
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κατά χάς άνασκαφάς τοΰ έτους 1953 άνευρέθη εις Δωδώνην ή σπουδαιότερα καί 
αρχαιότερα μέχρι σήμερον λίθινη στήλη, περιέχουσα δΰο ψηφίσματα τοΰ Κοινού των 
Μολοσσών έπ'ι βασιλέως Νεοπτολέμου τοΰ Άλκέτα -(370-368 π.X.), δημοσιευθεΐσα 
υπό τοΰ διευθΰνοντος την άνασκαφήν, αειμνήστου καθηγητοΰ Δ. Ευαγγελιδου λ Ή 
επιγραφή άνευρέθη λοξώς κεκλιμένη εντός τοΰ οικοδομήματος Ε', παρά την ΝΔ. γω
νίαν, τό όποιον εις την υπό δημοσίευσιν μελέτην περί Δωδώνης ταυτίζομεν μετά βε- 
βαιότητος προς τήν ίεράν οικίαν (ΠοΛΥΒ. IV 67, 2).

Ένεκα τοΰ τοπογραφικοΰ ενδιαφέροντος και μερικών άλλων άξιοσημειώτων συμ
περασμάτων έθεωρήσαμεν σκόπιμον, όπως έκθέσωμεν ενταύθα τάς παρατηρήσεις μας 2.

Ή επιγραφή, εις τήν οποίαν προσάγομεν μίαν μόνον διόρθωσιν, όφειλομένην εις 
τον συνάδελφον κ. Ρ. Franke 3, έ'χει ώς έξης:

Άγαϋΰ τνχα. Βασι
λεύοντος Νεοπτολέμου 
τον Άλκέτα Φιλίστα τα Αντι
μάχου γνναικϊ εξ Άρρώνον 
έδόΰη πολιτεία, αυτά 
και έκγόνοις, επί προστάτα 
Μολοσσών Είδνμμα 
Ά ρκτάνος, γραμματέος 
Άμψικορίου Ά ρκτάνος, δα- 
μιοργών Ά νδροκάδεος 
Άρκτάνος Ενρυμεναίων*

t ΑΕ 1956, σ. 1-13. Έπανεξεδόθη υπό Κ. Murakawa, 
Historia 6, 1957, σ. 393-94.

2 Πρβλ. και παρατηρήσεις G. Daux, δστις τήν λ. 
Δατυίου όρθώς ερμηνεύει ώς όνομα μηνάς, δτε έγένετο 
τό ψήφισμα, και όχι ώς τό δνομα ενδεκάτου δαμιοργοΰ, 
Ρ. LfivfiQUE, R13G 1957, σ. 495 κ.έξ., Ρ. Franks, Die 
Antiken Miinzen von Epirus I, κεφ. Die Ethnestoi 
(υπό έκτύπωσιν). ’Οφείλω θερμώς ευχαριστίας είς τόν 
φίλον κ. Ρ. Franke, διότι προθύμως έθεσεν είς τήν 
διάθεσίν μου τό χειρόγραφον τοΰ κεφαλαίου τούτου. 
Τό ΰπό έκδοσιν βιβλίον περί τών νομισμάτων τής 
’Ηπείρου, τό όποιον περιέχει εκτός τών νομισμάτων καί 
παρατηρήσεις περί τών λατρειών τής ’Ηπείρου, αναμέ
νεται μετά μεγάλης προσδοκίας.

3 Είς τό κεφάλαιον Die Ethnestoi τής υπό έκτύπω- 
σιν μελέτη; του προτείνει δεδικαιολογημένως τήν διόρ- 
θωσιν τοΰ έθνικοΰ ΕΟΝΕΣΤΩΝ, άλλως άμαρτύρου, είς 
ΕΟΝΕΣΤΩΝ.

4 ‘Ο ΕυαγγεΛΙΔΗΣ, έ.ά. σ. 4, παρατηρεί δτι, ένψ δ 
προστάτης καί ό γραμματεΰς δηλοΰνται διά τοΰ φυλετι
κού μόνον, ό πρώτος δαμιοργός χαρακτηρίζεται διά τοΰ 
ονόματος τοΰ φύλου καί τής πόλεως (Άρκτανος Εϋρυμε
ναίων). Είναι δυνατόν δμως τό Ενρυμεναίων νά συσχε- 
τισθή καί πρός τούς τρεις προηγούμενους άρχοντας, 
τόν προστάτην, τόν γραμματέα, καί τόν α' δαμιοργόν, 
καθ’ δν τρόπον καί είς τάς έπιγραφάς 1347 (Όμφαλες 
Χιμώλιοι), 1349 (Ταλαιάνες), 1350 (Κολπαΐοι), 1356 
(Φοινατοί), 1358, 1360 (Τριπολίσσιοι), Ήπ. Χρον. 1935, 
σ. 248,3 (Όρεστοί Μολοσσοί). ’Εν τοιαύτη όμως περι- 
πτώσει όρθοτέρα θά ήτο ή διατύπωσις, επί προστάτα 

Μολοσσών Είδνμμα, γραμματέος Άμφικορίον, δαμιοργών 

Άνδροκάδεος, Άρκτάνων Ενρυμεναίων. "Αλλά ή φρα
στική αυτή ατέλεια δέν είναι ή μοναδική είς τήν επι
γραφήν ταύτην (ίδέ σχετικώς Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΝ, ε. ά. 

σ. 4).
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Λαφύργα Τριπολιτάν, 
Εύστράτου Κελαίϋων, 
Άμυνάνδρου Πετάλων,
Σάβωνος Γενοαίων, Δεινών 

Έ&νεστών, Άγέλαος Τριφυλ- 
άν, Θοϊνος ’Ομφάλων, Κάρτομος 
Όνοπέρνων, Δαμοίτας Άμύ- 
μνων! Δαινίον.

Άγαϋά τύχη. Βασιλεύον
τος Νεοπτολέμου τού Άλκ- 
έτα Φιντοΰς γενεά ε| Άρ- 
ρώνον εδόύλη πολιτεία, αυτά 
καί έγγόνοις, επί προστάτα 
Μολοασών Είδύμα Άρκτάνος, 
γραμματέος Άμψικορίου ’Αρκτ- 
άΐΐ’ος, δαμιοργών Άνδροκάδεο- 
ς] Άρκτάνος Εύρυμεναίων, Λαφ- 
ύργα Τριπολιτών, Εύστράτου 
Κελαίϋων, Ά μυνάνδρου Πετ
άλων, Σάβων Γεν μαιών, Δειν
ών.

Διά τοΰ ψηφίσματος τούτου λοιπόν τοϋ Κοινού ιών Μολοσσών επί βασιλέως των 
Μολοσσών Νεοπτολέμου τοϋ Άλκέτα έδόθησαν εις δύο γυναίκας καί είς τούς απογό
νους αυτών έκ τής αγνώστου πόλεως Άρρώνου 1 πολιτικά δικαιώματα έπί προστάτου 
τών Μολοσσών Είδύμμα Άρκτάνος καί γραμματέως τοΰ Άμφικορίου, επίσης Άρ
κτάνος. Έπονται είς τό ψήφισμα κατά σειράν τά ονόματα 10 αρχόντων, τών Δα- 
μιοργών, χαρακτηριζόμενων διά τοΰ εθνικού των ώς έξης: 1) Άρκτάν έκ τής πόλεως

1 ‘Υπό τό όνομα 'Αρρων άναφέρεται δ οικιστής τής 
Ψιοφΐδος τής ΒΔ. ’Αρκαδίας, καλούμενης παλαιότερον 
Φηγίας (ΠΑΥΣ. VIII 24,1. 24,8). Ψωφίς άπαντα επίσης 
είς τάς βορείους άκτάς τής ’Αττικής υπό τήν μορφήν 
ψαφίς, τύπος δ όποιος ανήκει είς τήν γλωσσικήν περιο
χήν τών Γραών τής Βοιωτίας (ΣΤΡΑΒ. IX 399, WitamO- 

witz, Hermes 21, 108). Ή ’Αρκαδική Ψωφίς - Φηγία 
ενθυμίζει τήν λατρείαν τής Φηγοϋ έν Δωδώνη, ή δέ 
Βοιωτική τών Γραών τούς Γράας ή Γραικούς, τούς πα- 
λαιοτέρους κατοίκους τής περιοχής τής Δωδώνης, έξ ών 
πιθανώς καί οΐ Γράες τής Βοιωτίας (ΑΡΙΣΤ. Μετεωρ. 
I 353a, ΠΑΡΙΟΝ ΜΑΡΜΑΡΟΝ I 11, Ηςιοδ. ’Απόσπ. 24 
Rzach, ΣΤΕΦΑΝ. ΒΥΖΑΝΤ. έν λ. Γραικός' 6 "Ελλην... 6 

Θεσοαλοϋ υιός. "Εχομεν λοιπόν δύο Ψωφΐδας, τήν Βοιωτι- 
κήν καί τήν ’Αρκαδικήν, τών όποιων έμμεσος σχέσις πρός

τήν Ήπειρον δέν αποκλείεται. Τής ’Αρκαδικής, καλού
μενης καί Φηγίας, οικιστής άναφέρεται ό "Αρρων, επώ
νυμος πιθανώτατα πόλεως Άρρώνου. Άρρων επίσης 
είναι καί εΐς τών υιών τοϋ Κλυμένου τοϋ Όρχομενοΰ τής 
Βοιωτίας (ΠΑΥΣ. IX 37,1), πιθανώτατα καί οΰτος επώ
νυμος πόλεως, διότι καί τά πλεϊστα ονόματα τών αδελ
φών του (Στράτιος, Πύλεος, Άζεύς, Έργΐνος) είναι ονό
ματα επωνύμων ηρώων. ’Εκ τής επιγραφής βεβαιοΰ- 
ται ήδη ϋπαρξις πόλεως Άρρώνου, τής οποίας οικιστής 
δύναται νά θεωρηθή "Αρρων τις. Έάν επομένως δέν 
πρόκειται περί Βοιωτικής ή Αρκαδικής πόλεως (πρβλ. 
SGDI 1338 καί 1345, Ήπειρ. Χρον· 1935, σ. 245 κ.έξ.), 
ή ύπόθεσις, δτι τό "Αρρωνον τοΰ ψηφίσματος πρέπει 
νά άναζητηθή είς τήν περιοχήν τής ’Ηπείρου (πρβλ. 
ψηφίσματα 1336, 1341), δέν στερείται βάσεως.

12
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των Εύρυμενών 2) Τριπολίτης 3) Κέλαιθος 4) Πείαλος 5) Γενοαΐος 6) Έθνεσχός
7)Τρΐφΰλας 8) ’Όμφαλος 9) Όνόπερνος 10) Άμυμνος. Ακολουθεί ή λέξις κατά γενικήν 
Δατυίου, δηλοΰσα τον μήνα, δτε έγένετο τό ψήφισμα \

Ευθύς έξ αρχής παρέχεται ή έντΰπωσις δτι ή σειρά των ονομάτων τών δαμιοργών 
ακολουθεί την γεωγραφικήν διάταξιν των φύλων τούτων έν σχέσει προς τούς Μολοσ- 
σούς, διότι οί μέν Άρκτανες, οι Τριπολΐται, οί Πείολες και οί Γενοαϊοι κατειχον τά 
ανατολικά διαμερίσματα τής ’Ηπείρου, επί τής Θεσσαλικής Έστιαιώτιδος, οί Τριφΰ- 
λαι εύρίσκοντο προς βορράν, εις τήν νότιον Παραυαίαν, οί δέ ’Άμυμνοι καί οί Όνό- 
περνοι εις τήν Δ. ’Ήπειρον, τήν Θεσπρωτίαν (είκ. 1). Έπιβεβαίωσις τής άπόψεως ταύ- 
της θά έ'χη ώς αποτέλεσμα τον περίπου καθορισμόν τοΰ χώρου των λοιπών αγνώστου 
θέσεως φύλων τής επιγραφής, τών Κελαίθων, των Έθνεστών, των Όμφάλων, καί τήν 
άκριβεστέραν τοποθέτησιν τών λοιπών (Γενοαίων, Τριφυλών, Όνοπέρνων, Άμύμνων).

Άγνοοϋμεν εις ποιον μεγαλύτερον φΰλον άνήκον οι Άρκτανες, τούς οποίους 
ό Ριανός εις τό δ’ βιβλίον τών Θεσσαλικών ονομάζει 'Ηπειρωτικόν φΰλον2. Έκ τής 
επιγραφής βεβαιοϋται δτι ούτοι κατειχον τήν περί τάς Εύρυμενάς ή Έρυμνάς 
περιοχήν, τής οποίας ή ακριβής θέσις εις τήν δυτικήν Θεσσαλίαν δεν είναι επακριβώς 
γνωστή 3. Ό Λιβιος (XXXIX 25, 3) μνημονεύει ταύτην μετά τής Τρίκκης καί τής Φα- 
λωρείας, τής τελευταίας τοποθετουμένης εις τάς ΒΑ. κλιτϋς τοΰ Κερκετίου ορούς (Κό- 
ζιακας, είκ. 1), μεταξύ τών χωρίων Πρεβέντα καί Σαρακΐνα λ Κατά τον Philippson ή 
πόλις έκειτο πλησίον τών Γόμφων (Μουζάκι)5. ’Ορθότερα, ώς θά ίδωμεν, είναι ή το- 
ποθέτησίς της, επομένως καί τών Άρκτάνων, εις τήν μεταξύ τών Γόμφων καί τής 
Ίθώμης (Φανάρι) περιοχήν.

Οί Τριπολΐται ή Τριπόλισσοι ήσαν κατά Ριανον ιε' Θεσπρωτικόν φΰλονή 
Ή θέσις των είναι άμφισβητήσιμος 7. Εις προγενεστέραν μελέτην 8 ύπεστηρίξαμεν δτι 
ή πόλις αυτή είναι Περραιβική, εύρισκομένη εις τήν παλαιάν κοιτίδα τών Περραιβών,

\ G. Dadx, έ. ό., πρβλ. καί J. Robert - Ε. Robert, 
REG 71, 1958, σ. 260.

2 ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ., 9Αρκτανες .... έθνος Ηπειρωτι

κόν' Ριανός S’ Θεαααλικών, F. Gr. Hist. Ill A, 265, 13. 
Σχετικώς HiRSCHfeld, RE II, στ. 1170.

To φΰλον άπαντα έκ νέου εις τήν περίπου σύγχρο
νον έπιγραφήν τών Συναρχόντων έκ Δωδώνης, Δ. Ευ- 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Ελληνικά 15, 1957, σ. 249, στ. 11 καί 
σ. 251 - 252.

3 ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ. Ενρνμεναί, πόλις Θεσσαλίας, 'Εκα- 
ταιης Ευρώπη, ό πολίτης Ενρνμένιος ώς Κλαζομένιος. Ό 
Ρ. Leveque, REG 70, 1957, σ. 496 κ.έξ. (πρβλ. τοΰ 
αύτ οϋ, Pyrrhos 1956, σ. 102 καί ύποσ. 4, ένθα ή σχετική 
βιβλιογραφία), αμφισβητεί τό ένδεχόμενον, δτι αί Εύ- 
ρυμεναί τής επιγραφής καί ή τίπό τοΰ ΔΙΟΔΩΡΟΥ (XIX 
88) άναφερομένη Ηπειρωτική πόλις Εύρυμεναί, εις τήν 
οποίαν κατέφυγεν ό έγκαταλειφθείς υπό τοΰ στρατεύμα
τος Μολοσσός βασιλεύς Άλκέτας Β', υιός τοΰ Άρύββα, 
ήττηθείς υπό τοΰ Λυκίσκου (312 π.Χ), στρατηγού τοΰ 
Κασσάνδρου έν ’Ακαρνανία, είναι μία καί ή αυτή πόλις. 
Σχετικώς δμως ίδέ καί κατιοτ. σ. 100,ι.

4 Fr. StAhlin, Das Hellenische Thessalien, 1924, 
σ. 123 - 24, A. Phieippson, Die griechisehen Land- 
schaften, 1956, I. ι, σ. 32 καί 275. Κατά Stahlin ή 
βορειότερα τών τριών αρχαίων πόλεων έπί τοΰ άνατο- 
λικοΰ Κερκετίου είναι ή Φαλώρεια, τήν όποιαν πρώτην 
προσέβαλεν ό Φλαμινίνος (198 π·Χ.), προερχόμενος έξ 
’Ηπείρου διά τοΰ Ζυγοΰ, "Η αμέσως νοτιωτέρα, έπί τοΰ 
προβούνου Σκούμπη, ταυτίζεται γενικώς προς τήν πό- 
λιν Πιάλειαν. Ό Kirsten, RE XIX, 2, στ. 1749, ένθα 
καί ή σχετική βιβλιογραφία, τοποθετεί τήν Φαλώρειαν 
δύο ώρας νοτιώτερον, ένθα ή Πιάλεια.

5 A. Phieippson, έ. ά. σ. 275, ι, μεταξύ τών ερειπίων 
Σκλάταινας, Ριζώματος καί ’Αρδάνι.

6 ΣΤ. ΒΥΖ. Τριπόλισσοι έθνος Θεσπρωτικόν, ονς και 
Τριπολιασίους καλεϊ Ριανός εν τω ιε , F. Gr. Hist. Ill A, 

265, 27. Τό έθνικόν λοιπόν Τριπόλισσοι, -ίσσιος, -ίτης, 
πρβλ. καί Ελληνικά ε.ά., σ. 249 καί 255, SGDI 1360. 
Ό ΠΛΙΝΙΟΣ Ν.Η IV 2 τούς ονομάζει Ήπειρώτας.

7 Philippson, έ. ά. σ. 75 κ.έξ., Kirsten, αΰτ. II .ι, 
σ. 218.

8 ΑΕ 1956, σ. 150, ύποσ. 4.
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Είκ. 1. Χάρτης δεικνύων τήν θέσιν των υπό τήν επιρροήν τών Μολοσσών υπαγόμενων φύλων 
τής 'Ηπείρου κατά τό α ήμισυ τοϋ 4°υ π.Χ. αίώνος.

φύλου μη Μολοσσικοΰ, κατέχοντος άρχήθεν περιοχήν έπι τής ανατολικής Πίνδου Κ Εις

1 Phiuppson, ε.ά. II. ι, σ. 188, πβλ. καί Kirsten, αΰτ. ο. 205, Η. Treidler, Epirus im Altertum, 1917, σ. 34-35.
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τον Νεών Κατάλογον (Β 748) μνημονεύονται μετά τών Ενιηνων (Αινιανων) υπο κοι
νόν αρχηγόν, τον Γουνέα. Ή ακριβέστερα θέσις πρέπει να άναζητηθή πιθανώς εις την 
μεταξύ Ίθώμης κα'ι Τρίκκης περιοχήν \ επομένως προς Β. ή ΒΑ. τών Άρκτάνων, διότι 
κατά Στράβωνά (IX 434, πρβλ. κα'ι X 446) οί ΓΙερραιβοι εύρίσκοντό ποτέ εις την δυ
τικήν Έστιαιώτιδα, περ'ι την Τρίκκην κα'ι την ΊΟώμην. Κατά τον γεωγράφον (IX 434) 
τό όρος Πίνδος προς άρκτον μεν την Μακεδόνων, προς εσπέραν δε Περραιβονς μετανάστας 
άνϋρώπους έχον.... Τούτο δέ πάλιν ένισχΰεται εκ τού σχολίου εις Πίνδαρον, Πυθιον. 
I 66, έ'νθα ή Πίνδος χαρακτηρίζεται ως Περραιβών όρος1 2. Μετά την εισβολήν μετεκι- 
νήθησαν προς ΒΑ. καί Άν. 3.

ΟίΚέλαιθοι ή Κελαιθεΐς ωσαύτως είναι κατά τον Ριανον φϋλον Θε- 
σπρωτικόν4. Ό Nilsson αμφισβητεί τούτο, διότι οί εις τήν δυτικήν Θεσσαλίαν οΐκούν- 
τες δυσκόλως θά ύπήγοντο εις τήν Θεσπρωτίαν 5. Ό Ευαγγελιδης τούς καταλέγει με
ταξύ τών Θεσπρωτών, παραμείναντας εκεί κατά τήν μετανάστευσιν τών Θεσπρωτών 
Θεσσαλών έξ ’Ηπείρου προς τήν Θεσσαλίαν 6. Δεν είναι γνωστός ό περίπου γεωγρα
φικός χώρος τούτων εις τήν Δ. Έστιαιώτιδα 7.

Οί Π ε ί α λ ε ς· τό εθνικόν άπαντά εις τήν γενικήν Π ε ί α λ ο ς 8. Ή πόλις Πιάλεια 
ταυτίζεται όρθώς με τά ερείπια τού Σκούμπη ή Παλαιοκάστρου επί τού ανατολικού 
προβούνου Σκούμπη, υπό τό Κερκέτιον, μεταξύ τών χωρίων Νικλίτσι καί Μεγάρχη 9.

Επειδή κατά τήν άρχαιοτέραν παράδοσιν ό βασιλικός οικος τών Μο?ιοσσών 
άνήγε τήν καταγωγήν του εις τον Νεοπτόλεμον καί τήν Άνδρομάχην, μέσω τού υίού 
των Πιέλου 10, έθεωρήθησαν οί Πείαλες υπό τής μεταγενεστέρας γραμματείας καί τών 
νεωτέρων ερευνητών ώς Μολοσσοί Π.

1 Περί τής Ίθώμης - Φαναριού ίδέ Stahein, έ· ά. 
<j. 129. Phieippson, έ.ά. I. ι, σ. 61.

2 Κατά τούς χρόνους τοΰ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ, IX 442—τών 
Περραιβών—νυν'ι δε μικρόν η ον δ εν ίχνος σφζεται.... το 
δε πολν μέρος εις τα περί την ’Λΰαμανίαν δρη κα'ι την Πίν

δον εξέπεσε. ΙΙρβλ. καί Ρειν. Ν.Η. IV 1, 2: Perrhaebi, 

quorum mons Pindus.
3 Περίπλοκος καί απίθανος είναι ή νεωτέρα άποψις 

τοΰ Η. TrEideER, Archiv fiir Anthropologie 
N.F. 17,1919, σ. 106 - 7, κατά τήν οποίαν, έκδηλωθείσης 
άντιδράσεως κατά τών ’Ιλλυριών εισβολέων (Χαόνων ; ), 
έπανέκαμψαν εις τάς παλαιάς των εστίας οί περί τήν 
Σκοτοΰσσαν τής Πελασγιώτιδος πρόσφυγες τής Δωδώ
νης καί μετ’ αυτών οί Περραιβοί, άνταλλάξαντες τήν 
εύφορον Θεσσαλίαν μέ τήν άγονον Πίνδον.

4 Στ. ΒυΖ. εν λ. Κέλαιθοι, έθνος Θεσπρωτικόν, πρόσε

χες rfj Θετταλία. Ριανός δ". Άπαντα εις τάς έπιγραφάς
1354, 1355, 1359, 1365 καί Ελληνικά ε. ά. σ. 249 καί 
σ. 255. Τό εθνικόν καί Κελαιθεΐς (ΣΤΕΦ. ΒΥΖ., αύτ.), 
F. Gr. Hist. Ill A, 265, 18.

5 Studien zur Geschichte des alten Epeiros, 1909, 
o. 48 - 49.

6 AE 1956, σ. 10.
7 Ή ύπό τοΰ ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. παρά τήν "Αρνην άναφε-

ρομένη πόλις Κελαίθρα (έν λ.) ή άλλως Κελαΐθαι, BCH
45, 1921, σ. 16 III, 28 καί σ. 53, 1 καί SGDI 1756: Κε-

[λαίθας], τοποθετείται εις τά ερείπια τής Σεκλίτσας, επί 
τής δεξιάς όχθης τοΰ Καρούμπαλη, νοτίως τής Καρδί- 
τσης, StAhein, έ.ά. σ. 132, 3 καί ύποσ. 1, ήτις δμως, 
ύπό τοΰ A. Phieippson, ε.ά. σ. 61 καί σ. 291, ι, τοποθε
τείται βορειοανατολικούς, εγγύς τοΰ Καστρίου παρά τό 
χωρίον Έρμίτσι. Εις τήν Σεκλίτσαν ό Philippson, 
αύτ. σ. 61 καί 291, ι τοποθετεί τήν πόλιν Καλλίθερα. 
Ό Fr. Bechtee, Die Griechischen Dialekte, II 
σ· 73, πρβλ. καί σ. 86, θεωρεί τήν λέξιν απλολογίαν τοΰ 
Κελαίνεθος. Άπαντα εις τάς έπιγραφάς 1352, Ήπ. Χρον. 
1935, σ. 245,1, 'Ελληνικά ε.ά.

8 Περί τοΰ φύλου τούιτου καί τής σχέσεοις του πρός 
τό μυθολογικόν γενεαλογικόν δένδρον τών Μολοσσών, 
Μ. Niesson, Studien, σ. 24 κ.έξ. καί 54, τοΰ αύτοΰ, 
Cults, Myths, Oracles and Politics in Ancient 
Greece, 1951, σ. 106 κ.έξ , H. Treideer, Archiv 
έ.ά. σ. 106, 4.5, Lenk, RE XVI, ι, στ. 17, G. Cross, 
Epirus, σ. 7 καί 101, C. Bottin, Le Musee Beige 
29, 1925, σ. 71.

9 ΣΤΕΦ. Byz. έν λ. Πιάλεια, Fr. StAhein, ε.ά. 
σ. 123-4, A. Phieippson, έ.ά. I. ι, σ. 32 καί 275.

10 M. Niesson, Studien, σ. 21 κ.έξ., τοΰ αύτοΰ, 
Cults κλπ., σ. 105 κ.έξ., J. PerrEt, REA 48, 1946, 
σ. 5 κ.έξ.

11 Δέν μοΰ φαίνεται άπίθανος ή σχέσις τών ονομάτων 
Π(ε)ίαλος - Π(ε)ιάλια πρός τήν αρκαδικήν Φ(ε)ιγαλίαν,
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’Ακολουθεί εις ιό ψήφισμα τής στήλης ό δαμιοργός Γενοαιος1. Τό εθνικόν 
τοΰτο άπαντα εις τό σχόλιον εις Ευριπιδην, ’Ανδρομάχη, στίχ. 24, ήμαρτημένον (-έραος), 
εις δέ τό σχόλιον 32 ώς Γένυος·, έπί τή βάσει τοΰ όποιου ό Schwartz διορθώνει εις 
Γεν ό ον 2. Τό όνομα άπαντά ώς Γενυαΐος, Γενοαιος, Γενμαΐος και Γενναίος3. Ό 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Βυζάντιος σημειώνει έν λ. Γενοαΐου εΟ'νος Μολοοσίας, άποΡενόου άρχοντος 
αυτών. Ριανδςδ'. Είναι άγνωστος ή θέσις τοΰ φύλου τούτου εις τήν δυτικήν Έστιαιώτιδα.

Οι Έθ νεστοί ή Έ θνέσται4, άναφέρονται ομοίως υπό τοΰ αύτοΰ: εϋ'νος 
Θεσσαλίας, άπο Ίάΰνεατον των Νεοπτολέμου παίδων ενός, ώς Ριανδς δ' και ε 5. Τρία 
χαλκά νομίσματα έκ τής περιοχής των Ίωαννίνων των χρόνων τοΰ ’Αλεξάνδρου Α' 
(342-330 π.Χ.) ή τοΰ Πύρρου (297 - 272 π.Χ.), μέ τήν επιγραφήν ΖΕΥΣ —ΕΘΕΤΩΝ 
εκατέρωθεν δαφνοστεφούς κεφαλής Λιός προς άριστερά, όπισθεν κυρίσσων ταΰρος 
προς τα δεξιά, ΑΡΓΕΙΩΝ (είκ. 2), άπεδό- 
θησαν υπό τοΰ Σβορωνου εις τούς 
Έθνέστας6. ’Άξιον σημειώσεως είναι 
ότι ό έπώνυμος τών Έάνεστών άναφέ- 
ρεται ώς παΐς τοΰ Νεοπτολέμου πιθα- 
νώτατα έκ τής Λανάσσης, συμφώνως 
τουλάχιστον προς τήν παραδοσιν τοΰ 
3ου π.Χ. αί., έκ τής οποίας έγεννήθησαν 
οκτώ τέκνα (ίδέ κατωτ. σ. 101,2), ούχί δέ
έκ τής ’Ανδρομάχης, έκ τής οποίας έγεννήθησαν, κατά τάς Ηπειρωτικός πάντοτε παρα
δόσεις, τρία (Παυς. I 11,1), κατά δέ μεταγενεστέρας πληροφορίας, άνερχομένας εις τον 
ιστορικόν τής αύλής τών Α’ιακιδών, Πρόξενόν (3ου π.Χ. αίή,τέσσαρα τέκνα 7. "Ενεκα τοΰ

Είκ. 2. Χαλκοΰν νόμισμα Έθετών - Έθνεστών.

οίκισθεϊσαν υπό τοΰ Φιγάλου - Φιάλου καί μετονομα- 
σθεΐσαν εις Φιαλίαν υπό τοΰ Βουκολίωνος, υίοΰ τοΰ Φιά
λου (ΙίΑΥΣ. IX 3, 2 καί 5, 7), δεδομένης τής τροπής τών 

όασέων Θ, Φ εις ψιλά Π, Τ εις τάς δυτικάς διαλέκτους, 
πρβλ. τά έν Ήπείριρ Θιαΐος - Τιαίος, Φαιάκη - Βαιάκη 
(πλείονα παραδείγματα παρά Ρ. Astrom, Opuscula 
Atheniensia II, 1955, σ. 5 καί 7, εις τήν σειράν 
Skrifter Utgivna av svenska Institutet i Athen, 
4, III). ’Εν τοιαύτη περιπτιόσει τό όνομα Π(ε)ιάλια - 
Φ(ε)ιάλια καί Π(ε)ίαλες τής Ηπείρου είναι προδιορικά. 
Τά έθνικά Πείαλες, Όμφαλες θεωρεί ό Nilsson (Stu- 
dien, σ. 16) βαρβαρικά, ένεκα τής ιδιορρυθμίας των εις 
τήν κλίσιν. 'Ομοίως όμως σχηματίζονται τά Πίερες, άρ- 
χικώς βορείως τοΰ Όλυμπου, Τμάρες, Τάλαρες έν 
Ήπείρφ, οί δέ επώνυμοι ΙΙίερος, Πίελος έχουν τά ομη
ρικά αντίστοιχα των, έρίηρος, έρίηρον, έρίηρες, έριή- 
ρως, Fr. Bechtel, έ.ά. II, σ. 83-84.

1 ΣΤ. Βυζ. έν λ·, Fr. Gr.. Hist. Ill A, 265, 14.
2 E. D. Schwartz, Scholia in Euripidem II, 

o. 253, πρβλ. καί M. Nilsson, Cults κλπ., σ. 107·
3 SGDI 1367, Ήπ. Χρον. 1935, σ. 245, 1 καί 247, 

Ελληνικά έ.ά.
4 Άμφότεροι οί τύποι εύχρηστοι. Ό τύπος Έθνέστης 

«ατά τό Πενέσται, Όρέσται, κλπ., ΣΤΡΑΒ. VII 324,

ΕκΑΤ.Άπόσπ. 107, έν Fr. Gr. Hist. I 22 (Στ. Βυζ. έν λ. 
Έ&νέοται), καί Έθνεστός, ώς Όρεστός (Ήπ. Χρον. έ.ά. 
σ. 248, 3, Όρεστοί Μολοσσοί καί JHS 33, 1913, σ· 343), 
πρβλ. καί Ύγχεστός, Δοιεστός, Κυεστός, Πευκεστόα, 
Άκραλεστός, σχετικώς Ε. Robert, Hellenica I, 1940, 
σ 98. Περί τής προελληνικής (’Ιλλυρικής) προελεΰσεως 
τής καταλήξεως στ-ης, Η. Krahb, Die alten Balkan- 
illyrischen Namen, σ. 68-71 καί 113, πρβλ. καί 
Fr. Bechtel, έ.ά. σ. 81.

5 Fr. Gr. Hist. Ill A, 265, 12.
6 Τά νομίσματα προέρχονται έκ Νίστορα - Κατσανο- 

χωρίων, έκ τής περιοχής Ίωαννίνων καί τό είκονιζό- 
μενον έξ Εύβοιας. Διεθνής Έφημ. τής Νομισμ. Αρχαιο
λογίας (JIAN) 1905, σ. 227-235, είκ. 1 καί 5.

7 Κατά τήν νεωτέραν παραδοσιν, άνερχομένην εις 
τάς άρχάς τοΰ 3ου π.Χ. αί. (ΠΛΟΥΤ. Πύρρ. 1, Just. 
XVII, 3, ΣΧΟΛ. ΕΥΡΙΠ. Άνδρ., στ. 24), έκ τοΰ Νεοπτο
λέμου καί τής Λανάσσης, κόρης τοΰ τυράννου τών Συ
ρακουσών Άγαθοκλέους, έγεννήθησαν ό "Αργος, ό Πέρ
γαμος, ό Πάνδαρος, ό Δωριεύς, ό -έραος (=Γενόος), ή 
Δανάη, ό Εύρύλοχος καί ό Πίαλος. Τά πλεΐστα τών 
ονομάτων τούτων έπενοήθησαν είτε διά νά καλύψουν 
πολιτικός βλέψεις τών Μολοσσών (Μ. Nilsson, έ.ά. 
σ. 107, τοΰ αύτοΰ, Studien, σ. 27 κ.έξ.) είτε έ'νεκα
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94 Σωτηρίου Ί. Δάκαρη ΑΕ 195Τ

ιοπου άνευρέσεως τών νομισμάτων τούτων, τής τεχνοτροπίας κα'ι τής καταγωγής των 
Έθνεστών άπό τοΰ Νεοπτολέμου ό I. Σβορωνος έθεώρησε τούς Έθέτας-Έύνέστας 
φϋλον Ηπειρωτικόν, τό όποιον μέ κάποιαν έπιφύλαξιν τοποθετεί είς την Άθαμανίαν, 
αποκλείει δέ την σχέσιν του προς τούς Άμφιλόχους 1 κα'ι τό Άμφιλοχικόν “Αργος.

Τό εθνικόν Τρ ι ψύλας μαρτυρεΐται υπό τής αρχαίας παραδόσεοις, οπούς καί τό 
τοπωνυμικόν Τριφυλία2. Πρόκειται πιθανώτατα περί περιοχής, άποτελεσθείσης εκ 
συνενώσεως ή εκ συνοικισμού τριών μικρότερων φυλών, κατ’ αναλογίαν προς την Περ- 
ραιβικήν Τρίπολιν, έχούσης ως ζωτικόν χώρον πεδινήν περιοχήν (Siedlungsfeld)3. Ύπό- 
τοΰ Mack τοποθετείται όρθώς (Livius XXXII 13,2) είς την Παραυαίαν, χώραν τοΰ 
μέσου ροϋ τοΰ ’Αώου (Βιώσης), είς την κοιλάδα μεταξύ τών στενών τής Κλεισούρας 
μέχρι τής εξόδου της είς την πεδιάδα τής Κονίτσης, μέ νότιον όριον τό όρος Μερό- 
πην. Όμοίως περίπου προσδιορίζεται καί ύπό τοΰ Δ. Ευαγγελιδου, είς τάς μικράς κοι
λάδας τοΰ ’Αώου, μεταξύ τής Πρεμετής καί τής συμβολής τοΰ Σαρανταπόρου είς τον 
’Αώον, μεταξύ Παραυαίας καί Μολοσσίδος4. Ύπό τοΰ Λιβιου χαρακτηρίζεται ή 
Τριφυλία ώς τμήμα terra Molottidis. Ό Mack (άν. σ. 104-105), δεχόμενος τούς Μο- 
λοσσούς άρχικώς είς τον μέσον ροΰν τοΰ ’Αώου 5, εκλαμβάνει καί τούς Παραυαίους^ 
είς τούς οποίους ύπήγετο ή Τριφυλία, ώς υποδεέστερον φΰλον ύπό τούς Μολοσσούς Δ 
’Αλλά τοΰτο δεν είναι ορθόν, διότι ούδεμία αμφιβολία ύπάρχει πλέον ότι τό λεκανοπέ- 
διον τών Ίωαννίνων ύπήρξεν ή κοιτίς τών Μολοσσών άπό τοΰ 12ου π.Χ. αί., ένθα καί 
ή πρωτεύουσα αυτών Πασσαρών7. ’Επειδή δέ τής Τριφυλίας νότιον όριον ύποτίθεται 
ή δεξιά όχθη τοΰ ’Αώου, όρίζοντος τήν Μολοσσίδα άπό βορρά, έπεται ότι ή Τριφυλία

τής τρωικής καταγωγής τών Μολοσσών έκ τής Άνδρο- 
μάχης (Πέργαμος, Πάνδαρος) είτε τέλος έκ λόγων 
ιστορικών (κατωτ. σ. 105 κ.έ.). Περί τούτων είς τήν μελέ
την μου περί τών γενεαλογικών μύθων τών Μολοσσών. 
Περί τοΰ "Αργους, επωνύμου τοΰ Όρεστικοΰ "Αργους, 
ένθα οί Έθνέσται, καί οΰχί τοΰ "Αργους τής ΒΑ· Πε
λοπόννησου, ώς άλλοι καί ό Μ. Nilsson, αύτ. σ. 107, 
ίδέ κατωτ. σ. 100-101. Κατ’ άλλην παράδοσιν, άνερχο- 
μένην είς τόν 40ν π.Χ. αί. (ΙΐΑΥΣ. I 11, 1) έκ τοΰ Νεο
πτολέμου καί τής ’Ανδρομάχης έγεννήθησαν οί Πέρ
γαμος, Μολοσσός καί Πίελος. Τήν παράδοσιν ό Παυ
σανίας λαμβάνει έκ τοΰ ίστορικοΰ τοΰ 1ου π.Χ. αί. 
Τεύκρου έκ Κυζίκου.

1 Ό ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ συγκαταλέγει τούτους μετά τών 
Ηπειρωτικών φύλων (ΣΤΡΑΒ. VII 321).

2 ΠΟΛΥΒ. XXVI 14, Liv. XXXII 14, Πλουτ. 
Πύρρ. 2. Τό έθνικόν άπαντά έκ νέου είς τήν έπιγραφήν 
τών συναρχόντων, Ελληνικά έ.ά., σ. 248 καί 255.

3 Δ. Ευαγγελιδης, ΑΕ 1956, σ. 10, Μ. Leake, 
Travels in Northern Greece IV, σ. 119, ιδία E. Kir
sten, παρά Philippson, έ.ά. II. l, a. 49, ι. 'Ως τοιαύ- 
την περιοχήν ό Kirsten υποθέτει τάς τρεις κοιλάδας 
τοΰ ’Αώου παρά τό Λεσκοβίκι, Πρεμετήν καί Κλεισού
ραν. Περί τής έννοιας τής Siedlungsfeld, αΰτ. σ. 211, 
καί Kirsten, Die griechische Polis als historisch- 
geographisches Problem des Mittelmeerraumes, 
1956, σ 33 κ.έξ.

4 R. Mack, Grenzmarken und Nachbarn Make- 
doniens im Norden und Westen (αδημοσίευτος δι
δακτορική διατριβή), Gottingen 1951, σ. 102 κ.έξ.,ίδίρι 
σ. 103 - 104, Ε. Kirsten παρά Philippson, έ.ά., 

Δ. ΕυαγγεΛΙΔΗΣ, έ.ά. σ. 10, Μ. Leake, έ.ά.

5 Όμοίως καί Philippson, έ.ά. II. ι, σ. 92 - 93,. 
Ε. Kirsten, αύτ. σ. 214 καί 271, 34. Η. Treidler^ 
Epirus im Altertum, σ. 80.

6 Κατά ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ, ’Ηθικά, Κεφαλαίων κατα
γραφή, 'Ελληνικά 13 (ΤΙ το πτωχικόν κρέας παρ’ AiviaaiJr 
οί Αίνιάνες, οίκοΰντες άρχικώς τό Δώτιον πεδίον, έξεδιώ- 
χθησαν βραδύτερον ύπό τών Λαπιθών, τραπέντες δέ 
πρός τούς Αΐθικας, έκεΐ&εν τη; ΜοΙοοοίας την περί τον Α- 
ραοναν χώραν κατέοχον, in)εν ώνομάοϋησαν Παραοναι (Πα- 
ραυαΐοι). Περί τών ονομάτων ’Αώος, Αύος, Αΰα, "Αρουα, 
Apha iPlinius) Μ. Sakellariou, La Migration 
grecque en Ionie, 1958, σ. 59 καί ύποσ. 4.

7 Περί τών ερειπίων τοΰ Γαρδικίου ΒΔ. τών Ίωαν
νίνων καί τής ταυτίσεως τοΰ ναοΰ (Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ,. 
ΙΙΑΕ 1952, σ 307 κ.έξ.) πρός τόν ναόν τοΰ ’Αρείου Διός 
τής Πασσαρώνος, ίδέ Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΝ, ’Αφιέρωμα είς 
τήν "Ηπειρον (είς μνήμην Χρ. Σούλη) 1954, σ. 46 κ έξ. 
Ή γνώμη αύιη έγένετο γενικώς δεκτή, Ρ. Franke, 
Jahrbuch fiir Numismatik und Geldgeschichte 
8, 1957, σ. 40, 38, P. Leveque, REG 70, 1957, σ. 488,. 

D. KlENAST, RE έν λ. Pyrrhos.
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άπετέλει τό νότιον τμήμα τής Παραυαίας, τής οποίας οί κάτοικοι έθεωροΰντο κατά την 
αρχαιότητα Θεσπρωτοί ’.

Οί Όμφαλες, κάτοικοι τής περί τό ’Ομφάλιον χώρας1 2,πόλιν τής Χαονίας κατά 
ΡΐΑΝΟΝ 3. ’Επανειλημμένος άπαντα είς έπιγραφάς τής Δωδώνης4. Άλλ’ εις την επι
γραφήν 1347 οι Όμφαλες χαρακτηρίζονται ώς Μολοσσοί (ΜολοσσοΙ ’Όμφαλες Χιμώ- 
λτοι). Την σύγχυσιν επιτείνει ό Στέφανος Βυζάντιος (έν λ.), μνημονεΰων πόλιν ’Ομ
φάλιον έν Θεσσαλία. Προσέτι υπό τοΰ Συναξαριςτου τοΰ Επισκόπου 'Αγ. Δονάτου 
αναφέρεται ’Ομφάλιον τόπος έν Θεσπρωτία, πλησίον τής παλαιάς Εύροίας, πιθανώς παρά 
τό Γλυκή τοΰ Φαναριού, ένθα ό άγιος άνήγειρε ναόν5. Ότι όμως πρόκειται περί φύ
λου Ηπειρωτικού, άσχετου προς την Θεσσαλικήν πόλιν καί τό ’Ομφάλιον τοΰ Φανα
ριού, προκύπτει εκ τοΰ Ριανου, ό όποιος τούς Όμφαλας συγκαταριθμεί μετά των 
Π αραυαίων. Πιθανώτατα λοιπόν οί ’Όμφαλες υπήρξαν γείτονες των ΓΙαραυαίων6.

Οί περισσότεροι των ερευνητών θεωρούν τούτους ώς Μολοσσικόν φΰλον, ένεκα 
τής επιγραφής 1347 (ΜολοσσοΙ ’Όμφαλες Χιμώλιοι) 7, αλλά τούτο δυσκόλως δύναται 
νά γίνη δεκτόν, διότι οί Μολοσσοί κατεΐχον την μέχρι τοΰ ’Αώου περιοχήν. ΓΙιθανώτατα 
λοιπόν δ χαρακτηρισμός τών Όμφάλων ώς Μολοσσών οφείλεται είς ίστορικάς μεταβο- 
λάς, είς την οριστικήν δηλαδή προσάρτησιν τού φύ?αιυ τούτου υπό τών Μολοσσών. Ή 
περίπτωσις δεν είναι μοναδική, διότι καί οί Κασσωπαΐοι, φΰλον Θεσπρωτικόν ασφα
λώς8, περιελθόντες ήδη προ τών χρόνων τής επιγραφής (370/68 π.Χ.) υπό τούς Μολοσ-

1 ΣΤΕΦ· ΒΥΖ. έν λ. Παραναϊοι έθνος Θεσπρωτικόν. 
Ριανος εν δ' Θεσσαλικών (Fr. Gr. HlST. Ill A 265, 19). 
Περί τών ορίων H. TreidlER, Epirus, σ 76 κ.έξ., 
A. Philippson, έ.ά. II. ι, σ. 75- 76, 216 - 7 (E. Kirsten).

2 M. Nilsson, Studien, σ. 15 καί 16, E. Kirsten, 

RE XVIII, ι, στ. 397, 398, 3.
3 Στεφ. Byz. έν λ., Fr. Gr. Hist. Ill A, 265, 19: 

Παραναϊοί .... Σνν δε Παραναιονς καί άμνμονας Όμφα- 
λίήας. Καλούνται δε άπδ τοΰ παρά τον Α νον ποταμόν οίκεΓ- 
■οάαι

4 SGDI 1334, 1335,1345, Ήπ. Χρον. 1935, σ. 245, 1, 
"Ελληνικά έ.ά. σ. 248 καί 255.

5 Μηνιαΐον 30 ’Απριλίου. Περί της παλαιάς Εΰροίας 
(Θεσπριοτία) καί της νεωτέρας (’Ιωάννινα) ίδέ Σ. I. Δα- 
ΚΑΡΗΝ, ΠΑΕ 1951, σ. 174, 2, διεξοδικώτερον δέ Ήπειρ. 
"Εστία 1952, σ. 537 κ.έξ. καί Μεγ. Έλλην. ’Εγκυκλοπαί
δειαν 1960 (έν. λ. Εϋροια). Περί τών είς την περιοχήν 
τής παλαιάς Εΰροίας άνασκαφών, Δ. ΕυΑΓΓΕΛΙΔΗΣ,

ΠΑΕ 1953, σ. 159, Δ. Παλλας, ΠΑΕ 1954, σ 200. Πα- 
λαιοτέρα βιβλιογραφία Ε. Kirsten, Griech. Lands. 
II. 1, σ. 85. Εντεύθεν, παρά τό χωρίον Γλυκή, προέρχε
ται γραπτόν πήλινον ΰδροδοχεΐον (Pilgrim) τοΰ 3°ν-4°υ
μ.Χ. αί. (Δημ. Μουσεΐον Ίωαννίνων). Ό Wilamowitz, 
Herakles2, I, σ. 75 καί 136, δέν αποκλείει τήν τοποθέ- 
τησιν τών Όμφάλων εις τό ’Ομφάλιον τής Θεσσαλίας, 
τό όποιον πρέπει νά άναζητηθή πιθανώς είς τήν νότιον 
Θεσσαλίαν, μεταξύ Ξυνιάδος καί Κάτω Άγόριανης-
Σμοκόβου, ένθα αναφέρεται "Ιερόν τής Όμφάλης, ή είς 
τήν κοιλάδα τοΰ Σπερχειού (Ε. Kirsten, RE XVIII, 
στ. 397, 2). Πιθανώς τό Θεσσαλικόν "Ομφάλιον, όπως καί

άλλα τοπωνυμικά (Η. TreidlER, Archiv έ’.ά. σ. 93), 
ύποδηλοΰν παλαιάν συγγένειαν τών Ηπειρωτικών καί 
τών Θεσσαλικών φύλων, πρβλ. καί Ε. Kirsten, έ.ά. 
στ. 398.

6 Ό Μ. ΕΕΑΚΕ, έ.ά. IV, σ· 20 τοποθετεί τούς Όμ
φαλας, συμφώνως πρός τήν είδησιν τοΰ Ριανοΰ, είς τήν 
Παραυαίαν, είς τον μέσον ροϋν τοΰ ’Αώου καί δή καί 
παρά τήν Πρεμετήν, άλλ’ ό Mack (έ.ά. σ. 111) αποκρούει 
τοΰτο, διά τον λόγον ότι ή Παραυαία κατά τούς χρό
νους τοΰ Μολοσσοΰ βασιλέως ’Αλεξάνδρου Α' (343-331 
π·Χ·), είς τούς όποιους χρονολογείται ή έπιγραφή 1347, 
ύπήγετο είς τούς Μακεδόνας καί επομένως οί Όμφα
λες δέν θά ήδύναντο νά συντελούν είς τό Κοινόν τών 
Μολοσσών (ίδέ όμως κατωτέρω).

7 Nilsson, Studien, σ. 66 κ έξ., J. Beloch, Griechi- 
sche Gescbiehte, 3. 2, σ. 184, R. Mack, έ.ά. σ. Ill, 
P. Franks, Epirus, σ. 30, ύποσ. 129, Δ. Ευαγγελιδης, 
AE έ.ά. σ. 12. Όρθώς ό Lenk, RE XVI, ι, στ. 22, καί 
παλαιότερον ό Iw. MfiLLER, Handbuch der Altertums- 
wissenschaft IV, 1926, σ. 1471, s, θεωρούν τούτους 
ώς φΰλον μεμονωμένον, συνδεθέν μετά τών Μολοσσών, 
ώς καί οί Κασσωπαΐοι.

8 ΗΡΟΔ. VIII 47, ΣΤΡΑΒ. VII 324. Περί τής θέσεως 
τούτων [ΨΕΥΔ0]ΣΚΥΛΑΞ, ΙΙερίπλους 31, ΣΤΡΑΒ. έ.ά., 
Δημοςθ. Περί ‘Αλοννήσου 32, ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ, Fr. Gr. 
Hist. II Β, 115, άπόσπ. 206-207, Plin. ΝΗ IV 1,2, 
ΔΙΟΔ. Σικ. XIX 88, ΠΤΟΛΕΜ. III 13, 6. Σχετικώς 

Μ. Leake, έ.ά. IV, σ. 112, Η. TreidlER, Epirus, σ. 108 
κ.έξ., Ν. L. Hammond, The Colonies of Elis in Casso- 
paea, "Αφιέρωμα είς τήν Ήπειρον, 1954, σ· 29 καί 30,
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σούς (σχετικώς κατωτέρω), έλαβον το διπλοΰν εθνικόν Κασσωπαΐοι - Μολοοσοί, ώστε 
μεταγενεστέρως νά θεωρώνται πλέον ως Μολοοσοί1. Είς την απελευθερωτικήν επιγρα
φήν έκ Δωδώνης 1351 άναψέρονται ώς μάρτυρες Μολοσσών εξ Δωδωναΐοι κα'ι ετερος. 
Φοινατός, έξ δέ μάρτυρες Θεσπρωτών, εις Λαρισαΐος, εις Έλεαϊος, δυο Τιαΐοι κα'ι 
δΰο Όνόπερνοι, χαρακτηρίζονται ώς Θεσπρωτο'ι μετά τοΰ προστάτου των Όνοπέρ- 
νου. Άλλ’ ή Δωδώνη από των προϊστορικών χρόνων μέχρι τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αί- 
ΰπήγετο σταΟερώς είς τους Θεσπρωτούς. Μετά τήν κατάληψίν της υπό τών Μολοσσών,. 
προσαρτηθεϊσα όριστικώς, έθεωρήθη έκτοτε Μολοσσική2. Επομένως ό χαρακτηρισμός 
τών Κασσωπαίων κα'ι Δωδωναίων ώς Μολοσσών δεν είναι πραγματικός, άλλ’ οφείλε
ται είς λόγους εξωτερικούς. Τοιοϋτόν τι συνέβη κα'ι μέ τούς Όμψαλας, οί όποιοι, ύπα- 
χθέντες υπό τούς Μολοσσούς ήδη προ τοΰ χρόνου τής συντάξεως τοΰ ψηφίσματος: 
(περί τό 370 π.Χ.), προσηρτήθησαν όριστικώς είς τούτους άποκληθέντες Μολοοσοί- 
’Όμφαλες, καθ’ όν τρόπον κα'ι οί Δωδωναΐοι καί οί Κασσωπαΐοι (Κασσωπαΐοι - Μολοσ- 
σοί). Τοΰτο επιτρέπει τήν ύπόθεσιν ότι οί ’Όμφαλες ήσαν όμοροι προς τούς Μολοσ
σούς, καθ’ όν τρόπον οί Δωδωναΐοι καί οί Κασσωπαΐοι. ’Επειδή δέ είς τήν νότιον ΓΙα- 
ραυαίαν τοποθετείται ή Τριφυλία, επεται ότι οί ’Όμφαλες καί τό ’Ομφάλιον πρέπει νά 
άναζητηθοΰν εϊτε είς τήν νότιον Χαονίαν είτε είς τήν Θεσπρωτικήν μεθόριον. Ή πρώτη 
άποψις στηρίζεται επί τών ειδήσεων τοΰ Πτολεμαίου (III 13,5), αλλά καί τοΰ Ρια- 
νου, όστις τούς Όμφαλας άνατρέρει όμοΰ μετά τών Παραυαίων (Στεφ. Βυζ. έν λ.): 
Παραυαΐοι... συν δε Παραυαίονς και άμύμονας Όμφαλιηας.

Συμφώνως προς τάς μαρτυρίας ταύτας λοιπόν οί’Όμφαλες πρέπει νά άναζητηθοΰν 
μεταξύ τών Χαόνων καί εγγύς τών Παραυαίων, πάντως είς τήν περιφέρειαν τοΰ Μολοσ- 
σικοΰ κράτους, ήτοι είς τήν νότιον Χαονίαν. ’Αλλά τό τμήμα τοΰτο άντιστοιχεϊ προς μέ
ρος ή όλον τής Κεστρίνης, έκτεινομένης άπό τής βορείου όχθης τοΰ ποταμοΰ Θυά- 
μιδος (Καλαμά) μέχρι περίπου τοΰ κόλπον τών 'Αγίων Σαράντα καί τοΰ Δελβίνου3. Οί 
’Όμφαλες λοιπόν είναι οί αύτοί μέ τούς Κεστρινούς ή μέ τμήμα τούτων. ’Εν τοιαύτη 
περιπτώσει τό έθνικόν Όμφαλες ήτο τό επιχώριον όνομα τοΰ φύλου τούτου, τό όποιον 
γενικώτερον όμως ήτο γνωστόν ώς Κεστρινοί ή Κεστρΐνοι 4. 'Ένεκα τούτου είς μέν

A. Phieippson έ.ά. II. ι, σ. 107, καί Ε. Kirsten, αΰτ. 
σ. 213 καί 270, ύποσ. 29.

1 ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ. Τό διπλοΰν έθνικόν άπαντα είς 
χαλκά νομίσματα τών Κασσωπαίων Ρωμαϊκών χρόνων, 
α’ δψις, έντός στεφάνου κοτίνου ΚΑΣ[ΣΩΠΑΙ|ΩΝ, μο
νόγραμμα άρχοντος, β’ δψις, έντός όμοιου στεφάνου 
ΜΟ[ΛΟΣ|ΣΩΝ, μονόγραμμα, Β. Μ. Cat., Thess., σ. 98, 
πίν. 18, 9, Head, ΗΝ2, σ. 320. Ό Head, Greek Auto- 
nomus Coins, Numismatic Chronicle, London 
1873, σ· 108, αποδίδει τό διπλοΰν έθνικόν είς τήν άπό 
κοινού μετά τών Μολοσσών έ'κδοσιν τών νομισμάτων, 
ένεκα της γειτνιάσεως τών δΰο φύλων. Τά άρχαιότερα 
νομίσματα τών Κασσωπαίων, άναγόμενα είς τούς πρό τοΰ 
342 π. X. χρόνους, παρουσιάζουν συγγένειαν πρός τά 
Μολοσσικά, δι’ ους λόγους θά άναφέρωμεν κατωτέρω 
σ. 104 καί 108.

2 Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ’Αφιέρωμα είς τήν "Ηπειρον, σ. 58

κ.έξ , σ. 77, ό αυτός, ΑΕ 1956, σ. 144 - 5.
3 Ταύτης τό νότιον δριον άπετέλει ό Θύαμις (Καλα- 

μάς), ΘΟΥΚ. I 46,4. Περί τών ορίων τής Κεστρίνης, 
έκτεινομένης άπό τοΰ Καλαμά μέχρι τοΰ Δελβίνου, 
Άγ. Σαράντα, Βουθρωιοΰ, ίδέ Μ. Nidsson, Studien,. 
σ. 9, Η. Treidder, Epirus, σ. 104 κ.έξ., R. YIack, 
έ.ά. σ. 108 κ.έξ. A. Philippson, έ.ά. II. ι, σ. 68. 
Ε· Kirsten, αΰτ. σ. 212, 269-270. Περιγραφή τής χώ
ρας παρά Μ. Leake, έ.ά. I, σ. 66 κ.έξ., A. Phieippson,. 
έ.ά., τοΰ αΰτοΰ, Thessalien und Epirus, 1897, σ. 237.

4 'Υπό τό δνομα Κεστρίνη τό πρώτον παρά ΘΟΥΙί. 
I 46,4. Πολύ βραδύτερον, κατά τούς αύτοκρατορικούς 
χρόνους πιθανώτατα μετωνομάσθη είς Καμμανίαν 
(Στεφ. ΒΥΖ. έν λ.), ή τις όμως είναι έσφαλμένη γραφή 
τής λ. Κομπανία, διότι ό έπώνυμος ταύτης εκαλείτο 
Κάμπος, έξ οΰ Κομπανία - Καμμανία, οΰχί δέ έκ τοΰ 
Κάδμου, παραποτάμου τοΰ Θυάμιδος, έξ οΰ Καδμανία*
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τάς παλαιοτέρας έπιγραφάς τής Δωδώνης τό εθνικόν Κεστρίνος ή Κεστρινός είναι 
ασυνήθες, έν άντιθέσει προς τό εύχρησιον Όμφαλες ι.

Οι Κεστρινοι λοιπόν ειχον περιέλθει υπό τούς Μολοσσούς πολύ προ των κυρίως 
Χαόνων, ύπαχθέντων ύπ’ αυτούς εις τούς χρόνους τής βασιλείας τού Πύρρου. Ή προσ- 
άρτησις τής όμορου Κεστρίνης εις τούς Μολοσσούς κατανοεΐται, έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν 
την οικονομικήν καί γεωγραφικήν σπουδαιότητα ταύτης2. ΤΗτο περίφημος διά τήν 
κτηνοτροφίαν εις βοΰς, ίππους κα'ι όνους3. Τήν σημασίαν όμως ταύτης έπηύξανον 
ιδίως ή θέσις, τήν οποίαν κατεΐχεν απέναντι ακριβώς και εγγύς τής Κέρκυρας, και ή 
ΰπαρξις καταλλήλων λιμένων, ώς τής Ήγουμενίτσης, τής Σαγιάδος, τής Φτελιάς, τού 
Βουθρωτοΰ και τών 'Αγ. Σαράντα, έν άντιθέσει προς τήν λοιπήν άλίμενον Θεσπρωτίαν4. 
Εντεύθεν ϊσωςέγινεν ή διαβΐβασις είς Κέρκυραν τών 600’Αθηναίων πελταστών υπό τον 
Στησικλέα (373 π.Χ.) με τήν ΰποστήριξιν τού Άλκέτα (Ξενοφ. Έλλην. VI 2, 10)5.

Τήν υπαγωγήν τής Κεστρίνης υπό τούς Μολοσσούς δεικνύουν ή ύπαρξις τής πό- 
λεως Τροίας ή Περγάμου πλησίον τού Βουθρωτοΰ, Ιδρύματος ασφαλώς Μολοσσικοΰ,. 
κα'ι ή έπέκτασις μέχρις εκεί τών Μολοσσικών γενεαλογικών μύθων, τών σχετιζομένων 
με τήν Άνδρομάχην, τον Έλενον καί τον Αινείαν6. 'Οπωσδήποτε κατά τούς χρόνους

ώς Μ. SakEi.EARIou, έ.ά. σ. 371, 12, καί άλλοι, ούτε έκ 
τοϋ Κάμμος - Καμμανία, C. Robert, Die griechisehen 
Heldensage, σ. 1459, ι. Κατά τόν ΑΛΕΞΑΡΧΟΝ, συγ- 
γράψαντα ’Ιταλικά, καί τόν ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΝ, ’Αλεξαν
δρινόν γραμματικόν τών χρόνων τοϋ Αύγουστου (SERV. 
Σχόλ. εις Αίνειάδα III 334): ibi (ill Epiro) olim regem 
nomine C a mp u mfuisse et Epirum Campaniam voca- 

tam sicut Alexarchus ... ei Aristonicus referunt. ’Επίσης 
ή επί νομισμάτων τών αύτοκρατορικών χρόνων-—αποδι
δόμενων μέχρι πρό τίνος είς Babba η Banasa τής Μαυ
ριτανίας, πράγματι όμως άνηκόντων είς τό Βουθρωτόν 
τής’Ηπείρου — συντετμημένη επιγραφή CCIB, άνεγνώ- 
σίΐη, έπίτή βάσει τής επιγραφής Cl L III 15006: Colonia 

Campestris Julia Buthrotum. Τήν σχετικήν βιβλιο
γραφίαν ίδέ παρά Ρ. Franks, Jahrb. f. Num. Geld. 
7, 1956, σ. 87 (25a). Πρβλ. καί έτερον χαλκοΰν νόμισμα 
έκ Δωδώνης μέ επιγραφήν Campania) BYT. ΕΧΡΡ, 
BCH 77, 1953, σ. 114. Καθ’ δμοιον τρόπον ή Άχερου- 
σία τής Θεσπρωτίδος έκλήθη καί "Αορνον, λατινιστί δέ 
A vermis (ΠΑΥΣ. IX 30, 6. Ρειν. Ν.Η. IV 1, 2. Hygin. 
Fab. 88), κατ’ αναλογίαν πρός τήν Άχερουσίαν λίμνην 
(lacus Ανεπιη3)τής Κομπανίας (πρβλ. καί Η. TREIDEER, 
Epirus, σ. 114 - 115). Περί τής αντιστοιχίας τοπωνυ
μίων ’Ηπείρου καί ’Ιταλίας, όφειλομένων κατά τόν 
Η. Treideer είς’Ιλλυρικήν ειοβολήν (;) είς τήν "Ηπει
ρον καί είς τήν μετανάστευσιν ’Ηπειρωτικών φύλων είς 
τήν ’Ιταλίαν, ίδέ Archiv έ.ά., σ· 108-109.

1 Τό εθνικόν "Ομφαλες άπαντα είς τάς έπιγραφάς 
1334, 1335, 1347, Ήπ· Χρον. 1935, σ. 245, Ελληνικά 
έ.ά. σ· 248, τό δέ Κεστρινός άπαξ μόνον είς επιγραφήν 
τών χρόνων τής Δημοκρατίας (232-167 π.Χ.), Ήπ. Χρον. 
έ.ά. σ. 248,3. Έκ τούτου επιτρέπεται τό συμπέρασμα 
ότι έπιχωρίως τό φϋλον έκαλεϊτο "Ομφαλες, γενικώτε- 
ρον όμως ήτο γνωστόν ώς Κεστρινοι (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ).

Είς τό όνομα Κεστρίνη, τό όποιον βραδύτερου κατέστη 
επικρατέστερου, προσετέθη κατά τόν 1 π·Χ. αί· καί τό 
όνομα Καμπανία (Καμμανία). Έκ τών τριών λοιπόν 
προσηγορικών τής επιγραφής. Μολοσσοί "Ομφαλες Χι- 
μώλιοι, τό πρώτον δηλοϊ τήν έθνότητα ύπό τήν οποίαν 
ύπήγοντο οί "Ομφαλες - Κεστρινοι, τό δέ Χιμώλιοι τμή
μα τοϋ φύλου τούτου, άνάλογον περίπου πρός τούς δή
μους τών 10 φυλών τής Αττικής. (Πρβλ. Θεσπρωτάς 
Όνόπερνος Καρτατός.) Τό όνομα επομένως "Ομφαλες. 
δέν σημαίνει άπλώς πόλιν (Μ. Niesson, Studien, 
σ. 67, Εενκ, RE XVI, ι, στ. 22) άλλά φϋλον, ή δέ άπο* 
ψις τοϋ Beloch, Grieeh. Gesch. III. 2, σ. 184, ότι τμή
μα τών Όνοπέρνων (Θεσπρωτών) ήσαν Μολοσσοί, πρέ
πει νά έγκαταλειφθή.

2 Η. Treideer, Epirus, σ. 104-108, Ε. Kirsten 

παρά Phieippson, Grieeh. Landsch. II. ι, σ. 202.

3 M. Niesson, Studien, σ. 66, H. Treidler, Epi
rus, σ. 107 - 108, έ'νθα συγκεντρωμένοι αί άρχαΐαι μαρ- 

τυρίαι, Ρ. Franks, Alt-Epirus, σ· 6, ύποσ. 15. "Ησαν 
φημισμένοι οί κεστρινικοι βόες (ΗΣΥΧ. έν λ.) ή λαρινοΐ 

(ΣΟΥΙΔ. έν λ.).

4 'Η δε Χαονία εοτι εν λ/μένος, [ψΕΥΔθ]ΣΚΥΛΑΞ, ΙΙερί- 
πλους 28, πρβλ. καί Η. Treideer, έ.ά. σ. 104 κ.έξ., 
A. Phieippson, έ.ά. σ. 67, C· Keotzsch, Epirotische 
Geschichte bis zum Jahre 280 v. Chr., 1911, σ. 5κ έξ. 
καί 51.

5 J. Beeoch, έ.ά. III. 2, σ, 179. C. Klotzsch, έ·ά. 
σ. 51, C. Bottin, Musee Beige 29, 1925, σ. 248, αμ
φισβητεί ό P. Franks, έ.ά. σ. 14-15 καί 18-19, μή 
έχων είσέτι ύπ’ δψει του τήν επιγραφήν τών δαμιοργών.

6 Περί τής πόλεως Τροίας ή Περγάμου, ίδρυθείσης 
υπό τοϋ Τριοός ήρωος Αίνείου, Έ· Robert, Hellenica 
I, σ. 95 κ-έξ. Τήν πόλιν τοποθετεί ό Ε. KIRSTEN, παρά

13
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τής επιγραφής οί Κεστρΐνοι ΰπήγοντο εις τούς Μολοσσοΰς, ϊνα ούτοι συντελούν εις τό 
Κοινόν των Μολοσσών.

Φαίνεται λοιπόν βέβαιον δτι οί Μο?ω>σσοί, κατα?αχβόντες τα όμορα φύλα ήδη προ 
των χρόνων τής επιγραφής (370/368 π.Χ.), ήτοι τούς Δωδωναίους, τούς Κεστρινοΰς, 
τούς Κασσωπαίους κ. ά., έπεδίωξαν την συγχώνευσιν τούτων, πράγμα σύνηθες εις πα
ραμεθορίους περιοχάς, διαμφισβητουμένας συνήθως υπό των γειτόνων, με αποτέλεσμα 
τα φύλα ταύτα, διατηρήσαντα τό ίδικόν των εθνικόν, να αποκτήσουν καί τήν νέαν εθνι
κότητα τού κυριάρχου φύλου υπό τό όποιον ΰπήχθησαν. ’Επειδή δέ μερικά τούτων άπώ- 
λεσαν όριστικώς τήν φυλετικήν ύπόστασίν των, έξελήφθησαν βραδύτερον ως Μολοσ- 
σοί. Τοιούτόν τι συνέβη με τούς Δωδωναίους, τούς Τριφύλας, τούς Όμφαλας καί τούς 
Τάλαρας επί τής Πίνδου, έ&νος μολοσσικδν τών περί τον Τόμαρον απόσπασμα1. 'Ότι 
όμως καί οί Τάλαρες άρχικώς υπήρξαν Θεσπρωτοί, δεικνύει ή πρώτη κοιτίς των, περί τον 
Τόμαρον, εις τάς άνατολικάς υπώρειας τού οποίου έκειτο ή Δωδώνη, θρησκευτικόν 
κέντρον άρχαιότατον τών Θεσπρωτών. Έκεΐθεν ούτοι έξεδιώχθησαν άνατολικώτερον 
επί τής Πίνδου 8.

Δεν έχει σημασίαν διά τήν παρούσαν έρευναν ή διαπίστωσις εάν οί Χάονες καί 
μετ’ αυτών οί Κεστρΐνοι ήσαν Θεσπρωτοί. Τό γεγονός όμως, ότι τά φύλα ταύτα κατά 
τούς ιστορικούς χρόνους ειχον περιορισθή εις τάς δυτικάς άκτάς τού Ίονίου, επιτρέπει 
τήν ύπόθεσιν, ότι πολύ προ τής είσβο?ιής τών Βορειοδυτικών φύλων (καί τών Μολοσ
σών) είχον έγκατασταθή ταύτα εις τήν "Ηπειρον, ύποχρεωθέντα μετά τήν εισβολήν νά 
τραπούν προς τά δυτικά διαμερίσματα τής Ηπείρου. Πιθανώτατα όμως απαντες ούτοι 
ήσαν Θεσπρωτικής προελεύσεως3, διότι κατά Στέφανον Βυζ. (έν λ.Τροία) Τροία... εστι 
καί πόλις έν Κεστρίνη της Χαονίας, ή δέ Κεστρίνη αλλαχού θεωρείται ύπ’ αυτού Θε- 
σπρωτική : Κα μ μανία, μοίρα Θεσπρωτίας, μετοϊνομάσϋη δε Κεστρινία. "Αν δέ πράγματι οί 
Χάονες είναι οί αυτοί μέ τούς Χαύνους, δπερ λίαν πιθανόν, διότι οί Χαύνοι μνημο
νεύονται υπό τού αύτού λεξικογράφου μετά τών Κεστρινών4, τότε καί οί Χάονες — 
Χαύνοι υπήρξαν Θεσπρωτοί.

Τήν ανωτέρω έκτεθεΐσαν άποψιν, δτι δηλαδή τά δμορα φύλα μόνον ένεσωματώ- 
θησαν εις τήν Μοίιοσσίδα, ενισχύει ή περίπτωσις τών Όνοπέρνων5, τών όποίαιν ό 
δαμιοργός άναφέρεται εις τό ψήφισμα ένατος κατά σειράν, μετά τον ’Όμφαλα. "Αν καί 
τό μικρόν τούτο φύλον είχεν ΰπαχθή προφανώς κατά τούς χρόνους τού ψηφίσματος

Phieippson, ε.ά. σ. 68,6, εις τό χωρίον Τσιφλίκ, ΝΑ. 
τοϋ Μοΰρθη, ένθα έπί λόφου αρχαία ερείπια.

1 Στραβ. IX 434, A. Phieippson, ε.ά., σ. 188. Άλ
λως παρά Ε. Kirsten, αΰτ. σ· 188, 3 καί 271, 34. Πα- 
λαιοτέραν βιβλιογραφίαν ίδέ Fr. Stahein, RE IV A 2, 
στ. 2061 (έν λ. Τάλαρες), καί Η. TrBideER, Epirus, 
σ. 35, ιδία τοϋ αΰτοϋ Archiv ε.ά. σ. 104.

2 'Η σχέσις τών Ταλάριον πρός τόν Τόμαρον υποτί
θεται ίσως καί έκ τής συμπαραθέσεως τοΰ Talarus mons 
καί τοΰ Ίεροϋ τής Δωδώνης (Ρειν. Ν.ΡΙ. IV 2).

3 Ίδέ καί τάς άντιρρήσεις τών Μ. Niesson, Studien, 
σ. 49, R. Mack, έ'.ά. σ. 108, περί τών όποιων συζήτησις 
κατωτ. σ. 107 καί 108.

4 Χάννοι' ε&νος Θεοπρωτικόν' Ριανος δ’ Θεοοαλικών. 

ιΚεοτρϊνοι Χάννοι τε καί αυχήεντες Έλινοί». Fr. Gr. 
Hist. Ill A, 265, άπόσπ. 17. Πρβλ. καί J. A. Cramer, 
Anecd. Grsec. Oxon. II 131-32: Χών, Χωνός, ονομα 

ποταμού, εξ ον καί η ”Ηπειρος Χωνιά παρ’ Ήροδότφ, ο
μοίως Servius εις Verg. Aen. Ill 334. Ταύτας ό 
Niesson, Studien, σ. 13, πρβλ. καί 48, 49, ταυτίζων 
πρός τούς Χάονας (πρβλ. όμως καί BBLOCH, ε.ά. I. 2, 
σ· 41 - 42), θεωρεί Ίλλυριούς, διότι καί φϋλον τών Οί- 
νωτρών τής ’Ιταλίας εκαλείτο Χώνες’ σχετικώς καί 
Η. TrEideer, Archiv ε.ά. σ. 108 - 109.

5 Άναφέρονται εις τάς έπιγραφάς SGDI 1346, 1351, 
1367, Ήπ. Χρον. 1935, σ. 245,1.
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(περί το 370 π. X.) εις τούς Μολοσσούς, έν τοΰτοις εις τήν μεταγενεστέραν επιγραφήν 
1351 δυο μάρτυρες Όνόπερνοι συγκαταλέγονται μετ’ άλλων μαρτύρων, ήτοι των 
δύο Τιαίων, τοϋ Έλεαίου και τοΰ Λαρισαίου, εις τούς Θεσπρωτούς1. Οί Όνό- 
περνοι λοιπόν, καίτοι ύπαχθέντες εις τήν επιρροήν των Μολοσσών (προ τοΰ 370 π.X.), 
έξηκολούθουν νά διατηρούν τό εθνικόν των, έν άντιθέσει προς τά όμορα φύλα, τούς 
Δωδωναίους, τούς Κασσωπαίους, τούς Όμφαλας, οί όποιοι προσηρτήθησαν όριστικώς 
εις τήν Μολοσσίαν καί απέκτησαν Μολοσσικήν έθνότητα. Έν τοιαύτη περιπτώσει οί 
Όνόπερνοι κατώκουν εις τήν δυτικώς τής γραμμής Καλαμά —Τομάρου — πηγών Άχέ- 
ροντος Θεσπρωτίαν και πιθανώς δέον νά άναζητηθοΰν εις τήν περιοχήν τής σημερινής 
Θεσπρωτίας περίπου καί δή καί είς τήν Έλαιάτιδα1 2.

Δέκατος είς τον κατάλογον των δαμιοργών άναφέρεται είς τήν επιγραφήν ό Δα- 
μοίτας Άμύμνων3. Τό εθνικόν άπαντα καί Άμυμνος. “Αμυμνοι καί Άμύμνονες 
είναι οί αΰτοί με τούς Άμυμναίους καί Άμύμονας4, διότι ό επώνυμος τούτων καλεί
ται Άμυμνος, εξ ού Άμυμνοι καί Άμυμναΐοι. Έφ’ όσον δε οί ’Αμύμνονες τής επι
γραφής είναι οί αύτοί μέ τούς Άμύντας (Στεφ. Βυζ.), τότε καί ούτοι ήσαν Θεσπρωτοί.

Έκ των δέκα εθνικών τής λίθινης στήλης τής Δωδώνης μάς είναι έπομένως γνω
στή ή περίπου γνωστή ή θέσις τών 7 φύλων, τών Άρκτάνων, τών Τ ρίπο λιτών,, 
τών Πειάλων είς τήν δυτικήν Έστιαιώτιδα, τών Τριφυλών είς τήν νότιον Πα- 
ραυαίαν, τών Ό μφάλων είς τήν νότιον Χαονίαν, τήν Κεστρίνην, τών δέ Όνο πέρ
να) ν καί τών Άμύμνων είς τήν δυτικήν Θεσπρωτίαν, πάντως νοτίως τοΰ Καλαμά5. 
Άγνοοΰμεν τήν θέσιν τών Κελαίθων, τών Γενοαίων καί τών Έθνεσχών. Άλλ’ είναι 
προφανές, ότι ή σειρά ονομασίας τών αρχόντων είς τον κατάλογον τής επιγραφής ακο
λουθεί καθωρισμένην διάταξιν, σύμφωνον προς τήν γεωγραφικήν θέσιν τών φύλων, 
τά όποια ούτοι αντιπροσωπεύουν. Μετά τούς τρεις Άρκτάνας, δηλαδή τον προστάτην,, 
τον γραμματέα καί τον πρώτον δαμιοργόν, ακολουθούν οί επόμενοι τρεις, ό Τριπολί- 
της, ό Κέλαιθος καί ό Πείαλος. Ό πρώτος καί ό τρίτος τούτων προέρχονται έκ τής δυ
τικής Έστιαιώτιδος (είκ. 1). Μετ’ αυτούς έπονται οί έκ τών φύλων τών Γενοαίων καί 
τών Έθνεστών δαμιοργοί, τών όποιων ή θέσις μάς είναι άγνωστος, ακολουθούν ό 
Παραυαΐος Τριφύλας, ό Κεστρινός (Όμφαλος) καί ό Όνόπερνος (Θεσπρωτός). Όθεν 
ή σειρά διαγράφει τόξον μέ κέντρον τήν Μολοσσίαν καί μέ κατεύθυνσιν έξ ανατολών 
προς δυσμάς6.

1 Περί τής επιγραφής 1351, Μ. Nilsson, Studien, 
σ· 62 καί 66. Είς τήν επιγραφήν 1346 άναγιγνώσκομεν, 
προστατεΰ]οντθί Σαβνο[θ)νος Μολο]σσ(3ν Όνοπέρνον 

[Καρτα]τοΰ. Ό Σαβύρων ή καλύτερον ό Σάβυρος 
(Ρ. Franks, Alt-Epirus, σ. 55,4, καί παράρτ. I), προστά
της Μολοσσών, είναι Όνόπερνος Καρτατός. Περί τής 
χρονολογήσεως ταύτης επί ’Αλεξάνδρου Α', Μ. Nils
son, έ.ά. σ. 62, Ρ. Fraser, JHS 74, 1954, 57,7, ιδία 
Ρ. Franke, ε.ά. σ. 55 κ.έξ. (’Αλέξανδρος Β', 250 - 
230 π.Χ.).

2 Περί τής αρχαίας Έλαιάτιδος (ΘΟΥΚ. I 46,4),
Η. Treidler, Epirus, σ. 118, L. Ν. Hammond, JHS
65, 1947, σ. 29, ό αυτός, ’Αφιέρωμα είς τήν Ή

πειρον, σ. 29, A. Philippson, ε.ά. σ. 105, Σ. I. Δακα- 
ΡΗΣ, Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ. έν λ.

3 Τό έάνικόν τούτο άπαντα επίσης είς τάς έπιγραφάς 
SGDI 1346, 1352 καί 'Ελληνικά ε.ά.

4 ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ. ’Ά/ιυμνοι' ε'&νος ’Ηπειρωτικόν, 
Ριανός** λέγεται και Άμνμναΐος, Fr. Gr. Hist. Ill A, 

265, 33, ομοίως καί έν λ. Άμννται' έϋνος Θεσπρωτικόν* 
«μένος πνείοντες Άμννται» καί Αριοτοτέλης εν xfj Ήπει
ροι τ ώι ν Πολιτεία.

5 Ό Θύαμις υπήρξε τό βόρειον δριον τής Θεσπρω
τίας, Θουκ. I 46, 4, ίδέ καί άνωτέρω σ. 96.

6 Παρόμοιον τρόπον περιγραφής κατά γεωγραφικήν 
διάταξιν ακολουθεί επίσης ό ΗΡΟΔΟΤΟΣ VI 127, άπα-
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Ή θέσις των Πεκχλων είναι βεβαία, εις την περιοχήν τοΰ Σκούμπη, επί τών ΒΑ. 
κλιτΰων τοϋ Κόζιακα, μεταξύ περίπου τών χωρίων Νικλίτσι καί Μεγάρχη. Επομένως 
οί Άρκτάνες, οί Τριπολΐται καί οί Κέ?ιαιθοι, ώς έν αρχή μνημονευόμενοι, πρέπει να 
αναζητηθοϋν νοτίως τών Πειάλων κατά μήκος καί άνατολικώς τοϋ Κερκετίου (Κόζιακα). 
Καί οί μεν Περραιβοί Τριπολΐται θά εύρίσκοντο μεταξύ Τρίκκης καί Ίθώμης, συμφώ- 
νως προς τον Στράβωνά (IX 437, άν. σ. 92), οί δέ Κέλαιθοι βορειότερον, εις τον μεταξύ 
τούτων καί τών Πειάλων γεωγραφικόν χώρον. Έν τοιαΰτη περιπτώσει οί Άρκτάνες, 
πρώτοι εις τό ψήφισμα, θά έπρεπε νά αναζητηθοϋν νοτίως τής Τρίκκης - Ίθώμης (Τρι- 
πολϊται), εκεί περίπου όπου ό Philippson τοποθετεί τάς Εύρυμενάς (άνωτ. σ. 90)'. 
Είναι όμως πιθανόν, ότι διά τον Άρκτάνα δαμιοργόν δεν έτηρήθη ή γεωγραφική σειρά, 
άλλ’έτέθη πρώτος είς τον κατάλογον τιμητικώς, διότι καί ό προστάτης μετά τοϋ γραμ- 
ματέως ήσαν Εύρυμεναϊοι Άρκτάνες2. Επίσης καί οί Άμύμνονες, τών οποίων ό δα- 
μιοργός άναφέρεται τελευταίος είς τον κατάλογον, ευθύς μετά τον Όνόπερνον, είναι 
ασφαλώς Θεσπρωτοί, τοϋτο δέ συμφωνεί προς τήν έπιγραφήν 1351 (άνωτ. σ. 99) καί 
προς τάς πληροφορίας τοϋ Βυζάντιου (Αμύνται εΰνος Θεσπρωτικόν). Έν τοιαΰτη περι- 
πτοόσει οί Γενοαΐοι καί οί Έθνέσται πρέπει νά άναζητηθοϋν άναμφιβόλως 
μεταξύ τής βορειοδυτικής Θεσσαλίας (Πειαλίας), τής Δ. Μακεδονίας καί τής νοτίου 
Παραυαίας (Τριφυλίας), καί οί μεν Γενοαΐοι βορείως τής Πειαλίας έπί τών Χασίων, 
οί δέ Έθνέσται πλησιέστερον προς τούς Τριφύλας, είς τήν μεταξύ τούτων καί τών 
Όρεστών τής Δ. Μακεδονίας περιοχήν3.

Ανωτέρω εΐδομεν ότι ό Σβορωνος τούς Έθέτας - Έθνέστας τοποθετεί είς τήν χώ
ραν τών Άθαμάνων. Ό ΡιανΟς ονομάζει τούτους φϋλον Θεσσαλικόν, όπερ συμφωνεί 
προς τήν έκ τής επιγραφής προκύπτουσαν διαπίστωσιν, ότι ούτοι πρέπει νά άναζητη- 
θούν είς τήν περιοχήν μεταξύ ΒΔ. Θεσσαλίας — Παραυαίας — Όρεστίδος τής Δ. Μακε
δονίας4. ΤΙ κατάληξις τού εθνικού -έστης είναι συνήθης είς τήν περιοχήν ταύτην

ριθμώντούς μνηστήρας τής θυγατρός τοϋ τυράννου τής 
Σικυώνος Κλεισθένους, Άγαρίστης (570 π.Χ. περίπου), 
J. PERREt, RE)A 48, 1946, σ. 19, ομοίως και ό ΘΕΟ
ΠΟΜΠΟΣ, παρά ΣΤΡΑΒ. VII 326.

1 ’Ανωτέρω σ. 90,3 έσημειώσαμεν οτι ό Ρ. T,EVfiQUE 
φρονεί οτι ή πόλις Εύρυμεναί τών ’Αρκτάνων τής έπι- 
γραφής, Livids XXXIX 25, 3, είναι διάφορος εκείνης, 
εις τήν όποιαν κατέφυγεν ό Μολοσσός βασιλεύς Άλκέ- 
τας Β' (312 π.Χ.), έγκαταλειφθείς ύπό τοΰ στρατεύματος 
του άμα τή εμφανίσει τοΰ υπό τόν στρατηγόν Λυκίσκον 
στρατεύματος, στρατοπεδεύσαντος είς τήν περιοχήν τής 
Κασσώπης, ΔίΟΔ. ΣϊΚ. XIX 88. Τόσον μεγάλον ελι
γμόν άπό τοΰ ’Αμβρακικοΰ είς τήν ΝΑ. Έστιαιώτιδα 
μέσω Μετσόβου-Ζυγοΰ θεωρεί ό LevequE εύλόγως ακα
τανόητου. Τούτο ’ίσως δέν είναι άναγκαΐον, διότι ό Άλ- 
κέτας εΰρίσκετο έπ! τής φυσικής διαβάσεως 8 κατά Ham
mond, ή οποία διά τής ’Αμβρακίας - γεφύρας Κοράκου 
οδηγεί κατ’ ευθείαν είς Γόμφους, νοτίως τών όποιων οί 
Άρκτάνες (BSA 32, 1931/32, σ. 142, είκ. 7 καί σ. 143). 
Περί τής χρησψ,οποιήσεως τής όδοϋ υπό τών εφοδιο
πομπών τοϋ Φλαμινίνου κατά τήν καταδίωξιν τοΰ Φι

λίππου Ε', Ι,ΐν. XXXII 12 κ.έξ., πρβλ. καί XLII 55, 
είς έτέραν περίπτωσιν, ίδέ επίσης αΰτ. σ. 145 καί 
ύποσ. 3). Έτέραν διάβασιν συντομωτέραν, ολίγον βο
ρειότερον, μέσοι Βουλγαρελίου - Μυροφύλλου, περιγρά
φει ό N. Β. ΚΟΣΜΑΣ, Ήπ. Έστ. 3, 1953, σ. 17.

2 Είς τήν έπιγραφήν, Ήπ. Χρον. 1935, σ. 245, 1, ό 
προστάτης μετά τοΰ γραμματέως καί τοϋ πρώτου άρ- 
χοντος είναι Όμφαλες, είς Ελληνικά ε.ά. ό προστάτης 
μετά τοΰ α' άρχοντος Κέλαιθοι. Είς έπιγραφάς 1334 - 35 
ό προστάτης μετά τοϋ γραμματέως προέρχονται έξ ’Ομ
φάλιον.

3 Περί τής θέσεως τών Όρεστών Μ. Leake, ε.ά. 
IV, σ. 21, Η. TreideEr, Epirus, σ. 15, ό αυτός, 
Archiv ε.ά. σ. 97, J. Schmidt, RE XVIII, στ. 964-5, 
Fr. GeyER, Makedonien bis zur Thronbesteigung 
Philipps II, 1930, σ. 12. Ακριβέστερου τήν θέσιν ορί
ζει ό R. Mack, έ'.ά- σ. 113 κ έξ., είς τήν περιοχήν ΝΑ. 
τής Καστοριάς, άνω ρους 'Αλιάκμονας καί ενδεχομένως 
μέχρι Κορυτσάς (αύτ. σ· 117 κ.έξ.), Πρβλ. καί Ε. Kir
sten παρά A. Phieippson, ε.ά. II. ι, σ. 216.

4 Οί Έλιμιώται καί οί Όρέσται τής "Ανω Μακεδο-
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(Όρέσται, Λυγκέσται, Πενέσται). Έν τοιαύτη περιπτώσει ή επιγραφή Άργείων επί 
τοϋ νομίσματος ιών Έθετών (είκ. 2) δεν δΰναται να έχη σχέσιν προς to "Αργος τό 
Άμφιλοχικόν ή τό Πελασγικόν, αλλά τό Όρεστικόν (Άρμενοχώρι), π?ιησίον τήςΧροΰ- 
πιστας (σήμ. "Αργος Όρεστικόν)1. Κατά ταΰτα οί Έθνέσται - Έθέται, εν κα'ι τό αυτό 
τρύλον, δπως ήδη παρετήρησεν δ Σβορωνος, πρέπει νά τοποθετηθούν εις την περιοχήν 
Άρ μενοχωρ ίου, - Κορυτσάς - Καστοριάς, εγγύς των Όρεστών, οί όποιοι επίσης άπετέ- 
λουν τμήμα τού Μο?ιθσσικού Κοινού πάντως προ τού 330 π. X., ώς προκύπτει καί 
ύκ τής επιγραφής τόν συναρχόντων (κατωτ. σ. 111 κ.έξ.).

Οί Άμΰμνονες ή ’Ά μυ μνο ι, συμφιόνως προς τήν επιγραφήν, πρέπει νά αναζη
τηθούν πιθανότατα προς δυσμάς ή προς νότον τών Όνοπέρνων, ήτοι εις τήν νότιον ή 
τήν δυτικήν Θεσπρωτίαν, ήτις δΰναται νά αντίστοιχη προς τμήμα τής Έλαιάτιδος ή καί 
τής γείτονος Κασσωπαίας. Ή τελευταία άποψις είναι πιθανωτέρα, διότι εις τήν επι
γραφήν ταύτην έκαστον φΰλον αντιπροσωπεύεται δι’ ενός πάντοτε δαμιοργού. Έάν 
δμως δεχθώμεν δτι καί ό Άμύμνων προήρχετο εκ Θεσπρωτών, τότε ούτοι θά έξε- 
προσωπούντο κατ’ έξαίρεσιν υπό δύο, τού Όνοπέρνου Καρτύμου καί τού Άμύμνο- 
νος Δαμοίτα. Ό τελευταίος λοιπόν προέρχεται έκ τών Κασσωπαίων. Τό όνομα Δαμοί- 
τας φαίνεται εΰχρηστον είς τήν περιοχήν ταύτην. Εις τήν απελευθερωτικήν επιγραφήν 
«κ Δωδώνης 1352 άναφέρεται μεταξύ τών τριών μαρτύρων Χεράδρων ό Δαμοίτας, τών

νιας (ΘΟΥΚ. II 99, Στραβ. VII 326) έθεωροΰντο ώς 
Ήπειρώται (Στραβ. IX 434), οί δέ ΑΪΟικες, οί Άθαμά- 
νες, οί Τάλαρες άλλοτε χαρακτηρίζονται Ήπειρώται, 
άλλοτε δέ Θεσσαλοί (Στραβ. VII 326, IX 434).

1 Κατά ΣΤΡΑΒ. VII 326 τό ’θρεπτικόν ’Άργος έκλήθη 
οϋτως από τοΰ Όρέστου, ό όποιος, φεύγων τόν φόνον 
τής μητρός του, ήλθεν είς τήν ύπ’ αΰτοϋ κληθεΐσαν Ό- 
ρεστιάδα, χώραν τής ’Ηπείρου. "Οτι ή επιγραφή ΑΡ
ΓΕΙΟΝ είς τά νομίσματα τών Έθετών -Έθνεστών άνα- 
φέρεται είς τό "Αργος τό Όρεστικόν ένισχύεται καί έξ 
άλλων λόγων. Είς τό σχόλιον είς ΕΥΡΙΠ. Άνδρομ. 24 
(σχετικώς καί άνωτ. σ. 93, 7) μεταξύ τών οκτώ τέκνων 
τοΰ Νεοπτολέμου έκ τής Λανάσσης μνημονεύεται καί ό 
"Αργος, ασφαλώς ούχ'ι ό επώνυμος τοΰ Άργολικοΰ 
"Αργους, ώς Μ. Nilsson, Cults κλπ., σ. 107, αλλά τοϋ 
Όρεστικοϋ τής χώρας τών Έθνεστών' διότι τούτων ό 
επώνυμος κατά παράδοσιν, άναμφιβόλως άρχαιοτέραν 
τοΰ Προξένου, ύπήρξεν επίσης υιός τοΰ Νεοπτολέμου. 
Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν δτι πρό τής ίδρύσεως τοϋ 
Όρεστικοϋ "Αργους ό Έθνέστης έθεωρεΐτο είς τών παί- 
ΰων Νεοπτολέμου (Σ'ΓΕΦ. ΒΥΖ.), παραχωρήσας τήν θέσιν 
του πιθανώς κατά τούς χρόνους τοϋ Προξένου (α'ήμισυ 
3°υ jt.X. αί.) είς τόν "Αργόν, έπώνυμον τοϋ Όρεστικοϋ 
"Αργους. Προσέτι τό ’Ηπειρωτικόν "Αργος τής Όρε- 
στίδος βεβαιοΰται διά τοϋ εθνικού ’Αργείος είς απελευ
θερωτικήν επιγραφήν έκ Δωδώνης τοΰ 4ου - 3ου π.Χ. αϊ., 
Ήπ. Χρον. 1935, σ. 247, 2, ένθα παρά τούς μάρτυρας, 
Ντράτωνα Όρραίταν καί Έρχέλαον Αωδωναΐον, μνημονεύε
ται καί ό ’Αργείος Γύρας. ("Ενεκα τούτου πρέπει ’ίσως 
νά άναζητήσωμεν τούς Όρραίτας, δπως καί τό Ηοτ- 
reum, Livius XXXXV 26, είς τήν χώραν τών Όρε-

στών. Τήν σχέσιν τοΰ έθνικοΰ Όρέστης πρός τό δρος, 
έξ ου καί Όρραιον, τονίζει ό Kirsten, έ.ά. σ. 216.) Οί 
Έθνέσται λοιπόν ήσαν γείτονες καί συγγενείς πρός 
τούς Όρέστας, ώς προκύπτει έκ τοΰ Όρεστικοϋ "Αρ
γους, πρβλ. καί κατάληξιν έθνικοΰ -έσιης, κατέχον- 
τες τήν πρός Β. καί ΒΑ. τών Όρεστών περιοχήν με
ταξύ Κορυτσάς - Φλωρίνης - Καστοριάς (χάρτης είκ. 1). 
Όρθώς καθορίζουν επομένως τήν Όρεστίδα είς τήν με
ταξύ τοϋ Δέβολη καί πηγών τοϋ Άλιάκμονος περιοχήν 
οί Mack έ.ά- σ. 113 κ.έξ., 117-18 καί SxADTMtii,i,ER, 
Rev. intern, des etudes Balcaniques 3, 1938, σ. 362 
(τήν παραπομπήν λαμβάνω παρά τοΰ Mack), ή όποια 
πρέπει νά διακριθή είς δύο τμήματα, τήν χώραν τών 
Έθνεστών, βορείως τής λίμνης τής Καστοριάς καί τήν 
κυρίως Όρεστίδα τών Όρεστών, νοτίως τής λίμνης, 
διότι τό Κέλετρον τών Όρεστών, συμφώνως πρός τόν 
ΛίΒΙΟΝ, XXXI 40, είναι ή σημερινή Καστοριά.Ή άπο- 
ψις τοΰ Fr. GeyER, έ.ά. σ. 11-12 (πρβλ. καί Kir
sten, έ.ά. σ· 216), δτι οί Τυμφαΐοι καί οί Όρέσται 
τής Μακεδονίας έθεωρήθησαν Ήπειρώται (ΣΤΡΑΒ. 

IX 434) διά μόνον τόν λόγον δτι είς τός όρεινάς ταύ- 
τας περιοχάς τής Πίνδου έλειπον τά φυσικά δρια, είναι 
μονομερής, διότι άποδεικνύεται διι από τοΰ 4 π.Χ. αί. 
τουλάχιστον οί Όρέσται πολιτικώς ΰπήγοντο είς τούς 
Ήπειρώτας Μολοσσούς. Νομίζω δμως δτι τοΰτο υποτί
θεται καί έκ τής ’Ανδρομάχης τοΰ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ο
μοίως καί έκ τοΰ ΕΚΑΤΑΙΟΥ, άπόσπ. 107, διότι, ώς 
παρετήρησεν ήδη εύστόχως ό D. S. Robertson 

Class. Rev. 37, 1923, σ. 59 - 60, είς τό πρόσωπον τοΰ 
φονέως τοΰ Νεοπτολέμου, Όρέστου, υπονοούνται οί 
έπιβουλευόμενοι τόν θρόνον τών Αίακιδών Όρέσται.
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οποίων ή πόλις Χέραδρος ή Χάραδρος τοποθετείται εις τάς βορείους άκτάς τοΰ Άμ- 
βρακικοΰ επί τής Κασσωπαίας ή πλησίον αυτής1. Τό γεγονός δέ, ότι τέταρτος μάρτυς 
τής επιγραφής είναι Άμυμνος, ενισχύει την αποψιν, ότι οί Άμυμνοι προέρχονται εκ τής 
περιοχής βορείως τοΰ Άμβρακικοϋ εγγύς των Χεράδρων καί είναι άρα Κασσωπαΐοι. 
Τούς Κασσωπαίους ή αρχαία παράδοσις, άνερχομένη μέχρι τοΰ ΗΡΟΔΟΤΟΥ, θεωρεί 
Θεσπρωτοΰς. Επομένως καί ό υπό Στ. Βυζάντιου χαρακτηρισμός των Άμύμνων 
(—Κασσωπαίων) ως Θεσπρωτών στηρίζεται εις τήν αρχαιότερων παράδοσιν.

Συμφώνως προς τα ανωτέρω οί ’Όμφαλες, τών οποίων ό δαμιοργός άναφέρεται 
μετά τον Παραυαίον Τριψΰλαν καί προ τοΰ Θεσπρωτοΰ Όνοπέρνου, κατείχον μέρος ή 
όλον τής Κεστρίνης, καί διά τούς λόγους τούς οποίους είπομεν ανωτέρω (σ. 95 κ.έξ.),. 
αλλά καί διότι άναμφισβητήτως τά ονόματα τών αρχόντων ακολουθούν τήν γεωγρα
φικήν διάταξιν τών φύλων.

Επικρατεί ασάφεια μεταξύ τών νεωτέρων ερευνητών ως προς τήν θέσιν τον 
όρους Τύμφης καί τών Τυμφαίων1 2. Πειστικωτέρα φαίνεται ή γνώμη τοΰ Mack, 

(έ'.ά. σ. 121 κ.έξ.), τοποθετοΰντος τήν Τυμφαίαν επί τής ΒΑ. Πίνδου, μεταξύ τοΰ Ζυγοΰ 
καί τών ορίων τής Όρεστίδος (ήτοι τής γραμμής άνω ροΰς Άλιάκμονος —πεδιάς 
Κορυτσάς, αμέσως νοτιώτερον τής Καστοριάς)3. Επειδή ή Τυμφαία μνημονεύετα 
συνήθως μετά τής Παραυαίας, ό Mack συμπεραίνει εύλόγως ότι αί δύο περιοχαί 
έγειτνίαζον.

Τον μεταξύ τών Τυμφαίων καί τών Άθαμάνων γεωγραφικόν χώρον κατελάμ- 
βανον οί Αιθικες, φΰλον παλαιόν, κατά πάσαν πιθανότητα προϊστορικόν, διότι μνη
μονεύεται εις τον Νεών Κατάλογον (Ίλ. Β 744), έξαφανισθέν κατά τον 30ν π.X. αί.4. 
Τούτους ό Θεοπομπος (Στραβ. VII 326, πρβλ. καί 327 καί IX 434), όστις επίσης 
εις τήν ονομασίαν τών Ηπειρωτικών φύλων ακολουθεί τήν γεωγραφικήν σειράν, τοπο
θετεί επίσης μεταξύ τών ’Αθαμάνων καί τών Τυμφαίων. Ό Mack δέχεται αυτούς 
(έ'.ά. σ. 125) επί τής ζώνης τών νοτίων Χασίων, βορείως τής διαβάσεως τοΰ Ζυγοΰ? 
ό δέ Kirsten (άνωτ. σ. 218 καί 272, ύποσ. 44) νοτίως τοΰ Πηνειού, δεδομένου ότι 
ούτοι ήλεγχον τάς πηγάς τοΰ ποταμού, περί τών οποίων ήριζον προς τούς νπο ττ) 
Πίνδω Θεσσαλούς (Στραβ. VII 327)5. Τά νότια όρια τούτων δεν μάς είναι γνωστά.

1 Καί έτερος ’Άμυμνος μέ τό αυτό πιθανώς όνομα 
Α[αμοίτας] άπαντα εις τήν επιγραφήν τών συναρχόντων, 
"Ελληνικά έ’.ά. Τό όνομα οίκεΐον καί εις τήν Αιτωλίαν 
IG IX, ι, 17 (52 καί 72), 137 (46 καί 78). Πόλιν Χέρα- 
δρον ή Χάραδρον επί τών βορείων ακτών τοΰ Άμβρα- 
κικοΰ, μεταξύ Άμβράκου καί εΐσπλου εις τόν κόλπον, 
αναφέρει ό ΠΟΛΥΒ. IV 63,4. XXI 26,7. Πρβλ. καί 
L. Robert, Hellenica 1, 1940, σ. 98, RE III, 2, 
στ. 2113, Μ. Nilsson, Studien, σ. 53, Ν. I,. Ham
mond, ’Αφιέρωμα εις τήν ’Ήπειρον, σ. 35.

2 Μ. Leake, έ'.ά. IV, σ. 119, περί τάς πηγάς τοΰ Άρα
χθου, Η. TrEidlER, Epirus, σ. 71 κ.έξ., ό αυτός,
Archiv έ'.ά. σ. 108, άρχικώς περί τό Παλαιοβοϋνι (Βρα-
δέτο), βραδΰτερον όμως μετακινηθέντες πρός ’Αν., βο
ρείως τών Αίθίκων, περί τόν Ζυγόν, Μ. Nilsson, Stu
dien, σ. 53, τό μεταξύ τοΰ Άραχθου καί τοΰ ’Αώου ό

ρος μέχρι τοΰ Αίγινίου, A. Philippson, έ.ά. σ. 73 - 74, 
περί τό σημερινόν Παλαιοβοϋνι (καί σ. 71).

3 Πρβλ. καί Ε. Kirsten παρά A. Philippson, έ'.ά. 

σ. 74,2. Τό Αίγίνιον (Καλαμπάκα) έθεωρεΐτο περιοχή 
τής Τυμφαίας, ΣΤΡΑΒ. VII 327, καί R. Mack, έ.ά. 

σ. 123, όστις τά νότια Χάσια μετά τοΰ Αίγινίου θεωρεί 
τμήμα τής Έστιαιώτιδος (Στραβ. IX 430), τήν δέ πλη
ροφορίαν τοΰ γεωγράφου (VII 327) έξαρτα έκ τής νέας 
πολιτικής διαιρέσεως, δτε ή περιοχή ύπήχθη εις τήν Μα
κεδονίαν (191- 167 π.Χ.), πρβλ. καί ΠΤΟΛ. III 12-40.

4 Η. Treidler, Epirus, σ. 71 κ.έξ., Μ. Nilsson, 
Studien, σ. 53, Ε- Kirsten παρά A. Philippson, έ.ά. 
σ. 205. 267, 8, R. Mack, έ.ά. σ. 125, Fr. Stahlin, έ'.ά. 
σ. 113 κ.έξ., ίδίςι σ. 123.

5 "Ομοίως Η. Treidler, Archiv, έ.ά. σ. 108, Στραβ. 

VII 327: Αίγίνιον δε Τυμφαίων, δμορον Αίΰικία καί Τρίκκιμ
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άλλα την σχέσιν των προς την Τρίκκην υποθέτει ή γειτνίασίς των προς τον Κόζιακα, 
τό Αίγίνιον και την Τρίκκην1.

Νοτίως των Αίθίκων έξετείνετο ή χώρα τών Άθαμάνων (Στραβ. VII 326 κατά 
ΘΕΟΠΟΜΠΟΝ), τών οποίων βορειότερον δριον υποτίθεται ή περιοχή τών Γόμφων1 2 3. 
Ή τοποθέτησις αυτή έπί τή βάσει τής έπιγρατρής άνταποκρίνεται προς τάς ειδήσεις 
τοΰ Στράβωνος (VII 326), όφειλομένας εις τον Θεοπομπον, τοΰ όποιου ή συγγρατρική 
δρασις συμπίπτει μέ τό γ' τέταρτον τοΰ 4ου π.X. αί., ήτοι 2-3 δεκαετίας μετά τον χρό
νον τής συντάξεως τοΰ ψηφίσματος.

Ό Στράβων, άπαριθμών τά 11 έκ τών 14 κυριωτέρων ’Ηπειρωτικών φύλαιν τοΰ 
Θεοπομγιου, αναφέρει κατά σειράν μέ αφετηρίαν τά Κεραύνια τούς Χάονας, τούς Θε- 
σπρωτούς, τούς Κασσωπαίους (VII 324). Μετά μακράν παρέκβασιν επανερχόμενος 
(VII 326), προσθέτει”: Ηπειρώται δ είσΐ και Άμφίλοχοι και οί ύπερκείμενοι και σνν- 
άπτοντες τοΐς Ιλλυρικοΐς δρεσι, τραχεΐαν χώραν οίκονντες, Μολοττοί τε και Άΰαμανες και 
Αι&ικες και Τνμφαΐοι και 'Ορεοιαι ΙΙαρωραΐοί τε και Άτιντάνες, οί μεν πλησιάζοντες τοΐς 
Μακεδόσι μάλλον οί δε τώ Ίονίφ κόλιτιω.

Ή αντιστοιχία είς την διάταξιν τοΰ κατα?ιόγου τής επιγραφής και τοΰ Θεοπόμ
που είναι φανερά, μέ την διαφοράν ότι ό τελευταίος άρχεται έκ ΒΔ., προσέτι δέ τά 
μεταξύ τών Άθαμάνων και τών Όρεστών φΰλα συμπεριλαμβάνει είς τούς Αιθικας καί 
τούς Τυμφαίους. Άντιθέτως είς την επιγραφήν ή άπαρίθμησις άρχεται έκ ΝΑ., διά νά 
καταλήξη είς τήν ΝΔ. ’Ήπειρον, τά δέ μεταξύ τών Άθαμάνων καί τών Όρεστών φΰλα 
κατονομάζονται μέ τό ίδιον όνομα (Άρκτάνες, Τριπολΐται, Κέλαιθοι, Πείαλες, Γε- 
νοαϊοι, Έθνέσται). Επειδή δέ οί Έθνέσται εύρίσκοντο, ώς εϊδομεν, εγγύς τών Όρε
στών καί τών Παραυαίων Τριφυλών, δυνάμεθα νά δεχθώμεν μετά τοΰ Mack 
(έ'.ά. σ. 103) ότι οί Παρωραΐοι τοΰ Θεοπόμπου είναι οί αυτοί μέ τούς ΙΙαραυαίους, 
τμήμα τών όποιων άπετέλουν οί Τριφΰ?ιαι τής επιγραφής4. Περί τής όρθότητος τής 
ύποθέσεως ταύτης προσθέτους ενδείξεις θά εΰρωμεν περαιτέρω (σ. 109 κ.έξ.). Τούς Άρ- 
κτάνας επομένως δυνάμετθα νά έντάξωμεν είτε είς τούς Αϊθικας είτε είς τούς Άθα- 
μάνας. Τό τελευταΐον τοΰτο ενισχύουν ίσως καί ή κατάληξις τοΰ εθνικού -άν, -άνος5, 
καί τό γεγονός, ότι καί οί βορείως τούτων Περραιβοί (Τριπολΐται) εύρίσκοντο εγγύς 
τών Άθαμάνων, διότι τούτων το πολώ μέρος είς τά περ'ι την Αΰαμανίαν δρη καί Πίνδον 
έξέπεσε (Στραβ. IX 442). Επομένως υπό τούς Αιθικας καί τούς Τυμφαίους περιε?αχμ- 
βάνοντο τά λοιπά φΰλα, οί Τριπολΐται Περραιβοί, οί Κέλαιθοι, οί Πείαλες καί οί 
Γενοαΐοι. Καί οί μέν τρεις πρώτοι νοτίως τών Χασίων ύπήγοντο είς τούς Αιθικας, 
οί δέ Γενοαΐοι είς τούς Τυμφαίους (άνωτ· σ. 102). Ό κατωτέρω πίναξ διευκρινίζει 
τήν αντιστοιχίαν μεταξύ τής επιγραφής καί τοΰ Θεοπόμπου:

1 Ε. Kirsten, ε.ά. σ. 218.
2 Kirsten, ε.ά. σ. 218 - 19.
3 Ίδέ ίδίμ R. Mack, ε.ά., σ. 229 κ.έξ. (Anhang 2).
4 Πρβλ. δμως καί Ε· Kirsten, ε.ά. σ. 78,2.

5 Περί της έλληνικότητος τής καταλήξεως εθνικών 
εις -άν, -άνος, Fr. Bechtel, ε.ά. σ. 80 - 81, Μ. Sa- 
KELEARIOD, La Migration, σ. 281 - 2, ίδέ καί ύποσ. 69,

Chr. Habicht, Hermes 85, 1957, σ. 86 κ.έξ., σ. 110. 
Πάντως οί ΆΟαμάνες κατά τά έτη 395 (ΔίΟΔ. ΣίΚ. 
XIV 82, 7) καί 355 π·Χ. (αΰτ. XVI 29, 1) χαρακτηρίζον
ται έμφαντικώς ώς άνεξάρτητοι, P. Franks, Alt-Epi
rus, σ· 22 κ.έξ., εις δέ τήν εκστρατείαν τοΰ Πυρρου κατά 
τής ’Ιταλίας άκολουθοϋν ώς μισθοφόροι.
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Επιγραφή Θεοπομπος (Στραβ. VII 326)

Άρκτάνες ...........
Τριπολΐται
Κέλαε&οι ...........
Πείαλες
Γενοαΐοι.........................
Έϋ'νέαται.........................
Τριφνλαι, (Παραυαϊοι) ..

’Όμφαλες (Κεοτρινοί) ..
Όνόπερνοί.....................
Άμύμνονες.....................

Ά ϋαμάνες (;)

Αϊϋίκες

Τνμφηΐοι
’ Ορέσζαι
Παρωραΐοι
Άτιντάνες
Χάονες
Θεσπρωτο'ι
Καασωπαΐοι

Έκ ιών 14 Ηπειρωτικών φυλών τοΰ Θεοπόμπου ό Στράβων μάς διέσωσε τά llr 
έκ τών όποιων εις την έπιγραφήν εκπροσωπούνται υπό τών δαμιοργών τά οκτώ. Ένα
τον φΰλον ήσαν οί Μολοσσοί, εις τό Κοινόν τών όποιων συνετέλουν τά λοιπά φΰλα τής 
έπιγραφής. ’Απουσιάζουν έκτου καταλόγου ταύτης οί Άμφίλοχοι, οί όποιοι πολιτικώς 
δεν άνήκον εις την ’Ήπειρον προ τοΰ ΙΊύρρου, καί οί Άτιντάνες, ΰπαχθέντες τό πρώ
τον υπό τους Μολοσσοΰς κατά τους χρόνους τής βασιλείας τοΰ Πΰρρου (297-272 π.Χ.) ή

Έκ τής επιγραφής λοιπόν εξάγεται ασφαλώς ότι οί Μολοσσο'ι προ τοΰ 370 π. X. 
είχον ήδη επεκτείνει την κυριαρχίαν των ή την επιρροήν των προς όλην την περιφέ
ρειαν τοΰ κράτους των, προς την Έστιαιώτιδα, την Τυμφαίαν, την Όρεστίδα, την νό
τιον ΓΙαραυαίαν, την Κεστρίνην, την Θεσπρωτίαν καί την Κασσωπαίαν (είκ. 1). Τοΰτο 
εξηγεί τον χαρακτηρισμόν τοΰ Μολοσσοΰ βασιλέας Άλκέτα ως υπάρχου εν zfj Ήπείρω 
(Ξεν. Έλλην. VI 1, 7), την διαβίβασιν μέσω τών ακτών τής Κεστρίνης ή τής Θεσπρω
τίας τών Αθηναίων πείπαστών τό έτος 373 π.Χ. (Ξεν. Έλλην. VI 2, 10) καί την παρέμ
βασιν τοΰ Φιλίππου Β' υπέρ τοΰ γυναικαδέλφου του Αλεξάνδρου Α', βασιλέως τών 
Μολοσσών, κατά τό έτος 342 π.Χ. (Δημοςθ. Υπέρ Αλοννήσου 32). Ή παραχώρησις 
ύπ’ αύτοΰ εις τον Αλέξανδρον τών τριών πόλεων τών Κασσωπαίων, τής Πανδοσίας, 
τοΰ Βουχετίου καί τής Έλατείας, αποικιών τών Ήλείων, έξηγεΐται, εάν δεχθώμεν πα- 
λαιοτέραν έξάρτησιν τούτων έκ μέρους τών Μολοσσών, βεβαιουμένην ήδη έκ τής έπι
γραφής (Άμΰμνονες). Τοΰτο υποθέτει καί ή έπί τών νομισμάτων τής Κασσωπαίας, άρ- 
χαιοτέρων τοΰ 342 π.X., παρατηρουμένη συγγένεια τύπων, όπως π.χ. ή παράστασις 
τής περιστεράς, σχετιζομένης προς τάς πελίας τής Δωδώνης2.

Συμφώνως προς την άρχαίαν γραπτήν παράδοσιν (Στέφανος Βυζάντιος), άνερχο- 
μένην εις Θεσσαλούς ιστοριογράφους τοΰ 3ου π.Χ. αί.,έκτών δέκα φύλων τής έπιγραφής 1

1 Πρβλ. καί J. Bei.och, Griech. Gesch. IV, 2, rhos, σ. 185 καί 198. ’Επίσης καί ή ’Αθαμανία ύπή- 
σ. 380-81, Ρ. Franks, έ.ά. σ. 12, ύποσ. 48, D. ΚίΕ- χθη τό πρώτον εις την "Ηπειρον έπί ΙΙύρρου. 
nast, έ.ά. ίδίςι δέ R. Mack, έ.ά. σ. 96 κ.έξ. Ή κατά- 2 Ρ. Franks, AM 71, 1956, σ. 64, Beil. 43,10, ό 
ληψις ύπό τοΰ Πύρρου τής Άθαμανίας ανάγεται εις τό αυτός, Jahrb. Num. Geld. 7, 1956, σ. 86 (23) καί 
έτος 295 π.Χ., D. KiKnast, έ.ά., Ρ. LSvSqdb, Pyr- 90 (49).
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οί Τριπολΐται, οί Κέλαιθοι, οί Όνόπερνοι και οί Άμΰμνονες ήσαν Θεσπρωτοί, οι 
’Όμψαλες Χάονες (άνωτ. σ. 90 κ.έξ.), οί δέ Έθνέσται ε&νος Θεσσαλίας. Περί των Τρι- 
φυλών ύπεστηρίξαμεν δτι, παρά την μαρτυρίαν τοΰ ΛίΒΐΟΥ (άνωτ. σ. 94-95), οΰτοι 
άνήκον είς τό μεγαλΰτερον ψΰλον των Παραυαίων, τούς οποίους, επί τή βάσει τής άρ- 
χαίας παραδόσεως, δυνάμειθα νά θεωρήσω μεν επίσης Θεσπρωτούς.

Υπολείπονται τρία φύλα, οί Άρκτάνες, χαρακτηριζόμενοι ώς Ήπειρώται, οι 
Πείαλες καί οί Γενοαΐοι, θεωρούμενοι ύπο τής άρχαίας παραδόσεως Μολοσσοί. Έκ 
τούτων οί Πείαλες άνήκον είς τούς Αϊθικας, ώς ευρισκόμενοι νοτίως τοΰ Πηνειού, 
φΰλον προϊστορικόν πιθανώτατα, έφ’ όσον άναφέρονται είς τον Νεών Κατάλογον 
(Β 744), οί δέ Γενοαΐοι ήσαν πιθανώτερον Τυμφαΐοι. οί όποιοι, συμφώνως προς τά 
υπάρχοντα δεδομένα, ήσαν επίσης φΰλον παλαιότερον τής εισβολής, διότι ή Τύμφη 
(Σ'ΓΕΦ. Βυζ. έν λ.) χαρακτηρίζεται ώς όρος τής Θεσπρωτίας1.

Ώς προς τούς Άρκτάνας στερούμεϋα σχετικών στοιχείων. Ή διασπορά όμως των 
εθνικών με κατάληξιν -άν, -άνος, υποβάλλει επίσης την ιδέαν ότι πρόκειται περί προϊ
στορικού φύλου. ’Άλλωστε είναι δύσκολον νά δεχθώμεν ότι ούτοι, άποκεκομμένοι είς 
τάς ΝΑ. κλιτΰς τοΰ Κόζιακα, περιστοιχιζόμενοι υπό φύλων μή Μολοσσικών, ώς οί 
Τριπολΐται καί οί Κέλαιθοι, ήσαν Μολοσσοί ή ότι οί Γενοαΐοι καί οί Πείαλες, ευρι
σκόμενοι εγγύς τής διαβάσεαις Ζυγού - Τρικάλων, διά τής όποιας διωχετεύθησαν προς 
την Θεσσαλίαν τά έξ Ηπείρου όρμηθέντα Θεσσαλικά Θεσπρωτικά φύλα (Ηροδ. 
VII 176)2, προήρχοντο έκ Μολοσσών.

Νομίζω ότι μοναδική αιτία, ένεκα τής όποιας οί Πείαλες καί οί Γενοαΐοι έθεω- 
ρήθησαν μεταγενεστέρους υπό τής γραπτής παραδόσεως Μολοσσοί, υπήρξαν αί γενεα
λογικοί παραδόσεις των, περί τής καταγωγής τοιν έκ τοΰ Νεοπτολέμου διά τών επωνύ
μων ηρώων τοΰ Πιάλου καί τοΰ Γενόου3.

Κατά την άρχαίαν παράδοσιν δηλαδή, άνερχομένην είς τούς Νόστους τοΰ Αγίου, 
ό Νεοπτόλεμος ύπήρξεν ό πρόγονος τοΰ γενεαλογικού δένδρου τής δυναστείας τών 
Αίακιδών4. Κατά τον Ευριπιδην (Άνδρομ. 1240-48) τής σχέσεως τοΰ ήρωος μετά 
τής Ανδρομάχης, τής χήρας τοΰ Έκτορος, καρπός ύπήρξεν ό Μολοσσός, έξ ού ή ένδο
ξος δυναστεία τών Μολοσσών Αίακιδών5. Κατ’ άλλην όμως παράδοσιν, ΰεωρουμένην 
ενίοτε μεταγενεστέραν6, άλλά φρονώ ότι είναι καί αυτής τής είδήσεως τοΰ Εύριπίδου 
άρχαιοτέρα7, γενεαλογικός ήρως τών Αίακιδών ύπήρξεν ό Πίελος. Τέλος κατά τρίτην

ΐ Καθ’ ΗΣΥΧΙΟΝ έν λ. Λειπάτνρος' ό $εός παρά Τνμ- 
φαίοις. Περί της αρχαιότατης (προϊστορικής) λατρείας 
τοΰ πατρός Διός ίδέ Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, σ. 336 - 
337 και ίιποσ. 3, τοΰ αΰτοΰ, Vater Zeus, Opuscula 
Selecta 2, 1952, σ. 711. Τούτους ό Nilsson φαίνεται 
θεωρών, άγνωστον διατί, Ίλλυριούς, άλλως όμως ό 
Beloch, Griech. Gesch. I2, σ. 40.

2 Πρβλ. και ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ Επιτομήν, VI 15. Σχετι- 
κώς ίδέ καί τήν μνημονευθεΐσαν μελέτην τοΰ Ν. L. Ham
mond, BSA, έ.ά., σ. 151 κ.έξ., και Ρ. Philippson, 

Thessalische Mythologie, σ. 18-19.
3 Άνωτ. σ. 93 καί ύποσ. 7.

4 Νόστοι, Kinkel, Epic. Graec., Άπόσπ. 53.
5 Τό δνομα τοΰ Μολοσσοΰ δέν παραδίδεται υπό τοΰ 

ίτοιητοΰ εις τήν Άνδρομάχην (στ. 504-505), ένθα άπαξ 
μόνον εμφανίζεται, άλλ’ υπό τών γραμματικών, Ευςταθ. 
Σχόλια Όδυσσ. γ 188, SERV. Σχόλια είς Αίνειάδα III 
297, Παυς. I 1, πρβλ. καί Wilamowitz, Hermes 60, 
1925, σ. 285, καί W. Kroll, RE XVI, ι, στ. 25, 2 έν
λ. Molossos.

6 C. Klotzsch, έ.ά. σ. 219 κ.έξ.
7 Πρβλ. καί G. Cross, Epirus, σ. 102, ιδία δέ 

Μ. Nilsson, Studien, σ. 21 καί 25, τοΰ αΰτοϋ, 
Cults, κ.λ.π. σ. 106-7.

14

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:40 EEST - 18.237.180.167



106 Σωτηρίου Ί. Δάκκρη ΑΕ 1957

παράδοσιν τοΰ 3ου π. X. αί., προερχομένην έκ τοϋ ιστορικού τής αυλής των Μολοσσών, 
Προξένου, έκ τοΰ νομίμου γάμου τοΰ Νεοπτολέμου μετά τής Λανάσσης, έγγονής τοΰ 
Ήρακλέους, έγεννήθησαν, ώς εϊπομεν, οκτώ τέκνα, εν οΐς καί ό Πίελος καί -έραός τις, 
τον όποιον ό Schwartz διορθώνει εις Γενόον1. Ένεκα των γενεαλογικών τούτων 
μύθων λοιπόν, κατ’ εξοχήν Μολοσσικών, έθεωρήθησαν βραδύτερον οί Πεία?*,ες καί οί 
Γενοαίοι ώς Μολοσσοί.

Ή αλήθεια έχει ούτως. Οί Μολοσσοί, ευρισκόμενοι προ τής εισβολής είς την 
Δ. Μακεδονίαν, έστεροΰντο,ώς ήτο φυσικόν, τοιούτων μύθων1 2. Έγκατασταθέντες όμως 
είς την κεντρικήν ’Ήπειρον μέχρι τής Δ. Έστιαιώτιδος, εΰρον εκεί φύλα, τα όποια 
έλάτρευον ήδη τον Άχιλλέα καί άνήγον είς τοΰτον τήν καταγωγήν των3. Έχοντες 
ανάγκην ενός τοιούτου περιφανούς γενεαλογικού ήρωος, ίδιοποιήθησαν τούς μύθους 
τούτους, διατηρήσαντες μέχρις εσχάτων μάλιστα τήν λατρείαν τοΰ Άχιλλέως, υπό τήν 
επιχώριον έπωνυμίαν ”Ασπετος (Πλουτ. Πύρρος I)4.

Οί Πείαλες καί οί Γενοαίοι, προϊστορικά φύλα τής ’Ηπείρου, ένωρίς, φαίνεται, 
κατακτηθέντα υπό των είσβο?ώων τού 12ου π. X. αί. Μολοσσών, έδάνεισαν εις τούς 
κατακτητάς τάς γενεαλογικός παραδόσεις των, οί δε επώνυμοι ήρωές των υίοθετήθη- 
σαν είς τό μυθολογικόν γενεαλογικόν δένδρον τών Μολοσσών. 'Ένεκα τούτου βραδύ
τερον έξελήφθησαν υπό τής παραδόσεως ώς φύλα Μολοσσικά. Άντιθέτως οί Έθνέσται 
ευρισκόμενοι, φαίνεται, κατά τούς άρχαιοτέρους χρόνους μακράν τής επιρροής τών 
Μολοσσών, καίτοι καί ούτοι διετήρουν παρόμοιας παραδόσεις5 6, εν τούτοις δεν ένετά- 
χθησαν είς τό γενεαλογικόν τούτο δένδρον, διότι ίσως προ τοΰ 4ου π. X. αί. δεν είχον 
έλθει είς επαφήν μετά τών Μολοσσών. Τό αυτό δυνάμεθα νά εΐπωμεν καί περί τοΰ 
προϊστορικού φύλου τών Ένιήνων - Αίνιάνων, διά τούς όποιους δεν υπάρχει θέσις είς 
τό Μολοσσικόν δένδρον, καίτοι είναι γνωστοί οί λατρευτικοί δεσμοί τούτων μετά τοΰ 
Νεοπτολέμου °. "Ωστε οί Πείαλες καί οί Γενοαίοι υπήρξαν μή Μολοσσικά φύλα, τά

1 Αύτ. σ. 107, τοϋ αΰτοΰ Studien, σ. 29.

2 ’Αλλαχού ύπεστηρίξαμεν δτι οί Μολοσσοί έγκατε- 
στάθησαν εις τό λεκανοπέδιον τών Ίωαννίνων περί τό 
1200 π.Χ., προερχόμενοι έκ Δ. Μακεδονίας, ένθα όμοία 
γραπτή κεραμεική, ώς εκείνη τής Καστρίτσητ καί τοΰ 
Κουτσελιοΰ, ΠΑΕ 1952, σ. 381 καί 385, ΑΕ 1956, σ. 144. 

Περί τής έκ Δ. Μακεδονίας προελεύσεως τών Μολοσ
σών ίδέ ομοίως Η. TrBIDLER, Archiv. ε.ά. σ. 97, 
J PerrET, R£A (Serie 4) 48, 1946, σ. 21 κ.έξ.

3 Σ. I. Δακαρης, ΑΕ 1956, σ. 151 -52.

4 ΑρΙΣΤΟΤ. 1 Οηονντίων Πολιτεία (ΗΣΥΧ. έν λ. ”Λσπέ

τος). Περί τής έλληνικότητος τής λατρείας, Μ. SakEE- 
EARiou, La Migration, σ. 263.

5 Στεφ. Βυζ έν λ. Έ&νέοτης, άνωτ. σ. 101, ι.

6 Οί Αίνιάνες άπέστελλον άνά τέταρτον έτος εις Δελ
φούς θεωρίαν πρός τιμήν τοΰ Νεοπτολέμου, τελοΰντες 
θυσίας έπί τοΰ τάφου του (ΗΛΙΟΛ. Αΐθιοπικά II 34 κ.έξ., 
Ill 1 κ.έξ.), έπί τοΰ οποίου επίσης καί οί κάτοικοι τών 
Δελφών προσέφερον έναγίσματα (ΓΓΑΥΣ. X 24, 6 καί 
I 4, 4). Ό προεξάρχων τής είς Δελφούς πομπής ήτο

Άχιλλείδης, απόγονος δηλ. τοΰ μεγάλου ήρωος, οί δέ 
Αίνιάνες έθεώρουν εαυτούς Θετταλικής μοίρας τό ενγενέ- 
οτατον και ακριβώς ελληνικόν, διότι έπίστευον δτι κατή- 
γοντο έκ τών Μυρμιδόνων. Βεβαίως ή λατρεία έν Δελ- 
φοϊς τοΰ Νεοπτολέμου έθεωρήθη μεταγενεστέρα, καθιε- 
ρωθεΐσα ίσως μετά τήν εισβολήν καί τήν συντριβήν τών 
Γαλατών είς τό ιερόν (278 π.Χ.), είσαχθεισα ύπό τών 
ιερέων πρός κολακείαν τοΰ ίσχυροΰ Μολοσσοΰ μονάρχου 
Πύρρου, συντελέσαντος άποφασιστικώς είς τήν νίκην 
(ΙΤαυς. I 4, 4), απογόνου τοΰ μυθικοΰ Νεοπτολέμου - 
Πύρρου τοΰ Άχιλλέως (G. ReinckE, RE XVI, 2, 
στ. 2454 κ.έξ., Wieamowitz, Pindaros, σ. 181, x, αντί
θετον άποψιν δμως περί τής παλαιότητος τής λατρείας 
διατυπώνει δ C. Robert, ε.ά. σ. 1220 καί 1459,2). 
“Οπως δμως καί άν έχη τό ζήτημα, ή σχέσις τών Αί
νιάνων πρός τόν Νεοπτόλεμον καί τόν Άχιλλέα καί ή 
πίστις περί τής καταγωγής των έκ τοΰ ήρωος τούτου 
διαπιστώνονται έκ τών γεγονότων τούτων.Ό N.L- Ham
mond, BSA 32, 1931/32, σ. 159, τήν παράδοσιν τοΰ 
Ήλιοδώρου θεωρεί δτι προήλθεν έκ τοΰ Π 233 κ.έξ. 
τής Ίλιάδος.
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όποια όμως πολύ προ χοΰ 4ου π. X. αϊ. ειχον υποταγή εις τούς Μολ-οσσούς1, χρησι- 
μεύσαντα ενεκα τών υψηλών γενεαλογικών τίτλων των ως μεσάζοντες εις τό ένδοξον 
γενεαλογικόν δένδρον τών Μολοσσών, αρχηγέτης τών οποίων έπιστεύΟη ό Άχιλλεΰς. 
Τούτου τήν λατρείαν διετήρησαν οί Μολοσσοΐ μέχρις εσχάτων.

Έκ τούτων προκύπτει ότι απαντες οί δαμιοργοί προέρχονται έκ φύλων μη Μο- 
λβασικών, άλλ’ έκ Θεσπρωτών, Χαόνων, Θεσσαλών. Οί τελευταίοι, ώς ειπομεν, προέρ
χονται έκ τοϋ προϊστορικού στρώματος τής Ηπείρου, τό όποιον άπετέλουν κυρίως οί 
Θεσπρωτοί (Ηροδ. VII 176). Τούς Χάονας ή μεταγενεστέρα παράδοσις φαίνεται ότι 
θεωρεί Θεσπρωτούς έπίσης (άνωτ. σ. 98).

Ό Στέφανος Βυζάντιος όμιλών περί τών Ηπειρωτικών φύλων, τών Αύταριατών, 
τών Παραυαίων, τών Χαόνων - Χαύνων, τών Έλινών, τών Κελαίθων, τών Τριπολίσσων 
(Τριπολιτών), τών Άμυνιών (Άμύμνων), τών Πρασσαίβων, τών ΑΙγεσταίων, θεωρεί 
ταΰτα Θεσπρωτούς1 2. Έπίσης ή Κεστρίνη, τό όρος Τύμφη, ή πόλις Τέκμων έπί τής 
άκροπόλεως τής Καστρίτσης, νοχίως τών Ίωαννίνων, ή Βόλουρος3, οί Γόμφοι4 κ.ά. 
ύπήγοντο κατ’ αυτόν εις τούς Θεσπρωτούς. Τούτο φαίνεται σύμφωνον προς όσα εΐπο- 
μεν ανωτέρω έπί τή βάσει τής έπιγραφής. Διά τούτο δεν δυνάμεθα νά συμφωνήσωμεν 
προς τάς αντιρρήσεις τού Nilsson ώς προς τήν ορθότητα τών ειδήσεων τού λεξικογρά
φου, διά μόνον τον λόγον ότι οί Θεσπρωτοί δεν ήτο δυνατόν νά έξετείνοντο μέχρι τών 
Θεσσαλικών ορίων5. Αί φυλετικοί σχέσεις, παρατηρεί ούτος, περιγράφονται υπό τού 
ΡΐΑΝΟΥ συμφώνως προς τά ομηρικά έπη, ένθα μόνον οί Θεσπρωτοί μνημονεύονται 
μεταξύ τών Ηπειρωτικών φύλων. Ή μνεία τούτοιν εις τό έπος έπηρέασε τήν περαι
τέρω θέσιν των εις τήν μεταγενεστέραν φιλολογίαν. Άλλ’ όταν όμιλώμεν περί Θε- 
σπρωτικών φύλων εις τήν δυτικήν Θεσσαλίαν, δεν είναι άναγκαΐον νά έννοήσωμεν πολι
τικήν έπέκτασιν τούτων, άλλα μόνον έκεϊνο τό όποιον σαφώς τονίζει ή αρχαία παρά- 
δοσις με τήν έγκυρότητα μάλιστα τού Ηροδοτου (VII 176), κατά τήν όποιαν οί Θεσ- 
σαλοί έψθασαν εις τήν Θεσσαλίαν προερχόμενοι έκ Θεσπρωτών. Ούτοι με τήν σειράν των 
έξεδίωξαν τούς περί τήν Άρνην Βοιωτούς, οί όποιοι μετηνάστευσαν εις τήν Βοιωτίαν 
(Θουκ. I 12). Όταν λοιπόν λέγωμεν ότι ένια Θεσσαλικά φύ?ια ήσαν Ηπειρωτικά, διατί 
νά μή εΐπωμεν ότι ταϋτα ύπήγοντο υπό τό μεγάλον φΰλον τών Θεσπρωτών, ώς π.χ. 
οί Κασσωπαΐοι καί οί Κεστρΐνοι, δεδομένου μάλιστα ότι ή άποψις αύτη στηρίζεται 
έπί πληροφοριών Θεσσαλών ιστορικών τοϋ 3ου π. X. αί. Έάν μόνον οί Θεσπρωτοί 
μνημονεύωνται εις τά ομηρικά έπη, τούτο δεν είναι σοβαρός λόγος, διά νά άγνοήσω- 
μεν τήν παράδοσιν τοϋ 3ου π. X. αί. καί ιδία τήν ανωτέρω μαρτυρίαν τοϋ Ηροδότου.

Άλλ’, ώς ειπομεν, ή άπσψις αυτή δεν έχει τόσην σημασίαν διά τήν παρούσαν 
έρευναν, όσον ή διαπίστωσις ότι έκ τών υπό τής έπιγραφής τοϋ Νεοπτολέμου μνημο
νευόμενων δέκα φύλων ούδέν είναι Μολοσσικόν, άλλα κατά τό πλεΐστον προϊστορικοί 
κάτοικοι τής ’Ηπείρου, Θεσπρωτοί — μέ τήν περιωρισμένην έννοιαν τών ιστορικών χρό

1 Τοΰτο όρθώς διείδεν ό Μ. SakEELARIou, La Mi- 3 Πρβλ. τά σχετικά λήμματα παρά ΣΤΕΦΑΝΩ,.
gration, σ. 264. 4 ’Εν λέξει Φίλιπποι.

2 Έν λέξει. 5 Studien, σ. 48 κ.έξ.
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νων—, Χάονες, Παραυαΐοι, δυτικοί Μακεδόνες (Όρέσται), Θεσσαλοί (Τυμφαΐοι, Αΐθι- 
κες) κα'ι ενδεχομένως Άθαμανες (Άρκτάνες).

Τό συμπέρασμα είναι ενδιαφέρον, διότι διαπιστοΰται δτι οί κυρίως Μολοσσο! 
περιωρίζοντο έκεΐθεν τής Πίνδου κα'ι μέχρι περίπου τής Δωδώνης, ένφ έπΐ τής Άν. Πίν
δου καί τής Δ. Έστιαιώτιδος κατώκουν κατά τό πλεΐστον μή Μολοσσικά φϋλα, οί Θεσ- 
σαλοί τοΰ Ηροδότου. Είναι διά τοΰτο δύσκολον νά δεχθώμεν μετά τοΰ Treidler 
διείσδυσιν των έξ ’Ηπείρου Μολοσσών μέχρι τής ’Αν. Θεσσαλίας1. Είναι αληθές, ότι ό 
ιστορικός Ευποδις αναφέρει ότι οί Μολοσσοί ήσαν γείτονες τών Άμΰρων παρά την 
Βοιβηίδα1 2, άλλ’ ενταύθα θά πρέπη νά έννοήσωμεν κλάδον Μο?ιθσσικόν, ευρισκόμενον 
αρχαιότατα εις την Δ. Μακεδονίαν, ό όποιος κατά τάς μετακινήσεις τών ΒΔ. φύλων 
προς νότον ήναγκάσθη νά μετατοπισθή έκ Δ. Μακεδονίας προς Θεσσαλίαν3. Ό 
Ηροδοτος επίσης (I 46) όμιλε! περί τής συμμετοχής καί τών Μολοσσών εις τον ’Ιω
νικόν άποικισμόν. Διά τούς Μολοσσούς τής μεσογαίας Ηπείρου τούτο δεν γίνεται ευ
κόλως κατανοητόν. Ό καθηγητής Σακελλαριου διαπιστώνει ότι τά είς την ’Ιωνίαν έγκα- 
τασταθέντα Μολοσσικά στοιχεία πρέπει νά είχον αφετηρίαν την Αττικήν περί την Κω- 
παΐδα4. Έν πάντως είναι βέβαιον, ότι οί Ήπειρώται Μολοσσοί δεν έξετείνοντο έκεΐ- 
θεν τής Πίνδου, διότι αί προφυλακαί των επί τής Έστιαιώτιδος ήσαν φύλα προ - 
μολοσσικά, τά οποία όμως είχον υποταγή είς εκείνους. Ή παράδοσις όμιλεϊ περί προ- 
γενεστέρας επιρροής τών ταγών τών Φερών επί τμήματος τής ’Ηπείρου5 καί ούχί αντι
θέτους, περί κυριαρχίας τών Μο?ιοσσών επί τής Θεσσαλίας. Είναι φυσικόν όμως, ότι τά 
όμορα φύλα τής Έστιαιώτιδος, τούς Άρκτάνας, τούς Τριπολισσίους, τούς Κε?ιαίθους, 
τούς Πείαλας, τούς Γενοαίους, διεξεδίκουν άλλοτε οί ταγοί τής Θεσσαλίας καί άλλοτε 
οί Αίακίδαι τής Ηπείρου.

Έν συμπεράσματι λοιπόν δυνάμεθα νά συνοψίσωμεν τάς παρατηρήσεις μας ώς 
εξής. Προ τής συντάξεως τοΰ ψηφίσματος (370 π. X. περίπου) καί κατά πάσαν πιθανό
τητα κατά τούς χρόνους τοΰ Άλκέτα (περίπου 385-370 π. X.) οί Μολοσσοί ειχον επι
κρατήσει επί τοΰ πλείστου μέρους τής Ηπείρου, εκτός τής Άθαμανίας, Άτιντανίας, 
βορ. ΓΙαραυαίας καί βορ. Χαονίας. Αί ανωτέρω περιοχαί δεν ήσαν Μο?ωσσικαί, άλλά κα- 
τωκοΰντο υπό άρχαιοτέρων Ηπειρωτικών φύλων (προϊστορικών), κυρίως δε Θεσπρω- 
τών, υπό τούς οποίους ενδεχομένως ύπήγοντο καί οί Παραυαΐοι, οί Χάονες καί τά 
περί την Δ. Έστιαιώτιδα Θεσσαλικά φϋλα. Τά τελευταία ταΰτα (ΙΙείαλες, Γενοαΐοι) 
είχον υποταγή είς τούς Μολοσσούς πολύ ένωρίτερον καί ενεκα τούτου έθεωρήθησαν 
υπό τής παραδόσεως ακραιφνείς Μολοσσοί. Είς τούτο συνετέλεσε καί τό γεγονός, ότι 
ταΰτα, κατοικοΰντα την μεταξύ τής Φθίης καί τής έδρας τών Μολοσσών περιοχήν 
(Δ. Εστιαιώτιδα), έπρομήθευσαν είς τούς νέους κυριάρχους τούς εύγενεΐς τίτλους περί 
τής καταγωγής των έκ τοΰ Άχιλλέως, μέσοι τοΰ Νεοπτολέμου καί τής ’Ανδρομάχης

1 Archiv, έ.ά. σ. 104 κ.έξ. Παρομοίαν Οέσιν περί τής 
έξ Άν. πρός Δ. μετακινήσεως φύλων τής Θεσσαλίας 
διατυπώνει και ή Ρ. Phiuppson, έ ά· σ. 38 κ.έξ.

2 ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ ν.ίανθοι... Εϋπολις δε Άμνρους 

αντους λέγει, πλησιόχωρους τής Μολοτζίας.
3 Διά τών οδών 6, 7, 9, Ν. L,. Hammond, έ.ά.

σ. 142, είκ. 7, ίδέ καί Ρ. Phii.ippson, έ.ά. σ. 21 - 22.

4 La Migration, σ. 59 κ.έξ., 490, 492, 485, 486, 487, 
488, πρβλ. καί πίν. σ. 300.

5 ΕΥΡΙΠ. Άλκηστις, στ- 594, πρβλ. καί ΞΕΝΟΦ. 'Ελ
ληνικά VI 1, 7, σχετικώς καί ΑΕ 1956, σ. 151.
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και έ'νεκα τούτου είσήλθον ενωρίς είς το μυθολογικόν γενεαλογικόν δένδρον των Μο- 
λοσσών. Είναι εΰνόητον, δτι τα μεθόρια Θεσσαλικά φύλα ήμφεσβητοϋντο συνήθως υπό 
των ταγών των Φερών, των οποίων ένίοτε ή επιρροή έφθανε κα'ι έκεΐθεν τής Πίνδου.

Αί ριζικαί μεταρρυθμίσεις τοϋ βασιλέως Θαρΰπου συνετέλεσαν είς τήν γοργήν 
αΰξησιν τής στρατιωτικής καί οικονομικής δυνάμεως των Μολοσσών μέχρι των αρχών 
τοϋ 4ου π. X. αί. Έξουσιάζοντες ήδη οί Μολοσσοί επί τμήματος τής Δ. Έστιαιώτιδος, 
έπεξέτειναν τήν έπιρροήν των κατά τούς χρόνους τοϋ Άλκέτα (385-370 π.Χ.) ή καί 
•ολίγον πρότερον καί επί τής Ορεστίδος, τών Έθνεστών, τής Τριφυλίας, τής Κεστρίνης, 
τής Θεσπρωτίας καί τής Κασσωπαίας, συμπήξαντες είδος Κοινού τών Μο?ιοσσών1. Είς 
τούτο ειχον δικαίωμα συμμετοχής δι’ ενιαυσίων αρχόντων, τών δαμιοργών ή τών 
συναρχόντων, τού προστάτου καί τού γραμματέως, τά είς τήν έπιρροήν ή υπό τήν κυ
ριαρχίαν τών Μολοσσών υπαγόμενα φύλα. Εννοείται ότι ή ανώτατη έποπτεία τού 
Κοινού εύρίσκετο είς χεΐρας τών κυριάρχων Μολοσσών, διά τοϋ βασιλέως των καί τής 
εκκλησίας τοϋ δήμου. Τούτο εξηγεί άναμψισβητήτως τον υπό τοϋ Θεσσαλοϋ Πολυδά- 
μαντος διά τον Α?ικέτα άποδοθέντα χαρακτηρισμόν, ύπαρχος έν zfj Ήπείρω (Ξενοφ. 
Έλλ. VI 1, 7). Οί Μολοσσοί, οί όποιοι υπό τήν έπίδρασιν τής "Αθηναϊκής δημοκρατίας 
ειχον ήδη εισαγάγει διά τοϋ βασιλέως των Θαρύπου δημοκρατικούς θεσμούς, παρεχώ- 
ρησαν έκ πολιτικής σκοπιμότητος πολιτικά δικαιώματα είς τά υπό τήν έπιρροήν των 
«λλότρια φύλα, δηλαδή ϊσην συμμετοχήν είς τά κοινά.

Είς τήν έπιγραφήν τοϋ Νεοπτολέμου, ώς επίσης καί είς τήν έτέραν τών συναρ
χόντων, οί άρχοντες δεν δηλοϋνται διά τοϋ έθνικοϋ τού μεγάλου φύλου, είς τό όποιον 
ύπήγοντο (Αϊθικες, Τυμφαΐοι, Παρωραΐοι, Χάονες, Θεσπρωτοί, Κασσωπαΐοι), άλλά διά 
τοϋ ονόματος τού μικροτέρου φύλου, κλάδου τοϋ μεγαλυτέρου (Πείαλες, Κέλαιθοι, 
Γενοαΐοι, Τριφύλαι κλπ.). Διά τά έθνικά ονόματα όμως, Παρωραΐοι, Όμφαλες, ”Αμυ- 
μνοι, γεννάται, ώς εϊδομεν, αμφιβολία έάν συμβαίνη τό αυτό ή εάν πρόκεινται μάλλον 
nomina alternativa, ταυτόσημα προς τά Παραυαΐοι, Κεστρινοί, Κασσωπαΐοι. Είναι 
χαρακτηριστικόν, ότι, ένώ τό όνομα Κεστρίνη μαρτυρεΐται ήδη τον 5ον π.Χ. αί.

1 Είναι αληθές δτι είς τήν επιγραφήν δεν μνημο
νεύεται όνομαστικώς Κοινόν τών Μολοσσών (Ρ. L^VfiQDR, 
REG έ.ά. σ. 496), άλλ’ ή ΰπαρξίς του πρέπει νά θεω- 
ρηθή ασφαλής ένεκα τής συμμετοχής είς τά κοινά τών 
10 μή Μολοσσικών φύλων, εκπροσωπούμενων ΰπό ισα
ρίθμων δαμιοργών. Τό Κοινόν τών Άκαρνάνων, τό 
όποιον υποτίθεται δτι έχρησίμευσεν ώς πρότυπον είς τό 
Κοινόν τών Μολοσσών, άναφέρεται ήδη τό 389 π.Χ. 
(Ξεν. Έλλην. VI 6, 14), πιθανώς δέ είχε συσταθή ένω- 
ρΐτερον, μετά τήν κατάληψιν τών Οίνιαδών (424 π.Χ.), 
G. Kxaffbnbach, IG IX, I, 2, σ. XIV. Οί χρόνοι 370- 
368 π.Χ., είς τούς όποιους χρονολογείται ή επιγραφή τής 
Δωδώνης, αποτελούν επομένως διά τό Κοινόν τών Μο
λοσσών τόν terminus ante quem. Ό Beuoch, Griech. 
Gescb. Ill, 2, σ 178, θεωρεί δτι τούτο είχεν ήδη δια- 
μορφωθή επί βασιλέως Θαρύπα (ΠΛΟΥΤ. ΙΙύρρ. 1, Just. 

XVII 3, 12), ομοίως ό Η. Treidlbr, Epirus, σ. 14, 
επιφυλακτικός δμως βραδύτερον, Archiv, έ.ά. σ. 121,

ομοίως ό Ρ. LSvequb, έ.ά., σ. 497 - 8. Ό Θαρύπας 
τό 429, ών είσέτι παΐς (ΘΟΥΚ. 1180,6), έπετροπεύετο 
ΰπό τοϋ ήγεμόνος τών Άτιντάνων Σαβυλίνθου. Μετ’ 
ολίγον, άγνωστον πότε ακριβώς, καταφεύγει είς ’Αθή
νας, ένθα αποκτά δικαιώματα ’Αθηναίου πολίτου 
(Syll.s, 228). Είναι άγνωστος επίσης ό χρόνος τής επα
νόδου καί τής άναρρήσεώς του είς τόν θρόνον τής Μο- 
λοσσίας. Πιστεύω δτι τούτο έγένετο κατά τό έτος 
424/23 ή 423/422 π.Χ. (Σχετικώς είς τούς γενεαλογικούς 
μύθους.) Δεδομένης τής φιλίας (καί συμμαχίας) μετά 
τών ’Αθηνών, τής πολιτικής καί εκπολιτιστικής επιρ
ροής τών τελευταίων τούτων επί τών Μολοσσών 
Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ’Αφιέρωμα είς τήν "Ηπειρον, σ. 55-56 
καί σημ· 1, θεωρώ ώς πιθανήν τήν σύστασιν τού πρώ
του έν Ήπειρο) Κοινού τών Μολοσσών τήν περίοδον 
423-404 π.Χ. (Θαρύπας) ώς ασφαλή δέ τούς χρόνους 
τής βασιλείας τοϋ Άλκέτα, μετά τήν επάνοδόν του έκ 
τής εξορίας (385-370 π.Χ.).
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(Θουκ. I 46, 4), είς τάς ’Ηπειρωτικός έπιγραφάς οι Κεστρινοι μνημονεύονται άπαξ μό
νον και μάλιστα μεταγενεστέρως\ κατά τούς χρόνους τής Δημοκρατίας (232- 167 π.Χ.), 
εν άντιθέσει προς τό εθνικόν ’Όμφαλες, άναφερόμενον είς εξ έπιγραφάς, άνερχομέ- 
νας μέχρι τοΰ α' ήμίσεος τοϋ 4ου π. X. αί.1 2.

Οι Παραυαΐοι μάς είναι γνωστοί μόνον έκ τής αρχαίας γραπτής παραδόσεως, 
ένω τό αντίστοιχον όνομα, Παρωραΐοι, είναι λίαν σύνηθες είς έπιγραφάς έκ Δωδώ
νης3. Τέλος οί Κασσωπαϊοι μνημονεύονται άπαξ μόνον είς έπιγραφήν έκ Ραδο- 
τοβίου (αρχαία Πασσαρών) τών χρόνων τής Δημοκρατίας έπίσης4, ένω οί Άμύμνο- 
νες τετράκις είς έπιγραφάς τής Δωδώνης5. Ή έπιγραφή 1346 είναι ιδιαιτέρως αξιο
μνημόνευτος6, διότι είς ταύτην παρά τον προστάτην τών Μολοσσών Όνόπερνον άνα- 
φέρεται καί αρχών (προστάτης;) Άμύμνων.

Όθεν ή ανωτέρω έκτεθεΐσα άποψις, ότι οί Παρωραΐοι — Παραυαΐοι7, οί Όμφα- 
λες= Κεστρινοι, οί Άμύμνονες = Κασσωπαϊοι, ένισχΰεται καί έκ τών έπιγραφικών τού
των μαρτυριών. Ή περίπτωσις δεν είναι μοναδική. Ή Κερκυραϊκή αποικία Έπίδαμνος 
έκαλεΐτο έπιχωρίως καί Δυρράχιον8, ή δέ Έφύρη, μνημονευόμενη υπό τοϋ Ομηρου, 

τοΰ Πίνδαρου, τοϋ Ηροδοτου καί τοϋ Θουκυδιδου, έκαλεΐτο καί Κίχυρος, πιθανώτατα 
όνομα τοπικόν9. Άμφότερα όμως τά ονόματα, Έπίδαμνος καί Έφύρη, ύπεχώρησαν 
συν τω χρόνω προ τών έπιχωρίων καί έλησμονήθησαν έντελώς (1 π.Χ.-1 μ.Χ. αί.)10. 
Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ότι τά φύλα, γενικώτερον γνωστά υπό τά ονόματα Πα- 
ραυαΐοι, Κεστρινοι, Κασσωπαϊοι, έκαλοϋντο έπιχωρίως Παρωραΐοι, Όμφαλες, Άμύ- 
μνονες. "Ενεκα τούτου ταύτα μέν βεβαιοϋνται έπιγραφικώς έπανειλημμένως, ενώ έκεΐνα 
μάς διεσώθησαν κυρίως φιλολογικώς, σπανίως δέ έξ επιγραφών τών χρόνων τής ’Ηπει
ρωτικής Δημοκρατίας.

Διά τούς ανωτέρω λόγους αποβαίνει δυσχερεστάτη ή συμπλήρωσις τών 14 φύλων 
τοϋ Θεοπόμπου έπί τή βάσει τών 11 γνωστών φύλων, τών παραδιδομένων υπό τοϋ 
Στράβωνος (VII 326). Οί νεώτεροι έρευνηταί προσεπάθησαν ματαίως νά καθορίσουν 
τά λοιπά τρία φύλα11, έκλέγοντες κατ’ εικασίαν έκ τών κατά πολύ περισσοτέρων εις 
αριθμόν γνωστών ήδη φύλων12. Ή παρούσα όμως έρευνα κατέδειξεν, έλπίζω, τάς δυσχε-

1 Ήπ. Χρον., έ ά. σ. 248, 3.
2 1334 - 1335, 1347, Ήπ. Χρον., σ. 245, 1, ΑΕ 1956, 

‘Ελληνικά ε.ά. σ. 248.
3 1350, 1355, 'Ελληνικά ε.ά. Syll.s 442.
4 Ήπ. Χρ. ε.ά. σ. 264. Ή έπί τών νομισμάτων τής 

Κασσώπης έπιγραφή Καοοωπαίων ήτο επιβεβλημένη 
διά λόγους νομισματικής κυκλοφορίας. Δυνατόν έπί
σης τό ονομα νά σχετίζηται μέ τήν πόλιν Κασσώπην, 
καθ’ δν τρόπον καί τά νομίσματα τής ’Ελαίας, καί οΰχί 
πρός τό έθνικόν (Κασσωπαϊοι).

5 1346, 1352, ΑΕ 1956, Ελληνικά ε.ά. ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ 
παρά ΣΤΡΑΒ. VII 326.

6 Περί ταύτης Μ. Niesson, Studien, σ. 62-63 (’Αλέ
ξανδρος Β'ή καί άρχαιότερον), Ρ. Fraser, JHS 74,1954,
σ. 57 (πρό τοϋ 330 π.Χ.), Ρ. Franks, Epirus, σ. 55 κ.έξ.
καί πίν. Ια (ολίγον πρό τών χρόνων τής Δημοκρατίας,
περί τά μέσα τοϋ 3ου π.Χ. αϊ.).

7 Είς τάς έπιγραφάς 1350, 1355 καί τών συναρχόν- 
των, ‘Ελληνικά ε.ά. Πάρωροι.

8 R. Mack, ε.ά. σ. 36 κ.έξ., αυτόθι καί ή παλαιοτέρα 
βιβλιογραφία.

9 Ομ. Όδύσσ. ι 259, ΠΙΝΑ. Νεμ. VII 37-38, ΘΟΥΚ. 
I 46, Στραβ. VII 324, 328, VIII 338, IX 444, 
ΑΠΟΛΛ. II 7, 6, ΠΑΥΣ. I 17, 4. IX 36, 3. ’Εσχάτως 
έβεβαιώθη ή ταύτισις τής πόλεως πρός τά ερείπια τοϋ 
Ξυλοκάστρου παρά τό Μεσοπόταμον-Φαναρίου, Α. Ορ- 
ΛΑΝΔΟΣ (Σ. Ί. Δάκαρης), Τό "Έργον τής Άρχ. 'Εται
ρείας 1958, σ· 95 κ.έξ.

10 Σ. I. Δακαρης, άρθρον Μεγ. Έλλ. ’Εγκυκλ. έν λ. 
(συμπλήρωμα), R. Mack, έ.ά·

11 Ίδέ διαφόρους γνώμος παρά PI. Trf.idlKR, 
Archiv έ'.ά. σ. 121 - 122.

12 Κατάλογον τών φύλων ίδέ παρά Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗι, 
'Ελληνικά ε.ά.,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:40 EEST - 18.237.180.167



AE 1957 Συμβολή εις τήν τοπογραφίαν της αρχαίας 'Ηπείρου 111

ρείας- διότι πολλά των φΰλων τούτων υπήρξαν κλάδοι μεγα?τυτέρων. Δεδομένου δέ ότι 
μερικά των Ηπειρωτικών φΰλων έ'φερον διπλοΰν εθνικόν (Κεστρΐνοι - Όμφαλες, Πα- 
ραυαϊοι- Παρωραΐοι κλπ.), άλλα ήλλαξαν όνομα ή καί. έξέλιπον μέχρι των χρόνων τοϋ 
Στράβωνος (π.χ. οί Αιθικες), αί δυσχέρειαι καθίστανται ανυπέρβλητοι. ’Ίσως εις τά 11 
φύλα τοΰ Στράβωνος θά ήδυνάμεθα νά προσθέσωμεν τούς Κεστρινούς, τούς Τριψΰλας 
κα'ι τούς Έθνέστας, αλλά τούτο είναι απλή ύπόθεσις \

Ποια ιστορική αιτία ΰποκρΰπτεται εις τάς μεταβολάς αύτάς δεν δυνάμεθα νά γνω- 
ρίζωμεν. ’Ίσως αύται οφείλονται εις τήν άφΰπνισιν τοϋ εθνικού αισθήματος κατά τούς 
χρόνους τοϋ Κοινού των Άπειρωτάν (232- 167 π.Χ.)1 2. Τό γεγονός, ότι κέντρον τοϋ 
Ηπειρωτικού Κοινού κατά τούς χρόνους τής Δημοκρατίας ύπήρξεν, αντί τής Δωδώνης 

ή τής Άμβρακίας ή τής Πασσαρώνος, ή Φοινίκη, συνηγορεί υπέρ τής άπόι[)εως ταΰτης, 
ώς επίσης και ή έπικράτησις των εγχωρίων ονομάτων (Κίχυρος, Δυρράχιον) έναντι των 
ξένων, Έφύρη, Έπίδαμνος, όφειλομένων εις άποίκους.

Έν κατακλεΐδι όλίγας λέξεις καί περί τής μνημονευθείσης επιγραφής τών συναρ- 
χόντων (Ελληνικά 1957, σ. 247 κ.έξ.). Είναι άσφα?ιώς άρχαιοτέρα τών περί τό 
330 π. X. χρόνων, ώς άναφέρουσα τήν ΰπαρξιν τοϋ Κοινού τών Μολοσσών, τό όποιον 
διεδέχθη μετά τον θάνατον έν Ιταλία τοϋ Μολοσσοϋ βασιλέως ’Αλεξάνδρου Α' 
(331/30 π.Χ.) ή Συμμαχία Άπειρωτάν3. Ή μορφή τών γραμμάτων, όμοία ή σχεδόν 
όμοια προς τήν στήλην τών δαμιοργών, μαρτυρεί σύγχρονον ή κατά τι νεωτέραν χρο- 
νολόγησιν, ούχί μεγαλυτέραν τής τριακονταετίας4. Τούτο θά ένισχυθή κατωτέρω καί 
έξ εξωτερικών λόγων.

Αί δύο έπιγραφαί παρουσιάζουν μερικάς διαφοράς τόσον εις τήν διάρΟρωσιν τοϋ 
■ψηφίσματος όσον καί είς τό είδος καί τον αριθμόν τών αρχόντων. Εις τό έν λόγφ ψή
φισμα τό τιμώμενον πρόσωπον άναφέρεται μετά τον προστάτην5 καί τούς συνάρχον- 
τας, είς δέ τήν στήλην τών δαμιοργών τό πρόσωπον προηγείται. Άφ’ ετέρου είς τό 
πρώτον άναφέρονται συνάρχοντες δεκαπέντε τον αριθμόν, έκπροσωποϋντες μετά τοϋ 
Τριπολίτου γραμματέως 13 έν όλω φύλα τού Κοινού, είς δέ τό δεύτερον δέκα δαμιορ- 
γοί, προερχόμενοι μετά τοϋ προστάτου καί τοϋ γραμματέως έκ δέκα φύλων. Είς τό ψή
φισμα τών συναρχόντων δέν συμμετέχουν οί Πεία?ιες τής Δ. Έστιαιώτιδος καί οί 
Όνόπερνοι τής Θεσπρωτίας, άντιθέτως δέ περιλαμβάνονται είς αυτό άρχοντες έξ ετέ
ρων πέντε φύλων, τών Όπούων, τών Ορεστών, τών Θιαίων, τών Φυλατών καί τών 
Παρωρών.

Ή διαφορά είς τήν διάταξιν τών αρχόντων δέν έπιτρέπει χρονολογικήν διάκρισιν.

1 ’Ήτοι Μολοσσοί, Άμφίλοχοι, ’Αλαμάνες, Αΐθικες, 
Τυμφαΐοι, Όρέσται, Έθνέσται, Παρωραΐοι η Παραυαΐοι, 
Τριφϋλαι, Άτιντάνες, Χάονες, Κεστρινοί, Θεσπρωτοί, 
Κασσωπαϊοι.

2 Κατά τούς χρόνους τής Δημοκρατίας (232-167 π.Χ.)
οί Μολοσσοί έξηκολούθη σαν πάντως διατηροΰντες
υπεροχήν έναντι τών λοιπών φύλων τοΰ Κοινοϋ τών
Άπειρωτάν, Ρ. Franke, Epirus, σ. 45, ύποσ. 199,

ό αυτός, AM 71, 1956, σ. 62.

3 Τήν έναρξιν ταύτης θέτει όριστικώς ό Ρ. Franks, 
Epirus, σ. 30 κ.έξ., κατά τά έτη 329/8 καί 326/5.

4 Άς σημειωθή καί ή διά τοΰ Ο αντί Ω γραφή τής 
γενικής, γραμματέος, είς άμφοτέρας τάς έπιγραφάς.

5 Είς τήν επιγραφήν δέν σιόζεται τό όνομα τοΰ βα- 
σιλέως.
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Γεννάται όμως τό ζήτημα, μήπως ή παραλέεις των Πειάλων κα! τών Όνοπέρνων 
ή ή προσθήκη τών πέντε νέων φύλων εις την έπιγραφήν τών συναρχόντων υποθέτουν 
μεταβολήν ιστορικήν. Ώς προς μέν την απουσίαν τών Πειάλων κα! τών Όνοπέρνων 
έκ τοΰ ψηφίσματος ή άπάντησις είναι αρνητική, διότι τό γεγονός, ότι εκ τής περιοχής 
τής ανατολικής Πίνδου συμμετέχουν άρχοντες έκ τών λοιπών φύλων ( Εθνέσται, Όρέ- 
σται, Γενοαίοι, Κέλαιθοι, Τριπολίται, ’Αρκτάνες), αποκλείει την ύπόθεσιν περ! άποσχί- 
σεως τών Πειάλων, οί όποιοι μάλιστα από παλαιών χρόνων ειχον ύπαχθή υπό τούς 
Μολοσσούς (άνωτ. σ. 106, 108). Άφ’ ετέρου είς την θέσιν τών Όνοπέρνων εμφανί
ζονται οί Θιαΐοι, Θεσπρωτο! κα! ούτοι, συμφώνως προς την έπιγραφήν 1351.

Τών Όπούων1 κα! τών Φυλατών άτυχώς δεν γνωρίζομεν τήν ακριβή θέσιν έν 
Ήπείρω ούτε έχομεν περ! αύτών άλλας πληροφορίας. Διά τούς Παρωρούς - Παρω
ραίους διετυπώσαμεν τήν παλαιοτέραν άποψιν τοΰ Mack ότι είναι οί αυτό! προς τούς 
Παραυαίους (άνωτ. σ. 103, 110). Περ! τής Παραυαίας γνωρίζομεν ότι τό 294 π. X. 
παρεχωρήθη μετά τής Τυμφαίας είς τον Πύρρον ένεκα τής ύποστηρίξεως, τήν οποίαν 
παρέσχεν ούτος είς τον ’Αλέξανδρον τής Μακεδονίας1 2. Έν τοιαύτη περιπτώσει προ
ηγουμένως ύπήγετο είς τήν Μακεδονίαν, είς τήν οποίαν προσηρτήθη τό 344 π. X. υπό 
τοΰ Φιλίππου Β' τοΰ Μακεδόνος3. Επομένως, έφ’ όσον θεωρηθή βέβαιον ότι οί 
Πάρωρο!-Παρωραιοι τής έπιγραφής είναι οί αύτοί προς τούς Παραυαίους, τό ψή
φισμα τών συναρχόντων, ώς περιλαμβάνον κα! τούτους είς τό Κοινόν τών Μολοσσών,. 
πρέπει νά θεωρηθή άρχαιότερον τοΰ 344 π.Χ. Είναι όμως άγνωστον έάν ή έμφά- 
νισις είς τό ψήφισμα τών Παρωραίων ύποθέτη νεωτερισμόν είς τήν κατάστασιν τοΰ 
Ήπειρωτικοΰ Κοινοΰ.

Περ! τών Ορεστών έπίσης γνωρίζομεν4 ότι ύπήγοντο ασφαλώς προ τών χρόνων 
τοΰ ψηφίσματος τών δαμιοργών (370/68 π.Χ.) κα! τών συναρχόντων είς τήν Ήπειρον. 
Συμφώνως προς τήν μαρτυρίαν τοΰ Θουκυδιδου (II 80) τό φΰλον τοΰτο συνεδέετο 
μετά τών Μολοσσών και τών Παραυαίων είς τήν έκστρατείαν κατά τής ’Ακαρνανίας 
(429 π.Χ.), ό δε υπό τοΰ Εκαταιου χαρακτηρισμός τών Όρεστών ώς Μολοσσών 
(Άπόσπ. 107)5, ήτοι είς περίοδον παλαιοτέραν τής Μολοσσικής κυριαρχίας, είναι σύμφω
νος προς τήν αλλαχού έκτεθεΐσαν άποψιν ότι πρόκειται περ! κλάδου Μακεδονικού, έκ 
τοΰ οποίου προέρχονται κα! οί Μολοσσοί τής ’Ηπείρου, παραμείναντος είς τήν άρχαίαν 
κοιτίδα του κα! μετά τούς χρόνους τής είσβο?ιής6. Κατά τούς χρόνους τοΰ Φιλίππου Β' 
κα! τοΰ Μ. Αλεξάνδρου προσηρτήθησαν, φαίνεται, οί Όρέσται είς τήν Μακεδονίαν, διότι 
άφ’ένός μέν άπετέλουν μίαν τών έξ τάξεων τοΰ στρατού τοΰ ’Αλεξάνδρου είς τά’Άρβηλα

1 GDI 1349, 1362 (Όπ[οϋος] η 'Οπ[λαΐνος]). "Η σχέ- 
σις τούτων πρός τήν Έπουΐαν, την νυν Άμβρακίαν 
(ΣΤΕΦ. BYE.), απίθανος.

2 Μ. Nilsson, Studien, σ. 56, R. Mack, σ. 102 κ.έξ.
καί 214. D. Kienast, ε.ά., Ρ. REvEguB, Pyrrhos,
σ. 184-186 και 198. Ό Beloch, Griech. Gesch. IV. 2,
σ. 379, πιστεύει ότι ή Παραυαία καί ή Τυμφαία περι-
ήλθον καί πάλιν είς τήν Μακεδονίαν μετά τόν θάνατον 
τοΰ Πύρρου, διότι έν εναντία περιπτώσει ή κατάκτησις

τής Άτιντανίας ύπό τοΰ Φιλίππου Ε' (205π.Χ.)δέν θά 
είχε σημασίαν (πρβλ. καί Mack, ε.ά. σ. 105).

3 R. Mack, σ. 105 καί 214.
4 Άνωτ. σ. 101 ΰποσ. 2.
5 D. S. Robertson, Class. Rev. 37, 1923, σ. 59-60, 

J. Schmidt, ε.ά. στ. 961-62, C. Βοττιν, ε.ά. σ. 62.

6 Η. Treidler, Archiv, ε.ά. σ. 97, Ε. Kirsten,. 
παρά A. Philippson, ε.ά. σ. 216, Σ. I. Δακαρης, 
ΠΑΕ 1952, σ. 381.
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(Διοδ. Σικ. XVII 57, 3)1, άφ’ ετέρου δέ, ώς παρετήρησεν ό Mack (άνωτ. σ. 112), ή κατά 
τό 344 π.Χ. προσάρτησις τής Παραυαίας καί τής Άτιντανίας είς την Μακεδονίαν υπό 
τοΰ Φιλίππου δεν θά ήτο δυνατή άνευ τής Όρεστίδος. Κατά τούς χρόνους τοΰ Πύρρου 
ύπήχθη καί πάλιν είς την Ήπειρον μετά τής Παραυαίας2. Τό γεγονός, ότι είς τό ψή
φισμα των δαμιοργών άναφέρεται καί αρχών Έθνέστης, υποθέτει ότι καί οί Όρέσται, 
εγγύτερον τής ’Ηπείρου ευρισκόμενοι, ύπήγοντο επίσης είς τό Κοινόν.

Οθεν ή επιγραφή τών συναρχόντων πρέπει νά είναι παλαιοτέρα τοΰ έτους 
344 π.Χ., ότε ή Παραυαία, ή Όρεστίς καί ή Τυμφαία ύπήχθησαν είς τήν Μακεδο
νίαν, σύγχρονος δέ ή κατά τι νεωτέρα τής επιγραφής τών δαμιοργών. Δυνάμεθα επομέ
νως νά χρονολογήσωμεν ταύτην είς τήν περίοδον 370-344 π.Χ. Έξ άλλου επιτρέπεται 
τό συμπέρασμα, ότι, με έξαίρεσιν ίσως τήν Παρωραίαν (Παραυαίαν), ούδεμία άλλη ιστο
ρική μεταβολή είναι δυνατόν νά ύποτεθή έκ τής έμφανίσεως τών πέντε νέων φύλων είς 
τήν επιγραφήν καί έκ τής απουσίας από τοΰ Κοινοΰ τών αρχόντων Πιέλου καί Όνοπέρ- 
νου. Πρόκειται περί κανονικής εναλλαγής τών ενιαυσίων αρχών, λαμβανομένων άλλοτε 
μεν έκ τούτων τών φύλων, άλλοτε δέ έξ ετέρων, διότι τά είς τό Κοινόν συντελοΰντα 
φΰλα ΰπερέβαινον τον έκάστοτε άπαιτούμενον αριθμόν ενιαυσίων αρχόντων.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ

1 J. Schmidt,REέ ά. στ. 962, R. Mack, ε.ά. σ. 113κ.έξ., 
Η. Bkrve, Das Alexanderreich 1,1926, σ· 114 καί 115.

2 Περί τής περαιτέρω ιστορίας J. Schmidt, ε.ά. 
στ. 964, R. Mack, ε.ά. σ. 120.
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