48 π. X. επί τοΰ λόφου 
τής Φλωρίνης, εινε κατά την γνώμην μου άπαράδεκτον, δτι εις 25 χιλιομέτρων άπόστασιν θά 
υπήρχε τότε άλλη Ηράκλεια κατά τό Μοναστηριού τό έπ'ι τοΰ Έριγώνος. Ύπήρχεν βεβαίως 
ένταΰθα παλαιά πόλις (Heuzey, Mission 300 έξ. Δήμιτσας II, 101, 133. III, 246 έξ. ΑΕ 
1932, 53 t), αλλά ταύτην καλεΐ τό. δόγμα τής Ρωμαϊκής Συγκλήτου τω 168 π.Χ. Πελαγονίαν 
(Tit. Liv. 45,29), ως εκαλείτο και ή χώρα. Άν δέ προσέλαβε τό δνομα Ηράκλεια, τοΰτο πρέ
πει νά έγένετο μετά τό 168 π.Χ. Επειδή δέ ή έπ'ι τοΰ Λύγκου Ηράκλεια κατεστράφη τω 48 
π.Χ. καϊ δεν άνεκτίσθη, πρέπει οί κάτοικοι νά προσέφυγον εις την γείτονα κα'ι συγγενή πόλιν 
Πελαγονίαν, συναποκομίζοντες κα'ι τό δνομα τής φίλης πατρίδος, δπερ, ιερόν δν διά την εκ 
τοΰ Ήρακλέους καταγωγήν τής Μακεδονικής δυναστείας, ευκόλως έκολλήθη εις τήν νέαν 
πόλιν, ήν διέκρινεν οΰτω από τής χώρας Πελαγονίας'. Άλλ’ επειδή δεν πιστεύομεν, δτι ή χώρα 
τής παλαιάς κατά τήν Φλώριναν πόλεως ήρημώθη τελείως μετά τό 48 π.Χ., πρέπει νά 
δεχθώμεν, δτι άγρόται πολλοί ή ολίγοι, ών αί κατά τήν αριστερόν όχθην τοΰ ποταμοΰ και 
τον νΰν σιδηροδρομικόν σταθμόν έπαΰλεις δεν ειχον πάθει κατά τήν καταστροφήν τής όχυράς 
πόλεως (ΠΑΕ 1930, 78), θά παρέμειναν εκεί, καί πιθανώς έκράτησαν και οΰτοι τό δνομα 
Ηράκλεια, δπερ και άλλως ήτο φυσικόν νά παραμένη κατ’ άνάμνησιν καί συνήθειαν εις τον 
παλαιόν τόπον του. "Ενεκα δέ ταύτης τής πολυκυμάντου καί διπλής χρήσεως τοΰ ονόματος 
προέρχεται ή άντίθεσις μεταξύ τοΰτο μέν τοΰ Λιβίου καί τοΰ Καίσαρος τοΰτο δέ τών μετα
γενεστέρων καί προσέτι ή σύγχυσις τών από Ήρακλείας αποστάσεων εις τά Itineraria καί 
ή διαίρεσις τών νέων ερευνητών, ών άλλος μέν τοποθετεί αύτήν εις Φλώριναν, άλλος δ’είς 
Μοναστήριον (πρβλ. Tafel έ.ά. 39. Δήμιτσαν, Μακεδονικών II, 1874, 109 έξ.).

Ώς προς τήν πρώτην αρχήν τής όχυράς Ήρακλείας έν Φλωρίνη παραθέτω τούς λόγους 
τοΰ Beloch έν Griecli. Gesch.2 III ι σ. 528,:

«Ή «έν Μακεδονίρι» Ηράκλεια καλείται παρά Στεφ. Βυζαντίω « Άμΰντα τοΰ Φιλίππου 
κτίσμα»· άλλ’έπειδή τοιοΰτος βασιλεύς δέν υπήρξε, πρέπει νά νοηύή ένταΰθα ή ό Άμΰντα 
Φίλιππος ή Άμύντας ό Φιλίππου πατήρ. Ή πρώτη έκδοχή εινε πολύ πιθανωτέρα. Δΰναται 
δέ νά πρόκειται ή περί τής Λυγκηστικής Ήρακλείας ή περί τής Σιντικής. Πιθανώς άμφό- 
τεραι αί πόλεις εινε κτίσματα τοΰ Φιλίππου καί πάντως τό δνομα έτέθη ένεκα τής έκ τοΰ 
Ήρακλέους καταγωγής τοΰ παλαιοΰ βασιλικοΰ γένους· γνωρίζομεν δέ, δτι ό Φίλιππος, περα- 
τώσας τον ιερόν πόλεμον, ίδρυσε πόλεις in extremis regni terminis (Instin. 8,5, 7-9. 6, 1. 
πρβλ. Άρριαν. Άνάβ. 7,9,2 καί προσέτι Kohler Sitz. - Ber. d. Berl. Akad. 1891, 1 σελ. 1

1 Μετάθεσιν τής Ήρακλείας έπ'ι Καίσαρος εις τό Μονά- Πομπήϊον έντεϋθεν ή έκεϊβεν τής Ήρακλείας, ουδέ δεικνύει 
στήριον υποθέτει γενικώς καί ό Geyer έν Pauly - Wissowa ή επιγραφή ιστορικόν ενδιαφέρον περί τών λεπτομερειών 
RE άρθρ. Makedonia σελ. 661. — Έκ τής επιγραφής τής τοΰ εμφυλίου πολέμου, ώστε νά συναγάγοιμέν τι περί τοΰ 
Διονυσοπόλειος δέν φαίνεται, άν ό Άκορνίοιν συνήντησε τόν πυρπολήσαντος τήν πόλιν.

’Αντωνίου Δ. Κεραμοπούλλου
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485 εξ). Επειδή δέ ό Δημοσθένης Φιλ. I, 48 λέγει «φασί τον Φίλιππον έν Ίλλυριοΐς πόλεις 
τειχίζειν», γίνεται πιθανόν, ότι ή Τδρυσις τής Λυγκηστικής Ήρακλείας πίπτει εις τό έτος 
349 π.Χρ.» Όρα όμως αΰτ. και σελ. 4903 και IIIιι, 282, ένθα λέγεται ή πιθανή γνώμη, 
ότι αί πόλεις έτειχίσθησαν τφ 352, άφ’ οΰ ό πρώτος Φιλιππικός τοΰ Δημοσθένους έξεφω- 
νήθη άρχομένου τοΰ 351. Πρβλ. Όλυνθ. 1,13 (349 π.Χ.).

Είς τον 4ον αί. π.Χρ. είδομεν (ΑΕ 1932,52), ότι πρέπει νά άναχθώσι καί τά τείχη κατά 
τήν τεχνοτροπίαν αυτών, ήν ό Φίλιππος εΐχε γνωρίσει καλώς έν τή νοτίφ Έλλάδι, όθεν ίσως 
μετεκάλεσε καί τεχνίτας λιθοξόους, οΐτινες θά έσπάνιζον έν Μακεδονία, άφ’ οΰ είς τάς οικίας 
τής πυρποληθείσης πόλεως μόνον πώρους λαξευτούς εΰρομεν ούχί δέ καί σκληρούς τιτανό
λιθους '. ’Ίσως μάλιστα, αυτός είσαγαγών πρώτος τάς πολιορκητικός μηχανάς κατά τό παρά
δειγμα Διονυσίου Α' τών Συρακουσών καί άναγκάσας νά κτίζωσι τοΰ λοιποΰ κατά κανόνα 
λίθινα τείχη αντί πλινθίνων, έδιδεν έν Ήρακλείφ έν τών πρώτων παραδειγμάτων τοιαύτης 
έν Μακεδονία τειχοδομίας1 2. Τοιαΰτα όμως ισχυρά τείχη δεν εύρίσκονται άλλαχοΰ τής μεσο- 
γαίας Μακεδονίας, τής Ανω, έπειδή μόνον παρά τά σύνορα, φαίνεται, κατεσκεΰαζε τοιαΰτα 
ό Φίλιππος. Άν άλλαχοΰ βορειότερον έν τή υπό τήν Γιουγκοσλαυίαν Μακεδονίφ κατά τά 
παλαιά ύπέρ τήν Λυχνΐτιν σύνορα αυτής ύπάρχουσιν όμοια φρούρια, άγνοώ.

Αί πόλεις όμως, άς άποδίδει ό ’Αλέξανδρος είς τον πατέρα του (Άρριαν. 7,9) καί δι’ών 
οΰτος μετεκόσμησεν άστικώς τον βίον τών Μακεδόνων, δεν ήσαν τόσον ίσχυραί, όίστε οί 
Μακεδόνες νά πιστεύωσιν είς αύτάς «μάλλον ή τή οικεία άρετή». Πιστεύων ότι εΰρον τάς 
πόλεις ταύτας, περιέγραψα ήδη αύτάς βραχέως, έν ΠΑΕ 1933,63,67 (όρα πλείω ΠΑΕ 1934): 
οί λόφοι, έφ’ ών έγείρονται, εινε χωματώδεις, έγίνοντο άπότομοι καί δι’ έκσκαφής τών 
κλιτύων (τοΰτο δέ πιθανώτατα έγένετο καί έν Ήρακλεία τής Φλωρίνης περί τε τήν άκρόπολιν 
καί είς υποκείμενα πεδία), οί δέ έξωτερικοί τοίχοι τών άκραίων οικιών θά ήσαν τυφλοί καί 
ηνωμένοι, ώστε νά εινε συνεχείς καί ως τείχος. Εννοείται, ότι τοΰτο δέν είνε πολύ ισχυρόν, 
άλλ’ ούδ’ ήτο τοΰτο άκρως άναγκαΐον, άφ’ οΰ αί πόλεις δέν ήσαν κράτη, άλλ’ ύπήγοντο είς 
τό κράτος, όπερ έπροστάτευεν αύτάς.

Πριν ό Φίλιππος στρέψη τήν προσοχήν του είς τον τόπον καί όχυρώση αυτόν, είνε 
πιθανόν, ότι οΰτος κατωκεΐτο, άν κρίνωμεν έκ τών ολίγων έκλεκτών μελαμβαφών οστράκων 
έλλαδικών έπεισάκτων άγγείων (ΠΑΕ 1930,77. ΑΕ 1932, 55 έξ.), άτινα εΰρομεν. Άλλ’ 
άλλα έγχώρια είδη σύγχρονα ή παλαιότερα, ιστορικών όμως χρόνων, δέν εΰρομεν, έκτος 
άν τά «προϊστορικά') (αύτ. 55 έξ. 69 έξ. 78.) έπέζων έκ παλαιών χρόνων. Τό πρόβλημα δέ

1 Ό λόγος οΰτος τής έλλείψεως τεχνιτών τοΰ σκληρού 
λίθου πρέπει νά ΰπολογίζηται καί οσάκις διαπορούμεθα, 
διατί έν Μακεδονία δέν ήσκήθη πρό τών αύτοκρ. ρωμ. χρό
νων ή γλυπτική τοΰ μαρμάρου καί διατί λείπουν έπιγραφαί. 
Μέχρι τότε οί Μακεδόνες μετεχειρίζοντο μόνον τήν σφυράν, 
ώς συνέβαινεν έν ’Αττική μέχρι τοΰ 6ου αί π. X., δτε ήλθον 
οί νησιώται καί έδίδαξαν τούς ’Αθηναίους τήν σμίλην καί 
τήν μαρμαρογλυφίαν. πρβλ. Ελληνικά Ζ', 42.

2 Πρβλ. Wilcken, Alexander der Grosse 29. Περί τών 
ίσοδομικών τειχών καί τών ψευδισοδόμων όρα Wrede, Atti-

sche Mauern 43 έξ. Τήν τεχνοτροπίαν ίσως είχε γνωρίσει 
ό Φίλιππος έν Θήβαις, δθεν εΐχεν έξέλθει ή άπόφασις καί 
πιθανώς καί τό σχέδιοντών τειχών τής Μεσσήνης.— Αν θά 
έπρεπε νά ένισχύσωμεν τήν σκέψιν, δτι οί καθυστερημένοι 
έν τφ πολιτισμφ ώφελοΰντο έκ τών φώτων τών προηγμέ
νων. θά έφέρομεν τό παράδειγμα τοΰ Δεκεβάλου, δστις έσχε 
ρωμαίους αρχιτέκτονας είς τήν υπηρεσίαν του (Brandis, 
Pauly-Wissova RE IV, 1954, 2251. Kazarow, Beitr. z. 
Kulturgescli. der Thraker 36).

9
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τής γεφυρώσεως τών προϊστορικών χρόνων μετά των ελληνιστικών έν Μακεδονία θά μας 
απασχόληση καϊ άλλοτε.

Προσθήκη κατά τάς διορθώσεις. Κατά τά ανωτέρω ή άνασκαπτομένη αρχαία πόλις 
τής Φλωρίνης εΐνε ή Ηράκλεια τής Λύγκου και εινε κτίσμα τοΰ Φιλίππου. Ή δεύτερα 
γνώμη έξενεχθεϊσα γενικώς περί Λύγκου υπό τοΰ Beloch, έντοπισθεΐσα δε καί ένισχυθεΐσα 
ύπ’ έμοΰ, έκυρώθη κατά τό παρελθόν θέρος (1934) δι’ ευρήματος άξιολόγου.

Μεταβάς έγώ είς Φλώριναν καί λαβών πίστωσιν 15 χιλ. δραχμών παρά τής φιλοπόλι- 
δος αρχής τής πόλεως προς έπανάληψιν τής άνασκαφής, έζήτησα πάλιν παρά τοΰ Υπουρ
γείου καί έ'λαβον βοηθόν τον επιμελητήν κ. Μπακαλάκην, εις όν καί άνέθηκα τό έργον, ϊνα

έπιδοθώ αυτός είς έρευνας παρά τον 
'Αλιάκμονα.

Μετ’ ολίγον ό Μπακαλάκης μοί 
ανήγγειλε την εΰρεσιν μεταξύ τών 
κεράμων, τών εξ αρχής τής άνασκα
φής μέχρι τοΰδε συλλεχθεισών, εξ 
θραυσμάτων στρωτήρων φερόντων 
όπισθεν σφραγίδας έντυπους (είκ. 6) 

έπί τοΰ ώμοΰ πηλοΰ, βαινοΰσας έπί 
τά λαιά καί άναγινωσκομένας έκ 
δεξιών προς αριστερά. Λέγουσι πάσαι 
«βααιλέως | Φιλίππου».’ Αί μορφαί 
τών γραμμάτων ούδαμώς εινε άσύμ- 
φωνοι προς τούς χρόνους τοΰ πατρός 
τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. To p 

εινε ανισοσκελές, τό ο μικρότερον τών άλλων γραμμάτων τό σ ή ώς τρισκελές αρχαϊκόν ή 
τετρασκελές ή ώς γωνία <2 ή μηνοειδές- τό 6 μηνοειδές. Πάσαι αί μορφαί αύται εΰρηνται 
κατά τον 40ν αί. π.Χ. καί, άν ή Ηράκλεια έκτίσθη υπό τοΰ Φιλίππου τφ 352, κερδαίνομεν 
ώρισμένην χρονολογίαν, καθ’ήν αί μορφαί αύται τών είρημένων γραμμάτων άπαντώσι. 
’Αξιοσημείωτος εινε ή μορφή τοΰ ω, ήτις εινε μεταβατική έκ τοΰ Ω προς τό ω. Είς τήν 
πρώτην δηλ. μορφήν ανακάμπτονται υψηλά τά άκρα τής έλισσομένης ενιαίας γραμμής καί 
συστέλλεται κατά πλάτος καί ύψος τό καμπΰλον κέντρον, ωσιε παράγεται νέα μορφή μή 
άνήκουσα μήτε είς τήν πρώτην μήτε ακόμη είς τήν δευτέραν μορφήν, άλλ’ εύρισκομένη έν 
μέσφ. Προφανώς αί μορφαί αύται τοΰ σ, τοΰ ε καί τοΰ ω εΐνε αποτέλεσμα τής συνειρμένης 
γραφής τοΰ καθ’ημέραν βίου, άδιαφορούσης προς τάς έπισήμως ούτως είπεΐν συνειθισμένας 
λαξευτός μορφάς έπί λίθου. Οί κεραμείς οί κατασκευάζοντες τάς κεράμους κατεσκεΰαζον καί 
τάς έκ πηλοΰ πιθανώς σφραγίδας, πλείονας τής μιάς, ϊνα ύπάρχη έπάρκεια κατά τήν έργα-

66 ’Αντωνίου Α. Κεραμοηούλλου ΑΕ 1933

Είκ. 6. Έοφραγισμένη κέραμος έκ τής άναοκαπτομένης 
’Ηράκλειας τής λύγκου λέγουσα «βασιλέως \ Φίλιππον».

1 Περί τών ευρημάτων τούτων καί τών λοιπών, κινητών 
ή ακινήτων (εύρέθη καί άλλη οδός καί πλείονες οίκίαι), θά 
διαλάβη λεπτομερώς δι’ έκθέσεώς του ό Μπακαλάκης έν 
τοΐς ΓΙΑΕ 1934.

2 Χαρακτηριστική τοΰ 4 αί. π. X. εΐνε ή μορφή αΰτη. 
Πρβλ. Ziebarth έν Sitz.— Ber. d. Berl. Akad. Philos.—Hist. 
Klasse 1934, XXXIII σ. 8 παράδειγμα έκ μολυβδίνων κα 
ταδέσμων παλαιότερον τοΰ 361 π. X
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αίαν τοΰ πηλοΰ δέ δντος μαλακού προ τής όπτήσεως, ή χειρ τοΰ γράφοντος έκαμνεν οικο
νομίαν κινήσεων οΐαν έπι τοΰ πάπυρου, τής διφθέρας, τοΰ λελευκωμενού γραμματείου καί 
τής σανίδος.

Επειδή δέ αί κέραμοι δεν εύρέθησαν καλΰπτουσαι δημόσιόν τι κτίσμα ή ιερόν άλλ’ 
ιδιωτικός οικίας, δηλοΰται οΰτω ούχί στενόν τι ενδιαφέρον τοΰ δ ιατάξαντος την κατασκευήν 
τών κεράμων βασιλέως άλλ’εύρΰ υπέρ τής όλης πόλεως. Ή δέ σπάνις τών έσφραγισμένων 
κεράμων έν τηλικούτφ πλήθει θραυσμάτων, δηλοΐ μακρόν τον παρελθόντα χρόνον, άφ’ δτου 
είχε ληφθή ή μέριμνα αΰτη, καί μεγάλην φθοράν τών πρώτων κεράμων, άντικατασταθεισών 
ειτα διά νεωτέρων άσφραγίστων κατά τάς μετοικοδομήσεις έν τω μεταξύ τοΰ 352 καί 48 
π.Χ. χρόνφ. "Ωστε δχι μόνον περί τών τειχών έμερίμνησε κατά τά είρημένα ό κτίστης βασι
λεύς, αλλά καί περί τών οικιών, αϊτινες τότε έκτίσθησαν, ΐνα στεγάσωσι πλήθος άνθρώπων, 
συνοικισθέντων προς άποτέλεσιν αΰτάρκους καί είς έμψυχον υλικόν πόλεως. Ή πόλις λοιπόν 
έγένετο πολυανθρωποτέρα τής προΰπαρχούσης πιθανώς κώμης.

Καί ή έκλογή δέ τοΰ τόπου τής πόλεως ταύτης προσαρμόζεται προς τον πολιοδομικόν 
τρόπον τοΰ Φιλίππου τοΰ Γ', διότι ή θέσις δέν είνε βράχος άγριος καί απρόσφορος προς 
κατοικίαν, ώς είς τά παλαιά φρούρια, περί ών έπραγματεύθην ήδη έν ΑΕ 1932 σ. 80 εξ., 
αλλά είνε γήλοφος εύφορος καί δχι άνυδρος, είνε δηλ. ώς πάντες οί γήλοφοι, έφ’ ών ήγέρθη- 
σαν αί πόλεις τών χρόνων τοΰ Φιλίππου κατά τούς λόγους τοΰ ’Αλεξάνδρου (Άρριαν. 7, 9 
Πρβλ. ΑΕ 1932 σ. 105, ΠΑΕ 1934) λ

Τοιοΰτον δέ άξιοσημείωτον γεγονός τειχίσεως πόλεως έν τή χώρφ ταύτη, καθ ήν 
έπανειλημμένως έπολέμησεν ό Φίλιππος Β', αποδίδεται καί γενικώς εύλογώτερον είς αυτόν 
κατά τάς μνημονευθείσας ανωτέρω μαρτυρίας, ή είς τον Φίλιππον τον Ε', δστις πολύ μακράν 
έντός τής ’Ιλλυρίας παρά τήν Άντιγόνειαν (’ίσως τό Τεπελένι) ώχύρωσέ ποτέ θέσιν τινά έπί 
τοΰ ’Αώου (Tit Liv. 32,5) καί μίαν μόνον πόλιν τήν έκ τοΰ ονόματος τοΰ υίοΰ του 
Περσέως κληθεϊσαν Περσηΐδα έκτισεν έν Δευριοπία (Liv. 39,53).

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ 1

1 Περί τούτων τών πόλεων γράφω προσηκόντως έν τή τήν αρχαιολογίαν τών Παριστρίων χωρών·, θά ασχοληθώ 
προσεχώς έκδοθησομένη έν Βελιγραδίφ Έπετηρίδι διά δέ καί άλλοτε.
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