
ΣΥΜΒ�ΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤ�ΡΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕ∆�ΝΙΑΣ

Τ� �ν�µα της περι���ς της !νω Μακεδ�ν%ας ανα&'ρει πρ(τη &�ρ) �
Ηρ�δ�τ�ς στις περιγρα&'ς της εισ,�λ�ς τ�υ /'ρ0η στη Θεσσαλ%α και των πε-
ριπλαν�σεων τ�υ Περδ%κκα1. Στ�ν δια�ωρισµ� !νω και Κ)τω Μακεδ�ν%ας
ανα&'ρεται µε σα&�νεια � Θ�υκυδ%δης2 και στα γεωγρα&ικ) �ρια τεσσ)ρων
επιµ'ρ�υς τµηµ)των της !νω Μακεδ�ν%ας � Στρ),ων3. � Λ%,ι�ς κ)ν�ντας
λ�γ� για τη δια%ρεση της Μακεδ�ν%ας σε τ'σσερις µερ%δες, �ρ%9ει ως Τ'ταρ-
τη Μερ%δα την !νω Μακεδ�ν%α µε 'δρα την Πελαγ�ν%α4. �ι πηγ'ς και η πα-
λαι�τερη 'ρευνα π�υ παραδ%δ�υν πληρ�&�ρ%ες για την περι��� δεν πρ�σ-
δι�ρ%9�υν τα γεωγρα&ικ) της �ρια µε σα&�νεια. Σ�ετικ� �µ�&ων%α υπ)ρ�ει
µ�ν� για τις τ'σσερις περι��'ς Ελ%µεια, �ρεστ%δα, Λυγκηστ%δα και Πελαγ�-
ν%α, εν( η Ε�ρδα%α, π�υ αν�κε γεωγρα&ικ) στην !νω Μακεδ�ν%α, αρ�ικ)
υπαγ�ταν δι�ικητικ) στην Κ)τω. Η νε(τερη 'ρευνα5 '�ει πρ�σθ'σει στις πι�
π)νω περι��'ς και τις ∆ασσαρ�τιδα, ∆ερρ%�π�, Τυµ&α%α και Ατινταν%α, κυ-
ρ%ως κ)ν�ντας λ�γ� για τη ρωµαϊκ� επαρ�%α Μακεδ�ν%α.

Ελ�µεια (?)ρτης 1): Τ� �ν�µα της Ελ%µειας6, περι���ς π�υ κατ�ικ�Cσε

Dητ�µατα π�υ α&�ρ�Cν στην ιστ�ρικ� γεωγρα&%α και τ�π�γρα&%α της περι���ς µε
απασ��λησαν κατ) τη δι)ρκεια της εκπ�νησης της διδακτ�ρικ�ς µ�υ διατρι,�ς µε θ'µα
«�ι λατρε�ες των θε�ν και των ηρ�ων στην �νω Μακεδ�ν�α κατ� την αρ�αι�τητα», η �-
π�%α εγκρ%θηκε απ� τ� τµ�µα Ιστ�ρ%ας και Αρ�αι�λ�γ%ας τ�υ Αριστ�τελε%�υ Πανεπιστη-
µ%�υ Θεσσαλ�ν%κης.

1. Ηρ�δ�τ�ς, 7. 173.4: �σ��λ�ν �ς Θεσσαλ��ς κατ� τ�ν �νω µακεδ�ν�ην, δι� Περ-
ραι�"ν κατ� Γ�ννων π�λιν…% στρατι� % &'ρ(εω…, 8, 137-139: �( )Aργεως +.υγ�ν...1περ-
�αλ�ντες �ς τ�ν �νω µακεδ�ν�ην.

2. Θ�υκυδ%δης, 2.99.1-2.
3. Στρ),ων, 7 C326.
4. Livius, 45. 29.9.
5. Γ. Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, Β�ϊ�ν – Ν�τια �ρεστ�ς. Αρ�αι�λ�γικ6 7ρευνα και

Ιστ�ρικ6 Τ�π�γρα.�α, Θεσσαλ�ν%κη 1999, σ. 58 και σηµ. 56, µε την παλαι�τερη 'ρευνα (στ�
ε0�ς: B�ϊ�ν – N�τια Oρεστ�ς)H δ'�εται τα διευρυµ'να �ρια. Βλ. επ%σης Γ. Καραµ�τρ�υ-Με-
ντεσ%δη, «Αιαν�. Η 'κθεση στ� Αρ�αι�λ�γικ� Μ�υσε%�», ΑΕΜΘ 16/2002 (2004) 605 κ.ε.
(στ� ε0�ς: «Aιαν�. H 'κθεση»)H Η. Κ. Σ,'ρκ�ς, Συµ��λ6 στην ιστ�ρ�α της �νω Μακεδ�ν�ας
των ρωµαϊκ�ν �ρ�νων (Π�λιτικ6. �ργ�νωση – Κ�ινων�α – Ανθρωπωνυµ�α), (διδ. διατρ.),
Θεσσαλ�ν%κη 2000, � �π�%�ς επ%σης δ'�εται τα διευρυµ'να �ρια (στ� ε0�ς: Συµ��λ6).

6. Για την πραγµ)τευση τ�υ θ'µατ�ς και την κριτικ� των πηγ(ν ,λ. F. Papazoglou,



τ� +θν�ς τ"ν >Eλιµιωτ"ν7 απαντ)ται στις πηγ'ς ως >Eλιµι"τις8 � >Eλ�µεια9 �
>Eλ�µια10 � >Eληµ�α11 και σε επιγρα&� τ�υ 216 µ.?. µε τ�ν ε0ελληνισµ'ν� λα-
τινικ� �ρ� ρεγι?ν >Eλιµιωτ"ν12.

Η περι��� κατε%�ε τ� ν�τι�τερ�-ν�τι�δυτικ�τερ� τµ�µα της !νω Μακεδ�-
ν%ας, εκτειν�µεν� και απ� τις δC� πλευρ'ς τ�υ µ'σ�υ ρ�υ τ�υ Αλι)κµ�να και �-
ρι9�µεν� στα δυτικ)-,�ρει�δυτικ) –στα �ρια µε την �ρεστ%δα– απ� τ� !σκι�,
στα ,�ρεια απ� τα στεν) της Σι)τιστας και τη �αµηλ� περι��� της Κ%τρινης Λ%-
µνης (πρ(ην «Σαριγκι�λ») –απ� την πλευρ) της Ε�ρδα%ας13. Τα Πι'ρια �ρη, ως
τ�ν αυ�'να τ�υ Σαραντ)π�ρ�υ (Β�λ�υστ)νας), τη �ωρ%9�υν απ� την Πιε-
ρ%α στα ανατ�λικ) και τα �αµηλ�τερα υψ(µατα τ�υ Βερµ%�υ απ� τη Β�ττι-
α%α στα ,�ρει�ανατ�λικ). Ως ν�τια-ν�τι�ανατ�λικ) �ρια14 �ι περισσ�τερ�ι15
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Les villes de Macédoine à l’époque Romaine [BCH Suppl. XIV], Paris 1988, σ. 245 σηµ. 1
(στ� ε0�ς: Les villes de Macédoine). Ανα&'ρεται εκτ�ς των )λλων και η αναγρα&� >Eλ@-
µαι � >Eλυµ�α π�υ απ�δ%δεται στ�ν επ(νυµ� �ρωα τ�υ γ'ν�υς των Ελιµιωτ(ν Oλυµ� �
ΕλCµα. Σ�ετικ) ,λ. και N. G. L. Hammond, Ιστ�ρ�α της Μακεδ�ν�ας, τ. ΑP, Θ. Γεωργι)δης
(γενικ� επιµ.), Μ. ?αλκι�π�Cλ�υ – Γ. Φωτι)δης – Θ. Γεωργι)δης (µτ&ρ.), Θεσσαλ�ν%κη
1995, σ. 139.

7. Θ�υκυδ%δης, 2.99.2H Σ�ετικ) ,λ. K. Liampi, «The Coinage of King Derdas and the
History of the Elimiote Dynasty», A. Burnett – U. Wartenberg – R. Witschonke (επιµ.),
Coins of Macedonia and Rome: Essays in Honour of Charles Hersh, London, SPINK, 1998,
σ. 5 κ.ε., κυρ%ως σηµ. 5 (για τ� Κ�ιν� των Ελιµιωτ(ν µε την παλαι�τερη ,ι,λι�γρα&%α).
Για την ιστ�ρ%α της περι���ς κατ) την περ%�δ� τ�υ µακεδ�νικ�C ,ασιλε%�υ ,λ. Η. Κ.
Σ,'ρκ�ς, «Η περ%�δ�ς τ�υ Μακεδ�νικ�C Βασιλε%�υ», Ν. Καλ�γερ�π�υλ�ς (επιµ.), Κ�C�-
νη και Γρε�εν�. � ��ρ�ς και �ι �νθρωπ�ι, Θεσσαλ�ν%κη 2004, σσ. 150-154, και για τη ρω-
µαϊκ� περ%�δ� ,λ. Π. Μ. Ν%γδελης, «Η περ%�δ�ς της ρωµαϊκ�ς κυριαρ�%ας», Ν. Καλ�γε-
ρ�π�υλ�ς (επιµ.), Κ�C�νη και Γρε�εν�. � ��ρ�ς και �ι �νθρωπ�ι, Θεσσαλ�ν%κη 2004, σσ.
155-157.

8. Αρριαν�ς, Αν��. 1.7.5H Livius, 45. 30.7.
9. Αριστ�τ'λης, Π�λιτ. Ε.8.11H Στρ),ων, 7.7.8H Livius, 42. 53.5.

10. /εν�&(ν, Ελλην. E.2.38H Livius, 31. 40.1.
11. Πρ,λ. Φ. Π'τσας, «�ι �ρ�ν�λ�γηµ'νες επιγρα&'ς απ� τ� ιερ� της Μητρ�ς των

Θε(ν Αυτ��θ�ν�ς στη Λευκ�πετρα», Πρακτικ� τ�υ ΗF ∆ιεθν�@ς Συνεδρ��υ Ελληνικ6ς
και Ρωµαϊκ6ς Επιγρα.ικ6ς, Αθ6να 3-9 �κτω�ρ��υ 1982, τ. Ι, Αθ�να 1984, σσ. 301-302.

12. Βλ. Π'τσας, �.π., σ. 304: … �Pκ�Qντες ρεγι"νι >Eλιµιωτ"ν ...
13. Για τα �ρια αυτ) ,λ. παρ�Cσα εργασ%α, σηµ. 31.
14. Για τα �ρια αυτ) υπ)ρ��υν σα&ε%ς πληρ�&�ρ%ες στη λατινικ� �ρ�θετικ� επιγρα-

&� απ� την περραι,ικ� ∆�λ%�η (η επιγρα&� ,ρ'θηκε στην Ελασσ�να), σCµ&ωνα µε την �-
π�%α � αυτ�κρ)τ�ρας Τραϊαν�ς, τ� 101 µ.?., καθ�ρ%9ει τα σCν�ρα µετα0C Ελιµιωτ(ν και
∆�λι�ιν(ν. Σ�ετικ): A. J. Wace – S. Thompson, BSA 17 (1910-11) 193-204H Α. Αρ,ανιτ�-
π�υλ�ς, ΑΕ (1923) 161-162. Για τις αρ�α%ες δια,)σεις της περι���ς ,λ. Γ. Καραµ�τρ�υ-
Μεντεσ%δη, «Απ� την Ελιµει(τιδα στην Κ)τω Μακεδ�ν%α. ΣCγ�ρ�νες π�ρε%ες και αρ�α%-
ες δια,)σεις», ΜΝΕΙΑΣ RΑΡΙΝ. Τ�µ�ς στη µν6µη Μα�ρης Σιγαν�δ�υ, Θεσσαλ�ν%κη 1998,
σσ. 103-114.

15. Hammond, �.π., σ. 137H ∆. Σαµσ)ρης, «Απ� την 'ρευνα της ιστ�ρικ�ς γεωγρα&%ας
της ∆υτικ�ς Μακεδ�ν%ας κατ) την ελληνικ� και ρωµαϊκ� αρ�αι�τητα», ∆F Πανελλ6νι�
Ιστ�ρικ� Συν'δρι�, Θεσσαλ�ν�κη 28-29 ΜαS�υ 1983, Θεσσαλ�ν%κη 1983, σ. 8H Papazoglou,
Les villes de Macédoine, �.π., σ. 245H ∆. Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α της ρωµαϊκ6ς



δ'��νται την �ρ�σειρ) των Καµ,�υν%ων και σCν�ρα µε τη θεσσαλικ� Περ-
ραι,%α, εν( τα δυτικ)-ν�τι�δυτικ) �ρια ε%ναι µ)λλ�ν ασα&�. Σ%γ�υρα περι-
λ)µ,ανε, εκτ�ς απ� τ� µεγαλCτερ� τµ�µα τ�υ ν�µ�C Κ�9)νης, και 'να τµ�-
µα τ�υ Ν�µ�C Γρε,εν(ν, %σως αυτ� π�υ απ�δ%δεται απ� �ρισµ'ν�υς στην
Τυµ&α%α16, εν( )λλ�ι υπ�στηρ%9�υν την )π�ψη �τι �ι δC� περι��'ς ταυτ%-
9�νται κυρ%ως κατ) τ�υς ελληνιστικ�Cς �ρ�ν�υς17. Τ� %δι� παρατηρε%ται και
για την επαρ�%α Β�R�υ18 π�υ η νε(τερη 'ρευνα19 την εντ)σσει κατ) τ� µε-
γαλCτερ� τµ�µα της στην �ρεστ%δα.

Εκτ�ς της Αιαν�ς20, κ'ντρ�υ της περι���ς, γνωστ�C απ� τις πηγ'ς και τα
αρ�αι�λ�γικ) δεδ�µ'να21, αν)λ�γες ανα&�ρ'ς υπ)ρ��υν για την Καισ)ρεια22,

Συµ,�λ� στη µελ'τη της ιστ�ρικ�ς γεωγρα&%ας της !νω Mακεδ�ν%ας 3

επαρ��ας Μακεδ�ν�ας. Τ� τµ6µα της σηµεριν6ς ∆υτικ6ς Μακεδ�ν�ας, Θεσσαλ�ν%κη 1989,
σ. 44 (στ� ε0�ς: Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α).

16. A. Philippson, Die griechischen Landschaften, Bd. II, 1, Frankfurt am Main 1956,
σ. 216 και �)ρτηςH Hammond, �.π., σ. 139H Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, Β�ϊ�ν – Ν�τια �ρε-
στ�ς, �.π., σ. 61 κ.ε.

17. Μ. ∆�µιτσας, Αρ�α�α Γεωγρα.�α της Μακεδ�ν�ας συντα�θε�σα κατ� τας πηγ�ς
και τα ��ηθ6µατα. Μ'ρ�ς ∆ε@τερ�ν, Τ�π�γρα.�α, Αθ�να 1870-1874, (&ωτ�µ. ανατCπω-
ση, Θεσσαλ�ν%κη 1988), σ. 69H Θ. Ρι9)κης – Ι. Τ�υρ)τσ�γλ�υ, Επιγρα.'ς �νω Μακεδ�-
ν�ας, τ. ΑP, Αθ�να 1985, �)ρτης στ� τ'λ�ς τ�υ τ�µ�υH Papazoglou, Les villes de Macédoine,
�.π., σσ. 229-230, 245, 246 �)ρτης 8H Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σ. 47H Γ. Καρα-
µ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, Αιαν6 Κ�C�νης (Αρ�αι�λ�γικ�ς �δηγ�ς), Θεσσαλ�ν%κη 1989, σ. 13H Γ.
Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, Κ�C�νη, π�λη Ελιµι�τιδ�ς (Αρ�αι�λ�γικ�ς �δηγ�ς), Θεσσαλ�-
ν%κη 1993, σ. 15 κ.ε.H Γ. Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, Αιαν6 (Αρ�αι�λ�γικ�ς �δηγ�ς), Αθ�να
1996, σ. 7 κ.ε. (στ� ε0�ς: Aιαν6). Για την Τυµ&α%α ,λ. πρ�σ&ατα: ?. Καλλ%νη, «Τυµ&α%α
�(ρα», Εγνατ�α 6 (2001-2002) 33-39, µε την παλαι�τερη ,ι,λι�γρα&%α. Τα �ρια της Τυµ-
&α%ας δεν ε%ναι ιδια%τερα σα&�.

18. Βλ. παρ�Cσα εργασ%α, σηµ. 17.
19. Σ�ετικ) ,λ. παρ�Cσα εργασ%α, �ρεστ%ς.
20. Στ'&αν�ς Βυ9)ντι�ς, Εθνικ�, λ. Αιαν�.
21. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σσ. 247-248, µε την παλαι�τερη ,ι,λι�-

γρα&%αH Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σσ. 69-71H M. B. Hatzopoulos, Macedonian
Institutions under the Kings, I: A Historical and Epigraphical Study, II: Epigraphic
Appendix [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 22 (I-II)], Athens 1996, σσ. 89-91. Για την ανασκα&ικ� 'ρευ-
να στην Αιαν� ,λ. Γ. Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, «Η αρ�α%α Αιαν�», Αρ�α�α Μακεδ�ν�α V.
Ανακ�ιν�σεις κατ� τ� Π'µπτ� ∆ιεθν'ς Συµπ�σι�, Θεσσαλ�ν�κη 10-15 �κτω�ρ��υ 1989,
Θεσσαλ�ν%κη, Uδρυµα Μελετ(ν ?ερσ�ν�σ�υ τ�υ Α%µ�υ, 1993, σσ. 653-667, µε συ9�τηση
για τη θ'ση της αρ�α%ας π�λης (στ� ε0�ς: «Η αρ�α%α Αιαν�»)H Γ. Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%-
δη, «Αιαν� 1983-1997», ΑΕΜΘ 10Α/1996 (1997) 23-40, ειδικ�τερα σ. 25 σηµ. 7, µε την πα-
λαι�τερη ,ι,λι�γρα&%α συν�πτικ)H Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, Αιαν6, �.π.H Γ. Καραµ�-
τρ�υ-Μεντεσ%δη – Κ. Παπαγιανν)κης, «Αιαν�. Σωστικ'ς ανασκα&'ς πρ�ϊστ�ρικ(ν �ρ�-
νων», AEMΘ 11/1997 (1999) 67-80H Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, «Αιαν�. Η 'κθεση», �.π., σ.
602 κ.ε. Η Αιαν� ε%�ε ταυτιστε% µε τη σηµεριν� �µ(νυµη περι��� (πρ(ην «Κ)λλιανη»). Η
νε(τερη �µως ανασκα&ικ� 'ρευνα παρ'�ει ισ�υρ'ς ενδε%0εις για την ταCτισ� της µε τη θ'-
ση «Μεγ)λη Ρ)�η». Σ�ετικ) ,λ. Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, «Η αρ�α%α Αιαν�», �.π., σ. 657
κ.ε.

22. Ιερ�κλ�ς, Συν'κδ. 642.11. Σ�ετικ) ,λ. και Papazoglou, Les villes de Macédoine,
�.π., σσ. 248-249H Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σσ. 75-77.
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την �µ(νυµη Ελ%µεια23, την κ(µη Γρ�ια24 και την >O�λ�στ�ων π�λιτε�α25.
Θ'σεις26 ταυτ�σηµες � παρακε%µενες των σCγ�ρ�νων �ικισµ(ν: Αγ%α

Παρασκευ�, Ανθ�τ�π�ς (πρ(ην «Καλπ�υτ9ιλ)ρ»), Βελ,εντ�, Β'ρ,ερη,
Ελ)τη (πρ(ην «Λ�9αν�»), Κερασι), π�λη Κ�9)νης, Κρ�κ�ς (πρ(ην «Γκ�-
,λιτσα»), Κτ'νι, !νω και Κ)τω Κ(µη (πρ(ην «!νω και Κ)τω Μπ)νιτσα»),
Λευκ�πηγ� (πρ(ην «Βελ%στι» – «Ασπρ�ν'ρι»;), Νερ)ιδα, /ηρ�λ%µνη, �ιν�η
(πρ(ην «Ινεσλ%»), Παλαι�γρ)τσιαν�, Π�λCµυλ�ς, Ρ�διαν� (πρ(ην «Ραδ�υ-
,%τσα»), Τραν�,αλτ�, Φρ�Cρι� (πρ(ην «Νι9%σκ�») 'δωσαν αρ�αι�τητες
διεκδικ(ντας την ταCτιση µε κ)π�ι� αρ�α%� π�λισµα της περι���ς, �ωρ%ς
αυτ� να επι,ε,αι(νεται µ'�ρι στιγµ�ς απ� τις πηγ'ς.

Τ� ,�ρει�τερ� τµ�µα τ�υ σηµεριν�C Ν�µ�C Γρε,εν(ν, π�υ %σως αν�κε
στην αρ�α%α Τυµ&α%α, µε θ'σεις �πως � !γι�ς Γε(ργι�ς (πρ(ην «Τσ�Cρ-
�λι») και τ� ΣCδενδρ�, θα µπ�ρ�Cσε να συµπεριλαµ,)νεται στην Ελ%µεια
(?)ρτης 2).

Ε�ρδα�α (?)ρτης 1) : Η περι��� της Ε�ρδα%ας ανα&'ρεται ως >E�ρδ�α
απ� τ�ν Θ�υκυδ%δη27, εν( �ι περισσ�τερες πηγ'ς28 την απ�καλ�Cν >E�ρ-
δα�α. Πρ�κειται για την περι���29 π�υ �ρ%9εται απ� τ� �ρ�ς Β'ρµι� ανατ�-
λικ) και ν�τι�ανατ�λικ), συν�ρεC�ντας µε τη Β�ττια%α και την Ελ%µεια, τ�
!σκι�, τ� Μ�υρ%κι και τ�υς ανατ�λικ�Cς πρ�π�δες τ�υ Β'ρν�υ (�π�υ και �ι
λ%µνες) στα ν�τι�δυτικ), δυτικ) και ,�ρει�δυτικ) αντ%στ�ι�α, µε σCν�ρα µε
τις περι��'ς Ελ%µειας, �ρεστ%δας και Λυγκηστ%δας και απ� τ�ν Β�ρα στα
,�ρεια, �π�υ η Λυγκηστ%δα και η Αλµωπ%α30.
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23. � Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σσ. 75-77, δ'�εται την Cπαρ0η π�λης Ελ%-
µειας, εν( η Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 249 κ.ε., µε κριτικ� των πηγ(ν
και την παλαι�τερη ,ι,λι�γρα&%α, τ� αµ&ισ,ητε%. � Hatzopoulos, �.π., συµ&ων(ντας µε
την Papazoglou, θεωρε% �τι πρ�κειται για τ� �ν�µα της περι���ς περισσ�τερ� και ��ι για
τ� �ν�µα της π�λης. Με α&�ρµ� την ανα&�ρ) τ�υ εθνικ�C >Eλιµη�της σε επιγρα&� τ�υ
3�υ αι. π.?. απ� τη Μ. Ασ%α, � Π. Ν%γδελης, «Μακεδ�νικ) ΣCµµεικτα», Τεκµ6ρια ΑF (1995)
173-179, πιθαν�λ�γε% την Cπαρ0η )γνωστης π�λης (∆Ε)ΤΕΛΑΣ) στην περι���. Σ�ετικ)
,λ. και Σ,'ρκ�ς, Συµ��λ6, �.π., σ. 33 και σηµ. 27.

24. Βλ. παρ�Cσα εργασ%α, Ε�ρδα%α, σηµ. 31.
25. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 255H Ρι9)κης – Τ�υρ)τσ�γλ�υ, �.π.,

σσ. 51-52, αρ. 37H Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σσ. 77-79, µε αν)γνωση >O�λ�στ'-
νων και ταCτιση µε τα στεν) της Β�λ�υστ)νας.

26. Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σσ. 141-148H Α. ?�νδρ�γι)ννη-Μετ�κη – Ε.
Μαγγ�υρ'τσι�υ, «Αλι)κµων 1997. Απ� την ανασκα&ικ� 'ρευνα ελληνιστικ(ν λειψ)νων στη
θ'ση Κ)τω Μπρ),ας Βελ,εντ�C», AEMΘ 11/1997 (1999) 57-66H Γ. Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη
– Μ. Βατ)λη, «Π�λCµυλ�ς Κ�9)νης», AEΜΘ 11/1997 (1999) 81-92 (για τ�ν Π�λCµυλ�).

27. Θ�υκυδ%δης, 2.99.5.
28. Π�λC,ι�ς, Ιστ�ρ. 18.23.3H Αρριαν�ς, Αν��. 1.7.5H Livius, 31. 39.7, 31. 40.1, 42. 53.5H

Στ'&αν�ς Βυ9)ντι�ς, Εθνικ�, λ. >E�ρδα�α. Υπ)ρ�ει επ%σης η ανα&�ρ) WOρδα%α. Βλ. πα-
ρ�Cσα εργασ%α, σηµ. 39, 8.

29. Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, Β�ϊ�ν – Ν�τια �ρεστ�ς, �.π., σσ. 58-59.
30. Για τη γεωγρα&ικ� θ'ση της περι���ς και τη γειτν%ασ� της µε τις Λυγκηστ%δα,



Περιλαµ,)νει τ� σCγ�ρ�ν� τµ�µα τ�υ Ν�µ�C Κ�9)νης, µε κ'ντρ� την
Πτ�λεµαRδα, µικρ� τµ�µα (τ� ανατ�λικ�) τ�υ Ν�µ�C Φλ(ρινας –'ως τις Π'-
τρες και την Κ'λλη– και π�λC µικρ� τµ�µα (τ� ν�τι�δυτικ�) τ�υ Ν�µ�C Π'λ-
λας. Για 'να ν�τι�τερ� τµ�µα, ν�τια τ�υ απ�0ηραµ'ν�υ 'λ�υς της Κ%τρινης
Λ%µνης (Σαριγκι�λ), υπ)ρ��υν αµ&ι,�λ%ες αν αν�κει στην Ε�ρδα%α � στην
Ελ%µεια31.

�ρειν�% �γκ�ι πλαισι(ν�υν τ� λεκαν�π'δι� της ��ρας παρ'��ντας &υ-
σικ� πρ�στασ%α, εν( η ετυµ�λ�γ%α τ�υ �ν�µατ�ς δεν θεωρε%ται )σ�ετη µε
την Cπαρ0η πλ�Cσιων υδρ�&�ρων στρωµ)των στ� λεκαν�π'δι�: π'ντε λ%-
µνες: Βεγ�ρ%τιδα (�στρ�,�υ), Πετρ(ν (πρ(ην «Π'τερσκ�»), ?ειµαδ%τιδα
(πρ(ην «Ρ�Cντνικ»), D)9αρη και στ� ν�τι� )κρ� η απ�0ηραµ'νη σ�µερα
Κ%τρινη Λ%µνη (πρ(ην «Σαριγκι�λ») και � Ε�ρδαϊκ�ς π�ταµ�ς, π�υ διαρρ'-
ει την περι��� απ� ν�τ� πρ�ς ,�ρρ)32.

�ι πληρ�&�ρ%ες για την ιστ�ρ%α της Ε�ρδα%ας ε%ναι λ%γες33. Η περι���
παρ�υσι)9ει ενδια&'ρ�ν κυρ%ως λ�γω των σηµαντικ(ν δια,)σεων π�υ πε-
ριλ)µ,ανε και π�υ αργ�τερα 'γιναν διακλαδ(σεις της Εγνατ%ας �δ�C34.
Αντ%στ�ι�α �ι πληρ�&�ρ%ες π�υ διαθ'τ�υµε για τ�υς �ικισµ�Cς της περι�-
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Ελιµι(τιδα, Β�ττια%α: Στρ),ων, 7.7.4: >EκεWθεν �στX παρ� Βαρν�Qντα καX δι� YHρακλε�ας,
Λυγκηστ"ν καX >E�ρδ"ν εPς )Eδεσσαν καX Π'λλανH Livius, 31. 39.40, �π�υ � Cπατ�ς Gaius
Sulpicius Galba, α&�C λεηλ)τησε την Ε�ρδα%α, π'ρασε στην Ελιµι(τιδα. Πρ,λ. επ%σης
Livius, 42. 53.5 για την π�ρε%α τ�υ Περσ'α, � �π�%�ς '&τασε στην Ελιµι(τιδα, α&�C πρ(-
τα δι'σ�ισε την Ε�ρδα%α. Ειδικ�τερα, για τα ανατ�λικ) �ρια, π�υ συµπ%πτ�υν µε τα ση-
µεριν) �ρια ∆υτικ�ς και Κεντρικ�ς Μακεδ�ν%ας και ταυτ%9�νται µε την �ρ�σειρ) τ�υ
Βερµ%�υ, η επικ�ινων%α της περι���ς µε την �µ�ρ� της Β�ττια%α γιν�ταν µ'σω της δι),α-
σης Καστανι)ς (?)δ�,ας) στ� ν�τι� )κρ� τ�υ Βερµ%�υ και Γραµµατικ�C στ� αντ%στ�ι��
,�ρει� και µ'σω της δι),ασης της Oδεσσας µετα0C Βερµ%�υ και Β�ρα. Η τελευτα%α αυτ�
�ρ�σειρ) µα9% µε τ� Β'ρν� απ�τελ�Cν τα &υσικ) �ρια της Ε�ρδα%ας µε τη Λυγκηστ%δα µε
επικ�ινων%α µ'σω των στεν(ν τ�υ Κλειδι�C (Κιρλ% Ντερ,'ν) απ’ �π�υ περν�Cσε η Εγνα-
τ%α �δ�ς. Σ�ετικ): Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 159H Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6
Γεωγρα.�α, �.π., σ. 54H Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, B�ϊ�ν – Ν�τια �ρεστ�ς, �.π., σ. 59 και
σηµ. 58.

31. � ?ατ9�π�υλ�ς διερωτ)ται µ�πως τ� ν�τι� αυτ� τµ�µα αν�κει στην Ελιµι(τιδα.
Σ�ετικ): Μ. Β. ?ατ9�π�υλ�ς, «?(ρα και κ(µες της Β'ρ�ιας», «Μν6µη ∆. ΛαCαρ�δη. Π�-
λις και ��ρα στην αρ�α�α Μακεδ�ν�α και Θρ�κη», Πρακτικ� Αρ�αι�λ�γικ�@ Συνεδρ��υ,
Κα��λα 9-11 Μαϊ�υ 1986, Θεσσαλ�ν%κη 1990, σ. 61 σηµ. 49. Πρ,λ. και Π'τσας, �.π., σ. 305.
H Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 254, εντ)σσει στην Ελιµι(τιδα την Κ�ιλ)-
δα, �(ρ� εCρεσης της επιγρα&�ς µε την επιστ�λ� τ�υ Φιλ%ππ�υ ΕP και την π�λη � κ(µη
Γρ6ια π�υ µαρτυρε%ται στην επιστ�λ�. �ι Ρι9)κης –  Τ�υρ)τσ�γλ�υ, �.π., σσ. 85-87, αρ. 87
εντ)σσ�υν την επιστ�λ� στις επιγρα&'ς απ� την Ε�ρδα%α, τ�π�θετ(ντας κατ) συν'πεια
την Κ�ιλ)δα στην Ε�ρδα%α. Η Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, B�ϊ�ν – Ν�τια �ρεστ�ς, �.π., σ.
59 και σηµ. 59, θεωρε% την περι��� τµ�µα της Ελιµι(τιδας.

32. Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σ. 53. Ταυτ%9ει τ�ν Ε�ρδαϊκ� µε τ� σηµερι-
ν� ρ'µα Πεντα,ρCσ�υ.

33. Hammond, �.π., σ. 129 κ.ε.H Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 159.
34. Βλ. παρ�Cσα εργασ%α, σηµ. 30.



��ς, τ�υς τ�π�θετ�Cν µε τ�ν 'να � τ�ν )λλ� τρ�π� π)νω � κ�ντ) σ’ αυτ�ν
την π�ρε%α. Σηµαντικ� µπ�ρε% να θεωρηθε% επ%σης η Cπαρ0η λειψ)νων ,υ-
9αντιν(ν ��υρ(σεων –πιθαν�τατα στη θ'ση αρ�α%ων– κυρ%ως κ�ντ) στις �-
ρειν'ς δια,)σεις, για τ�ν 'λεγ�� τ�υς � την απ�κρ�υση ε�θρικ(ν στρατευ-
µ)των35. Παρ�λ� π�υ η περι��� αν�κε γεωγρα&ικ) στην !νω Μακεδ�ν%α,
δι�ικητικ) υπαγ�ταν στην Κ)τω36.

Ιδια%τερα &α%νεται �τι απασ��λησε την 'ρευνα η διπλ� � και τριπλ� α-
να&�ρ) τ�υ �ν�µατ�ς της Ε�ρδα%ας για δια&�ρετικ'ς τ�π�γρα&ικ'ς επιση-
µ)νσεις. Η παλαι�τερη 'ρευνα θεωρ�Cσε την Cπαρ0η π�λης µε τ� �ν�µα
Ε�ρδα%α επι,ε,αιωµ'νη37, παρ�λ� π�υ η ερµηνε%α των πηγ(ν '�ει δ(σει
συγκε�υµ'να συµπερ)σµατα. � Πλ%νι�ς38 ανα&'ρει τ� �ν�µα της π�λης µα-
9% µε )λλων στ� εσωτερικ� της Μακεδ�ν%ας και δυτικ) τ�υ Α0ι�C, πιθαν�-
τατα στ�ν γεωγρα&ικ� �(ρ� �π�υ εκτ�π%στηκαν �ι Ε�ρδα%�ι απ� τ�υς επ�-
λυδες Μακεδ�νες. � Στ'&αν�ς Βυ9)ντι�ς39 δ%νει δC� λ�µµατα για την %δια
κ�ιν�τητα: >E�ρδαWαι δ@� �"ραι, Μυγδ�ν�ας καX Μακεδ�ν�ας. ΕPσX καX �λλαι
δ@� % µ]ν >I�ηρ�ας % δ] Θρ�κης, _π` >E�ρδ�Q τιν�ς. a �Pκ6τωρ >E�ρδαW�ς.
b(@νεται δ] τ` >E�ρδ`ς cς YHρωδιαν`ς dκτη. >Eκκλ6θησαν καX >E�ρδισταX
_π` τ�Q ��ρδ�Cω, cς Λυδ`ς λυδ�Cωe επ%σης >Oρδα�α π�λις Μακεδ�ν�ας, τ`
�θνικ`ν >Oρδ��. Λ'γ�νται καX >OρδαW�ι cς Ν�κανδρ�ς40. Η πρ(τη ανα&�ρ)
δ%νει τρεις δια&�ρετικ'ς εκδ��'ς τ�υ εθνικ�C της &υλετικ�ς περι���ς, εν( η
δεCτερη σηµατ�δ�τε% την π�λη �ωρ%ς �µως καµ%α τ�π�γρα&ικ� πληρ�&�-
ρ%α. Η Papazoglou41 θεωρε% πως η συγκεκριµ'νη πηγ� �ρησιµ�π�ιε% συ�ν)
τ�ν �ρ� π�λις για τη δ�λωση περισσ�τερ� µιας π�λιτικ�ς εν�τητας παρ) ε-
ν�ς αστικ�C κ'ντρ�υ. � Hammond42 υπ�θ'τει –εσ&αλµ'να κατ) την
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35. Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σσ. 54-56.
36. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 159 και σηµ. 2. Την εντ)σσει για ι-

στ�ρικ�Cς λ�γ�υς στην Κ)τω Μακεδ�ν%α.
37. Μ. ∆�µιτσας, Η Μακεδ�ν�α εν λ�θ�ις .θεγγ�µ'ν�ις και µνηµε��ις σωC�µ'ν�ις,

6τ�ι πνευµατικ6 και αρ�αι�λ�γικ6 παρ�στασις της Μακεδ�ν�ας εν συλλ�γ6 1409 ελλη-
νικ�ν και 189 λατινικ�ν επιγρα.�ν και εν απεικ�ν�σει των σπ�υδαι�τ'ρων καλλιτε�νι-
κ�ν µνηµε�ων, τεC�. ΑP, ΒP, Αθ�να 1896, Θεσσαλ�ν%κη 1988 (&ωτ�µ. ανατCπωση), σ. 243
(στ� ε0�ς: Η Μακεδ�ν�α εν λ�θ�ις)H RE V/2 (1905) 2656 (E. Oberhummer)H Ν. Παπαδ)-
κις, «Εκ της !νω Μακεδ�ν%ας», Αθην� 25 (1913) 436H Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α,
�.π., σ. 170.

38. Plinius, HN 4.8.34: …Scydra, Eordaea, Mieza, …e � %δι�ς �µως, ΗΝ 4.8.35, ανα&'-
ρει τ� �ν�µα Eordenses µετα0C παρ�µ�%ων (Almopi, Pelagones, Mygdones), µε &υλετικ�
µ)λλ�ν �αρακτ�ρα.

39. Στ'&αν�ς Βυ9)ντι�ς, Εθνικ�, λ. WE�ρδα%α και WOρδα%α.
40. Πρ�κειται για τ�ν Ν%κανδρ� απ� την Κ�λ�&(να π�υ '9ησε στ� δεCτερ� µισ� τ�υ

2�υ αι. π.?.
41. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σσ. 166-167. Αγν�ε% εντελ(ς τ�ν συ-

σ�ετισµ� της Ε�ρδα%ας µε τη Θρ)κη.
42. Hammond, �.π., σ. 129.



Papazoglou43– ερµηνεC�ντας τ�ν Πλ%νι�, την Cπαρ0η µ%ας π�λης µε τ� �ν�-
µα >Oρδα�α κ�ντ) στη Ν)�υσα δια&�ρ�π�ι(ντας την απ� την Ε�ρδα%α π�υ
υπ�θ'τει �τι θα πρ'πει να τ�π�θετηθε% κ�ντ) στις Πρ'σπες44. Επιγρα&ικ'ς
µαρτυρ%ες45 ,ε,αι(ν�υν �τι τ�υλ)�ιστ�ν κατ) τ�υς πρ(ιµ�υς αυτ�κρατ�ρι-
κ�Cς �ρ�ν�υς υπ)ρ�ει µ%α civitas µε τ� �ν�µα Ε�ρδα%α, η δ�µ� της �µως µας
ε%ναι )γνωστη.

Εκτ�ς απ� τ� πιθαν� �µ(νυµ� της π�λισµα, στην Ε�ρδα%α ε%ναι ε-
π%σης γνωστ� απ� τη &ιλ�λ�γικ� παρ)δ�ση και τα αρ�αι�λ�γικ) δε-
δ�µ'να η Cπαρ0η και η θ'ση της !ρνισσας46, της Β�κερ%ας47 και της Κ'λ-
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43. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 166 και σηµ. 37, σ. 167 και σηµ. 40.
Για την εκτεν� συ9�τηση π)νω στ� θ'µα ,λ. Kαραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, B�ϊ�ν – Ν�τια �ρε-
στ�ς, �.π., σσ. 60-61.

44. Για τ�ν σ��λιασµ� ,λ. Ρι9)κης – Τ�υρ)τσ�γλ�υ, �.π., σ. 11 και σηµ. 3, µε τη σ�ε-
τικ� ,ι,λι�γρα&%αH Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, B�ϊ�ν – Ν�τια �ρεστ�ς, �.π., (Ε�ρδα%α, �ρε-
στ%δα).

45. CIL ? 2, αρ. 8219H J. W. Kubitschek, Imperium Romanum: tributim discriptum, Praga
1889, (ed. anastatica 1972), σ. 242H ΓλαQκα Λ�υκ��υ >E�ρδα�α…: Φ. Π'τσας, Α∆ 21 (1966),
?ρ�ν. Β2, σ. 354. Επ%σης τιµητικ� επιγρα&� απ� τ�ν Φιλ(τα Φλ(ρινας: >E�ρ[δα�ων] %
��υλ� _[ν'στησεν]: Ε. Κε&αλ%δ�υ – Κ. Μ�σ�)κης, «Αρ�αι�λ�γικ'ς 'ρευνες στην Ε�ρ-
δα%α: Ανασκα&� στην “!σπρη Π�λη” και µ%α ν'α επιγρα&� απ� τ�ν Φιλ(τα», ΑΕΜΘ
9/1995 (1998) 43-45H E. Kefalidou – P. M. Nigdelis, «Die Eordaier und das Koinon der
Makedonen in einer neuen Ehreninschrift», Hermes 128 (2000) 152-163. Πρ,λ. Καραµ�-
τρ�υ-Μεντεσ%δη, B�ϊ�ν – Ν�τια �ρεστ�ς, �.π., σ. 260 σηµ. 763, µε τ�ν σ�ετικ� σ��λιασµ�.
�  Σ,'ρκ�ς, Συµ��λ6, �.π., σ. 40, αµ&ισ,ητε% την Cπαρ0η π�λης Ε�ρδα%ας και θεωρε% �τι τ�
�ν�µα ανα&'ρεται στην περι���.

46. Oνα απ� τα αρ�αι�τερα µακεδ�νικ) π�λ%σµατα και σCµ&ωνα µε τ�ν Θ�υκυδ%-
δη, 4.128.3, τ� πρ(τ� π�υ συναντ�Cσε κανε%ς καθ(ς δι),αινε απ� τη Λυγκηστ%δα στην
Ε�ρδα%α: Βρασ�δας δ] cς _ντελ��ετ� τ"ν µετε�ρων κατ� _σ.�λειαν µhλλ�ν P?ν αiθη-
µερ`ν _.ικνεWται �ς )Aρνισσαν πρ"τ�ν τjς Περδ�κκ�υ _ρ�jς …, τ�υ �π�%�υ �µως η α-
κρι,�ς θ'ση αλλ) και η ,ιωσιµ�τητα δεν '��υν πρ�σδι�ριστε%. Τ� �ν�µα ανα&'ρεται µ’
αυτ� τη µ�ρ&� µ�ν� απ� τ�ν Θ�υκυδ%δη, εν( µνε%α τ�υ κρC,ει � αλλ�ιωµ'ν�ς κατ) τ�ν
W. Tomaschek, ZÖG 18 (1867) 717, τCπ�ς Λ�ρισσα στ�ν Συν'κδηµ� τ�υ Ιερ�κλ�, 638.11,
� �π�%�ς τ�ν δι�ρθ(νει σε )Aρνισσα. Κατ) την επικρατ'στερη )π�ψη η !ρνισσα τ�π�θε-
τε%ται κ�ντ) στ� π'ρασµα τ�υ Κλειδι�C (Κιρλ% Ντερ,'ν), στ�ν Σωτ�ρα � στις Π'τρες, και
��ι στην κ�ιλ)δα τ�υ �στρ�,�υ � στ� %δι� τ� \στρ�,� (σηµ. !ρνισσα). Σ�ετικ):
Hammond, �.π., σσ. 128-129H Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σσ. 161-162, µε την
παλαι�τερη ,ι,λι�γρα&%α.

47. Τ� �ν�µα ε%ναι γνωστ� απ� 'ναν µακεδ�νικ� σταδι�δε%κτη τ�υ 3�υ αι. π.?. απ�
τη δι),αση τ�υ Κλειδι�C (Κιρλ% Ντερ,'ν): �γ Β�κερ�ας στ�δι�ι kκατ�ν. Βλ. L.
Gounaropoulou – M. B. Hatzopoulos, Les milliaires de la voie Egnatienne entre Héraclée des
Lyncestes et Thessalonique [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 1], Athènes 1985, σ. 22 σηµ. 2, µε τη σ�ετικ�
,ι,λι�γρα&%α. Πρ,λ. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 164 σηµ. 24. Τ� παραπ)-
νω σε συσ�ετισµ� µε την ανα&�ρ) «Begorritim» σε �ωρ%� τ�υ Λι,%�υ: Livius, 42. 53.5, τ�-
π�θετε% 'να πιθαν� π�λισµα στη λ%µνη �στρ�,�υ, κατ) µ%α )π�ψη, κ�ντ) στ�ν παραλ%-
µνι� σCγ�ρ�ν� �ικισµ� Φαρ)γγι, �π�υ παλαι�τερα µε την απ�µ)κρυνση των νερ(ν της λ%-
µνης �ρθαν στ� &ως τµ�µατα αρ�α%ων �ικισµ(ν κλασικ(ν και ελληνιστικ(ν �ρ�νων. Σ�ε-
τικ): Φ. Π'τσας, Α∆ 17 (1961-1962), ?ρ�ν. ΒP, σ. 216H � %δι�ς, BCH 85 (1961) 775-776H P.
Mackay, «The route of the via Egnatia around lake Ostrovo», Αρ�α�α Μακεδ�ν�α ΙΙ. Ανα-



λης48, εν( επιγρα&ικ) µαρτυρ�Cνται και η ΒρCνη49 και η Κρ)ννα � Κραν-
ν'στα50.

Μ%α σειρ) σCγ�ρ�νων �ικισµ(ν και θ'σεων, π�υ '��υν δ(σει κινητ) ευ-
ρ�µατα –κυρ%ως επιγρα&'ς– καθ(ς και �ικ�δ�µικ) κατ)λ�ιπα, διεκδικ�Cν
την ταCτιση µε αντ%στ�ι�ες, πιθαν'ς αρ�α%ες θ'σεις της περι���ς, �ωρ%ς �µως
επι,ε,α%ωση των πηγ(ν. Πρ�κειται για τις θ'σεις51: !γι�ι Αν)ργυρ�ι (πρ(-
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κ�ιν�σεις κατ� τ� ∆ε@τερ� ∆ιεθν'ς Συµπ�σι�, Θεσσαλ�ν�κη 19-24 Αυγ�@στ�υ 1973, Θεσ-
σαλ�ν%κη, Uδρυµα Μελετ(ν ?ερσ�ν�σ�υ τ�υ Α%µ�υ, 1977, σσ. 208-209H Σαµσ)ρης, Ιστ�ρι-
κ6 Γεωγρα.�α, �.π., σσ. 169, 264 σηµ. 15H � %δι�ς, αυτ., σσ. 169-170, θεωρε% πιθαν�τερη την
ταCτιση �ικισµ�C στη θ'ση «Παλι��(ρι», σε απ�σταση 1 �ιλι�µετρ� απ� τ� Φαρ)γγι, µε τη
Β�κερ%α και τ�π�θετε% την ακρ�π�λ� της στ� Cψωµα «Σαρλ%κ», �π�υ λε%ψανα ��Cρωσης.
Θεωρε% �τι η Β�κερ%α στ�υς ρωµαϊκ�Cς �ρ�ν�υς θα µπ�ρ�Cσε να κατατα�θε% στην �ικι-
στικ� ,αθµ%δα της κ(µης. � Hammond, �.π., σσ. 74-75, υπ�λ�γ%9ει �τι η Β�κερ%α θα πρ'-
πει να ,ρισκ�ταν περ%π�υ στ� κ'ντρ� της λ%µνης �στρ�,�υ, πιθαν�τερα µετα0C τ�υ σCγ-
�ρ�ν�υ �ικισµ�C τ�υ Αγ. Παντελε�µ�να και τ�υ ακρωτηρ%�υ Σ�υτ Μπ�υρ�Cν (ΜCτη;) και
πιθαν(ς π)νω στην Εγνατ%α �δ�. Σ’ 'να επ%γραµµα τ�υ Αντιπ)τρ�υ τ�υ Θεσσαλ�νικ'ως
� Φ. Π'τσας, ΑΑΑ 4 (1971) 115-117, αναγν(ρισε στη λ'0η Β�κ'ρι�ς τ� εθνικ� �ν�µα της
Β�κερ%ας. Βλ. και Papazoglou, αυτ., σ. 165 και σηµ. 29H η %δια, στη σ. 166, διερωτ)ται αν
πρ�κειται για υπ�δια%ρεση της civitas των Ε�ρδα%ων.

48. Itin. Ant. 319, 1-3H Ιερ�κλ�ς, Συν'κδ. 638.7. �ι περισσ�τερ�ι µελετητ'ς τ�π�θε-
τ�Cν την Κ'λλη στ�ν λ�&� Γκρ)ντιστα κ�ντ) στις Π'τρες. Σ�ετικ): Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6
Γεωγρα.�α, �.π., σ. 170, µε την παλαι�τερη ,ι,λι�γρα&%α. Η Papazoglou, Les villes de
Macédoine, �.π., σσ. 163-164, συµµερ%9εται την )π�ψη τ�υ Ch. Edson, ClPhil 46 (1951)
1κ.ε., και θεωρε% πιθαν�τερη την ταCτιση της π�λης µε τη Βεγ�ρα.

49. Ρι9)κης – Τ�υρ)τσ�γλ�υ, �.π., σσ. 111-112, αρ. 115.
50. Την Cπαρ0η εγκατ)στασης µε τ� �ν�µα αυτ� πιθαν�λ�γε% η µνε%α τ�υ εθνικ�C

Κρανν'στης συν�δευ�µεν�υ απ� τ� >E�ρδαW�ς σε επιτCµ,ια επιγρα&� απ� την Ηρ)κλεια
Λυγκηστ%δας, �ωρ%ς καµ%α τ�π�γρα&ικ� πληρ�&�ρ%α. Σ�ετικ): M. Dimitsas, BCH (1880)
101, αρ. 1H E. Preuner, AM 46 (1921) 11, αρ. 22H SEG I, σ. 67, αρ. 292. � Σαµσ)ρης, Ιστ�ρι-
κ6 Γεωγρα.�α, �.π., σσ. 171, 265 σηµ. 29-30, υπ�θ'τει �τι η θ'ση πρ'πει να σ�ετιστε% µε υ-
δρ�&ιλη τ�π�θεσ%α στην Ε�ρδα%α λ�γω µιας ετυµ�λ�γικ�ς ερµηνε%ας τ�υ εθνικ�C Κραν-
ν'στης.

51. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σσ. 168-169, µε τις σ�ετικ'ς σηµει(σεις
για την ιστ�ρ%α της 'ρευνας στις περι��'ςH Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σσ. 171-
181. Υπ)ρ��υν δια&ων%ες για τις θ'σεις Ανατ�λικ� και Β�σκ��(ρι, π�υ �ι παραπ)νω δ'-
��νται �τι αν�κ�υν στην Ε�ρδα%α, εν( π�λλ�% µελετητ'ς, ανε,)9�ντας τα �ρια της Ε�ρ-
δα%ας ,�ρει�τερα, τις τ�π�θετ�Cν κατ’ αν)γκη στην Ελιµι(τιδα. Σ�ετικ) ,λ. �.π., σηµ. 31
κ.ε. Ειδικ�τερα για τα απ�τελ'σµατα της νε(τερης 'ρευνας ?ρ. Dι(τα – Γ. Καραµ�τρ�υ-
Μεντεσ%δη, «Αρ�αι�τητες της επαρ�%ας Ε�ρδα%ας Ν�µ�C Κ�9)νης», ΑΕΜΘ 2/1988
(1991) 27-39H ?. Dι(τα – Κ. Μ�σ�)κης, «Απ� την Αρ�αι�λ�γικ� 'ρευνα στην αρ�α%α Ε�ρ-
δα%α. Η ανασκα&� στ� Φιλ(τα Φλ(ρινας», ΑΕΜΘ 11/1997 (1999) 43-56H Μ. Ακαµ)τη –
Π. Βελ'νη, Ν�µ�ς Φλ�ρινας. Απ� τα πρ�ϊστ�ρικ� στα ρωµαϊκ� �ρ�νια. (Αρ�αι�λ�γικ�ς
�δηγ�ς), Αθ�να 1987, σσ. 5-8. Για τις Π'τρες: Π. Αδ)µ-Βελ'νη, «Πρ(τες ειδ�σεις για µια
ν'α ελληνιστικ� π�λη στη Μακεδ�ν%α», Πρακτικ� RΙΙ ∆ιεθν�@ς Συνεδρ��υ Κλασικ6ς
Αρ�αι�λ�γ�ας Aθ6να 4-10 Σεπτεµ�ρ��υ 1983, τ. ∆P, Αθ�να 1988, σσ. 7-11, π%ν. 1-2H η %δια,
«Π'τρες 1991. Τρ%α ν'α ευρ�µατα», ΑEMΘ 5/1991 (1994) 71-82H η %δια, «Π'τρες Φλ(ρι-
νας: ∆(δεκα �ρ�νια ανασκα&�ς», ΑΕΜΘ 10Α/1996 (1997) 1-22H η %δια, Π'τρες Φλ�ρινας.
Περι6γηση σε µ�α ελληνιστικ6 π�λη. (Αρ�αι�λ�γικ�ς �δηγ�ς), Θεσσαλ�ν%κη 1998, σ. 8 κ.ε.



ην «Ρ�Cντνικ»), !γι�ς ∆ηµ�τρι�ς (πρ(ην «Τ�πτσιλ)ρ»), θ'ση «Παναγ%α»
µετα0C Αγ%�υ ?αραλ)µπ�υ (πρ(ην «Ισακλ)ρ») και Β�σκ��ωρ%�υ (πρ(ην
«Τσ�µπανλ�»), !γι�ς ?ριστ�&�ρ�ς (πρ(ην «Τρ'πιστα»), Ακριν� (πρ(ην
«Ιν�µπαση»), Ανατ�λικ� (πρ(ην «Ινελ%» � «Ε,ρενεσλ%»;), Αναρ)�η (πρ(ην
«Ντ',ρη»), Αντ%γ�ν�ς (πρ(ην «Κι�σελ'ρ»), Ασ,εστ�πετρα (πρ(ην «?α-
σ)νκι�ϊ»), θ'ση «ΤσαRρια εκκλησι)ς» µετα0C Βεγ�ρας (πρ(ην «Ν�,ιγκρα-
ντ») και Λακκι)ς (πρ(ην «Ελλ',ης»), θ'ση «Μπ)νια» µετα0C Αετ�C και Λι-
µν��ωρ%�υ (πρ(ην «Τσερκ'9κι�ϊ» � «!γι�ι Θε�δωρ�ι»), ∆ρ�σερ� (πρ(ην
«Oλ�ς»), Ε0��� (πρ(ην «Μπαρακλ�»), Ερµακι) (πρ(ην «Φραγκ�στι»),
Καρδι) (πρ(ην «Τρ'µπεν�»), Καπν��(ρι (πρ(ην «Σ�&�υλ)ρ»), Καρυ��(-
ρι (πρ(ην «Κα9λ�Cκι�ϊ»), Κ�µαν�ς, Κ�µνην) (πρ(ην «�Cτσανα»), Μαυ-
ρ�πηγ� (πρ(ην «Καραµπ�υν)ρ»), Μεσ�,�υν� (πρ(ην «Κρ%µσια»), Π'τρες,
Π�ντ�κ(µη (πρ(ην «Ερντ�µ�υσλ%»), ΠCργ�ι (πρ(ην «Κατρ)νιτσα»), Ρυ)-
κι� (πρ(ην «Μ�ρανλ%»), Σπηλι) (πρ(ην «Β�ε,�δ%να»), Τετρ)λ�&�ς (πρ(ην
«Ντ�ρταλ%»), ?αραυγ� (πρ(ην «ΑµCγδαλα» – «Τ9�υµ)ς»;).

�ρεστ�ς (?)ρτης 1): Η περι���, γνωστ� απ� τη &ιλ�λ�γικ� παρ)δ�ση
ως >Oρεστ�ς52, >Oρεστι�ς53 � >Oρεστ�α54, κατελ)µ,ανε την ευρCτερη περι���
της Καστ�ρι)ς και τ�υ )νω ρ�υ τ�υ Αλι)κµ�να, συν�ρεC�ντας µε τις πε-
ρι��'ς π�υ πρ�ηγ�θηκαν, καθ(ς και µε την Παραυα%α και τη ∆ασσαρ�τιδα
στα δυτικ). �µ�&ωνα η 'ρευνα55 '�ει απ�&ανθε% µ�ν� για τα ανατ�λικ) �-
ρια µε τις περι��'ς Λυγκηστ%δα και Ε�ρδα%α, µ'σω των �ρειν(ν �γκων τ�υ
Περιστ'ρ-Πλ)νινα (Βαρν�Cντα)56, Β'ρν�υ και !σκι�υ. Ως πρ�ς τα λ�ιπ) �-
ρια �ι απ�ψεις ε%ναι αντικρ�υ�µενες.

\σ�ν α&�ρ) στα ν�τια-ν�τι�ανατ�λικ) �ρια, � Hammond δ'�εται �τι
η �ρεστ%δα ,ρ%σκεται ν�τια τ�υ Πραµ�ριτσα, εν( �,τι σηµει(νεται µετ) τη
συµ,�λ� τ�υ µε τ�ν Αλι)κµ�να αν�κει στην Ελιµι(τιδα57. Η Papazoglou δ'-
�εται πι� διευρυµ'να τα �ρια αυτ) συµπεριλαµ,)ν�ντας στην �ρεστ%δα τις
Λικν)δες, τη Νε)π�λη, τ�ν !γι� Γε(ργι� (πρ(ην «Τσ�Cρ�λι») Γρε,εν(ν, τ�
Τσ�τCλι, την Ερ)τυρα58, τη Σι)τιστα και τ� Παλαι�καστρ�59. �ι Ρι9)κης και
Τ�υρ)τσ�γλ�υ συµ&ων�Cν ως πρ�ς τα υπ�λ�ιπα µε την πρ�ηγ�Cµενη, θεω-
ρ�Cν �µως την ευρCτερη περι��� Σι)τιστας και Παλαι�κ)στρ�υ τµ�µα της
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52. Diodorus Siculus, 16.93.3H Livius, 33. 34.6, 31. 40.1.
53. Στρ),ων, 7.7.8.
54. Στ'&αν�ς Βυ9)ντι�ς, Εθνικ�, λ. �ρεστ%αH Αππιαν�ς, Συρ. 63: >Oρεστε�α.
55. Hammond, �.π., σ. 130H Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 234H Σαµσ)-

ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σ. 50H Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, Β�ϊ�ν – Ν�τια �ρεστ�ς,
�.π., σ. 80.

56. Βλ. παρ�Cσα εργασ%α, Λυγκηστ%ς, σηµ. 78.
57. Hammond, �.π., σ. 131.
58. n.π., σ. 133, µε πιθαν�τατα εσ&αλµ'νη ερµηνε%α.
59. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 235 �)ρτης 7, σσ. 244-245.



Ελιµι(τιδας60 και τ�π�θετ�Cν τ�ν !γι� Γε(ργι� (πρ(ην «Τσ�Cρ�λι») και τ�
ΣCδενδρ� στην Τυµ&α%α. Τ'λ�ς η Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη61 δ'�εται τη Σι)-
τιστα και την Ερ)τυρα στην Ελιµι(τιδα και συµ&ωνε% ως πρ�ς τα υπ�λ�ιπα
µε τ�υς Ρι9)κη και Τ�υρ)τσ�γλ�υ.

Για τα ,�ρεια �ρια η Papazoglou62 και �ι Ρι9)κης και Τ�υρ)τσ�γλ�υ
συµ&ων�Cν �τι η Μικρ� Πρ'σπα ,ρ%σκεται στην �ρεστ%δα, επ�µ'νως �ι
δεCτερ�ι ταυτ%9�υν τα ,�ρεια �ρια της περι���ς µε τα αντ%στ�ι�α σCγ�ρ�να
σCν�ρα Ελλ)δας-Αλ,αν%ας63. �ρθ) η Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη θεωρε% τ�ν
�(ρ� των Πρεσπ(ν γεωγρα&ικ) και π�λιτισµικ) ενια%�, επ�µ'νως πρ�τε%νει
µ%α µετατ�πιση των �ρ%ων ,�ρε%ως της Μεγ)λης Πρ'σπας64.

Τ'λ�ς, για τα δυτικ) �ρια �ι Ρι9)κης και Τ�υρ)τσ�γλ�υ ακ�λ�υθ�Cν τη
σCγ�ρ�νη συν�ριακ� γραµµ� Ελλ)δας-Αλ,αν%ας, επεκτε%ν�ντας τα �ρια
της �ρεστ%δας ελ)�ιστα δυτικ�τερα τ�υ ν�τι�δυτικ�C )κρ�υ της Μικρ�ς
Πρ'σπας65. Η Papazoglou συµπεριλαµ,)νει την περι��� τ�υ )νω ρ�υ τ�υ
∆',�λ στην �ρεστ%δα, θεωρ(ντας �ρι� της µε τη ∆ασσαρ�τιδα τ� π'ρασµα
Τσαγγ�ν66. Η Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη συµ&ωνε% διευρCν�ντας �µως υπερ-
,�λικ) τα �ρια πρ�ς τα δυτικ) µ'�ρι τη λ%µνη Μαλ%κ και την περι��� της
Κ�ρυτσ)ς67.

Με λ%γες δια&�ρ�π�ι�σεις απ� �λ�υς τ�υς πι� π)νω µελετητ'ς τα ν�τια
�ρια της �ρεστ%δας εκτε%ν�νται ως πριν απ� την περι��� Αγ%�υ Γεωργ%�υ
(πρ(ην «Τσ�Cρ�λι») Γρε,εν(ν, τα δυτικ) λ%γ� δυτικ�τερα των ,�ρει�δυτι-
κ(ν σCγ�ρ�νων �ρ%ων Ελλ)δας-Αλ,αν%ας και τα ,�ρεια ,�ρε%ως των Πρε-
σπ(ν, περιλαµ,)ν�ντας – ως πρ�ς τ� σηµεριν� ελληνικ� τµ�µα της, τ�ν Ν�-
µ� Καστ�ρι)ς, µικρ� τµ�µα (δυτικ�) τ�υ Ν�µ�C Φλ(ρινας, τ� µεγαλCτερ�
τµ�µα της Επαρ�%ας Β�R�υ τ�υ Ν�µ�C Κ�9)νης και π�λC µικρ� (,�ρει�)
τµ�µα τ�υ Ν�µ�C Γρε,εν(ν (?)ρτης 1, 3).

�ι πηγ'ς ανα&'ρ�υν θ'σεις στην περι���, �πως τ� !ργ�ς �ρεστικ�ν68,
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60. Ρι9)κης – Τ�υρ)τσ�γλ�υ, �.π., �)ρτης στ� τ'λ�ς τ�υ τ�µ�υ.
61. Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, B�ϊ�ν – Ν�τια �ρεστ�ς, �.π., σ. 81 κ.ε.
62. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 242.
63. Ρι9)κης – Τ�υρ)τσ�γλ�υ, �.π., ωστ�σ� κ)π�ιες απ� τις επιγρα&'ς αυτ'ς ε0ετ)-

9�νται στ� τµ�µα τ�υ τ�µ�υ για τη Λυγκηστ%δα.
64. Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, B�ϊ�ν – Ν�τια �ρεστ�ς, �.π., σ. 81.
65. Ρι9)κης – Τ�υρ)τσ�γλ�υ, �.π.
66. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σσ. 234, 235 �)ρτης 7, σ. 243.
67. Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, B�ϊ�ν – Ν�τια �ρεστ�ς, �.π., σ. 83 κ.ε., µε ερµηνε%α των

πηγ(ν και ανα&�ρ) της παλαι�τερης ,ι,λι�γρα&%ας.
68. Στρ),ων, 7.7.8 …Λ'γεται δ] τ�ν >Oρεστι�δα…κτ�σαι δ] καX π�λιν, καλεWσθαι δ’

αiτ�ν )Aργ�ς >Oρεστικ�ν...H Αππιαν�ς, Συρ. 63: …)Aργ�ς τ` �ν >Oρεστε�α oθεν �p >Aργε�-
δαι Μακεδ�νες…. Η %δρυσ� τ�υ απ�δ%δεται στ�ν επ(νυµ� �ρωα τ�υ 'θν�υς των �ρε-
στ(ν. Για τ�υς �ρεστ�Cς: Θ�υκυδ%δης, 2.80.6 και IG XI, 4, αρ. 1118H Ρι9)κης – Τ�υρ)τσ�-
γλ�υ, �.π., σσ. 168-176 αρ. 186, σσ. 179-181 αρ. 188, µε την παλαι�τερη ,ι,λι�γρα&%α. Η



τ� Κ'λετρ�69, τη ∆ι�κλητιαν�Cπ�λη70, εν( επιγρα&ικ'ς µαρτυρ%ες κ)ν�υν
γνωστ� την Cπαρ0η της Β)ττυνας71 και της ΛCκης72.

Υλικ) κατ)λ�ιπα και κινητ) ευρ�µατα απ� παραδ�σεις � κατασ�'σεις α-
να&'ρ�νται στις θ'σεις73: Αγ%α !ννα (πρ(ην «Ρεδιγκ�σδι»), Αηδ�ν��(ρι,
Αλι)κµων (πρ(ην «Παλι�Cρι» � «Βρατ%νι»), Αµµ�υδ)ρα (πρ(ην «Πισι)κι-
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'ρευνα '�ει ταυτ%σει τ� !ργ�ς �ρεστικ� µε τη σCγ�ρ�νη �µ(νυµη θ'ση [θ'ση «Αρµεν�-
�(ρι» !ργ�υς �ρεστικ�C (?ρ�Cπιστας), τ� �π�%� δεν ταυτ%9εται µε τ�ν �µ(νυµ� σCγ-
�ρ�ν� �ικισµ� της Λυγκηστ%δας]. Σ�ετικ): Hammond, �.π., σ. 136H  Papazoglou, Les villes
de Macédoine, �.π., σ. 235 �)ρτης 7, σσ. 237-238H Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σσ.
149-150: Θεωρε% �τι τ� σCγ�ρ�ν� !ργ�ς �ρεστικ� ταυτ%9εται µε τ� αρ�α%� και συµ&ωνε%
µε τ�ν πρ�ηγ�Cµεν� στη µετωνυµ%α της π�λης σε ∆ι�κλητιαν�Cπ�λη. Για τη ∆ι�κλητια-
ν�Cπ�λη και την ταCτισ� της µε τη θ'ση Αρµεν��(ρι ,λ. Θ. Παπα9(τ�ς, «Ανασκα&� ∆ι�-
κλητιαν�υπ�λεως. �ι πρ(τες εκτιµ�σεις», Α∆ 43 (1988) [1995] 195-218.

69. Livius, 31. 40.1-4. Σ�ετικ) ,λ. και Ν. Μ�υτσ�π�υλ�ς, «Η Καστ�ρι), Ιστ�ρ%α –
Μνηµε%α – Λα�γρα&%α απ� την %δρυσ� της µ'�ρι τ�ν 10� µ.?. αι(να. Πρ�ϊστ�ρικ�, Ιστ�-
ρικ� και Παλαι��ριστιανικ� Επ���», ΕΕΠΣΑΠΘ ΣΤP/ 1 (1973-1974) 370-375, 407-410H
Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 238H Hammond, �.π., σ. 136. Ταυτ%9εται µε την
π�λη της Καστ�ρι)ς.

70. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σσ. 238-239: την τ�π�θετε% µε ,)ση την
ερµηνε%α των πηγ(ν (Πρ�κ�πι�ς, Περ� κτισµ. 4.3.273) και την παλαι�τερη ,ι,λι�γρα&%α
στ� νησ)κι της λ%µνης της Καστ�ρι)ς (θ'ση Κελ'τρ�υ και σηµεριν�ς Καστ�ρι)ς). Για την
αντ%θετη )π�ψη ,λ. εδ(, σηµ. 68 και Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, B�ϊ�ν – Ν�τια �ρεστ�ς,
�.π., σ. 90 σηµ. 208, µε τις απ�ψεις της παλαι�τερης 'ρευνας.

71. Τ� �ν�µα της π�λης ε%ναι γνωστ� απ� την επιγρα&� µε τ� «δ�γµα των Βαττυ-
να%ων» π�υ ,ρ'θηκε στη θ'ση «Σκ)λι», '0ω απ� τ� Κραν��(ρι Καστ�ρι)ς. Σ�ετικ): Ρι-
9)κης – Τ�υρ)τσ�γλ�υ, �.π., σσ. 168-176 αρ. 186, µε την παλαι�τερη ,ι,λι�γρα&%α.

72. n.π., σσ. 138-139 αρ. 149, µε την παλαι�τερη ,ι,λι�γρα&%α. Ε0ετ)9�υν τις επι-
γρα&'ς στ� τµ�µα τ�υ τ�µ�υ για τη Λυγκηστ%δα. Βλ. και εδ( σηµ. 75. Για τη ΛCκη:
Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 242H Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σ.
153. Τα ερε%πια π�υ ,ρ'θηκαν στ� νησ)κι τ�υ Αγ%�υ Α�ιλλε%�υ της Μικρ�ς Πρ'σπας, κα-
θ(ς και τα κινητ) ευρ�µατα π�υ ανασCρ�υν �ι ψαρ)δες της λ%µνης και τα εντ�ι�ισµ'να
µ'λη σε κτ%ρια της περι���ς απ�τελ�Cν ενδε%0εις για την Cπαρ0η π�λης στην πιθαν� λω-
ρ%δα γης π�υ συν'δεε τ� νησ% µε την 0ηρ). Για τη νε(τερη 'ρευνα: P. M. Nigdelis – G. A.
Souris, «Π�λεις and Π�λιτε%αι in Upper Macedonia under the principate: A New
Inscription from Lyke in Orestis», Τεκµ6ρια ΓP (1997) 55-63, µε συ9�τηση για την 'ντα0η
των �ικισµ(ν της !νω Μακεδ�ν%ας στη ,αθµ%δα της π�ληςH Ε. Ψαρρ), «Η αρ�αι�λ�γι-
κ� 'ρευνα στην αρ�α%α ΛCκα τ�υ Αγ%�υ Α�ιλλε%�υ Φλ(ρινας», ΑΕΜΘ 13/1999 (2001)
597-610.

73. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σσ. 243-244H Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεω-
γρα.�α, �.π., σσ. 117-140 (µε την επαρ�%α Β�R�υ), σσ. 154-167. Για τη νε(τερη 'ρευνα και
τα απ�τελ'σµατα των ανασκα&(ν: Γ. Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%δη, «Απ� την τ�π�γρα&%α της
επαρ�%ας Β�R�υ, Απιδ'α Τσ�τυλ%�υ», Α.ι'ρωµα στ�ν N. G. L. Hammond [Παρ)ρτηµα
των Μακεδ�νικ(ν, αρ. 7], Θεσσαλ�ν%κη, Ε.Μ.Σ, 1997, σσ. 221-231H Καραµ�τρ�υ-Μεντεσ%-
δη, Β�ϊ�ν – Ν�τια �ρεστ�ς, �.π., σ. 157 κ.ε.H ?. Τσ�Cγγαρης, «Ανασκα&ικ'ς 'ρευνες στ�
Ν�µ� Καστ�ρι)ς κατ) τ� 1997», ΑΕΜΘ 11/1997 (1999) 19-30H � %δι�ς, «Ανασκα&ικ'ς '-
ρευνες στ� Ν�µ� Καστ�ρι)ς κατ) τ� 1998», ΑΕΜΘ 12/1998 (2000) 565-578H � %δι�ς, «Ανα-
σκα&ικ'ς 'ρευνες στ� Ν�µ� Καστ�ρι)ς κατ) τ� 1999», ΑΕΜΘ 13/1999 (2001) 611-622H
Ψαρρ), �.π. Η ανασκα&ικ� 'ρευνα στην περι��� της �ρεστ%δας ,ρ%σκεται ακ�µα σε πρ(-
ιµ� στ)δι�.



�ι»), ευρCτερη περι��� !ργ�υς �ρεστικ�C (θ'σεις «Γκ)ργα», «Παρα,'λλα»,
«Σ%µπετς», «Π%κρη»), Α0ι�καστρ� (πρ(ην «Σ�υρδ)νι»), Απιδ'α (πρ(ην «Λ�-
πες»), Αρµεν��(ρι, Ασπρ�ν'ρι (πρ(ην «Σκρ)παρι»), Ασπρ�Cλα (πρ(ην «Βε-
λ%στι») – Μεσ�λ�γγ�ς, Α�λαδι) (πρ(ην «Μα9γκ)ν»), Βελανιδι) (πρ(ην
«Σιαρµπ)δες»), Βρ�ντ� (πρ(ην «Βρ�ντ9ια»), Γ),ρ�ς (πρ(ην «Γα,ρ'σι�») –
Βατ��(ρι (πρ(ην «Μπρ'σνιτσα»), Γ'ρµα(ς) (πρ(ην «Λ�σνιτσα»), ∆)&νη
(πρ(ην «∆ρ)µιστα»), ∆εντρ��(ρι (πρ(ην «∆'µπενη»), ∆ραγασι) (πρ(ην «∆%-
σλαπ�»;), ∆ρυ�,�υν� (πρ(ην «∆ρυ)ν�,�»), Ερ)τυρα (πρ(ην «Σ'λιτσα»),
Καλ��(ρι (πρ(ην «∆�,ρ�λιστα»), Κε&αλ)ρι (πρ(ην «Σ'τωµα»), Κ�ρησ�ς
(πρ(ην «Γκ�ρεντση»), Κ�ρ�µηλι) (πρ(ην «Σλ�,αινη»), Κρεµαστ� (πρ(ην
«Σ'µαση»), Ν'� Κωσταρ)9ι, Κ)τω ΛεCκη (πρ(ην «�ρµ)νι»), Λευκ(νας
(πρ(ην «Π�πλη») – Καρυ'ς (πρ(ην «\ρ�,νικ»), Λευκ�θ'α, Λικν)δες,
Λ�υκ�µι, Μελινδ�νι, Μηλ%τσα (πρ(ην «Σλ�µιτσα»), Μ�λ��α (πρ(ην «Γκι-
ν�σι») (θ'σεις «!ϊ Σωτ�ρας»-«Καλ�γερ�ς»), Νε)π�λη (πρ(ην «Λειψ%στα»),
Ν'α Σπ)ρτη (πρ(ην «Β�υδ�υρ%να»), Νεστ�ρι� (πρ(ην «Νεστρ)µι»), �ιν�η
(πρ(ην «\σιανι») (θ'ση «!γι�ς Νικ�λα�ς»), �µαλ� (πρ(ην «Πλ)9�µη»),
Παλαι�καστρ�, Πεντ)λ�&�ς (πρ(ην «D�υπ)νι»), Πεντ),ρυσ�ς (πρ(ην
«Dελεγκ�σδι»), Πεπ�νι) (πρ(ην «Λ)η»), Περιστ'ρα (πρ(ην «Μαρτσ%στι»),
Πλατανι) (πρ(ην «Μπ�µπ�Cστι»), Π�λυκ)σταν� (πρ(ην «Κλεπ%στι»;), Π�-
λCλακκ� (πρ(ην «Κ%ναµη»), Π�ρι) (πρ(ην «U9κλιµπι»), !νω Πτερι) (πρ(-
ην «Π)πρασκ�»), ΠCλη (πρ(ην «Β%νιανη»), Ρ�δ��(ρι (πρ(ην «Ραδ�,%-
στι»), Σι)τιστα, Σισ)νι, Σκαλ��(ρι (πρ(ην «Τσ�υκαλ��(ρι»),Τραπε9%στα (θ'-
σεις «Τσ'ρ�ς»-«Τσ�ρκις»), Τσ)κωνη (Τσ)κωνι), Τσ�τCλι, Υψηλ� (πρ(ην «Ψ�-
�ωρι»), ?)λαρα (πρ(ην «Π�9δ%,ιστα»), ?ειµεριν� (πρ(ην «Β)ιπες»), ?�ρη-
γ�ς (πρ(ην «?�ρε,�ς»), Φυτ(κι, µαρτυρ�Cν συγκεκριµ'νες ανθρ(πινες δρα-
στηρι�τητες κατ) την αρ�αι�τητα, �ωρ%ς �µως επι,ε,α%ωση απ� τις πηγ'ς.

Λυγκηστ�ς (?)ρτης 1): Τ� �ν�µα της περι���ς της Λυγκηστ%δας µε τη
µ�ρ&� Λ@γκ�ς ε%ναι γνωστ� απ� τις πηγ'ς �δη απ� τα �ρ�νια τ�υ Πελ�-
π�ννησιακ�C Π�λ'µ�υ74 και µετ), εν( η ανα&�ρ) Λυγκηστ�ς συναντ)ται
µ�λις στ�ν Πτ�λεµα%�75.

Η Λυγκηστ%ς, σCµ&ωνα µε την ερµηνε%α των πηγ(ν76, κατελ)µ,ανε τ�
µεγαλCτερ� τµ�µα τ�υ µεγ)λ�υ λεκαν�πεδ%�υ τ�υ π�ταµ�C Εριγ(να µε &υ-
σικ) �ρια στα ν�τι�δυτικ) και στα ανατ�λικ) τις �ρ�σειρ'ς τ�υ Β'ρν�υ και
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74. Θ�υκυδ%δης, 4.83.2H Στρ),ων, 7.7.8H Livius, 26. 25.4, 31. 33.6.
75. Πτ�λεµα%�ς, Γεωγρ. 3.13.30. Για τ� εθνικ� Λυγκηστα�: Papazoglou, Les villes de

Macédoine, �.π., σ. 256 και σηµ. 2.
76. Για τα �ρια της περι���ς ,λ. �.π., σηµ. 74 και Livius, 31. 39.7, 31. 40.1. Σ�ετικ) ,λ.

και Hammond, �.π., σσ. 76-77, 122-123H Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σσ. 256-
258 και �)ρτης 9, µε δια&�ρ�π�%ηση ως πρ�ς τα ,�ρει�δυτικ) �ρια, π�υ µετατ�π%9�νται
ως την περι��� ,�ρεια - ,�ρει�δυτικ) τ�υ Ρ'σενH Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σσ.
56-57. Πρ,λ. και εδ(, �ρεστ%ς.



τ�υ Β�ρα, συν�ρεC�ντας µε τις περι��'ς �ρεστ%δα και Αλµωπ%α αντ%στ�ι�α,
εν( στα ανατ�λικ) 'να επ%µηκες σCστηµα λιµν(ν και τα �αµηλ�τερα υψ(-
µατα τ�υ Β�ρα τη �(ρι9αν απ� την Ε�ρδα%α77. Τ� ,�ρει�δυτικ� )κρ� της πε-
ρι���ς π�υ ,ρ%σκεται εκτ�ς των ελληνικ(ν συν�ρων (και εντ�ς της
Π.Γ.∆.Μ.) �ρ%9εται απ� τ�ν �ρειν� �γκ� Περιστ'ρ-Πλ)νινα78 και ε%ναι αν�ι-
�τ� πρ�ς τ�ν ,�ρρ) και τις εκε% �µ�ρες περι��'ς Πελαγ�ν%ας και ∆ερρι�π�υ.

Τ� ,�ρει� τµ�µα της Λυγκηστ%δας ταυτ%9εται µε την ευρCτερη περι���
τ�υ σηµεριν�C Μ�ναστηρ%�υ (Bitola), �π�υ ,ρισκ�ταν και η πρωτεC�υσα
της ��ρας κατ) τ�υς ρωµαϊκ�Cς �ρ�ν�υς, η Ηρ)κλεια79. Η ν�τια Λυγκηστ%-
δα συµπ%πτει µε τ� µεγαλCτερ� µ'ρ�ς τ�υ σηµεριν�C Ν�µ�C Φλ(ρινας.

Η επικ�ινων%α τ�υ ν�τι�υ τµ�µατ�ς της Λυγκηστ%δας µε τη ,�ρει�τερη
Ε�ρδα%α γιν�ταν µ'σω �αµηλ(ν &υσικ(ν δι�δων τ�υ Β�ρα, κυρ%ως κ�ντ)
στη σηµεριν� Κ'λλη και µ'σω τ�υ Κλειδι�C (Κιρλ% Ντερ,'ν)80 µε τη ν�τι�-
τερη Ε�ρδα%α. Με την �ρεστ%δα τη συν'δεε περισσ�τερ� η δι),αση τ�υ Πι-
σ�δερ%�υ. Με την �µ�ρ� της Αλµωπ%α η επικ�ινων%α θα γιν�ταν πιθαν(ς µ'-
σω Ε�ρδα%ας, αλλι(ς θα �ταν µ)λλ�ν δυσ�ερ�ς.

Η µ�νη σ�εδ�ν π�λη της �π�%ας τη ,',αιη θ'ση στην περι��� των
Bitola (Μ�ναστ�ρι) διαπιστ(νει η 'ρευνα81 ε%ναι η Ηρ)κλεια, κ'ντρ� της
περι���ς, εν( �ρισµ'ν�ι ανα9ητ�Cν82 και µ%α �µ(νυµη π�λη Λ@γκ�ν. Γνω-
στ� απ� τις πηγ'ς επ%σης ε%ναι η Cπαρ0η της Ν%καιας83 και τ�υ Βρυγ%�υ
(Βρυγι)δ�ς;)84.
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77. Βλ. παρ�Cσα εργασ%α, Ε�ρδα%α.
78. � Hammond, �.π., σ. 513 σηµ. 30, σσ. 84-85, �)ρτης 9, ταυτ%9ει τ�ν Βαρν�Cντα µε

τ�ν Β�ρα. �ι Ρι9)κης και Τ�υρ)τσ�γλ�υ, �.π., �)ρτης στ� τ'λ�ς τ�υ τ�µ�υ και � Σαµσ)-
ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σ. 56, µε τ� Περιστ'ρ-Πλ)νινα.

79. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σ. 256. Για τη θ'ση µε ,)ση την ερµη-
νε%α των Itinerariorum: Hammond, �.π., σ. 55 κ.ε., σ. 64 κ.ε. Τ� �ν�µα της π�λης ανα&'ρε-
ται σε επιγρα&� της επ���ς των Σε,�ρων. Σ�ετικ) ,λ. F. Papazoglou, «Septimia Aurelia
Heraclea», BCH 85 (1962) 162-175H IG X 2.2, αρ. 74. Για τις µαρτυρ%ες των πηγ(ν και τα
επιγρα&ικ) κε%µενα π�υ ανα&'ρ�νται στην π�λη ,λ. Papazoglou, Les villes de Macédoine,
�.π., σσ. 259-268H P. Maãkiç – I. Mikulãiç (επιµ.), Catalogue des objets antiques d’Héraclée,
Bitola 1961, σσ. 7-49 (F. Papazoglou). Για την π�λιτικ� �ργ)νωση ,λ. Σ,'ρκ�ς, Συµ��λ6,
�.π., σ. 46.

80. Βλ. παρ�Cσα εργασ%α, Ε�ρδα%α, σηµ. 25. Σ�ετικ) και Hammond, �.π., σ. 124 κ.ε.
81. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σσ. 259-268, µε την παλαι�τερη ,ι,λι�-

γρα&%αH IG X2.2, 1, 51H Σ,'ρκ�ς, Συµ��λ6, �.π., σ. 31 κ.ε.
82. � Παπαδ)κις, �.π., σ. 437, την ταυτ%9ει µε λε%ψανα κ�ντ) στ� �ωρι� Σιταρι). Η

Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σσ. 258-259, ερµηνεC�ντας τις πηγ'ς, διερωτ)-
ται αν πρ�κειται για παραπ�τ)µι� �ικισµ� � για την %δια την Ηρ)κλεια. � Σαµσ)ρης,
Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σ. 183, θεωρε% πιθαν�τερη την ταCτισ� της µε τα εκτεταµ'να ε-
ρε%πια στην π�λη της Φλ(ρινας.

83. Papazoglou, Les villes de Macédoine, �.π., σσ. 268-270, για τις πηγ'ς: σ. 269 σηµ. 83.
84. Στ'&αν�ς Βυ9)ντι�ς, Εθνικ�, λ. Βρυγ%ας, ΒρCγι�ν. Η Papazoglou, Les villes de



Κ�ντ) σε σCγ�ρ�ν�υς �ικισµ�Cς85 τ�υ ν�τι�υ τµ�µατ�ς της Λυγκηστ%-
δας �πως η Αγ%α Παρασκευ�, � !γι�ς Βαρθ�λ�µα%�ς (πρ(ην «Βαρθ�-
λ(µ»), τ� Αµµ��(ρι (πρ(ην «Πεσ�σνιτσα»), η !νω ΒεCη (πρ(ην «Μπ)νι-
τσα»), τ� Εθνικ� (πρ(ην «�ψιρ%να»), η Ιτ'α (πρ(ην «ΒCρµπενη»), η Κλα-
δ�ρρ)�η (Κλαδ�ρρ)πη), τ� Κλειδ% (πρ(ην «Τσ'ρ�π�»), �ι !νω και Κ)τω
Κλειν'ς (πρ(ην «!νω και Κ)τω Κλ'στινα»), η Λεπτ�καρυ) (πρ(ην «Λε-
σκ�,%τση»), �ι Λ�&�ι (πρ(ην «DαµπCρδανη»), η Μαρ%να (πρ(ην «Σακ�C-
λε,�»), η Μελ%τη (πρ(ην «Βασταρ)νη»), τ� Μεσ�ν�σι (πρ(ην «Λ)9ενι»), τ�
Μεσ��(ρι (πρ(ην «?ασ)ν�,�»), τ� Νε��ωρ)κι (πρ(ην «Νε�κ)9η»), η Πα-
λα%στρα (πρ(ην «Μπ�ρ'σνιτσα»), η Παπαγι)ννη (πρ(ην «Παπα9)νη»), η
Πρ(τη (πρ(ην «Καµπ)νιστα»), η Σιταρι) (πρ(ην «Ρ�σνα»), η Σκ�πι)
(πρ(ην «!νω Νε,�λιανη»), � Σκ�π�ς (πρ(ην «Σ'τινα»), η Τριαντα&υλλι)
(πρ(ην «Λ)γενι»), � Τριπ�ταµ�ς (πρ(ην «Πετ�ρ)κι») και � Τρ�παι�C��ς
(πρ(ην «Μα�αλ)ς») καθ(ς και σε δι)&�ρα σηµε%α της π�λης της Φλ(ρι-
νας86 '��υν εντ�πιστε% %�νη κατ�%κησης ελληνιστικ(ν και ρωµαϊκ(ν �ρ�νων
και περισυλλεγε% κινητ) ευρ�µατα, π�υ δικαι�λ�γ�Cν την Cπαρ0η αρ�α%ων
�ικισµ(ν, για τ�υς �π�%�υς �µως η &ιλ�λ�γικ� παρ)δ�ση δεν παρ'�ει ιδια%-
τερες πληρ�&�ρ%ες.

Τ� ,�ρει� τµ�µα της Λυγκηστ%δας σ�εδ�ν κλε%νει µε τ�υς �αµηλ�Cς �-
ρειν�Cς �γκ�υς ,�ρε%ως της µικρ�ς κ�ιλ)δας �π�υ σ�µερα ,ρ%σκεται η π�-
λη των Bitola. ΕπιτCµ,ια µνηµε%α �πως και µνηµε%α π�υ σ�ετ%9�νται µε λα-
τρε%ες πρ�'ρ��νται και απ� τις θ'σεις Baç, Îivojino και Va‰arejca, στην ευ-
ρCτερη περι��� της Ηρ)κλειας Λυγκηστικ�ς. ΣCµ&ωνα �µως µε τ�υς εκδ�-
τες των IG ? 2.287, στη Λυγκηστ%δα περιλαµ,)ν�νται και θ'σεις � περι��'ς
απ� τ�ν �(ρ� ,�ρει�τερα � ,�ρει�δυτικ�τερα της Λυγκηστ%δας, �πως η Λι-
�νιδ�ς, η Ν%καια, η Mogila, τ� Crnobuki και τ� Suvodol88 τ�υ ν�τι�υ τµ�µα-
τ�ς της Πελαγ�ν%ας (X)ρτης 4).
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Macédoine, �.π., σ. 271 και σηµ. 90-93, τ�π�θετε% την π�λη στην περι��� ,�ρει�δυτικ) τ�υ
Ρ'σεν, συµ&ων(ντας µε τ�ν ∆�µιτσα, Η Μακεδ�ν�α εν λ�θ�ις, �.π., σ. 249H Papazoglou,
αυτ., σσ. 271-272, σηµει(νει τη θ'ση των π�λεων Σκιρτι)να και Σαρν�Cς στην περι��� τ�υ
Ρ'σεν. Ανα9ητ) (αυτ., σ. 273) τη ΒεCη των πηγ(ν (Livius, 31. 33.6: …flumen Bevum…H
Στ'&αν�ς Βυ9)ντι�ς, Εθνικ� λ. ΒεCη) στην περι��� τ�υ Στρ'9ε,�, ,�ρεια της Λυγκηστ%-
δας π�υ �ρ%σαµε παραπ)νω. ∆ια&ωνε% � Hammond, �.π., σ. 81.

85. Σαµσ)ρης, Ιστ�ρικ6 Γεωγρα.�α, �.π., σσ. 184-199, µε τη σ�ετικ� ,ι,λι�γρα&%αH
Ακαµ)τη – Βελ'νη, �.π., σσ. 5-8.

86. Ακαµ)τη – Βελ'νη, �.π., σσ. 5-8H Τρανταλ%δ�υ, Αρ�αι�λ�γικ6 τ�π�γρα.�α τ�υ
Ν�µ�@ Φλ�ρινας, Φλ(ρινα 1984H Μ. Λιλιµπ)κη-Ακαµ)τη – Ι. Ακαµ)της, «Ελληνιστικ�
π�λη στη Φλ(ρινα», ΑΕΜΘ 4/1990 (1993) 67-74H Μ. Ακαµ)τη-Λιλιµπ)κη – Ι. Μ. Ακαµ)-
της, Η ελληνιστικ6 π�λη της Φλ�ρινας (Αρ�αι�λ�γικ�ς �δηγ�ς), Θεσσαλ�ν%κη 2006.

87. IG X 2.2, Περιε��µενα καταλ�γ�υ και σ. 1 κ.ε.
88. Σ�ετικ) ,λ. Κ. Γ. ?ατ9ηνικ�λ)�υ, �ι λατρε�ες των θε�ν και των ηρ�ων στην �νω

Μακεδ�ν�α κατ� την αρ�αι�τητα (αδηµ. διδακτ. διατρ.), Θεσσαλ�ν%κη 2007, σ. 56, αρ. 71,



Η !νω Μακεδ�ν%α κατ'�ει µια ιδια%τερη γεωγρα&ικ� θ'ση, π�υ ως 'να
,αθµ� αιτι�λ�γε% την πληθυσµιακ� αν�µ�ι�γ'νεια της περι���ς. Για τ�υς λ�-
γ�υς αυτ�Cς απ�τ'λεσε πεδ%� π�λιτισµικ(ν αντιπαραθ'σεων και συγ�ωνεC-
σεων κατ) τη δι)ρκεια της π�ρε%ας της µ'σα στ�ν �ρ�ν�. Ως πρ�ς την πα-
ρ�υσ%αση των στ�ι�ε%ων π�υ α&�ρ�Cν στην ιστ�ρικ� γεωγρα&%α της περι�-
��ς, διατυπ(θηκαν µε σα&�νεια κ)π�ιες δια&�ρ�π�ι�σεις απ� την 'ως σ�-
µερα 'ρευνα. Τα τ'σσερα επιµ'ρ�υς τµ�µατα της Ελ%µειας, Ε�ρδα%ας, �ρε-
στ%δας και Λυγκηστ%δας απ�τελ�Cν 'ναν συντηρητικ� αλλ) ενεργ� πυρ�να,
στ�ν �π�%� πρ�σαρτ(νταν � απ�πρ�σαρτ(νταν κ)θε &�ρ) περι��'ς αν)-
λ�γα µε τις ιστ�ρικ'ς ε0ελ%0εις, π�υ κυρ%ως καθ�ρ%9�νταν απ� τις &ιλ�δ�0%ες
των ηγεµ�νων για πρ�σκτ�σεις. Η !νω Μακεδ�ν%α ε%ναι µια περι��� µε κα-
τε0���ν αγρ�τικ� πληθυσµ�, παρ) την Cπαρ0η κ)π�ιων αστικ(ν κ'ντρων,
� �π�%�ς διατ�ρησε τα &υλετικ) και π�λιτισµικ) τ�υ �αρακτηριστικ) 'ως
και την Cστερη αρ�αι�τητα. Για τ�υς ν�µ)δες αυτ�Cς σηµασ%α ε%�ε περισσ�-
τερ� η υδρ�γρα&%α τ�υ �(ρ�υ, λ%µνες και π�ταµ�% µε κατ) µ�κ�ς )0�να α-
π� ,�ρρ) πρ�ς ν�τ� –καθ(ς τ� νερ� ε%ναι τ� &υσικ� εκε%ν� στ�ι�ε%� π�υ δ%-
νει 9ω� σ’ 'ναν τ�π�– και �ι &υσικ'ς δια,)σεις και ��ι τ�σ� �ι πλαγι'ς των
�ρειν(ν �γκων π�υ θεωρ�Cνταν ενια%�ς �(ρ�ς.

Αρ�αι�λ�γικ� Μ�υσε%� Θεσσαλ�ν%κης ΚΑΛΛΙ�ΠΗ Γ. ?ΑΤDΗΝΙΚ�ΛΑ�Υ

Συµ,�λ� στη µελ'τη της ιστ�ρικ�ς γεωγρα&%ας της !νω Mακεδ�ν%ας 15

104, 106, 140, 171, 255, 256, εικ. 71, 104, 106, 171, 255 και �)ρτης 1-2 (επ'κταση περι���ς
Λυγκηστ%δας), �π�υ για λ�γ�υς µεθ�δ�υ συµπεριλ�&θηκαν απ� τ� Suvodol, τ� �π�%� ,ρ%-
σκεται στα �ρια σ�εδ�ν Λυγκηστ%δας και Πελαγ�ν%ας, µνηµε%α π�υ σ�ετ%9�νται µε λα-
τρε%ες.



RÉSUMÉ

Kalliopi G. Chatzinikolaou, Contribution à l’étude de la géographie his-
torique de la Haute Macédoine.

La Haute Macédoine occupe une position géographique particulière, ce
qui justifie en quelque sorte l’hétérogénéité de la population de la région.
C’est pourquoi qu’elle a constitué un terrain d’affrontements culturels et de
fusions au cours de sa marche dans le temps. 

C’est Hérodote celui qui réfère le premier le nom de la région de la Hau-
te Macédoine aux descriptions de l’invasion de Thessalie par Xerxès et à cel-
les de la pérégrination de Perdiccas. Thucydide, lui, se réfère avec précision à
la division Haute et Basse Macédoine et Strabon aux limites géographiques
de quatre parties particulières de la Haute Macédoine. Livius à sa référence
à la division de la Macédoine en quatre parts, il désigne comme Quatrième
Part la Haute Macédoine dont le siège fut Pélagonie. Les sources ainsi que la
recherche antérieure, qui procurent des informations sur la région, ne déter-
minent pas avec précision ses limites géographiques. Il y a une unanimité re-
lative que sur les quatre régions, Elimée (Elimiotide), Orestide, Lyncestide et
Pélagonie, alors qu’Eordée, qui géographiquement appartenait à la Haute
Macédoine, son administration au début relevait de la Basse Macédoine. La
recherche la plus récente y a ajouté aussi Dassarétis, Derriope, Tymphée,
Atintanie, se référant notamment à la province romaine Macédoine. 

Quant à la production d’éléments relatifs à la géographie historique de la
région, la recherche menée jusqu’aujourd’hui révèle-t-elle avec clarté certaines
différenciations. Les quatre parties particulières d’Elimée, d’Eordée, d’Oresti-
de et de Lyncestide constituent-elles un noyau actif bien que conservateur, où
se rattachent ou se détachent des régions toujours selon des cours historiques,
déterminés notamment par les aspirations d’acquisitions des souverains.   

La Haute Macédoine est une région à population par excellence agricole,
malgré la présence de certains centres urbains, laquelle a conservé ses traits de
race et de culture jusqu’à l’antiquité tardive. Ce qui importait le plus pour ces
nomades c’était l’hydrographie de l’espace, lacs et fleuves dont l’axe s’étendait
en longueur du nord au sud –puisque l’eau constitue cet élément naturel qui
donne de la vie à une région– et les passages naturels plutôt que les versants
des masses montagnardes, considérés comme étant un espace unique. 
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Για τ�υς �)ρτες �ρησιµ�π�ι�θηκαν απ�σπ)σµατα ?αρτ(ν της Γ.Υ.Σ., «Γενικ�ς ?ρ�-
σεως», Κλ%µα0: 1: 500.000, ΦCλλα Θεσσαλ�ν%κης 1979, Πατρ(ν και ΚερκCρας 1976, µεγ'-
θ�υς 1:1, µε 'γκριση ��ρ�γησης )δειας δηµ�σ%ευσης, Αρ. Πρωτ. ?-1760, Γ.Υ.Σ. ΕP ∆/νση
ΥΓΕΠ�Λ.

XAPTHΣ 1: ANΩ MAKE∆ONIA

− • − • − • −   \ρια αρ�α%ων περι��(ν
∗ ∗ ∗    \ρια επ'κτασης περι��(ν

KΛΙΜΑΚΑ 1 : 1.000.000

CARTE 1 : LA HAUTE MACÉDOINE

− • − • − • −  Limites des régions anciennes
∗ ∗ ∗     Limites du prolongement des régions

ÉCHELLE 1 : 1.000.0000



18 Kαλλι�πη Γ. Xατ9ηνικ�λ)�υ

XAPTHΣ 2: KΛIMAKA 1 : 500.000

CARTE 2: ÉCHELLE 1 : 500.000
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XAPTHΣ 3: KΛIMAKA 1 : 500.000

CARTE 3: ÉCHELLE 1 : 500.000
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XAPTHΣ 4: KΛIMAKA 1 : 500.000

CARTE 4: ÉCHELLE 1 : 500.000




