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Πρόλογος

Στις 8 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια τελετή του Α΄ Διεθνούς Ιστορικού και
Αρχαιολογικού Συνεδρίου για τη Θεσπρωτία. Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Επιστημο-
νικής Επιτροπής, 64 ερευνητές παρουσίασαν και συζήτησαν 54 ανακοινώσεις, επιτυγχάνοντας να
αναδείξουν πολλαπλές όψεις της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στη Θεσπρωτία σε
ένα ευρύτατο χρονικό πλαίσιο. Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώνεται με την έκδοση των Πρακτικών
σε δύο τόμους. Ο τίτλος της έκδοσης, Θεσπρωτία Ι, εκφράζει την προσδοκία μας το συνέδριο αυτό
να είναι το πρώτο μιας σειράς παρόμοιων για την περιοχή στο μέλλον. 

Στη μεθοδολογία οργάνωσης των τόμων και κατανομής του επιστημονικού υλικού επιλέχθηκε
να παρουσιαστούν οι εργασίες με βάση τη χρονική αλληλουχία των θεμάτων στα οποία αναφέρον-
ται. Ο πρώτος τόμος εκτείνεται από την Παλαιολιθική εποχή έως και τους ύστερους Ρωμαϊκούς
χρόνους, ενώ ο δεύτερος εμβαθύνει σε θέματα από την Πρωτοβυζαντινή περίοδο μέχρι και τον 20ό
αιώνα. Επιχειρήθηκε να τηρηθεί στη σειρά δημοσίευσης των άρθρων η αντίστοιχη της παρουσία-
σης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου, με μικρές παρεκκλίσεις που προέκυψαν από τα
γραπτά κείμενα που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες, όπως και από την προσπάθεια να αναδειχθούν
επιμέρους θεματικές ενότητες. Δεν κρίθηκε σκόπιμο να δημοσιευτούν οι περιλήψεις των ερευνητών
που συμμετείχαν στο συνέδριο αλλά δεν κατέθεσαν την εργασία τους, με εξαίρεση μόνο αυτές στις
οποίες παραπέμπουν οι συμμετέχοντες συγγραφείς. Επίσης, υιοθετήσαμε ομοιογενή τρόπο παρα-
πομπών και συντομογραφιών, καθώς και σύνταξης της βιβλιογραφίας, αφήνοντας, ωστόσο, την
πρωτοβουλία στους συγγραφείς για λίγες επουσιώδεις διαφοροποιήσεις. 

Οι έγκριτοι ερευνητές, οι οποίοι κλήθηκαν να καταθέσουν τα πορίσματά τους σύμφωνα με τις
έρευνες που είχαν πραγματοποιήσει ή εξακολουθούν να πραγματοποιούν στη Θεσπρωτία, συνέ-
βαλαν με την επιστημονική τους πένα στην όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη παρουσίαση άγνωστων
εν πολλοίς τεκμηρίων της θεσπρωτικής γης. Ο ικανός αριθμός των εισηγήσεων, οι εμβριθείς και
συνθετικές εργασίες, που καλύπτουν πολλαπλά επιστημονικά πεδία, αποτελούν εχέγγυα επιτυχίας
των ανά χείρας τόμων. Τους ευχαριστούμε όλους για την ουσιαστική συμβολή τους στην υλοποίηση
αυτού του εγχειρήματος.

Επιθυμούμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσοι στάθηκαν αρρωγοί, με διά-
φορους τρόπους, σε αυτή την προσπάθεια. Στη Μητρόπολη Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου
και Πάργας, στην Ιερά Μονή Γηρομερίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, στους δήμους
Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών, στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας, στο Επιμελητήριο
Θεσπρωτίας και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου. Θερμές ευχαριστίες οφεί-
λουμε επιπλέον στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που έθεσε το συνέδριο υπό την αιγίδα του.

Τη διοργάνωση του συνεδρίου πλαισίωσαν, αναλαμβάνοντας μεγάλο βάρος, οι άξιοι αρχαι-
ολόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, μέλη της οργανωτικής επιτροπής, Κασσιανή Λά-
ζαρη, Αντωνία Τζωρτζάτου, Βασιλική Λάμπρου και Στέφανος Βασιλειάδης, τους οποίους ευχαρι-
στούμε και από τη θέση αυτή θερμά. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στα μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής για τις συμβουλές και τις υποδείξεις σε διάφορα θέματα, τόσο στη διοργάνωση του συ-
νεδρίου όσο και στην έκδοση των Πρακτικών του. Ευχαριστούμε, τέλος, την κ. Αθανασία Σοφού
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για την συνδρομή της στην εκδοτική επιμέλεια, και την ιστορικό-αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Θεσπρωτίας κ. Θεοδώρα Λάζου για την ανεκτίμηση οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη στη διε-
ξαγωγή του συνεδρίου και σε όλη τη διαδικασία προετοιμασίας της έκδοσης.

Όπως όλοι οι τοπικοί φορείς είχαν αγκαλιάσει και ενισχύσει οικονομικά τότε την οργάνωση του συ-
νεδρίου, με τον ίδιο ζήλο η Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδότησε την έκδοση των τόμων. Είναι πραγματικά
αξιέπαινη και καθοριστική η συμβολή της δια του περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, ο οποίος αν-
τιλαμβάνεται ότι η επένδυση στον πολιτισμό μας είναι το μέλλον του τόπου και η προβολή του είναι επι-
τακτική ανάγκη για την επιβίωσή μας. 

Θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτό το έργο σε δυο ανθρώπους του πνεύματος, που είχαν ιδιαίτερη σχέ-
ση με τη Θεσπρωτία. Ο πρώτος, ο Αντώνης Ζώης, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, γεννήθηκε
στον τόπο αυτό και εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ο δεύτερος, ο ακαδημαϊκός Παναγιώτης
Λ. Βοκοτόπουλος υπηρέτησε χρόνια ως επιμελητής βυζαντινών αρχαιοτήτων στην Ήπειρο. Οι επιστήμο-
νες αυτοί τιμήθηκαν κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου για το σύνολο του έργου τους. Η αφιέ-
ρωση των τόμων των πρακτικών σε αυτούς είναι οφειλόμενη πράξη ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης της
προσφοράς τους.

Ιωάννης Π. Χουλιαράς, Γεωργία Θ. Πλιάκου
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«…sed quis e portu potius Italico prodit ac de suillo
pecore expedit?» αναρωτιέται ένας εκ των συμμετε-
χόντων στη συζήτηση σχετικά με την κτηνοτροφία,
που ζωντανεύει στο δεύτερο βιβλίο του De re rustica
του Varro1. Το σκηνικό τοποθετείται σε μια γιορτινή
μέρα μετά από σπονδές και θυσίες2, μάλλον το 67 π.Χ.,
χρονιά που, όπως αναφέρεται, ο Varro εκινείτο μεταξύ
Δήλου και Σικελίας πολεμώντας κατά των πειρατών
στο πλευρό του Πομπηίου3, και, καθώς στην ομήγυρη
συμμετέχουν Ρωμαίοι που διέθεταν μεγάλα κοπάδια
στην Ήπειρο4, έχει θεωρηθεί ότι η συνομιλία εκτυλίσ-
σεται κάπου σ’ αυτή την εμβληματική για την κτηνο-
τροφία περιοχή που αναφέρεται από πλείστους Έλλη-
νες και Ρωμαίους συγγραφείς5. Ωστόσο, η κτηνοτρο-
φία δεν υπήρξε η πρώτη δραστηριότητα που είλκυσε
τους Ρωμαίους στην Ήπειρο ούτε οι Ρωμαίοι πρω-
τοήρθαν την εποχή του Varro σε επαφή με τους Ηπει-

ρώτες, και μάλιστα τους Θεσπρωτούς.

Από τις πρώτες προσεγγίσεις τον 3ο αι. π.Χ. έως
το έτος-ορόσημο 167 π.Χ.

Από τον 3ο αι. π.Χ. και εξής ανιχνεύονται ενδείξεις
της παρουσίας Ρωμαίων και Ιταλιωτών σε γραπτές πη-
γές και αρχαιολογικά ευρήματα από τη Θεσπρωτία και
τις γύρω περιοχές6. Όλα δείχνουν ότι πρωτοπόροι στο
διάπλου της Αδριατικής και στην ανάπτυξη σχέσεων
με την αντίπερα ακτή υπήρξαν οι έμποροι. Η Ρώμη,
μάλιστα, για να διασφαλίσει την ανενόχλητη διέλευση
των Ιταλών εμπόρων που κινούνταν προς ανατολάς
ενεπλάκη το 228 π.Χ. σε πόλεμο με τους Ιλλυριούς7.
Με την παράδοση της Κέρκυρας από τον Δημήτριο
από τη Φάρο, οι Ρωμαίοι απέκτησαν μια σημαντική
στρατιωτική και οικονομική βάση8, ενώ πιθανότατα
αξιοποίησαν και τα εμπορεία της Κέρκυρας στη θε-

* Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον διευθυντή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Ιωάννη Χουλιαρά και την αρχαιολόγο
Ουρανία Πάλλη για την άδεια να αναφερθώ σε υπό δημοσίευση επιγραφή από τη Μαζαρακιά. Πλείστα ζητήματα, επιστημονικά
και πρακτικά, έλυσαν οι χρήσιμες συζητήσεις με τη συνάδελφο Γεωργία Πλιάκου, οι οποίες διεύρυναν τη γνώση μου για τη Θε-
σπρωτία. Επίσης, ευχαριστώ τον Γιώργο Ρήγινο, τη Lisa Eberle και την Enora Le Quéré, που με προμήθευσαν με πολύ πρόσφατη
βιβλιογραφία.

1. 2.4.1.
2. Varro, De re rustica, 2.11.12: dies festus. 2.8.1: liba absoluta esse et rem divinam paratam. Πιθανότατα πρόκειται για την

αγροτική γιορτή Parilia/Palilia προς τιμήν της θεότητας των βοσκών και των κοπαδιών Pales, βλ. Kapteyn 2015, 53.
3. Varro, De re rustica 2, praefatio 6: …tum cum piratico bello inter Delum et Siciliam Graecae classibus praeessem…
4. Varro, De re rustica 2, praefatio 6. 
5. Για τις πηγές: Δάκαρης 1972, 24-27. Πρβλ. Pépin 1999.
6. Zoumbaki 2011. Shpuza 2011β, 523-525. Čašule 2012 για Χαονία και Ιλλυρία. Zoumbaki 2012. Zoumbaki (forthcoming)

για  Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, Ιόνια νησιά.
7. Πολύβιος 2.8.1. Πρβλ. šašel-Kos 2011, κυρίως 623-626.
8. Για τα γεγονότα: Eckstein 2008, 29-76. Για τη στρατηγική θέση της Κέρκυρας: Deniaux 2011. Στην Κέρκυρα κόπηκε μία

σειρά victoriati (Ο Stoyas 2005 τη χρονολογεί το 199 π.Χ., αμφισβητώντας την παλαιότερη χρονολόγηση στο 211/210 π.Χ.). 

Σοφία Ζουμπάκη

«Ποιος σαλπάρει από ένα ιταλικό λιμάνι για να μιλήσει για χοίρους;»:
Διασχίζοντας την Αδριατική 

προς αναζήτηση ευκαιριών στη Θεσπρωτία*



σπρωτική ακτή9. To ενδιαφέρον τους για τη στρατηγι-
κή και οικονομική σημασία της ευρύτερης περιοχής
των νησιών του Ιονίου και της δυτικής ακτής του ελ-
λαδικού κορμού, διαφαίνεται σε μια πρωτοφανή
συμφωνία μεταξύ της Ρώμης και ξένου κράτους10.
Με se natus consultum του 187 π.Χ. επιτρέπεται στην
Αμβρακία, που μόλις δύο χρόνια νωρίτερα είχε γνωρί-
σει τη θηριωδία του Fulvius Nobilior, να συνεχίσει να
πολιτεύεται σύμφωνα με τους νόμους της, με αντάλ-
λαγμα την απαλλαγή από δασμούς των Ρωμαίων και
των socii nominis latini που εμπορεύονταν στο λιμάνι
της11. Σποραδικά ονόματα σε επιτύμβιες στήλες της
Αμβρακίας επιβεβαιώνουν την παρουσία είτε παρεπι-
δημούντων είτε μόνιμα εγκατεστημένων Ρωμαίων και
Ιταλιωτών12. 

Τα υπόλοιπα λιμάνια της δυτικής Ελλάδος συμπε-
ριλαμβανομένων εκείνων στις ακτές της Θεσπρωτίας,
αν και δεν ήταν της εμβέλειας της Αμβρακίας ή της
Πάτρας, οπωσδήποτε θα διατηρούσαν έναν ρόλο13 ως
ενδιάμεσοι σταθμοί σε μια ρότα που οδηγούσε από
τον Κορινθιακό κόλπο προς τα στενά του Οτράντο, το
ασφαλέστερο σημείο για τον διάπλου της Αδριατικής.
Φιλολογικές πηγές, όπως ο Κικέρων14, που αναφέρει
ότι πλέοντας προς το Άκτιο έκανε στάση στα νησιά
των Συβότων, και ο Στράβων15, που σημειώνει τα Σύ-
βοτα και τον Γλυκύ Λιμένα, καθώς και η Tabula Peu -
tin ge riana που απεικονίζει τον Γλυκύ Λιμένα, δείχνουν
ότι τα λιμάνια αυτά αποτελούσαν σημεία αναφοράς

για τη ναυσιπλοΐα. Σταδιακά, οι ντόπιοι συνήθισαν να
βλέπουν Ρωμαίους στα λιμάνια τους, τόσο εμπόρους
όσο και πρόσωπα της πολιτικής και πνευματικής ζωής,
αφού όλοι ακολουθούσαν αυτό το δρομολόγιο ταξι-
δεύοντας από και προς την Ανατολή16. 

Εμπορικές επαφές μεταξύ Ιταλίας και Θεσπρωτίας
πιστοποιούν αρχαιολογικά ευρήματα από τα Γίτανα
και την Ελέα, χρονολογούμενα πριν από το 167 π.Χ.
Σικελικής ή ιταλικής προέλευσης αμφορέας του 2ου
αι. π.Χ. από κτιριακό σύμπλεγμα με καταστήματα
στην Ελέα η οποία καταστράφηκε από τους Ρωμαίους
το 167 π.Χ.17, καθώς και ιταλικοί αμφορείς με λατινικές
σφραγίδες18 από τα Γίτανα που χρονολογούνται από
τους μελετητές τους στο α΄ μισό του 2ου αι. π.Χ. δεί-
χνουν ότι ιταλικά προϊόντα έφταναν στην περιοχή την
εποχή αυτή. Οι ίδιοι τύποι αμφορέων ανευρίσκονται
στην Ιλλυρία19 και σε ναυάγια στο Ιόνιο20 δείχνοντας
ότι Ρωμαίοι και Ιταλιώτες αντιμετώπιζαν την απέναντι
ακτή και τα παρακείμενα νησιά ως ένα ενιαίο πεδίο οι-
κονομικής δραστηριότητας. Αγγείο από τα εργαστή-
ρια της Ετρουρίας των αρχών του 2ου αι. π.Χ., χρησι-
μοποιημένο ως θησαυράριο, βρέθηκε στο Πρυτανείο
των Γιτάνων21, ενώ η ελληνιστική κεραμική που έχει
βρεθεί στην πόλη εντάσσεται στους τύπους που κυ-
ριαρχούν στην Ιταλία και την ανατολική Μεσόγειο,
αλλά και η ντόπια κεραμική παραγωγή υιοθετεί επιρ-
ροές από τον έξω κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της
Ιταλίας, αποδεικνύοντας τον εξωστρεφή χαρακτήρα

9. Δάκαρης 1972, 34-35, παρ. 93-95.
10. Fantasia 2017, κεφ. 3.4.1.
11. Τίτος Λίβιος 38.44.3-4:…senatus consultum factum est, ut Ambraciensibus suae res omnes redderentur; in libertate essent ac

legibus suis uterentur; portoria, quae uellent, terra marique caperent, dum eorum immunes Romani ac socii nominis Latini essent.
12. Κατσαδήμα 2003, 146-147, αρ. 88 (Εὐκλῆς Κλέωνος Συρακόσιος, 3ος αι. π.Χ.), 234, αρ. 85 (Βείβιος Βειβίου, 2ος αι. π.Χ.),

145 (Ἀμίτιος).
13. Δάκαρης 1972, 590, 605, 631.
14. Cicero, Ad Atticum, 5.9.1.
15. Στράβων 7.5.
16. Purcell 1987, 74 και σημ. 13. Rizakis 1998.
17. Λάζαρη 2014, 396, πίν. 130δ.
18. Preka-Alexandri - Stoyas 2011, 667-669.
19. Shpuza 2007-2008, 224-225, 230-231. Shpuza 2016, 224-230.
20. Δελαπόρτα 2000.
21. Πρέκα-Αλεξανδρή 2014, 98-99.
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της και ειδικότερα τις επαφές της με τη Δύση22. Κερα-
μική με έντονα κατωιταλιωτικά χαρακτηριστικά προ-
έρχεται και από το βόρειο νεκροταφείο της πόλης23.
Στο πλαίσιο εμπορικών επαφών με την Ιταλία – ή σε
μετακινήσεις στρατευμάτων – εντάσσονται ίσως και
λίγα νομίσματα που έχουν βρεθεί στα Γίτανα, ενώ η
αναφορά πόλεων της Ιταλίας σε σφραγίσματα από το
αρχείο της πόλης, μαρτυρεί περαιτέρω εμπορικές ή δι-
πλωματικές επαφές24. Άλλωστε, συχνά την εποχή αυ-
τή διπλωματία και εμπόριο συμπορεύονται και, όχι
σπάνια, υπηρετούνται από τα ίδια πρόσωπα25. 

Ιταλιώτες και Ρωμαίοι στη Θεσπρωτία μετά το
167 π.Χ.

Οι πρώτες επαφές Ρωμαίων και Ιταλιωτών με τη
Θεσπρωτία εντάσσονται κυρίως, σύμφωνα με τα πα-
ραπάνω τεκμήρια, στο πλαίσιο του εμπορίου, αν
πράγματι κατώτατο χρονολογικό όριο των ευρημάτων
από την Ελέα και τα Γίτανα είναι το έτος-ορόσημο 167
π.Χ., οπότε οι Ρωμαίοι ισοπέδωσαν πλήθος ηπειρωτι-
κών πόλεων, ένα σημείο καμπής στην ιστορία της Θε-
σπρωτίας και της Ηπείρου εν γένει. Γραπτές πηγές και
αρχαιολογικά κατάλοιπα μαρτυρούν ότι μετά το 167
π.Χ. εγκαινιάζεται μια νέα φάση επαφών, που δεν πε-
ριλαμβάνει πλέον μόνο παρεπιδημούντες εμπόρους
αλλά ανθρώπους δραστηριοποιούμενους σε διαφό-
ρους κλάδους της οικονομίας, κυρίως στον αγροτικό,
ενώ παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση εγκατάστα-
σής τους στην περιοχή. Οι πρώτες αρχαιολογικές εν-
δείξεις της παρουσίας τους χρονολογούνται από τους
ανασκαφείς στα τέλη του 2ου αι. π.Χ. Φιλολογικές πη-
γές, όπως το De re rustica, επιβεβαιώνουν ότι στο α΄

μισό του 1ου αι. π.Χ. έχουν ήδη αναπτύξει έντονη δρα-
στηριότητα στην Ήπειρο.

Από τις παλαιότερες προσεγγίσεις τους οι Ρωμαίοι
ήδη γνώριζαν τους φυσικούς πόρους και τις δυνατό-
τητες επένδυσης και κέρδους που προσέφερε η Ήπει-
ρος. Το συστηματικό ενδιαφέρον τους για τα προϊόν-
τα και το φυσικό της πλούτο καταγράφεται από το α΄
μισό του 2ου αι. π.Χ. οπότε ο ποιητής Ennius αναφέ-
ρεται στα πλούσια αλιεύματα του Ιονίου και του Αμ-
βρακικού κόλπου, αντλώντας τη γνώση του όχι μόνο
από τον Αρχέστρατο από τη Γέλα (4ος αι. π.Χ.) αλλά
και από την προσωπική του εμπειρία, αφού συνόδευσε
στην περιοχή τον Fulvius Nobilior26. Το ενδιαφέρον
των Ρωμαίων για το φυσικό πλούτο της περιοχής πα-
ραμένει αμείωτο στα κατοπινά χρόνια, όπως φαίνεται
π.χ. στις αναφορές του Πλινίου στα αμπέλια και τα μή-
λα της27. 

Τέτοιες αναφορές δείχνουν ότι, παρά τον παραδο-
σιακά σημαντικό ρόλο της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο,
παρά την έμφαση που δίδεται σ’ αυτήν στο De re rustica
και την εντονότερη στροφή προς την κτηνοτροφία που
φαίνεται ότι επέλεξαν οι Ρωμαίοι επήλυδες, το οικονο-
μικό ενδιαφέρον τους για την περιοχή ήταν ευρύτερο.
Η Ήπειρος παρήγε δημητριακά, όπως μαρτυρείται από
αρχαίους συγγραφείς28 και από την εύρεση δρεπανιών
και γεωργικών εργαλείων στη Θεσπρωτία και στη νότια
Αλβανία29. Παρήγε ίσως και λάδι, όπου οφείλεται η
ονομασία της Ελεάτιδος κατά τον Δ. Σαμσάρη που ανα-
φέρει ρωμαϊκά ονόματα σε λαβές αμφορέων ως ένδειξη
ότι οι Ρωμαίοι είχαν αναμιχθεί στην παραγωγή και το
εμπόριο λαδιού30. Οι εκτάσεις των μεγάλων αγροκτη-
μάτων των Ρωμαίων πιθανότατα χρησιμοποιούνταν όχι

22. Πρέκα-Αλεξανδρή 2014, 101-108.
23. Πρέκα-Αλεξανδρή - Σγουρούδης 2014, 559 (τύποι μυροδοχείων που βρίσκουν παράλληλα από τον Τάραντα και την

Απουλία του α΄ μισού του 2ου αι. π.Χ. και του διαστήματος 300-100 π.Χ.), 562. 
24. Preka-Alexandri - Stoyas 2011, 670, 675, 678.
25. Zoumbaki 2017, με βιβλιογραφία.
26. Zoumbaki 2012, 86.
27. Plinius, Ηistoria Νaturalis, 14.76, 15.51.
28. Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους, 26 (αγορά σίτου στην περιοχή, 4ος αι. π.Χ.). Τίτος Λίβιος 44.16 (ο Χάρωψ προμηθεύει

τους Ρωμαίους με σιτηρά). 
29. Shpuza 2007-2008, 228, fig. 2 (Ιλλυρία). Kanta-Kitsou 2008, 70 (Θεσπρωτία).
30. Σαμσάρης 1994, 64-65. Πρβλ. Λάζαρη 2014, 394 για πίθους της Ελέας.
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μόνο για κτηνοτροφία αλλά και για καλλιέργεια, αφού
τέτοιου είδους εγκαταστάσεις λειτουργούσαν κατά το
δυνατόν ως αυτάρκεις οικονομικές μονάδες. Ωστόσο,
βασική ενασχόληση φαίνεται ότι αποτελούσε η κτηνο-
τροφία, καθώς περιζήτητες ποικιλίες ηπειρωτικών ζώων
εξασφάλιζαν μεγάλο κέρδος, όπως άλογα που προορί-
ζονταν για ιπποδρομίες ή μεγαλόσωμα βοοειδή που
χρησιμοποιούνταν στην Ιταλία για πολλές χρήσεις
εκτός από θυσίες31. Το έργο του Varro παρέχει ήδη για
το α΄ μισό του 1ου αι. π.Χ. ενδείξεις εντατικής κτηνο-
τροφικής δραστηριότητας από πλευράς των Ρωμαίων
και εξειδικευμένων εκτροφών, σε βαθμό ώστε οι συνο-
μιλητές του Varro να αποκαλούνται Epirotici pecuariae
athletae32, αφού είχαν εξελιχθεί σε ειδικούς των κτηνο-
τροφικών μεθόδων και γνώστες των απαιτήσεων της
αγοράς και των οικονομικών παραμέτρων της εκτρο-
φής διαφόρων ειδών33. 

Με τον ερχομό των Ρωμαίων και Ιταλιωτών συν-
δέεται ένας τύπος εγκατάστασης, η villa rustica, που
συνδυάζει την εκλεπτυσμένη κατοικία με την αγροτι-
κή εκμετάλλευση. Στη Θεσπρωτία έχουν εντοπιστεί τα
παλαιότερα ίσως δείγματα αυτού του τύπου, χρονο-
λογούμενα από τους ανασκαφείς ήδη στα τέλη του
2ου αι. και στον 1ο αι. π.Χ.34 Η τοιχοδομία, η διακό-
σμηση, η ανάμιξη ελληνικών και ρωμαϊκών αρχιτεκτο-
νικών και διακοσμητικών στοιχείων, τα εισηγμένα
σκεύη, αποπνέουν καθημερινές συνήθειες και μια
κουλτούρα που όχι απλώς μαρτυρούν επαφές με την
Ιταλία, αλλά καθιστούν πολύ πιθανό ορισμένοι εκ των
ιδιοκτητών τους να ήταν ιταλικής καταγωγής. Αυτό
ισχύει ιδίως για τις παλαιότερες από αυτές τις εγκατα-

στάσεις, των οποίων ιδιοκτήτες δεν μπορεί να ήταν οι
εξαντλημένοι από τις δηώσεις Θεσπρωτοί, που δύσκο-
λα θα είχαν ήδη ανακάμψει, ενώ ακόμα και οι πιο ευ-
κατάστατοι δύσκολα θα μπορούσαν τόσο νωρίς να
έχουν ενστερνιστεί σε τέτοιο βαθμό δυτικές πολιτιστι-
κές επιρροές.

Η εξάπλωση εγκαταστάσεων με αυτά τα χαρακτη-
ριστικά σε πολλές περιοχές της δυτικής ακτής της
Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης της Θεσπρωτίας αλ-
λά και της σημερινής νότιας Αλβανίας και λίγο αργό-
τερα των Ιονίων νησιών35, υποδηλώνει –όπως σημει-
ώσαμε παραπάνω με αφορμή τη διασπορά ιταλικών
αμφορέων – ότι οι Ρωμαίοι αντιμετώπιζαν την περιοχή
ως μια ενιαία ζώνη οικονομικής εκμετάλλευσης. Εγκα-
ταστάσεις αυτού του τύπου εντοπίζονται κυρίως σε
εύφορες κοιλάδες, παράκτιες πεδιάδες, σε περιοχές με
πρόσβαση σε νερό και σε διόδους επικοινωνίας, δηλα-
δή φυσικά λιμανάκια και χερσαίους δρόμους, που πα-
ρείχαν τη δυνατότητα να διοχετευθεί εύκολα το πλε-
όνασμα της παραγωγής στις αγορές. Αν και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις η ακριβής χρονολόγηση αυτών των
καταλοίπων είναι δυσχερής, οι πρωιμότερες τέτοιου
είδους εγκαταστάσεις στη Θεσπρωτία φαίνεται να εί-
ναι αυτές που έχουν εντοπιστεί στον Άγιο Δονάτο και
στη Μασκληνίτσα, των οποίων οι πρώτες φάσεις χρο-
νολογούνται από τους ανασκαφείς στα τέλη του 2ου
αι. π.Χ., ενώ τον 1ο αι. π.Χ. χρονολογείται μια εγκατά-
σταση στη Νέα Σελεύκεια36. Την ίδια εποχή, παρόμοια
συγκροτήματα εμφανίζονται στη νότιο Αλβανία, όπως
στις θέσεις Diaporit, Dobra, Cuka, Metoqi, Mala -
threa37 και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στον Άγιο

31. Π.χ. Virgilius, Georgica, 3.117-122 (άλογα), De re rustica 2.5.10 (βοοειδή). Για περισσότερα, βλ. Eberle - Le Quéré 2017, 15.
32. Varro, De re Rustica, 2.1.1.
33. Π.χ. Varro, De re Rustica 2.2-3, για την κατάσταση στην οποία πρέπει να πωλούνται τα πρόβατα.
34. Palli et al. 2017, 7.
35. Για τη μεγαλύτερη πυκνότητα των καταλοίπων στη νότια Αλβανία, βλ. Ferriès - Skenderaj 2015, 195, 207. Για τα Ιόνια

νησιά, βλ. Zoumbaki 2018.
36. Για τις βίλλες αυτές, βλ. Palli et al. 2017, 7-8. Για τη Μασκληνίτσα βλ. ακόμη Πρέκα-Αλεξανδρή κ.ά. 2018. 
37. Bowden 2003, 59-82. Shpuza 2009-2010, 108. Shpuza 2011a, 611-612. Για το Diaporit, βλ. αναλυτικά Bowden - Përzhita

2014. Για τη Μαλαθρέα και τις υπόλοιπες βίλλες βλ. Çondi 2013. Γενικά για τις βίλλες στη νότια Ιλλυρία, βλ. Ferriès - Skenderaj
2015 και Shpuza 2016, 117-130.
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Δονάτο και στη Μασκληνίτσα, ελληνιστικά κτίσματα
με πύργους και κάποιο είδος περιτειχίσματος38 επανα-
χρησιμοποιούνται στα τέλη 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ. υιο-
θετώντας ορισμένα ρωμαϊκά στοιχεία, ενώ λίγο αργό-
τερα διανύουν μια δεύτερη φάση επέκτασης, ανακαί-
νισης κι υιοθέτησης εντονότερων ρωμαϊκών στοιχεί-
ων, πράγμα που δείχνει την διογκούμενη αγροτική
δραστηριότητα των Ρωμαίων. 

Αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις ανήκουν, όπως
δείχνουν τα ευρήματα κι επιβεβαιώνουν ο Varro και ο
Κικέρων, σε ανθρώπους υψηλότερου κοινωνικού sta-
tus και οικονομικής επιφάνειας, με δυνατότητα μεγά-
λων επενδύσεων στον τομέα της αγροτικής οικονο-
μίας, όπως κάποιοι εκ των συνομιλητών στο De re rus-
tica. Δύο από αυτούς, ο Πομπώνιος Αττικός και ο Κοσ-
σίνιος, έχουν μάλιστα συνδεθεί με τη Θεσπρωτία. 

Ο Πομπώνιος Αττικός είναι ίσως ο μόνος από τους
Epirotici homines που αναδεικνύεται σε μια τρισδιά-
στατη φιγούρα χάρη στις πληροφορίες που αντλούμε
από τη βιογραφία που συνέγραψε ο Cornelius Nepos,
από τις πολυάριθμες επιστολές Ad Atticum του Κικέ-
ρωνος και από το De re rustica39. Οι αναφορές του
Nepos σε possessiones Epiroticas και του Κικέρωνος
σε Epirotica emptio του Αττικού δηλώνουν ότι διέθετε
ιδιόκτητα αγορασμένα κτήματα στην Ήπειρο40. Aπό
το ίδιο χωρίο του Κικέρωνος προκύπτει ότι αυτά είχαν
ήδη αγοραστεί το 68 π.Χ.41 Ο Κικέρων αναφέρει το

σπίτι (domum) του Αττικού στο Βουθρωτό, ενώ μιλά
για τα κτήματά του στη Θεσπρωτία και Χαονία (The-
sprotiae et Chaoniae)42. Αρκετές φορές αναφέρεται
στο ειδυλλιακό Analtheum ή Amalthea του Αττικού –
ένα υποστατικό, είτε τμήμα του είτε ένα ιερό μέσα σ’
αυτό43 –, ενώ από το De legibus φαίνεται αυτό να το-
ποθετείται στον ποταμό Θύαμι44. 

Από τις διάσπαρτες αυτές αναφορές είναι δύσκο-
λο να εντοπιστεί η ακριβής θέση της ιδιοκτησίας του
Αττικού «Thesprotiae et Chaoniae», που αγνοούμε αν
περιελάμβανε μια ενιαία έκταση στα σύνορα των δύο
περιοχών ή αν ήταν μοιρασμένη σε δύο ξεχωριστά
κομμάτια45. Έχει υποτεθεί ότι διέθετε δύο μεγάλα κτή-
ματα, ένα στην περιοχή του Βουθρωτού και ένα στον
ποταμό Θύαμι, τον σημερινό Καλαμά, στη Θεσπρω-
τία. Ο Σ. Δάκαρης46 τοποθετεί το Αμαλθείον στην πε-
ριοχή του Βουθρωτού κι ένα άλλο κτήμα του Αττικού
στις εκβολές του Καλαμά, η Εl. Deniaux επίσης τοπο-
θετεί το Αμαλθείο στον ποταμό Παύλα, νότια του
Βουθρωτού, προτάσεις που ο Ο. Perlwitz βλέπει με
σκεπτικισμό47. Επίσης, έχει διατυπωθεί η δελεαστική
υπόθεση ταύτισης της επαύλεως στο κτήμα του Αττι-
κού στον Καλαμά με ερείπια στη Μασκληνίτσα, όπως
και η ταύτιση ερειπίων βίλλας στη Μαλαθρέα, στην
περιοχή του Βουθρωτού, με το Αμαλθείον, το οποίο
άλλοι προτιμούν να ταυτίζουν με την εγκατάσταση
στο Diaporit48. Περαιτέρω ερωτήματα γεννά επιστολή

38. Άγιος Δονάτος: Suha 2007. Μασκληνίτσα (όπου η έπαυλη είναι χτισμένη ακριβώς κάτω από τειχισμένη ακρόπολη): Πρέ-
κα-Αλεξανδρή κ.ά. 2018, 320-321.

39. Perlwitz 1992.
40. Nepos, Atticus, 14.3. Cicero, Ad Atticum, 1.5.7.
41. Perlwitz 1992, 67 n. 201.
42. Cicero, Ad Atticum 2.6 (Buthroti domum), 6.3.2 (…quem videbitur praeficies Thesprotiae et Chaoniae).
43. Cicero, Ad Αtticum 1.13 (…Amaltheam tuam…), 2.7.5 (de Ἀμαλθείᾳ quod me admones non neglegemus). Επίσης: 2.1.11,

7.2.3.
44. Cicero, De legibus, 2.3.7: Sed tamen huic amoenitate, quem ex Quinto saepe audio, Thyamis Epirotes tuus ille nihil opinor

concesserit.
Quintus: Est ita ut dicis. Cave enim putes Attici nostri Amalthio platanisque illis quicquam esse praeclarius. 
45. Perlwitz 1992, 67. Ferriès - Skenderaj 2015, 200-201.
46. Δάκαρης 1972, 196.
47. Perlwitz 1992, 69.
48. Για τη βίλλα στη Μαλαθρέα, βλ. Ferriès - Skenderaj 2015, 214 και 217-219 για το Diaporit, για το οποίο επίσης Bowden

- Përzhita 2014, 419. Οι ομοιότητες της εγκατάστασης στη Μασκληνίτσα με εκείνη της Μαλαθρέας, η οποία έχει συσχετιστεί με
τον Αττικό, τονίζεται και από τους Πρέκα-Αλεξανδρή κ.ά. 2018, 327.
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του Κικέρωνος στον Αττικό49, όπου αναφέρεται στην
πλουσιοπάροχη φιλοξενία που του παρείχαν κατά τη
στάση του στα νησιά των Συβότων ο Αρεύς κι ο Ευτυ-
χίδης, πιθανότατα απελεύθεροι ή δούλοι του Αττικού.
Δεν είναι σαφές αν τον φιλοξένησαν σε κάποια κοντι-
νή κατοικία του Αττικού, ίσως στις εκβολές του Θύαμι,
ή αν στάλθηκαν στα Σύβοτα για να τον συναντήσουν.
Η εκλεπτυσμένη συμπεριφορά τους και η άνεση με
την οποία χειρίζονταν την πολυτέλεια της φιλοξενίας,
όπως έμμεσα προκύπτουν από το κείμενο του Κικέρω-
νος, ήταν χαρακτηριστικό των ανθρώπων που βρί-
σκονταν στην υπηρεσία του Αττικού, ιδίως των δού-
λων που είχαν γεννηθεί και ανατραφεί στο σπίτι του50.
Η εκλέπτυνση και η καλαισθησία, που ωστόσο δεν
έφταναν ποτέ στην κραυγαλέα πολυτέλεια, αλλά μάλ-
λον πρόδιδαν την καλλιέργεια του Αττικού, περιγρά-
φονται από τον Cornelius Nepos51 ως διακριτικά τόσο
των ιδιοκτησιών του όσο και των συμποσίων που πα-
ρέθετε, τα οποία πάντα περιελάμβαναν και πνευματι-
κή τέρψη των συνδαιτυμόνων. Κάπως έτσι θα πρέπει
να φανταστούμε και τη διαβίωσή του στην Ήπειρο. 

Μία ακόμη μορφή που σκιαγραφείται σε κάποιο
βαθμό από τον Varro και τον Κικέρωνα, είναι ο
Cossinius, μέλος της ιππικής τάξης και φίλος του Ατ-

τικού. Ο Κικέρων τον συστήνει στον διοικητή Sulpi-
cius Rufus το 46 π.Χ. και λίγο αργότερα θρηνεί το θά-
νατό του52. Καταγόταν από ένα μεγάλο γένος με πολ-
λά παρακλάδια αναμεμιγμένα στις επιχειρήσεις και
στο εμπόριο53. Cossinii μαρτυρούνται επιγραφικά
στην Ιλλυρία54, στη δίγλωσση επιτύμβια επιγραφή του
A(ulus) Cossinius Philocratis Puteolanus στην κοντινή
Λευκάδα55, πιθανότατα εμπόρου από τους Ποτιόλους,
ενώ άλλα άτομα της οικογένειας απαντούν πιο μα-
κριά, στη Δήλο και στην Κω56. 

Είναι ελκυστική η υπόθεση ταύτισης του Cos sinius
του De re rustica με τον ιδιοκτήτη του ρωμαϊκού συγ-
κροτήματος στον Άγιο Δονάτο. Η εγκατάσταση αξιο-
ποιεί εγκαταλελειμμένη ελληνιστική θέση με οχύρω-
ση57, σε προνομιούχο τοποθεσία με αφθονία νερού, πά-
νω στις διόδους επικοινωνίας. Επαναχρησιμοποιήθηκε
σε δύο φάσεις58, αρχικά στο τελευταίο τέταρτο του 2ου-
αρχές του 1ου αι. π.Χ. και στη συνέχεια μέσα στον 1ο αι.
π.Χ. Και οι δύο φάσεις περιλαμβάνουν ευρήματα που
δηλώνουν επαφές με την Ιταλία, η πρώτη κυρίως κερα-
μική59· η δεύτερη περιλαμβάνει κεραμική60, τοιχογρα-
φίες του δεύτερου Πομπηιανού στυλ μεταξύ 50 και 30
π.Χ.61, γυάλινα σκεύη με προέλευση από την ανατολική
Μεσόγειο ή την Ιταλία62, λατινικά graffiti63 και κεραμί-

49. Cicero, Ad Atticum, 5.9.1: Actium venimus…cum quidem et Corcyrae et Sybotis muneribus tuis quae et Araus et meus
amicus Eutychides opipare et φιλοπροσηνέστατα Nobis congesserant epulati essemus Saliarem in modum.

50. Nepos, Atticus, 13.3.
51. Nepos, Atticus, 13-14.
52. Cicero, Ad Familiares, 13.23.1. Ο ίδιος, Ad Atticum 13.46.
53. Για την ελίτ των Ποτιόλων, βλ. Camodeca 1996. Για τις δραστηριότητες της οικογένειας, βλ. Láng 2007. Για τον Cossinius:

RADAR_002d στο L. COSSINIUS L.f. Lemonia αρ. 120 http://rtfessays.org/radar-002d-romische-aristokraten-der-ausgehenden-
republik-rada.html

54. Ehmig - Haensch 2012, αρ. 183.
55. IG IX 12 4, 1451 (2ος-1ος αι. π.Χ.).
56. Hatzfeld 1919, 39, 62, 153.
57. Suha 2007, 72 (χρονολόγηση στα τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.), 90 (πιθανή εγκατάλειψη το 167 π.Χ., χωρίς ίχνη φωτιάς ή

καταστροφής).
58. Forsén - Reynolds 2011, 264.
59. Forsén - Reynolds 2011, 251-259 (κεραμική από το μικρό αποθέτη που περιλαμβάνει τύπους αγγείων γνωστών από την Ιταλία

χρονολογούμενων έως τα τέλη του 2ου αι. π.Χ.), 263-264 (τοιχοδομία σε opus incertum, που χρονολογείται την ίδια εποχή).
60. Άφθονη terra sigillata κεντρικής Ιταλίας, περ. 40-30 π.Χ. έως 15-30 μ.Χ. (Ikäheimo 2009). 
61. Forsén - Reynolds 2011, 248. Bracci et al. 2014.
62. Ο Lindblom (2011, 251) υπολογίζει περίπου 46 σκεύη μόνο από τον πύργο της εγκατάστασης, ποσότητα σημαντική, δε-

δομένου ότι τα γυάλινα σκεύη αποτελούν την εποχή αυτή είδη πολυτελείας.
63. Π.χ. κύπελλο terra sigillata της κεντρικής Ιταλίας με χαραγμένο MR στη βάση: Ikäheimo 2009, 156.
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δες με τη λατινική σφραγίδα COS που έχει ερμηνευθεί
ως συντομογραφία του ονόματος του Cossinius64. Το
γεγονός ότι οι ίδιες σφραγίδες απαντούν σε κεραμίδια
στο νεκυομαντείο του Αχέροντα65, δεν αποκλείει το εν-
δεχόμενο να υπήρχε στην εγκατάσταση του Αγίου Δο-
νάτου εργαστήριο που τροφοδοτούσε την ευρύτερη πε-
ριοχή. Ακόμη, ωστόσο, κι αν ο ιδιοκτήτης της αγρέπαυ-
λης στον Αγ. Δονάτο δεν ταυτίζεται με τον Κοσσίνιο
του De re rustica, τα ρωμαϊκά στοιχεία της εγκατάστα-
σης αυτής μαρτυρούν επαφές με την Ιταλία, γνώση των
καλλιτεχνικών κι εν γένει πολιτιστικών τάσεων που επι-
κρατούσαν στην ιταλική χερσόνησο και συνηγορούν
στο ότι ο ιδιοκτήτης καταγόταν από την Ιταλία, καθώς
είναι απίθανο τόσο νωρίς ένας ντόπιος να αφομοίωσε
τόσα ιταλικά στοιχεία. 

Τα εισηγμένα από την Ιταλία σκεύη, που ανευρί-
σκονται στον Άγιο Δονάτο και σ’ άλλες περιοχές της
Θεσπρωτίας, δείχνουν ότι το εμπόριο παρέμενε αμεί-
ωτο. Ωστόσο, οι Ρωμαίοι που φθάνουν στη Θεσπρω-
τία μετά το 167 π.Χ. δεν είναι πλέον μόνο έμποροι αλ-
λά επενδυτές σε γη και ζωικό κεφάλαιο, πράγμα που
συνεπάγεται έναν πιο σταθερό δεσμό με την περιοχή.
Παράλληλα, κάποιοι εξ αυτών ήταν αναμεμιγμένοι και
σ’ άλλες επιχειρήσεις, όπως ο Αττικός, που ως τραπε-
ζίτης δάνειζε ιδιώτες και πόλεις66. Ωστόσο, η άποψη
ότι η κτήση γης, λόγω της δέσμευσης που συνεπάγε-
ται, δεν ήταν στα πρώτα ενδιαφέροντα αυτών των αν-
θρώπων και επομένως, γη περιήλθε στα χέρια τους κυ-
ρίως ως αντάλλαγμα για ανείσπρακτες οφειλές δανει-
οληπτών67, δεν ερμηνεύει επαρκώς όλες τις μαρτυρίες
για Ρωμαίους που κατείχαν γη στην Ανατολή και ιδίως
στη δυτική Ελλάδα68. Η εγγύτητα της δυτικής ακτής,
κι εν προκειμένω της Θεσπρωτίας, με την Ιταλία ευνο-

ούσε τη γρήγορη μετακίνηση κι επέτρεπε στους πλού-
σιους Epirotici homines να διατηρούν τις ιδιοκτησίες
τους στην Ήπειρο και ταυτόχρονα να μην αποκόπτον-
ται από τις πολιτικές και οικονομικές υποθέσεις τους
στην Ιταλία. Άλλωστε, η γη και τα κοπάδια επιβλέ-
πονταν από επιστάτες, οι οποίοι στο διάστημα απου-
σίας των ιδιοκτητών διοικούσαν τα μεγάλα αγροκτή-
ματα69. Η γεωγραφική θέση της Θεσπρωτίας ευνοούσε
επίσης τη μεταφορά ζώων για εκτροφή ή για τροφο-
δότηση των αγορών. Ο Murrius, ένας εκ των συνομι-
λητών του De re rustica70, εξέθρεφε στην Ήπειρο τα
περίφημα πουλάρια του Reate, της ιδιαίτερης πατρίδας
του, και τα πωλούσε στη συνέχεια σε άλλες αγορές,
ακόμα και σημαντικές για την κτηνοτροφία τους,
όπως η Αρκαδία. Οι εισαγωγές κάποιων εύρωστων
ποικιλιών ζώων από την Ήπειρο ευνοούνταν από τη
μεγάλη ζήτηση σε καταναλωτικά αγαθά την εποχή αυ-
τή στην Ιταλία, ακόμη και για εξωτικά κι εξεζητημένα
πολυτελή προϊόντα, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες
ανάγκες τροφοδοσίας του ρωμαϊκού στρατού71, απο-
φέροντας μεγάλα κέρδη για τους Ρωμαίους κτηματίες
και κτηνοτρόφους που συμμετείχαν σ’ αυτό το δίκτυο.

Μια τέτοια αντιμετώπιση της αγροτικής ζωής
απείχε σίγουρα από το παραδοσιακό ρωμαϊκό ιδεώδες
του γεωργού και κτηνοτρόφου που ζούσε λιτά με τη
δουλειά των χεριών του. Τουλάχιστον οι πιο επιφανείς
από τους Ρωμαίους που επένδυσαν στον αγροτικό το-
μέα στην Ήπειρο μάλλον έβλεπαν την αγροτική οικο-
νομία ως μέρος των ευρύτερων επιχειρήσεων τους,
αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι θεμέλιο του πλούτου
είναι τα κοπάδια (nam omnis pecuniae pecus funda-
mentum)72, αφού άλλωστε η ίδια η λέξη pecunia (χρή-
ματα) παράγεται από τη λέξη pecus (βόδι). Η γη ήταν,

64. Forsén - Reynolds 2011, 250. Forsén 2011, 18.
65. Δάκαρης 1963, 91.
66. Perlwitz 1992, 62-64.
67. Διεξοδικότερα και με αναφορές στην παλαιότερη βιβλιογραφία, βλ. Zoumbaki 2013, 54-5 και Eberle - Le Quéré 2017, 9-12.
68. Zoumbaki 2013. Eberle - Le Quéré 2017.
69. Cicero, Ad Αtticum 6.3.2. Πρβλ. για magister pecoris: Varro, De re rustica 2.1.23, 2.20, 3.8, 10.2.
70. Varro, De re rustica, 2.6.1.
71. Πρβλ. Eberle - Le Quéré (2017, 16) για ζήτηση στην Ιταλία. Για πιθανή ανάμιξη του Αττικού στην τροφοδότηση του στρα-

τού, βλ. McCutcheon 2013, 114-115.
72. Varro, De re rustica 2.1.12.
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επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεγιστο-
ποίηση του κέρδους και η επέκταση της ρωμαϊκής κυ-
ριαρχίας αύξησε τη γη προς εκμετάλλευση. 

Για ανθρώπους χαμηλότερου status από τον Αττι-
κό ή τον Κοσσίνιο, που επίσης μετακινήθηκαν προς τη
Θεσπρωτία, η κατοχή γης ήταν εξίσου σημαντική, κα-
θώς αποτελούσε σταθερή αξία ταυτιζόμενη για τους
Ρωμαίους με την ίδια την υπόσταση του πολίτη. Η
ύπαιθρος χώρα της Θεσπρωτίας, όπως και της νότιας
Αλβανίας73, είναι διάσπαρτη από μικρούς οικισμούς με
τα νεκροταφεία τους, όπου το ρωμαϊκό στοιχείο είναι
εμφανές, με χαρακτηριστική περίπτωση το εκτεταμένο
νεκροταφείο της Μαζαρακιάς74. Δεν είναι πάντα σα-
φές αν πρόκειται για χωριά ή συστάδες οικογενειών
εγκατεστημένες σε μεγάλες ιδιοκτησίες πλούσιων
γαιοκτημόνων. Επίσης, δεν είναι σαφές, αν το ιταλικό
στοιχείο που ανιχνεύεται στα αρχαιολογικά ευρήματα
αυτών των εγκαταστάσεων ανήκει στο κύμα μετακί-
νησης προς τη Θεσπρωτία που ξεκίνησε με ιδιωτική
πρωτοβουλία μετά το 167 π.Χ. και συνεχίστηκε για πε-
ρισσότερο από έναν αιώνα ή εντάσσεται στη μετακί-
νηση που πραγματοποιήθηκε με τον ρωμαϊκό αποικι-
σμό στην περιοχή. 

Αποικισμός: τελευταία πράξη στην ανάδυση
ενός νέου οικιστικού και παραγωγικού μοντέλου κι
ενός αμαλγάματος πολιτιστικής ταυτότητας

Η ίδρυση της αποικίας της Φωτικής τον 1ο αι.

π.Χ.75 δημιούργησε, με οργανωμένο, κεντρικό συντο-
νισμό αυτή τη φορά, έναν αστικό πυρήνα ρωμαϊκού
τύπου, αντίστοιχου εκείνων του Βουθρωτού και της
ιδιαιτέρου καθεστώτος Νικόπολης. Σήμαινε επίσης
την απόδοση γης στους αποίκους, πράγμα που δεν
φαίνεται να έβλεπαν θετικά οι ήδη εγκατεστημένοι
Ρωμαίοι, αν κρίνουμε από την αντίδραση του Αττικού
και την κατ’ αρχήν ματαίωση ίδρυσης του Βουθρω-
τού76. Τα territoria των νέων αυτών κέντρων δεν είναι
εύκολο να οριστούν με σαφήνεια. Έχει θεωρηθεί ότι
ολόκληρη η Θεσπρωτία, δηλαδή η περιοχή ανάμεσα
στον Καλαμά και τον Αχέροντα και ανατολικά ως την
οροσειρά του Σουλίου, απετέλεσε χώρα της Φωτι-
κής77. Ωστόσο, το ερώτημα σχετικά με τη χώρα της
Φωτικής, καθώς και το ερώτημα αν η γη της Ηπείρου
ή τμήμα της υπήχθη στον ager publicus78, συνδέονται
με τον ευρύτερο προβληματισμό για το καθεστώς των
κατεστραμμένων περιοχών μετά το 167 π.Χ., δηλαδή
με το κατά πόσο επιβιώνουν οι πολιτικές δομές που
προϋπήρχαν. Αν δεχτούμε, πάντως, ότι όλη η Θεσπρω-
τία απετέλεσε στα τέλη του 1ου αι. π.Χ. χώρα της Φω-
τικής, θα πρέπει επίσης να δεχτούμε ότι οι παλαιότε-
ρες πόλεις δεν υφίστανται πλέον την εποχή αυτή ως
πολιτικές μονάδες. Δεν θα επεκταθούμε περαιτέρω
αφήνοντας το ερώτημα ανοιχτό προς διερεύνηση79.
Καθώς οι φιλολογικές πηγές δεν αναφέρονται στο θέ-
μα, τα αρχαιολογικά ευρήματα δεν απαντούν σε τέ-
τοια ερωτήματα, ενώ η έλλειψη επιγραφικών corpora

73. Shpuza 2009-2010, 108. Shpuza 2016, 127-129 για αγροτικές εγκαταστάσεις εκτός των villae.
74. Λάμπρου κ.ά. 2018, 510-514. Βλ. επίσης παρακάτω, 382-384.
75. Σαμσάρης 1994, 27 κ.ε. (ίδρυση από Καίσαρα), 20-21 (πιθανός δεύτερος αποικισμός επί Αυγούστου). Rizakis 1996, 271-

272.
76. Deniaux 1987. Rizakis 2017. 
77. Σαμσάρης 1994, 19. Στην ίδια κατεύθυνση: Palli et al. 2017, 4. Για τη χώρα της Νικόπολης βλ. Kahrstedt 1950, χωρίς ανα-

φορά στα προς Β. όριά της. Πρβλ. Strauch 1996, 194-204.
78.  Έχει υποτεθεί ότι ένα μέρος της Ηπείρου αποτελούσε μέρος του ager publicus, ως δορίκτητος χώρα (π.χ. Prentzas 2013,

595). Καθώς αυτό δεν παραδίδεται στις πηγές, μπορούν μόνο να καταγραφούν οι ενδείξεις που συνηγορούν (π.χ. ίδρυση αποικιών
στην περιοχή, κτηνοτροφική εκμετάλλευση που ίσως οφείλεται στην παραχώρηση τμημάτων ager publicus για βοσκοτόπια) ή
αντιβαίνουν προς αυτό (οι possessiones [Nepos, Atticus, 14.3] και η emptio [Cicero, Ad Atticum, 1.5.7] του Αττικού στην περιοχή
δεν δικαιολογούνται, αφού ο ager publicus δεν μπορούσε να πωληθεί). Ωστόσο, ο ager publicus εκτός Ιταλίας δεν είχε την ίδια
τύχη με τον εντός Ιταλίας και διείπετο από διαφορετικούς νόμους (ενδεικτικά, βλ. Frank 1927. Aubert 2003. Roselaar 2010). 

79. Πρβλ. στον παρόντα τόμο τις αναλύσεις του Β. Αντωνιάδη για την οικιστική εικόνα και του P. Cabanes για την πιθανότητα
ύπαρξης θεσπρωτικού κοινού στις αρχές του 1ου αι. π.Χ.
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για την Θεσπρωτία κι εν γένει για την Ήπειρο δυσχε-
ραίνει την έρευνα, σημειώνουμε μόνο ότι οι επιγραφές
που χρονολογούνται μετά το 167 π.Χ., δεν περιλαμ-
βάνουν επίσημα κείμενα πόλεων, με μόνη εξαίρεση
ελάχιστα δημόσια κείμενα από τη Φωτική. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι στον κατάλογο των 34 επιγραφών από
τη Θεσπρωτία που παραθέτει ο Σαμσάρης στο σύγ-
γραμμά του για τη Φωτική, εκτός έξι δημοσίων κειμέ-
νων της Φωτικής80, η συντριπτική πλειοψηφία είναι
επιτύμβιες επιγραφές, χαράγματα σε αγγεία ή σφραγί-
δες σε κεραμίδες. Αν η έλλειψη κειμένων δηλωτικών
πολιτικών λειτουργιών πλην εκείνων της Φωτικής και
πριν από την αυτοκρατορική εποχή οφείλεται σε τυ-
χαία συγκυρία ή σημαίνει ανυπαρξία πολιτικών δομών,
δεν μπορεί βεβαίως, ελλείψει άλλων τεκμηρίων, να
στοιχειοθετηθεί. 

Ενδιαφέρουσα ως προς την επικρατούσα κατά-
σταση στις αρχές της αυτοκρατορικής περιόδου είναι
η περιγραφή του Στράβωνος, που σκιαγραφώντας με
μελανά χρώματα την Ήπειρο σημειώνει ότι στην πε-
ριοχή που οι πόλεις είχαν αφανιστεί, στην έρημη χώρα
και στα έρημα σπίτια, ἐνστρατοπεδεύουσιν Ρωμαίοι:
νυνὶ δ’ ἐρήμου τῆς πλείστης χώρας γεγενημένης καὶ
τῶν κατοικιῶν καὶ μάλιστα τῶν πόλεων ἠφανισμένων,
…ἀλλ’ ἐνστρατοπεδεύουσιν αὐτοῖς Ῥωμαῖοι τοῖς οἴκοις,
κατασταθέντες ὑπ’ αὐτῶν δυνάσται81. Σ’ αυτή λοιπόν
την καθημαγμένη περιοχή, που παλαιότερα εὐάνδρει,
όπου ο Αύγουστος βρήκε κωμηδόν οίκηση και
ἐκλελειμμένας τελέως τὰς πόλεις82, ήδη πριν από την
εποχή του Στράβωνα είχαν εγκατασταθεί Ρωμαίοι.
Παρά τη ζοφερή εικόνα, γεμάτη ἐρημία, ἐρείπια, ἠφα -
νι σμένας και ἐκλελειμμένας πόλεις, εικόνα που δίνει
άλλωστε ο Στράβων και για πολλές άλλες, άλλοτε ακ-

μάζουσες περιοχές της Ελλάδος, συστηματική ανάλυ-
ση από τον Jacob Isager έχει καταδείξει την «τεχνική»
σημασία με την οποία χρησιμοποιούνται ορισμένοι
όροι, όπως ἐρημία που δηλώνει την έλλειψη πόλεων,
σε αντίθεση με την εὐανδρία που δηλώνει την ύπαρξη
πόλεων, ενώ ἔκλειψις σημαίνει την έλλειψη αστικής
οργάνωσης83. Ο Στράβων δεν περιγράφει, επομένως,
μια εντελώς εγκαταλελειμμένη κι ακατοίκητη περιοχή
αλλά μια περιοχή χωρίς πόλεις, μη αστικοποιημένη, με
διάσπαρτους μικρούς οικισμούς, κώμες και χωριά. Άλ-
λωστε, και τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η
ζωή δεν σταμάτησε, αλλά διαπιστώνεται συνέχεια
στην κατοίκηση τόσο σε αρκετές από τις περιοχές των
παλαιών πόλεων, όσο και σε όλη τη Θεσπρωτία84. Τα
ευρήματα αυτά, τα διάσπαρτα ιδιωτικά επιγραφικά
κείμενα και ο μεγάλος αριθμός αγροικιών κι επαύλεων
δείχνει ότι ακόμη κι αν στο διάστημα που μεσολάβησε
οι πολιτικές δομές ανατράπηκαν, δηλαδή οι πόλεις
έπαψαν να έχουν πολιτικές λειτουργίες, η «έρημη» κα-
τά τον Στράβωνα χώρα ήταν γεμάτη από εγκαταστά-
σεις αγροτικής εκμετάλλευσης85.

Η περιγραφή μιας περιοχής όπου ἐνστρατοπε -
δεύουσιν Ρωμαίοι, συνάδει με όσα παραδίδουν οι πα-
λαιότεροι του Στράβωνος Κικέρων και Varro κι επιβε-
βαιώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα και το ση-
μαντικό ποσοστό λατινικών επιγραφών. Οι θέσεις εύ-
ρεσης λατινικών ή δίγλωσσων επιγραφών δείχνουν
μια περιοχή διάσπαρτη από λατινόφωνο πληθυσμό86.
Από τις 34 επιγραφές από τη Θεσπρωτία του καταλό-
γου του Δ. Σαμσάρη87, ελληνικές είναι μόνο οι έξι, ενώ
οι υπόλοιπες αποτελούν ιδιωτικού χαρακτήρα (εκτός
λίγων διοικητικής φύσεως κειμένων από τη Φωτική,
όπως ήδη επισημάναμε) λατινικές επιγραφές –επιτύμ-

80. Σαμσάρης 1994, αρ. 1-4: αναφέρονται στο συνέδριο των Φωτικην(σίων) και σε αυτοκρατορικούς αξιωματούχους∙ αρ. 18-
19: μιλιάρια. 

81. Στράβων 7.7.3. Περιοχές με ρωμαϊκή κατοίκηση στη Θεσπρωτία: βλ. Δάκαρης 1972, παρ. 577 και Prentzas 2013, 593.
82. Στράβων 7.7.6 και 9.
83. Isager 2001, 22-23. 
84. Βασιλειάδης κ.ά. 2010, 339. Prentzas 2013, 593-594. Antoniadis (στον παρόντα τόμο).
85. Βλ. αγροικίες στον κατάλογο των θέσεων της κοιλάδας του Κωκυτού: Forsén et al. 2011 και όσες καταγράφει ο Antoniadis 2016.
86. Παρουσία λατινόφωνου στοιχείου ανιχνεύουν και σε τοπωνύμια της Θεσπρωτίας οι Δάκαρης 1987, 21. Σαμσάρης 1994,

34, 82. 
87. Σαμσάρης 1994, 113-140.
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βια κείμενα, χαράγματα σε αγγεία, σφραγίδες σε κερα-
μίδες. Οι κεραμίδες, αντίθετα από άλλων ειδών εν-
σφράγιστη κεραμική, π.χ. terra sigillata ή λυχνάρια,
κατά κανόνα δεν αποτελούν εισαγωγές αλλά προϊόν-
τα ντόπιων εργαστηρίων κι είναι αξιοσημείωτο ότι
χρησιμοποιούν τη λατινική. Αυτά τα ιδιωτικά λατινικά
κείμενα θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν ως ενδείξεις
λατινόφωνων πληθυσμιακών πυρήνων.

Η εγκατάσταση ανθρώπων από την Ιταλία, αρχικά
κινούμενων με δική τους πρωτοβουλία και προς τα τέ-
λη της δημοκρατικής εποχής με κεντρικά συντονισμέ-
νο αποικισμό, επέφερε αναπόφευκτα αλλαγές στην
κοινωνική σύνθεση και στο παραγωγικό μοντέλο της
περιοχής. Σταδιακά επικράτησαν νέες δομές και υιο-
θετήθηκε ένα νέο πλέγμα κατοίκησης που περιελάμ-
βανε οικισμούς, καθώς και μεγαλύτερες ή μικρότερες
αγροικίες, κάποιες εκ των οποίων μπορούν να χαρα-
κτηριστούν ως villae. Οι αγροτικές εγκαταστάσεις
αποτελούν τη βάση της οικονομίας, με έμφαση στην
εντατική κτηνοτροφία που ασκείται με γνώση και με-
λετημένες μεθόδους, στοχεύοντας πλέον όχι απλώς
στην αυτάρκεια αλλά στις συστηματικές εξαγωγές. Σε
πολλές από τις αγροτικές εγκαταστάσεις της εποχής,
που εντοπίζονται στην περιοχή, παρατηρείται ένας
εκλεκτικισμός εμφανής στη συνύπαρξη ρωμαϊκών και
ελληνικών στοιχείων, στις αρχιτεκτονικές και διακο-
σμητικές τεχνικές, στα ποικίλα υλικά δομής, στη χρή-
ση ελληνιστικών spolia88. Όσο πιο νωρίς χρονολο-
γούνται αυτές οι εγκαταστάσεις, τόσο πιθανότερο εί-
ναι ότι δηλώνουν ιδιοκτήτες ιταλικής προέλευσης.
Όσα από αυτά τα κτίσματα χρονολογούνται αρκετά
αργά, από το 2ο αι. μ.Χ. και εξής89, δεν μπορούν με σι-
γουριά να συνδεθούν με ρωμαϊκό πληθυσμιακό στοι-
χείο. Δείχνουν πάντως έντονα την ενσωμάτωση ρω-

μαϊκών προτύπων.
Η συνύπαρξη ήταν αναπόφευκτο να οδηγήσει σε

αλληλεπιδράσεις που διαπερνούν όλα τα κοινωνικά
στρώματα και οι οποίες ήδη διαφαίνονται στα γραπτά
του Varro και του Κικέρωνος και αφορούν το υψηλό
κοινωνικό επίπεδο των Epirotici homines. Αν και η συ-
ζήτηση για την αγροτική ζωή στο De re rustica αγγίζει
την ουσία της ρωμαϊκής ταυτότητας, αφού η αγροτική
ζωή ήταν συνυφασμένη με το ρωμαϊκό αρχέτυπο του
ιδανικού βίου, κάποιοι εκ των συνομιλητών, ανάμεσά
τους οι δύο συνδεόμενοι με τη Θεσπρωτία, Αττικός
και Κοσσίνιος, εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό απομα-
κρυσμένοι από αυτό το αρχέτυπο κι εξελληνισμένοι90.
Ελληνομαθείς, γνώστες των ομηρικών επών, ιδίως των
σημείων που αναφέρονται στη βουκολική ζωή91, γνώ-
ριζαν σε βάθος τις μεθόδους και τις οικονομικές πα-
ραμέτρους της αγροτικής ζωής, αλλά προτιμούσαν
αντί να δουλεύουν με τα χέρια τους τη γη, να ασχο-
λούνται με τις επιχειρήσεις τους. Τα πολυτελή επιτρα-
πέζια σκεύη και τα υπολείμματα τροφής από τον Άγιο
Δονάτο δείχνουν εκλεπτυσμένη διατροφή και διαβίω-
ση92. Η άνθηση της villa που διέθετε πολυτέλειες και
διάφορους χώρους με ελληνικές ονομασίες, εξέφραζε
έναν τρόπο ζωής μακριά από τη φιλοσοφία της λιτής
παραδοσιακής ρωμαϊκής αγροικίας93 και το mos maio-
rum, τα προγονικά ήθη που εκθειάζει ο Cato στο de
Agricultura94. 

Μια ματιά σε ένα χαμηλότερο στρώμα του πληθυ-
σμού που μετακινήθηκε από την Ιταλία και στην ανά-
μιξή του με το ντόπιο στοιχείο επιτρέπει η ανασκαφή
εκτεταμένου νεκροταφείου στη Μαζαρακιά (1ος αι.
π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.), που περιλαμβάνει πολλούς κεραμο-
σκεπείς, λακκοειδείς και κιβωτιόσχημους τάφους και
δύο πιο επιβλητικά ταφικά κτίσματα95. Ελληνικό και

88. Papaioannou 2002, 339.
89. Palli et al. 2017, 9-11.
90. Varro, De re rustica, 2.1.2.
91. Varro, De re rustica 2.3.1, 2.4.1.
92. Niskanen 2009. Forsén 2011, 21.
93. Varro, De re rustica 2. Pr. 2-3 και 1.2.13-21. 
94. Varro, De re rustica Pr. 2.
95. Palli et al. 2017, 13-15. Λάμπρου κ.ά. 2018, 510-514.
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ρωμαϊκό στοιχείο συνυπάρχουν ως προς τα ευρήματα
και τα ταφικά έθιμα96: ντόπια αντικείμενα συνυπάρ-
χουν με εισηγμένα, όπως λυχνάρια δυτικών εργαστη-
ρίων και γυάλινα αγγεία χρονολογούμενα τον 1ο αι.
π.Χ.-1ο αι. μ.Χ., ελληνικά έθιμα ταφής, όπως ο εντα-
φιασμός κι ο χαρώνειος οβολός, συνυπάρχουν με το
ρωμαϊκό της καύσης. Αν και η καύση, η οποία κατά κα-
νόνα απαντά σε περιοχές με έντονη επαφή με το ρω-
μαϊκό κόσμο, δεν ήταν εντελώς άγνωστη κατά την
κλασική και ελληνιστική περίοδο στη Θεσπρωτία, εί-
ναι αξιοσημείωτη η συχνότητα με την οποία απαντά

στη Μαζαρακιά, όπως και η πρακτική του bustum97.
Πρόκειται μάλλον για ένα ρωμαϊκό στοιχείο που,
όπως και τα υπόλοιπα ευρήματα, αντανακλά την κοι-
νωνική σύνθεση της περιοχής.

Σε ένα από τα ταφικά κτίσματα της Μαζαρακιάς
βρέθηκε μια επιτύμβια στήλη98 (Εικ. 1) που επιτρέπει
στο βλέμμα μας να διεισδύσει σ’ ένα κοινωνικό επίπε-
δο χαμηλότερο από αυτό του Αττικού ή του Κοσσινί-
ου. Ο Πολύνικος, που πέθανε στα 25 του, δεν ανήκε σ’
αυτή την ελίτ, αλλά πραγματικά εξασκούσε την κτη-
νοτροφία, όπως προκύπτει από τον προσδιορισμό του
ως armentarius99 (βοσκός). Η κοινωνική του θέση φαί-
νεται ακόμη από την παλιότερη στήλη που χρησιμο-
ποίησε ο πατέρας του, Ηρακλέων, για να χαράξει το
επιτύμβιο του Πολυνίκου. Η χρήση της λατινικής
γλώσσας, καθώς και συντομογραφιών και τελειών για
το διαχωρισμό των λέξεων, δείχνουν εξοικείωση με τα
ρωμαϊκά επιτάφια κείμενα. Η χάραξη έγινε, ωστόσο,
μάλλον πρόχειρα, χωρίς καλή αίσθηση της παράθεσης
του κειμένου επί του λίθου. Η παλαιότερη επιγραφή
της στήλης (Ἐλλάς Ῥοδίου | χαῖρε καὶ σύ) είναι ακόμη
ορατή, ενώ ο δεύτερος στίχος της επικαλύπτεται εν
μέρει από τη νεώτερη επιγραφή: 

Polinicus | armentar(ius) | vixit an(n)o(s) XXV |
Heracleo f(ilio) | fecit.

Τα ελληνικά ονόματα Πολύνικος και Ηρακλέων σε
συνδυασμό με τη λατινική γλώσσα δείχνουν ίσως κα-
ταγωγή από τη Μεγάλη Ελλάδα κι επιβεβαιώνουν την
ανάμιξη ελληνικού και δυτικού στοιχείου που διαπι-
στώνεται στα ευρήματα της ανασκαφής του νεκροτα-
φείου. Τον ίδιο συγκερασμό δείχνει και τμήμα άλλης
λατινικής επιγραφής από το ίδιο νεκροταφείο, εκείνη
της [L]amisca, που ιδρύθηκε από τα παιδιά της ([li -
be]ri)100. Η επιμελημένη γραφή και το γεγονός ότι η
στήλη προέρχεται από το πιο επιβλητικό από τα ανε-

96. Κάντα-Κίτσου 2009, 49. Λάμπρου κ.ά. 2018, 511-513.
97. Aidonis 2011. Palli et al. 2017, 13. Λάμπρου κ.ά. 2018, 511.
98. Αναφορές στην επιγραφή: βλ. Κάντα-Κίτσου 2009, 50-51, εικ. 5 και Palli et al. 2017, 14. Αναφορά στο ταφικό μνημείο και

την επιτύμβια στήλη: Λάμπρου κ.ά. 2018, 511. Πλήρης δημοσίευση αναμένεται από τους Ρalli et al. (forthcoming).
99. Για τη χρήση της λέξης armentum στην ποίηση, βλ. Lipka 2001, 150-152.
100. Palli et al. 2017, 13-14, εικ. 1.5 και Λάμπρου κ.ά. 2018, 510-518 για το ταφικό μνημείο του κοινού στην Ιταλία βωμόσχη-

μου τύπου, με παράλληλα στον ελλαδικό χώρο, στην Αλυζία και στις Κεγχρεές.
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Εικ. 1. Η επιτύμβια στήλη του Πολυνίκου από τη Μαζα-
ρακιά (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας).



σκαμμένα ταφικά κτίσματα, δηλώνουν ένα σχετικώς
υψηλό κοινωνικό status. Η χρήση της λατινικής μάλ-
λον συνηγορεί υπέρ του ότι πρόκειται για γυναίκα ιτα-
λικής καταγωγής κι όχι για Ελληνίδα που είχε λάβει τη
ρωμαϊκή πολιτεία, καθώς εξαιρετικά σπάνια Έλληνες,
ακόμη και του ανώτατου κοινωνικού στρώματος, χρη-
σιμοποιούν τη λατινική σε ιδιωτικά κείμενα. Η επιλο-
γή της λατινικής είναι ίσως συνειδητή, όχι μόνο για να
δηλωθεί προέλευση από την Ιταλία, αλλά και για να
προβληθεί μια εικόνα κύρους, καθώς στα μάτια των
ντόπιων οι προερχόμενοι από την Ιταλία συλλήβδην
θεωρούνταν Ρωμαίοι.

Οι πληροφορίες που αντλούμε από τις επιγραφές
αυτές είναι περιορισμένες, ενώ η χρονολόγησή τους,
βασισμένη κυρίως σε παλαιογραφικά κριτήρια, δεν
μπορεί να είναι ακριβής. Επιβεβαιώνουν, ωστόσο, ότι

η Θεσπρωτία απετέλεσε ένα πεδίο όπου Ρωμαίοι και
Ιταλιώτες είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να αναπτύξουν
ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες, αλλά να συν-
δεθούν στενά με την περιοχή, ίσως νωρίτερα από
οπουδήποτε αλλού στην Ανατολή. Αυτό το πληθυ-
σμιακό κομμάτι που εισήγαγε νέα έθιμα, νέες τεχνικές
και παραγωγικές μεθόδους, νέα είδη καθημερινής
χρήσης, μια νέα κουλτούρα, επιδόθηκε στην αγροτική
οικονομία, κυρίως στην εντατική κτηνοτροφία, ασχο-
λίες που συνέβαλαν στη στενή και πρώιμη σύνδεσή
τους με την περιοχή κι οδήγησαν σταδιακά σε ανάμιξη
με το ντόπιο στοιχείο101, επιφέροντας αλλαγές όχι μό-
νο στην κοινωνική σύνθεση και στο οικονομικό πεδίο,
αλλά διαμορφώνοντας σταδιακά μια νέα πολιτιστική
ταυτότητα που συνδύαζε στοιχεία ελληνικά και ρω-
μαϊκά.

101. Palli et al. 2017, 2-7, για επιβίωση μελών της ντόπιας ελίτ.
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“Who Sets out from an Italian Harbor and Explains Swine-Herding?”: 
Crossing the Adriatic in Search of Opportunities in Thesprotia

Sophia Zoumbaki

Εpigraphic and literary sources as well as archaeological finds attest to the presence of Italiote Greeks
and Romans in Thesprotia from the 2nd c. BC onwards, perhaps even earlier. We attempt to shed light
on the phases of these people’s contacts with Thesprotia, ranging from commercial and diplomatic activ-
ities to settlement and investment in the economy of the region and finally to their integration into local
society.

Their engagements, social status and cultural identity are examined as far as the available evidence
allows an insight into their everyday lives. Their main and most profitable activity in the region, as Varro’s
De re rustica shows – from where the excerpt (2.4.1) cited in the title of this paper is derived – was stock-
breeding, the traditional activity of the native inhabitants of Epiros, which is by the 1st c. BC organized
on a new systematic basis by the western settlers. The most prominent of them owned enormous estates
where luxurious residences and productive units of various kinds were combined and where stock-breed-
ing was handled as a part of their various businesses.

The legal status of the lands where people from Italy settled in Thesprotia is an important factor in
order to perceive the nature of their presence as well as the relations of the region with Rome.
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