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1.1. Εισαγωγικά:  

H ενασχόληση με την Εορδαία, πέρα από ανασκαφικά ευρήματα, εμπεριέχει 

πολλές δυσκολίες, σε επίπεδο πηγών. Το παρόν άρθρο, με τον υποφαινόμενο, θρέμμα 

της μεγαλύτερης πόλης της σύγχρονης Εορδαίας, της Πτολεμαΐδος, επιχειρεί να 

ανοίξει ένα βλέμμα στην εορδαϊκή ιστορία, με παράθεση των βασικότερων 

σωζομένων αρχαίων πηγών. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει, για τις αρχαίες πόλεις και 

κώμες της. Οι πηγές αυτές, έχουν εντοπισθεί σε κείμενα της κλασσικής, ελληνιστικής 

και ρωμαϊκής περιόδου, σε αποσπάσματα παπύρου, επιγραφές, έργα της βυζαντινής 

περιόδου και πηγές σχολίων. Η σταχυολόγηση αυτή, συνιστά το δεύτερο άρθρο μας, 

με ειδικό για την περιοχή ενδιαφέρον μετά την μελέτη για τον Αριστόνουν. 

Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε με νέα άρθρα, στο βαθμό του εφικτού, προς ανάδειξη 

της τόσο παραμελημένης, και για πολιτικούς λόγους, εορδαϊκής ιστορίας.1   

 

 

 

 

 
Εικόνα 1 Χάρτης της Αρχαίας Μακεδονίας -Πηγή: Π. Αδάμ-Βελένη, Πέτρες Φλώρινας (Θεσσαλονίκη: 2000), 11. 

 

 

 

                                                             
1Κ. Κόττης, «Αριστόνους: ο Εορδός ή Πελλαίος σωματοφύλακας του Μ. Αλεξάνδρου και διοικητής 

της Αμφιπόλεως, στο https://www.academia.edu/30234566 (Ημ. ανάκτησης: Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 

2017). 

https://www.academia.edu/30234566
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2 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΟΡΔΑΙΑ 

 

2.1. Από τον μύθο μέχρι τα ομηρικά χρόνια:  

Σε γενικές γραμμές, τα όρια της αρχαίας Εορδαίας εκτείνονταν ως την 

δυτική και βορειοδυτική πλευρά της οροσειράς του Βερμίου, διαμορφούμενα από την 

συνόρευση με την Βοττιαία, Ελίμεια (προς Κοζάνη) και Ορεστίδα (προς Καστοριά). 

Περιελάμβανε προς το Βέρνο, την περιοχή των 4 λιμνών (Βεγορίτιδα, Πέτρα, 

Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη), ενώ είχε προς Λυγκηστίδα και Αλμωπία τον Βόρα2. Πρώτιστα 

οι Εορδοί αναφέρονται ως εγχώριοι κάτοικοι της Μακεδονίας. Φυσικά η οργανωμένη 

οικιστική παρουσία στην περιοχή, είναι πολύ παλαιότερη της ανόδου των Αργεάδων 

Τημενιδών, φτάνοντας στη Μαυροπηγή τα μέσα της 7ης χιλιετίας π.Χ.3. Συχνά οι 

πηγές τονίζουν την περιοχή της Εορδαίας προς και μετά την Βεγορίτιδα λίμνη, ακόμα 

και έως και τον Άξιο ποταμό. Ο Στέφανος Βυζάντιος μαρτυρεί πως οι Εορδαίοι εκτός 

από την Άνω Μακεδονία, κατοίκησαν και εδάφη της Μυγδονίας (μεταξύ Αξιού και 

Στρυμόνα). Ο ίδιος πληροφορεί για τον μυθικό οικιστή Εορδό4.  

Πριν από τον Τήμενο απηχείται ως θρύλος η εξής μαρτυρία: οι πρώτοι 

Τρώες εκστράτευσαν και κυριάρχησαν στην ελληνική Θράκη και Μακεδονία, έως και 

τον θεσσαλικό ποταμό Πηνειό. Η εκστρατεία αυτή αποδόθηκε στον οικιστή της 

Τροίας  Ίλο ή τον Λαομέδοντα, επί του οποίου κτίσθηκαν τα θεϊκά τείχη της Τροίας5. 

Κατά την εκστρατεία αυτή, η οποία θεωρητικά μπορεί να τοποθετηθεί από τον 13ο 

αιώνα π.Χ. και πριν (λόγω Τρωικού Πολέμου), κατακτήθηκε και η Εορδαία6. 

 

2.2. Από τον 8ο αιώνα έως την ελληνιστική περίοδο:  

Η Εορδαία ως περιοχή ανάμεσα σε Ελιμιώτες και Λυγκηστές (μεταξύ των 

σημερινών περιφερειακών ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας), ανήκε στην λεγόμενη 

ορεινή «Άνω Μακεδονία», η οποία διακρίνονταν από την προς και περί το Αιγαίον 

Μακεδονία. Ωστόσο φαίνεται πως, ίσως η Εορδαία να ανήκε κάποια στιγμή 

διοικητικά, στην Κάτω Μακεδονία7.  Η εισβολή των εξ Άργους Τημενιδών, περί τον 

                                                             
2  Κ. Χατζηνικολάου, «Συμβολή στην μελέτη της ιστορικής γεωγραφίας της Άνω Μακεδονίας», 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 38 (2009), 4-5. 
3 Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Μαυροπηγή 2005: Λιγνιτωρυχεία και αρχαιότητες», ΑΕΜΘ 19 (2005), 

524. 
4 «Ἐορδαῖαι, δύο χῶραι, Μυγδονίας [καὶ Μακεδονίας]. Εἰσὶ καὶ ἄλλαι δύο, ἡ μὲν Ἰβηρίας ἡ δὲ 

Θρᾴκης, ἀπὸ Ἐορδοῦ τινὸς. ὁ οἰκήτωρ Ἐορδαῖος. ὀξύνεται δὲ τὸ Ἐορδός, ὡς Ἡρωδιανὸς ἕκτῃ. 

ἐκλήθησαν καὶ ‘‘Ἐορδισταί’’ ἀπὸ τοῦ ‘‘ἐορδίζω’’, ὡς Λυδός λυδίζω», A. Westermann (Ed.), Stephani 

Byzantii Ἐθνικῶν quæ supersunt (Lipsiae: B. G. Teubner, 1839), 120. 
5 «ἤτοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν᾽ ἄρρηκτος πόλις εἴη», 

Ὅμηρος, Ἰλιὰς, Ραψωδία Φ΄, 446-447. 
6 «πάππος δὲ Θρῄκης οὑμὸς αἰστώσας πλάκα χώραν τ᾽ Ἐορδῶν καὶ Γαλαδραίων πέδον, ὅρους 

ἔπηξεν ἀμφὶ Πηνειοῦ ποτοῖς, στερρὰν τραχήλῳ ζεῦγλαν ἀμφιθεὶς πέδαις, ἀλκῇ νέανδρος, 

ἐκπρεπέστατος γένους», Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα ή Κασσάνδρα, 1440-1445. Βλ. και σχόλιο στο 

Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα ή Κασσάνδρα, 1341-1342, στο M. C. G. Müller (Ed.), Ἰσαακίου καὶ Ἰωάννου 

Τζέτζου, Σχόλια εἰς Λυκόφρονα (Lipsiae: Sumtibus F.C.G. Vogel, 1811), 1011. 
7  Κ. Χατζηνικολάου, «Συμβολή στην μελέτη της ιστορικής γεωγραφίας της Άνω Μακεδονίας», 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 38 (2009), 1. Βλ. και  Γ. Καραμήτρου. Βλ. και F. Papazoglou, «Les Villes de 

Macédoine à l'époque romaine». Bulletin de Correspondance Hellénique. Supplément 16 (1988), 159.  
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8ο αιώνα, εκδίωξε αν όχι όλους, αναμφίβολα ένα μεγάλο τμήμα των επιζησάντων 

αυτοχθόνων Εορδαίων, προς την Φύσκα της Μυγδονίας στην ευρύτερη περιοχή του 

Κιλκίς, βορειότερα της Χαλκιδικής. Πρέπει να είναι αυτός ο λόγος, που ο Στέφανος 

Βυζάντιος ιστορεί για Εορδαία και Μυγδονία. Οι φυλές αυτές της Άνω Μακεδονίας 

ήταν σύμμαχοι με την Κάτω, αλλά αποτελούσαν μικρά αυτόνομα βασίλεια8.  

Στην πόλη Λεβαία της Άνω Μακεδονίας, ίσως εντός της εορδαϊκής 

επικράτειας, συναντούμε τον Περδίκκα τον Α΄, ερχόμενο από την Ιλλυρία, με τα 

αδέρφια του Γαυάνη και Αέροπο, πριν γίνει βασιλέας (7ος αιώνας π.Χ.). Εκεί έλαβε 

χώρα ένας από τους πιο βασικούς βασιλικούς μύθους της Μακεδονίας, ο σχετικός με 

την χάραξη του ηλιακού κύκλου, ίσως και με  αρχιτεκτονικές επιδράσεις9.    

Κατά την εισβολή του Καράνου στη Μακεδονία (περί το 776 π.Χ. αν 

ακολουθήσουμε τον Διόδωρο Σικελιώτη10), οι Ορέστες πολεμούσαν τους Εορδούς. 

Μέσω της συμμαχίας του βασιλέως των Ορεστών με τον Κάρανο, οι Εορδοί (ή 

Εορδανοί, όπως αποκαλούνται), υποτάχθηκαν ως φαίνεται πρώτοι, από τα αρχαία 

                                                             
8 «τῶν γὰρ Μακεδόνων εἰσὶ καὶ Λυγκησταὶ καὶ ᾿Ελιμιῶται καὶ ἄλλα ἔθνη ἐπάνωθεν, ἃ ξύμμαχα 

μέν ἐστι τούτοις καὶ ὑπήκοα, βασιλείας δ' ἔχει καθ' αὑτά. τὴν δὲ παρὰ θάλασσαν νῦν Μακεδονίαν 

᾿Αλέξανδρος ὁ Περδίκκου πατὴρ καὶ οἱ πρόγονοι αὐτοῦ, Τημενίδαι τὸ ἀρχαῖον ὄντες ἐξ ῎Αργους, 

πρῶτοι ἐκτήσαντο καὶ ἐβασίλευσαν ἀναστήσαντες μάχῃ ἐκ μὲν Πιερίας Πίερας, ο῏ ὕστερον ὑπὸ τὸ 

Πάγγαιον πέραν Στρυμόνος ᾤκησαν Φάγρητα καὶ ἄλλα χωρία (καὶ ἔτι καὶ νῦν Πιερικὸς κόλπος 

καλεῖται ἡ ὑπὸ τῷ Παγγαίῳ πρὸς θάλασσαν γῆ), ἐκ δὲ τῆς Βοττίας καλουμένης Βοττιαίους, ο῏ νῦν 

ὅμοροι Ξαλκιδέων οἰκοῦσιν· τῆς δὲ Παιονίας παρὰ τὸν ᾿Αξιὸν ποταμὸν στενήν τινα καθήκουσαν 

ἄνωθεν μέχρι Πέλλης καὶ θαλάσσης ἐκτήσαντο, καὶ πέραν ᾿Αξιοῦ μέχρι Στρυμόνος τὴν 

Μυγδονίαν καλουμένην ᾿Ηδῶνας ἐξελάσαντες νέμονται. ἀνέστησαν δὲ καὶ ἐκ τῆς νῦν ᾿Εορδίας 

καλουμένης ᾿Εορδούς, ὧν οἱ μὲν πολλοὶ ἐφθάρησαν, βραχὺ δέ τι αὐτῶν περὶ Φύσκαν κατῴκηται, 

καὶ ἐξ ᾿Αλμωπίας ῎Αλμωπας. ἐκράτησαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν οἱ Μακεδόνες οὗτοι, ἃ καὶ νῦν 

ἔτι ἔχουσι, τόν τε ᾿Ανθεμοῦντα καὶ Γρηστωνίαν καὶ Βισαλτίαν καὶ Μακεδόνων αὐτῶν πολλήν. τὸ 

δὲ ξύμπαν Μακεδονία καλεῖται, καὶ Περδίκκας ᾿Αλεξάνδρου βασιλεὺς αὐτῶν ἦν ὅτε Σιτάλκης 

ἐπῄει», Θουκιδίδης, Ἱστορίαι, Β΄, 99, 2-6. 
9 «τοῦ δὲ Ἀλεξάνδρου τούτου ἕβδομος γενέτωρ Περδίκκης ἐστὶ ὁ κτησάμενος τῶν Μακεδόνων τὴν 

τυραννίδα τρόπῳ τοιῷδε. ἐξ Ἄργεος ἔφυγον ἐς Ἰλλυριοὺς τῶν Τημένου ἀπογόνων τρεῖς ἀδελφεοί, 

Γαυάνης τε καὶ Ἀέροπος καὶ Περδίκκης, ἐκ δὲ Ἰλλυριῶν ὑπερβαλόντες ἐς τὴν ἄνω Μακεδονίην 

ἀπίκοντο ἐς Λεβαίην πόλιν. ἐνθαῦτα δὲ ἐθήτευον ἐπὶ μισθῷ παρὰ τῷ βασιλέι, ὃ μὲν ἵππους νέμων, 

ὁ δὲ βοῦς, ὁ δὲ νεώτατος αὐτῶν Περδίκκης τὰ λεπτὰ τῶν προβάτων. ἡ δὲ γυνὴ τοῦ βασιλέος αὐτὴ 

τὰ σιτία σφι ἔπεσσε· ἦσαν γὰρ τὸ πάλαι καὶ αἱ τυραννίδες τῶν ἀνθρώπων ἀσθενέες χρήμασι, οὐ 

μοῦνον ὁ δῆμος· ὅκως δὲ ὀπτῴη, ὁ ἄρτος τοῦ παιδὸς τοῦ θητὸς Περδίκκεω διπλήσιος ἐγίνετο αὐτὸς 

ἑωυτοῦ. ἐπεὶ δὲ αἰεὶ τὠυτὸ τοῦτο ἐγίνετο, εἶπε πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἑωυτῆς· τὸν δὲ ἀκούσαντα 

ἐσῆλθε αὐτίκα ὡς εἴη τέρας καὶ φέροι μέγα τι. καλέσας δὲ τοὺς θῆτας προηγόρευέ σφι 

ἀπαλλάσσεσθαι ἐκ γῆς τῆς ἑωυτοῦ. οἳ δὲ τὸν μισθὸν ἔφασαν δίκαιοι εἶναι ἀπολαβόντες οὕτω 

ἐξιέναι. ἐνθαῦτα ὁ βασιλεὺς τοῦ μισθοῦ πέρι ἀκούσας, ἦν γὰρ κατὰ τὴν καπνοδόκην ἐς τὸν οἶκον 

ἐσέχων ὁ ἥλιος, εἶπε θεοβλαβὴς γενόμενος “μισθὸν δὲ ὑμῖν ἐγὼ ὑμέων ἄξιον τόνδε ἀποδίδωμι”, 

δέξας τὸν ἥλιον. ὁ μὲν δὴ Γαυάνης τε καὶ ὁ Ἀέροπος οἱ πρεσβύτεροι ἕστασαν ἐκπεπληγμένοι, ὡς 

ἤκουσαν ταῦτα· ὁ δὲ παῖς, ἐτύγχανε γὰρ ἔχων μάχαιραν, εἴπας τάδε “δεκόμεθα ὦ βασιλεῦ τὰ 

διδοῖς”, περιγράφει τῇ μαχαίρῃ ἐς τὸ ἔδαφος τοῦ οἴκου τὸν ἥλιον, περιγράψας δέ, ἐς τὸν κόλπον 

τρὶς ἀρυσάμενος τοῦ ἡλίου, ἀπαλλάσσετο αὐτός τε καὶ οἱ μετ᾽ ἐκείνου», Ἡρόδοτος, Μοῦσαι 

Ἱστοριῶν, Θ΄, «Οὐρανία», 8.137, 1-5. Βλ. και «ὄντά ἐν Ἀλ(α)ιβέοις», σε επιγραφή από το Ιερό της 

Μητρός στην Λευκόπετρα, στο Ph. Petsas, M. B. Hatzopoulos, L. Gounaropoulou and P. Paschidis, 

Inscriptions du sanctuaire de la mère des dieux autochtone de Leukopétra. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 28 

(Athens: 2000) 89. 
10 «A Karano, qui primus in unum conflatam tenuit Makedoniorum potestatem, usque ad Alexandrum, 

qui Asianorum terram subegit, viginti quatuor reges recensentur, anni CCCCLIII», Διόδωρος 

Σικελιώτης, «Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη», Βίβλος Ζ΄, 15, στο Aucher Ancyrani, Baptistae (Ed.), Eusebii 

Pamphili Caesariensis episcopi Chronicon bipartitum nunc primum ex armeniaco textu in latinum 

conversum adnotationibus auctum graecis fragmentis exornatum, (Venice: 1818), 322. 
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μακεδονικά τοπικά βασίλεια11. Από την άλλη, ανασκαφές στον Άγιο Παντελεήμονα 

της Βεγορίτιδος, δίνουν μια εικόνα εγκατάλειψης, στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.  

Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., γνωρίζουμε πως οι Εορδοί έλαβαν μέρος στο 

πλευρό του Πέρση βασιλέα Ξέρξη του Α΄ κατά την μάχη των Πλαταιών το 479 

π.Χ.(υπό τον Μαρδόνιο). Ανάλογη συμμαχία είχαν συνάψει και άλλα φύλα της 

Μακεδονίας και Θράκης 12 . Το 423 π.Χ. ο Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας και 

δεύτερος οικιστής της Αμφιπόλεως, εκστράτευσε στο πλευρό του Περδίκκα, κατά του 

Αρραβαίου του Α΄, βασιλέα των Λυγκηστών. Στα ίδια γεγονότα υπάρχει η εμπλοκή 

των Ιλλυριών, ενώ γίνεται αναφορά σε Λύγκο και Άρνισα13.  

Κατά τον 4ο αιώνα, ο Μέγας Αλέξανδρος φαίνεται πως διέβη την Εορδαία, 

εκστρατεύοντας περί το 335 π.Χ. εναντίον των Θρακών Τριβαλλών14. Άλλη μια φορά 

                                                             
11 «Κάρανος ὁ Ἀργεῖος Φείδωνος ἀδελφὸς τοῦ τότε βασιλέως Ἀργείας ἰδίαν κτήσασθαι χώραν 

σπεύδων, δύναμιν λαβὼν παρὰ Φείδωνος τοῦ ἀδελφοῦ ἔκ τε Ἄργους καὶ τῆς ἄλλης Πελοποννήσου 

τοῖς κατὰ Μακεδονίαν τόποις ἐπῆλθε. Συμμαχήσας δὲ καὶ τῷ τῶν Ὀρεστῶν βασιλεῖ κατὰ τῶν 

πλησιοχώρων Ἐορδανῶν λεγομένων, τῆς κατακτηθείσης χώρας τὸ ἥμισυ προσλαβὼν διὰ τὴν 

συμμαχίαν, παρέλαβε τὴν Μακεδονίαν καὶ ἔκτισε πόλιν ἐν αὐτῇ κατὰ χρησμόν, ἐξ ἧς ὁρμώμενος 

συνεστήσατο τὴν Μακεδονικὴν βασιλείαν, ἣν καθεξῆς οἱ ἀπ' αὐτοῦ διεδέχοντο. ἦν δὲ ὁ Κάρανος ιαʹ 

ἀπὸ Ἡρακλέους, ζʹ δὲ ἀπὸ Τημένου τοῦ μετὰ τῶν ἄλλων Ἡρακλειδῶν κατελθόντος εἰς 

Πελοπόννησον. Κάρανος Μακεδόνων αʹ ἐβασίλευσεν ἔτη λʹ. τοῦ δὲ κόσμου ἦν ἔτος δψαʹ. πρὸ τῆς 

πρώτης ὀλυμπιάδος ἔτεσιν ιηʹ. ἀπὸ Καράνου τοῦ αʹ βασιλέως Μακεδόνων ἕως Ἀλεξάνδρου τοῦ 

κτιστοῦ βασιλεῖς Μακεδόνων κδʹ ἔτη υπʹ. Φείδων Ἄργους κρατῶν ἀδελφὸς Καράνου τοῦ αʹ 

βασιλέως Μακεδόνων μέτρα καὶ σταθμία πρῶτος ἐφεῦρεν, ὥς τινες· ἦσαν δὲ καὶ πρὸ τούτου. 

Μακεδόνων βʹ ἐβασίλευσε Κοινὸς ἔτη κηʹ. τοῦ δὲ κόσμου ἦν ἔτος δψλαʹ», Γεώργιος Σύγκελος, 

Ἐκλογὴ Χρονογραφίας, 234, «Μακεδόνων Βασιλεῖς». 
12 «πεζοῦ δὲ τὸν Θρήικες παρείχοντο καὶ Παίονες καὶ Ἐορδοὶ καὶ Βοττιαῖοι καὶ τὸ Χαλκιδικὸν γένος 

καὶ Βρύγοι καὶ Πίερες καὶ Μακεδόνες καὶ Περραιβοὶ καὶ Ἐνιῆνες καὶ Δόλοπες καὶ Μάγνητες καὶ 

Ἀχαιοὶ καὶ ὅσοι τῆς Θρηίκης τὴν παραλίην νέμονται, τούτων τῶν ἐθνέων τριήκοντα μυριάδας 

δοκέω γενέσθαι», Ἡρόδοτος, Μοῦσαι Ἱστοριῶν, Η΄, «Πολυμνία», 7.185, 2. 
13 «Βρασίδας δὲ καὶ Περδίκκας ἐν τούτῳ στρατεύουσιν ἅμα ἐπὶ Ἀῤῥαβαῖον τὸ δεύτερον ἐς Λύγκον. 

καὶ ἦγον ὁ μὲν ὧν ἐκράτει Μακεδόνων τὴν δύναμιν καὶ τῶν ἐνοικούντων Ἑλλήνων ὁπλίτας, ὁ δὲ 

πρὸς τοῖς αὐτοῦ περιλοίποις τῶν Πελοποννησίων Χαλκιδέας καὶ Ἀκανθίους καὶ τῶν ἄλλων κατὰ 

δύναμιν ἑκάστων. ξύμπαν δὲ τὸ ὁπλιτικὸν τῶν Ἑλλήνων τρισχίλιοι μάλιστα, ἱππῆς δ' οἱ πάντες 

ἠκολούθουν Μακεδόνων ξὺν Χαλκιδεῦσιν ὀλίγου ἐς χιλίους, καὶ ἄλλος ὅμιλος τῶν βαρβάρων 

πολύς. ἐσβαλόντες δὲ ἐς τὴν Ἀῤῥαβαίου καὶ εὑρόντες ἀντεστρατοπεδευμένους αὑτοῖς τοὺς 

Λυγκηστὰς ἀντεκαθέζοντο καὶ αὐτοί. Καὶ ἐχόντων τῶν μὲν πεζῶν λόφον ἑκατέρωθεν, πεδίου δὲ 

τοῦ μέσου ὄντος, οἱ ἱππῆς ἐς αὐτὸ καταδραμόντες ἱππομάχησαν πρῶτα ἀμφοτέρων, ἔπειτα δὲ καὶ ὁ 

Βρασίδας καὶ ὁ Περδίκκας, προελθόντων προτέρων ἀπὸ τοῦ λόφου μετὰ τῶν ἱππέων τῶν 

Λυγκηστῶν ὁπλιτῶν καὶ ἑτοίμων ὄντων μάχεσθαι, ἀντεπαγαγόντες καὶ αὐτοὶ ξυνέβαλον καὶ 

ἔτρεψαν τοὺς Λυγκηστάς, καὶ πολλοὺς μὲν διέφθειραν, οἱ δὲ λοιποὶ διαφυγόντες πρὸς τὰ μετέωρα 

ἡσύχαζον. Μετὰ δὲ τοῦτο τροπαῖον στήσαντες δύο μὲν ἢ τρεῖς ἡμέρας ἐπέσχον, τοὺς Ἰλλυριοὺς 

μένοντες, οἳ ἔτυχον τῷ Περδίκκᾳ μισθοῦ μέλλοντες ἥξειν: ἔπειτα ὁ Περδίκκας ἐβούλετο προϊέναι 

ἐπὶ τὰς τοῦ Ἀῤῥαβαίου κώμας καὶ μὴ καθῆσθαι, Βρασίδας δὲ τῆς τε Μένδης περιορώμενος, μὴ τῶν 

Ἀθηναίων πρότερον ἐπιπλευσάντων τι πάθῃ, καὶ ἅμα τῶν Ἰλλυριῶν οὐ παρόντων, οὐ πρόθυμος 

ἦν, ἀλλὰ ἀναχωρεῖν μᾶλλον…τότε δὴ τῶν μετὰ τοῦ Βρασίδου Ἑλλήνων ἐν τῇ εὐρυχωρίᾳ οἱ πολλοὶ 

τῶν βαρβάρων ἀπέσχοντο, μέρος δέ τι καταλιπόντες αὐτοῖς ἐπακολουθοῦν προσβάλλειν, οἱ λοιποὶ 

χωρήσαντες δρόμῳ ἐπί τε τοὺς φεύγοντας τῶν Μακεδόνων οἷς ἐντύχοιεν ἔκτεινον καὶ τὴν ἐσβολήν, 

ἥ ἐστι μεταξὺ δυοῖν λόφοιν στενὴ ἐς τὴν Ἀῤῥαβαίου, φθάσαντες προκατέλαβον, εἰδότες οὐκ οὖσαν 

ἄλλην τῷ Βρασίδᾳ ἀναχώρησιν… Βρασίδας δὲ ὡς ἀντελάβετο τῶν μετεώρων, κατὰ ἀσφάλειαν 

μᾶλλον ἰὼν αὐθημερὸν ἀφικνεῖται ἐς Ἄρνισαν πρῶτον τῆς Περδίκκου ἀρχῆς», Θουκιδίδης, 
Ἱστορίαι, Δ΄, 124, 1-4 και 127, 2 και 128, 3. 
14  «/ 13 εἰς δὲ τὴν Ἐορδαί[αν .........] /14 τῆι πλησίον Ἐλειμία[ι ....... ]», Πάπυρος Βρετανικής 

Βιβλιοθήκης αρ. 3085, 13-14. Βλ. και  «Ἀλέξανδρος δὲ τὴν μὲν λείαν ὀπίσω ἀπέπεμψεν ἐς τὰς 

πόλεις τὰς ἐπὶ θαλάσσῃ, Λυσανίᾳ καὶ Φιλώτᾳ παραδοὺς διατίθεσθαι. αὐτὸς δὲ τὸ ἄκρον 
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πέρασε κοντά από την Εορδαία, οδεύοντας εναντίον των Θηβών 15 . Πέραν του 

Πτολεμαίου,  Εορδός, αλλά πιθανότατα μεγαλωμένος στην Πέλλα, υπήρξε ο στενός 

συνεργάτης της Ολυμπιάδος Αριστόνους, διοικητής της Αμφιπόλεως έως και τον 

θάνατο της το 316 π.Χ.16  

 

 
Εικόνα 2 Μακεδονικός Τάφος Πύργων Εορδαίας, ~330-320 π.Χ.17 

Περί το 274 π.Χ., ο Πύρρος ο Α΄, βασιλιάς των Μολοσσών (318-272 π.Χ.), 

εισέβαλε στην Μακεδονία και πιθανόν σε πέρασμα της περιοχής της αρχαίας 

Εορδαίας, νίκησε τον Αντίγονο Γονατά. Ύστερα από την μάχη αυτή κατέλαβε πολλές 

πόλεις, αναμφίβολα την Άνω Μακεδονία, με τον Αντίγονο να ελέγχει μόνο ορισμένες 

παραθαλάσσιες πόλεις, ενώ οι Γαλάτες σύμμαχοί του Πύρρου, λεηλάτησαν το 

βασιλικό νεκροταφείο των Αιγών18. 

                                                                                                                                                                              
ὑπερβαλὼν προῄει διὰ τοῦ Αἴμου ἐς Τριβαλλούς, καὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ τὸν Λύγινον ποταμόν», 

Ἀρριανός, Ἀνάβασις Ἀλεξάνδρου, Α΄, 2. 
15 «ἄγων δὴ παρὰ τὴν Ἐορδαίαν τε καὶ τὴν Ἐλιμιῶτιν καὶ παρὰ τὰ τῆς Στυμφαίας καὶ Παραυαίας 

ἄκρα ἑβδομαῖος ἀφικνεῖται ἐς Πέλινναν τῆς Θετταλίας. ἔνθεν δὲ ὁρμηθεὶς ἕκτῃ ἡμέρᾳ ἐσβάλλει ἐς 

τὴν Βοιωτίαν, ὥστε οὐ πρόσθεν οἱ Θηβαῖοι ἔμαθον εἴσω Πυλῶν παρεληλυθότα αὐτὸν πρὶν ἐν 

Ὀγχηστῷ γενέσθαι ξὺν τῇ στρατιᾷ πάσῃ», Ἀρριανός, Ἀνάβασις Ἀλεξάνδρου, Α΄, 7, 2. 
16  «Ἀλέξανδρος γάρ, ἐπειδή οἱ παρεσκεύαστο τὸ ναυτικὸν ἐπὶ τοῦ Ὑδάσπεω τῇσιν ὄχθῃσιν… 

τριήραρχοι δὲ αὐτοῖσιν ἐπεστάθησαν ἐκ Μακεδόνων… Ἐορδαῖοι δὲ Πτολεμαῖός τε ὁ Λάγου καὶ 

Ἀριστόνοος ὁ Πισαίου», Ἀρριανός, Ἰνδικὰ, 18, 5. 
17 Γ. Καραμήτρου – Μεντεσίδη, «Ο Μακεδονικός Τάφος των Πύργων Εορδαίας», ΑΕΜΘ 9 (1995), 
25-38.  
18 «Κομίσας δ' εἰς Ἤπειρον ὀκτακισχιλίους πεζοὺς καὶ πεντακοσίους ἱππεῖς, χρήματα δ' οὐκ ἔχων, 

ἐζήτει πόλεμον ᾧ θρέψει τὸ στράτευμα. καί τινων Γαλατῶν αὐτῷ προσγενομένων, ἐνέβαλεν εἰς 

Μακεδονίαν, Ἀντιγόνου τοῦ Δημητρίου βασιλεύοντος, ὡς ἁρπαγῇ καὶ λεηλασίᾳ χρησόμενος. ἐπεὶ 

δὲ καὶ πόλεις ἐλάμβανε συχνὰς καὶ στρατιῶται δισχίλιοι μετέστησαν ὡς αὐτόν, ἐλπίσας τι πλέον 

ὥρμησεν ἐπὶ τὸν Ἀντίγονον, καὶ περὶ τὰ Στενὰ προσπεσὼν συνετάραξε τὴν στρατιὰν ἅπασαν… 

κἀκεῖνος μὲν ὑποφεύγων ὅμως τῶν παραλίων τινὰς πόλεων κατέσχεν…Πύρρος...μετὰ δὲ τὴν 

μάχην εὐθὺς ἀνελάμβανε τὰς πόλεις. τῶν δ' Αἰγαίων κρατήσας, τά τ' ἄλλα χαλεπῶς ἐχρήσατο τοῖς 

ἀνθρώποις, καὶ φρουρὰν Γαλατικὴν ἐν τῇ πόλει κατέλιπε τῶν μετ' αὐτοῦ στρατευομένων. οἱ δὲ 

Γαλάται, γένος ἀπληστότατον χρημάτων ὄντες, ἐπέθεντο τῶν βασιλέων αὐτόθι κεκηδευμένων 

τοὺς τάφους ὀρύττειν, καὶ τὰ μὲν χρήματα διήρπασαν, τὰ δ' ὀστᾶ πρὸς ὕβριν διέρριψαν», 

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι - Πύρρος, 26. 
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Εικόνα 3 Αναπαράσταση της χάλκινης ενεπίγραφης ασπίδας, με βάση εύρημα από την περιοχή της Βεγόρας 

παρά την Βεγορίτιδα λίμνη, το οποίο θεωρείτε πως προέρχεται από την Μάχη των «Στενών» του 274 π.Χ, 
είναι εμφανής μια συγγένεια με νομισματικές κοπές όπως της Αμφιπόλεως19 

 

 

Εικόνα 4 Αργυρό τετράδραχμο, κοπή Αμφιπόλεως. Στον εμπροσθότυπο η Αρτέμιδα περιβάλλεται από 
8κτινους Ήλιους, μέσα σε διπλό περίβολο - μετάλλιο, στον οπισθότυπο το ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ στο κέντρο 

περιβαλλόμενο από στάχυες, σύμβολο της Δήμητρος και ιερά μονογράμματα, μετά το 167 π.Χ. 

                                                                                                                                                                              
 
19 Π. Αδάμ – Βελένη, Χάλκινη ασπίδα από τη Βεγόρα Φλώρινας. Ανάτυπο. Αρχαία Μακεδονία. Πέμπτο 

Διεθνές Συμπόσιο, τόμος 1 (1993).  
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2.3. Οι πηγές για την Εορδαία στα χρόνια της ρωμαϊκής κατοχής:   

Άλλες φορές η Εορδαία παρουσιάζεται, ως ένας ενδιάμεσος σταθμός από τις 

βόρειες περιοχές, προς την Θεσσαλία, Ημαθία, Πέλλα και Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα 

στον Πολύβιο (200-118 π.Χ.), τονίζεται η γεωμορφία της περιοχής. Το εορδαϊκό 

οροπέδιο - επικράτεια, ορίζεται από ορεινούς όγκους, συχνά δύσβατους. Έπρεπε, 

λοιπόν, να ακολουθήσει κανείς τα ορεινά περάσματα, για να μεταβεί στην επόμενη 

επικράτεια, όποια και αν ήταν αυτή. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τον όρο 

«υπερβολάς», το οποίο σημαίνει την υπέρβαση αυτών των ορεινών διαβάσεων, 

αναγκαία πράξη για την μετάβαση από τα όρια της Εορδαίας20 Αυτό διαφαίνεται και 

στον πόλεμο τον οποίο κήρυξαν οι Ρωμαίοι το 200 π.Χ., προς τους Μακεδόνες του 

Φιλίππου του Ε΄ (221-179 π.Χ.). Μια από τις μάχες σε αυτόν τον Δεύτερο 

Μακεδονικό Πόλεμο (200-197 π.Χ.), διεξήχθη σε κάποιο από αυτά τα ορεινά 

περάσματα προς το οροπέδιο της Εορδαίας (πιθανόν τα στενά της Πέτρας), τα οποία 

έπιασαν και οχύρωσαν οι Έλληνες. Οι Ρωμαίοι, αφού νίκησαν, προχώρησαν προς την 

Ελιμεία και αργότερα στην Ορεστίδα, όπου κατέλαβαν το Κέλετρον. Μια πόλη η 

οποία ταυτίζεται, ασφαλώς, εκ της περιγραφής, με θέση περί την σημερινή πόλη της 

Καστοριάς21 Σε επιστολή του Φιλίππου του Ε΄, προ του Δεκεμβρίου του 181 π.Χ., 

                                                             
20 «Οὐχ οὗτοι Μακεδόνες εἰσίν, ὦ ἄνδρες, οὓς ὑμεῖς προκατέχοντας ἐν Μακεδονίᾳ τὰς εἰς τὴν 

Ἐορδαίαν ὑπερβολὰς ἐκ τοῦ προφανοῦς μετὰ Σολπικίου βιασάμενοι πρὸς τόπους ὑπερδεξίους 

ἐξεβάλετε, πολλοὺς αὐτῶν ἀποκτείναντες;», Πολύβιος, Ἱστορίαι, XVIII, 23, 3. 
21 «Corpus iam curabat consul cum uenisse caduceatorem et quid uenisset nuntiatum est. responso 

tantum dato mane postero die for copiam conueniendi, id quod quaesitum erat, nox dieique insequentis 

pars ad praecipiendum iter Philippo data est. montes quam uiam non ingressurum graui agmine 

Romanum sciebat petit. Consul Prima Luce caduceatore datis indutiis dimisso haud ita multo post 

abisse hostem cum sensisset, ignarus qua sequeretur, iisdem statiuis frumentando dies aliquot 

consumpsit. Stuberram deinde petit atque ex Pelagonia frumentum quod in agris erat conuexit; inde 

and Pluinnam est progressus, nondum comperto quam regionem hostes petissent. Philippus cum primo 

ad Bruanium statiua habuisset, profectus inde transuersis limitibus terrorem praebuit subitum hosti. 

Mouere itaque ex Pluinna Romani et ad Osphagum flumen posuerunt castra. Rex Haud procul inde et 

ipse uallo super ripam amnis ducto—Erigonum incolae uocant—consedit. Inde satis comperto 

Eordaeam petituros Romanos, ad occupandas angustias, ne superare hostes artis faucibus inclusum 

aditum possent, praecessit. Ibi alia uallo, alia fossa, alia lapidum congerie ut pro muro essent, alia 

arboribus obiectis, ut aut locus postulabat aut materia suppeditabat, <pr>opere permuniit atque, ut ipse 

rebatur, uiam suapte natura difficilem obiectis per omnes transitus operibus inexpugnabilem fecit. 

Erant pleraque siluestria circa, incommoda phalangi maxime Macedonum, quae nisi ubi praelongis 

hastis uelut uallum ante clipeos obiecit, quod ut fiat libero campo opus est, nullius admodum usus est. 

Thracas quoque rumpiae ingentis et ipsae longitudinis inter obiectos undique ramos impediebant. 

Cretensium una cohors non inutilis erat; sed ea quoque ipsa ut, si quis impetum faceret, in patentem 

uolneri equum equitemque sagittas conicere poterat, ita aduersus scuta Romana nec ad traiciendum 

satis magnam uim habebat nec aperti quicquam erat quod peterent. Itaque id ut uanum teli genus 

senserunt esse, saxis passim tota ualle iacentibus incessebant hostem. Ea maiore cum sonitu quam 

uolnere ullo pulsatio scutorum parumper succedentes Romanos tenuit; deinde iis quoque spretis partim 

testudine facta per aduersos uadunt hostes, partim breui circuitu cum in iugum collis euasissent, 

trepidos ex praesidiis stationibusque Macedonas deturbant et, ut in locis impeditis difficili fuga, 

plerosque etiam obtruncant. Ita angustiae minore certamine quam quod animis proposuerant superatae 

et in Eordaeam peruentum, ubi peruastatis passim agris in Elimiam <consul> se recepit. Inde 

impetum in Orestidem facit et oppidum Celetrum est adgressus in paeneinsula situm: lacus moenia 

cingit, angustis faucibus unum ex continenti iter est. primo situ ipso freti clausis portis abnuere 



9 
 

καταγεγραμμένη σε επιγραφή η οποία βρέθηκε στο χωριό Κοιλάδα, αναφέρεται η 

ύπαρξη πόλης ή κώμης Γρήιας22. Κατά τον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο (171-168 

π.Χ.) ο Περσέας διανυκτέρευσε περί την λίμνη Βεγορίτιδα, έδαφος, ασφαλώς, της 

Εορδαίας και όχι της Λυγκηστίδος23. Από εκεί πορεύθηκε προς την Ελιμεία και τον 

Αλιάκμονα, φθάνοντας στα Καμβούνεια Όρη24.      

 

 
Εικόνα 5 Εγκάρσια τομή του διθάλαμου μακεδονικού τάφου της Σπηλιάς (βλ. και εξώφυλλο). Διακρίνεται ο 

περίκεντρος χαρακτήρας της πρόσοψης σε ένα μνημείο με άξονα βορά – νότου. Με παράνομη χρήση 
εκσαπτικού μηχανήματος κατεστράφη το αέτωμα το οποίο έκρυβε την καμάρα και μετά από αυτό 
ειδοποιήθηκε για το μνημείο και την θέση του, η αρχαιολογική υπηρεσία, αρχές 2ου αιώνα π.Χ.25 

 

Με την επικράτηση των Ρωμαίων, ύστερα από την μάχη της Πύδνης το 168 

π.Χ., η Μακεδονία χωρίζεται σε τέσσερις μερίδες (regiones): την Μακεδόνων Πρώτη, 

Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, με πρωτεύουσες, αντίστοιχα, την Αμφίπολη,  

                                                                                                                                                                              
imperium; deinde, postquam signa ferri ac testudine succedi and portam obsessasque fauces agmine 

hostium uiderunt, priusquam experirentur certamen metu in deditionem uenerunt. Ab Celetro in 

Dassaretios processit urbemque Pelion ui cepit. Seruitia inde cum cetera praeda abduxit, [et] libera 

capita sine pretio dimisit oppidumque iis reddidit praesidio ualido imposito; nam et sita opportune urbs 

erat ad impetus in Macedoniam faciendos. ita peragratis hostium agris consul in loca pacata and 

Apolloniam, unde orsus bellum erat, copias reduxit», Titus Livius, Ab Urbe Condita Libri, XXXI, 39-

40. 
22  «Περδίκκου τῶν ἐν Γρήιαι μετοίκων χώραν ψιλήν», απόσπ. από επιγραφή, στ. Ι, 5, στο Χ. 

Μακαρονάς, «Επιστολή του βασιλέως Φιλίππου του Ε΄», ΑΕ (1934-1935), 118. Βλ. και  Θ. Ριζάκης 

και Γ. Τουράτσογλου,  Επιγραφές Άνω Μακεδονίας, 87 (Αθήνα: ΤΑΠ, 1985), 85-87. 
23  Για την Βεγορίτιδα βλ. στο Καραμήτρου. Γ. & Κ. Μοσχάκης, «Βόρεια Εορδαία-Βεγορίτιδα 

Αρχαιολογική-Ιστορική Έρευνα και Προοπτικές Ανάπτυξης», στο Κ. Μοσχάκης (επ.), Η λίμνη 

Βεγορίτιδα σήμερα. Συμπεράσματα, προτάσεις, έργα. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Άρνισσα 23 

Μαΐου 2004 (Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2006), 94 κ.ε. 
24 «Profectus inde toto exercitu, Eordaeam petens, ad Begorritim, quem uocant, lacum positis castris, 

postero die in Elimeam ad Haliacmona fluuium processit. Deinde saltu angusto superatis montibus, 

quos Cambunios uocant, descendit ad Azorum, Pythoum, Dolichen: Tripolim uocant incolentes. Haec 

tria oppida paulisper cunctati, quia obsides Larisaeis dederant, uicti tamen praesenti metu in deditionem 

concesserunt», Titus Livius, Ab Urbe Condita Libri, XLII, 53. 
25 Γ. Καραμήτρου – Μεντεσίδη, «Ο Μακεδονικός Τάφος Σπηλιάς Εορδαίας», ΑΕΜΘ 1 (1987), 23-34. 
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Θεσσαλονίκη, Πέλλα και Πελαγωνία. Εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες 

απαγορεύονται μια σειρά πραγμάτων μεταξύ των μερίδων, όπως η επιμιξία μεταξύ 

των κατοίκων των μερίδων. Δίνεται άδεια στις μερίδες, οι οποίες συνορεύουν με 

Βαρβάρους, να διατηρούν συνοριακό στράτευμα. Οι Εορδοί, μαζί με τους Λυγκηστές 

και τους Πελαγώνες, τοποθετήθηκαν στην Μακεδόνων Τετάρτη, συν τις περιοχές της 

Ατιντανίας, Τυμφαίας και Ελιμιώτιδος. Γενικά σε αυτό το δυτικομακεδονικό τμήμα, 

ο τόπος περιγράφονταν ως κρύος και τραχύς και ανάλογος και πολεμικός ο 

χαρακτήρας των κατοίκων, συντείνουσας και της γειτνίασης με τα βαρβαρικά φύλα 

(και άρα της ύπαρξης, κατ΄εξαίρεση, συνοριακών στρατιωτικών μονάδων). 

Μαρτυρούνται, γενικά, ιδιαίτερα τοπικά έθιμα και τελετουργικά26. 

                                                             
26 «Ipse, ubi dies uenit, quo adesse Amphipoli denos principes ciuitatium iusserat litterasque omnis, 

quae ubique depositae essent, et pecuniam regiam conferri, cum decem legatis circumfusa omni 

multitudine Macedonum in tribunali consedit. Adsuetis regio imperio tamen noui in<perii> formam 

terribilem praebuit tribunal, summoto aditus, praeco, accensus, insueta omnia oculis auribusque, quae 
uel socios, nedum hostis uictos terrere possent. Silentio per praeconem facto Paulus Latine, quae 

senatui, quae sibi ex consilii sententia uisa essent, pronuntiauit. Ea Cn. Octauius praetor— nam ET ipse 

aderat—interpretata sermone Graeco referebat: omnium primum liberos esse iubere Macedonas, 

habentis urbes easdem agrosque, utentes legibus Suis, annuos creantis magistratus; tributum dimidium 

eius, quod pependissent regibus, pendere populo Romano. Deinde in quattuor regiones diuidi 

Macedoniam: unam fore et primam partem quod agri inter Strymonem et Nessum sit amnem; 

accessurum huic parti trans Nessum ad orientem uersum, qua Perseus tenuisset, uicos, castella, oppida, 

praeter Aenum et Maroneam et Abdera; cis Strymonem autem uergentia ad occasum, Bisalticam 

omnem cum Heraclea, quam Sinticen appellant. secundam fore regionem, quam ab ortu Strymo 

amplecteretur amnis, praeter Sinticen, Heracleam et Bisaltas, ab occasuque Axius terminaret fluuius, 

additis Paeonibus, qui prope Axium flumen ad regionem orientis colerent. tertia pars facta, quam Axius 

ab oriente, Peneus amnis ab occasu cingunt; ad septentrionem Bora mons obicitur; adiecta huic parti 
regio Paeoniae, qua ab occasu praeter Axium amnem porrigitur; Edessa quoque et Beroea eodem 

concesserunt. Quarta regio trans Boram montem, una parte confinis Illyrico, altera Epiro. Capita 

regionum, ubi concilia fierent, primae regionis Amphipolim, secundae Thessalonicen, tertiae 

Pellam, quartae Pelagoniam fecit. eo concilia suae cuiusque regionis indici, pecuniam conferri, ibi 

magistratus creari iussit. Pronuntiauit deinde neque conubium neque commercium agrorum 

aedificiorumque inter se placere cuiquam extra fines regionis suae esse. Metalla quoque auri atque 

argenti non exerceri, [nec] ferri et aeris permitti. Uectigal exercentibus dimidium eius inpositum, quod 

pependissent regi. Et sale inuecto uti uetuit. Dardanis repetentibus Paeoniam, quod et sua fuisset et 

continens esset finibus suis, omnibus dare libertatem pronuntiauit, qui sub regno Persei fuissent. Post 

non impetratam Paeoniam salis commercium dedit; tertiae regioni imperauit, ut Stobos Paeoniae 

deueherent, pretiumque statuit. Naualem materiam et ipsos caedere et alios pati uetuit. Regionibus, 
quae adfines barbaris essent—excepta autem tertia omnes erant—, permisit, ut praesidia armata in 

finibus extremis haberent.  

Haec pronuntiata primo die conuentus uarie adfecerunt animos. Libertas praeter spem data adrexit et 

leuatum annuum uectigal; regionatim commercio interruptis ita uideri lacerata <Macedonia>, tamquam 

animali in artus alterum alterius indigentis distracto: adeo, quanta Macedonia esset, quam diuisui 

facilis, quam se ipsa quaeque contenta pars esset, Macedones quoque ignorabant. Pars prima Bisaltas 

habet, fortissimos uiros —Trans Nessum amnem incolunt et circa Strymonem —, et multas frugum 

proprietates et metalla et opportunitatem Amphipolis, quae obiecta claudit omnes ab oriente sole in 

Macedoniam aditus. secunda pars celeberrimas urbes Thessalonicen <et> Cassandream habet, ad hoc 

Pallenen, fertilem ac frugiferam terram; maritimas quoque opportunitates ei praebent portus ad 

Toronen ac montem Atho Aeneam<que> et Acanthum, alii <ad Thessaliam> insulamque Euboeam, alii 

ad Hellespontum opportune uersi. Tertia regio nobilis urbes Edessam et Beroeam et Pellam habet et 
Uettiorum bellicosam gentem, incolas quoque permultos Gallos et Illyrios, inpigros cultores. Quartam 

regionem Eordaei et Lyncestae et Pelagones incolunt; iuncta his Atintania et Tymphaeis et 

Elimiotis. Frigida haec omnis duraque cultu et aspera plaga est; cultorum quoque ingenia terrae 

similia habet. Ferociores eos et accolae barbari faciunt, nunc bello exercentes, nunc in pace 

miscentes ritus suos. Diuisa itaque Macedonia partium usibus separatis, quanta uniuersa <esset>, 

ostendit», Titus Livius, Ab Urbe Condita Libri, XLV, 29-30. 
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Όπως ιστορεί ο Στράβων (64 π.Χ. – 24 π.Χ.), η Εγνατία Οδός ή Via Egnatia, 

ξεκινώντας από το Δυρράχιο διέτρεχε την Εορδαία και περνώντας παρά την 

Βεγορίτιδα (όπου κάπου και η πόλη Βοκερία, γνωστή από σταδιοδείκτη27), οδηγούσε 

στην Έδεσσα και την Πέλλα, προς Θεσσαλονίκη 28 . Ο ίδιος συγγραφέας αφού 

προσπάθησε να διαχωρίσει μια σειρά από φύλα, έθεσε, ουσιαστικά, τους Εορδούς 

στα αυτόχθονα φύλα. Γενικότερα πρέπει να επιβίωναν στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ 

Άνω Μακεδονίας και Ηπείρου, μορφές της παλαιάς λατρείας των Καβείρων, αφού 

γίνεται αναφορά σε απογόνους και παραδόσεις για τον Κάδμο και την Αρμονία. 

Μνημονεύει, επίσης την αρχαία Εράτυρα 29 . Ωστόσο κάνει λόγο για ερημωμένες 

πόλεις στην ευρύτερη περιοχή, με την ζωή να οργανώνεται κατά κώμες30. Η κατά 

κώμας αυτή οργάνωση, πιθανόν να υπήρξε ο λόγος της ύπαρξης στην Εορδαία 

«Κοινού». Παρατηρήθηκε πως σε επιγραφή του πρώτου ημίσεως του 2ου αιώνα μ.Χ. 

από το Φιλώτα (σήμερα στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας), μαρτυρείται 

επικεφαλής αρχιερέας στο τοπικό μακεδονικό «Κοινόν» και Εορδαίων Βουλή31. Δεν 

γνωρίζουμε το πώς λειτουργούσαν αυτοί οι θεσμοί. Πρέπει να εκκινούσαν από την 

απόφαση των Ρωμαίων να παραχωρήσουν καθεστώς αυτονομίας στις ελληνικές 

πόλεις. Θα συνδέθηκαν, ασφαλώς, με την αυτοκρατορική λατρεία, ως ενοποιητικό 

παράγοντα, μετά από την πρώτη θεοποίηση, του Ιουλίου Καίσαρα το 42 π.Χ.32  

                                                             
27  «Ἐκ ~ Βοκερίας / στάδιοι ἐ/ κατὸν», στο Θ. Ριζάκης και Γ. Τουράτσογλου,  Επιγραφές Άνω 

Μακεδονίας, 109 (Αθήνα: ΤΑΠ, 1985), 105-106. Βλ. και «Ἀριστείδης ὁ βοκέρριος», Παλατινή 

Ἀνθολογία, ΙΧ, «Ἐπιδεικτικὰ», 149, Ἀντιπάτρου, στο Anthologia graeca ad palatini codicis fidem edita, I 
(Lipsiae, C. Tauchniti, 1819), 93. 
28 «Ἡ μὲν οὖν πᾶσα Ἐγνατία καλεῖται, ἡ δὲ πρώτη ἐπὶ Κανδαουίας λέγεται, ὄρους Ἰλλυρικοῦ, διὰ 

Λυχνιδοῦ πόλεως καὶ Πυλῶνος, τόπου ὁρίζοντος ἐν τῆι ὁδῶι τήν τε Ἰλλυρίδα καὶ τὴν Μακεδονίαν· 

ἐκεῖθεν δ᾽ ἐστὶ παρὰ Βαρνοῦντα διὰ Ἡρακλείας καὶ Λυγκηστῶν καὶ Ἐορδῶν εἰς Ἔδεσσαν καὶ 

Πέλλαν μέχρι Θεσσαλονικείας· μίλια δ᾽ ἐστί, φησὶ Πολύβιος, ταῦτα διακόσια ἑξήκοντα ἑπτά», 

Στράβων, Γεωγραφικὰ, Ζ΄, 7, 4. 
29 «πρὸς δὲ τούτοις Λυγκῆσταί τε καὶ ἡ Δευρίοπος καὶ ἡ τρίπολις Πελαγονία καὶ Ἐορδοὶ καὶ Ἐλίμεια 

καὶ Ἐράτυρα. Ταῦτα δὲ πρότερον μὲν κατεδυναστεύετο ἕκαστα, ὧν ἐν τοῖς Ἐγχελείοις οἱ Κάδμου 

καὶ Ἁρμονίας ἀπόγονοι ἦρχον, καὶ τὰ μυθευόμενα περὶ αὐτῶν ἐκεῖ δείκνυται. Οὗτοι μὲν οὖν οὐχ 

ὑπὸ ἰθαγενῶν ἤρχοντο· οἱ δὲ Λυγκῆσται ὑπ᾽ Ἀρραβαίωι ἐγένοντο, τοῦ Βακχιαδῶν γένους ὄντι· 

τούτου δ᾽ ἦν θυγατριδῆ ἡ Φιλίππου μήτηρ τοῦ Ἀμύντου Εὐρυδίκη, Ἴρρα δὲ θυγάτηρ· καὶ τῶν 

Ἠπειρωτῶν δὲ Μολοττοὶ ὑπὸ Πύρρωι τῶι Νεοπτολέμου τοῦ Ἀχιλλέως καὶ τοῖς ἀπογόνοις αὐτοῦ, 

Θετταλοῖς οὖσι, γεγονότες· οἱ λοιποὶ δὲ ὑπὸ ἰθαγενῶν ἤρχοντο· εἶτ᾽ ἐπικρατούντων ἀεί τινων 

κατέστρεψεν ἅπαντα εἰς τὴν Μακεδόνων ἀρχήν, πλὴν ὀλίγων τῶν ὑπὲρ τοῦ Ἰονίου κόλπου. Καὶ δὴ 

καὶ τὰ περὶ Λύγκον καὶ Πελαγονίαν καὶ Ὀρεστιάδα καὶ Ἐλίμειαν τὴν ἄνω Μακεδονίαν ἐκάλουν, οἱ 

δ᾽ ὕστερον καὶ ἐλευθέραν», Στράβων, Γεωγραφικὰ, Ζ΄, 7, 8. 
30  «Πρότερον μὲν οὖν καὶ πόλεις ἦσαν ἐν τοῖς ἔθνεσι τούτοις· τριπολῖτις γοῦν ἡ Πελαγονία 

ἐλέγετο… νῦν δὲ τὰ πολλὰ μὲν ἐρημία κατέχει, τὰ δ᾽ οἰκούμενα κωμηδὸν καὶ ἐν ἐρειπίοις 

λείπεται», Στράβων, Γεωγραφικὰ, Ζ΄, 7, 9. 
31  Η πρόταση ανάγνωσης της επιγραφής έχει ως εξής: «[e.g. Φλ. Φίλιππον ν]εώτερον/ [..υιὸ]· 

Φλαουΐου Φιλίππου (sic)/ τοῦ· Κοινοῦ Μακεδόνων/ ἀρχιερέως [. ] Ἐορ[δαίων]/ ἡ βουλὴ ἀ[νέστησεν]/ 

δι’ἐπι[μελητοῦ/ (ή εναλλακτική γραφή ἐπι[μελητῶν]/.», Ε. Kefalidou E & P. Nigdelis, «Die Eordaier 

und das Koinon der Makedonen in einer neuen Ehreninschrift», Hermes 128 (2000), 159. Για τα Κοινά 

των Μακεδόνων στην περιοχή, βλ. στο Κ. Η. Σβέρκος, «Συμβολή στην Ιστορία της Άνω Μακεδονίας 

των Ρωμαϊκών Χρόνων. Πολιτική οργάνωση – κοινωνία ανθρωπωνύμια» (Δρ. Φιλοσοφίας, Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ, 1997), 55-59. 
32 «Periit sexto et quinquagensimo aetatis anno atque in deorum numerum relatus est, non ore modo 

decernentium sed et persuasione volgi. Siquidem ludis, quos primos consecrato ei heres Augustus 

edebat, stella crinita per septem continuos dies fulsit exoriens circa undecimam horam, creditumque est 

animam esse Caesaris in caelum recepti; et hac de causa simulacro eius in vertice additur stella», 

Suetonius Gaius Tranquillus, De vita Caesarum - Julius Caesar, LXXXVIII. Βλ. και Δ. Κανατσούλη, 
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Η ανασκαφική έρευνα στην εορδαϊκή πόλη της λίμνης των Πετρών, έδωσε 

σημαντικά ευρήματα σε διάφορες περιόδους και ιδίως στα ελληνιστικά χρόνια. Η 

εγκατάλειψη της πόλης, ανασκαφικά και νομισματικά, παραπέμπει στον ρωμαϊκό 

εμφύλιο πόλεμο και την μάχη των Φιλίππων του 42 π.Χ. Προφανώς η πόλη, διάλεξε 

τον λάθος ηγέτη. Πιθανόν να φιλοξενούσε την έδρα του Κοινού των Εορδών, ωστόσο 

το ερώτημα αν αυτή η πόλη ονομάζονταν Άρνισσα, Κέλλη, Βοκερία ή Εορδαία, δεν 

έχει ασφαλή τεκμηρίωση 33 . Από την ίδια πόλη προέρχεται και μια μαρμάρινη 

αναθηματική στήλη, η οποία ενδεχομένως μαρτυρεί την ύπαρξη κάποιου εορδαϊκού 

πολίσματος με το όνομα «Βρυνή». Σε αυτήν την επιγραφή του 57-55 μ.Χ., ο Εύδικος 

του Ταυρίωνος επιγράφεται ως «Βρυναίος» και τέτοιο εθνικό δεν απαντάει αλλού34. 

 

 
Εικόνα 6 Αφροδίτη επιτραγία, ανάγλυφος πήλινος πίνακας. Κατά την γνώμη μας, ίσως σχετίζεται με 

μυστηριακή λατρεία, και σε αυτό συντείνουν: το σχήμα κόγχης το οποίο παραπέμπει σε ουρανό ή σπήλαιο, ο 
τράγος, η παρουσία του Έρωτος και η πλαισίωση με σχήματα τα οποία θυμίζουν την μεσόμφαλο φιάλη της 

Μητρός. Προέλευση: αρχαιολογικός χώρος Πετρών, Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, 2ος αιώνας π.Χ. 

 

                                                                                                                                                                              
«Οἰ Μακεδονιάρχαι τοῦ Κοινοῦ τῶν Μακεδόνων καὶ ἡ κοινωνικὴ θέσις αὐτών εἰς τὰς μακεδονικὰς 

πόλεις», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 13 (1973), 1. 
33 Π. Αδάμ-Βελένη, Πέτρες Φλώρινας (Θεσσαλονίκη: 2000), 30-78. 
34 «Ἔτους γ̣́  [καὶ ϙ´ . . . . περ. 7 . . . ] / [στρατηγοῦντ̣[ος Λ(ευκίου) Καλ]〛/ - πορνίου Πείσω[νος]·/ 

Εὔδικος Ταυρίωνο̣[ς] / Βρυναῖος  ἀφῆκεν ἐλε- / υθέραν Μέλισαν εὐ- vac. χὴν Ἡρακλῇ Κυνα- vac. / 

γίδᾳ. vac.», Θ. Ριζάκης και Γ. Τουράτσογλου, Επιγραφές Άνω Μακεδονίας, επιγρ. αρ. 115, (Αθήνα, 

ΤΑΠ. 1985), 111-112. 
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Εικόνα 7 Τμήμα επιγραφής (ΕΑΜ 115), διακρίνεται το ΕΥΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΙΩΝΟΣ ΝΥΜΦΑΙΟΣ, 57-55 μ.Χ., 

Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας 

 

Δοθείσης ευκαιρίας, καλό είναι να αναφερθούμε στο ερώτημα, αν τελικά 

υπήρξε πόλη Εορδαίας. Ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος (23-79 μ.Χ.),  περιγράφει την 

Εορδαία, μεταξύ Σκύδρας και Μίεζας, προφανώς ακολουθώντας την Εγνατία οδό35. 

Οι απόψεις διίστανται, αν και ο γεωγράφος Πτολεμαίος (100-160 μ.Χ.) δίνει τις 

σχετικές συντεταγμένες36. Σε Ορδαία πόλη, αναφέρεται και ο Στέφανος Βυζάντιος37. 

Κατά τον 6ο αιώνα μ.Χ., ο Ιεροκλής καταγράφει τις εξής τοποθεσίες στην περιοχή, τις 

οποίες αναφέρει ως πόλεις, χωρίς να είναι βέβαιο αν πρόκειται για πόλεις ή περιοχές 

ως έδρες επισκοπών: 

 

«Ἐπαρχία Ιλλυρικού ά Μακεδονία,  ὑπὸ κονσιλάριον, πόλεις λβʹ·  

Θεσσαλονίκη, Πέλλη, Εὔρωπος, Δίος, Βέρροια, Ἐορδέα, Ἔδεσσα, Κέλλη, Ἀλμοπία 

[Λάρισσα (σ.σ. η έρευνα δέχεται πως πρόκειται για παραφθορά του Ἄρνισσα)]38» 

 

Σημαντική πηγή για πληροφορίες οι οποίες αφορούν την Εορδαία, παρέχουν 

μια σειρά από επιγραφές απελευθερωτικού χαρακτήρα, από το Ιερό της Μητρός των 

                                                             
35 «In ora Heraclea, flumen Apilas, oppida Pydna, Aloros, amnis Haliacmon. intus Aloritae, Vallaei, 

Phylacaei, Cyrrestae, Tyrissaei, Pella colonia, oppidum Stobi civium Romanorum, mox Antigonea, 

Europus ad Axium amnem, eodemque nomine per quod Rhoedias fluit, Scydra, Eordaea, Mieza, 

Gordyniae», Plinius Gaius Secundus, Naturalis Historia, IV, 16, 34. 
36 Πτολεμαίος, Γεωγραφία, 3.12.22. 
37  «Ὀρδαία πόλις Μακεδονίας. Τὸ ἐθνικὸν Ὄρδοι. Λέγονται καὶ Ὀρδαῖοι ὡς Νίκανδρος», A. 

Westermann (Ed.), Stephani Byzantii Ἐθνικῶν quæ supersunt (Lipsiae: B. G. Teubner, 1839), 220. Βλ. 

και «THC ΟΡΔΕ», Ph. Petsas, M. B. Hatzopoulos, L. Gounaropoulou and P. Paschidis, Inscriptions du 

sanctuaire de la mère des dieux autochtone de Leukopétra. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 28, επ. Αρ. 105 (Athens: 

2000), 165. 
38 Ἱεροκλῆς ὁ γραμματικὸς, «Συνέκδημος», στο A. Bvrckhardt (Ed.), Hieroclis Synecdemvs; accedvnt 

fragmenta apvd Constantinvm Porphyrogennetvm servata et nomina vrbivm mvtata, 638, 1-11 

(Lipsiae: Tevbner, 1893), 5. Βλ. και F. Papazoglou, «Les Villes de Macédoine à l'époque romaine». 

Bulletin de Correspondance Hellénique. Supplément 16 (1988), 161. 
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Μεγάλων Θεών, παρά την σημερινή Λευκόπετρα. Η πόλη η οποία εντοπίσθηκε εκεί, 

κατά την διάνοιξη της σύγχρονης Εγνατίας Οδού, ήταν, ως φαίνεται, η θέση των 

ρωμαϊκών Αιγών, τουλάχιστον κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ.39 Σε μια από αυτές, λοιπόν, τις 

επιγραφές, χρονολογημένη στον Οκτώβριο του 239 μ.Χ., κατονομάζεται η εορδαϊκή 

κώμη Βαρέα40. Η οικονομική σχέση των πολιτών με τα ιερά, διακρίνεται σε ετέρα 

επιγραφή, όπου η Γλαύκα του Λουκία, Εορδαία (άγνωστο αν εννοείται η πόλη ή η 

περιοχή), δωρίζει την δούλη Εισιδώρα, καθώς δεν μπορεί να ξεπληρώσει ποσό το 

οποίο έλαβε από το Ιερό, με το οποίο είχε κατόρθωσε, κάποτε, να την αγοράσει41. 

 

 
Εικόνα 8 Ενεπίγραφη στήλη, επιστεφώμενη με αέτωμα ηλίου 6 άκτίνων, διακρίνεται το Γ[Λ]ΑΥΚΑ ΛΟΥΚΙΟΥ  

ΕΟΡΔΑΙΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Βεροίας, Οκτώβριος 239 μ.Χ. 

 

Αναφορά, γενική, σε Εορδαίους Μακεδόνες, κάνει ο Φλάβιος Φιλόστρατος. 

Εμπλέκονται με περιστατικό το οποίο αφορά τον ρήτορα Φηλίσκο τον Θεσσαλό, την 

                                                             
39 Μ. Μανωλεδάκης, «Η θέση των Αιγών στη «Γεωγραφία» του Κλαύδιου Πτολεμαίου», ΑΕΜΘ 19 

(2005), 488-493. 
40 «οἰκοῦσα ἐν —-]- ΒΑΡΕΑ κώμη Ἑορδέων», Ph. Petsas, M. B. Hatzopoulos, L. Gounaropoulou and P. 

Paschidis, Inscriptions du sanctuaire de la mère des dieux autochtone de Leukopétra. 

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 28, επ. Αρ. 94 (Athens: 2000), 155. 
41 «Γλαύκα Λ(ο)υκίου / Ἑορδαία ἐδωρήσατο / Μητρί Θεῶν Εἰσιδώραν / τὴν ἐαυτῆς θρεπτὴν διὰ τὸ / 

τὴν τιμὴν αὐτῆς δεδανῖσθαι / παρὰ τῆς θεοῦ καὶ μὴ δύ- / νασθαι ἀποδοῦναι vac / Μαρκία Ὀρέστου, 

ἡ θυγάτηρ, / συνευαρεστεῖ», Ph. Petsas, M. B. Hatzopoulos, L. Gounaropoulou and P. Paschidis, 

Inscriptions du sanctuaire de la mère des dieux autochtone de Leukopétra. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 28, επ. 

Αρ. 134 (Athens: 2000), 185. 
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περίοδο της αυγούστας Ιουλίας Δόμνας, περί το 193-211 μ.Χ.42 Πιο ειδικά, πάντως, 

σε πηγές και επιγραφές, διασώζονται διάφορα ονόματα Εορδών, επιφανών και μη, 

πέρα από τον Πτολεμαίο τον Α΄, τον υιό του Λάγο (νικητή συνωρίδος στα Λύκαια 

της Αρκαδίας) και τον προαναφερθέντα Αριστόνουν. Έτσι μαρτυρείται ο σατράπης 

της Μηδείας Π(ε)ίθων, αλλά και ο αδελφός του Εύδαμος, ο οποίος αναδείχθηκε, με 

την σειρά του στρατηγός της Παρθυαίας, διαδεχόμενος τον Φιλώτα43. Κλείνοντας 

ευελπιστούμε σε επόμενο άρθρο μας να αναφερθούμε στις λατρείες της περιοχής, 

μέσα από τις ανασκαφικές θέσεις της Μαυροπηγής, του Περδίκκα, του Εμπορίου, του 

Φιλώτα, της Εξοχής κ.α.  

 
Εικόνα 9 Φωτογραφία από την ανασκαφή στην "Άσπρη Πόλη", παρά το δημοτικό διαμέρισμα Περδίκκα 

Εορδαίας44 

                                                             
42 «Ἑορδαῖοι Μακεδόνες ἀνειπόντες ἐσ᾽ τὰς οἰκείας λειτουργίας τὸν Φιλίσκον, ὡς δὴ ὑπάρχον 

αὐτοῖς ἐπὶ πάντας τοὺς ἀπὸ μητέρων, ἐφίεσαν· τῆς δίκης τοίνυν γενομένης ἐπὶ τὸν αὐτοκράτορα, 

Ἀντωνῖνος δὲ ἦν ὁ τῆς φιλοσόφου παῖς Ἰουλίας, ἐστάλη ἐς τὴν Ῥώμην ὡς τὰ ἑαυτοῦ θησόμενος, καὶ 

προσρυεὶς τοῖς περὶ τὴν Ἰουλίαν γεωμέτραις τε καὶ φιλοσόφοις εὕρετο παρ᾽ αὐτῆς διὰ τοῦ βασιλέως 

τὸν Ἀθήνησι θρόνον», Φλάβιος Φιλόστρατος, Βίοι Σοφιστῶν, Β΄, 30. 
43  «Πίθων σατράπης μὲν ἀπεδέδεικτο Μηδίας, στρατηγὸς δὲ τῶν ἄνω σατραπειῶν ἁπασῶν 

γενόμενος Φιλώταν μὲν τὸν προϋπάρχοντα Παρθυαίας στρατηγὸν ἀπέκτεινε, τὸν δὲ αὑτοῦ 

ἀδελφὸν Εὔδαμον ἀντὶ τούτου κατέστησεν», Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, Βίβλος 

ΙΘ΄, 14, 1. 
44  Κ. Μοσχάκης, «Έρευνες στην Άσπρη Πόλη Περδίκκα Εορδαίας», ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ 50 (1997), 152. 


