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ΑΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ Ε' 

(221 -179 Π. Χ.) ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Μετά τήν διάσκεψιν των Τεμπών (185 π. Χ.)ι καθ' ήν ύπεχρεώθη να άπολογηθη 
ώς υπόδικος ό Φίλιππος ενώπιον τών απεσταλμένων της συγκλήτου ('), μάλιστα δέ 
μετά τήν άφιξιν είς τήν Μακεδονίαν του App. Claudius (184 π. Χ.) προς έπιβολήν είς 
αυτόν κυρώσεων δια τας σφαγάς της Μαρώνειας ("), κατενόησε σαφώς πλέον ό βασι
λεύς δτι at συνεχείς ταπεινώσεις, είς τάς οποίας τόν όπέβαλλεν ή 'Ρώμη, δέν άπέβλε-
πον, εΐ μή είς τήν προϊουσαν έκμηδένισίν του. Σκοπός άλλωστε της συγκλήτου ήτο να 
κατάλυση πάσας τάς μοναρχίας ('). 

"Οθεν είς μυστικήν συνδιάσκεψιν μετά τών εμπίστων συμβούλων του Άπελλοΰ 
καΐ Φιλοκλέους συνεζήτησε τήν σοβαρότητα της καταστάσεως καΐ ώμολόγησεν δτι a t 
διαψοραί του προς τήν 'Ρώμην ήσαν τοιαυται, ώστε καθίστατο πλέον αναπόφευκτος ή 
σύγκρουσις (*). 

'Επειδή δέ συγχρόνως δέν ήθελε να βασιλεύη «χάριτι 'Ρωμαίων» (6), απεφάσισε 
νά προετοιμασθη άνασυγκροτών τάς δυνάμεις του καί παρασκευάζων τήν χώραν δια 
τον έπικείμενον αγώνα. 

Δια τήν άναδιοργάνωσιν της Μακεδονίας έχρειάζετο ό Φίλιππος άνδρας καί χρήμα. 
"Ας Τδωμεν λοιπόν δια ποίων τρόπων προσεπάθησε νά έπιτύχη αμφότερα. 
"Εν τών πλέον ανησυχητικών φαινομένων ήτο ή έκ τών συνεχών πολέμων του 

Φιλίππου προελθοοσα έλάττωσις του πληθυσμού της Μακεδονίας. Τοιαύτη δέ ήτο ή 
έξάντλησις της χώρας, ώστε κατά τόν χειμώνα του ί-τους 198/7, βραχύν δηλαδή χρό-
νον προ της μάχης τών ^Κυνος Κεφαλών, εΐχεν άναγκασθή νά καλέση ό βασιλεύς τάς 
τελευταίας είς άνδρας εφεδρείας του, στρατολόγων προς τούτο δεκαεξαετείς νεανίας, 

1) Αίβιος 39, 25,1 : «...Philippus ad audienda crimina tamquam reus consedissent...». 
Ό υπερήφανος Μακεδών δέν ήδυνήθη άπολογούμενος νά συγκράτηση τήν οργήν του, άλλα 
περαίνων τον λόγον ανεφώνησε τα έκ του Θεόκριτου (ΕΙδυλ. Ι, 102) «δτι οδπω πας αύτοΐς 
{τοις Μακεδόσι) δ ήλιος δέδυκε», Διόδωρος 29,16· πρβλ. Αίβιον 39, 26, 9 : «elatus deinde ira 
adiecit nondum omnium dierum solem occidisse». 

2) Πολύβιος 22, 13, 8—14, 6. Αίβιος, 39, 34. 
3) Ή γνώμη αδτη ήτο ευρέως διαδεδομένη, Ιδία εν %% 'Ανατολή, πρβλ. Πολύβιον 21, 11, 

2—3 : «πάνυ γαρ έδεδίει (δ Άντίοχος δ Μέγας) τους Ρωμαίους, μή ποιώνται τήν είς Άσίαν 
διάβασιν έπί καταλύσει πάντων τών δυναστών», καί Αίβιον 37, 25, 5—6 : «venire eos ad 
omnia regna tollenda, ut nullum usquam in orbe terrarum nisi Romanum imperium 
esset». 

4) Πολύβιος 22, 14, 7—8. 

5) Πλουτάρχου ΑΙμίλιος Παύλος 8, 6 : «καί το βασιλεύειν χάριτι Ρωμαίων ηγούμενος 
αιχμαλώτου τρυφήν αγαπώντος είναι μόϊλλον ή φρόνημα καί θυμόν Ιχοντος ανδρός . . .». 
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ώς καΐ παρήλικας παλαίμαχους (β). Ή απεγνωσμένη δέ αοτη προσπάθεια δέν άπέφερεν, 
εΐ μή πενιχρότατα αποτελέσματα, καθ* δσον δέκα οκτώ μόνον χιλιάδων Μακεδόνων 
κατέστη δυνατή ή έπιστράτευσις, έκ των οποίων μάλιστα αϊ δύο εορίσκοντο είς τ α 
φρούρια ('). 

Πάσης επομένως προσπάθειας προς άνασυνκρότησιν της χώρας έπρεπε να προ-
ηγηθη ή αοξησις τοΟ πληθυσμού της. 

Τήν αοξησιν δέ ταύτην έπεδίωξεν ό Φίλιππος πρώτον δια της ενισχύσεως του γη
γενούς πληθυσμού της Μακεδονίας. "Ο Λίβιος (8), δστις μας παρέχει τάς σχετικάς πλη
ροφορίας, αποδίδει είς τον Φίλιππον τήν έκδοσιν νόμων αναλόγων προς τους νόμους 
του Αυγούστου (9). Δέν φαίνεται έν τούτοις πιθανόν οτι έλαβε τοιαύτα δραστικά μέτρα 
ό βασιλεύς. Πιθανώτερον είναι δτι επεδίωξε τούτο δια της υποστηρίξεως των πολυμε
λών οίκογενειων, ώς καΐ της υποχρεωτικής ανατροφής των γεννωμένων. 

Δια τής είσαγωγής μεγάλου αριθμού θρακών είς τήν Μακεδονίαν επεχείρησεν 
ό Φίλιππος να έπιτύχη τήν ταχείαν αοξησιν του πληθυσμού της χώρας του ( Ι 0). Ή 
έγκατάστασις θρακών, ώς καΐ άλλων βαρβάρων, είς τήν Μακεδονίαν ήτο βεβαίως πα
τροπαράδοτος είς τήν στρατιωτικήν πολιτικήν τών Μακεδόνων βασιλέων (**), τώρα δμως 
τοΟτο επιδιώκεται ύπό του Φιλίππου έτι συστηματικώτερον, λόγο? προφανώς τής δξύ-
τητος, τήν οποίαν εΐχεν έν τφ μεταξύ προσλάβει το δημογραφικόν πρόβλημα δια τήν 
Μακεδονίαν. Τους θράκας δέ τούτους έγκαθίστα ό βασιλεύς κυρίως είς τήν ϋπαιθρον, 
άλλα καΐ είς τάς πόλεις. 

Δια τής ολοσχερούς μεταφοράς τών κατοίκων τών παραλίων πόλεων είς τα σύν
ορα τής Παιονίας, ώς καΐ τής εγκαταστάσεως θρακών καΐ άλλων βαρβάρων είς τάς 
οοτω κενουμένας περιοχάς, έπεδίωξεν ό Φίλιππος άφ' ενός μέν τον έξελληνισμόν των 
παραμεθορίων περιοχών του, άφ' έτερου δέ τήν είσοδον μεγάλου αριθμού θρακών είς 
τήν Μακεδονίαν, τους οποίους έθεώρει τα μάλιστα άφωσιωμένους είς τήν μοναρχίαν (*·). 
Τό μέτρον τούτο ήτο βεβαίως λίαν άντιδημοτικόν, δια τοΰτο δέ καΐ συνήντησε τήν 
εχθρότητα τών μετακινουμένων παραλίων πληθυσμών, αλλ* ό Φίλιππος ήτο ήδη αρκούν
τως ίσχυρός, ώστε ήδύνατο να προβαίνη είς τήν λήψιν τών μέτρων εκείνων, τα όποια 
έθεώρει σύμφορα δια τήν Μακεδονίαν. 

"Η Ιδρυσις επίσης πόλεων είς τα βόρεια Ιδία σύνορα του Μακεδόνικου κράτους, 
ένθα ό αστικός βίος δέν ήτο αρκούντως προηγμένος, άπέβλεπεν είς τήν άσφάλισιν του 

6) Αίβιος 33, 3, 1—5. 
7) Αύτ. 33, 4, 4· πρβλ. 33, 14, 3—4. 
8) Aux. 39, 24, 3 : «ut vero an ti quam roui tit udinern hominum quae belli cladibus 

amissa erat restitueret, non subolem tantum stirpis parabat cogendis omnibus procreare 
atque educare liberos, sed ...». 

9) "Ητοι τον lex Julia, ώς και τον lex Papia Poppaea de maritandis ordinibus. 
10) Αίβιος 39, 24, 4 : csed Thracum etiam magnarti multitudinem in Macedonian! 

traduxerat. . .>* πρβλ. 42, 12, 10. 
11) Πρβλ. W. W. Tarn, Antigonos Gonatas, Oxford 1913, σελ. 183 καΐ 192. M. 

Rostovtzeff, The social and economic history of the Hellenistic world, τόμ. Γ' (Oxford 
1941), σελ. 1471 (σημ. 38 τοϋ Ε' κεφ.). Δι« τον λόγον δέ προφανώς τοδτον αποκαλεί δ Αίβιος 
(42, 12, 10) τήν θράκην άστείρεοτον πηγήν στρατιωτικών ενισχύσεων δια τήν Μακεδονίαν. 

12) Πολύβιος 23, 10, 4 : «Έκ τών επιφανέστατων καί παραθαλαττίων πόλεων τους μέν 
πολιτικούς άνδρας μετά τέκνων και γυναικών ανάστατους ποιήσαντα μεταγαγεϊν ε!ς τήν νδν 
μέν Ήμαθίαν, το δέ παλαιον Παιονίαν προσαγορευομένην, πληρώσαι (δέ) και θρακών καΐ βαρ 
βάρων τάς πόλεις, ώς βεβαιοτέρας αύτφ τής έκ τούτων πίστεως δπαρξούσης κατά τάς περιστά
σεις, πρβλ. Αίβιον 40, 3, 3—4. 
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νευραλγικού τούτου σημείου της χώρας του, συνεχώς εκτεθειμένου είς τας έπιδρομάς 
των βαρβάρων γειτόνων του βορρά (*·). 

Δια της αθρόας πολιτογραφήσεως των μετοίκων, δηλαδή δια της χορηγήσεως είς 
αυτούς του δικαιώματος του ελευθέρου "Ελληνος πολίτου, έπεδιώκετο ό αυτός πάντοτε 
σκοπός : ή ταχεία αΰξησις του πληθυσμού της χώρας. Της μεθόδου δέ ταύτης έποιήσατο 
χρήσιν ό Φίλιππος άπα των πρώτων ήδη έτων της βασιλείας του, ώς μαρτυρούν αϊ δύο 
προς Λαρισαίους έπιστολαί του (**). 

"Η αύξησις του πληθυσμού θα ύπεβοήθει, ώς είναι φανερόν, καΐ τήν οίκονομικήν 
άνάπτυξιν της Μακεδονίας. Είς τάς αγροτικός περιφερείας θα συνετέλει είς τήν καλλι-
τέραν καλλιέργειαν της γης, ένφ άφ* έτερου ή ένίσχυσις του αστικού πληθυσμού θα 
καθίστα τήν έμπορικήν κίνησιν των πόλεων έντονωτέραν. 

Ήδύνατο επομένως τώρα ό Φίλιππος να προβί) είς τήν επιβολή ν βαρυτέρας φο
ρολογίας επί της γεωργικής παραγωγής, ώς καΐ επί των εξαγομένων καΐ είσαγομένων 
είς τους Μακεδόνικους λιμένας εμπορευμάτων ( t s). 

13) 2χετικας πληροφορίας Ιχομεν περί τής Περσηίδος (πρβλ. Αίβιον 39, 53, 14—16), της 
δποίας το δνομα δηλοί τήν έμπιστοσύνην, τήν δποίαν Ιτρεφεν δ Φίλιππος προς τον μεγαλύτε. 
ρον υίόν καί διάδοχον του θρόνου του Περσέα. Περί τής θέσεως ταύτης πρβλ. F. Walbatik, 
Philip V of Macedon, Cambridge 1940, σελ, 243 μετά τής σημ. 1Λ Ή ΠερσηΙς ίδρύθη κατά 
το έτος 183, πρβλ. Ε. Oberhummer, είς R. Ε. έν τη" λ. «Perseis>. 

14) Sylloge8, 543. Ή πρώτη (στ. 3—9) προέρχεται έκ του έτους 220/19, ή δευτέρα (στ. 
26—39) έκ του 215/4. Πρηροφορηθείς παρά τον Λαρισαίων δ Φίλιππος δτι «ή πόλ(ς δια τους 
ηολέμοχίζ προσδείται πλεόνων οΙκητ(3ν> (στ. 5) επιλαμβάνεται του ζητήματος και διατάσσει 
τους Λαρισαίους, δπως προβούν αμέσως είς τήν χορήγησιν «πολιτείας» προς τους εν Λαρίση 
κατοικοϋντας Θεσσαλούς, ώς και τους λοιπούς "Ελληνας, οϊτη/ες προφανώς έκέκτηντο δικαιώ
ματα μετοίκου. Τό μέτρου δέ τοΰτο επρόκειτο να είναι προσωρινόν, καθ' δσον %-à έπενόει είς τό 
μέλλον καί άλλους τρόπους ενισχύσεως τοΰ πληθυσμού τής Λαρίσης δ βασιλεύς (στ. 5—6). 

Έ κ τής επιγραφής καθίσταται επίσης φανερόν δτι και άλλαι πόλεις του βασιλείου Ιπα-
σχον εξ ολιγανθρωπίας (πρβλ. τον στίχον 5 : « κ α ι ή ομ&τέρα πόλις ...>, επομένως θα 6πήρ-
χον καί άλλαι), πράγμα άλλωστε ουχί άηθες κατά τήν έποχήν, πρβλ. Πολόβιον 36, 17, 5. 

'Ως αιτία, δια τήν δποίαν επιζητείται ή αδξησις του πληθ-υσμου τής Λαρίσης, αναφέρε 
ται (στ. 29—30) «δτι γαρ πάντων κάλλιστόν έστι ώς πλείστων μετεχόντων τοδ πολιτεύματος 1 
τήν τε πόλιν Ισχύειν καί τήν χώραν μή ώσπερ νυν αίσχρώς χερσεύεσθαι . . .». 

2ημασίαν ενέχει τό γεγονός δτι αναφέρει έν τη επιστολή του δ βασιλεύς τους 'Ρωμαίους 
προς μίμησιν, οϊτινες δέν διστάζουν να άπελευθεροΰν καί να χορηγούν δικαιώματα πολίιοο καί 
είς αυτούς ακόμη τους οούλους αυτών. Δια τοδ τρόπου δέ τούτου κατώρθ-ωσαν δχι μόνον τήν 
πατρίδα αυτών να μεγαλώσουν, αλλά καί αποικίας είς έβδομήκοντα περίπου τόπους να αποστεί
λουν (στ. 31—33). 

15) Αίβιος 39, 24, 2 : «vectigalia regni non fructibus tantum agrorum portoriisque 
maritimis auxit, sed...». Δια τών portoriis maritimis εννοεί προφανώς δ Λίβιος τό έ λ λ ι-
μ έ ν ι ο ν, δπερ συνήθως ανήρχετο είς 2 °/ο (ήτοι ή πεντηκοστή) έπί τής αξίας τών εμπορευ
μάτων, πρβλ. Rostovtzeff, Ινθ·' άνωτ. σελ. 1486 (σημ. 96 του Ε' κεφ.). 

Τό γεγονός δτι αναφέρει δ Λίβιος (39, 24, 2—4) τα νέα φορολογικά μέτρα τοδ Φιλίπ
που έν συσχετίσει προς τα μέτρα, τα δποϊα Ιλαβε δια τήν ένίσχυσιν του πληθυσμοδ, υποδεικνύε1 

δτι ή επιβολή τής βαρυτέρας φορολογίας 9-ά ήκολούθ-ει τήν αδξησιν τοδ πληθ-υσμοδ καί τήν έκ 
ταύτης προελθοδσαν βελτίωσιν τών οικονομικών συνθηκών τής χώρας. Ή ι ο άλλωστε 
σύνηθες είς τήν οίκονομικήν πολιτικήν τών βασιλέων τής Μακεδονίας να επιδιώκουν τήν αδξη
σιν τών προσόδων των, ουχί δια τής επιβολής άμεσου φορολογίας, καταθλιπτικής δια τους υπη
κόους, αλλά δια τής συστηματικής εκμεταλλεύσεως τών πλουσίων βασιλικών κτήσεων, ώς καί 
τής αναπτύξεως τών πλουτοπαραγωγικών έν γένει πόρων τής Μακεδονίας, πρβλ. Μ. Rostovtzeff, 
Ινθ' άνωτ. σελ. 250—255. 
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Ταυτοχρόνως Ιδιδε νέαν ώθησιν είς τήν έκμετάλλευσιν των μεταλλείων δια της 
άρτιωτέρας λειτουργίας τών παλαιών, ώς καΐ της Ιδρύσεως πολυαρίθμων νέων (,β), δια 
των οποίων θα καθίστατο δυνατή ή είς τα δημόσια ταμεία συγκέντρωσις πολυτίμων με
τάλλων, κατ' άκολουθίαν δέ και ή έκτύπωσις άφθονωτέρων νομισμάτων. 

Πράγματι δέ ή νέα νομισματική πολιτική του Φιλίππου μαρτυρεί, καλλίτερον 
ϊσως παντός άλλου, τάς μεγάλος προσπαθείας του βασιλέως δια τήν οίκονομικήν έξυ-
γίανσιν του Κράτους. Το νόμισμα, τό όποιον ό ϊδιος ί-κοψεν, ήτο άφθονον και υγιές. 
Μή αρκεσθείς δμως είς τοΟτο παρεχώρησε τό δικαίωμα κοπής νομισμάτων είς ώρισμέ-
νας περιοχάς, ακόμη δέ καί είς πόλεις (1Τ), ένφ πρότερον έστερουντο του δικαιώματος 
τούτου καί αοταΐ ακόμη αϊ παράλιαι έμπορικαΐ πόλεις (18). 

Επειδή απώτερος σκοπός της λήψεως τών μέτρων τούτων ήτο ή στρατιωτική 
προπαρασκευή της Μακεδονίας, δια τοΟτο δλως Ιδιαιτέρως έφρόντισεν ό Φίλιππος περί 
της αναδιοργανώσεως καί του ανεφοδιασμού του στρατού του. 

ΕΙδικαί διαταγαί του, τα διαγράμματα, δημοσιευόμενοι είς τάς πόλεις καί τα 
κυριώτερα φρούρια, έρρύθμιζον τα ποικίλα στρατιωτικά καί λοιπά ζητήματα του κράτους. 

Δια παρομοίων επίσης διαγραμμάτων καί επιστολών έρρυθμίζοντο αϊ σχέσεις 
αύτου προς τάς διαφόρους πόλεις. ΈπιγραφαΙ ευρεθεΐσαι έν Μακεδονία καί άλλαχου 
μαρτυρούν περί της τοιαύτης δραστηριότητος του βασιλέως, παρέχουσαι συγχρόνως 
πολυτίμους πληροφορίας περί της οργανώσεως του Μακεδόνικου στρατού επί της βα
σιλείας του Φιλίππου ( ,9). 

Μεθ* οίασδήποτε δμως δραστηριότητος καί έάν έπε5όθη είς τό όργανωτικόν αυ
τού Ιργον δ Φίλιππος, ήτο έκ τών δρων της συνθήκης ήναγκασμένος να συμμορφωθώ 
προς τήν δημιουργηθεΐσαν μετά τήν ^τταν τών Κυνός Κεφαλών κατάστασιν. "Επρεπεν 
επομένως να ένεργη κρυφίως καί μεθοδικώς άποκρύπτων άπό τά δμματα της 'Ρώμης 
τάς προπαρασκευάς του. Δια τούτο συνήθροιζε τάς δυνάμεις αύτοΟ εϊς τό έσωτερικόν 
της χώρας, πληρών δπλων καί ανδρών τά μεσόγαια χωρία καί τάς πόλεις, σκοπίμως δέ 
παραμελών τών παραλίων καί ένοδίων πόλεων, τών όποιων βεβαίως αί πολεμικαΐ 
προπαρασκευαί θα ΰπέπιπτον είς τήν άμε σον άντίληψιν τών έχθρων του (80). 

16) Αίβιος 39, 24, 2 : «sed metalla etiam et vetera intermissa recoluit et nova 
multis locis instituit». 

17) Τας σχετικας μαρτυρίας, ΐδε είς Walbank, Ινθ' ανωτ. σελ. 265. Π. Γυιόκα, Φίλιπ
πος Ε', θεσσαλονίκη 1959, οελ. 268—269. Το δικαίωμα τής κοπής νομισμάτων προφανώς έσή« 
μαινε νέαν άναπροσαρμογήν μεταξύ τής συγκεντρωτικές εξουσίας του βασιλέως καί τής αυτο
νομίας των πόλεων, ώς καί τήν παραχώρησιν τοπικές τίνος αυτοδιοικήσεως είς τάς πόλεις 
έκείνας, αί δποΐαι έτύγχανον τοδ προνομίου τούτου. *Αγνοοΰμεν κατά πόσον ή οπό τών τοπι
κών αρχών κοπή τών νομισμάτων δπέκειτο εις κρατικόν τίνα Ιλεγχον, ώς δέχεται δ Π. Γυιόκας, 
Ινθ' άνωτ. σελ. 268. Παρόμοιος πράγματι Ιλεγχος θα ήτο, νομίζομεν, δλως αντίθετος προς τό 
πνεΰμα τής χορηγήσεως τοδ δικαιώματος τούτου. Τό διάγραμμα άλλωστε τοδ Φιλίππου τό άνα-
φερόμενον είς το ΣαραπεΤον τής θεσσαλονίκης (πρβλ. Σ. Πελεκίδη, Άπό τήν Πολιτεία καί τήν 
Κοινωνία τής Αρχαίας θεσσαλονίκης, θεσσαλονίκη 1934, σελ. 6), είς τό οκοϊον στηρίζεται δ 
Γυιόκας, ουδεμίαν σχέσιν Ιχει προς τό ζήτημα τής κοπής νομισμάτων οπό τής θεσσαλονίκης. 

18) Πρβλ. W. Tarn, Antigonos Gonatas, σελ. 197. 
19) Περί τών διαγραμμάτων καί επιστολών τοδ Φιλίππου Ε', ΐδε M, Rostovtzeff, Ινθ·' 

άνωτ. σελ. 1470 (σημ. 37 τοδ Ε' κεφ.). ΠρόσΘες : S. Accame, Rivista di Filologia 19,1941, 
σελ. 179—193, πρβλ. L. Robert, R.E.G. 57, 1944, σελ. 221, No 150 (επιστολή Φιλίππου E' 
προς τους iv Αήμνφ οίκοδντας Αθηναίους κληρούχους, άποσταλεϊσα μεταξύ τών ετών 202— 
197 π. Χ.). 

20) Πλουτάρχου Αιμίλιος Παδλος 8, 7 : «τών γαρ πόλεων τάς ένοδίους καί παρα&αλατ-
τίους άσθ·ενεϊς γενομένας περιορών καί ύπερήμους, ώς καταφρονεΪσθ·αι, πολλήν άνω συνή/ε 
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Έσημείωσαν έπιτυχίαν at προσπάθειαι αύται του Φιλίππου προς άνασυγκρότησιν 
της χώρας του ; 

Τήν άπάντησιν είς το ερώτημα τούτο παρέχει αυτή ή στρατιωτική δύναμις της 
Μακεδονίας κατά τάς παραμονάς του Γ' Μακεδόνικου πολέμου, ώς καΐ ό φόβος ό 
προκληθείς μεταξύ των έχθρων της έξ αΐτίας ακριβώς της δυνάμεως ταύτης. Καθ' δσον 
al ενώπιον της συγκλήτου κατηγορίαι του Ευμενούς περί των πολεμικών προπαρα
σκευών του Περσέως παρ* ολας τάς ύπερβολάς, τάς όποιας ενδεχομένως περιείχον, απο
δεικνύουν, καλλίτερον ϊσως παντός άλλου, τήν έπιτυχίαν της Μακεδόνικης ανασυγκρο
τήσεως. 

«"Εχει αποθηκεύσει (ό Περσεύς) σίτον δια τήν συντήρησιν 30000 πεζών καί 5000 
Ιππέων έπί δέκα έτη, ώστε δια τον άνεφοδιασμόν τούτων να μή εξαρτάται ούτε από τό 
ίδικόν του ούτε άπό τό έδαφος του έχθρου. "Εχει δέ ήδη τοσαυτα χρήματα συγκεντρώ· 
σει, ώστε νά δύναται έπί δέκα έτη να συντηρη 10000 μισθοφόρων πλην της δυνάμεως 
τών Μακεδόνων" έπί πλέον δ* έχει τό έτήσιον εισόδημα τό προερχόμενον έκ τών βασι
λικών μεταλλείων. "Εχει δέ συναθροίσει είς τάς άποθήκας αύτου δπλα δια τον όπλι-
σμόν τριπλασίου αριθμού ανδρών καί έχει ύποτεταγμένην τήν θράκην, άπό τήν οποίαν, 
ως άπό άέναον πηγήν, δύναται νά άντλη ενισχύσεις, έάν ποτέ ήθελεν έξαντληθή ή δύ
ναμις της κυρίως Μακεδονίας» (81). 

Τοιούτος είναι δ απολογισμός του Ευμενούς περί τών στρατιωτικών δυνάμεων 
του Περσέως κατά τό έτος 172 π. Χ. "Οτι δέ ol αριθμοί, τους οποίους αναφέρει ό Ευμε
νής, δέν αφίστανται καί πολύ της πραγματικότητος πιστουται καί ύπό του Πλουτάρ
χου ("), δστις αναφερόμενος είς τάς προπαρασκευας ταύτας του Φιλίππου ουσιωδώς 
μας παρέχει τάς αύτάς πληροφορίας, καί ύπό του Λιβίου (se), δστις περιγράφων τήν έν 
Κιτίω (") κατά τό έτος 171 π. Χ. επιθεώρηση/ του Μακεδόνικου στρατού ύπό του Περ
σέως, αναβιβάζει τάς δυνάμεις της Μακεδονίας είς 39000 πεζούς καί είς 4000 Ιππέας. 

Ά φ ' έτερου δ" at πληροφορίαι at σχετικαΐ προς τήν έπιτυχίαν της οίκονομικής 
ανασυγκροτήσεως έπικυροΟνται έκ τών ενδείξεων δτι ot πόροι της Μακεδονίας δέν 
έξηντλήθησαν κατά τήν διάρκειαν του πολέμου. Φρούρια κυριευθέντα κατά τό έτος 
169 π, Χ. ευρέθησαν καλώς εφοδιασμένα ( ϊδ), παρ' δλας δέ τάς δαπανάς του πολέμου 
ευρέθησαν μετά τήν ήτταν του Περσέως άποκείμενα είς τα βασιλικά ταμεία πλέον τών 
6000 ταλάντων αργύρου καί χρυσού (8β). 'Επίσης δ ' a l είς σίτον καί έλαιον διανομαί, 
τάς οποίας διενήργησε κατά τό έτος 167 π. Χ. ό Αιμίλιος Παύλος προς άτομα καί 
πόλεις ("). προήρχοντο έκ τών εφοδίων, τα όποΐα εδρεν είς τάς βασιλικάς άποθήκας. 

Ή άνασυγκρότησις λοιπόν τών ετών της είρήνης απέφερε τους καρπούς της. Ή 
λειψανδρία, ήτις έμάστιζεν άλλοτε τήν Μακεδονίαν, είχεν ήδη εκλείψει, ή δέ χώρα 

δύναμιν καί τα μεσόγεια χωρία καί φρούρια καί πόλεις δπλων καί χρημάτων πολλών καί σω
μάτων ακμαζόντων Ιμπεπληκώς, έσωμάσκει τον πόλεμον καί συνείχεν ώσπερ έγκεκρυμμένον 
άδήλως>. 

21) Αίδιος 42, 12, 8—10. 
22) Πλουτάρχου Αιμίλιος Παύλος 8, 8 : «όπλων μέν γαρ άργούντων άπέκειντο τρεις μυ

ριάδες, δκτακόσιαι δέ σίτου μεδίμνων ήσαν έγκατωκοδομημένου τοϊς τείχεσι, χρημάτων δέ πλή
θος δσον ηρκει μισθοφόρους Ιτη δέκα μυρίους τρέφειν προπολεμοδντας χ%ς χώρας>. 

23) Αίβιος 42, 51, 11. 
24) Έν Κιτίω καί ουχί έν Πέλλ^ (πρβλ. Αίβιον 42, 51, 1—2), ώς εσφαλμένως αναφέρει δ 

M. Launey, Recherches sur les armées hellénistiques, Paris 1949, σελ. 101. 
25) Αίβιος 44, 7, 12. 
26) Πολύβιος 18, 35, 4—5. 
27) Αίβιος 45, 33, 3 - 4 Πλουτάρχου ΑΙμίλιος Παδλος 28, 2—3. 
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ήκμαζε τώρα είς νεότητα καΐ είς σφρίγος (1β). Έ ν φ δέ ή κυρίως Ε λ λ ά ς έπασχεν έξ, 
ολιγανθρωπίας καΐ οίκονομικής δυσπραγίας ("), ή Μακεδονία άποκαθίστατο είς τήν 
πάλαιαν αυτής εοημερίαν. 

Λαμβάνοντες ύπ* όψιν τήν κατάστασιν, είς τήν οποίαν ευρίσκετο πρό τίνων ακόμη 
ετών ή χώρα, τήν εχθρότητα των γειτόνων της Μακεδονίας, μάλιστα δέ τήν συνεχή 
έπαγρύπνησιν τής 'Ρώμης, πρέπει να χαρακτηρίσωμεν αναμφιβόλως ώς λίαν σημαν
τικά τα επιτεύγματα ταύτα του Φιλίππου. Καίτοι δέ σημαντικόν μέρος τής επιτυχίας 
ταύτης πρέπει βεβαίως να άποδοθή είς τόν Περσέα, δστις συνέχισε τάς έν προκειμένω 
προσπάθειας του πατρός, γεγονός έν τούτοις είναι ότι αϊ βάσεις του ëpyou ετέθησαν 
ύπό του Ιδίου του Φιλίππου. "Οπως δέ αϊ κατακτήσεις του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου 
προητοιμάσθησαν ύπό του Φιλίππου του Β', τοιουτοτρόπως καΐ τώρα αϊ δυνάμεις του 
Περσέως δια τόν τελευταΐον αγώνα τής Μακεδονίας προς τήν 'Ρώμην εΐχον επιμελώς 
παρασκευασθή ύπό του βασιλέως Φιλίππου του Ε' (··). 

2S) Αίβιος 42, 52, 2 . . . quieta Macedonia et progeniem ediderat, cuius magna 
pars matura militiae esset, et levibus bellis Thracum accolarum, quae exercèrent magis 
quam fatigarent, sub adsidua tarnen militia fuerat. 

29) Πολύβιος 36, 17, 5 : Ιπέσχεν âv τοΓς καθ* ημάς καιροΐς τήν Ελλάδα πάσαν άπαιδία 
και συλλήβδην ολιγανθρωπία, δι' ήν αϊ τε πόλεις έξηρημώθησαν καΐ άφορίαν είναι συνέβαινε... 
πρβλ. M. Rostovtzeff, Ιν·9-' ανωτ. σελ. 623—624. 

30) Πολύβιος 22, 18, 10. 


