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Pirroren garaipen garestiak
EPIRO (GREZIA), K.A. 318. Pirro jaio zen,
gerora �K.a. 307tik 302ra eta 279tik 272ra�
Epiroko errege izan zena. Garai hartako
militarrik gailenetakoa izan zen eta, beraz,
Erromatar Errepublikaren etsai nagusieta-
koa. Bere erresuma zabaltzeko grinak, bes-
teak beste, Mazedonia eta Tesalia konkista-
tzera bultzatu zuen, baita hainbat herri
greziarrekin bat egitera ere.

K.a. 281. urtean Tarento hiria erromata-
rren aurkako gerran zegoen eta epiroarrei
laguntza eskatu zien. Pirrok erromatarren
aurkako bi gatazka gogor burutu zituen
hurrengo bi urteetan. Lehena, Herakleakoa,
Lukaniako probintzia erromatarrean. Pirro-
ren armada 20.000 soldaduk, 3.000 zaldizkok
eta 26 elefantek osatzen zuten. Parean, Lave-
rio Laevinok 35.000 soldadu erromatarreko
armada zuen epiroarrei aurre egiteko. Gudua
Pirrok irabazi zuen, baina erromatarrek
baino galera larriagoak izanda: 35.000 erro-
matarretik 15.000 hil ziren; Pirrok aldiz bere
soldaduen erdia baino gehiago galdu zituen,
13.000 hain zuzen. Asculumeko gatazkan
(Apulia probintzian) ere Pirro nagusitu zen,
baina galerak, berriro ere, oso handiak izan
ziren �garailearentzat�.

Batzuek diote �garaipen pirrikoa� esamol-
deak Herakleako gudua duela jatorri, beste
batzuek, aldiz, Asculumeko guduagatik sortu
zela. Argi dagoena da Pirroren garaipen
gogorren ondorio dela, eta egun galtzailea-
rentzat baino garailearentzat kalte handiagoa
dakarren garaipenak izendatzeko erabiltzen
da. Pirrok berak, jasandako kalteez jabetuta,

zera bota omen zuen: �Halako beste garai-
pen bat eta gureak egin du�.

Handik aurrera, Epiro buru zuen mende-
baldeko erresuma greziar boteretsua sortzen
saiatu zen. Baina. orduko hartan, erromata-
rrek mendean hartu zuten eta beraren asmo-
ak porrot egin zuen. Espartaren aurkako
gerra ere galdu egin zuen eta Argosera ihes
egin behar izan zuen. Han zela, K.a. 272.
urtean, teila batek buruan jota hil zen urte
gutxi batzuk lehenago Erroma ahalguztiduna
birritan mendean hartu zuen hura.
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MEDITERRANEOKO hamazazpi biz-
tanletik batek jatorri feniziarra du,
American Journal of Human Genetics
aldizkariak burututako ikerketa
baten arabera. Jatorria egungo
Libanon zuen herri hori Mediterra-
neo osoan zabaldu zen, merkatari-
tzan aritzeko: Gibraltarreraino iri-

tsi ziren eta, besteak beste, Karta-
go sortu eta bertan ia 1.000 urtez
egon ziren. Daniel Platt biologo
informatikoaren esanetan, �feni-
ziarrak bizi izandako tokiek arras-
to genetiko berezia dute, gainera-
ko kolonizatzaileen edo zoriaren
ondorioa izan ez daitekeena�.
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