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Τό θέμα, περί οδ πραγματευόμεθα, συνδέεται στενώς προς τό καθόλου ζήτημα 
της Έλληνικότητος της Μακεδονίας, θέμα, οπερ πολλάκις άπησχόλησεν co μόνον ημε
τέρους άλλα καΐ ξένους έρευνητάς. Γνωστόν δέ τυγχάνει δτι αϊ γνώμαι των ερευνη
τών αυτών έδιχάσθησαν, τών μέν ύποστηριζόντων δτι cl Μακεδόνες ήσαν βάρβαροι 
καί ουχί "Ελληνες, τών δέ άντικρουόντων τάς γνώμας αοτών καΐ άποδεικνυόντων δια 
πειστικών επιχειρημάτων ότι ol Μακεδόνες ανέκαθεν ήσαν καί παραμένουν "Ελληνες. 
'Επειδή δέ δια τήν άπόδειξιν μιας γνώμης επιστημονικής καί δή άφορώσης είς τήν 
εθνικότητα μιας φυλής δέον να καταφύγωμεν είς πηγός καί μαρτυρίας μή επιδεχόμε
νος διαμφισβήτησίν τίνα, ώς αϊ επί παντός είδους έπιγραφαί (λίθοι, κέραμοι, επιτύμβιοι 
στήλαι, δημόσιαι έπιγραφαί, κεχαραγμένα αγγεία κλπ.), δια τοΟτο καί οϊ έρευνηταί 
κατέφυγον εις τάς έπιγραφάς, α!τι\ες δια τών ανασκαφών ευρέθησαν έπί μακεδόνικου 
εδάφους. Δυστυχώς δμως σήμερον ή επιστήμη δέν κατέχει πολλάς έπιγραφάς μακε 
δονικάς καί οοτω τά πορίσμοτα αυτής δέν δύνανται νά είναι καί απολύτως ασφαλή. 
Κατά συνέπειαν καί τά στοιχεία, άτινα Ιχομεν εις χειράς μας δια τήν γνώσιν της 
γλώσσης τών αρχαίων Μακεδόνων, f̂  coi δια τήν μακεδόνικη ν διάλεκτον δέν εΐνα ι 

πλήρη. Τήν Ελλειψιν τών στοιχείων τούτων δια τήν μακεδονικήν διάλεκτον προ-
βαλόντες ώρισμένοι επιστήμονες, έν οίς οι Γερμανοί Κ. Ο. Müller, Fr. Blass, ό Βούλ 
γαρος Kazarow κ. ά , ύπεστήοιξαν δτι ή μακεδόνικη γλώσσα δέν είναι ελληνική καί 
άρα οί Μακεδόνες δέν ήσαν "Ελληνες. Τάς γνώμας τούτων αντέκρουσα ν μεταξύ τών 
άλλων ό Hoffmann καί κυρίως ό θεμελιωτής της έν 'Ελλάδι σπουδής τής γλωσσολο
γίας καθηγητής Γ. Χατζιδάκις, δσπς κατόρθωσε ν' άποδείξη τήν ελληνικότητα ού μό
νον τής μακεδόνικης διαλέκτου, άλλα καί τών αρχαίων Μακεδόνων. 

Πάντα τά εκτιθέμενα ανωτέρω, έφ" δσον πραγματευόμεθα περί τής 'Αλμωπίας, 
αφορούν καί είς τήν Άλμωπίαν, δεδομένου δτι αοτη άπετέλει καί αποτελεί τμήμα τής 
Μακεδονίας καί συνεπώς, τά στοιχεία, ατινα κατέχομεν δια τήν Άλμωπίαν είναι καί 
ταύτα ελλιπή. Δυστυχώς, καίτοι ή αρχαιολογία έπετέλεσε σημαντικούς άθλους δια τών 
ανασκαφών έπί πολλών ελληνικών εδαφών, έν τούτοις εις τήν περιοχήν τής Μακεδο
νίας υστερεί τά μέγιστα, καί δή είς τό τμήμα του νομού Πέλλης, περιορισθεί σα μόνον 
εις τάς άνασκαφάς, ας διεξήγαγεν έν Πέλλη ό αείμνηστος καθηγητής Γ. Οικονόμος 
καί ας σήμερον διεξάγει ή ελληνική αρχαιολογική υπηρεσία, ουδόλως άσχοληθεισα μέ 
τήν Άλμωπίαν. Έξ δσων δέ τουλάχιστον γνωρίζω, ουδείς μέχρι σήμερον "Ελλην ή ξέ
νος επιστήμων έχει άσχοληθή μέ τήν Άλμωπίαν, μίαν περιοχήν, ήτις έπί αιώνας άπε 
τέλεσε τό προπύργιον του ελληνισμού, δια τής γειτνιάσεως της μέ τά προς βορράν 
παντοδαπά βάρβαρα φυλά. 

Ή Μακεδονία κατά τήν αρχαιότητα, καί δή κατά τους χρόνους, καθ* ους ήκμαζε 
τό μακεδονικόν βασίλειον (ήδη άπό τοΟ 6ου π. Χ. αι.) μέ τά δριά της άπό του Βοΐου 
δρους μέχρι τοο Στρυμόνος άπό δυσμών προς ανατολάς καί άπό τών Τεμπών μέχρι 
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τής Πελαγονίας από νότου προς βορρδν, άπετελείτο άπό δέκα επτά επαρχίας, αίτινες 
ώς έπί το πλείστον αντιστοιχούν μέ τας σημερινάς δμωνύμως κειμένας. Αδται ήσαν at 
έξης : Ή 'Αλμωπία, ή Βισαλτία, ή Βοττιαία, ή Έλιμία, ή "Εορδαία, ή Ήδωνίς, ή 'Ημα
θία, ή Κρηστωνία, ή Λυγκηστίς, ή Μυγδονία, ή Όδομαντική ή Όρεστίς, ή Παιονία, ή 
Πελαγονία, ή Πιερία, ή Σιντική καΐ ή Χαλκιδική. Ή 'Αλμωπία, περί ής καΐ ό λόγος, 
κατελάμβανε ακριβώς τήν περιοχήν ην καΐ σήμερον κατέχει προς το βόρειον τμήμα 
του νομού Πέλλης, περιοριζόμενη μεταξύ των σημερινών ορέων Καΐμακτσαλαν καΐ 
Παΐκου άπό δυσμών προς ανατολάς καΐ του Βόρα καΐ τών υψωμάτων προς χήν "Εδεσ-
σαν άπό βορρά πρόν νότον. 'Ολόκληρος ή περιοχή αοτη, ήδη, άπό αρχαιοτάτων χρό
νων κατωκεΐτο άπό τους "Αλμωπας, διό καΐ άπεκλήθη 'Αλμωπία. ^Ησαν δέ οί "Αλμω-
πες γίγαντες οΐτινες μάλιστα Ιλαβον μέρος καΐ είς τήν γιγαντομαχίαν. Δέν γνωρί-
ζομεν πολλά περί τούτων, άτινα θα ήδύναντο να μας διαφωτίσουν είς πλείστα δσα 
ζητήματα σχετικά μέ τήν προΐστορίαν της περιοχής αυτής. Πάντως, φαίνεται δτι τάς 
τραγικάς στιγμάς, καθ' ας ήπειλείτο τό κράτος του Διός, οδτοι κατεκρημνίσθησαν άπό 
του 'Ολύμπου καΐ κατέφυγον είς τήν σημερινήν περιοχήν. 'Αρχηγός των ή το ό "Αλμωψ, 
πραγματικός γίγας μέ θεοειδή μορφήν, καθ" δσον ήτο γόνος του Ποσειδώνος καΐ της 
"Ελλης, θυγατρός του Άθάμαντος. Μέχρι σήμερον, δυστυχώς, ουδεμία έπεχειρήθη ετυ
μολογία περί τής λέξεως αυτής, ήτις είναι έλληνικωτάτη, άτιοδεικνύουσα περιτράνως 
καΐ τήν ελληνικότητα τής ακρότατης ταύτης περιοχής. 

Kai αυτός ό Γερμανός φιλόλογος Pape είς τό «Λεξικόν τών κυρίων ονομάτων», 
αναφερόμενος είς τήν λ. 'Αλμωπία, διστάζει να έκφέρη γνώμην ακριβή, αμφιβάλλων 
περί τής ετυμολογίας της. Λέγει μόνον δτι ή λ 'Αλμωπία περιέχει εντός αύιής τήν λ. 
άλμα, άλλα καΐ είς τούτο αναφερόμενος έρωτα, μή προχωρών περαιτέρω. Άνατρέχον-
τες εϊς τό «Μέγα Έχυμολογικόν» παρατηρουμεν δτι ή λέξις άλμα σημαίνει τό άλσος. 
Καί έν συνεχεία, «Λέγεται δέ καΐ ό κλάδος παρά ΑίολεΟσι. Γίνεται παρά τό άλδω, τό 
αυξάνω, παράγωγον άλδάνω. . . καί όηματικόν όνομα άλμα, τό αοξανόμενον τοις 
φυτοίς' καί δ κλάδος δέ άπ' αότοΟ ό αυξανόμενος. Άφ' οδ καί άλσος τό εύαξές χω
ρίον. "Αλσω, άλσος». ΤαΟτα δσον άφορςχ είς τό πρώτον συνθετικόν τής λέξεως. Τό β' 
συνθετικόν, ουδεμία αμφιβολία υπάρχει περί τούτου, είναι παράγωγον τής λ. ώψ, ώτός 
(δμμα, δψις, πρόσωπον). "Αρα ή λ. σύνθετος έκ τοο άλμα+ώψ. Σημαίνει δέ ή λ. προ
φανώς, ό ανεπτυγμένος κατά τό πρόσωπον, κατά τήν δ]>ιν. Φαίνεται λοιπόν, δτι οί 
"Αλμωπες ήσαν γίγαντες, έχοντες ανεπτυγμένα τα πρόσωπα, ηοξημένα κατά τι καί 
διαφέροντα τών ά\Αων, δια καί άπεκλήΒησαν οοτω. Ή ημετέρα γνώμη δια τήν έτυμο-
λογίαν τής λ. ενισχύεται καί άτό τάς ανάλογους λέξεις : Κ ύ κ λ ω ψ (έκ του κύ
κλος -|-ώψ=ό κυκλόφθαλμος, ό «στρογγυλοπρόσωπος» καθ' Ήσίοδον, ή έκ του κυκλέω+ 
ώψ=συστρέφω τους οφθαλμούς, βλοσυρός τήν δψιν κατά τον Βίνγη), u δ ρ ω ψ (έκ 
του ο5ρος+ώψ=δ Ιχων μορφήν υδροβίου δφεως, πρβλ. καί Λερναίαν οδραν, έξ οδ καί 
ή σημερινή ονομασία τής ασθενείας Οδρωψ), μ ύ ω ψ (έκ τοΟ μύοο+ώψ=δ κάμπτων, 
ό κλείων τήν όψιν, τό όμμα, τους οφθαλμούς) κττ. "Όθεν, κατ' αναλογία ν προς τά : 

κύκλωψ, 03ρωψ, μύωψ, τυφλώψ, πρεσβύωψ κλπ. ελέχθη καί "Αλμωψ, ώς έθνικόν δνομα 
άποδοθέν είς ήρωα, δστις έθεωρήθη επωνύμως, έκ τούτου δέ καί ή λ. "Αλμωπες, έξ φν 
καί ή χώρα Αλμωπία. Ή έκ του άλμη+ώψ παραγωγή αποκλείεται, διότι τότε ή λ. θά 
Ιπρεπε να δασύνεται, πρά/μσ, δπερ ούδαμου απαντάται. 

Ή λ "Αλμωψ καί 'Αλμωπία τό πρώτον άπαντα" παρά Θουκυδίδη, Ινθα αναφέρον
ται τά κάτωθι : «Τήν δέ παρά θάλασσαν vûv Μακεδονίαν Αλέξανδρος ό Περδίκκου πατήρ 
καί οί πρόγονοι αυτού Τημενίδαι τό άρχαΐον δντες έξ "Αργούς πρώτον έκτήσαντο 
καί έβασίλευσαν . . . άνέστησαν δέ καί έκ τής νυν Έορδίας καλούμενης Έορδούς, ών 
οί μέν πολλοί εφθάρησαν, βραχύ δέ τι αυτών περί Φύσκαν κατφκηται, καί έξ 'Αλμω
πίας "Αλμοοπας» (βιβλίον Β' § 99). Έκ τών ανωτέρω είκάζομεν δτι οί Μακεδόνες μέ 
τον Άλέξανδρον, πατέρα του Περδίκκου, έχοντες τήν αρχήν έξ "Αργούς—κατά γνώ-
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μην του θουκυδίδου—έξεδίωζαν μεταξύ άλλων καΐ τους Άλμωπας έκ της χώρας των 
Αλμωπίας. "On πράγματι ή γνώμη του θουκυδίδου έχεται αληθείας xal ou όντως ol 
Τημενίδαι έξ "Αργούς βασιλείς έξεδίωξαν τους Άλμωπας έκ της 'Αλμωπίας καταφαί
νεται καΐ άπα έπιγραφήν τίνα έπί βράχου του Παγγαίου εορεθεΐσαν υπέρ το χωρίον 
Τρίττα, αχούσαν μεταξύ άλλων τα έξης : 

0EAC ΑΛΜΩΠΙΑΟ ΑΜΠΕΛΟΟ ΔΙΟ OPOCMENH 

ήτοι : θεάς 'Αλμωπίας άμπελος, δις ώρ(ι)σμένη. Έκ της αναγνώσεως της επιγραφής 
(Ιδέ καί άρθρίδιον Άντ. Κεραμοπούλου είς «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» του 1938, σελ. 
223) συνάγεται Οτι πράγματι ot "Αλμωπες εξεδιώχθησαν έκ της πατρίδος των καί κα-
ταφυγόντες είς τήν περί το Παγγαΐον περιοχήν δέν έπαυσαν να λατρεύουν την πατρί
δα των ώς θεάν μέχρι των ύστατων χρόνων της αρχαιότητος, προσωποποιήσαντες αυ
τήν. Τούτο βεβαίως δέν σημαίνει καί δτι επετεύχθη ή τελεία έκρίζωσις τοΟ πληθυσμού 
των Άλμώπων, διότι οπωσδήποτε θα παρέμειναν είς τήν πατρώαν γήν υπολείμματα 
τούτων, πληθυνθέντα μέ τήν πάροδον των αίώνων, ώς αποδεικνύεται έκ της επιβιώ
σεως του ονόματος καί παραδόσεως αύτου δια τής Ιστορίας. 

Ό Θουκυδίδης αναφερών τα ανωτέρω ανάγεται είς τήν προ τοΟ 700 π. Χ., πε-
ρίοδον, δτε μάλιστα έζη δ Περδίκκας. Κατά ταύτα ή 'Αλμωπία ήδη τω" 700 π. Χ., ζών
τος έτι του Περδίκκου, ήτο επαρχία της Μακεδονίας, μέ ύπαγωνήν είς το μακεδονικον 
βασίλειον. Καί δσον μέν άφορα" είς τήν γνώμην του θουκυδίδου οτι οί Μακεδόνες τήν 
αρχήν έχουν άπό των έκ τοΟ "Αργούς προελθόντων Τημενιδών, υπάρχουν άμφιβολίαι, 
μάλιστα δέ ό καθηγητής Κεραμόπουλος διαφωνών έν κατακλείδι λέγει : «Δέν υπολεί
πεται λοιπόν άλλο τι, ή να δεχθώμεν δτι ot Μακεδόνες έν τη χώρα υπήρξαν καί είναι 
άρχήθεν "Ελληνες το γένος». "Αλλά τούτο είναι άλλο ζήτημα. Βέβαιον πάντως είναι 
^τι το κράτος των 'Αθηνών ή της Σπάριης ή άλλο τι τοιούτον προ του 700 π. Χ. δέν 
ήτο δυνατόν να έχη αποικίας εις τήν όρεινήν βόρειον 'Ελλάδα, έφ* δσον ακόμη δέν 
είχε συγκροτηθή τελείως. Άλλωστε τα ελληνικά φολα φέρονται κατευθυνόμενα άπό 
βορρδ προς νότον. Δέν απέμενε, λοιπόν, παρά να είχον έγκατασταθή είς Μακεδονίαν 
ώρισμένα των "Ελληνικών φύλων, δεδομένου δέ δτι ή Αλμωπία ήτο τό βορειότερον 
τμήμα της Μακεδόνικης γης, κατά συνέπειαν, θα έγκατεστάθησαν καί έκεΐ κάτοικοι 
τινές τών τοιούτων φύλων. Οί Άλμωπες, λοιπόν, ήσαν έκ τών πρώτων φύλων των κα-
τοικησάντων έπί ελληνικού χώρου, άποτελέσαντες μάλιστα καί κρίκον συνδετικόν δια 
της καθόδου μέρους αυτών προς νότον. 

Καί ταύτα μέν δια τήν περίοδον τήν ano του τέλους της νεολιθικής εποχής 
(3100 π. Χ ) μέχρι του 700 π. Χ., δτε πλέον είχε γίνει ή κάθοδος τω Δωριέων (1100 π.Χ), 
καί τα διάφορα μακεδόνικα φολα ήσαν ακόμη διεσπαρμένα. Ά λ λ ' άπό του 700 π. Χ. 
καί εφεξής ή Μακεδονία καθίσταται βασίλειον συγκεκροτημένον ύπό τήν άρχηγίαν βα
σιλέως κληρονομικού καί ώς έκ τούτου, τα διάφορα φολα, Άλμωπες, Ήδωνοί, ΈορδοΙ 
κλπ. δέν δύνανται να έχουν πλέον Ιδίαν πολιτικήν οντότητα. Ή Ιστορία, λοιπόν, τών 
Άλμώπων άπό του 700 π. Χ. καί εφεξής είναι στενώς συνυφασμένη μέ τήν καθόλου 
Ιστορίαν του Μακεδόνικου βασιλείου καί ακολουθεί τάς τύχας αύτου, δεδομένου δτι 
άπετέλει τμήμα του. Μάλιστα δέ, άπό του έτους αύτου ή Ιστορία της Αλμωπίας είναι 
στενώς συνδεδεμένη μέ τήν Ιστορίαν τοΟ κράτους τών Αίγών (Εδέσσης) καί τής Πέλ-
λης (παρά τό σημερινον χωρίον Ά γ ι ο ι Απόστολοι—Γιανιτσών), ήτις έγένετο πρω
τεύουσα ολοκλήρου τής Μακεδονίας έπί βασιλέως Αρχελάου τοΟ Α' (413—399 π. Χ.), 
δια τον λόγον 'ακριβώς δτι ευρίσκεται πλησιέστατα τούτων. 

At πληροφορίαι, τάς οποίας μας παρέχει ό Θουκυδίδης, εΤναι καί Ιστορικώς έξη-
κριβωμέναι καί κατά ταύτα αποτελούν τάς πρώτας θετικάς εΙδήσεις περί τών Άλμώ
πων καί τής Αλμωπίας. Ά λ λ η μαρτυρία περί τής Αλμωπίας, ήτις επαναλαμβάνεται 
πολλάκις καί άπό μεταγενεστέρους, είναι ή του Λυκόφρονος του έκ Χαλκίδος, λογίου 
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της 'Αλεξανδρινής εποχής, ζήσαντος περί το 300 π. Χ. Οδτος είς ποίημα του άποτε-
λούμενον έκ 1474 Ιαμβικών τριμέτρων στίχων οπό τον τίτλον «Αλεξάνδρα» ή «Κασ
σάνδρα», αναφερόμενος είς τάς προφητείας της μάντιδος Κασσάνδρας, ήτις προεΐπε τάς 
μέλλουσας καταστροφάς τον Τρφων, έξ αίτίας του Πάριδος, μεταξύ άλλων λέγει περί 
του Αίνείου τα κάτωθι : 

Ό ς πρώτα μέν Ράκηλον οικήσει μολών 
Κισσού παρ' αίπυν πρώνα καΐ Λαφυστίας 
κερασφόρους γυναίκας. Έκ δ' "Αλμωπίας 
παλιμπλανήτην δέξεται Τυρσηνία 
Λυνκεύς τε, θερμών ρεΐθρον έκβράσσων ποτών 
και Πϊσ" Άγύλλης θ* αί πολύρρηνοι νάπαι 

(στίχ. 1236-1241) 

Ότι δηλ. ό Αίνείας, άφου ^ρθη, θά κατοίκηση είς τήν Ράκηλαν (πόλιν της Μακεδονίας 
λεγομένην άλλως «Αίνος», κοντά είς τους απότομους πρόποδας τοΟ δρους Κισσοΰ καΐ 
κοντά είς τάς άπα τοΟ Λαφυστίου (ορούς της Βοιωτίας) καταγομένας κερασφόρους γυ
ναίκας. "Από τήν Άλμωπίαν δέ περιπλανώμενον ΘΛ τον ύποδεχθη ή Τυρσηνία, ή 
"Ιταλία δηλ. καΐ ό ποταμός Λυνκεύς . . . κλπ. 

Έκ τών ανωτέρω συνάγομεν δτι ό Αίνείας κατά τήν άπό της Τροίας φυγήν του 
καΐ κατά τάς περιπλανήσεις του διήλθε καΐ άπό της Μακεδονίας καΐ μάλιστα άπό της 
"Αλμωπίας. ΚαΙ vai μέν, το ποίημα τοΟ Λυκόφρονος είναι δυσνόητον καΐ στρυφνόν, 
πολλά παρέχον προβλήματα είς τους φιλολόγους, άλλ* είναι ωσαύτως αληθές δτι πε
ριέχει καί πλήθος γεωγραφικών *al μυθολογικών ονομάτων, ώς καΐ σπανίων λέξεων. 
Κατά ταύτα είναι ώφέλιμον καί βοηθεΐ είς τήν καθόλου κατανόησιν άπό γεωγραφικής 
απόψεως του αρχαίου κόσμου. Όσον καί άν οί στίχοι οδτοι είναι μυθολογικοί, βέ
βαιον είναι δτι κατά τους χρόνους του Λυκόφρονος (300 π. Χ.) ή "Αλμωπία ήτο γνω
στή—άλλως ουδόλως θά άνεφέρετο ώς χώρα φιλοξενήσασα τον Αίνείαν—καί έσχε 
τοιαύτην έπίδρασιν, ώστε διήλθε τήν άκοήν του ποιητοΟ, καίτοι οδτος 2ζη μακράν (είς 
'Αθήνας δτε συνέγραφε). 

Μαρτυρίας περί τής 'Αλμωπίας πλούσιας, ασφαλώς, θά είχομεν είς τα «Γεωγρα
φικά» του Στράβωνος (65 π. Χ,—23 μ. Χ.), gpyov ανεκτίμητου αξίας, δυστυχώς δμως 
ουδέν αναφέρεται περί αυτής, καί τούτο διότι τα Ζ' βιβλίον του, δπου καί τά άφο-
ρώντα είς τήν Μακεδονίαν, δέν περιεσώθη πλήρως, άλλα μόνον άποσπασματικώς, πολ
λών μερών αύτου απολεσθέντων. Έσώθησαν μόνον τμήματα τίνα αναφερόμενα είς 
τους Βοττιαίους (προγόνους τών σημερινών κατοίκων τής επαρχίας Γιανιτσών), τους 
Μύγδονας, τους "Ηδωνας κλπ. Τά αυτά Κχομεν να παρατηρήσωμεν καί είς το Ιργον 
του Σκύλακος του Καρυανδέως «Περίπλους τής θαλάσσης τής οίκουμένης Ευρώπης, 
'Ασίας καί Λιβύης» καί τούτο διότι ό Σκύλαξ μόνον δια θαλάσσης έταξίδευσε, χωρίς 
να Ιδη τήν 'Αλμωπίαν. 'Αναφέρει μόνον τήν πόλιν "Αλωρον, δέν διευκρινίζει δμως 
ποίον "Αλωρον υπονοεί, το τής 'Αλμωπίας ή τό τής Βοττιαίας (εκείνο, τό όποιον 
υπήρχε παρά τό τέρμα τής άποξηρανθείσης λίμνης τών Γιανιτσών). 

Ό Στέφανος ό Βυζάντιος (στ' μ. Χ. ai.) είς τά «Εθνικά» του παρέχει τάς περισ-
σοτέρας τών πληροφοριών περί τής 'Αλμωπίας, είς αυτόν δέ έστηρίχθησαν καί δλοι 
oi μεταγενόστεροι είς τά λεξικά των, αναφερόμενοι είς τήν λ. 'Αλμωπία. Πάντως 
δμως, καί οδτος είναι ουχί επαρκής, διότι απλώς επαναλαμβάνει δσα καί ό Λυκόφρων 
είς τό άναφερθέν ανωτέρω ποίημα του. Επαρκέστερος είς πληροφορίας είναι ό Κλαύ
διος Πτολεμαίος, δστις είς τό δργον του «Γεωγραφική ύφήγησις» (βιβλίον III, κεφ. ιβ') 
ομιλών περί Μακεδονίας, μεταξύ άλλων λέγει : «Πόλεις δέ είσιν έν τη Μακεδονία 
αίδε : . . . Όρμα, Εορωπος, "Αψαλος» καθορίζων μάλιστα καί τά γεωγραφικά μήκη 
καί πλάτη εις μοίρας δια τήν ακριβή θέσιν τών πόλεων τούτων, βεβαίως κατά τον 
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ön* αύτου σχεδιασθέντα χάρτην του tore γνωστού κόσμου. Είναι ό πρώτος "Ελλην 
γεωνραρος, δσης ομιλεί περί τ3ν σπουδαιότερων πόλεων της "Αλμωπίας κατά τήν 
αρχαιότητα καΐ κατά ταΟτα at ειδήσεις του είναι χρησιμότατοι. Περί της ακριβούς 
θέσεως των πόλεων τοότων κατά τήν αρχαιότητα δεν είναι δυνατόν να γνωρίζωμεν, 
πιθανώς δμως ϋκειντο περίπου είς τας θέσεις, εις ας κείνται σήμερον τα ομώνυμα χω
ρία της επαρχίας Αλμωπίας. "Η θέσις του Εορώπου μάλιστα άκριβέστερον καθοριζο
μένη τίθεται παρά τον ποταμον Ροιδίαν (τον σημερινόν Λουδίον), όστις ουδείς άλλος 
είναι ή ό διαρρέων σήμερον τήν πεδιάδα της "Αλμωπίας. Ταυτίζεται δέ δ Εδρωπος 
προς το Παλαιόκαστρον, δπερ Ικειτο παρά τό σημερινόν χωρίον Χρυσή. 

Ό Πτολεμαίος δέν ομιλεί περί του Άλώρου, άλλα του to αναφέρεται οπό του 
Σκύλακος καΐ του Πλινίου ως υπάρχον έν τη Βοττιαία, ήτοι παρά τά σημερινά opta 
της επαρχίας Γιανιτσών καί θεσσαλονίκης. Φαίνεται δτι έγένετο σύγχυσις μεταξύ του 
"Αλώρου της 'Αλμωπίας καί τοΟ της Βοττιαίας, διότι ό σχολιαστής του Σκύλακος λέγει 
δτι «δέν γνωρίζομεν περί ποίου Άλώρου πρόκειται». Συνεπώς, παρά τάς ανωτέρω μνη* 
μονευθείσας πόλεις, δυνάμεθα να προσθέσωμεν καί τό Άλωρον, ώς όπάρχον άρχαιόθεν. 

Τέλος, δχομεν νά προσθέσωμεν καί τάς μαρτυρίας τοΟ Πλινίου (23—79 μ. Χ.) 
περί της "Αλμωπίας, χωρίς δμως καί αδται νά είναι πλήρεις. Οδτος είς τό έ*ργον του 
«Historia naturalis» λέγει μόνον δτι κατώκουν πλησίον του ποταμοο Άξιου τά Ιθνη 
της Παιονίας, ot Παροραΐοι, ol "Εορδοί, ot Άλμωπες, ol Πελαγόνες, ol Μύγδονες. Τό 
σχετικόν χωρίον ϋχει ώς έξης : « . . . ab hoc oinne Paeoniae gentes accolunt : Paro· 
raei, Eordenses, Almopii, Pelagones . . . >. 

Αί ανωτέρω μαρτυρίαι άναφερόμεναι είς τήν Άλμωπίαν αφορούν είς τά κατά 
τήν αρχαιότητα περί αυτής εκτιθέμενα, μέ τελευταίαν περί αυτής μαρτυρίαν τήν του 
Πλινίου άναγομένην είς τους όωμαΐκούς χρόνους. 'Επειδή δέ ό Πλίνιος δέν αναφέρει 
πλείονα περί τής Αλμωπίας, συνάγομεν δτι ή Αλμωπία κατά τους χρόνους εκείνους 
(πρώτους χριστιανικούς χρόνους) δέν θα είχε μεγάλην φήμην, άφοο αυτό τοΟτο τό βα· 
σίλειον τής Μακεδονίας μέ τήν ήτταν του τελευταίου Μακεδόνος βασιλέως Περσέως 
(168 π. Χ.) είχε ύποδουλωθή είς τους 'Ρωμαίους. 

ΑΙ κατά τους βυζαντινούς χρόνους πληροφορίαι περί τής Αλμωπίας είναι καί 
αδται ελλιπείς, περιοριζόμενοι μόνον είς άττλήν μνείαν του ονόματος της. Οοτως ό 
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος (912—959 μ. Χ ) είς τό Ipyov του «Περί θεμάτων» 
καί είς τό βιβλίον τό άναφερόμενον είς τήν Μακεδονίαν λέγει τά κάτωθι : «Έπαρχίαν 
Μακεδονίας ύπό Κονσιλιάριον, πόλεις λά : θεσσαλονίκη, Πέλλη, Εορωπος, Δίον, Βέρ* 
ροια, Έορδαίοι, Έδεσσα, Κέλλη, "Αλμωπία . . . ». "Εκ τούτων συνάγομεν δτι κατά 
τους βυζαντινούς χρόνους ή Αλμωπία έταυτίσθη προς πόλιν, ένφ ήτο επαρχία. Τούτο 
δμως οφείλεται μάλλον είς σύγχυσιν, διότι κατά τους χρόνους εκείνους δέν παρετη-
ρεΐτο τοσαύτη σχολαστικότης δια τήν ακριβή όνομασίαν μιας πόλεως ή επαρχίας. Άλ
λωστε τούτο εξηγείται καί άπό τό δτι, ώς είς τάς «Παρατηρήσεις έν τφ περί θεμάτων 
Ιργω του Πορφυρογέννητου · αναφέρεται, μεταξύ των μετονομασθεισών πόλεων κατα
λέγεται καί ή "Εδεσσα ώς Μογλενά. ΤοΟτο δμως δέν είναι ορθόν, διότι ώς περιοχή 
των Μογλενών αναφέρεται κυρίως ή πεδιάς τής Αλμωπίας, ήτις παρά τη Άννη Κο· 
μνηνή (ιβ' μ. Χ. αί.) συγχέεται καί ταυτίζεται μέ τήν "Εδεσσαν. Τά αυτά μαρτυρούν 
καί Ιτεροι χρονογράφοι ώς ό Γλύκας, ό Κεδρηνός κ. &. Τάς αύτάς προς τάς τοΟ Κων
σταντίνου τοΟ Πορφυρογέννητου μαρτυρίας παρέχει καί ό Ιεροκλής δ Γραμματικός είς 
τον «Συνέκδημόν» του, μή προσθέτων περισσότερα στοιχεία. 

"Ότι τά Μογλενά έταυτίζοντο κατά τους Βυζαντινούς χρόνους μέ τήν "Εδεσσαν 
φαίνεται καί άπό τά ureo τής Άννης Κομνηνής λεγόμενα, καθ' S τά Μογλενά ήσαν 
'Επισκοπή μέ ίδικόν των έπίσκοπον, χωρίς νά άναφέρεραι ύπ' αυτής επισκοπή 'Εδέσ
σης ή Βοδενών, δπως έκαλείτο τότε αϋτη. 'Εκτός του ονόματος «Μογλενά», δι' οδ 
έδηλουτο ή περιοχή τής Αλμωπίας, υπήρχε καί έτερα ονομασία κατά τους υστέρους 
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χρόνους του Βυζαντίου, ώς καΐ κατά τήν περίοδον της Τουρκοκρατίας, μέ τήν λ. «Μο-
λεσχά». "Αρα Μογλενά καΐ Μολεσχα δέν ΰιιοδηλοον, παρά το αυτό, ήτοι τήν Άλμω
πίαν Ό "Αγγλος περιηγητής William Leake είς τα δργον του «Travels in northern 
Greeee», ομιλών δια τήν κοιλάδα των Μογλενών—κατ* αοτόν τον τρόπον αποκαλεί 
τήν Άλμωπίαν—παραδόξως είς τον έπισυναπτόμενον χάρτην του σημειοΐ πόλιν μέ τό 
όνομα Μογλενά, ακριβώς παρά τήν τοποθεσίαν ένθα νυν ευρίσκεται ή πόλις 'Αριδαία. 
Δέν είναι δυνατόν να γνωρίζωμεν, αν ή 'Αριδαία άλλοτε έκαλείτο Μογλενά. Διόλου 
άπίθανον, αν καΐ τοΟτο χρήζει διερευνήσεως. "Αλλως, όμιλων δια τήν πεδιάδα της 
'Αλμωπίας Ô Leake τήν αποκαλεί Καρατζόβασι, ονομασία ήτις καΐ σήμερον 2τι εξα
κολουθεί να υφίσταται δια της έν χρήσει λ. Καρατζόβα, λέξεως τουρκικής καΐ σημαι-
νούσης «μαύρο χώμα». Κατά τον δνατον αίώνα μ. Χ. ή πεδιάς της Καρατζόβης (Αλ
μωπίας) έξ ολοκλήρου είχε καταληφθή άπό τους Βουλγάρους, τών κατοίκων της έκ· 
διωχθέντων καΐ παραμεινάντων έπί τι διάστημα, ώς εΤχεν ακριβώς συμβή μέ τήν έπέ-
λευσιν τών Τημενεδών του "Αργούς, είς τήν χερσόνησον της Χαλκιδικής, δια να επανέλ
θουν πάλιν είς τήν πατρίδα των έπί της βασιλείας τοΟ Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 
(976—1015 μ. Χ.), όστις διελθών μεγαλοπρεπώς άπό της 'Εδέσσης άπηλευθέρωσε τήν 
περιοχήν. Άργότερον, δτε ολόκληρος ή Βυζαντινή αυτοκρατορία δπεσεν ύπό τα πλή
γματα της ημισελήνου, ή 'Αλμωπία παρέμεινεν υπό τήν τουρκικήν έξουσίαν. Ό Leake 
βεβαίως κατά τό ταξίδιόν του είς τήν Άλμωπίαν, εδρε καΐ Τούρκους, οδτοι όμως δέν 
ήσαν αυτόχθονες άπό τα βάθη της Μ. 'Ασίας, άλλα κυρίως Βούλγαροι αποστάτησαν-
τες άπό τον Χριστιανισμόν καΐ ένστερν.θέντες τα 'Ισλάμ. Κατά τον χρόνον, καθ' δν 
έταξίδευεν ό Leake (1830—1834), ό ποταμός ό διαρρέων τήν Άλμωπίαν άπεκαλείτο Κα
ρατζά άπό τους Τούρκους, Μεγκλέσνιτυ άπό τους Βουλγάρους καΐ Μογλενίτικο άπό 
τους "Ελληνας. Σήμερον ή ονομασία του είναι Άσπροπόταμος ή Μπέλιτσα καΐ δέν 
είναι παρά αυτός οδτος ό ποταμός, ό ύπό τών αρχαίων μνημονευόμενος ώς Λυδίας, 
όστις διέρρεε τήν άποξηρανθεΐσαν λίμνην τών Γιανιτσών δια να χυθβ είς τόν θερ· 
μαΐκόν κόλπον. "Ο Γάλλος περιηγητής Cousinery είς τό έργον του «Voyage dans la 
Macédoine», δυστυχώς δέν αναφέρει δια τήν Άλμωπίαν τίποτε, εΙμή μόνον ότι διέβη 
τόν ποταμόν Λουδίαν, δν αποκαλεί Καρατζιδ, κατά τό ταξίδιόν του προς "Εδεσσαν 
καΐ Μοναστήριον. ΤοΟτο Ισχύει όχι μόνον δι' αυτόν, άλλα καΐ δι' άλλους περιηγητάς, 
οίτινες δέν επεσκέφθησαν τήν Άλμωπίαν, ακριβώς επειδή αοτη δέν ευρίσκεται έπί ση
μαίνοντος όδικου κόμβου, ώς ή "Εδεσσα καΐ τά Γιανιτσά λ. χ., άποκεκλεισμένη οδσα 
άπό βορρά, δυσμών καΐ νότου δια τών ορέων Βόρα, Καΐμακτσαλάν καΐ Παΐκου, μέ 
μόνην δίοδον προς νότον τήν δδόν τήν άγουσαν προς Σκύδραν καΐ "Εδεσαν. 

Τοιουτοτρόπως ή Αλμωπία, είδικώς ώς περιοχή, παρέμεινεν είς τήν άφάνειαν 
καΐ τήν λήθην, καίτοι αρχαιότατη οδσα, χωρίς να έρευνηθη δεόντως ύπό της επιστήμης. 
Ώς καΐ έν άρχτ) έτονίσαμεν, ή αρχαιολογική υπηρεσία χωλαίνει κατά πολύ καΐ δια 
της εγκληματικής αμελείας περί τήν έρευναν καΐ Ιστορικήν διερεύνησιν του παρελθόν
τος δίδονται λαβαί είς έρευνητάς μή αμερόληπτους, να προβάλλουν επιχειρήματα 
αυθαίρετα καΐ ψευδή έν σχέσει προς τήν ελληνικότητα της παναρχαίας Μακεδονίας. 
Δια τών έκτεθεισών ανωτέρω μαρτυριών τών συγγραφέων της αρχαιότητος αποδει
κνύεται ότι ή Αλμωπία αποτελεί παναρχαίαν έλληνικήν περιοχήν της Μακεδονίας, 
καΐ συνεπώς ol Ισχυρισμοί τών βαλλόντων κατ' αυτής είναι, αυθαίρετοι. "Ισως δια τών 
ανασκαφών έλθουν είς φώς περισσότερα τεκμήρια δια τήν γνώσιν του δημοσίου 
καΐ Ιδιωτικού βίου τών αρχαίων Άλμώπων καΐ του πολιτισμού των έν γένει, μή 
δυναμένου νά άποχωρισθβ άπό τοΟ όλου μακεδόνικου. Προς τοΟτο δμως, τόν λό-
γον ίίχει ή αρχαιολογική σκαπάνη. Τό υπέδαφος του νομοΟ Πέλλης κρύπτει πολλά, 
άτινα μέλλουν νά έλθουν είς φώς, έάν εύδοκήση ή αρμοδία υπηρεσία. "Εξ δσων προ
σωπικώς γνωρίζω, μόνον είς τό χωρίον Μοναστηράκι Αλμωπίας παρά τάς ΰπωρείας 
του όρους Καΐμακτσαλάν, κατά τήν έκσκαφήν προς άνέγερσιν νέου υδραγωγείου του 
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χωρίου τούτου, άνευρέθησαν δύο κιονόκρανα βυζαντινά μαρμάρινα μέ διακοσμήσεις 
Χριστιανικού περιεχομένου, εις άρίστην κατάστασιν, Κύριος οίδε ποίου ναού ή πυλώ· 
νος μοναστηρίου. Πιθανώς, φαίνεται οτι προέρχονται από μοναστηριακόν συγκρότημα, 
ώς δηλοΐ καΐ ή ονομασία τοΟ χωρίου Μοναστηράκι (τουρκιστί ΜοναστΓρτζΙκ) καί, ώς 
έκ παραδόσεως λέγεται, ύπήρχον μοναχοί έν τφ χωρίω, όπερ κατά τους βυζαντι 
νους χρόνους εΤχε καί φρούριο ν. 

"Ας έλπίσωμεν ότι οΐ αρμόδιοι άφυπνιζόμενοι θα ενδιαφερθούν να ερευνήσουν 
τήν Ιστορίαν καί τον πολιτισμόν μιδς περιοχής ζωτικωτάτης δια τήν έθνικήν μας ύπό· 
στασιν, περιοχής, ήτις επί αωίνας ολόκληρους απετέλεσε προπύργιον τοο 'Ελληνισμού* 
κατά των βαρβαρικών άπό βορρδ επιδρομών καί εξακολουθεί ακόμη να είναι ό προ
μαχών της ελευθερίας του "Έθνους μας. 


