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ΕΣΤΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΑΔΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΡΤΑ
ΕΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΗΝ1 (Ήροδ. V, 17)
Στην παράγραφο 17 του πέμπτου βιβλίου του Ηροδότου, πού άναφέρεται στήν άποστολήν άπό τό Μεγάβαζο πρέσβεων προς τό βασιλέα τής
Μακεδονίας Άμύντα Α' (540-498), μετά τήν υποταγή των Παιάνων στους
Πέρσες στά 513 π.Χ., περιέχεται ή ακόλουθη περιγραφή τής διαδρομής πού
θά ακολουθούσαν οί πρέσβεις ξεκινώντας άπό τήν Πρασιάδα λίμνη: «Έστι
δέ έκ τής Πρασιάδος λίμνης σύντομος κάρτα ές τήν Μακεδονίην πρώτα μέν
γάρ εχεται τής λίμνης τό μέταλλον έκ τού ύστερον τούτων τάλαντον αργυ
ρίου Άλεξάνδρω ήμέρης έκάστης έφοίτα, μετά δέ τό μέταλλον Δύσωρον
καλεόμενον οΰρος ύπερβάντι2 είναι έν Μακεδονίη».
Στήν προηγούμενη παράγραφο 16 τού ίδιου βιβλίου, πού άναφέρεται
στήν ομάδα των Παιόνων πού κατοικούσαν μέσα στή λίμνη Πρασιάδα,
παρέχεται ή πληροφορία ότι για τήν ύποστήλωση των λιμναίων εγκαταστάσεών τους οί Παίονες αύτοί «έκόμιζον (σταυρούς) έξ ουρεος τω οΰνομά
εστι ’Όρβηλος». Τά παραπάνω δύο χωρία τού Ηροδότου συμπληρώνουν
τό ενα τό άλλο καί καλύπτουν μαζί γεωγραφική έκταση ευρύτερη άπό αύτή
πού έκτείνεται περί τον άξονα Πρασιάς - Μακεδονία (V,17), αφού παρέχουν
στοιχεία πού προσδιορίζουν τοπογραφικές σχέσεις άνάμεσα στή Μακεδο
νία καί σε μία τριμερή γεωγραφική ένότητα πού συνθέτουν ενα βατό, μεταλλοφόρον όρος, τό Δύσωρον, μία κατοικούμενη λίμνη, ή Πρασιάς, καί ενα
όρος πού προσφέρεται γιά ξύλευση, ό Όρβηλος (V, 16, 17).
Άπό τά τρία μέρη τής ενότητας αυτής τό Δύσωρον δέν είναι γνωστό
άπό άλλες πηγές3. Ή Πρασιάς άναφέρεται καί αύτή μόνο άπό τόν Ηρόδοτο,
στά παραπάνω δύο χωρία, σέ σχέση μέ τό Δύσωρον (V, 17) καί τόν Όρβηλον
(V, 16), καθώς καί στήν περιγραφή των επιχειρήσεων τού Μεγαβάζου πού
1. ’Από τή θέση αύτή εύχαριστώ θερμά τόν κ. Δ. Κανατοούλη, υφηγητή τής Ιστο
ρίας τής Αρχαίας Ελλάδος στο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης, πού είχε τήν καλο
σύνη να διαβάση τό χειρόγραφο τής παρούσης έργασίας καί νά μοϋ δώση πολύτιμες συμ
βουλές, πού μέ βοήθησαν ώστε νά άποφύγω ούσιώδες σφάλμα καί νά έπιτύχω βελτίωση
τής μορφής της.
2. Σύμφωνα μέ τή διόρθωση Abicht, άντί τής γραφής των κωδίκων «ύπερβάντα»' πρβλ.
σ. 6 καί ύποσημ. 2 αύτόθι.
3. Τό άναφέρει μόνο ό Σουΐδας (λ. Δύσωρον), χωρίς όμως νά προσθέτη κάτι.
1
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οδήγησαν στήν υποταγή στους Πέρσες των παιονικών πόλεων, όταν ό Μεγάβαζος, αντί νά προσβάλη τό παραθαλάσσιο πέρασμα πού φύλαγαν οί
Παίονες, ακολούθησε «τήν άνω οδόν» καί κυρίευσε τις άφύλακτες πόλεις
τους καί «ουτω δή Παιάνων Σιριοπαίονές τε καί Παιόπλαι καί οί μέχρι τής
Πρασιάδος λίμνης εξ ήθέων έξαναστάντες ήγοντο ές τήν Άσίην. Οί δέ περί
τό Παγγαΐον όρος καί Δόβηρας καί Άγριάνας καί Όδομάντους καί αυτήν
τήν λίμνην Πρασιάδα ούκ έχειρώθησαν άρχήν ύπό Μεγαβάζου» (V, 15)1.
’Αντίθετα ό Όρβηλος είναι γνωστός όχι μόνον από τό χωρίο τού Ηρο
δότου Υ, 16, άλλά καί άπό άλλα κείμενα ιστορικά2, γεωγραφικά3 καί ποιη
τικά4, σε κανένα όμως άπό αύτά δεν άναφέρεται σε συνάρτηση τοπογραφική
με λίμνη. Μέ άλλα λόγια, στοιχεία πού νά προσδιορίζουν τις τοπογραφικές
σχέσεις μεταξύ των μερών τής γεωγραφικής αλληλουχίας ΜακεδονίαΔύσωρον-Πρασιάς-Όρβηλος παρέχονται μόνο άπό τόν Ηρόδοτο, πράγμα
πού καθιστά αδύνατη τήν επαλήθευσή τους μέ άντιπαραβολή μέ άλλες πη
γές. Στό δυσμενές αυτό για τήν ερευνά προηγούμενο ήρθαν νά προστεθούν
άπό τή μια μεριά ή αναζήτηση τών ανατολικών συνόρων τής «Μακεδονίας»
τού κειμένου V, 17, σαν προϋπόθεση πού θά βοηθούσε στήν ανεύρεση τού
Δυσώρου καί τής Πρασιάδος5, καί άπό τήν άλλη ή άσυμφωνία πού επικρα
1. Ή συναρίθμηση τοϋ θρακικοϋ φύλου τών Όδομάντων μέ τά παιονικά τών Δοβήρων καί Άγριάνων ανάμεσα στό Παγγαΐο καί τήν Πρασιάδα, έπειδή είναι άτοπη, όδήγησε
τόν P h. Ε. Legrand, Hérodote, Histoires, livre V, Paris 1946, σ. 25, ύποσημ. 4, στήν
υποψία ότι πρόκειται γιά παρεμβολή τών τριών έθνικών όνομάτων στό κείμενο.
2. Άρρ. Άνάβ. I, 1, 5· Διοδ. XX, 19, 1.
3. Στράβ. VII, άπόσπ. 10' Πτολ. III, 9 καί 11' Plin. Η. N. IV, 35' Pomp. Mel. II, 17.
4. Anthol. Gr. VI, 114, 115, 116.
5. Ή αναζήτηση αύτή τών άνατολικών συνόρων τής Μακεδονίας έδωσε άφορμή στήν
διατύπωση τών πλέον άντικρουομένων άπόψεων. Ό W. Μ. L e a ke, Travels in Northern
Greece, III, London 1835, σ. 212 κ.έ., υπέθεσε ότι ό Ηρόδοτος άναφέρεται στά σύνορα τής
Μακεδονίας στήν έποχή τοϋ Περδίκκα Β' (454-414)· ό Μ. Γ. Δ ή μ ι τ σ α ς, Μακεδονικά.
’Αρχαία γεωγραφία τής Μακεδονίας συνταχθείσα κατά τάς άρχαίας πηγάς καί τά νεώτερα
βοηθήματα. Α' Χωρογραφία, Άθήναι 1870, σ. 85, δέχεται τήν ταύτιση άπό τόν Κ. Ο.
Müller, Über die Makedonen. Eine ethnographische Untersuchung, Berlin 1825, παρά
Δήμιτσα, ε.ά., του Δυσώρου μέ τό Πάικο καί άμφισβητεΐ τήν όρθότητα τοϋ συνδυασμού
τοϋ Ηροδότου γιά τό Δύσωρον μέ τήν Πρασιάδα, πού ό ίδιος ταυτίζει μέ τή λίμνη τοϋ
Άχινοϋ' ό R. W. Μ a c a η άναφέρεται οέ «άναχρονισμό» ώς προς τά άνατολικά σύνορα
τής Μακεδονίας, τά όποια δέν έπεκτείνει πέρα άπό τόν ’Αξιό καί τό Θερμαϊκό κόλπο,
προϋποθέτει όμως σάν δεδομένη τήν θέση τοϋ Δυσώρου έξω άπό αύτά (Herodotus, The
Forth, Fifth, and Sixth Books, with Introduction, Notes, Appendices, Indices, Maps, LondonNew York 1895, V, 17, λ. «ύστερον»), ένώ ό M. Doli, Studien zur Geographie des Alten
Makedoniens, Stadtamhof 1891, σ. 42 κ.έ., στηριζόμενος άπό τήν μιά μεριά στήν μαρτυρία
τοϋ Ηροδότου (V, 94) ότι ό Άνθεμοΰς ήδη πρό τοϋ 510 ανήκε στον Άμύντα Α' καί άπό τήν
άλλη στήν μαρτυρία τοϋ Θουκυδίδη (II, 99) ότι οί Ήδωνοί, πού τόν είχαν στήν κατοχή
τους, έκδιώχθηκαν πέρα άπό τό Στρυμόνα, ύποστηρίζει ότι ήδη στά 513 ή Μακεδονία
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τεί ανάμεσα στούς έρευνητές γιά τή θέση τοϋ Όρβήλου — άποτέλεσμα τής
διαφορετικής έρμηνείας πού δίνει ό καθένας στα χωρία οπού άναφέρεται1 —
με άποτέλεσμα τόσο ή Πρασιάς όσο καί τό Δύσωρον νά άλλάξουν πολλές
φορές θέση μέσα στο μακεδονικό χώρο πού εκτείνεται άνάμεσα άπό Άξιο
καί Στρυμόνα. Οί λύσεις πού προτάθηκαν γιά τή θέση τής Πρασιάδος είναι
όσες περίπου καί οί λίμνες πού βρίσκονται στην περιοχή αυτή. Συνέβη
άκόμη ή κάθε λίμνη νά θεωρηθή ένα είδος γνωστού παράγοντα γιά τήν εύ
ρεση τού άγνωστου, τού Δυσώρου2, καί έπειδή κοντά σέ κάθε λίμνη δέν υ
πάρχει πάντα μόνο ένα όρος, ή καί άντίστροφα, οί συνδυασμοί πού δόθηκαν
δέν είναι ισάριθμοι μέ τίς λίμνες άλλά περισσότεροι. Ωστόσο γιά τό Δύ
σωρον προτιμάται σήμερα ή ταύτιση μέ τά Κρούσια3 ή τό Καρα-Δάγ4, 5ένά»
γιά τήν Πρασιάδα παρατηρεΐται άντίστοιχα μιά ταλάντευση άνάμεσα στις
λίμνες Δοϊράνης6 καί Μπουτκόβου6, χωρίς νά έγκαταλείπεται όμως καί ή
λίμνη τού Αχινού7. Ή μεγάλη δυσκολία πού παρουσιάζει τό γεωγραφικό
πρόβλημα των χωρίων τού Ηροδότου V, 16, 17 είναι ότι δίδονται σέ αύτά το
πογραφικές σχέσεις μεταξύ άγνώστων μερών, έτσι πού κανένα άπό αυτά
νά μή είναι δυνατόν νά άποτελέση άσφαλή άφετηρία στήν άναζήτηση καί
έφθανε ώς έκεΐ έχοντας σαν πιθανό όριο προς άνατολάς τό όρος πού ύψώνεται ανατολικά
τής λίμνης τής Δοϊράνης’ έτσι ταυτίζει τό Δύσωρον μέ τό δρος αύτό, δηλ. τά Κρούσια,
καί τήν Πρασιάδα μέ τή λίμνη τού Μπουκόβου.
1. Βλ. στοϋ Μ. Δ ή μ ι τ σ α, έ. ά., σ. 15-19, σχετικά μέ τήν έκταση των διαφωνιών’
έπίσης στοϋ F r. G e y er, R. E. XIV, 671, 22 κ.έ. καί Makedonien, σ. 4, γιά τό ίδιο θέμα
αναφορικά δχι μόνο μέ τον Όρβηλο, άλλά καί μέ τά δρη Κερκίνη, Δύσωρον, Βερτίσκος.
2. Ό P h i 1 ί ρ ρ s ο n, R. E. V2 (1905) 1889, 46 κ.έ., γράφει δτι ή άνεύρεση τοϋ Δυ
σώρου έξαρτάται άπό τό μέ ποιά λίμνη ταυτίζεται ή Πρασιάς, ωσάν νά μή παρέχεται άπό
τό κείμενο κανένα άλλο στοιχείο, πού νά μπορή νά βοηθήση στήν άνεύρεση τοϋ Δυ
σώρου.
3. S. C a s s ο η, ε. ά., σ. 63’ F r. G e y e r, Makedonien bis zur Thronbesteigung Philipps
II, München-Berlin 1930, σ. 5.
4. Τήν ταύτιση έκανε ό Μ. Θ. Χρυσοχόου, έ.ά., σ. 25 κ.έ. Μέ τήν άποψή του
συμφωνεί καί ό S. Casson, ε.ά., σ. 62 κ.έ., χωρίς ώστόσο νά άποκλείη καί τά Κρούσια,
αύτόθι, πού έχουν προτείνει οί Kiepert καί Doli’ πρβλ. Fr. Geyer, Makedonien,
σ. 5.
5. Άπό δσα γνωρίζω, πρώτος έχει κάνει τήν ταύτιση ό Μ. Cousinéry, Voyage
dans la Macédoine, I, σ. 93, πού όμως υποστηρίζει δτι στήν ίδια λίμνη άνήκει καί ή όνομασία «Κερκινϊτις». Ώστόσο ό συνδυασμός λίμνη Δοϊράνης - Καρα-Δάγ (καί Τασλϊ-Δαγ)
γιά τήν Πρασιάδα καί τό Δύσωρον άνήκει στον Μ. Χρυσοχόου, ε.ά., σ." 26, 27 κ.έ.
6. Μ. Doli, έ.ά., σ. 43' πρβλ. Fr. Geyer, Makedonien, σ. 5.
7. Ή πρόταση έχει γίνει άπό τόν W. Μ. Leake, έ.ά., σ. 211. Στό παρελθόν είχε
όπαδούς (Desdevises du Dezert (1863), Stein (1877) κ.ο.κ.), άλλά καί σήμερα
έξακολουθεΐ νά ύποστηρίζεται’ βλ. Izvori za starata istorija i geografija na Trakije i Makedonije. B.A.N., β' εκδ., Σόφια 1949, σ. 305 καί 309, ύποσημ. 34. D. D e ts eh ew, Die
Thrakischen Sprachreste, Wien 1957, σ. 377.
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των άλλων. Διότι άκόμη καί ό «Όρβηλος» τοϋ κειμένου δέν είναι δυνατόν
να βοηθήση στήν άνεύρεση τοϋ Δυσώρου καί τής Πρασιάδος για τον εξής
λόγο: ’Από τις γεωγραφικές πηγές συνάγεται ότι ό Όρβηλος άποτελεΐ μεγά
λο ορεινό συγκρότημα, διότι τόν συναντούμε σέ αυτές νά συναριθμήται πάντα
μαζί μέ άλλα μεγάλα ορεινά συγκροτήματα, όπως είναι ή Ροδόπη, ό Αίμος
κ.ά., καί κατά δύο τρόπους: σάν όριο πού χωρίζει μεγάλες γεωγραφικές
ενότητες ή σάν όρεινό συγκρότημα πού ανήκει σέ μεγάλη γεωγραφική ένότητα1. ’Από τις ιστορικές πηγές διδακτικό γιά τή θέση τοϋ Όρβήλου θά
μποροϋσε νά χαρακτηρισθή τό χωρίο τοϋ Άρριανοϋ, Άνάβ. 1,1,5, πού
άναφέρεται στήν εκστρατεία τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου κατά των Τριβαλλων ("Ανοιξη 335), από τό όποιο συνάγεται ότι ό Όρβηλος υψώνεται δυ
τικά τοϋ Νέστου2. Παράλληλα όμως ή ιστορική άφήγηση τοϋ Άρριανοϋ
δέν προσκρούει στήν έννοια τοϋ εκτεταμένου όρεινοΰ συγκροτήματος πού
απορρέει άπό τις γεωγραφικές πηγές γιά τόν Όρβηλο, διότι σχετίζεται ή
παρουσία του δυτικά τοϋ Νέστου μέ τήν πορεία τοϋ στρατοϋ τοϋ ’Αλεξάν
δρου κατά μήκος τοϋ ποταμοΰ αυτοΰ, χωρίς, φυσικά, τό σημείο όπου διέβη
τόν ποταμόν ό στρατός, όποιο καί νά ήταν αυτό, νά ύποχρεώνη νά θεωρηθή
ότι συμπίπτει μέ τή βορειότερη άκρη τοϋ όρεινοϋ αύτοΰ συγκροτήματος.
’Αντίθετα στό χωρίο τοϋ Ηροδότου V, 16 ό ’Όρβηλος άναφέρεται όχι μέ
τίς γενικότητες πού μπορεί νά συναντήση κανείς σέ περιγραφή ενός «θεω
ρητικού γεωγράφου»3 πού μοιάζει νά επισκοπή μεγάλες έπιφάνειες τής γής
άπό μεγάλο ύψος, άλλά μέ τή λεπτομερειακή σαφήνεια τοϋ οδοιπόρου
ίστορικοΰ, πού μεταδίδει συγκεκριμένες ειδήσεις γιά συγκεκριμένους τό
πους. ’Εφόσον όμως άπό τίς άλλες πηγές ξέρουμε ότι τό όρώνυμο Όρβηλος
συνδέεται μέ μεγάλο ορεινό συγκρότημα, πρέπει νά συναγάγουμε ότι ό
Ηρόδοτος δέν άναφέρεται σέ ολόκληρο τό σώμα τοϋ συγκροτήματος αυτοϋ, άλλά άσφαλώς μόνο σέ ένα τμήμα του ή σέ κάποια άπό τίς προεκτά
σεις του πού θά ήταν τό γνωστό μέρος, άπό όπου οί ένοικοι των λιμναίων
εγκαταστάσεων τής Πρασιάδος προμηθεύονταν τήν κατάλληλη γιά τούς
«σταυρούς» ξυλεία. Άλλά μέ τήν προϋπόθεση αυτή δέν είναι δυνατόν νά
1. Πτολ. III, 9 καί 11' πρβλ. Στραβ. VII, άπόσπ. 10' Plin. Η.Ν. IV, 35' πρβλ. Pomp.
Mel. II, 17.
2. Ή άποψη της F. Papazoglu, Les cités macédoniennes, Σκόπια 1957, σ. 354
κ.έ. (περίΧηψη στή γαλλική), ότι ή πόλη Φίλιπποι τοϋ Άρριανοϋ, αύτόθι, βρίσκεται δυ
τικά του Στρυμόνος καί πρέπει νά ταυτισθή μέ τήν Φιλιππούπολιν τής Παρορβηλίας τοϋ
Στράβωνος (άπόσπ. 36), δέν είναι δυνατόν νά γίνη άποδεκτή.
3. "Ετσι χαρακτηρίζει ό S. Casson, Macedonia, Thrace, and Illyria. Their Relations
to Greece from the Earliest Times down to the Time of Philip son of Amyntas, Oxford 1926,
σ. 42, τόν Στράβωνα γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο παρατάσσει τά όρη: Βερτίσκος, Σκάρδος,
"Ορβηλος, Ροδόπη καί Αίμος στό γνωστό χωρίο VII, άπόσπ. 10.
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έχουμε άπό τον Όρβηλο ασφαλή άφετηρία. Ό W. Μ. Leake πού ξε
κίνησε άπό αύτόν για να εύρη τήν Πρασιάδα, τήν ταύτισε μέ τή λίμνη
τού ’Αχινού, ακριβώς γιατί πίστεψε ότι δ Ηρόδοτος ονομάζει Όρβηλον το
όρος Μποζ-Δάγ, εφόσον ό Άρριανός «δείχνει καθαρά ότι Όρβηλος εί
ναι τό μεγάλο όρος πού άρχίζει άπό τή στρυμονική κοιλάδα καί λίμνη καί
έκτείνεται πρός τίς πηγές τού Στρυμόνα...»1. Ξεκίνησε δηλ. άπό άφετηρία
πού περικλείει πολλήν άβεβαιότητα, διότι μόνη ή γειτονία τού Μποζ-Δάγ
μέ τή λίμνη τού ’Αχινού δέ μπορεί νά άποτελέση άπόδειξη ότι τό ΜποζΔάγ είναι ή ζητούμενη προέκταση τού Όρβήλου καί επομένως ότι καί ή
λίμνη τού ’Αχινού είναι ή Πρασιάς. Κάτω άπό τήν προϋπόθεση αύτή άπομένει μόνο ένας δρόμος πού θά μπορούσε νά όδηγήση στήν Πρασιάδα, ό
δρόμος τής επιστροφής των πρέσβεων — πού όμως δέν πραγματοποιήθηκε
ποτέ! — δηλ. ό δρόμος πού άρχιζε άπό τίς Αίγές, όπου οί πρέσβεις συναν
τήθηκαν μέ τό βασιλέα Άμύντα Α', καί, άσχετα μέ τή θέση των
άνατολικων συνόρων τής Μακεδονίας κατά τήν εποχήν αύτή,
έφερνε διά μέσου τού Δυσώρου στήν Πρασιάδα.
Σχετικά μέ τά ανατολικά σύνορα τής Μακεδονίας, σήμερα είναι γενικά
άποδεκτό ότι ή Κρηστωνία, στήν οποία τοποθετούνται καί τό Δύσωρον καί
ή Πρασιάς, καταλήφθηκε άπό τόν ’Αλέξανδρο Α'2. 'Ωστόσο, έμείς θά προχω
ρήσουμε αμέσως στή διατύπωση μερικών παρατηρήσεων στό κείμενο τού
Ηροδότου, πού νομίζουμε ότι άπό τή μιά μεριά θά βοηθήσουν στήν άνεύρεση των τόπων πού άναφέρονται σέ αύτό, τού Δυσώρου καί τής Πρασιά
δος καί έπομένως καί τής «συντόμου ές τήν Μακεδονίην έκ Πρασιάδος»,
καί άπό τήν άλλη θά άποδείξουν ότι ή άνεύρεση τού Δυσώρου είναι έκείνη
πού θά όδηγήση σέ συναφή μέ αύτό σύνορα τής Μακεδονίας τού 513 καί
όχι ή άνατολική ό ροθετική γραμμή τής Μακεδονίας τού 513, όπως τοποθε
τείται σήμερα, στό Δύσωρον.
Ό Ηρόδοτος στήν τοπογραφική του περιγραφή, V, 17, παρεμβάλλει
τό χρονικό προσδιορισμό «ύστερον τούτων» γιά νά άναφερθή σέ ιστορικό
γεγονός, πού συνέβη στά χρόνια τού ’Αλεξάνδρου Α' (498-454). Έπομένως,
κάθε άλλη ιστορική είδηση πού ένδέχεται νά άντλήσουμε άπό τήν περιγραφή
αύτή άναφέρεται στά χρόνια τού Άμύντα Α'.
1. W. Μ. L e ake, ε.ά., Ill, σ. 211. Αναφορικά μέ τό Μποζ-Δάγ σημειώνω έδώ οτι
έχει ταυτισθή καί μέ τό Δύσωρον. Τήν ταύτιση εκανε ό ιατρός Μερτζίδης, At χώραι
τοϋ παρελθόντος καί αί έσφαλμέναι τοποθετήσεις αυτών. Έρευναι καί μελέται τοπογραφικαί ύπό άρχαιολ.-ίστορικήν εποψιν, ’Αθήναι 1885, σ. 106, ό όποιος δέχεται ώς Πρασιάδα
τήν λίμνη τού Πραβίου. Πρόκειται γιά τήν μοναδική μεταφορά τής Πρασιάδος άνατολικά
του Στρυμόνος.
2. Βλ. Δ. Κανατσούλη, Ή Μακεδονία μέχρι τοϋ θανάτου τοϋ ’Αρχελάου. I.
Εξωτερική πολιτική, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 20 κ.έ., όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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Παρατηρούμε ότι στήν περιγραφή του Ηροδότου δύο «μέταλλα» άποτελοϋν χαρακτηριστικούς σταθμούς τής διαδρομής άπό τήν Πρασιάδα στή
Μακεδονία. Άπό αύτά το ένα βρίσκεται κοντά στή λίμνη, εφόσον «εχεται»,
ένω τό άλλο είναι τό ίδιο τό όρος Δύσωρον, τό «μέταλλον Δύσωρον καλεόμενον ουρος», δηλ. τό μεταλλοφόρον όρος πού λέγεται Δύσωρον. Ωστόσο
ύποστηρίχθηκε ότι ενα μεταλλείο ύπάρχει στήν περιγραφή τού Ηροδότου1. 2
Ή άποψη αύτή μέ κάθε πιθανότητα προέρχεται άπό παρανόηση πού οφείλεται
σέ κακή εκτίμηση τής πρόθεσης «μετά», πού εχει έπιρρηματική υπόσταση
μέσα στήν πρόταση, έφόσον συνδέεται μέ τό προηγούμενο επίρρημα «πρώτα»
μέ τή βοήθεια τού αντιθετικού συνδέσμου «δε» καί δέ συνθέτει έμπρόθετο
προσδιορισμό μαζί μέ τό έπόμενο εναρθρο ούσιαστικό «τό μέταλλον». Επο
μένως τό κείμενο τού Ηροδότου άναφέρεται σέ δύο μεταλλεία, άπό τα όποια
τό ενα βρίσκεται ανάμεσα στήν Πρασιάδα καί στό Δύσωρον, ένω τό άλλο
ταυτίζεται μέ τό Δύσωρον όρος.
Ή προσωπική δοτική «ύπερβάντι», πού άπαντάται σέ γεωγραφικές
περιγραφές, είναι όρος δηλωτικός τής άμεσης γειτονίας ένός όρους μέ κά
ποιο τόπο, πόλη κλπΑ Επομένως στήν προκείμενη περίπτωση πρέπει νά
σημαίνη ότι τό Δύσωρον βρίσκεται σέ έπαφή μέ τή Μακεδονία. Ή φράση
όμως τού Ηροδότου «τό μέταλλον Δύσωρον καλεόμενον οδρος» είναι φα
νερό ότι άναφέρεται σέ γνωστό εν ένεργεία μεταλλείο καί αφήνει έτσι άνοιχτή τή θύρα στήν υπόθεση ότι βρισκόταν ίσως στήν κατοχή τού Άμύντα Α'.
Αύτό μάς επιτρέπει νά ύποθέσουμε ότι είναι ενδεχόμενο περιοχές τού όρους
Δύσωρον νά περιλαμβάνονταν στή Μακεδονία τού 513 π.Χ. "Αν έτσι έχουν
τά πράγματα, τότε ή δοτική «ύπερβάντι» δέν τοποθετεί τά κράσπεδα τού
1. Βλ. π.χ. P h. E. L e g r a n d, ε.ά., σ. 26. Τήν ίδια γνώμη εχει καί ό J. N. Svoron ο s, ό όποιος τοποθετεί «τά περίφημα μεταλλεία» — δηλ. ενα μεταλλείο — άνάμεσα στήν
Πρασιάδα, τήν όποια ταυτίζει μέ τήν λίμνη τής Δοϊράνης, καί στό Δύσωρον βλ. L’ Hellé
nisme primitif de la Macédoine prouvé par la numismatique et l’or du Pangée. «Journal
international d’archéologie numismatique», 19 (1919), σ. 20. Ή άποψη αύτή θεωρήθηκε τελε
σίδικη καί καθιερώθηκε καί άπό τούς έπιστήμονες πού άσχολήθηκαν μέ τόν μεταλλευτικό
πλούτο τής Μακεδονίας, βλ. π.χ. Α. Γεωργιάδου, Χρυσεΐα, Άργυρεΐα κλπ. Μεταλλεία
έν Μακεδονία, Ήπείρφ καί τοΐς νήσοις ύπό τών άρχαίων έκμεταλλευθέντα. «’Αρχαιολο
γική Έφημ.», 1915,92 κ.έ.: «Πρασιάς (ή νϋν Δοϊράνη) λίμνη δι’ ής διέρχονται καί τά Έλληνοσερβικά όρια. Δύσωρον τό νύν Καραδάγ, Β. τού Ιστορικού Κιλκίς καί προς Δ. τής Πρασιάδος. Τό μέταλλον εκειτο μεταξύ τής λίμνης καί τού Δυσώρου. Πιθανόν τό νύν έκμεταλλευόμενον».
2. Π.χ. στον Έκαταϊο: «Καβησσόν πόλιν ύπερβάντι τόν Θραίκιον Αίμον»’ F. J acoby, Die Fragmente der Griechischen Historiker, Ier Teil., Berlin 1923, σ. 28, άρ. 169’
στόν Θουκυδίδη: «τούς ύπερβάντι Αίμον Γέτας» II, 96’ στον ’Αριστοτέλη: «ύπερβάντι γάρ
ήδη τούτο (τό όρος Παρνασσός τό έν ’Ασία) φαίνεται ή εξω θάλασσα» Μετεωρ. Α, 350,
όπου πρόκειται γιά όπτική έπικοινωνία κ.ο.κ.
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Δυσώρου σέ έπαφή μέ τήν παραμεθόρια ζώνη τής Μακεδονίας, άλλα ένδότερες περιοχές του, πλησιέστερες ίσως προς τα σημεία τής υπέρβασής του,
δηλ. τήν κορυφογραμμή1. 2Γενικώτερα, ό άλματικός χαρακτήρας πού διέπει τήν άφήγηση του Ηροδότου: «Δύσωρον ύπερβάντι είναι έν Μακεδονίη»,
μας έπιτρέπει να σκεφθοΰμε δτι δεν είναι οπωσδήποτε άναγκαΐον να έκτοπίσουμε ολόκληρο τό Δύσωρον όρος πέρα άπό τά σύνορα τής Μακεδονίας.
Λαμβάνοντας σαν άφετηρία στήν αναζήτηση τής όδοϋ προς τό Δύσω
ρον τό τέρμα τής πορείας των πρέσβεων, δηλ. τις ΑΙγές, προσκρούομε στήν
άνάμιξη ενός άκόμη άγνώστου στό πρόβλημα: τής θέσης των Αιγών2, έφόσον δεν είναι άκόμη γνωστό ποϋ άκριβώς βρισκόταν ή πρώτη «έδρα τής μα
κεδονικής βασιλείας» καί άργότερα τόπος «των βασιλικών τάφων»3. Ή ταύ
τισή της μέ τήν Έδεσσα, τήν «τετειχισμένην» καί τήν «άκραν»4, πρέπει νά
άποκλεισθή5. Επειδή όμως είμαστε υποχρεωμένοι νάτήν άναζητήσουμε μέσα
ή κοντά στό τρίγωνο πού σχηματίζουν οί πόλεις τής Βοττιαίας Έδεσσα, Βέ
ροια καί Κύρρος, γιά τις όποιες είναι γνωστό ποϋ άκριβώς βρίσκονταν6, μπο
ρούμε νά θεωρήσουμε τό τρίγωνο αύτό σαν κατά προσέγγιση άφετηρία στήν
άναζήτηση τοϋ πρώτου στόχου πού είναι τό «μέταλλον Δύσωρον οδρος».
Κατά τή χρονική περίοδο, στήν όποια άναφέρεται ή άφήγηση τοϋ
Ηροδότου, τό τμήμα τής Βοττιαίας πού άπλώνεται άνάμεσα άπό Βέροια
καί Κύρρο δέν άπεΐχε πολύ άπό τή θάλασσα, διότι ό κόλπος τής Θέρμης
είσχωροΰσε εως εκεί7. Στή βόρεια πλευρά τοϋ κόλπου αύτοΰ καί άνάμεσα
στούς ποταμούς ’Αξιό, άνατολικά, καί Ροιδία8, δυτικά, υψώνεται τό όρος
1. Βλ. ότι τουλάχιστο στον ’Αριστοτέλη, ε.ά., «ύπερβάντι τούτο... φαίνεται ή έξω
θάλασσα» είναι φανερό ότι πρόκειται γιά υπέρβαση κορυφογραμμής.
2. Πτολ. III, 12, 36' πρβλ. Plin. IV, 33: «oppida (Emathiae) Aegae...».
3. Διοδ. XXII, 12: «"Οτι τά Αίγέας διαρπάσας ό Πύρρος, ήτις ήν έστία τής Μακεδονι
κής βασιλείας, τούς Γαλάτας έκεΐσε κατέλιπεν οί δέ πυθόμενοί τινων ότι κατά τούς βασι
λικούς τάφους...»· Διοδ. XIX, 52: «(Κάσσανδρος) Κύνναν... έθαψεν έν Αίγαιαΐς, καθάπερ
έθος ήν τοϊς βασιλεϋσι»' πρβλ. «Αίγαίην βώλον έφεσσάμενος», Philippus Aegis Mace
donie sepultus, Addaei Epigr. 9' Παυσ. I, 6, 3: «τον ’Αλέξανδρον νεκρόν ές Αιγάς κομίζειν»' Plin. Ν.Η. IV, 33: «Aegae, in quo sepeliri mos reges...».
4. Σ. Πελεκίδη, Άνασκαφή ’Εδέσσης. «’Αρχαιολογικόν Δελτίον», 8 (1923),
Άθήναι 1925, σ. 265.
5. Δ. Κανατσούλη, 'Ιστορία τής Μακεδονίας μέχρι τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου,
Θεσσαλονίκη 1964, σ. 145.
6. Γιά τήν Κύρρο βεβαιώθηκε τελευταία άπό τον καθηγητή κ. Γ. Μπακαλάκη δτι βρι
σκόταν πραγματικά στήν θέση Παλαιόκαστρο τών Γιανιτσών (Συμπόσιον ΙΜΧΑ «’Αρχαία
Μακεδονία», Θεσσαλονίκη, 26-29 Αύγούστου 1968, ανακοίνωση «Τό Λατομείο τής Κύρρου»).
7. A. S tr u c k, Makedonische Fahrten. II. Die Makedonischen Niederlande, Sarajevo
1908, σ. 96.
8. Ό Struck, ε.ά., σ. 75 καί ύποσημ. 5 αύτόθι, παρατηρεί δτι άπό τά γεωγραφικά
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πού σήμερα ονομάζεται Πάικο. Ήδη ό Müller έχει ύποστηρίξει ότι τό όρος
αυτό πρέπει νά είναι τό Δύσωρον, προβάλλοντας ώς τεκμήριο τό γεγονός
οτι είναι τό μόνο πού εφάπτεται μέ τή «Μακεδονίδα»1. Ή άποψη όμως αύτή
άπορρίφθηκε καί άναζητήθηκαν επίμονα τά ανατολικά σύνορα τής «Μακε
δονίας» του κειμένου V, 17, για νά εύρεθή έν συνεχεία κοντά σε αύτά καί τό
Δύσωρον.
Γιά νά ταυτίσουμε τό Πάικο μέ τό Δύσωρον, θά πρέπη νά έξετάσουμε
αν συγκεντρώνη όλα τά στοιχεία πού παρέχονται άπό τον Ηρόδοτο γι’ αύτό :
1) τής βατότητας, 2) τής μεταλλοφορίας, 3) τής παρουσίας μιας λίμνης στήν
προέκταση τού άξονα ή των άξόνων διάβασής του, πού θά είχαν σάν κατά
προσέγγιση άφετηρία τήν μεταξύ Εδέσσης καί Κύρρου πλευρά τού τριγώ
νου τής Βοττιαίας2.
"Αν εξαιρέσουμε τό κυρίως Πάικο, δηλ. τό νοτιοδυτικό τμήμα του, πού
μέ τόν συμπαγή όγκο του κορυφοϋται στό Μετερίζι (υψόμ. 1598 μ.), τά άλλα
δύο τμήματά του, τό Γκαντάτς, δηλ. τό νοτιοανατολικό τμήμα, καί τό βό
ρειο Πάικο3 είναι βατά προς όλες τις κατευθύνσεις. Τό Γκαντάτς περιλαμ
βάνει τις κορυφές Γκαντάτς (1607 μ.), Μποσκόπ ή Μπισκόπ (=Έπισκοπή;),
πού είναι ή ψηλότερη σε όλο τό Πάικο (1650 μ.), καί Πόγλετ (1430 μ.)4,
άλλά ύπάρχουν όμαλές διαβάσεις άπό τά άνατολικά καί νοτιοανατολικά
κράσπεδά του, πού φέρνουν προς τά βόρεια καί βορειοδυτικά διαμερίσματα
τού Πάικου. Τό βόρειο Πάικο είναι τό χαμηλότερο τμήμα τού Πάικου (400800 μ.) καί τό πιό εύκολοδιάβατο. Ή ψηλότερη κορυφή του είναι τό ύψωμα
10965 πού βρίσκεται στό μέσο περίπου τής βόρειας πλευράς του.
στοιχεία πού παραδίδονται γιά τήν Άλμωπία μόνο τό όνομα τού ποταμού Ροιδία είναι πού
μπορεί μέ βεβαιότητα νά ύποστηριχθή ότι άνήκει στον ποταμό Μογλενίτσα, πράγμα πού
δέν μπορεί νά συμβή καί μέ τά ονόματα των πόλεων' βλ. Δ. Κανατσούλη, ε.ά., σ. 3,
σχετικά μέ τίς πόλεις Άλμωπία, Όρμα, Εύρωπός, Άψαλος.
1. ΌΜ. Δήμιτσας πού άκολουθεΐ τόν Κ. Ο. Müller, πρβλ. σ. 2 ύποσημ. 5, το
νίζει ότι «ούδέν άλλο υπάρχει, εί μή ό βορειοανατολικός κλάδος τού Βερμίου όρους ό πα
ραλλήλους τού Αξιού καθήκων μέχρι τής πόλεως Κύρρου (Παλαιόκαστρον)», «έκτος τής
άρχικής Μακεδονίας ή Μακεδονίτιδος τής μεταξύ Λουδίου καί Άλιάκμονος κειμένης»,
ε.ά, σ. 85 καί ύποσημ. 2.
2. Ό Μ. Δήμιτσας, πού ταυτίζει τό Πάικο μέ τό Δύσωρον, δέν δέχεται ότι μπορεί
τό όρος αύτό νά εχη όποιαδήποτε σχέση μέ τήν Πρασιάδα πού κατά τή γνώμη του είναι
ή Κερκινίτις (= Αχινού), στό Στρυμόνα, ε.ά., σ 85.
3. Ή διαίρεση τού Πάικου σέ τρία τμήματα όφείλεται στον J. C ν i j i c, Grundli
nien der Geographie und Geologie von Mazedonien und Altserbien. Nebst Beobachtungen
in Thrazien, Thessalien, Epirus und Nordalbanien. Petermanns Mitteilungen. Ergänz.-heft
Nr. 162, Gotha 1908, σ. 294.
4. Πρβλ. A. Struck, ε.ά., σ. 82 κ.έ.
5. Ό J. A n c e 1, La Macédoine. Son évolution contemporaine, Paris 1930, όνομάζει τό
ύψωμα αυτό Sera di Leguen' βλ. σ. 191 καί πρβλ. χάρτη του. Καί ή σημερινή έπίσημη όνο-
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Τα βόρεια κράσπεδα τοϋ ύψώματος 1096 προσεγγίζουν, στήν ανατολική
άπόληξη του βραχίονα τής Τζένας, τήν ανατολική πτέρυγα τοϋ Βόρα, πού
διαγράφουν οϊ κορυφές Μάλα-Ρούπα (2003 μ.), Ντρένα (2071 μ.), Πόρτα
(2172 μ.) καί Ντβε-Ουσι (1757 μ.)1. Ή πτέρυγα αύτή εκτείνεται ως το Ντεμίρ-Καπού (Μαριάνσκα Πλάνηνα) καί κάμπτεται προς νότον σέ χαμηλά
υψόμετρα (400-800 μ.), ώσπου συναντά τις βορειότερες περιοχές τοϋ Πάικου
πού έχουν τά ίδια χαμηλά υψόμετρα. Μέ τον τρόπο αυτό σχηματίζεται ενα
ενιαίο όρεινό συγκρότημα πού υψώνεται παράλληλα προς τή δυτική όχθη

ΕΙκ. 1. Ή διάβαση μεταξύ Πάικου και Τζένας.

τοϋ Άξιου, άπό τό ύψος τής Χούντοβας έως τή Γευγελή2 καί νοτιώτερα περί
που έως τήν παραλιακή ζώνη πού περιέβαλλε κατά τήν έποχή στήν όποια
ανήκει τό εξεταζόμενο θέμα άπό τή βόρεια πλευρά της τή βαθειά προέκταση
μασία του είναι Σκρά. 'Ωστόσο οί Βλάχοι τοϋ Πάικου ονομάζουν Σκόρκα ντΐ Λέγκαν
(Πετρόβουνο τής Κούνιας), ενα χαμηλότερο ύψωμα πού βρίσκεται κάτω από τις νότιες
προσβάσεις τοϋ ύψώματος 1096, ένώ τό ϋψωμα 1096 ονομάζουν Τούμπα-Νάλτα (Ψηλό
Βουνό), όσοι κατοικοϋν δυτικά τοϋ ύψώματος, καί Σκαρλίτς (Ξυλογαϊδάρα), όσοι κατοι
κούν ανατολικά. Μιά τρίτη ονομασία τοϋ ίδιου ύψώματος είναι άσφαλώς αύτή πού αναφέ
ρει ό Κ. Osswald, Das Östliche Moglenagebirge und das Diabasgebiet von Gjewgjeli.
«Die Kriegsschauplätze 1914-1918», 13, σ. 2, Jarebicna, γιά ύψωμα μέ τό ίδιο ύψόμετρο,
έφόσον δέν ύπάρχει άλλο όμοιο στήν περιοχή. Ή όνομασία αύτή θά οφείλεται πιθανώς
στούς βλάχους τής Χούμας καί των άλλων βορειοτέρων βλαχικών έγκαταστάσεων. Άπό
τή θέση αύτή εύχαριστώ θερμά τήν συνάδελφο Ε. Κακουλίδη πού είχε τήν εύγενή καλο
σύνη να μοϋ στείλη άπό τό Μόναχο σέ μικροφίλμ μελέτες δημοσιευμένες στό 13 τεϋχος
τής σειράς «Die Kriegsschauplätze 1914-1918».
1. Κ. Osswald, 6.ά.
2. Τό τμήμα αύτό τής όροσειράς ό Κ. Osswald, ε.ά., χαρακτηρίζει ώς Mittelge
birge.
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του κόλπου τής Θέρμης, «το παρά θάλασσαν στεινόν χωρίον» μέ τις πόλεις
’Ίχναι καί Πέλλα1.
Στό σημείο τής μεγαλύτερης προσέγγισης τοΰ βόρειου Πάικου μέ τό
βραχίονα τής Τζένας καί συγκεκριμένα ανάμεσα στό ύψωμα 1096 καί στό
Γκρόπ, άνατολική απόληξη τής Τζένας, άνοίγεται ή Πατίτσκα, δηλ. πέ
ρασμα, άπ’ όπου αναχωρούν ορεινές διαβάσεις προς Γευγελή, προς Κόινσκο, πρόςΣέρμενιν καί μέχρι καί προς τήν πέρα από τό Μιλέτκοβο περιοχή.
’Από τις διαβάσεις αύτές εκείνη πού όδηγει στή Γευγελή είναι ή συντομό
τερη πού μπορεί νά συνδέση τήν Άμφαξίτιδα, φυσικά στό ύψος τής Γευγε
λής, μέ τήν Άλμωπία2' εχει κατεύθυνση από άνατολάς προς δυσμάς καί
περιλαμβάνει αρχικά συνεχή ανάβαση μέ έναρξη από τήν περιοχή τοΰ Μουίν,
δυτική απόληξη τής κοιλάδας τής Γευγελής πού απλώνεται ώς τή Νεγκόρτσα, προς βορράν, τούς Εύζώνους (Ματσίκοβο), προς νότον, καί τήν Μπογδάντσα, προς άνατολάς, μέ υψόμετρο γύρω στά 50 μ.3. Ή ανάβαση τερμα
τίζεται στό οροπέδιο τής Χούμας (860 μ.)4. ’Από έκεΐ αρχίζει κατάβαση πού
κλιμακώνεται σέ δυό βαθμίδες: μια στενή κοιλάδα, πού άνοίγεται άνάμεσα
άπό Πάικο καί Τζένα (600 μ.)5, καί τόν κάμπο τής Άλμωπίας. Γιά νά φθάση
κανείς στήν πρώτη βαθμίδα πρέπει νά περάση άπό τήν Πατίτσκα. Στή θέση
του χωριού Νώτια, στό δυτικό άκρο τής κοιλάδας, έχουν έπισημανθή άρχαΐα
κτηριακά λείψανα6. Ή θέση αύτή άποτελεϊ ύποχρεωτική διάβαση, γιατί
βρίσκεται άκριβώς στήν είσοδο μιας στενωπού πού άνοίγεται άνάμεσα στό
Βόρα καί στις βορειοδυτικές προσβάσεις τοΰ Πάικου καί οδηγεί στήν Άλ
μωπία. Ή στενωπός αύτή πού περιλαμβάνει άρχικά άνάβαση (ύψ. 870 μ.)
καί επειτα κατάβαση7 εχει ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Ένώ τό έδαφος
είναι λείο καί γεώδες, υπάρχουν τεράστιοι βράχοι άπρόσμενα διασκορπι
σμένοι πάνω σέ αύτό, σά νά πετάχθηκαν έκεΐ σέ ώρα σκληρής άναμέτρησης άνάμεσα σέ φοβερούς άντιπάλους, παραταγμένους στις βουνοπλαγιές
πού τό περικλείουν, τοΰ Βόρα καί τοΰ Πάικου. Ό οδοιπόρος πού φθάνει
στό πέρασμα αυτό εχει ξαφνικά μπροστά του τήν εικόνα ένός άληθινοΰ πε

ι. Ήρόδ. VII, 123.
2. Βλ. σχεδιάγραμμα της σ. 20.
3. Βλ. Ο. Η. Er d m a n ns d ö r f f er-K. L e u c hs, Das Gebiet zwischen Vardar,
Strumica und Dojransee. «Die Kriegsschauplätze 1914-1918», 13, σ. 35 κ.έ.
4. Βλ. J. C V i j i c, ε.ά., σ. 225.
5. Τά λεγάμενα Βλαχομογλενά, βλ. G. Weigand, Vlacho-Meglen, Eine ethnogra
phisch-philologische Untersuchung, Leipzig 1892, σ. XIV’ πρβλ. J. Cvij ic, ε.ά., σ. 235,
καί βλ. εΐκ. 1.
6. Desdevises du Dezert, Géographie ancienne de la Macédoine, Paris
1862, σ. 327
7. A. Struck, ε.ά., ο. 76.
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δίου γιγαντομαχίας, πού μοιάζει νά του προαναγγέλλη τήν είσοδό του σέ
χώρα άνθρώπων-γιγάντων. Καί τού δίνεται τόσο έντονα ή εντύπωση αύτή,
πού δέν μπορεί παρά νά σκεφθή ότι ή παράδοση πού αναφέρει ότι οί Άλμωπες είχαν γενάρχη γίγαντα1 πρέπει νά γεννήθηκε άκριβώς άπό τήν παρουσία
τού πεδίου αύτού πού μοιάζει νά κράτη αμετακίνητα μέ τόν όγκο καί τό βά
ρος τους τά τεκμήρια μιας τρομακτικής σύγκρουσης γιγάντων μέ τούς
θεούς2.
Στή συνέχειά του ό δρόμος είναι φυσικό νά περνούσε άπό πόλεις καί
γενικώτερα άπό κατοικημένους τόπους. Ό N. X. Παππαδάκις πού περιηγήθηκε τήν «"Ανω Μακεδονίαν» μέ άντικειμενικό σκοπό τήν επισήμανση
αρχαιολογικών τόπων, παρατηρεί ότι σέ όκτώ περιφερικά σημεία
τής Άλμωπίας συνάντησε τούς κυριώτερους συνοικισμούς, χριστιανικούς
καί αρχαιότερους, άλλα πιστεύει ότι θά ύπήρχαν εγκαταστάσεις καί
στό μέσο τής πεδιάδος3. Ωστόσο ή έπισήμανση αρχαιολογικών τόπων
στήν περιφέρεια καί όχι στό κέντρο τής Άλμωπίας φαίνεται ότι δέν είναι
γεγονός τυχαίο. Σέ αύτή τουλάχιστο τή σκέψη μας οδηγεί μία παράδοση
των κατοίκων τού χωριού Πρόμαχοι (Μπάχοβο), πού βρίσκεται στή βορειο
δυτική άκρη τής Άλμωπίας. Σύμφωνα μέ αύτή, «κάποτε ό κάμπος τής Άλ
μωπίας ήταν μια μεγάλη λίμνη. Στήν πλαγιά τού βουνού πού υψώνεται κατακόρυφα πάνω άπό τούς Προμάχους ύπήρχαν στερεωμένοι πάνω σέ τερά
στιους βράχους μεγάλοι σιδερένιοι κρίκοι, άπ’ όπου οί άνθρωποι έδεναν
τίς βάρκες τους. Κάποτε όμως τά νερά βρήκαν διέξοδο προς τήν θάλασσα καί
έτσι ή λίμνη ξεράθηκε». Οί εποχές διαδέχονται ή μία τήν άλλη, άλλά οί
κατοικημένοι τόποι συνήθως δέν έγκαταλείπονται καί μόνο κάπου-κάπου
μετατοπίζονται σέ κοντινή άπόσταση. ’Έτσι κοντά σέ κάθε τοποθεσία
«Κάστρο» ή «Παλαιόκαστρο» υπάρχει συνήθως κάποιο χωριό. Γι’ αύτό
καί ή περιφερική διάταξη τών πόλεων τής Άλμωπίας πού διαπίστωσε ό
Παππαδάκις, φαίνεται ότι είναι κληρονομημένη άπό τό μακρινό παρελθόν.
Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι θά ιδρύθηκαν καί νέοι οικισμοί στό μέσο τού
εύφορου κάμπου, άλλά αύτοί θά πρέπη νά είναι πολύ νεώτεροι. Οί παλαιοί,
τών Μακεδόνων, θά πρέπη νά βρίσκωνται έκεΐ πού ήσαν οί πιό παλαιοί,
τών Άλμώπων. Ή περιφερική διάταξη τών άρχαιολογικών τόπων έρχεται
νά έπαληθεύση τήν παράδοση τών Προμάχων, πού εισχωρεί στό πιό μεγάλο
βάθος τής ιστορίας τού τμήματος αύτού τής μακεδονικής γής καί άποκαλύ1. Σ τ ε φ. Β υ ζ., λ. Άλμωψ. Βλ. T ü m ρ e 1, R. E. I (1894), 1590, I κ.έ.
2. Ό X. Γ. Άνδρεάδης, Άλμωπες καί Άλμωπία. Άνάτυπον άπό τό περιοδικό
«Πλάτων», 16 (1964), 31/32, σ. 317, δίνει στό μύθο περί Άλμωπος-γίγαντος τήν έτυμολογική
έρμηνεία: Άλμωψ ( = άλμα + ώψ) «άνεπτυγμένος κατά τό πρόσωπον, κατά τήν οψιν».
3. N. X. Π α π π α δ ά κ ι, Έκ τής Άνω Μακεδονίας. «Άθηνά» 254, (1914), σ. 460.
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πτει ότι κατάλοιπα αρχαίων μακεδονικών εγκαταστάσεων θά πρέπη νά
υπάρχουν στις βατές πλαγιές των όρέων πού τήν περιβάλλουν.
Όστρακα καί άλλα τεκμήρια του 5ου π.Χ. αι. έπισήμανε ό Παππαδάκις
πίσω άπό τά χωριά Πρόδρομος καί 'Υδρόμυλος (Νόβο-Σέλο), πάνω σέ γεώ
δες πρόβουνο1. Γι’αυτό είναι πιθανό ό δρόμος πού αναζητούμε, μετά τήν
έξοδό του άπό τό πεδίο τού "Αλμωπος—αν επιτρέπεται ό χαρακτηρισμός—νά
στρεφόταν προς νότον καί νά περνούσε άπό τόν άρχαιολογικόν αύτόν τόπο
πού βρίσκεται στή δυτική πλαγιά τού βόρειου Πάικου- τή συνέχειά του θά
πρέπη νά άναζητήσουμε στά δυτικά αντερείσματα τού κυρίως Πάικου, ανά
μεσα Μετερίζι καί Μογλενίτσα, ως τό σημεφ τής συνάντησής του μέ τή
μεγάλη άρτηρία πού αργότερα έμελλε νά όνομασθή Έγνατία, κάπου ανά
μεσα στήν Κύρρο καί τόν ποταμό Ροιδία. Στή διάβαση αυτή διά μέσου των
δυτικών άντερεισμάτων τού Πάικου τά όστρακα τού 'Υδρομύλου δέν μπο
ρούν νά είναι τά μοναδικά. Μελλοντική έπισήμανση καί άλλων θά βοηθήση στήν έπισήμανση μέ άκρίβεια καί τής διάβασης πού άναζητοΰμε.
Άπό τήν κοιλάδα τής Γευγελής είναι δυνατή ή μετάβαση στήν Άλμωπία καί τήν Βοττιαία καί διά μέσου τού βόρειου Πάικου. Στις νοτιοανατολι
κές προσβάσεις τού υψώματος 1096 καί σέ επαφή μέ τό χωριό Σκρά (Λούμνιτσα, ύψ. 560 μ.)2, προς τή νότια πλευρά του, βρίσκεται ή πεδινή τοπο
θεσία Βρουμλία. Ή τοποθεσία αυτή αποτελεί τό κέντρο στό όποιο συναν
τιούνται δρόμοι πού οδηγούν προς όλες τις κατευθύνσεις: προς Μουίν, προς
Γευγελή, βορειοανατολικά, προς Χαμηλό (Άλτσίανη), προς Φανό (Μαϊαντά)
Πλαγιά (Καρα-Σινάν)3, άνατολικά, προς Κάρπη (Τσερναρέκα)4-Γουμένιτσα,
νοτιοανατολικά, προς Μεγάλα Λειβάδια (1254 μ.)5, νοτιοδυτικά, προς ’Αρ
χάγγελο (Όσανη, 800 μ.)6, δυτικά, καί άπό εκεί προς Υδρόμυλο καί Πρό
δρομο (240 μ.), νοτιοδυτικά. Τμήμα τής τοποθεσίας Βρουμλία λέγεται
Κ ρ ο ύ τ σ ι (βλαχ.), δηλ. Σταυρός, διότι σέ αυτό διασταυρώνονται όλοι οί
δρόμοι, καί τό παρακείμενο νεκροταφείο τού χωριού Σκρά λέγεται καί αυτό
Κρούτσι άπό τό όνομα τής διασταύρωσης7. Ή τοποθεσία Βρουμλία είναι
1. N. X. Π α π π α δ ά κι, ε.ά., σ. 459.
2. A. Struck, ε.ά., σ. 77
3. Τά χωριά Χαμηλό, Φανός καί Πλαγιά στά χρόνια της τουρκοκρατίας ήσαν οικισμοί
Κονιάρων καί άπήρτιζαν μαζί «τόν λεγόμενον Μαϊαντάν»· βλ. Δ. Π., Έκθεσις της κατά
τήν έπαρχίαν Βοδενων διανοητικής άναπτύξεως, Κωνσταντινούπολή 1874, σ. 39, 47.
4. Βλαχόφωνο χωριό, πού βρίσκεται στά νοτιοανατολικά αντερείσματα τοϋ υψώμα
τος Γκαντάτς. βλ. G. W e i g a n d, ε.ά., σ. XXVIII.
5. A. Struck, ε.ά., σ. 80. Ό δρόμος αυτός παρουσιάζει σημαντικήν ανάβαση.
6. Βλ. Μ. Γ. Παπαγεωργίου, Τό χωριό «Χώστιανες» τού θέματος Μογλενών.
«Μακεδονικά», 9(1969), σ. 48-63.
7. Βλ. είκ. 2. Διακρίνονται καθαρά ό δρόμος προς τόν Φανό (Μαϊαντά) καί τό παρακεί
μενο νεκροταφείο «Κρούτσι».
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φυσικό να ήταν σταυροδρόμι σέ όλες τις εποχές, διότι αποτελεί ένα κεντρικό
αναπαυτήριο, προς τό όποιο μπορούν να συγκλίνουν ή άπό τό όποιο να ξε
κινούν δρόμοι προς όλες τις κατευθύνσεις, διότι προς όλες τις κατευθύνσεις
είναι δυνατή ή χάραξη δρόμων. Βέβαια ή βατότητα αύτή δεν επιτρέπει νά
προσδιορισθή μέ ακρίβεια άπό που μπορεί νά περνούσε ό δρόμος πού οδη
γούσε άπό τήν Άμφαξίτιδα στήν Άλμωπία ή τήν Βοττιαία, για ενα πράγμα
μόνο μπορεί νά υπάρχη βεβαιότητα: ότι ό δρόμος θά περνούσε άπό τή
Βρουμλία, όχι μόνο γιατί υπάρχει εκεί σήμερα ή διασταύρωση Κ ρ ο ύ τ σ ι,
άλλά καί γιατί ενα πλήθος άπό όστρακα, τόσο στήν ίδια τή Βρουμλία όσο
καί στις παρακείμενες τοποθεσίες Στούρ, Καστανιές, Τσερέσου - Ζάρα,

Ιίίκ. 2. Ή τοποθεσία Κρούτσι.

Μπουμπίν, Γκραμός, Μπαρόκα, Μόρτζινι κ.ο.κ., δείχνουν ότι πρέπει νά
υπήρχε εκεί οδικό δίκτυο πού θά εξυπηρετούσε τόν πυκνοκατοικημένο
αυτό τόπο. Δε μπορούμε νά γνωρίζουμε άν στα χρόνια τού Άμύντα Α' υπήρ
χαν τόσοι οικισμοί, όσοι μαρτυροϋνται άπό τά όστρακα, εφόσον ή άρχαιολογική ερευνά ποτέ δεν εφθασε ώς έκεΐ. 'Ωστόσο ό άρχαιολογικός τόπος
μέ τήν προελληνική ονομασία Στούρ πού έπισήμανε ό G. Weigand1, θά
πρέπη νά είχε κατοικηθή πριν άνεβοΰν στό Πάικο οί Μακεδόνες. ’Αξιο
σημείωτο είναι ότι οί τοποθεσίες πού φέρουν εκδηλα χνάρια άνθρώπινης
ζωής βρίσκονται πάντα δίπλα σέ σημερινούς δρόμους. Σέ μια άπό αυτές, τό
Μπουμπίν, στα νότια τής Βρουμλίας, υπήρχε κάποιο κτίσμα πού περιελάμβανε έξη διαδρόμους μέ μήκος γύρω στα 30 καί πλάτος γύρω στα 5 μέτρα
καί μέ κατεύθυνση άπό βορρά προς νότο. Τρία μικρά δωμάτια βρίσκονταν
στή νότια πλευρά τού κτίσματος2. Ή παράλληλη διάταξη των διαδρόμων
1. G. Weigand, 6.ά., σ. ΧΧΙ-ΧΧ1Ι.
2. Τήν περιγραφή τού κτίσματος πήρα έπί τόπου άπό τόν ιδιοκτήτη τής περιοχής
Δ. Καρδουλάμη, κάτοικο Σκρα. Μέ διαβεβαίωσε ότι βρήκε θεμέλια βάθους 1,50 μ. επτά
παράλληλων τοίχων πού είχαν κατεύθυνση άπό βορρά προς νότο. Άπό αύτά μόνο τό θε
μέλιο τού ακρινού δυτικού τοίχου βρίσκεται ακόμη άνέπαφο κάτω άπό τή γή. Τά άλλα
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καί οί διαστάσεις τους μαρτυρούν ότι μέ κάθε πιθανότητα πρόκειται για
σταθμό διατροφής ζώων — ιπποφορβείο ή κάτι τέτοιο. Ένα σιδερένιο αντι
κείμενο διασωσμένο άκέραιο, πού βρέθηκε μέσα στον τέταρτο διάδρομο,
υπολογίζοντας άπό τήν άνατολική πλευρά του κτίσματος, ήταν ίσως ή σφρα
γίδα μέ τήν οποία σφραγίζονταν τά ζώα1. Ή τοποθεσία Μπουμπίν βρίσκεται
στό μέσο του νοητού άξονα πού διέρχεται άπό αυτή καί διατρέχει τό βόρειο
Πάικο άπό τήν άνατολική εως τή δυτική του άκρη. Νά υπήρχε κάποτε έκεΐ
κάποιο χάνι καί μαζί σταθμός άλλαγής ζώων; ’Ίσως δώση κάποτε τήν άπάν-

ΕΙκ. 3. Σιδερένιο Αντικείμενο άπό την τοποθεσία Μπουμπίν.

τηση ή αρχαιολογική ερευνά. Εκείνο πού πρέπει νά τονισθή έδώ είναι ότι,
αν άποδειχθή ότι ύπήρχε πραγματικά εκεί σταθμός άλλαγής ζώων, σε όποια
εποχή καί αν ανήκε, άποκτά ιδιαίτερη σημασία άναφορικά μέ τό εξεταζό
μενο θέμα.
Ή βατότητα του βόρειου Πάικου εξασφαλίζει τήν διά μέσου αύτοϋ
σύνδεση τής Άμφαξίτιδος τόσο μέ τήν Άλμωπία, όσο καί μέ τή Βοττιαία.
Ή διάβαση τής Χούμας άποτελει τό συντομώτερο δρόμο πού συνδέει τήν
Άμφαξίτιδα μέ τήν Άλμωπία, ενώ ή διάβαση τής Βρουμλίας εξασφαλίζει
τήν επικοινωνία καί μέ τήν Άλμωπία διά μέσου τοϋ Ύδρομύλου, άλλά καί
μέ τή Βοττιαία απ’ εύθείας διά μέσου διαβάσεων πού θά μπορούσαν νά
τά κατέστρεψε για νά μπορέση νά καλλιεργήση τόν τόπο. Μέρος τοϋ οικοδομικού ολικού,
πέτρες καί κεραμίδια, χρησιμοποίησε για νά κτίση ενα μανδρί, πού βρίσκεται σήμερα έκεΐ.
1. Βλ. είκ. 3. Τά τρία δόντια του αντικειμένου, πού θά πυρώνονταν στή φωτιά, είναι
πιθανώς τά γράμματα Γ καί Π συνεχόμενα. Στήν υπόθεση αυτή μέ όδήγησε ή πληροφορία
τοϋ ιδιοκτήτη τοϋ κτήματος ότι ενα μεγάλο όξυπύθμενο πυθάρι πού χώρεσε 32 τενεκέδες
βρώμη καί πού έβγαλε άπό τή γη σέ απόσταση 30 περίπου μέτρων άπό τήν άνατολική
πλευρά τοϋ κτίσματος, είχε χαραγμένα τά γράμματα Γ Π. Κάποια σχέση άνάμεσα στά
γράμματα αύτά καί τά τρία συνεχόμενα δόντια τοϋ άντικειμένου είναι πολύ πιθανή.
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συναντούν το δρόμο του Ύδρομύλου προς τή Βοττιαίασέ νοτιώτερα σημεία'
οί διαβάσεις αυτές θά άφηναν δεξιά τήν Άλμωπία καί δε θά έγκατέλειπαν
τά δυτικά άντερείσματα του κυρίως Πάικου, ώσπου έφθαναν στή μεταξύ
Ροιδία καί Κύρρου περιοχή τής Βοττιαίας.
Στήν αναζήτηση τής «συντόμου ές τήν Μακεδονίην έκ Πρασιάδος»
διά μέσου του Δυσώρου παίρνει ιδιαίτερη σημασία τό γεγονός ότι τό βόρειο
Πάικο, πού άνταποκρίνεται στήν ιδιότητα τής βατότητας τού Δυσώρου, είναι
συγχρόνως καί μεταλλοφόρος ζώνη. Ήδη έχουμε μιλήσει για τήν έξαγωγή
καί έπεξεργασία μεταλλευμάτων σιδήρου στήν περιοχή τού ’Αρχαγγέλου
κατά τον 11ον αιώνα μ.ΧΑ ’Αλλά καί σέ ολόκληρη τήν περιοχή πού έκτείνεται άνάμεσα άπό Φ«νό (Μαϊαντά) καί Νώτια έχουν βρεθή «σιδηρούχα ορυ
κτά: αίματίτης, μαγνητίτης (φυσικός μαγνήτης), λειμωνίτης, ώχρα σιδήρου,
όλίγιστον (άπαντα όξείδια σιδήρου)»12. 3 Είναι γνωστό ότι στήν περιοχή
Γουμένιτσας καί Κρίβας, στό νοτιοανατολικό Πάικο, γίνονταν έκμεταλλεύσεις γαληνίτου πριν άπό τούς βαλκανικούς πολέμους. Βρέθηκαν έκεϊ φλέ
βες «γαληνίτου πάχους άπό όλίγων έκατοστομέτρων μέχρι δύο σχεδόν μέ
τρων εντός κρυσταλλοπαγών σχιστόλιθων διασταυρουμένων μετά άσβεστολιθικών πετρωμάτων»8. Άπό λείψανα μεταλλευτικών έγκαταστάσεων καθώς
καί άπό ορισμένα τοπωνύμια άποδεικνύεται ότι ό μεταλλευτικός αυτός πλού
τος των περιοχών αυτών δεν έμεινε άνεκμετάλλευτος. Κατά μήκος τής δε
ξιάς όχθης τού ρέματος Κοτζά-Ντερέ (τουρκ. Μεγάλο-Ρέμα) πού πηγάζει
άπό τήν τοποθεσία Οϋρμα-Λούπουλουϊ (βλαχ. Πέλμα τού Λύκου), προς νό
τον τού Σκόρκα ντί Λέγκαν4, καί χύνεται στον ’Αξιό μέ κατεύθυνση άπό βο
ρειοδυτικά προς νοτιοανατολικά βρίσκονται οί τόποι μέ τις τοπωνυμίες:
Μαντένου (τουρκ. = Μεταλλείο), Π έ σ τ ι ρ ι (βλαχ. = Σπηλιά, Στοά),
στήν περιοχή Γρίπας, μέ κατάλοιπα αρχαίων έγκαταστάσεων εξαγωγής,
κατά τήν παράδοση, χρυσού, καί Μεταλλείο στήν περιοχή Μαύρο
Νερό, όπου βρίσκεται τό μεταλλείο μολυβδενίου5, στήν άριστερή όχθη τού
Κοτζά-Ντερέ, πού λειτούργησε καί κατά τά χρόνια τής γερμανικής κατοχής
(1941-44). Οί τοποθεσίες αύτές ανήκουν στήν περιοχή Γκαντάτς6. *Στήν άρι1. Μ. Παπαγεωργίου, 6.ά., σ. 52
2. Γ. Χατζηκυριακοϋ, Δύο μελέται φυσιογνωστικαί τής Μακεδονίας. Α' Γεω
λογική καί πετρογραφική σύστασις τής Μακεδονίας. Β' Ό Μεταλλευτικός αυτής πλού
τος καί οί γαιάνθρακες αύτής, 1929, σ. 20.
3. Γ. ΧατζηκυριακοΟ, ε.ά., σ. 24.
4. Πρβλ. ύποσημ. 35.
5. Γ. Χατζηκυριακοϋ, ε.ά., χάρτην, 8ΜΒ.
6. Διεξοδική πάνω στό θέμα τών μεταλλικών εκμεταλλεύσεων τής περιοχής Γκαντάτς
θά πρέπη νά είναι ή μελέτη τού D. F a u c h e r, En Macédoine. Le Gandac. «Annal, de
Géographie», XXVIII, 15 Novembre 1919, σ. 471-475, πού δυστυχώς δέν είχα τήν ευκαιρία
νά δώ.
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στερή όχθη του ίδιου ρέματος έκτείνεται ή περιοχή Μ α ϊ α ν τ à (τουρκ.
Μεταλλείο), όπου ό Cvijic έπισήμανε κατάλοιπα αρχαίων μεταλλικών εκ
μεταλλεύσεων1. Στην περιοχή αύτή υπάρχουν τά χωριά Φανός, Πλαγιά καί
Χαμηλό, ακριβώς στις θέσεις των έγκαταστάσεων των Κονιάρων στα χρό
νια τής τουρκοκρατίας: Μαϊαντά, Καρα-Σινάν καί Άλτσάκ, πού αποτελού
σαν μαζί τόν Μαϊαντά2. Είναι πολύ πιθανό ή έγκατάσταση Κονιάρων στό
Πάικο νά οφείλεται στήν παρουσία μεταλλευτικού πλούτου σέ αύτό καί ίσως
δεν είναι άσχετο τό γεγονός ότι τού ρέματος Κοτζά-Ντερέ, πού κατά τις
διαβεβαιώσεις των κατοίκων τού Σκρά καί άλλων χωριών τού Πάικου είναι
χρυσοφόρο, διασώθηκε μόνο ή τουρκική ονομασία καί έμεινε έτσι άγνωστη
ή παλαιά, πού θά ήταν μέ πολλή πιθανότητα βλαχική, άν κρίνουμε άπό τό
πλήθος των βλαχικών τοπωνυμίων πού ύπάρχουν στήν περιοχή αύτή. Μιά
άκόμη βλαχική ονομασία, Πρί-Πέστιρι (Πάνω άπό τήν Σπηλιά, τήν Στοά),
πού ανήκει στό μαχαλά τού χωριού Σκρά, όπου σήμερα βρίσκεται ή εκκλη
σία, προέρχεται πιθανώς άπό στοά μεταλλείου- επίσης κάτοικος τού Σκρά,
ό Μ. Μανώλης, γνωρίζει άπό παράδοση ότι κάτω άπό τό σπίτι του περνάει
στοά. Τέλος προσωπικά γνωρίζω άπό παράδοση (ή καταγωγή μου άπό πα
τέρα είναι άπό τό Σκρά), ότι στήν περιφέρεια τής Χούμας είχαν έπισημανθή
κατά τήν περίοδο τού α' παγκοσμίου πολέμου λείψανα αρχαίων μεταλλικών
έκμεταλλεύσεων. Ή παρουσία ορυκτών σιδήρου σέ ολόκληρο τό βόρειο
Πάικο, καθώς καί οί τοπωνυμίες καί τά κατάλοιπα μεταλλευτικών έγκατα
στάσεων σέ όλη του τήν έκταση όχι μόνο δέν άντιβαίνουν, αλλά απεναν
τίας προσαρμόζονται άριστα στήν έκφραση τού Ηροδότου «μέταλλον Δύσωρον ούρος», πού υποδηλώνει παρουσία μεταλλευτικών εγκαταστάσεων
σέ όλο τό μήκος τής ορεινής διάβασης πού ακολούθησαν οί πρέσβεις.
Ή άνταπόκριση τού Πάικου στά χαρακτηριστικά τής βατότητας καί
τής μεταλλοφορίας τού Δυσώρου μάς έπιτρέπει νά προχωρήσουμε στήν
αναζήτηση τής Πρασιάδος. ’Ανατολικά τού Γκαντάτς καί πέρα άπό τήν
άνατολική όχθη τού ’Αξιού, υπήρχαν οί λίμνες Άρτζάν καί Άματόβου,
πού σήμερα έχουν σχεδόν άποξηρανθή3. Οί λίμνες αυτές είναι οί μόνες
πού δέν ταυτίσθηκαν ποτέ μέ τήν Πρασιάδα, αν καί βρίσκονται στό μεταξύ
’Αξιού καί Στρυμόνος μακεδονικό χώρο. Άπό αυτές ή νοτιώτερη, τού Άματόβου, ήταν έλώδης, ένώ ή άλλη είχε αμμώδη πυθμένα. ’Επειδή όμως ή με
1. J. Cvijic, έ.ά., σ. 243.
2. Πρβλ. ύποσημ. 49.
3. Οί λίμνες αυτές έπικοινωνοϋσαν μεταξύ τους σέ περιόδους βροχών καί έτροφοδοτοϋντο άπό τά έκχειλίσματα τής λίμνης τής Δοϊράνης. Ή στάθμη τών ύδάτων τής λί
μνης Άρτζάν κυμαινόταν άπό 23 έως 26 μέτρα καί τού Άματόβου άπό 22 έως 25. Τό κα
λοκαίρι ή στάθμη ήταν χαμηλότερη άπό τού Άξιου. Οί όχθες τους ήσαν έλώδεις- βλ.
X ρ. Ν ά λ τ σ α, Ή βόρειος Ελλάς καί αί όμοροι αυτής χώραι (πολυγραφημένο), σ. 3.
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τάβαση άπό τήν περιοχή τής λίμνης αυτής στή Βοττιαία είναι δυνατή καί
σύντομη άπό το «παρά θάλασσαν στεινόν χωρίον» καί κανείς λόγος δεν
υποχρεώνει σέ άνάβαση στο Γκαντάτς, αποκλείεται νά είναι αυτή ή Πρα
σιάς. Έξ άλλου δέν είναι δυνατό νά άναζητήσουμε τον Όρβηλο κοντά
στή λίμνη αυτή.
Είναι φανερό ότι ή Πρασιάς πρέπει νά άναζητηθή σέ βορειότερες
περιοχές. 'Όπως είναι γνωστό, ό Μεγάβαζος στήν σύγκρουσή του μέ τούς
Σιριοπαίονας, τούς Παιόπλας καί «τούς μέχρι τής Πρασιάδος» άκολούθησε
τήν «άνω οδόν», (Ήροδ. V, 15). Εφόσον δέν υπάρχει λίμνη ανατολικά τοϋ
Στρυμόνος κατά τόν μέσον ροϋν του, ή πορεία τοϋ Μεγαβάζου όπωσδήποτε περιέλαβε διάβαση τοϋ Στρυμόνος, τουλάχιστο καθόσον αφορά στήν
σύγκρουση μέτούς «μέχρι τής Πρασιάδος», καί μάλιστα βορείως τής λίμνης
τοϋ Άχινοϋ, διότι στή νότια πλευρά της θά όδηγοΰσε ή «κάτω όδός», πού
εξυπακούεται. Επομένως ό Μεγάβαζος κατευθύνθηκε προς τις λίμνες Μπουτκόβου καί Δοϊράνης. Ωστόσο δέν μπορούμε νά γνωρίζουμε άν σταμάτησε
στήν πρώτη ή προχώρησε ώς τήν δεύτερη γιά νά συναντήση «τούς μέχρι
τής Πρασιάδος». Ίο μόνο πού μπορούμε νά γνωρίζουμε είναι ότι μία άπό
τις λίμνες αυτές πρέπει νά είναι ή Πρασιάς καί φυσικά εκείνη πού μέ τρόπο
πιό ικανοποιητικό άνταποκρίνεται στά τρία στοιχεία πού παραδίδονται γι’
αυτήν άπό τόν Ηρόδοτο: τής καταλληλότητας γιά λιμναίες οικήσεις, τής
γειτονίας μέ τό όρος Όρβηλος καί τοϋ συντόμου τής όδοΰ εως τήν Μακε
δονία τοϋ Άμύντα Α'.
Ήδη ό Μ. Χρυσοχόου έτόνισε Ιδιαίτερα τήν καταλληλότητα τής
λίμνης τής Δοϊράνης γιά λιμναίες εγκαταστάσεις καί τήν ταύτισε μέ τήν
Πρασιάδα επικαλούμενος καί τό πρασινίζον χρώμα της1. Πραγματικά ή
λίμνη αυτή, συγκρινόμενη μέ τοϋ Μπουτκόβου2, βρίσκεται σέ πλεονεκτικώτερη θέση άπό τήν άποψη αυτή.
’Αναφορικά μέ τό δεύτερο δεδομένο, σύμφωνα μέ όσα εκθέσαμε παρα
πάνω, ή Πρασιάς είναι εκείνη πού θά όδηγήση στον Όρβηλο τοϋ Ηροδό
του καί όχι ό Όρβηλος στήν Πρασιάδα. Στήν περίπτωση αυτή τόσο ή λί
μνη τής Δοϊράνης, όσο καί τοϋ Μπουτκόβου όδηγοϋν στό Μπέλες, τή Βαλαθίστα των βυζαντινών χρόνων3 πού άπό μερίδα ερευνητών ταυτίζεται
1. Μ. Θ. Χρυσοχόου, 'έ.ά., σ. 27 κ.έ. Ωστόσο τό ίδιο αύτό στοιχείο τοϋ χρώ
ματος προβάλλει ό D. Detschew, ε.ά., σ. 377-8, γιά νά υποστήριξή τήν ταύτιση τής
Πρασιάδος μέ τή λίμνη τοϋ Άχινοϋ.
2. L. R e y, Observations sur les premiers habitats de la Macédoine recueillies par le
Service Archéologique de Γ Armée d’Orient 1916-1919 (Region de Salonique), Paris 1921,
σ. 2.
3. Κεδρ. II, 458, 4
2
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μέ τήν Κερκίνη1. Ίο όρος αυτό υψώνεται βορείως καί των δύο λιμνών καί
καλύπτεται άπό πυκνά δάση2, πράγμα πού καθιστά πιθανή τήν υπόθεση νά
είναι εκείνο, άπό τό όποιο οί κάτοικοι τής Πρασιάδος προμηθεύονταν ξυ
λεία γιά τήν ύποστήλωση των οικιών τους μέσα στή λίμνη.
Τό όρεινό συγκρότημα Όρβηλος τοποθετείται τόσο στό χώρο τής Μα
κεδονίας3, όσο καί στό χώρο τής Θράκης4. ’Έτσι μπορεί νά ύποτεθή ότι όχι
μόνο αποτελούσε τό έπικρατέστερο όριο άνάμεσα σέ αυτές τις δύο μεγάλες
γεωγραφικές ένότητες5, άλλά καί σημείωνε τήν παρουσία του καί στις δύο.
Έάν όμως έτσι είχαν τα πράγματα, τότε ή μεγάλη τομή τού έδάφους πού
διαρρέεται άπό τό Στρυμόνα έμφανίζεται σάν στερημένη άπό κάθε διαχωριστική σημασία, πράγμα πού δέ συνέβαινε μέ τήν παράλληλη περίπου
τομή πού διαρρέεται άπό τό Νέστο, αναμφισβήτητο δυτικό όριο τής Ρο
δόπης. Άπό τήν άλλη όμως μεριά, τό παραδιδόμενο άπό τό Στράβωνα,
VII, 36, παράγωγο τού όρώνυμου Όρβηλος «Παρορβηλία» είναι φανερό
ότι εκτοπίζει τόν Όρβηλο άνατολικά τού Στρυμόνος, εφόσον ή έπονομαζόμενη μέ τό παράγωγο αύτό χώρα, πού αναμφισβήτητα εκτείνεται δυτικά
τού ίδιου ποταμού, δεν είναι δυνατό νά περιλαμβάνη καί τόν Όρβηλο.
’Αντίθετα τό παράγωγο «Όρβηλία», πού ανήκει στήν ίδια χώρα6, προϋ
ποθέτει τήν παρουσία τού όρους Όρβηλος μέσα σέ αύτή. Νομίζουμε ότι
ή μόνη έξήγηση πού μπορεί νά δοθή στό πρόβλημα αύτό είναι τής μεταφο
ράς τού όρώνυμου άπό τά άνατολικά τού Στρυμόνος στά δυτικά, ώς έξής:
Άπό τήν έκφραση τού Στράβωνα, VII, 36, «τόν αυλώνα (τής Παρορβηλίας)
τόν άπό Είδομένης» συνάγεται ότι ή Παρορβηλία είχε περισσότερους άπό
ένα αύλώνες, γιατί διαφορετικά ό προσδιορισμός «τόν άπό Είδομένης» θά
ήταν περιττός. Πραγματικά δυτικά τού Στρυμόνος καί βορείως τής Βισαλτίας διακρίνουμε τρεις αύλώνες: τού ’Αξιού, μεταξύ Μαριάνσκα καί Πλάους,
τού Στρούμιτσα (Μικρού Στρυμόνος), βορείως τού Μπέλες, καί τής Δοϊρά
1. Θουκ. II, 98. Βλ. σχετικά Oberhummer, R.E.XI1 (1921), 309, 9 κ.έ. Ωστόσο
άν πραγματικά κατοικούσαν έκεΐ οί Όρρέσκιοι, των όποιων ή έπωνυμία κατά τόν J. Ν.
S V ο r ο η ο s, 6. ά., σ. 52 κ.έ. (πρβλ. καί χάρτη του), δείχνει ότι ήσαν όρεσίβιοι, μέ ενα τέ
τοιο ένδεχόμενο δέν συμβιβάζεται ή πληροφορία του Θουκυδίδη, αυτόθι, ότι ή Κερκίνη
ήταν «έρημον όρος».
2. Γ. Χ·ατζηκυριακοδ, Σκέψεις καί έντυπώσεις έκ περιοδείας άνά τήν Μακε
δονίαν (1905-1906), ΙΜΧΑ 58, β' εκδ., Θεσσαλονίκη 1962, σ. 65, 67. Πρβλ. Μ. Θ. X ρ υσοχόου, έ.ά., σ. 25.
3. Plin. Ν.Η., IV, 35.
4. Pomp. Mel., II, 17.
5. Στράβ. VII, 10, Πτολ. Ill, 9, 1.
6. Βλ. ότι ή Γαρησκός άναφέρεται καί ώς πόλη τής Όρβηλίας, Πτολ., III, 12,22, καί
ώς πόλη τής Παρορβηλίας, Στράβ., VII, 36.
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νης-Μπουτκόβου, νοτίως τοϋ Μπέλες1. Άπό αυτούς οί δύο τελευταίοι παράκεινται τοϋ αύλωνος τοϋ Στρυμόνος. Ό αύλών αύτός είναι ένδεχόμενο στο
τμήμα του πού εκτείνεται βορείως τής Βισαλτίας νά έφερε τό όνομα Όρβηλία, έφόσον βρίσκεται σέ επαφή μέ τά δυτικά άντερείσματα τοϋ Όρβήλου (τοϋ
Άρριανοϋ). Στήν περίπτωση αύτή ένας άπό τούς παρακείμενους αύλώνες
μποροΰσε νά όνομασθή Παρορβηλία καί ή Παρορβηλία αύτή μέ τήν πάροδο
τοϋ χρόνου νά δημιουργήση ένα νέον Όρβηλο, τό Μπέλες, πού έκτείνεται
παράλληλα καί άνάμεσα στούς δύο αύλωνες, Στρούμιτσα καί ΔοϊράνηςΜπουτκόβου. Έν συνεχεία ή παρουσία Όρβήλου δυτικά τοϋ Στρυμόνος
μποροΰσε νά προκαλέση έπέκταση τής Όρβηλίας προς δυσμάς μέ άποτέλεσμα νά ονομάζεται Παρορβηλία καί Όρβηλία ολόκληρη ή περιοχή άπό
τό Στρυμόνα ως τόν ’Αξιό. Τό Μπέλες δέν είναι δυνατό νά θεωρηθή ότι
ανήκει στις μεσημβρινές δειράδες τοϋ Όρβήλου, όπως ύποστηρίχθηκε2,
γιατί δέν είναι δυνατό νά άγνοηθή ό αύλών τοϋ Στρυμόνος πού εκτείνεται
βορείως τής Ήρακλείας, δηλ. ό «Κίμπα Λόγγος» των βυζαντινών χρόνων3.
Έφόσον όμως τά χωρία τοϋ Ηροδότου V, 16 καί V, 17 όδηγοΰν στό Μπέλες,
νομίζουμε ότι ή λύση τής μεταφοράς τοϋ όρώνυμου Όρβηλος μέ τόν τρόπο
πού δείξαμε παραπάνω είναι ή μόνη πού απομένει.
Κάτω άπό τίς προϋποθέσεις αύτές, τόσο ή λίμνη τοϋ Μπουτκόβου,όσο
καί τής Δοϊράνης βρίσκονται «παρά σφυράν Όρβηλοΐο»4. Γι’ αύτό άπό τήν
άποψη τής γειτονίας μέ τόν Όρβηλο δέν είναι δυνατό νά προτιμηθή ή μιά
σέ βάρος τής άλλης. Τό τρίτο όμως στοιχείο, «τής συντόμου ές τήν Μακε
δονίην», συνηγορεί άποφασιστικά γιά τήν ταύτιση μέ τήν Πρασιάδα τής
λίμνης τής Δοϊράνης, γιατί ή λίμνη αύτή βρίσκεται άκριβώς βορειοανατο
λικά τής προέκτασης των ορεινών διαβάσεων τής Χούμας καί τής Βρουμλίας πού όδηγοΰν άπό τήν κοιλάδα τής Γευγελής προς τήν’Αλμωπία καί τήν
Βοττιαία.
"Υστερα άπό όσα εκθέσαμε παραπάνω, κλείνουμε τή μελέτη μας αύτή
1. Ύποστηρίχθηκε ώστόσο ότι ή Παρορβηλία έχει ενα αυλώνα, «τόν άπό Είδομένης»,
πού ταυτίσθηκε διαδοχικά καί μέ τούς τρεις αυλώνες· βλ. τήν σχετική βιβλιογραφία στής
F. Papazoglu, έ.ά., σ. 258. Ή ίδια αύτόθι, όποστηρίζει ότι προσεκτική μελέτη τού
χωρίου τού Στράβωνα, VII, 36, άποκαλύπτει δτι «ό αύλών ό άπό Είδομένης» έκτείνεται νο
τίως τού Μπέλες. (Μού μετάφρασε ό σερβομαθής συνάδελφος I. Παπαδριανός, τόν όποιον
άπό τήν θέση αύτή εύχαριστώ θερμά). Βλ. τήν ίδια άποψη καί στοΰ D. D e t s c h e w, ε.ά.,
σ. 343.
2. Μ. Θ. Χρυσοχόου, ε.ά., σ. 26.
3. Κεδρ. II, 457, 15: άπόδοση στήν έλληνική τού βλαχόθετου Campullung, βλ. Ο.
T a fr a 1 i, Thessalonique des origines au XlVe siècle, Paris 1919, σ. 167, ύποσημ. 1. Πρβλ.
Schlumberger, παρά T a fr a 1 i, ε.ά., σ. 166, ύποσημ. 6.
4. Ή ποιητική έκφραση άπό Anthol. Gr. VI, 114,5.
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μέ τή διατύπωση των τελικών συμπερασμάτων καί μερικών σκέψεων :
Δύσωρον είναι τό μέτριον όρος (Mittelgebirge) πού υψώνεται κατά
μήκος τής δυτικής όχθης του Άξιου άπό τό ύψος τής Χούντοβας ως τό
«παρά θάλασσαν στεινόν χωρίον».
Τό «μέταλλον Δύσωρον» μέ κάθε πιθανότητα παρήγε σίδηρον, έφόσον
τόσο ή διάβαση τήςΧούμας,όσο καί τής Βρουμλίας διασχίζουν σιδηροφόρο
ζώνη του Πάικου. Μεταλλευτικές έγκαταστάσεις πρέπει νά βρίσκονταν
σέ όλο τό μήκος τής διάβασης πού άκολούθησαν οί πρέσβεις.
Τό μέταλλον Δύσωρον ήταν ίσως εν ένεργεία μεταλλείο πριν άπό την
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Σχεδιάγραμμα τής περιοχής Πάικου.
1. Κρούτσι, 2. Στούρ, 3. Σκρά, 4. Χονμα, 5. Νώτια, 6. Θηριόπετρα, 7. ’ Υδρόμυλοι,
8. Παλαιόκαστρο ( Κνρρος), 9. Μεγάλα Λειβάδεια, 10. ’Αρχάγγελος, 11. Κάρπη, 12.
Γουμένιτσα, 13. Φανός, 14. Πλαγιά, 15. Χαμηλό, 16. Μουίν, 17. Γευγελή, 18. Ευζωνοι, 19. Μπογδάντσα, 20. Κόινακο. α. Μαντένου, β. Πέοτιρι, γ. Μεταλλείο.
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έπέκταση των Μακεδόνων στήν Άλμωπία. Ή έγκατάσταση Άλμώπων στο
Παγγαϊο, κατ’ έξοχήν μεταλλοφόρο περιοχή, πού τεκμαίρεται άπό τήν επι
γραφή πού βρήκε εκεί ό καθηγητής Γ. Μπακαλάκης1, είναι ίσως ενδεικτική
παλαιδς καί από παράδοση εμπειρίας των Άλμώπων σέ εργασίες μεταλ
λείου. Κάτω άπό μιά τέτοια προϋπόθεση, ή σιδηροφόρος ζώνη πού έκτείνεται
άπό τή Νώτια ως τό Φανό δέν είναι δυνατό να είχε μείνει ανεκμετάλλευτη.
Κατά τήν εποχή στήν όποια άναφέρεται τό χωρίο του Ηροδότου V, 17,
ό παραγόμενος σίδηρος μέ κάθε πιθανότητα «έφοίτα τω βασιλεΐ Άμύντμ».
Τό μακεδονικό κράτος πού περιελάμβανε ήδη τήν Άλμωπία, δέν θά ήταν
δυνατό νά εξασφαλίζη τήν κατοχή του στήν περιοχή αυτή χωρίς να έλέγχη
τις διαβάσεις προς αύτήν. Άπό τό χωρίο τού Ηροδότου διαφαίνεται ότι
πραγματικά τό Δύσωρον ήταν εν ένεργεία μεταλλείο- άπό αύτό έξυπακούεται
ότι τό μακεδονικό κράτος κατείχε τίς μεταλλευτικές εγκαταστάσεις πού
βρίσκονταν κατά μήκος τής ορεινής διάβασης πού όδηγοϋσε διά μέσου τοϋ
βόρειου Πάικου προς τήν Άλμωπία καί τή Βοττιαία.
Ή «σύντομος ές Μακεδονίην έκ Πρασιάδος» έχει κατεύθυνση άπό βο
ρειοανατολικά προς νοτιοδυτικά καί περιλαμβάνει: 1) Διάβαση άπό τή λο
φώδη έκταση ανάμεσα στή λίμνη τής Δοϊράνης καί τήν Μπογδάντσα- στό
τμήμα αυτό πρέπει νά βρίσκεται τό άργυρεΐον πού «έχεται τής λίμνης».
2) Διάβαση πεδινή άπό τόν κάμπο τής Γευγελής. 3) Διάβαση ορεινή, είτε
άπ’ τό λαιμό τής Χούμας είτε άπό τή διασταύρωση τής Βρουμλίας. Ή δεύ
τερη διάβαση έχει περισσότερες πιθανότητες νά είναι έκείνη πού άκολούθησαν οί πρέσβεις, γιατί παρακολουθεί άπό πιό κοντά τό νοητό άξονα πού
φέρνει άπό τήν Πρασιάδα προς τήν Βοττιαία, άνταποκρίνεται δηλ. περισ
σότερο στήν ιδιότητα τής συντομίας πού τεκμαίρεται καί άπό τόν άλματώδη χαρακτήρα τής αφήγησης τού Ηροδότου: «Δύσωρον ύπερβάντι είναι
έν Μακεδονίη». Τής ορεινής αυτής διάβασης μπορούμε νά αίσιοδοξοϋμε
ότι είναι ένδεχόμενο νά εύρεθοΰν λείψανα- άπό τόν Ηρόδοτο V, 12, πληροφορούμεθα ότι οί πρέσβεις του Μεγαβάζου είχαν μαζί τους «όχήματα καί
θεράποντας καί πολλήν παρασκευήν», πράγμα πού σημαίνει ότι πέρασαν άπό
άμαξιτό δρόμο καί δρόμος άμαξιτός πάνω στό μαλακό έδαφος τοϋ Πάικου δέν
είναι δυνατό νά συντηρηθή χωρίς λιθόστρωση.
Ή ταύτιση τού Δυσώρου μέ τό μέτριον όρος πού ύψώνεται κατά μήκος
τής δυτικής όχθης τού μέσου ρού τοϋ Άξιοΰ δίνει στήν έκφραση τοϋ Ηρο
δότου «Δύσωρον ύπερβάντι είναι έν Μακεδονίη» τό παρακάτω περιεχόμενο:
Μιά έγκάρσια διάβαση τοϋ Δυσώρου άπό άνατολάς προς δυσμάς ή άπό
βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά σημειώνει τήν είσοδο άπό τήν περί τήν
1. X. Γ. Ά V δ ρ ε ά δ ο υ, 6.ά., σ. 318.
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Πρασιάδα περιοχή στή Μακεδονία. Ή διάβαση αύτή χωρίζει τό όρος Δύσωρον σε δύο τμήματα, ενα προς βορράν καί ενα πρός νότον, αυτό πού άντιστοιχεϊ στο σημερινό Πάικο. Ή παρουσία τού νότιου τμήματος τοϋ Δυσώρου μέ τα έν ένεργεία μεταλλεία του μέσα στα όρια τής Μακεδονίας
δέ δημιουργεί πρόβλημα, αν σκεφθοΰμε ότι ό Ηρόδοτος, καθώς περιέγραφε
τήν πορεία των πρέσβεων άπό τήν Πρασιάδα πρός τή Μακεδονία, πρέπει
νά είχε στήν σκέψη του τήν πεδινή Μακεδονία καί μάλιστα τή Βοττιαία,
όπου βρισκόταν καί ή πρωτεύουσα Αίγαί, πού ήταν καί τό τέρμα τής πο
ρείας τους. Ή έγκάρσια αύτή διάβαση τοϋ Δυσώρου ίσως παρακολουθεί
τήν όροθετική γραμμή τής Μακεδονίας τοϋ 513 πρός τήν πλευράν αύτή.
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου

μαρία γ. παπαγεωργιοτ

RÉSUMÉ
Marie Papageorgiou, «Έστι εκ τής Πρασιάδος λίμνης σύν
τομος κάρτα ές τήν Μακεδονίην» (Ήροδ. V, 17)
L’auteur fait un examen approfondi du passage d’Hérodote V, 17 et
conclut qu’ Hérodote parle de deux mines dont l’une se trouve entre le lac
Prasias et le mont Dysoron et l’autre c’est le même mont Dysoron. En ce
qui concerne le lac du passage, elle accepte qu’il s’agit du lac de Doirane et
ajoute que Dysoron doit être la chaîne qui s’élève de long le cours d’Axios,
du Hudova jusqu’ à «τό παρά θάλασσαν στεινόν χωρίον» (d’après Hérod.
VII, 123). Elle croit que sous la règne d’Amyntas 1er la partie du sud de cette
chaîne de monts, nommée Paikon, appartenait à la Macédoine, et en ajoutant
d’autres arguments toponymiques et géologiques, conclut que la route «σύν
τομος κάρτα» passait à travers le Paikon septentrional.
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