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ΠΡΟΕΔΡΊΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ. — Τ α όρια της Μακεδονίας, ύπο Μ. Β. Χατζοπούλου* δια του 'Ακαδη

μαϊκού κ. Μιχαήλ Σακελλαρίον. 

Το δνομα ορισμένων λαών παράγεται, άπο εκείνο της χώρας δπου κατοικούν, 

ενώ αντίθετα το όνομα άλλων χωρών οφείλεται στους λαούς πού τις κατοίκισαν. 

Οι 'Αθηναίοι και ή 'Αθήνα, οι Άργεΐοι καί το "Αργός π.χ. ανήκουν στην πρώτη κα

τηγορία, ή Μακεδονία καί οι Μακεδόνες στην δεύτερη. Ή Μακεδονία πράγματι δεν 

είναι τίποτε άλλο άπο την χώρα τών Μακεδόνων καί αυτό εξηγεί την δυσκολία μας 

να την όρ'ισομε επακριβώς γεωγραφικά, δεδομένου ότι κατά την διάρκεια της ιστο

ρίας τα δρια της χώρας ακολούθησαν την εξάπλωση τών Μακεδόνων. 

Ή ιστορία της Μακεδονίας εΐναι ενα μακρό έπος κατακτήσεων. Στην κατά

κτηση («ή κτίσαντες ή κτησάμενοι χώραν» 1 , δπως έγραφε ό Αριστοτέλης) όφειλαν 

οι βασιλείς της την αϊγλη τους καί αυτό το δικαίωμα του βασιλεύειν. Οι τρεις μυ

θικοί Τημενίδες αδελφοί ήσαν οι ιδρυτές καί συνάμα οι κατακτητές του μακεδόνι

κου βασιλείου2. 

Ή βάση άπο την οποία εξόρμησαν οί Τημενίδες βασιλείς καί «κατεστρέφοντο 

καί την άλλην Μακεδονίην»3 ήταν ή «γη μακεδονίς»4, με πολιτικό κέντρο τις Αίγεές 

καί θρησκευτικό το Δίον, γνωστή προηγουμένως ως Βοττία 5 . Το τελευταίο αυτό 

δνομα δεν εξαφανίσθηκε, άλλα παρέμεινε σε χρήση με τήν έ'ννοια εΐτε τών χωρών 

* Μ, V. HATZOPOULOU, Les limites de la Macédoine antique. 

1. Άριστ., Πολ. 1310b 

2. Ήροδ. 8. 137-138 

3. Ήροδ 8. 138. 

4. Ήροδ. 7. 127. 

5 Διοδ. 7. 16, Ίουστ. 7.1.3. 
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πού κατακτήθηκαν κατά την πρώτη φάση της μακεδόνικης επεκτάσεως στίς πεδιά

δες βορείως καί νοτίως τών Πιερίων εΐτε με την στενότερη έννοια τών εδαφών της 

κεντρικής μακεδόνικης πεδιάδος γνωστής επίσης ώς 'Ημαθίας. Με αυτήν την στε

νότερη έννοια χρησιμοποιεί τον δρο ο Θουκυδίδης στην πρώτη λεπτομερή περι

γραφή τής μακεδόνικης επεκτάσεως 6 . 

«Την δε παρά θάλασσαν νυν Μακεδονίαν 'Αλέξανδρος ό Περδίκκου πατήρ καί 

οί πρόγονοι αύτοΰ, Τημενίδαι το άρχαϊον δντες εξ "Αργούς, πρώτοι εκτήσαντο καί 

έβασίλευσαν άναστήσαντες μάχη εκ μεν Πιερίας Πίερας, οί ύστερον ύπο το Παγγαΐον 

πέραν Στρυμόνος ωκησαν Φάγρητα καί άλλα χωρία (καί ετι καί νυν Πιερικός κόλπος 

καλείται ή υπό τ ω Παγγαίω προς θάλασσαν γη), εκ δε τής Βοττίας καλούμενης Βοτ-

τιαίους, οΐ νυν όμοροι Χαλκιδέων οίκοΰσιν: τής δε Παιονίας παρά τον Άξιον ποτα-

μον στενήν τίνα καθήκουσαν άνωθεν μέχρι Πέλλης καί θαλάσσης εκτήσαντο, καί πέ

ραν Ά ξ ι ο υ μέχρι Στρυμόνος τήν Μυγδονίαν καλουμένην Ή δ ώ ν α ς έξελάσαντες νέ

μονται, άνέστησαν δε καί εκ τής νυν Έορδίας καλούμενης Έορδούς, ών οί μεν πολ-

λοί εφθάρησαν, βραχύ δέ τι αυτών περί Φύσκαν κατώκηται, καί εξ Α λ μ ω π ί α ς Ά λ -

μα>πας. έκράτησαν δέ καί τών άλλων εθνών οί Μακεδόνες ούτοι, α καί νυν ετι εχουσι, 

τόν τε Άνθεμοΰντα καί Γρηστωνίαν καί Βισαλτίαν καί Μακεδόνων αυτών πολλήν». 

Πράγματι , αργότερα ή παρουσία τών Βοττιαίων μαρτυρεΐται στην Χαλκιδική 7 , 

τών Ή δ ω ν ώ ν ανατολικά τοΰ Στρυμόνος 8 καί τών Ά λ μ ώ π ω ν περί το Παγγαΐον ο

ρός 9. Δεν υπάρχει δε λόγος να υποθέσει κανείς δτι καί οί άλλες πληροφορίες τοΰ Θου

κυδίδη δεν εΐναι εξ ί'σου ακριβείς. Ό Αθηναίος ιστορικός φαίνεται να διακρίνει με

ταξύ τής τύχης τών Πιέρων, Βοττιαίων, Ήδώνο^ν, Έορδών καί Ά λ μ ώ π ω ν άφ' 

ενός, οί όποιοι έξολοθρεύθηκαν ή εκδιώχθηκαν, καί τών κατοίκων τοΰ Άνθεμοΰντος, 

τής Κρηστωνίας καί τής Βισαλτίας άφ' ετέρου, πού δεν ύπέστσαν τήν ΐδια τ ύ χ η 1 0 . 

6. Θουκ. 2. 99 

7. Πρβλ. Zahrnt, Olynth 171-78 

8. Ήροδ 5 124, 7 110, 114, 9 75, Θουκ 1 100, 2 99, 4 102, 107, 5 6.4. Ό Θουκυδίδης 

(4.109) αναφέρει επίσης Ήδώνες οί όποιοι είχαν στραφεί προς Νότον καί εγκατασταθεί στην χερ

σόνησο του "Αθω Ή πληροφορία επιβεβαιώνεται άπό τον Στέφανο Βυζάντιο (έ.λ. Στώλος). Βλ. 

επίσης Στράβ 7, άπ 11 καί τίς σχετικές συζητήσεις τών Zahrnt [Olynth 186) καί Hatzopoulos -

Lonkopoulou (Recherches 23-24) 

9. Γ. Μπακαλάκης, «Περί Άλμώπων καί 'Αλμωπίας θέας», Πρακτικά 'Ακαδημίας Αθη

νών 12 (1937) 484-88, Ρ. Collari, «La vigne de la déesse Almopienne au Pangée», Basler 

Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 42 («Festband Felix Stàhelin», Βασιλεία 

1943) 9-21, BullEpigr 1944, 129. 

10. Θουκ 2 99 Πρβλ Hammond, Macedonia I 437-38 καί Halzopoulos-Loukopoulou, 

Recherches 15-25 



1G6 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Τ Η Σ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Ή περίπτωση του Άνθεμοϋντος, πού έχει μελετηθεί εις βάθος, φαίνεται να επιβε

βαιώνει τον έμμεσο υπαινιγμό τοϋ Θουκυδίδη δτι ο'ι κάτοικοι του διεσώθησαν, του

λάχιστον εν μέρει 1 1. Τ Ι επιβίωση τοϋ προ-μακεδονικοϋ πληθυσμού μαρτυρεϊται 

ακόμη σαφέστερα στα Καλίνδοια καί την περιοχή τους, τα όποια άν και κατοικοϋντο 

άπό Βοττιαίους προσαρτήθηκαν αργότερα στις μακεδόνικες κτήσεις της Μυγδο-

νίας 1 2 . 

Δεν αποκλείεται να υπάρχουν ήσσονες ανακρίβειες ή εξαιρέσεις στον κατάλογο 

τοϋ Θουκυδίδη, άλλα ο,τι γνωρίζομε για την Μακεδονία επιβεβαιώνει γενικά την 

περιγραφή τοϋ 'Αθηναίου ίστορικοΰ 1 3. Πράγματι, δσο ενωρίς καί άν άναχθοΰμε στην 

ιστορία της Μακεδονίας, άναγνωρίζομε δύο ειδών εδάφη στο βασίλειο των Τημενι-

δών 1 4 εδάφη των οποίων ο'ι αρχέγονοι κάτοικοι είχαν έξολοθρευθεΐ ή έκδιωχθεϊ καί 

τα όποια κατοικοϋντο ήδη άπό τους Μακεδόνες κατακτητές καί τους απογόνους των 

καί άνηκαν σε μακεδόνικες κοινότητες, καί εδάφη κατοικούμενα άπό μή Μακεδόνες 

και ανήκοντα εϊτε σε κατά το μάλλον ή ήττον ύπήκοα συμμαχικά έθνη 1 5 ή πόλεις 1 6 

εΐτε στον βασιλέα (βασιλική γη). Έ κ τ ο ς του βασιλείου των Τημενιδών ή της Κάτω 

ή «παρά θάλασσαν νυν Μακεδονίας», δπως γράφει ό Θουκυδίδης βρίσκονται τα «ύ

πήκοα καί ξύμμαχα» βασίλεια της 'Άνω Μακεδονίας: 'Ελίμεια, Λύγκος, Όρεστίς , 

Τυμφαία-Παραυαία 1 7 . 

Ή περιγραφή τοϋ Θουκυδίδη αντικατοπτρίζει την κατάσταση πού ΐσχυε κατά 

τήν βασιλεία του 'Αρχελάου. Κατά τις τέσσερες δεκαετίες πού ακολούθησαν τον θά-

11 Hatzopoulos-Loukopoulou, Recherches 15-25 καί 63-67 

12 Hatzopoulos-Loukopoulou, Recherches 71-74 καί 117-22 

13 Για τήν τύχη της Κρηστωνίας, βλ Hatzopoulos-Loukopoulou, Morrylos 77-79. 

14 Παραλείπω εδώ τα έθνη της "Ανω Μακεδονίας πού αναφέρονται άπό τον Θουκυδίδη (2 99) 

ώς «ξύμμαχα . καί ύπήκοα», άλλα παρέμεναν κατά τον Ε' π Χ αϊ έκτος της «παρά θάλασσαν» 

Μακεδονίας 

15 Πρβλ τους «Θράκες» πού συστρατεύουν μέ τον Περδίκκα το 414 π Χ (Θουκ 7.9) 

"Ιδιας προελεύσεως πρέπει να είναι καί το ελαφρό πεζικό πού έξεστράτευσε μέ τον Περδίκκα καί 

τον Βρασίδα το 423 π Χ (Θουκ 4 124: «καί άλλος όμιλος τών βαρβάρων πολύς») 

16 Πρόκειται ασφαλώς για τις «μικτές» πόλεις της Νοτίου Παιονίας ("Ιχναι, Πέλλα) καί 

της Μυγδονίας (Χαλάστρα, Σίνδος, Θέρμα, Αητή), πού παρείχαν σχεδόν αποκλειστικά όπλιτικές 

δυνάμεις στους Μακεδόνες βασιλείς εως τα τέλη τοϋ Ε' π Χ αί (πρβλ Θουκ 4 124: «καί ήγον ό 

μεν [δηλ Περδίκκας] ών έκράτει Μακεδόνων τί)ν δύναμιν καί τών ένοικούντων 'Ελλήνων όπλίτας»). 

Διαφαίνεται έτσι κάποια επί εθνικής βάσεως εξειδίκευση κατά τον Ε' π Χ al : 'ιππικό αποτελούμενο 

άπό καθαυτό Μακεδόνες καί ενδεχομένως «συμμάχους» άπό τήν "Ανω Μακεδονία (πρβλ. Θουκ 

2.100), όπλιτικο πεζικό αποτελούμενο άπό «Έλληνες» τών συμμαχίδων πόλεων καί ελαφρό πε

ζικό στρατολογούμενο μεταξύ τών προελληνικών συμμαχικών πληθυσμών τοΰ βασιλείου 

17 Θουκ 2 99, πρβλ 2 80. 
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νατο τοΰ μεταρρυθμιστοΰ αύτοϋ βασιλέως ή Μακεδονία υπέστη τρομερές δοκιμασίες: 

δυναστικές έριδες, στάσεις και ξένες εισβολές. Τα εδάφη ύπο βασιλικό έλεγχο συρ

ρικνώθηκαν, ενίοτε μέχρι πλήρους σχεδόν εξαφανίσεως 1 8 . "Οταν το φθινόπωρο του 

360 ό Φίλιππος ανέλαβε την εξουσία ή επικράτεια του περιοριζόταν στην κοιτίδα 

του βασιλείου, δηλαδή την Βοττιαία και τήν Πιερία, την 'Αλμωπία, τήν Κρηστωνία, 

ΐσως οχι ολόκληρη, τήν δυτική Μυγδονία και τήν 'Ελίμεια στην "Avco Μακεδονία 1 9 . 

Κατά τα εί'κοσι τέσσερα ετη της βασιλείας του ό Φίλιππος δχι μόνον ανέκτησε 

τήν "Ανω Μακεδονία, άλλα και έπεξέτεινε τήν αρχή του προς Δυσμάς εως τήν Αυ-

χνίτιδα λίμνη. Προς Νότον ή ανάδειξη του ως κληρονομικού άρχοντος των Θεσσα

λών επέφερε τήν ένωση στο πρόσωπο του τοΰ κράτους των Μακεδόνων και τών Θεσ

σαλών. Προς Βορράν υπέταξε τους Παίονες. Προς 'Ανατολάς, τέλος, οχι μόνον κα

τέλαβε τήν Πύδνα και τήν ΜεθοΊνη και κατέκτησε δλη τήν χερσόνησο της Χαλκι

δικής και τήν κοιλάδα του Στρυμόνος, αλλά υπέταξε δλη τήν ανατολική χερσόνησο 

τοϋ Αΐμου εως τον Ελλήσποντο καί τον Βόσπορο στα ανατολικά καί τις εκβολές του 

"Ιστρου στα βόρεια. 

Ό γιος τοΰ Φιλίππου 'Αλέξανδρος εδραίωσε τίς κατακτήσεις τοϋ πατέρα του, 

διευρύνοντας τες μάλιστα στην 'Ιλλυρία, καί έφερε τα Μακεδόνικα δπλα εως τον 

"Γφασι καί έως τήν Κυρηνα'ική. Ή διάσπαση τοϋ κράτους τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάν

δρου, οι πόλεμοι τών Διαδόχων καί τών Επιγόνων καί οι εισβολές τών Γαλατών πε

ριόρισαν καί πάλι τήν αρχή τών Μακεδόνων βασιλέων σε έκταση μικρότερη άπο 

έκείνην πού κατελάμβανε επί της βασιλείας τοΰ Φιλίππου. Έ ν τούτοις, καθ' δλη τήν 

ελληνιστική περίοδο καί μέχρι τήν κατάλυση τοΰ βασιλείου άπο τους Ρωμαίους οι 

κτήσεις τών Μακεδόνων βασιλέων δεν έπαυσαν σχεδόν ποτέ να εκτείνονται τουλάχι

στον άπο τήν Δημητριάδα στον Νότο εως τα στενά της Πελαγονίας στον Βορρά καί 

άπο τήν οροσειρά της Πίνδου εως τον Νέστο ποταμό, συχνά δε απλώνονταν προς 

δλες τίς κατευθύνσεις πέρα άπο αυτά τα δρια. 

Το ερώτημα το όποιο τίθεται είναι κατά πόσον όλες οι κτήσεις τών Μακεδό

νων βασιλέων άποτελοΰσαν Ινα ενιαίο κράτος τοΰ οποίου δλοι οι κάτοικοι ήσαν Μα

κεδόνες πολίτες ή εάν εντός τών ανωτέρω ορίων έκτος άπο τα εδάφη μακεδόνικων 

18 ΙΙρβλ Μ Β Hatzopoulos, «La Béotio et la Macédoine à l'époque de l'hégémonie 

thébaine: le point de vue macédonien», La Béotie antique (Παρίσι 1985) 217-48 

19 Για το ανατολικό σύνορο της Μακεδονίας κατά τήν ανάρρηση τοϋ Φιλίππου, βλ Hatzo-

poulos-Loukopoulou, Recherches 36-37 καί 138-39, για δε το δυτικό, Μ. Β Hatzopoulos, 

«Les limites de l'expansion macédonienne en lllyrio sous Philippe II», L'Illyrie méridionale 

el l'Epire dans l'Antiquité (Clermont-Ferrand 1987) 85, ση μ 48 
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κοινοτήτων καί εκτάσεων βασιλικής γης περιελαμβάνοντο και εδάφη άλλων πολιτι

κών μορφωμάτων. 

"Ηδη στις αρχές τοΰ αιώνος μας ό T a r n 2 0 και εν συνεχεία ό K o l b e 2 1 παρετή-

ρησαν το γεγονός δτι, αντίθετα προς τους Θεσσαλονικείς ή τους Άμφιπολϊτες, οι 

Κασσανδρεϊς δεν αποκαλούνται ποτέ στις σχετικά άφθονες επιγραφικές μαρτυρίες 

Μακεδόνες ή Μακεδόνες εκ Κασσανδρείας, άλλα πάντοτε απλώς Κασσανδρεϊς. 'Α

πό την παρατήρηση αυτήν συνεπέραναν οτι οί Κασσανδρεΐς άπο πολιτειακή άποψη 

δεν ήσαν Μακεδόνες και δτι επομένως έπρεπε να γίνεται διάκριση μεταξύ δύο κα

τηγοριών πόλεων: εκείνων οί όποιες, δπως ή Πέλλα ή ή Θεσσαλονίκη, άνηκαν στο 

μακεδόνικο βασίλειο και εκείνων πού όπως ή Κασσάνδρεια είχαν μόνον μία συμμα

χική σχέση μέ αυτό. Ή θεωρία αυτή, ή οποία κάθε άλλο παρά έτυχε γενικής αποδο

χ ή ς 2 2 , ανανεώθηκε προ σαράντα ετών, μετά την δημοσίευση σειράς ψηφισμάτων μα

κεδόνικων πόλεων επί 'Αντιγόνου Γόνατα άπο τήν Bengtson, ό όποιος προσέθεσε 

τους Φιλίππους στην κατηγορία των συμμαχίδων πόλεων για τον 'ίδιο πάντοτε λόγο, 

τήν σταθερή χρήση τοΰ εθνικού Φιλιππεύς (ή Φίλιππος) αντί τοΰ Μακεδών ή Μακε

δών εκ Φιλ ίππων 2 3 . "Εκτοτε ή διατύπωση αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων συνεχί

σθηκε, καθώς νεότερες επιγραφικές ανακαλύψεις φαίνονταν άλλοτε μεν να άναιροΰν, 

άλλοτε δέ να επιβεβαιώνουν τις ιδιαιτερότητες της μιας ή της άλλης πόλεως 2 4 . Τα 

ΐδια. τα ψηφίσματα τών μακεδόνικων πόλεων πού υπήρξαν ή αφετηρία της άναδια-

τυποίσεως τής θεωρίας τών T a r n και Kolbe άπο τον Bengtson φαίνεται νά χρη

σιμοποιούν διαφορετικές εκφράσεις σέ κάθε περίπτωση 2 0 . "Ετσι, ένώ τα ψηφίσματα 

τής Πέλλας, τής Άμφιπόλεως και τής Κασσανδρείας μνημονεύουν μέ μικρές παραλ

λαγές τον βασιλέα 'Αντίγονο, τους Μακεδόνες και τήν πόλη πού υιοθετεί το ψήφι

σμα, μόνον εκείνο τών Φιλίππων κάνει λόγο για «τήν πόλιν τών Φιλίππων και τους 

άλλους Έλληνας και Μακεδόνας». Συγκεχυμένη εικόνα παρουσιάζουν και άλλα πιο 

πρόσφατα επιγραφικά τεκμήρια, πού ενώ στην περίπτωση τών Φιλίππων επιβεβαιώ

νουν χωρίς καμμία εί,α.ίρεσ·η —έως τουλάχιστον τήν ρωμαϊκή κατάκτηση— τήν άπο-

20. W W. Tarn, Antigonos Gonalas ('Οξφόρδη 1913) 186. 

21. W. Kolbe, βιβλιοκρισία της μονογραφίας τοϋ Τάρν Antigonos Gonalas, GGA 178 

(1916) 434-35. 

22. Πρβλ Paola Zancan, Il monarcato ellenistico nei suoi elementi federativi (Πάδουα 

1934), 115, σημ 1. 

23. Η Benglson, «Randbemerkuntcn zu den koiscchen Asylieurkundcn», Historia 3 

(1954/5) 462-63 

24. Βλ. Hatzopoulos, «Cassandrée» 581 

25 Herzog-Klaffenbach 15-19, άρ 6-7 
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κλειστική χρήση τοΰ εθνικού Φιλιππεύς 2 6 , αντίθετα, μεταξύ των Κασσανδρέων εμ

φανίζεται καί μία «Σωσικράτεια Άρτέμωνος Μακέτα» 2 7 (ό αδελφός της αποκαλεί

ται «Αριστόδημος Άρτέμωνος Κασσανδρεύς») καί ένας «Προΐτος Χαιρήμονος Μα

κεδών από Κασσανδρείας» 2 8. 

Ε ν ώ π ι ο ν του αδιεξόδου αύτοΰ* ή μελέτη των εθνικών συμπληρώνεται άπο μία 

άλλη προσέγγιση: την μελέτη των πολιτικών θεσμών. Ά π ο την εξαντλητική εξέ

ταση τών ο-χετικών, επιγραφικών 'ιδίως, μαρτυριών προκύπτει δτι τα πολιτεύματα 

δλων τών πόλεων υπό τήν εξουσία τών Μακεδόνων βασιλέων παρουσίαζαν ορισμένα 

κοινά στοιχεία: επώνυμος άρχων ήταν ένας ιερεύς, τήν ανώτατη εξουσία ασκούσε 

ένας άρχων αποκαλούμενος «επιστάτης» ή «άρχων». Σε δλες τις περιπτώσεις περι

στοιχιζόταν άπο ενα μικρό σχετικά αριθμό παρέδρων. Οι εν λόγω πόλεις όμως δι

αιρούνται σε δύο ομάδες. Στίς πλείστες άπο αυτές ό επώνυμος ιερεύς εΐναι ιερεύς τοΰ 

'Ασκληπιού, ό ανώτατος άρχων αποκαλείται «επιστάτης» καί περιβάλλεται άπο μια 

μόνον συναρχία μειζόνων αρχόντων πού φέρει, ανάλογα με τήν πόλη, ποικίλα όνόμα-

λα ονόματα (δικασταί, ταγοί ή απλώς άρχοντες). Τέλος στίς πόλεις αυτές οι ταμίες 

αποτελούν συναρχία. 'Αντίθετα στους Φιλίππους, σε μέρος τουλάχιστον τών επίση

μων εγγράφων της Κασσάνδρειας, άλλα καί στην Δημητριάδα ό επώνυμος ιερεύς 

είναι αυτός τών μυθικών καί ιστορικών ιδρυτών της πόλεως, ό επιστάτης απουσιά

ζει, ό δε ανώτατος άρχων, δπου μαρτυρεϊται, αποκαλείται απλώς «άρχων», περιστοι

χίζεται δε άπο δύο συναρχίες, τών στρατηγών καί τών νομοφυλάκων. Τέλος τα οικο

νομικά της πόλεούς διαχειρίζεται ένας καί μόνος τ α μ ί α ς 2 9 . 

Οί ομοιότητες μεταξύ τών Φιλίππων, εν μέρει της Κασσανδρείας, καί της Δ η 

μητριάδος επεκτείνονται καί σε έναν άλλον καί καθοριστικό για τις αρχαίες κοινω

νίες τομέα: στο ημερολόγιο. Ά π ο τους Φιλίππους γνωρίζομε τους μήνες Αφροδι

σιών«, Έ ρ μ α ι ώ ν α καί Η φ α ι σ τ ί ω ν α , άπο τήν Δημητριάδα τους Άθηναιώνα, 'Άρειο, 

Άρτεμισιώνα, Άφροδισιώνα, Δημητριώνα, Δεϊο, Έρμαιώνα, 'Έστιο, 'Ηφαιστίωνα 

καί Ποσιδεώνα. Ή εικόνα στην Κασσάνδρεια παρουσιάζεται ως συνήθως συγκεχυ

μένη: άλλα μνημεία χρονολογοΰναι σε μήνες του ιδιαίτερου αύτοΰ ημερολογίου ( Α 

θηναίων, Δημητριών) καί άλλα με μήνες τοΰ γνωστού μακεδόνικου ημερολογίου, το 

όποιο χρησιμοποιείται ανεξαιρέτως σε δλες τις άλλες πόλεις τής Μακεδονίας (Ύπερ-

βερεταΐος, Ξανδικός) 3 0 . 

26. Hatzopoulos, «Philippes» 322 

27. Ά 'Αρβανιτόπουλος, Θεσσαλικά μνημεία Α' ('Αθήνα 1909) 133-36, άρ 11 

28. IG Χ 2, Ì, 1031. 

29. Hatzopoulos, «Philippes» 322-23, πρβλ. τοΰ ιδίου, «Cassandrée» 579-80. 

30 Hatzopoulos, «Philippes» 322 καί τοϋ ιδίου, «Cassandrée» 578-79, πρβλ A E Sa-
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Για όποιον εϊναι εξοικειωμένος με τ ίςπ ολιτειακές ρυθμίσεις τών Νόμων ή επώ

νυμος ίερωσύνη τών κτιστών, οί συναρχίες τών στρατηγών και τών νομοφυλάκων, 

το μηνολόγιο τών δώδεκα θεών, στοιχεία στα όποια πρέπει να προστεθεί ή υποδιαί

ρεση τών πολιτών σε μονάδες (φυλές, δήμους) ελκουσες το Ονομα άπο ονόματα θεών 

ή ηρώων δηλώνουν αδιάψευστα την πλατωνική προέλευση τους 3 1 . Τί το περίεργο 

εάν ό νεαρός Φίλιππος θέλησε για τήν 'ίδρυση της υποδειγματικής πόλεως πού θα 

έφερε το δνομά του να εμπνευσθεί άπο τις πιο σύγχρονες πολιτειακές θεωρίες της 

εποχής του, οί όποιες, δπως γνωρίζομε, ήσαν ήδη επί της βασιλείας τοΰ αδελφού του 

Περδίκκα Β' τοΰ συρμού στην αυλή τής Π έ λ λ α ς ; 3 2 Το επιτυχές αύτο υπόδειγμα απε

τέλεσε προηγούμενο καί για τα άλλα μακεδόνικα βασιλικά κτίσματα τής Κασσαν-

δρείας καί τής Δημητριάδος. Εύλογα όμως τίθεται το ερώτημα: γιατί το ϊδιο υπό

δειγμα δεν ακολουθήθηκε καί σε άλλα βασιλικά κτίσματα, δπως ή Θεσσαλονίκη, ή 

Άντιγόνεια ή ή Στρατονίκεια; Ή επανεξέταση τών φιλολογικών σε συνδυασμό με 

τις επιγραφικές καί νομισματικές πηγές δίνει τήν απάντηση στο ερώτημα καθώς καί 

τήν λύση τής καθ' δλα μικτής περιπτώσεως τής Κασσανδρείας. Τ Ι πόλη αυτή ιδρύ

θηκε σε δορίκτητο βασιλική γή ως ανεξάρτητη πόλη έκτος τοΰ μακεδόνικου βασιλείου 

καί εποικίσθηκε άπο τους διασωθέντας ΌλυνΟίους καί άλλους πολίτες τών πόλεων 

τοΰ Χαλκιδικοΰ κοινού, τοΰ οποίου υπήρξε ή κληρονόμος. Ή πληροφορία αυτή τών 

φιλολογικών πηγών επιβεβαιώνεται άπο τήν μελέτη τοΰ ονοματολογίου καί τής προ

σωπογραφίας, ή όποια διδάσκει δτι ή συντριπτική πλειονότης τών κατοίκων δεν ήσαν 

μακεδόνικης κ α τ α γ ω γ ή ς 3 3 . Το ΐδιο συμπέρασμα συνάγεται άπο τήν ονοματολογική 

εξέταση τών Φιλιππέων. Ό μή μακεδόνικος χαρακτήρας τής πόλεως αυτής επιβε

βαιώνεται άπο το γεγονός δτι έκοψε ήδη άπο τον Δ' αιώνα νόμισμα, ενώ το δικαίωμα 

αυτό απετέλεσε έως τις αρχές τοΰ Β' αιώνος βασιλικό προνόμιο 3 4. "Οσο για τήν συγ

κεχυμένη εικόνα πού παρουσιάζει ή Κασσάνδρεια, είναι μόνον φαινομενική καί δια

λύεται, εάν οί επιγραφικές μαρτυρίες τεθοΰν σε χρονολογική σειρά. Τότε διαπιστώ

νεται δτι τα αρχαιότερα μνημεία διατηρούν αμιγείς τις πλατωνικές ιδιαιτερότητες 

τής πολιτειακής οργανώσεως καί δτι ή συμμόρφωση στα μακεδόνικα πρότυπα συμ-

muel, Greek and Roman Chronology, Calendars and Years in Classical Antiquity («Hand

buch der Altertumswissenschaf Ι» I, 7, Μόναχο 1972) 85 καί 98 

31 M Piérart, Platon et la cité grecque (Βρυξέλλες 1974) 

32 Πρβλ Griffith, Macedonia II 206-208. 

33 Hatzopoulos, «Cassandrée» 576 

34 Πρβλ Hatzopoulos, «Philippes» 322 καί Ο Picard, «Les Thasiens du continent et 

la fondation de Philippes», Tranquillitas Mélanges en l'honneur de Tran tarn Tinh (Παρίσι 

1994) 459-79 
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πίπτει με τον χαρακτηρισμό των πολιτών ώς Μακεδόνων έπί 'Αντιγόνου Γόνατα, 

ασφαλές τεκμήριο δτι ή προσάρτηση της πόλεως στην Μακεδονία υπήρξε ή συνέπεια 

τής καταλήψεως της μετά σκληρή και μακρά αντίσταση το 276 π . Χ . 3 5 

Συμπερασματικά, άπα τις αρχές του Ε' αιώνος, οπότε άρχίζομε να έχομε στοι

χεία για το μακεδόνικο βασίλειο, εως τήν κατάκτηση τής Μακεδονίας άπα τους Ρ ω 

μαίους μετά τήν μάχη τής Πύδνας το 168 π.Χ. οί κτήσεις τών Μακεδόνων βασιλέων 

ήσαν πάντοτε πιο εκτεταμένες άπο τα κατοικούμενα άπο Μακεδόνες πολίτες και 

κατενεμημένα σε μακεδόνικες κοινότητες εδάφη. Πράγματι, αυτά περιελάμβαναν 

επίσης συμμαχίδες πόλεις και έθνη, καθώς επίσης καί δορίκτητες βασιλικές γαίες. 

Δέν γνωρίζομε το ακριβές καθεστώς τών συμμαχίδων πόλεων κατά τους κλασσικούς 

χρόνους, άλλα δ,τι γνωρίζομε για τήν Δημητριάδα, τα "Αβδηρα, τήν Μαρώνεια, καί 

τήν Αίνο ή τήν Κασσάνδρεια καί τους Φιλίππους πριν άπο τήν προσάρτηση τους μας 

επιτρέπει νά σχηματίσομε κατ ' άναλογίαν μία αρκετά ακριβή εικόνα τής θέσεως τών 

συμμαχίδων πόλεων κατά τους κλασσικούς χρόνους. Οί πόλεις τής ανατολικής Μα

κεδονίας καί τής Χαλκιδικής πριν άπο τήν προσάρτηση τους στην εθνική χώρα τών 

Μακεδόνων, δέν χρησιμοποιούσαν μόνον κατ ' αποκλειστικότητα τα δικά τους εθνικά 

καί δέν εΐχαν μόνον τους ιδιαίτερους τους άρχοντες καί ημερολόγια, άλλα φαίνεται 

δτι έχαιραν επίσης μεγαλύτερης αυτονομίας. Δέν είναι τυχαίο δτι τα μακεδόνικα 

—μέ τήν ευρύτερη έννοια— ψηφίσματα προξενιάς, μέ μία μόνον εξαίρεση, προέρχον

ται άπο πόλεις αυτής τής κατηγορίας: τους Φιλίππους, 'ίσως τήν πόλη τών Ά κ ρ ο -

θόων, καί τήν Κασσάνδρεια πριν άπο τήν κατάληψη τής πόλεως άπο τον 'Αντίγονο 

Γόνατα 3 6 . Ή προνομιούχος αυτή θέση τών συμμαχίδοον πόλεων εξηγεί καί το γεγο

νός δτι οί Φίλιπποι έκοψαν νόμισμα ήδη πριν άπο τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις τών 

άρχων του Β' αιώνος 3 7 καί δτι εϊχαν το δικαίωμα νά παραχωρούν ατέλεια έπί τών 

εισαγωγών καί τών έξαγα>γών, πού στην καθαυτό Μακεδονία αποτελούσαν έσοδα 

του έθνους καί επομένως ή σχετική ατέλεια δέν μπορούσε νά παραχωρηθεί παρά άπο 

τήν κεντρική εξουσία 3 8 . 

Οί γνώσεις μας για τήν βασιλική γη είναι πενιχρότερες. Μέρος της διατηρούσαν 

οί βασιλείς ώς παρακαταθήκη για μελλοντική χ ρ ή σ η 3 9 καί εν τω μεταξύ έκμεταλ-

35 Halzopoulos, «Cassandrée» 582-84 

3G HaLzopoulos, «Philippes» 324 

37 G Le Rider, Le monnayage d'argent et d'or de Philippe li frappé en Macédoine 

de 359 à 294 (Παρίσι 1977) 438-39 

38 L Robert, «Hellenica V: Inscriptions de Philippes publiées par Merlzidès», RPkil 

13 (1939) 143-44 (•= OMS II 1296-97) 

39 Πρβλ Άρρ , Άν. 7.9 9 
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λεύονταν οί 'ίδιοι40. Μέρος της έξεμισθοϋτο σε επιχειρηματίες ή παρεχωρεϊτο επί 

μαλλον ή ήττον μονίμου βάσεως. Σ ε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν ή δωρεά 

ήταν κληρονομική («εν πατρικοΐς») καί ό ευεργετούμενος πολίτης της πόλεως με τήν 

οποία συνόρευε ή εκχωρούμενη γη, τότε ή βασιλική γη μετατρεπόταν σε ιδιόκτητο 

τμήμα της πολιτικής χο')ρας τής εν λόγω πόλεως 4 1 . Το ΐδιο συνέβαινε όταν αποδέ

κτης της δωρεάς ήταν το ΐδιο το μακεδόνικο έθνος ή τμήμα του, όπως δταν ό «βα

σιλεύς 'Αλέξανδρος έδωκε Μακεδόσι Καλίνδοια καί τα χωρία τα περί Καλίνδοια 

Θαμισκίαν, Καμακαίαν, Τριποατιν» για να ιδρύσουν εκεί μία νέα μακεδόνικη πόλη 4 2 . 

Τόσο οι βασιλικές γαίες δσο καί ο'ι συμμαχίδες πόλεις δεν άνηκαν στην καθαυτό 

Μακεδονία, παρ ' δλον δτι ήσαν ύπο τήν εξουσία του Μακεδόνος βασιλέως. Οί πόλεις 

«όν Περδίκκας κρατεί» στην συνθήκη συμμαχίας με τους 'Αθηναίους 4 3 περιλαμβά

νουν τόσο τις καθαυτό μακεδόνικες πόλεις δσο καί τις συμμαχίδες. Το ΐδιο ισχύει 

καί για τήν ανάλογη έκφραση τής συνθήκης τοΰ 'Αμύντα Γ' με τους Χαλκιδεΐς: 

«εάν τις έπ' Άμύνταν ΐηι ες τήν χώρην επί πόλεμοι»4 4. Ό τ α ν ό Φίλιππος Β' χρησι

μοποιεί τις εκφράσεις «τής χώρας τής έμής» ή «τήν χώραν μου»4 5, μπορεί να εννοεί 

εξ ΐσου τήν καθαυτό Μακεδονία ή τις εξωτερικές του κτήσεις. Κατά τον ΐδιο τρόπο 

όταν ό Περσεύς λέγει δτι ό Θραξ βασιλεύς Άβρούπολις fines mei regni usque ad 

Amphipol im p e r v a s t a s s e t 4 6 μπορεί να υπονοεί όλες τις κτήσεις του δυτικώς τής 

Θράκης ή μόνον τα καθαυτό μακεδόνικα εδάφη τής αρχής του. 'Αλλά δταν λίγες πα

ραγράφους παρακάτω ό ΐδιος βασιλεύς λέγει δτι οι Δόλοπες ήσαν «τής Ίδιας αρχής» 

(mei regni, m e a e dicionis) 4 7 αναφέρεται σαφώς σε εξωτερικές κτήσεις, σε υπηκόους 

«συμμάχους». "Οταν δμως ό Φίλιππος Ε' χρησιμοποιεί τήν ΐδια έ'κφραση, regni 

mei fuisse, για τους Όρέστες 4 8 , αυτή παραπέμπει σε μία τελείως διαφορετική πρα

γματικότητα. Αυτές οί c ivi tates M a c e d o n u n i 4 9 , δέν εΐναι απλώς «κατά Μακεδονίαν 

πόλεις», άλλα κυριολεκτικά πόλεις Μακεδόνων, ο'ι όποιες, δσο μικρές καί απομα

κρυσμένες καί αν ήσαν, εΐχαν για τον βασιλέα πολύ μεγαλύτερη άξια άπο τις εύφορες 

40 Πρβλ Άρρ , Άρ 1 16 6 

41 Μ Β Hatzopoulos, Une donation du roi Lysimaque («ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» 5, 'Αθήνα 

1988) 29-35 καί 48-49. 

42 Hatzopoulos-Loukopoulou, Recherches 110-17 

43 IG I 3 89 

44 SylP 135. 

45 [Δημ ] 12 2 καί 5 

46 Αφ 42 41 11. 

47. Λιβ 42 41.13, πρβλ Άππ , Μακ 11.6: Δόλοψι ούσι της ιδίας άρχης 

48. Λιβ. 39 28 11. 

49 Λιβ 39 28 2 καί 11, πρβλ 33.34.6: Orestis — Macedonum ea gens est 
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πεδιάδες της Θεσσαλίας ή τις στρατηγικά επίκαιρες πόλεις της Θράκης και δλες τις 

άλλες κτήσεις πού εΐχε απολέσει. 'Από την απώλεια τους το βασίλειο είχε ανεπανόρ

θωτα ακρωτηριασθεί και είχε δημιουργηθεί Ινα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο. Α 

νάλογη είναι ή έκφραση «την λοιπήν χώραν την Μακεδόνων», πού χρησιμοποιούν 

οί Πελλαΐοι στο ψήφισμα τους για το 'Ασκληπιείο της Κώ και ή οποία αντιστοιχεί 

στην έκφραση «τους λοιπούς Μακεδόνας» των ψηφισμάτων των άλλων καθαυτό μα

κεδόνικων πόλεων, πράγμα το όποιο δεν αφήνει αμφιβολία δτι εννοείται ή εθνική 

μακεδόνικη χώρα κατανεμημένη στις επί μέρους πολιτικές χώρες των μακεδόνικων 

πόλεων 5 0 . Ή διάκριση ϊσως να μην φαίνεται πάντοτε σαφής δεδομένου δτι ή ιστορική 

εξέλιξη έτεινε να τήν συσκοτίσει, καθώς δλο και περισσότερες συμμαχίδες πόλεις 

και έθνη και βασιλικές γαίες ενσωματώνονταν στην καθαυτό Μακεδονία, άλλα ή 

αντίδραση του Φιλίππου Ε' στην απώλεια της Όρεστ'ιδος μαρτυρεί δτι δεν έξαλε'ι-

φθηκε ποτέ τελείως. 

'Ανακεφαλαιώνοντας κατά γεωγραφική σειρά διαπιστώνομε προς Νότον δτι η 

Θεσσαλία, μέ τήν εξαίρεση της Περραιβικής Τριπόλεως 5 1 , δεν απετέλεσε ποτέ τμήμα 

της Μακεδονίας, άλλα παρέμεινε ιδιαίτερος κρατικός οργανισμός. Οί ϊδιοι οί Περραι-

βοί μνημονεύονται μεταξύ των Ελλήνων συμμάχων στο αποσπασματικό κείμενο 

της συνθήκης της ελληνικής συμμαχίας τοϋ 337 π.Χ. 5 2 'Ακόμη καί ή Δημητριάς, 

καίτοι μακεδόνικο κτίσμα και έδρα βασιλέων, παρέμεινε μέχρι τέλους έκτος τοϋ 

εθνικού μακεδόνικου εδάφους. 

Ή Θράκη επίσης, καίτοι μέρος της «αρχής» των Μακεδόνων βασιλέων, δεν 

υπήχθη ποτέ στο εθνικό μακεδόνικο έδαφος, άλλα διοικεϊτο άπα Μακεδόνα στρα

τ η γ ό 5 3 . 

Οί περισσότεροι μελετητές 5 4, βασιζόμενοι στον Στράβωνα 5 5 , υποστηρίζουν δτι 

προς 'Ανατολάς ό Φίλιππος προώθησε τα σύνορα της Μακεδονίας έως τον Νέστο. 

Έ ν τούτοις άπο τήν πλήρη ανάγνωση του σχετικού χωρίου του Στράβωνος καθίστα-

50. Herzog-Klaffenbacli 15-19, άρ 6-7 

51 Πρβλ G Lucas, Les cités antiques de la haute vallée du Titarèse, Thessalie (Λυών 

1992, ανέκδοτη διατριβή) 168-73. 

52 Tod, GHI 224-31, άρ. 177 

53. Πρβλ II. Bengtson, Die Strategie in der hellenistischen Zeit, τόμ IP (Μόναχο 1964) 

336-39, M. Β Hatzopoulos, «La politique thrace des derniers Antigonides», Pulpudeva 4 

(1983) 86-87. 

54. Πρβλ P. Collart, Philippes, ville de Macédoine, depuis ses origines à la fin de l'épo
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ται σαφές δτι ό γεωγράφος δεν υπονοούσε κάποια πολιτική προσάρτηση, άλλα απλώς 

μνημόνευε την γνώμη ορισμένων συγγραφέων, οι όποιοι είχαν εντυπωσιασθεί άπο 

το ενδιαφέρον του Φιλίππου για την έν λόγω περιοχή. Ό Νέστος επί Φιλίππου καί 

'Αλεξάνδρου δεν ήταν περισσότερο πολιτικό σύνορο της Μακεδονίας άπα δτι ήταν ό 

Στρυμών επί Περδίκκα Γ' στην περιγραφή του Ψευδο-Σκύλακος 5 6 . 'Αντιθέτως οι 

πηγές μαρτυρούν ότι πολλά έ'τη μετά τον θάνατο τοϋ Φιλίππου τα εθνικά εδάφη δέν 

εκτείνονταν πέρα άπο την κοιλάδα τοϋ Στρυμόνος: το απώτατο ανατολικό άκρο της 

Μακεδονίας και σημείο αφετηρίας των εκστρατειών τοϋ 'Αλεξάνδρου, τόσο του 335 

δσο καί τοϋ 334 ήταν ή Άμφίπολις, ανατολικά της οποίας εκτεινόταν ή Θράκη και 

οί παράλιες ελληνίδες πόλεις 6 7 . Ό Στρυμών ήταν και πάλι το ανατολικό δριο της 

Μακεδονίας το όποιο ό 'Αντίπατρος άπηγόρευσε στην Κυννάνα να διασχίσει το 323 

π . χ . 5 8 Σε επιγραφή των Δελφών τοϋ Γ' αιώνος ή Νεάπολις, καίτοι κειμένη δυτικά 

τοϋ Νέστου, μνημονεύεται ως πόλις της Θράκης καί οχι της Μακεδονίας (Νεοπολϊ-

ται τοί έν Θράκαι) 5 9 . Το 189 π.Χ., δταν ό Κόιντος Φάβιος δρισε τα σύνορα της Αί

νου και της Μαρώνειας, ή Παρώρεια, ή περιοχή μεταξύ των ορέων Μενοικίου, Π α γ 

γαίου καί Αεκάνης κατά μήκος της βασιλικής όδοΰ, της μετέπειτα 'Εγνατίας, ήταν 

ακόμη τμήμα της Θράκης 6 0 . Το 188 π.Χ. το ρωμαϊκό εκστρατευτικό σώμα υπό τον 

Γάιο Μάνλιο, επιστρέφοντας άπο την Μικρά 'Ασία έπρεπε να βαδίσει τουλάχιστον 

δύο ημέρες κατά μήκος της βασιλικής όδοΰ μέσα στην Θράκη για νά φθάσει άπο τήν 

Νεάπολι στο ανατολικό σύνορο της Μακεδονίας 6 1. Δύσκολα θα εύρισκε κανείς σαφέ

στερη μαρτυρία δτι μέχρι έκείνην τήν εποχή ή Άμφίπολις παρέμενε ή ανατολικό

τερη μακεδόνικη πόλη, αφήνοντας τους Φιλίππους, τήν Νεάπολι καί άλλες ήσσονος 

σημασίας πόλεις στην Θράκη. Έ ν τούτοις λιγότερο άπο είκοσι χρόνια αργότερα, το 

171 π.Χ. ή ίδια Παρώρεια, πού ήταν τμήμα της Θράκης τό 189, περιγράφεται άπο 

τον ίδιο συγγραφέα μαζί με τήν Παραστρυμονία ως μέρος τής Μακεδονίας συνορεΰον 

με τήν Θράκη 6 2 . Ή πληροφορία αύτη επιβεβαιώνεται άπο τον Στέφανο Βυζάντιο, 

ό όποιος χρησιμοποιώντας πιθανότατα ενα άπο τα υστέρα βιβλία τοϋ Πολυβίου απο

καλεί τήν Παρώρεια καί τους Φιλίππους πόλεις οχι πλέον τής Θράκης άλλα τής Μα-

56 Ψευδο-Σκύλ. 66 

57 'App., Άν 1 1 5 καί 11 3. 

58 Πολυαίν Στρατ. 8 60 

59 FdD I II 1, 497, πρβλ Γ. Μπακαλάκη, «Νεάπολις, Χριστούπολις, Καβάλα», Άρχ. Έ-

φημ 1936, 47. 

60 Αιβ 39 27 10 

61. Αιβ 38 41.10. 

62 Αιβ 42 51.5. 
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κεδονίας 6 3 . 'Από την ίδια πηγή πρέπει νά προέρχεται και ή πληροφορία δτι ή πόλη 

ή δποία εμφανίζεται στις πηγές μέχρι και τις αρχές του Β ' αιώνος ώς ΟΊσύμη επα

νιδρύθηκε άπο τους Μακεδόνες και μετονομάσθηκε 'Ημαθία 6 *. Ό μακεδόνικος εποι

κισμός των παραλίων της Πιερίδος ήταν κατά πάσαν πιθανότητα μέρος της ϊδιας 

προσπάθειας που έφερε τα εθνικά δρια της Μακεδονίας στο 'Ακόντισμα 6 5 . Τότε θα 

εισήχθη το μακεδόνικο ημερολόγιο —πιθανώς μαζί μέ Μακεδόνες εποίκους— στην 

Γαληψο και τους Φιλίππους, καταργώντας το πλατωνικό ημερολόγιο του υποδει

γματικού κτίσματος του Φιλίππου. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την ΐδρυση της ρωμαϊ

κής επαρχίας της Θράκης το Άκόντισμα απετέλεσε το ανατολικό σύνορο τής επαρ

χίας της Μακεδονίας και ότι οι Φίλιπποι και ή χώρα τους το ανατολικότατο δριο του 

μακεδόνικου ημερολογίου και του μακεδόνικου χρονολογικού συστήματος, παρ ' δλον 

δτι ή επαρχία Μακεδονία, δταν πρωτοϊδρύθηκε στα μέσα του Β' αιώνος περιέλαβε 

καί δλες τις θρακικές κτήσεις των Άντιγονιδών μέχρι τον Έ β ρ ο 6 8 . 

Προς τήν αντίθετη κατεύθυνση, προς Δυσμάς, ή λεγομένη μακεδόνικη 'Ιλλυρία, 

μέ τήν εξαίρεση τής περιοχής των λιμνών πού εποικίσθηκε άπο Μακεδόνες άπο τήν 

'Εορδαία, δεν προσαρτήθηκε στο εθνικό έ'δαφος67. Ή Άντιπάτρεια (Βεράτι) καίτοι 

μακεδόνικο βασιλικά κτίσμα, δεν ήταν μακεδόνικη πόλις 6 8 . 

Τέλος, βορείους τών σημερινών ελληνικών συνόρων εκείτο ή Παιονία, ή όποια 

παρέμεινε επίσης έκτος τής Μακεδονίας εως τήν ρωμαϊκή κατάκτηση, αρχικά υπό 

δικούς της βασιλείς και κατόπιν υπό στρατηγούς 6 9 . 'Ακόμη τον Β' αιώνα έ'νας πολί

της τής Αύδαρίστου, μεταξύ ΓΤριλάπου καί Στόβων 7 0 , δεν θεωρείται Μακεδών άλλα 

«Εύδαρισταϊος Παίων» 7 1 . Μόνον ή Δερρίοπος παρουσίαζε κάποιαν ιδιαιτερότητα. 

Καίτοι τμήμα τής Παιονίας κατά τον Λίβιο 7 2, ήταν ή ελληνικότερη περιοχή τής βο-
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66 Louisa D Loukopoulou, uProvinciae Maccdoniae finis orientalis: the Establish

ment of the Eastern Frontier», Μ Β Hatzopoulos καί L D Loukopoulou, Two Studies in 

Ancient Macedonian Topography («ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» 3, 'Αθήνα 1987) 63-81 

67 Ν G. L ITammoud, «The Western Frontier of Macedonia in the Reign of Philip 

II», Ancient Macedonian Studies in Honor of Charles F. Edson (Θεσσαλονίκη 1981) 213-17. 

68. Papazoglou, Villes 74-75 

69. Βλ I L Merker, «The Ancient Kingdom of Paionia», BSt 6 (1965) 35-54 καί Victo

ria Sokolovska, «La tribu péoniemie d'Agriens el leurs rapports avec Damastion», Macedo-

niae Acta Archaelogica 11 (1987-1989) 32-34 

70 Πρβλ. Papazoglou, Villes 327 

71 Β. Πετράκου, «Έπιγραφαί Ερέτριας», ΆρχΑελτ 23 (1968), Μελέται 111, άρ 77 
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ρείου Μακεδονίας 7 3 και οι κάτοικοι της δεν εθεωρούντο Παίονες άλλα Μακεδόνες7 4. 

Το ιδιαίτερο καθεστώς της Δερριόπου δεν διευκολύνει τον ορισμό του βορειοδυτικού 

συνόρου της Μακεδονίας. Ή 'Ηράκλεια, δπως και οι άλλες μακεδόνικες πόλεις πού 

φέρουν αυτό το όνομα, εΐχε ιδρυθεί επάνω στην μεθόριο7 5. Γι ' αυτό ό Πο?Λ>βιος γρά

φει δτι ή 'Εγνατία 'Οδός διερχόταν «δια Η ρ ά κ λ ε ι α ς και Λυγκηστών» 7 6 , σαν να ε

πρόκειτο για δύο διαφορετικές οντότητες 7 7 καί ή πόλις αποκαλείται στις επιγραφές 

«'Ηράκλεια προς Λύγκον» 7 8 και οχι «εν Λύγκω». Είναι πιθανόν οτι ή εδαφική συνέ

χεια των εθνών της "Ανω Μακεδονίας εξασφαλιζόταν άπό τους πρόποδες του ορούς 

Περιστέρι, πού εκτείνονται άπο την Λύγκο μέχρι την Δερρίοπο 7 9 . 

Καταλήγοντας πρέπει να υπογραμμισθεί δτι, άν και δλοι οι υπήκοοι τών Μα

κεδόνων βασιλέων δεν ήσαν Μακεδόνες, υπήρχε μία διαρκής πίεση για τον εποικισμό 

τών κατακτωμένων χωρών άπο Μακεδόνες και τη ενσωμάτωση τών συμμάχων πό

λεων καί εθνών στο εθνικό έδαφος, πού έτεινε έτσι να εξισωθεί με την αρχή τών Μα

κεδόνων βασιλέων. Αυτή ή διαδικασία, πού άρχισε ΐσως ήδη επί 'Αμύντα Γ', έ'λαβε 

τήν μεγίστη της έ'κταση επί Φιλίππου Β' καί Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. Ή 'ίδρυση ή 

επανίδρυση πόλεων άπο τον 'Αντίγονο Γόνατα στην Χαλκιδική καί ή πολιτική τών 

τελευταίων Άντιγονιδών στην ανατολική Μακεδονία είχαν ώς αποτέλεσμα τα εθνικά 

μακεδόνικα εδάφη να εκτείνονται χωρίς διακοπή άπο τήν οροσειρά της Πίνδου εως 

σχεδόν τον Νέστο ποταμό. "Ολοι δε οι ελεύθεροι πολίτες της «Μακεδόνων χώρας», 

άσχετα άπό τήν εθνική τους καταγωγή ήσαν πολίτες κάποιας μακεδόνικης πολιτικής 

κοινότητος (πόλεως ή έθνους) καί συναποτελοΰσαν τό Μακεδόνων έ'θνος, ενα άπό τα 

δύο συστατικά στοιχεία τοΰ μακεδόνικου κράτους. 
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πριν άπο τήν ρωμαϊκή κατάκτηση. 
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R É S U M É 

Les limites de la Macédoine antique 

La Macédoine n'est rien d'autre que la terre des Macédoniens et notre 

difficulté à fixer ses limites tient essentiellement au fait qu'au cours des siècles 

de son histoire les limites du pays ont suivi l'expansion du peuple porteur de 

ce nom. L'étude des textes littéraires, mais aussi et surtout, des inscriptions 

nous révèle que depuis des débuts du Ve siècle av. J . -C , quand nous commen

çons à disposer des informations, jusqu'à la conquête de la Macédoine par les 

Romains après la bataille de Pydna en 168 avant J . -C , les possessions des rois 

macédoniens furent toujours plus étendues que la Macédoine proprement dite, 

c'esl-à-dire les territoires habités par des citoyens macédoniens et divisés en 

territoires civiques appartenant à des communautés, macédoniennes. Ainsi, 

la Macédoine proprement dite ne comprit jamais la Thessalie, à l'exception de 

la Tripolis de Perrhébie, ni la Thrace à l'est de la vallée du Strymon, ni l'Epire 

ou l'Illyrie à l'Ouest du Pinde et de la région des lacs ni la Peonie, avec la Pé-

lagonie, ni a fortiori la Dardanie, au Nord de l'actuelle frontière grecque. 
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