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Α. Hëj mn krokÒpeploj ™k…dnato p©san ™p' aan,
ZeÝj d qeîn ¢gor¾n poi»sato terpikšraunoj ¢krot£tV korufÍ poludeir£doj OÙlÚmpoio
aÙtÕj dš sf' ¢gÒreue, qeoˆ d' ØpÕ p£ntej ¥kouon..
Όμηρος, Ιλιάς 8.1 (± 800 π.Χ.)
Β. ¹ d' Øpokusamšnh Di… ge…nato terpikeraÚnJ uŒe dÚw,
M£gnhta MakhdÒna q' ƒppioc£rmhn, o‰ perˆ Pier…hn kaˆ ”Olumpon dèmat' œnaion.
Ησίοδος, Fragmenta (Ηοίαι) 7.1 (± 700 π.Χ.)

Γ. Pier…a moÚseioj ›dra, semn¦ klitÝj >OlÚmpou,
™ke‹s' ¥ge me, BrÒmie BrÒmie, prÒbakc' eÜie da‹mon.
™ke‹ C£ritej, ™ke‹ d PÒqoj: ™ke‹ d b£kcaij qšmij Ñrgi£zein.
Ð da…mwn Ð DiÕj pa‹j ca…rei mn qal…aisin
Ευριπίδης, Βάκχαι 410 (5ος αι. π.Χ.)
Δ. “Oti mn oân ¹ palai¦ fusiolog…a kaˆ par' “Ellhsi kaˆ barb£roij
lÒgoj Ãn fusikÕj ™gkekalummšnoj mÚqoij, t¦ poll¦ di' a„nigm£twn kaˆ Øponoiîn ™p…krufoj,
kaˆ musthrièdhj qeolog…a. t£ te laloÚmena tîn sigwmšnwn ¢safšstera to‹j pollo‹j
œcousa kaˆ t¦ sigèmena tîn laloumšnwn ØpoptÒtera, kat£dhlÒn ™stin to‹j 'Orfiko‹j
œpesi...
Πλούταρχος, Fragmenta 157.16 (1ος αι. μ.Χ.)
Ε. Από τον Όλυμπον τον κόρυμβον
Τα τρία άκρα του Ουρανού,
Όπου αι Μοίρα των Μοιρών,
Και η εδική μου Μοίρα
Ας ακούση και άς έλθη!
Δημοτικό τραγούδι στο: L. Heuzey, Le Mont Olymp, Paris 1860, 139.
Στ. Ω πρωτάκουστη, παράξενη, έντονη συγκίνηση!
Είναι λοιπόν το μυθικό αυτό όνειρο αλήθεια!
Η μοναδική αυτή στιγμή, η νίκη αυτή που δεν τολμούσαμε ν’ αναλογιστούμε, η τρέλλα αυτή που την αναφέραμε στ’ αστεία, μα που δέκα χρόνια τώρα σκεφτόμαστε μ’ επιμονή, ο Όλυμπος δαμασμένος, να τον πατάμε,
έγινε, φτάσαμε!
Fred. Boissonnas, Το Βουνό (περιοδικό του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου), τ. 27, 1936.
(Μετάφραση Ι. Σαντοριναίου)
Ζ. Επιστολή-έκκληση προς κάθε αρμόδιο, αλλά και κάθε Έλληνα:
Κύριοι αρμόδιοι της κρατικής και τοπικής εξουσίας, ο σκοπός της Πολιτείας
δεν πρέπει να είναι το πόσο πιο εύκολα θα ανεβάζει τον κάθε άσχετο
περιστασιακό επισκέπτη, τουρίστα ή χιονοδρόμο πάνω στον Όλυμπο …
Μη θυσιάσετε 4000 χρόνια Μύθου, Θρησκείας, Ιστορίας και ιερών αγώνων στο βωμό της εφήμερης
ευχαρίστησης μερικών ανθρώπων ή του συμφέροντος κάποιων άλλων …
Είναι το χρέος μας ως Έλληνες … να τον παραδόσουμε ... Αμόλυντο ..
Νίκος Νέζης, Όλυμπος, Αθήνα 2003, 71.

Λεπτομέρεια χαλκογραφίας (πηγή: Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου), στην οποία αναφέρεται μεταξύ
άλλων πως τα εκκλησάκια στις κορυφές Προφήτη Ηλία και Μεταμόρφωσης κτίσθηκαν σε θέσεις
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«Ενταύθα ανέβαινον κατ' έτος τον παλαιόν καιρόν οι Έλληνες, και έπαιζον τας Ολυμπιακούς Αγώνας
ήτοι το πένταθλον και εόρταζον ημέρας τεσσαράκοντα το άγαλμα της Ολυμπιάδος. Σώζονται δε
μέχρι του νυν λείψανα της οικοδομής και των αγαλμάτων από λίθων λευκών. Εις τον τόπον των
αγαλμάτων ο Άγιος Διονύσιος οικοδόμησεν εις τον (το)πον των αγαλμάτων τας δύο εκκλησίας,
την θείαν μεταμόρφωσιν (στην κορυφή Μεταμόρφωση) και τον προφήτην Ηλίαν (στην κορυφή
Προφήτης Ηλίας)».
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Κεφάλαιο Α.
Όλυμπος 1
MakedonikÕn Ôroj, metewrÒtaton
Στράβων, Γεωγραφικά 7α.1.14.13

Τ

ο ορεώνυμο «Όλυμπος» συναντάται σε μία ευρύτατη περιφέρεια
εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου, σε βουνά εντυπωσιακά και
σε υψώματα χαμηλότερα. Δευτερεύουσα είναι η χρήση του σε τοπωνύμια όπως της Ολυμπίας,2 τόπο λατρείας του Ολυμπίου Διός, θεού
των καιρικών φαινομένων και κατεξοχήν θεού του Ολύμπου, εκείνου
του Ολύμπου που βρίσκεται στα σύνορα Μακεδονίας - Θεσσαλίας.3
Η καταγωγή και η ερμηνεία του ορεώνυμου είναι ασαφείς, παρόλες
τις προσπάθειες που έγιναν ήδη από την αρχαιότητα, η οποία συνήθως το ετυμολογούσε από τη λέξη «ολολαμπής».4 Στη φιλοσοφική
γραμματεία απέκτησε τη σημασία «ουρανός», «¢ntiqštwj œcwn prÕj tÕn
T£rtaron».5
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Α.ΟΛΥΜΠΟΣ: MakedonikÕn Ôroj, metewrÒtaton

{“Oti ”Olumpoj par¦ tù poihtÍ Ôroj Makedon…aj
À kaq' `HrÒdoton Qettal…aj ØyhlÒtaton}
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.44.25

Από όλους τους οπτικούς άξονες και σε μεγάλη ακτίνα, ο Όλυμπος σφραγίζει τη μακεδονική Πιερία
και τη θεσσαλική Περραιβία, κυρίαρχος μέχρι σήμερα του φυσικού και του ιστορικού-πολιτιστικού
περιβάλλοντος στις δύο πανάρχαιες επικράτειες. Γεωγραφικά λοιπόν, τόσο ο μακεδονικός όσο και
ο θεσσαλικός του χαρακτήρας είναι σημαντικοί εξίσου.6 Όμως το όρος-σύμβολο, ο Όλυμπος δηλαδή
του έπους, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι κυρίως αναφέρεται στον κατεξοχήν μνημειακό, τον
Μακεδονικό Όλυμπο (στο εξής και ΜΟ). Δεν θα ήταν άλλωστε πρωτότυπη αυτή η σκέψη, αφού αυτή
παραδίδουν και οι σχολιαστές των ομηρικών κειμένων.
Ο Μακεδονικός Όλυμπος έχει άμεση επαφή με τον επικοινωνιακότερο των αρχαίων δρόμων, τη θάλασσα, και με την κύρια διάβαση της ελληνικής χερσονήσου, που πορεύονται και οι δύο δίπλα στα
πόδια του. Αξιοσημείωτες διαφορές από τον Θεσσαλικό είναι το ωκεανικότερο κλίμα, οι απότομες
κλίσεις και η οργιαστική βλάστηση.7 Εξακολουθεί να είναι αρχαιολογικά ανεξερεύνητος στο μέγιστο
τμήμα του. Αιτία είναι οι έντονες κλίσεις, η έλλειψη δρόμων για τροχοφόρα και η πυκνή βλάστηση,
σιωπηλό βασίλειο μεγάλης ποικιλίας φιδιών, σκορπιών και άλλων στοιχείων αφιλόξενων για την
έρευνα.
Η ανάβαση-κατάβαση προς την άλλη πλευρά δεν αποτελούσε ιδιαίτερο πρόβλημα στην αρχαιότητα.8 Μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες εξάλλου, κάτοικοι του Δίου χρησιμοποιούσαν για συντομία και
για τις προσωπικές τους ανάγκες τη διάβαση δίπλα από τις κορυφές, αρχαία πιθανότατα διαδρομή
προς το ιερό της κορυφής Άγιος Αντώνιος,9 ίσως όχι μόνο. Σήμερα, άπειρα είναι τα ορεινά μονοπάτια
που συνδέουν τις δύο περιοχές, γνωστά κυρίως στους παλιούς κτηνοτρόφους, τους ξυλοκόπους, τους
κυρατζήδες10 και τους κυνηγούς.
Τα μεγαλύτερα περάσματα είναι των Τεμπών ανάμεσα στον Κάτω Όλυμπο και την Όσσα, των Λειβήθρων/Ηρακλείου ανάμεσα στον Άνω και τον Κάτω Όλυμπο (Λεπτοκαρυά/Καρυά, Πλαταμών/Καλλιπεύκη) και τα δύο της Πέτρας, το πρώτο στον Άνω Όλυμπο (Πέτρα-Κοκκινοπλός), το δεύτερο στα
ομώνυμα Στενά ανάμεσα στον Άνω Όλυμπο και τον Τίταρο (Πέτρα-Άγιος Δημήτριος). Το επιφανέστερο, «οφθαλμών πανήγυρις» κατά τον Αιλιανό, είναι το βαθύσκιο πέρασμα των Τεμπών, ανάμεσα
στον Κάτω Όλυμπο και την Όσσα, από όπου ο «αργυροδίνης» Πηνειός εκβάλλει στο φωτεινό Αιγαίο.
Διάσημα σχεδόν όσο και ο ίδιος ο Όλυμπος, τα Τέμπη αναφέρονταν ως ρήγμα σεισμού του Ποσειδώνα, που έδωσε διέξοδο στα νερά που λίμναζαν στη Θεσσαλία. Πρόκειται για ένα αποστραγγιστικό
έργο που αποδιδόταν και στον Ηρακλή. Η προαιώνια αυτή συλλογική μνήμη ήταν μία από τις κύριες
αιτίες του τρόμου των Θεσσαλών, όταν οι Πέρσες απείλησαν πως θα έφραζαν τα Στενά, να πνίξουν
την πεδιάδα.11
Η χάραξη των ορεινών συνόρων πιθανόν να μη διέφερε από τη λογική των παλιών κτηνοτρόφων
που ακολουθούσαν την πορεία των νερών του Ολύμπου. Σημαντική ωστόσο για τα σύνορα, τουλάχιστον στη Ρωμαϊκή Εποχή (Νέρβα Τραϊανού Γερμανικού), είναι η επιγραφή που δημοσίευσε ο L.
Heuzey και που αναφέρει το σύνορο Ελασσόνας και της αποικίας του Δίου (= Περραιβίας-Πιερίας=
Μακεδονίας-Θεσσαλίας). Βρέθηκε αρκετά πιο δυτικά της Καρυάς (σήμερα Ν. Λαρίσης), "au milieu de
la prairie de Konospoli, dans l’Olympe, sur un terte appelé Simo"12:
...mp. Aug. (fi)nes dere(xit) (in)ter Dien(ses) (et Olo)ssoni(os) (ex c)onvention(e)ipsorum.
Imp(eratore) Nerva Tra(ia)(n)o Ca(es)ar(e)Aug(usto) German(ico)(Quartum) co(n)s(sule)
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

{Mšga kaˆ kathrefj dšndresin Ôroj tÕn ”Olumpon}
Πλούταρχος, Αιμίλιος Παύλος 14.1.3

Κατά τη διάρκεια των ιστορικών χρόνων, ο Όλυμπος αποτέλεσε αντικείμενο και των φυσικών επιστημών. Τα μετεωρολογικά του φαινόμενα ερευνήθηκαν ανεξάρτητα από τον μύθο, μερικά μάλιστα
αποσπάσματα διασώθηκαν ως τις μέρες μας.

{G…netai d kaˆ ¢n£klas…j tij tîn ¢nšmwn ést' ¢ntipne‹n aØto‹j, Ótan Øyhlotšroij tÒpoij
prospneÚsantej Øper©rai m¾ dÚnwntai. DiÕ ™niacoà t¦ nšfh to‹j pneÚmasin Øpenant…a fšretai
kaq£per perˆ A„gei¦j tÁj Makedon…aj boršou pnšontoj prÕj tÕn boršan. A‡tion d' Óti tîn Ñrîn Ôntwn
Øyhlîn tîn te perˆ tÕn ”Olumpon kaˆ t¾n ”Ossan t¦ pneÚmata prosp…ptonta kaˆ oÙc Øpera…ronta
toÚtwn ¢nakl©tai prÕj toÙnant…on, éste kaˆ t¦ nšfh katètera Ônta fšrousin ™nant…wj. Sumba…nei
d kaˆ aÙtÕ toàto pa…r' ¥lloij.}
Θεόφραστος, Fragmenta 5.27.1

Γεωγραφική μέτρηση για τον προσδιορισμό της θέσης του έγινε από τον Πτολεμαίο [III 12, 16 (13, 19)].
Ο Όλυμπος, η Όσσα και το Πήλιο δίνονται στο γεωγραφικό πλάτος 39. 20’. Η παλιότερη γνωστή υψομέτρηση έγινε από τον Ξεναγόρα, τον γιο του Ευμήλου. Χρονολογείται πριν από το 168 π.Χ., χρονιά
που κατέγραψε σε επιστολή του την πληροφορία ο Scipio Nasica κατά τη διάρκεια της εκστρατείας
του Αιμίλιου Παύλου στη Μακεδονία. Η μέτρηση, για την οποία ένα επίγραμμα βεβαίωνε πως έγινε
{oÙ paršrgwj, ¢ll¦ meqÒdJ kaˆ di' Ñrg£nwn}, απέδωσε το σχετικό ύψος πάνω από το Πύθιο, από όπου
όμως δεν είναι ορατό το κορυφαίο του τμήμα. Δεν είναι γνωστό ποιά ήταν η κορυφή που μετρήθηκε.
O M. Kurz πάντως θεωρεί πως η μέτρηση έγινε με βάση μία κορυφή των 2.618μ. Ο M. Lewis θεωρεί
πιθανό τον Κακάβρακο (2.618μ.) ή –πιθανότερο- το Φλάμπουρο, κορυφή του Ολύμπου που βρίσκεται πιο κοντά στο Πύθιο (2.473μ.).13 Προφανώς, η μέτρηση του Ξεναγόρα έγινε με διόπτρα χωρίς να
ανεβεί ψηλότερα, αλλιώς θα έβλεπε ότι υπήρχαν και κορυφές υψηλότερες. Το αποτέλεσμα πάντως
είναι αξιοσημείωτο, αν κρίνουμε από την αποτυχία των νεότερων (πριν από τον M. Kurz) μετρήσεων.
Η επόμενη υψομέτρηση ήταν του Copeland το 1831 (2.973μ.).

{'Epeˆ d' ™de…pnhsan oƒ stratiîtai kaˆ skÒtoj ™gšneto, to‹j ¹gemÒsi fr£saj tÕ ¢lhqj Ãge di¦
nuktÕj t¾n ™nant…an ¢pÕ qal£sshj, kaˆ katalÚsaj ¢nšpaue t¾n strati¦n ØpÕ tÕ PÚqion. ™ntaàqa
toà 'OlÚmpou tÕ Ûyoj ¢nate…nei plšon À dška stad…ouj: shma…netai d' ™pigr£mmati toà metr»santoj
oÛtwj.
OÙlÚmpou korufÁj ™pˆ Puq…ou 'ApÒllwnoj ƒeroà Ûyoj œcei (prÕj t¾n k£qeton d' ™metr»qh) pl»rh
mn dek£da stad…wn m…an, aÙt¦r ™p' aÙtÍ plšqron tetrapšdJ leipÒmenon megšqei. EÙm»lou dš min
uƒÕj ™q»kato mštra keleÚqou XeinagÒrhj: sÝ d' ¥nax ca‹re kaˆ ™sql¦ d…dou. ka…toi lšgousin oƒ
gewmetrikoˆ m»t' Ôrouj Ûyoj m»te b£qoj qal£sshj Øperb£llein dška stad…ouj. Ð mšntoi XenagÒraj
oÙ paršrgwj, ¢ll¦ meqÒdJ kaˆ di' Ñrg£nwn e„lhfšnai doke‹ t¾n mštrhsin.}
Πλούταρχος, Αιμίλιος Παύλος 15.8
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Το ορεινό συγκρότημα του Ολύμπου αποτελείται από τον τραχύ, τον υπεροπτικό Άνω Όλυμπο βορειότερα και από τον Κάτω Όλυμπο στα νότια, ένα χαμηλό όρος με βελούδινα σκοτεινά δάση και
ήπιες κλίσεις. «Συμφυής» στον Άνω Όλυμπο βορειοδυτικά είναι ο Τίταρος (Στράβων, Γεωγραφικά
7α.1), ενώ ακόμη βορειότερα εκτείνονται τα όρη με το νεότερο όνομα Πιέρια.
Κατεξοχήν Όλυμπος, ωστόσο, είναι ο Άνω Όλυμπος. Ξεπροβάλλει διά του τεκτονικού του παράθυρου14 από την Πελαγονική ζώνη και περιβάλλεται από τα παλιά της πετρώματα. Πρόκειται για ένα
νεαρό όρος που ψηλώνει ακόμη, με κλίσεις που αυξάνονται και ποταμοχειμάρρους που επιταχύνονται, λόγω της ενεργής ανύψωσης-βύθισης του ορεινού όγκου στη λεκάνη του Θερμαϊκού. Υψώνεται απότομα σε πεταλόσχημο πολύκορφο σχηματισμό15 δίπλα στους ομαλούς του πρόποδες, απόκρημνος και κατατεμαχισμένος, με εκτεταμένες κορυφογραμμές, πύργους, ρωγμές και συντρίμμια.
Σχεδόν μόνιμα παγιδεύει τα σύννεφα στις κορυφές, συχνά ταπεινωμένα ακόμη και στα πόδια του.
Πολυσχιδής, αλλά συνοπτικά συμπαγής, αποτελείται από ασβεστόλιθους διαφόρων γεωλογικών
εποχών, πετρώματα που αποσαθρώνονται σε απότομες σάρες και δημιουργούν το τραχύ, υπεροπτικό και μεγαλόπρεπο τοπίο του. Είναι αποτέλεσμα της διάβρωσης και των γαιοκατακρημνίσεων που
δημιούργησαν στο μητρικό πέτρωμα ο γεωλογικός του χαρακτήρας και τα έντονα μετεωρολογικά
του φαινόμενα. Η κύρια αποσάθρωση φαίνεται ότι δημιουργήθηκε από την τήξη των παγετώνων.
Οι δολομίτες απορροφούν τα νερά, που είναι λιγοστά πάνω από τα 1.000μ., και η ορεινή πτυχή της
Μονής του Αγίου Διονυσίου δέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό καταιγίδων στον ελληνικό χώρο.
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Η άμεση επαφή με τη θάλασσα, ο ποικίλος προσανατολισμός, ο πολύπτυχος - πολύκορφος χαρακτήρας των αλλεπάλληλων ορεινών όγκων αλλά και τα ίδια του τα πετρώματα δημιουργούν την αέναη
εκείνη ποικιλία μικροκλιμάτων και την αναρχία των ζωνών της βλάστησης με τα μεικτά δάση που
χαρακτηρίζουν τον Όλυμπο.
Οι πρόποδες είναι ομαλά αλλουβιακά ριπίδια.16 Πρόκειται για ένα γήινο περιλαίμιο με μορφή βεντάγιας, που ανηφορίζει ομαλά, κατάσκαπτο από βαθείς χειμάρρους, ως τη ρίζα του κύριου ορεινού
όγκου, ο οποίος υψώνεται απότομος και σχεδόν κατακόρυφος ελάχιστα χιλιόμετρα από τη θάλασσα.
Τα ριπίδια διασχίζονται από πλούσιους, αλλά υπόγειους υδάτινους δρόμους, φαινόμενο που είχε
παρατηρηθεί και στην αρχαιότητα.

{'Enocloumšnwn d tîn ¢nqrèpwn m£lista perˆ t¾n toà potoà cre…an kaˆ g¦r Ñl…gon kaˆ ponhrÕn
™p…due kaˆ sunele…beto par' aÙt¾n t¾n q£lattan, Ðrîn Ð A„m…lioj mšga kaˆ kathrefj dšndresin
Ôroj tÕn ”Olumpon ™pike…menon, kaˆ tekmairÒmenoj tÍ clwrÒthti tÁj Ûlhj nam£twn œcein ¢rc¦j
di¦ b£qouj Øpoferomšnwn, ¢napno¦j aÙto‹j kaˆ fršata poll¦ par¦ t¾n Øpèreian êrutte. t¦
d' eÙqÝj ™p…mplato ∙eum£twn kaqarîn, ™pisundidÒntoj ÐlkÍ kaˆ for´ toà qlibomšnou prÕj tÕ
kenoÚmenon.}
Πλούταρχος, Αιμίλιος Παύλος 14.1.1

{Diamhs£menoj: diorÚxaj. diamhs£menoj g¦r p©san t¾n ØpÕ t¦ kr£speda toà 'OlÚmpou ¥mmon Ûdwr
polÝ kaˆ pÒtimon eáren. kaˆ aâqij: diamhs£menoj t¾n ciÒna t¾n ™p' aÙtÍ ™xJkodÒmei tÕn krhmnÒn.}
Σουίδα, Λεξικόν δέλτα. 654

Οι υδάτινοι αυτοί δρόμοι δημιουργούνται από τη διήθηση των μετεωρολογικών κατακρημνισμάτων
στους ασβεστόλιθους. Αναβρύζουν χαριτωμένα στις πύλες των ορεινών πτυχών, πολύ πιο πλούσια
στην πεδιάδα του Δίου, και κατά κύριο λόγο στο Αιγαίο, όπου ολοκληρώνουν τον υδρολογικό τους
κύκλο με την εξάτμιση και τα νέα μετεωρολογικά φαινόμενα.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικοί στην επιφάνεια των ριπιδίων ήταν παλιότερα οι ολισθόλιθοι, ελεύθεροι
μνημειακοί βράχοι, που κύλισαν από τον Όλυμπο στα τέλη των παγετώνων. Η τοπική ερμηνεία
ήταν ανάλογη με εκείνη της αρχαιότητας: εδείκνυντο {g¦r ØpÕ tîn perihghtîn oƒ mÚdroi}17 των Ουρανίων (προς τους Τιτάνες…). Τα νεότερα χρόνια καταστράφηκαν από τις εκχερσώσεις που γύμνωσαν
τα ριπίδια, μερικές φορές και τις αρχαιότητες.
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Κορυφές
(πηγή: νέα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Εθνικού Δρυμού Ολύμπου)
Από ΒΑ προς Μύτικα

Από ΝΔ προς Μύτικα

Σταυρός (943μ.)

Πριόνια (1.100μ.)

Μπάρμπα (1.450μ.)

Καταφύγιο Α (2.100μ.)

Ιθακίσσιος (1.850μ.)

Λιβαδάκι (2.701μ.)

Στράνκος (2.150μ.)
Πετρόστρουγκα (2.225μ.)

Σκολιό (2.911μ.)

Σκούρτα (2.485μ.)

Σκάλα (2.866μ.)

Λαιμός (2.500μ.)

Μαγούλες (1.847μ.)

Προφήτης Ηλίας (Αγ. Ηλίας, 2.786μ.) – Καταφύγιο
Σ.Ε.Ο.

Πύργος Γρίβα (2.089μ.)

Τούμπα (2.801μ.)

Φλάμπουρο (Ολύμπου, 2.673μ.)

Στεφάνι (Θρόνος του Δία, 2.907μ.)

Άγιος Αντώνιος (Παλιμανάστρι,
Καλόγερος, 2.817μ.)

Μύτικας (Πάνθεον, Ελ. Βενιζέλος, 2.917/18μ.)

Μαρτίνι (943μ.)

Μάνδρες (2.254μ.)

Τερψιθέα (2.592μ.)

Κώνωπες (1.128μ.)

Καραγκούνη (1.468μ.)

Ράχη (926μ.)

Τουρτοφωλιά (1.241μ.)

Από ΒΔ προς Μύτικα

Από ΝΑ προς Μύτικα

Κίτρος (2.422μ.)

Δούριανη (890μ.)

Νανά (2.290μ.)

Φράγκου Αλώνι (2.684μ.)

Ράχη Σαλατούρα (1.438μ.)

Σαμάρι ή Δραγασιά (2.253μ.)

Μπαρμπάλας (1.847μ.)

Πάγος (2.682μ.)

Τρόχαλο (1.088μ.)

Μεταμόρφωση (2.699μ.)

Βουλγάρα (1.689μ.)

Κακόβρακας (2.618μ.)

Πυξάρι (1.803μ.)

Άνω Τσουκνίδα (1.498μ.)

Άνθιμος (2.005μ.)

Εννέα Πύργοι (2.450μ.)

Ρήγας (2.089μ.)

Ταμπούρια (1.417μ.)

Παπά Ράχη (1.871μ.)

Σηματοφόρος (2.366μ.)

Κονιαρόπουλο (1.240μ.)

Καρδάρα (916μ.)

Μύτικας (768μ.)

Στήθωμα (1.135μ.)

Κρυόβρυση (503μ.)
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Η πυραμίδα του Προφήτη Ηλία, μία από τις υψηλές κορυφές που στα νεότερα χρόνια θεωρούσαν ως «ρίον»
του Ολύμπου. Στην κορυφαία απόληξη, το ομώνυμο εκκλησάκι της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου. Χαλκογραφία του 1808 αναφέρει πως (όπως και το εκκλησάκι στην κορυφή της Μεταμόρφωσης) κτίσθηκε σε θέση
με προϋπάρχουσες αρχαιότητες.

Οι αρχαίες πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον είναι ελάχιστες και αφορούν κυρίως στα δέντρα.

Ενδιαφέρουσες είναι εκείνες για τα λιοντάρια και τους τεύθους του Δίου.18 Ακόμη λιγότερα είναι
γνωστά για τις καλλιέργειες. Οι πληροφορίες όμως πληθαίνουν ραγδαία χάρη στα αρχαιοβοτανικά
ευρήματα των ανασκαφών. Στο αρχαίο Ηράκλειο για παράδειγμα του τέλους του 8ου αι. π.Χ.,19 βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες μονόκοκκου, δίκοκκου, σκληρού και μαλακού σιταριού, κριθάρι δίστιχο
και εξάστιχο, μπιζέλι, ρόβι, φακή, φουντούκι, τμήμα και σπόροι σύκου, ένας ελαιοπυρήνας και ένα
γίγαρτο. Απροσδόκητοι ήταν οι σπόροι ροδιού, μεμονωμένοι ή κολλημένοι στη φλούδα, και καρπουζιού,20 γνωστό στη Μεσόγειο από την εποχή του Τουταγχαμών, τουλάχιστον. Βρέθηκαν, επίσης, πολλά δείγματα της θαλασσινής ζωής.
Σήμερα, τα χαμηλά υψόμετρα του Ολύμπου καλύπτονται με μεσογειακή βλάστηση από αείφυλλα
πλατύφυλλα: αριά, φάξο, πουρνάρι, ήμερη κουμαριά, φυλίκι, κέδρο, γλιστροκουμαριά κ.ά. Συνήθη
φυλλοβόλα είναι το τρίλοβο σφενδάμι, η κουτσουπιά, η κοκορεβιθιά, το χρυσόξυλο κ.λπ. Στις περιοχές των ρεμάτων κυριαρχούν οι πλατανεώνες και τα υδρόφιλα. Ψηλότερα, εμφανίζεται η ζώνη
οξιάς-ελάτης και των ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων.21 Πάνω από τα 1.400-1.500μ. είναι η ζώνη
των ψυχρόβιων κωνοφόρων, όπου κυριαρχεί το ρόμπολο/Λευκόδερμη Πεύκη ("Pinus heldreichii"). Πρόκειται για ένα μνημειακό δέντρο που μεμονωμένα μπορεί να εμφανίζεται χαμηλότερα, δημιουργεί
όμως ένα σχεδόν αμιγές, μνημειακό δάσος από τα 1.400μ. ως τα 2.000μ. Ψηλότερα αραιώνει, για να
πλησιάσει με μεμονωμένα παραδείγματα τα 2.750μ., το υψηλότερο δασοόριο της Ευρώπης. Μετά τη
ζώνη του ρόμπολου, πάνω από τα 2.200μ., αρχίζουν τα υπαλπικά λιβάδια όπου συναντώνται περισσότερα από 150 είδη, τα μισά ενδημικά στα Βαλκάνια και δώδεκα ενδημικά του Ολύμπου. Είναι λιβάδια με χιονοστρώσεις, χλοώδεις βάλτοι με εδαφογένεση, υπαλπικοί λιθώνες και σχισμές βράχων.22
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Η πανίδα περιλαμβάνει δεκάδες είδη θηλαστικών (μεταξύ των οποίων διάσημα είναι τα αγριοκάτσικα των κορυφών) και πτηνών, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και πολλά σπάνια, κυρίως αρπακτικά: αετοί, σταυραετοί, χρυσαετοί, σπιζαετοί, αετοβαρβακίνες, όρνια, σαΐνια, γυπαετοί, μαυρόγυπες,
γεράκια, πέρδικες, λευκοπελαργοί, ορτύκια, κίσσες, τσίχλες, μπούφοι, κουκουβάγιες, καρακάξες,
σπουργίτια, τσαλαπετεινοί, δρυοκολάπτες κ.λπ.23 Μέχρι πρόσφατα φαίνεται ότι υπήρχαν ελάφια,
ενώ για παλιότερα αναφέρεται πως υπήρχαν αρκούδες. Πολύ πρόσφατα (2003), ύστερα από πολλά
χρόνια, οι αρκούδες επανεμφανίστηκαν, αλλά κυνηγήθηκαν.
Τα νεότερα χρόνια, στην παραολύμπια χώρα καλλιεργούνται στάρια, καλαμπόκια, καπνά, ζαχαρότευτλα, βαμβάκια, φράουλες, ακτινίδια, πιπεριές και πολλά άλλα οπωροκηπευτικά. Η ελιά μπορεί
να είναι αυτοφυής στα χαμηλά υψώματα, ενώ η αμπελουργία βρίσκει άριστες συνθήκες ανάπτυξης.
Καστανιές, καρυδιές, φουντουκιές, μηλιές, ροδιές, γκορτσιές, συκιές, κερασιές, ροδακινιές, αμπέλια,
ακτινίδια, αμυγδαλιές είναι μερικά από τα δέντρα που συναντάει κανείς συχνά στην περιοχή.
Παρόλη την αλλοίωση της παραδοσιακής οικονομίας, εξακολουθεί να υπάρχει κτηνοτροφία, κυρίως αιγοπροβάτων και χοίρων. Πρόσφατα δημιουργήθηκαν φάρμες στρουθοκαμήλων, αγριόχοιρων,
ελαφιών κ.ά., ενώ συχνά είναι και τα μελίσσια. Με τη θάλασσα απασχολούνται ακόμη αρκετοί στα
παραθαλάσσια χωριά, όπου κυριάρχησε ο τουρισμός κλασικού τύπου και η μετατροπή της αγροτικής-χορτολειβαδικής γης σε ζώνες θερινής κατοικίας και βιοτεχνίας. Αυτές οι επιλογές αλλοίωσαν
την παραλία και τα χαμηλά υψόμετρα, εκεί όπου γοητευμένη περπάτησε η αρχαιότητα, αλλά και οι
περιηγητές των περασμένων αιώνων.
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Κεφάλαιο Β.

qeîn d' ›doj ¡gnÕj ”Olumpoj

24

(το όρος σύμβολο)
Πάνω από όλα, ο Όλυμπος είναι μνημείο της φύσης, γνωστό στους ειδικούς χάρη στις πολλές του
ιδιαιτερότητες. Σε ένα ευαίσθητο άτομο, αντιληπτή γίνεται απλά η αίσθηση μίας ασυγκράτητης,
πανίσχυρης δύναμης (σπάνια ωστόσο σκληρής) και μίας απέραντης αισθητικής τελειότητας. Στο
πλαίσιο θεοποίησης της φύσης, ύψιστος θεός του έγινε ο Ζευς. Είναι ο εκφραστής των υπερφυσικών δυνάμεων του ουρανού, ένας άρχων που διοικεί από την ακρότατη κορυφή, αλλά ηρεμεί μες
τις πτυχές του Ολύμπου. Δεν έγινε τυχαία σπίτι του ο Όλυμπος, όρος αγέρωχο και πυρίπνοο στην
παραφορά του, αλλά αμέσως μετά μειλίχιο, ακόμη και χαριτωμένο. Αν άνθρωποι που πίστεψαν σε
έναν τέτοιο θεό, έζησαν κοντά σε ένα τέτοιο βουνό, ήταν μοιραίο να το θεωρούν κατοικία του. Έτσι
ο Όλυμπος, και μάλιστα ο Μακεδονικός, μεταμορφώθηκε σε σύμβολο που η ακτινοβολία του διαδόθηκε με τον πολιτισμό της αρχαιότητας. Καταρχήν με τον Όμηρο, κορυφαία αρχή των ελλήνων
ποιητών, που επηρέασε τον ελληνικό, αλλά εξίσου και τον ευρωπαϊκό κόσμο. Έχει μάλιστα υποτεθεί
ότι το ομηρικό Δωδεκάθεο (πέντε παιδιά του Κρόνου και επτά του Δία, όλοι απόγονοι του Ουρανού)
αντιγράφει δεδομένα της μυκηναϊκής αριστοκρατίας. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, που οι ρίζες του τρέφονται από τον ελληνισμό, παρέλαβε τον Όλυμπο στα σύμβολά του. Έγινε, λοιπόν, μνημείο φύσης
και πολιτισμού ταυτόχρονα.

«Ούτε η γλυπτική, ούτε η ζωγραφική μπορούν να αποδώσουν αυτό το
όραμα, που μέσα κει βρέθηκα μόνος σαν μαύρο στίγμα, μέσα στο μυστήριο
αυτό που η φύση σπανίως αποκαλύπτει στους εραστές της»
Β. Ιθακήσιος, Ο «ζωγράφος του Ολύμπου»25

Ο Άνω Όλυμπος, και προπάντων ο Μακεδονικός, που υψώνεται απότομα με δεκάδες βουνών και
κορυφών άνω των 2.000μ. δίπλα στη θάλασσα και σε σαφώς ταπεινότερους όγκους,26 είναι ο μέγας
και απόκρημνος Όλυμπος, το όρος με τα βαθύτατα χάσματα και τις πολλές αλπικές κορυφές, ο
«πολυδειράς» και «πολύπτυχος» του έπους.27 «Νιφόεις» ή «αγάννιφος»,28 που παγιδεύει τα σύννεφα
στις «πύλες» των ορεινών του χασμάτων, απαστράπτοντας ως λευκός πολύτιμος λίθος τις φωτεινές
χειμωνιάτικες μέρες, αλλά σχεδόν αόρατος πίσω από το λεπτό γκρίζο φόρεμα της θερινής του υγρασίας, είναι ο κύριος και κατεξοχήν Όλυμπος. Οι βοριάδες και οι νοτιάδες του Αιγαίου ανοιγοκλείνουν
με βαριά αλλά και με αιθέρια σύννεφα τις «πύλες» των ορεινών του χασμάτων, των αλλεπάλληλων
δηλαδή «πτυχών» που περιβάλλουν τα θεϊκά μέγαρα του Ομήρου.29
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Β. qeîn d' ›doj ¡gnÕj ”Olumpoj

{“Hrh d m£stigi qoîj ™pema…et' ¥r' †ppouj: aÙtÒmatai d pÚlai mÚkon oÙranoà §j œcon Ὠrai, tÍj
™pitštraptai mšgaj oÙranÕj OÜlumpoj te ºmn ¢nakl‹nai pukinÕn nšfoj ºd' ™piqe‹nai.}
Όμηρος, Ιλιάς 5.748 και 8.392
{o‰ d' ¥lloi oÜ sfin p£resan qeo…, ¢ll¦ ›khloi sfo‹sin ™nˆ meg£roisi kaq»ato, Âci ˜k£stJ dèmata
kal¦ tštukto kat¦ ptÚcaj OÙlÚmpoio.}
Όμηρος, Ιλιάς 11.75

Το γεωγραφικό του πλάτος και η άμεση επαφή των αλπικών κορυφών με το Αιγαίο τού χαρίζουν τη
μεσογειακή εκείνη ηπιότητα που τον διαφοροποιεί από πολλά αλπικά τοπία. Όταν μάλιστα είναι
χιονισμένος, τα ηλιόλουστα πρωϊνά μέσα στο καταχείμωνο τον κάνουν «αιγλήεντα»,30 κυριολεκτικά
δηλαδή απαστράπτοντα. Όμως, οι αλλεπάλληλες σκοτεινές χαραδρώσεις, οι ορθοπλαγιές και ο πολύκορφος αλπικός πυρήνας δίπλα στο πάντα ανήσυχο Αιγαίο δημιουργούν τα μετεωρολογικά εκείνα φαινόμενα που συνθλίβουν την ανθρώπινη υπεροψία και προκαλούν τρόμο, δέος και φαντασία,
εκείνα δηλαδή τα βιώματα που θα συνέβαλαν στη δημιουργία του μύθου του.
{<Wj d' Ót' ¢p' OÙlÚmpou nšfoj œrcetai oÙranÕn e‡sw a„qšroj ™k d…hj, Óte te ZeÝj la…lapa te…nV,
ìj tîn ™k nhîn gšneto „ac» te fÒboj te, oÙd kat¦ mo‹ran pšraon p£lin.}
Όμηρος, Ιλιάς 16.364
{<H kaˆ kuanšVsin ™p' ÑfrÚsi neàse Kron…wn: ¢mbrÒsiai d' ¥ra ca‹tai ™perrèsanto ¥naktoj kratÕj

¢p' ¢qan£toio: mšgan d' ™lšlixen ”Olumpon.}
Όμηρος, Ιλιάς 1.528
{gÁ d mšg' ™smar£ghsen, ™pšstene d' oÙranÕj eÙrÝj seiÒmenoj, pedÒqen d tin£sseto makrÕj
”Olumpoj.}
Ησίοδος, Θεογονία 679
{aÙt…ka d' ™brÒnthsen ¢p' a„gl»entoj 'OlÚmpou, ØyÒqen ™k nefšwn: g»qhse d d‹oj 'OdusseÚj... {Zeà
p£ter, Ój te qeo‹si kaˆ ¢nqrèpoisin ¢n£sseij...}, Ã meg£l' ™brÒnthsaj ¢p' oÙranoà ¢sterÒentoj,
oÙdš poqi nšfoj ™st…: tšraj nÚ teJ tÒde fa…neij...}
Όμηρος, Οδύσσεια 20.103 και 112
{e„ m¾ ¥r' ÑxÝ nÒhse pat¾r ¢ndrîn te qeîn te: sklhrÕn d' ™brÒnthse kaˆ Ôbrimon, ¢mfˆ d ga‹a
smerdalšon kon£bhse kaˆ oÙranÕj eÙrÝj Ûperqe pÒntÒj t' 'Wkeanoà te ∙oaˆ kaˆ t£rtara ga…hj.
possˆ d' Ûp' ¢qan£toisi mšgaj pelem…zet' ”Olumpoj Ñrnumšnoio ¥naktoj:... ZeÝj d' ™peˆ oân kÒrqunen
˜Õn mšnoj, e†leto d' Ópla, bront»n te sterop»n te kaˆ a„qalÒenta keraunÒn, plÁxen ¢p' OÙlÚmpoio
™p£lmenoj:...}
Ησίοδος, Θεογονία 838

Η λεπτή διαφορά ανάμεσα στην κατοικία των Ουρανίων, του Ουρανού και των ψυχών δεν διέφυγε
από την προσοχή της αρχαιότητας. Προσπάθειες για την ερμηνεία του συμβολικού του χαρακτήρα υπήρξαν πολλές, από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια.31 Σημαντικοί είναι και οι μύθοι
του για τις Μούσες και για τον γιο της επιφανέστερης των Μουσών, τον Ορφέα. «Ολυμπιάδες» και
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«Ολύμπια δώματα έχουσαι» στον Όμηρο, οι Μούσες γεννήθηκαν από τον Δία και τη Μνημοσύνη
στην Πιερία, για να μη λησμονούν οι άνθρωποι τη θεία δημιουργία και το αθάνατο μεγαλείο της. Ο
χαρισματικός γιος της Καλλιόπης γεννήθηκε και τάφηκε στα Λείβηθρα, αλλά τα οστά του μεταφέρθηκαν αργότερα στο Δίον, περιοχή όπου είχε δολοφονηθεί από γυναίκες της Πιερίας.

Δεν είναι γνωστό ποιο ήταν το ομηρικό «ρίον», ποια δηλαδή θεωρούσαν «ακροτάτη» κορυφή, «Θρόνο
του Διός» στην αρχαιότητα. Πρέπει να αποκλεισθούν οι νότιες κορυφές που ήταν ευκολότερα προσπελάσιμες (όπως υποδεικνύει και το ιερό Διός στον Άγιο Αντώνιο, 2.818μ.)32 και να αναζητηθεί στη
δυσπρόσιτη, την τριπλή κορυφαία του στέψη, «τα τρία άκρα του Ουρανού όπου αι Μοίραι των Μοιρών»
των νεότερων χρόνων (Μύτικας: 2.918μ., Σκολειό: 2.911μ., Στεφάνι: 2.907μ.) Εκτός του «ρίου», παλιότερη αναφορά άλλης κορυφής είναι η ακρώρεια «Πιερία», από τον Όμηρο.
Οι κάτοικοι στα νεότερα χρόια θεωρούσαν ως ακροτάτη κορυφή την επιβλητική πυραμίδα του Προφήτη Ηλία33 (2.788μ. ή 2.803μ. κατά τον Νίκο Νέζη).

Στον ορεινό όγκο, και μάλιστα στο μεγάλο υψόμετρο των 2.817μ., στην κορυφή Άγιος Αντώνιος (Καλόγηρος
και Παλιμανάστρι, σε παλιότερες αναφορές), ήταν γνωστό ιερό του Διός.34 Εκεί, το 1961, κατά τις εργασίες
θεμελίωσης μετεωρολογικού σταθμού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εντοπίσθηκαν αρχαιότητες. Μέρος από τα ευρήματα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου.35 Θρησκευτικές λειτουργίες
σε κορυφή του Μακεδονικού Ολύμπου αναφέρονται από την αρχαιότητα.
{Di¦ t… m¾ sun…statai nšfh ™n tù polÝ tÁj gÁj ØperanesthkÒti tÒpJ; Óti g¦r oÙ sun…statai, ™k tÁj
makr©j ƒstor…aj ™stˆ dÁlon: t¦ g¦r ØyhlÒtata tîn Ñrîn ØpernefÁ t' ™stˆ kaˆ Øper»nema... tšfran
g¦r œn tisi toÚtwn ¢poqšmeno… tinej À kaˆ ™k qusiîn tîn ™n ™ke…noij genomšnwn ¢poleloipÒtej, met¦
ple…stouj ™niautoÝj periergas£menoi, keimšnhn eáron aÙt¾n oÛtwj æj œqesan... ƒstore‹ d PloÚtarcoj
kaˆ gr£mmata me‹nai e„j ˜tšran tîn ƒere…wn ¢n£basin ™k tÁj protšraj ™n tù 'OlÚmpJ tù Makedonikù.}
Ιωάννης Γραμματικός Αλεξανδρινός (Φιλόπονος), Σχόλια στα Μετεωρολογικά του Αριστοτέλη 14,1.26.30

Πληροφορίες ορειβατών αναφέρουν διάσπαρτες αρχαιότητες και σε άλλες κορυφές του Ολύμπου. «…εκατοντάδες μεγάλες συμμετρικές κεραμικές πλάκες διαστάσεων περίπου 30 x 40 x 3εκ., ... στρωμένες σε μερικές
κορυφές με την μορφή κυκλικών δαπέδων (σχεδόν ίδιες ... στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου). Υπολείμματα
… στις κορυφές Πάγος, Καλόγερος, Φράγκου Αλώνι, Μεταμόρφωση, Κακόβρακος, Πύργος και Διακόπτης …
Θραύσματα κεραμιδιών, … διαφορετικού είδους … και στις κορυφές Σκολιό και Άγιος Αντώνιος, μαζί με λίγα
υπολείμματα αρχαίων κτισμάτων (κυρίως στο Σκολιό)…»
(βλ. Νέζης 1986, 43-44)
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Κεφάλαιο Γ .

o‰ perˆ Pier…hn kaˆ ”Olumpon dèmat' œnaion ...
Ησίοδος, Fragmenta (Ηοίαι) 7.1

Για τα προϊστορικά χρόνια, η μακεδονική παρουσία στην περιοχή του Ολύμπου ανάγεται με ένα
πανάρχαιο χωρίο του Ησίοδου (Fragmenta, Ηοίαι 7.1) σε χρόνους που ανήκουν στη σφαίρα του ιστορικού μύθου, όπως εξάλλου και με το χωρίο του πατέρα της Ιστορίας Ηρόδοτου που αναφέρεται
στα δωρικά-μακεδνά φύλα (Ιστορίαι 1. 56), παράδοση από την οποία πιθανόν αντλεί και ο Διόδωρος, καθώς εξιστορεί τα σχετικά με την Κρήτη (Ιστορική Βιβλιοθήκη 5.80.2). Στην περιγραφή του
Στράβωνα και με αφορμή την αναστάτωση που είχαν προκαλέσει τα πρώιμα χρόνια οι Λαπίθες
στη βόρεια Θεσσαλία, μεταφέρεται ένας σχετικός ιστορικός μύθος που θέλει τους Μακεδόνες τα
πρώιμα χρόνια κοντά στον Όλυμπο (Γεωγραφικά 9.5.22). Εκεί εξάλλου παραπέμπει και η παράδοση του Παυσανία για τις διαμάχες του Κάρανου, αρχηγέτη της μακεδονικής δυναστείας, και του
γειτονικού Κισσέα (Ελλάδος Περιήγησις 9.40.7.5). Ο Θουκυδίδης, τέλος, ενισχύει την υπόθεση για
την πρώιμη εγκατάσταση της γενιάς του Αλέξανδρου (Τημενίδες/Ηρακλείδες) στην Πιερία, από
όπου απομάκρυναν τους «Πίερες», οι οποίοι μετακόμισαν στη συνέχεια στον Στρυμωνικό-Παγγαίο
(Ιστορίαι 2.99.2).
Τα ιστορικά χρόνια, η περιοχή εντασσόταν στο βασίλειο της «Κάτω» (κατά τον Ηρόδοτο) και «παρά
θάλασσαν» (κατά τον Θουκυδίδη) Μακεδονίας, όπου κατοικούσε ο λαός των «Αργεαδών» Μακεδόνων.36 «Κάτω» και «παρά θάλασσαν» Μακεδονία είναι το επιφανές βασίλειο που όλοι γνωρίζουμε
εξαιτίας του Αλέξανδρου και της δυναστείας του, των Ηρακλειδών/Τημενιδών της Μακεδονίας. Η
αναφερομένη ως «Μακεδονίς Γη» από τον Ηρόδοτο, η περιοχή δηλαδή νότια της παλιάς κοινής κοίτης
των ποταμών Λουδία-Αλιάκμονα37 είναι το αρχικό βασίλειο των Ηρακλειδών στην «Κάτω» και «παρά
θάλασσαν» Μακεδονία. Η Πιερία και η Ημαθία, που βρίσκονται νότια της κοινής αυτής κοίτης, αναφέρονται πρώτη φορά μαζί στην ομηρική, τη μετέωρη διαδρομή της Ήρας από τον Όλυμπο προς την
προϊστορική Θράκη (Ιλιάς 14.225).
Η δυναστεία των Τημενιδών/Ηρακλειδών της Κάτω Μακεδονίας εδραιώθηκε αρχικά στους Αργεάδες, «αιολίσαντες»38 ίσως και με προϊστορικούς πληθυσμούς στα βόρεια όρια του πελασγικού Άργους,39 χώρας των Πελασγών, του Δευκαλίωνος και πολλών ακόμη, όπου κατά τον Στράβωνα «di¦
t¦j sunece‹j metast£seij kaˆ ™xall£xeij tîn politeiîn kaˆ ™pim…xeij sugce‹n kaˆ t¦ ÑnÒmata kaˆ t¦ œqnh,
éste to‹j nàn œsq' Óte ¢por…an paršcein».40 Η δυναστεία επέκτεινε την εξουσία της σταδιακά στα ορεινά

δυτικά βασίλεια της «Άνω» Μακεδονίας, στους λαούς που κατοικούσαν την κεντρική και ανατολική
Μακεδονία, στους αποίκους των παραλίων, σε όλη την Ελλάδα, και εντέλει πέρα από αυτήν.
Σύμφωνα με την εγκυρότερη των παραδόσεων, αυτή που διασώζουν ο Θουκυδίδης (Ιστορίαι 2.99.2)
και ο Ηρόδοτος (Ιστορίαι 5.22, 8.137, 8.138), η δυναστεία των Ηρακλειδών/Τημενιδών της «Κάτω» και
«παρά θάλασσαν» Μακεδονίας είχε καταγωγή από το Άργος της Πελοποννήσου.41 Το γένος των Ηρακλειδών (κύκλου Περσιδών), από όπου φερόταν να κατάγεται η μακεδονική δυναστεία, ήταν περίφημο στην αρχαιότητα επειδή το εξόρισε η νέα μυκηναϊκή εξουσία (Πελοπιδών) από τη βόρεια
Πελοπόννησο. Πολυπλάνητο έκτοτε, αναφέρεται ότι βρήκε τελικά καταφύγιο στο 1/3 της χώρας των
πολυπλάνητων επίσης Δωριέων βορειότερα στην Ελλάδα, επειδή ο γενάρχης τους Ηρακλής είχε
βοηθήσει τους Δωριείς σε πόλεμο με τους Λαπίθες (φύλο της βόρειας Θεσσαλίας). Ηγήθηκε, στη
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συνέχεια, της «καθόδου» των Δωριέων κατά τη δική του «επιστροφή» στην Πελοπόννησο. Η «κάθοδος
των Δωριέων» και η «επιστροφή των Ηρακλειδών» ήταν ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο, επεισόδιο της πρώιμης ελληνικής ιστορίας. Σήμερα, αποτελεί ένα μυστήριο-πρόκληση,
για όσους τουλάχιστον δεν είναι εύκολο να αρνηθούν την καθολική πίστη της ίδιας της αρχαιότητας
στην ιστορία της.
Σε αδρές γραμμές, η παράδοση δεν αποκλείεται ίσως να περιγράφει την ενδημική ελληνική ασθένεια
των ακραίων εσωτερικών συγκρούσεων και το διαχρονικό ελληνικό ιδίωμα των μεταναστεύσεων,
εντός και εκτός ελληνικού χώρου. Αν είχαν υπάρξει τέτοιες εγκαταστάσεις και στον χώρο της Μακεδονίας, θα παρείχαν μία ερμηνεία για την αναγωγή της μακεδονικής δυναστείας στην παράδοση της
Εποχής Χαλκού, για την καταγωγή της από τη βόρεια Πελοπόννησο και για την απουσία της (όπως
και άλλων, άλλωστε) από τα στρατόπεδα της Ιλιάδος. Μία μακρόχρονη συμβίωση ενός «μακεδνού»
λαού κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις, θα ήταν δυνατόν να ερμηνεύσει τα «μυκηναϊκά» στοιχεία στη
μακεδονική διάλεκτο. Αν είχαν υπάρξει τέτοιες εγκαταστάσεις, δεν θα ήταν εύκολο εκ προοιμίου
να αποκλεισθεί η παραθαλάσσια «Μακεδονίς Γη» δίπλα στον κατάφυτο με ναυπηγική ξυλεία Όλυμπο. Θα μπορούσε ίσως να αναζητηθεί μελλοντικά στην περιοχή του κάστρου του Πλαταμώνα, το
νοτιότερο τμήμα του Μακεδονικού Ολύμπου, κοντά στα σύνορα με τη Θεσσαλία και περιοχή που τα
ιστορικά χρόνια είχε το όνομα «Ηράκλειον».

Αρχαιότητες που σχετίζονται με τα φρούρια στον Κάτω Όλυμπο εντοπίστηκαν στο πέρασμα μεταξύ Άνω
και Κάτω Ολύμπου και στην περιοχή της Καλλιπεύκης.42 Ανάμεσα στα τελευταία, σημαντική ένδειξη και
αισιόδοξο μήνυμα ήταν το ασημένιο ειδώλιο Ύστερης Εποχής Χαλκού στο Ashmolean Museum της Οξφόρδης. Είχε εισαχθεί πιθανόν από την Ανατολή (ίσως μάλιστα από θαλάσσιο δρόμο43) και ανακαλύφθηκε στα
τέλη του περασμένου αιώνα στον Νεζερό (Καλλιπεύκη),44 αποκτώντας έτσι ιδιαίτερη σημασία χάρη στην
προέλευσή του από τον Όλυμπο. O τύπος είναι γνωστός από μακρά σειρά ειδωλίων της Ανατολής. Αρκετά
έχουν βρεθεί και στην Ελλάδα.
Ο Δίας των ιστορικών χρόνων ήταν Ολύμπιος, Ακραίος, Επάκριος, Κορυφαίος, ενώ τα βροχοφόρα σύννεφα
που συγκεντρώνουν οι κορυφές γονιμοποιούν ως σήμερα τη γη.
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«Ο Κυριάκος Πιττάκης (1798-1863), πρώτος Έλληνας έφορος αρχαιοτήτων, πριν λάβει το
αξίωμα, στον Αγώνα του ’21 έδοσε μολύβι στους Τούρκους πολιορκημένους της Ακρόπολης,
για να μην γκρεμίζουν τα μνημεία και παίρνουν το μολύβι για φυσέκια. Πήραν το μολύβι οι
Τούρκοι, δεν γκρέμισαν τα μνημεία και σκότωναν Έλληνες.
Γνωστή και θρυλική ιστορία, μέσω του Μακρυγιάννη, αλλά έτσι ξεκίνησε η «ηρωϊκή εποχή της ελληνικής αρχαιολογίας». Δηλαδή, στην παρθενική της εξόρμηση, έχει ως πρώτο
μέλημα, πληρωμένο με αίμα, την προστασία των αρχαιοτήτων και όχι την ανασκαφή ή το
ξεφύλλισμα καρτέλων αρχείου.»
Κ. Λιοντής, εφ. Καθημερινή, 18/5/1997.
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Πριν από τριάντα χρόνια περίπου, και προκειμένου να σωθούν από την εφαρμοζόμενη «ανάπτυξη» τυχόν αρχαιότητες που δεν είχαν ακόμη εντοπιστεί, ξεκίνησε μία μοναχική επιφανειακή έρευνα
στα μεγάλα περάσματα του μακεδονικού όρους, σε μικρά, παραδοσιακά μονοπάτια και στα σύνθετα αλλουβιακά ριπίδια, κατάφυτα τότε με πυκνά, χαμηλά δάση. Αποδείχτηκε, στη συνέχεια, ότι οι
αλλεπάλληλες δροσερές πηγές, τα πλούσια χώματα της «πίειρας» γης και το απόλυτο καταφύγιο
του πολύπτυχου ορεινού όγκου συντηρούσαν αλυσιδωτές ανθρώπινες εγκαταστάσεις ήδη από την
προϊστορική εποχή, σε μικρή μεταξύ τους απόσταση και με πιθανά όρια τους αλλεπάλληλους ποταμοχειμάρρους του Ολύμπου. Είχαν κοντά τρεχούμενο νερό, γεωργικές, υλοτομικές, κτηνοτροφικές,
κυνηγετικές δυνατότητες και ποικίλη αφθονία οικοδομικών υλικών. Βρίσκονταν σε φυσικά περάσματα και σε παραδοσιακούς δρόμους, μπορούσαν να είναι σε μεγάλο υψόμετρο, σε θέσεις με πανοραμική θέα και με στρατηγική σημασία. Αν προσθέσουμε τη θάλασσα και τη θέση κλειδί στον
άξονα βορρά-νότου, τότε καταλαβαίνει κανείς πόσο άριστα εξυπηρετούσε η περιοχή τούς πρώτους
εκείνους κατοίκους. Λίγοι χώροι ανασκάφηκαν, για σωστικούς λόγους και αποσπασματικά.
Σε μία περιοχή ιστορικά συνδεδεμένη με τον πυρήνα του βασιλείου του Αλέξανδρου, η αρχαιολογική
εικόνα που προέκυψε άριστα εφάρμοσε στη συναρπαστική εικόνα της Ελλάδος γενικότερα. Αναμενόμενο άλλωστε, αφού η παράδοση συνδέει την περιοχή με γνωστές ομάδες της ελληνικής πρωτο-οικογένειας. Ο θεσσαλο-ευβοϊκός κύκλος είναι ο πλησιέστερος. Όσον αφορά στους εσωτερικούς
δεσμούς και τη γραμμή συνέχειας/συνέπειας, παρατηρούνται οι διαχρονίες, μεταβάσεις, διαφορές
και τομές στις εναλλαγές των εποχών που είναι αντίστοιχες, συνεπείς και παράλληλες με εκείνες
στη νοτιότερη Ελλάδα.
Αν υπήρξαν οι παλιότεροι πληθυσμοί που αναφέρεται ότι εκτοπίστηκαν από τους Κάτω Μακεδόνες,
δηλαδή οι προϊστορικοί «Θράκες» Πίερες, για τους οποίους παραδίδονται αξιοπερίεργα κοινά με τη
Βοιωτία, καθόλου δεν προκύπτει από τα ευρήματα ότι ανήκουν σε «ξένο» πολιτιστικό κύκλο. Ίσως,
μάλιστα, και να έζησαν μεταξύ τους ειρηνικά, μέχρι τουλάχιστον που δρομολογήθηκε η επεκτατική
πορεία των Τημενιδών προς κάθε σημείο του ορίζοντα. Άγνωστο πότε, ίσως όμως με την κινητικότητα των ελληνικών λαών μετά τα τρωϊκά, στα τέλη 2ης-αρχές 1ης χιλιετίας π.Χ.
«Μετά τα Τρωϊκά, στην Ελλάδα εξακολουθούσαν οι μεταναστεύσεις και οι μετοικήσεις και ο τόπος δεν
μπορούσε να ησυχάσει και να προοδεύσει. Η μακροχρόνια απουσία των Ελλήνων στην Τροία προκάλεσε
πολλές αναστατώσεις και επαναστάσεις και οι εκπίπτοντες από τις στάσεις έκτιζαν τις πόλεις. Εξήντα
χρόνια μετά την άλωση της Τροίας, οι Βοιωτοί της Άρνης διώχτηκαν από τους Θεσσαλούς και εγκαταστάθηκαν στη γη που σήμερα λέγεται Βοιωτία και τότε ονομαζόταν Καδμηίδα .... Ογδόντα χρόνια μετά
την άλωση, οι Δωριείς μαζί με τους Ηρακλείδες κατέκτησαν την Πελοπόννησο. Πολύς καιρός έπρεπε
να περάσει για να ησυχάσει η Ελλάδα από τις μετακινήσεις και να στείλει αποικίες, όπως έκανε η Αθήνα στην Ιωνία και τα νησιά και οι Πελοποννήσιοι στην Ιταλία και την Σικελία...»
Θουκυδίδης, Ιστορίαι 1.12.1-4

Ο αναφερόμενος διωγμός των Πιέρων και η εγκατάστασή τους στην περιοχή του Παγγαίου ερμηνεύει εν μέρει την παράλληλη λατρεία του Ορφέα στις δύο περιοχές. Ο προϊστορικά «θρακικός» χαρακτήρας της Πιερίας θα ενίσχυσε στα ιστορικά χρόνια την παράδοση για τη «θρακική» καταγωγή του
Ορφέα, μία καταγωγή εντελώς ασυμβίβαστη με την περιώνυμη απαιδευσία των Θρακών της ιστορικής περιόδου, αφού ο Ορφεύς αναφέρεται πάντοτε ανάμεσα στις μέγιστες πολιτιστικές μορφές της
προϊστορικής Ελλάδος:
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{œnqen toi kaˆ tolmîsi lšgein mhd tÕn 'Orfša sofÕn gegonšnai, Qr´ka Ônta, ¢ll' ¥llwj toÝj
mÚqouj aÙtoà katayeÚsasqai. taàta 'Androt…wn lšgei, e‡ tJ pistÕj Øpr tÁj ¢grammat…aj kaˆ
¢paideus…aj Qrvkîn tekmhriîsai...}
Κλαύδιος Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 8.6.5

Όταν η αρχαιότητα αναφέρεται στη «Θράκη» της προϊστορίας, αναφέρεται στη γη που εποπτεύει το

Αιγαίο από τον Βορρά και την οικεία νότια παραλία της, από τον Ελλήσποντο μέχρι τον Όλυμπο. Η
Θράκη είναι, επίσης, το δυσχείμερο ορμητήριο των βοριάδων που σαρώνουν το Αιγαίο, με τους οποίους θα ήταν ενδιαφέρον αν μπορούσε να σχετισθεί το όνομα της.45 Ο όρος «Μακεδονία» για το δυτικό
τμήμα αυτής της περιοχής ξεκίνησε αρχικά ως όρος πολιτικός, για να ορίσει την επικράτεια όπου
ασκούσαν εξουσία οι ηγεμόνες της Κάτω Μακεδονίας. Η επέκταση των Μακεδόνων στην προϊστορική Θράκη κατά τη διάρκεια των ιστορικών χρόνων και η εξέλιξη της ιστορίας έδωσε μοιραία στον όρο
Μακεδονία το γεωγραφικό νόημα που έχει σήμερα. Ο γεωγραφικός όρος «Θράκη», ωστόσο, συνέχισε
να χρησιμοποιείται για την κεντρική-ανατολική Μακεδονία πολλούς αιώνες αργότερα, συνήθεια
και κατάλοιπο μακράς περιόδου πριν από τη δημιουργία του Μακεδονικού Βασιλείου στην περιοχή.46
Παλιοί και νέοι πληθυσμοί που βρέθηκαν ανατολικά της Μακεδονίας και βόρεια των αποικιών στα
ιστορικά χρόνια, έδωσαν σταδιακά στους όρους «Θράκη» και «θρακικός» το εθνικό νόημα που περιγράφεται στον Ηρόδοτο. Όσοι έμειναν στη Μακεδονία θα συνέβαλαν σταδιακά στο νέο «όμαιμον»
των λαών, όπως εξάλλου και οι Πελασγοί νοτιότερα.
Είναι γνωστό ότι προϊστορικοί Θράκες αναφέρονται συχνά και στη νότια Ελλάδα, όπως π.χ. οι Θράκες της Αττικής, της Βοιωτίας, οι Άβαντες της Εύβοιας κ.ά. Οι τελευταίοι, μάλιστα, είχαν την τύχη
να αναφέρονται από τον Όμηρο ως σύμμαχοι των Μυκηνών και σύντροφοι των παιδιών του Θησέα.
Ίσως, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι οι προϊστορικοί «Θράκες» Πίερες είναι προελληνικός λαός του
θεσσαλο-ευβοϊκού κύκλου, με την έννοια όμως ότι όλα τα γένη που συνευρέθησαν και δημιούργησαν το «όμαιμον» των «ελληνικών» χρόνων μπορούν να θεωρούνται προελληνικά. Έτσι, όπως ο Πέλοψ στην Πελοπόννησο είναι «Λυδός» επειδή κατάγεται από τη Μ. Ασία, το ίδιο και ο Ορφεύς είναι
«Θραξ» επειδή κατάγεται από την προϊστορική Θράκη. Δεν είναι καθόλου εύκολο να επενδυθεί το
εθνικό περιεχόμενο των νεότερων χρόνων στους «Θράκες» της προϊστορίας, εποχή κατά την οποία
βεβαίως και οι όροι «Έλλην» και «Ελλάς» δεν είχαν ακόμη αποκτήσει το εθνικό περιεχόμενο της
πρώτης χιλιετίας και αργότερα.
«Μου φαίνεται πως ούτε το σημερινό της όνομα είχε ακόμη η Ελλάδα. Πριν από τον Έλληνα μάλιστα
(τον γιο του Δευκαλίωνα) νομίζω ότι δεν υπήρχε καν ως όνομα. Κάθε τόπος ονομάζονταν από τους κατοίκους του, κυρίως από Πελασγούς. Από τότε όμως που απέκτησαν ισχυρή εξουσία στη Φθιώτιδα ο Έλλην και τα παιδιά του άρχισαν να συμμαχούν και με τις άλλες πόλεις. Έτσι σιγά-σιγά ονομάζονταν και
οι άλλοι Έλληνες, χωρίς όμως και πάλι να επικρατήσει για όλους. Η καλύτερη απόδειξη είναι βέβαια ο
Όμηρος. Μολονότι έζησε πολύ αργότερα ακόμη και από τα Τρωικά, ονομάζει Έλληνες μόνο τους πρώτους «Έλληνες», δηλαδή εκείνους που είχαν έλθει (στην Τροία) από τη Φθία με τον Αχιλλέα. Κανέναν
άλλον. Όλους μαζί τους αποκαλεί Δαναούς, Αργείους και Αχαιούς. Εξάλλου, δεν αναφέρει καν ούτε τη
λέξη βάρβαρος, γιατί δεν υπήρχε η ανάγκη για ένα αντίπαλο όνομα».
Θουκυδίδης, Ιστορίαι 1.3.2
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Ένας μεγάλος έλληνας αρχαιολόγος, ο Χρ. Τσούντας, προβληματίστηκε νωρίς για τη σχέση των προϊστορικών με τους ιστορικούς Θράκες.47

«Δεν δυνάμεθα να ορίσωμεν» έλεγε «μετά τινος ασφαλείας την εθνολογικήν σχέσιν αυτών προς τους
κατοίκους των βορειοτέρων χωρών, εις τας οποίας απαντά, ως είδομεν ανωτέρω, πολιτισμός όμοιος
κατά πολλά προς τον θεσσαλικόν και βοιωτικόν. Ο Η. Shmidt και άλλοι είκασαν περί εκείνων ότι ήσαν
Θράκες. Εννοούσιν όμως τους προγόνους του ινδογερμανικού λαού των ιστορικών Θρακών, προς τους
οποίους άγνωστον είναι εάν είχον συγγένειάν τινα οι προϊστορικοί Θράκες της Ελλάδος.»
Χρ. Τσούντας, Αι προϊστορικαί ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου, Αθήνα 1908, 398

Παραθέτουμε, κλείνοντας, το πολύ γνωστό χωρίο του Ηροδότου (Ιστορίαι 1.56.6), που περιγράφει τις
μετακινήσεις των πρωτοδωρικών-μακεδονικών φύλων στην κεντρική Ελλάδα και την περιοχή μεταξύ Όσσας και Ολύμπου. Αυτό το χωρίο -για έναν ακόμη λόγο- είναι δύσκολο να το περάσει κανείς
αβασάνιστα.

{`Istoršwn d eÛriske Lakedaimon…ouj te kaˆ 'Aqhna…ouj prošcontaj, toÝj mn toà Dwrikoà gšneoj,
toÝj d toà `Iwnikoà. Taàta g¦r Ãn t¦ prokekrimšna, ™Ònta tÕ ¢rca‹on tÕ mn PelasgikÒn, tÕ d
`EllhnikÕn œqnoj. Kaˆ tÕ mn oÙdamÍ kw ™xecèrhse, tÕ d polupl£nhton k£rta.
Epˆ mn g¦r Deukal…wnoj basilšoj o‡kee gÁn t¾n fqiîtin, ™pˆ d Dèrou toà “Ellhnoj
t¾n ØpÕ t¾n ”Ossan te kaˆ tÕn ”Olumpon cèrhn, kaleomšnhn d (τότε)`Istiaiîtin:
™k d tÁj `Istiaiètidoj æj ™xanšsth ØpÕ Kadme…wn,
o‡kee ™n P…ndJ, MakednÕn kaleÒmenon: ™nqeàten d aâtij ™j t¾n Druop…da metšbh, kaˆ ™k tÁj
Druop…doj oÛtwj ™j PelopÒnnhson ™lqÕn DwrikÕn ™kl»qh.}

Καδμείοι είναι τα παιδιά του Κάδμου, οι κάτοικοι δηλαδή της Θήβας πριν τη θρυλική της καταστροφή. «Να μία πόλη που τη θυμόμαστε κυρίως χάρη στην πτώση της», θα γράψει αργότερα η ιστορία48
για την πτώση της ανταγωνίστριας των Μυκηνών πόλης. Σημειώνουμε την αντιπαλότητα Καδμείων
και Ηρακλειδών με τη νέα εξουσία των Μυκηνών, τη γνωστή κοινή ονοματολογία Βοιωτίας και παραολύμπιας Πιερίας (Λείβηθρα, Πίμπλεια, Ελικών) και άλλα αξιοπερίεργα κοινά όπως την πρώιμη
λατρεία των Μουσών, τόσο χαρακτηριστική και σημαντική και στις δύο περιοχές.
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Τάφος Μυκηναϊκής Εποχής, από πρόσφατη ανασκαφή στον Πλαταμώνα (Platamon Stop), περιοχή αρχαίου
Ηρακλείου.49

Εύκολα, ωστόσο, μπορούμε να πούμε συνοψίζοντας, ότι τα προϊστορικά και πρωτοϊστορικά ευρήμα-

τα που εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στον Μακεδονικό Όλυμπο έρχονται απλώς να υπομνηματίσουν τα πανάρχαια ελληνικά ονόματα της περιοχής: ονόματα με πρώιμη
αύρα, χάρη στον ομηρικό χαρακτήρα τους και τον μύθο που τα συνοδεύει. Όλα περιγράφουν τη φύση
των θέσεων που κατέχουν: έφαλος βράχος είναι πράγματι ο Πλαταμών, κανάλια τα Λείβηθρα, πλούσια σε νερά η Πίμπλεια, βράχος η Πέτρα, ιερός χώρος το Δίον, εύφορη γη η Πιερία κ.ο.κ.
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Γ1. Σύν-τροφος από αγρίμι…
Νεολιθική Εποχή
Την 7η προχριστιανική χιλιετία, μία ειρηνική επανάσταση έφτασε στην Ελλάδα σιωπηλά και μεταμόρφωσε γοργά το φυσικό τοπίο. Ήταν η νεολιθική επανάσταση. Ίσως ήλθε από την Aνατολή με θαλασσινούς ταξιδιώτες, ίσως με κάποιους αποίκους, ίσως πάλι και να γεννήθηκε αυτόνομα και στην
Ελλάδα. Γεγονός, πάντως, είναι ότι τότε εγκαταστάθηκε στον τόπο μας μία ανεκτίμητη περιουσία: η
τεχνογνωσία που ήταν απαραίτητη για τη γεωργική καλλιέργεια και την κτηνοτροφία. Χάρη στη νέα
γνώση, οι κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες του ανήμερου τοπίου μεταμορφώθηκαν γοργά σε καλλιεργητές της μάνας γης, αγρότες. Οι νέες κατακτήσεις ξαπλώθηκαν σε όλο τον ελλαδικό χώρο και από τη
βόρεια Ελλάδα προχώρησαν στα Βαλκάνια. Από εκεί ξεδιπλώθηκαν μέχρι τις βόρειες θάλασσες και
την ανατολική Ευρώπη. Ένας δεύτερος κλάδος προχώρησε από το Ιόνιο Πέλαγος προς την Ιταλία και
τη δυτική Ευρώπη. Η διαδικασία αυτή δεν φαίνεται να είχε σχέση με βίαιες μετακινήσεις λαών και
καταστροφικές συγκρούσεις. Η σταθερή διαμονή και η τακτική διατροφή θα προκάλεσαν τη ραγδαία
αύξηση του πληθυσμού και το αλλεπάλληλο άπλωμα των περιοχών που κάλυπταν οι νέες αγροτικές δραστηριότητες. Έτσι, οι επαναστατικές κατακτήσεις που ξεκίνησαν από τη νοτιότατη Ευρώπη
στα τέλη της έβδομης χιλιετίας, έφτασαν στο βόρειο άκρο της πολλούς αιώνες αργότερα, δημιουργώντας μία πυκνοκατοικημένη Ευρώπη που οι μακρινές της καταβολές οδηγούν στην Ελλάδα και τη Μ.
Ασία. Αν, λοιπόν, μπορούσαμε να πάρουμε «το στάρι που είχε σπαρεί στο νεολιθικό Οrkney γύρω στο
3.000 π.Χ. και αναζητούσαμε το μέρος από όπου κατάγονταν ο σπόρος της κάθε χρονιάς, θα ανιχνεύαμε
στο χάρτη της Ευρώπης μία γραμμή που αναπόφευκτα θα κατέληγε στην πρώιμη νεολιθική εποχή της
Ελλάδος, και από εκεί στη δυτική Μ. Ασία.».50
Η επιβίωση, που έγινε ευκολότερη, και ο ακατάλυτος δεσμός του ανθρώπου με τη γη άλλαξαν έκτοτε
τους ρυθμούς της ιστορίας...
«Επειδή δεν ήταν αρκετή η τροφή που έβρισκαν οι πρώτοι άνθρωποι, ορμούσε η μία ομάδα πάνω στην
άλλη και την άρπαζε με αταξία και φόνους. Από τότε όμως που η Δήμητρα την πρόσφερε με αφθονία,
άρχισαν να τη μοιράζονται εξίσου. Επικράτησε λοιπόν τάξις στα γεύματα».51
και ο άνθρωπος έγινε σύν-τροφος, από αγρίμι...

Πηγή Αθηνάς, περιοχής Ηρακλείου/Φίλας
Από τη νεολιθική «επανάσταση», δύο είναι οι γνωστοί οικισμοί στην περιοχή του Μακεδονικού Ολύμπου: η Πηγή Αθηνάς και μία ανεξερεύνητη τούμπα στους πρόποδες του Άνω Ολύμπου, περίπου
35χλμ. βόρεια, στην Κουντουριώτισσα.
Η Πηγή Αθηνάς απλώνεται σε χαμηλά υψώματα του Κάτω Ολύμπου γύρω από μία μικρούλα
μισγάγκεια, 3χλμ. βόρεια των συνόρων με τη Θεσσαλία και του λόφου Καραλή, όπου βρίσκεται
ίσως η Φίλα. Νεολιθική Εποχή (5980-5790 π.Χ.) έδειξε η ραδιοχρονολόγηση για την πρωϊμότερη
φάση του Βάλτου (βλ. παρακάτω), χωρίς ωστόσο επαρκή αρχαιολογική τεκμηρίωση (λιθοστρώσεις,
λάκκος, τάφρος, χωρίς κινητά ευρήματα), ενώ στο λόφο του κάστρου Πλαταμώνα (Ηράκλειο) ίσως
υπήρξε νεολιθική φάση (επιχώσεις κάτω από την Πρώιμη Εποχή Χαλκού), αλλά δεν ανασκάφηκε.
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Πάνω: Πηγή Αθηνάς: Ο περίβολος της αρχαιότερης φάσης, υπερκείμενες φάσεις και στρωματογραφία.
Αριστερά: Κλειστό αγγείο από τον νεολιθικό οικισμό της Πηγής Αθηνάς. Στα ευρήματα κυριαρχούν τα ανοιχτά αγγεία, όπως πιθοειδή, χυτροειδή, φιάλες, κύπελλα, λεκανόσχημα και άλλα, με πολλά παραδείγματα καρινωτών, ιδιαίτερα στα βαθύτερα στρώματα. Βρέθηκαν αρκετά
τμήματα ειδωλίων, ένα ανάγλυφο πλακίδιο, πιθανόν όστρακο μεγάλου αγγείου, πολλοί οστέινοι οπείς, σφοντύλια, βαρίδια, πηνία, λίθινοι
πελέκεις, λεπίδες πυριτόλιθου και αρκετές από χαλαζία, μία από τις
οποίες με ασυνήθιστα μεγάλη διάσταση, ένα βραχιόλι "spondylus" και
αρκετά διάτρητα βότσαλα, ένα μαρμάρινο αγγείο και μερικά πήλινα
ορθογώνια αντικείμενα, ίσως από ομοιώματα, μία πήλινη σφραγίδα με
δίδυμους ρόδακες και πολλά ακόμη.52
Κάτω: α) κεραμική διμηνιακών φάσεων, β) γυναικείο ειδώλιο, γ) στιλπνή μαύρη φιάλη προδιμηνιακών φάσεων.

α.

β.

γ.
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Βρίσκεται δίπλα στην ομώνυμη πηγή της Εθνικής Οδού κοντά στον Πλαταμώνα, 1χλμ. νοτιοδυτικά
της μεγάλης αγροικίας στα Τρία Πλατάνια, που διαλύθηκε λόγω μεγάλων έργων.53 Περίπου 65χλμ.
βόρεια βρίσκονται τα Παλιάμπελα Κολινδρού, ενώ το Ραχμάνι (Μακρυχώρι) βρίσκεται 18χλμ. νότια.
Η θέση εποπτεύει τη νοτιότερη παραθαλάσσια πεδιάδα της Μακεδονίας πάνω από τις εκβολές του
Πηνειού. Επειδή θεωρείται ότι η κλιματική αλλαγή του τέλους των παγετώνων είχε ήδη δημιουργήσει μία μεγάλη απόθεση και ότι κατά τη Μέση προς Νεότερη Νεολιθική σημειώθηκαν νέες, μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπήρχε αρκετή γη για εκμετάλλευση,54 κύριο λόγο της εγκατάστασης, σε
συνδυασμό με το φυσικό πέρασμα και τις πηγές που δροσίζουν τους ταξιδιώτες μέχρι σήμερα.55
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εργασιών της ΠΑΘΕ, σε στενή λουρίδα γης που όφειλε
να ταπεινωθεί περίπου 4μ., στο επίπεδο του τεχνικού έργου, με επιχώσεις που δεν εξαντλήθηκαν.
Ο παλιότερος (ανασκαμμένος) ορίζοντας σφραγιζόταν από ένα εκτεταμένο ανθρωπογενές αλλά
ακεραμικό μαύρο στρώμα, πάνω σε κατεστραμμένο περίβολο που εκτεινόταν στο φρύδι του λόφου
και επί του μητρικού μαλακού βράχου. Περιείχε λίγα οστά, όστρεα, φολίδες, πυρήνες πυριτόλιθου
και πυρήνες χαλαζία. Στη βαθύτερη μισγάγκεια, το μαύρο αυτό στρώμα -κάτω από το οποίο δεν προχώρησε η έρευνα- καλυπτόταν από αλλεπάλληλες στρώσεις στείρου χαλικιού, προϊόν πανάρχαιας
χειμαρροροής, αξιοσημείωτα εκτεταμένης για μία τόσο μικρή λεκάνη απορροής, η οποία εντέλει
μπαζώθηκε -όπως θα πρέπει να μπαζώθηκαν και ευρύτερες εκτάσεις γύρω από τον Όλυμπο- με χαλίκια και λούνη από τις πλημμύρες. Πάνω στις αποθέσεις του χαλικιού εγκαταστάθηκε τελικά μία
νεολιθική κοινότητα. Άγνωστης έκτασης και βάθους, δημιούργησε αλλεπάλληλες επιχώσεις των
διμηνιακών και προδιμηνιακών φάσεων «Αράπη» και «Λάρισα», στρώματα καταστροφής και οικοδομικές φάσεις εξαιρετικά αποσπασματικές, τόσο λόγω της περιορισμένης έκτασης της ανασκαφής
όσο και της κακής διατήρησης. Ο οικισμός δεν φαίνεται να συνέχισε τη ζωή του στην 4η χιλιετία.
Από τη στρωματογραφία προκύπτει ότι αργότερα εγκαταστάθηκε εκεί μία νέα εποχή, με έναν νέο
«πολιτισμό», εκείνον της Εποχής Χαλκού και της 3ης χιλιετίας.
Πολύ πρόσφατα ανασκαφικά δεδομένα υποδεικνύουν ενδεχόμενη εγκατάσταση και στη Μέση Νεολιθική, που ενισχύθηκαν από δείγμα άνθρακα 14 (5600/5470 π.Χ.).
Στην ανατολική Θεσσαλία, το ποσοστό θέσεων που πρωτο-κατοικήθηκε στην αρχή της Νεότερης
Νεολιθικής, φτάνει το 51%.56 Η εποχή είναι περίοδος ανακατατάξεων και εισόδου νέων στοιχείων
στη Θεσσαλία, χαρακτηριστικότερο από τα οποία θεωρείται η εισηγμένη μαύρη και κάποτε καστανή στιλπνή κεραμική των φάσεων «Λάρισα» και «Αράπη», κάτω από τα στρώματα των διμηνιακών
φάσεων.
Τα νέα στοιχεία έφτασαν ακόμη νοτιότερα, στην κεντρική ανατολική Ελλάδα, χαρακτηρισθέντα μάλιστα ως βόρεια, «βαλκανικά» και «θρακικά» ή, καλύτερα, «πρωτο-θρακικά».57
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Η στρωματογραφία
στο επίπεδο της Πρώιμης Εποχής Χαλκού

Γ2. Πρώιμη Εποχή Χαλκού
Η τρίτη χιλιετία π.Χ. βρήκε τον ελληνικό χώρο ήδη πιο πολύπλοκο και εξειδικευμένο. Επαναστατικό
χαρακτηριστικό της νέας εποχής ήταν η μεταλλουργία και η αυξημένη δραστηριότητα του εμπορίου
που προκάλεσε η ανάγκη απόκτησης των μετάλλων. Ο πλούτος που έφερε το εμπόριο και η μαζική
παραγωγή των αποτελεσματικότερων μέχρι τότε όπλων της ιστορίας, των μεταλλικών, οδήγησαν σε
νέα κοινωνική διαστρωμάτωση και σε οχυρωμένους οικισμούς για την προστασία των κέντρων εξουσίας και των συσσωρευμένων θησαυρών των νέων καιρών. Οι θαλασσινοί δρόμοι του Αιγαίου, που
συνέδεαν τα πρώτα κέντρα ανάπτυξης Ευρώπης και Ανατολής, γνώρισαν τότε την πρώτη κορύφωση
της πρωτοκοσμικής τους δράσης και ανάπτυξης.

Κρανιά, περιοχής Ηρακλείου
Η εποχή εντοπίστηκε στρωματογραφικά στην Πηγή Αθηνάς και με οικοδομικά κατάλοιπα, σφραγισμένα από φωτιά, στην κομβική θέση του Πλαταμώνα, στα παραθαλάσσια χαμηλά υψώματα του
Κάτω Ολύμπου. Πρόκειται μάλλον για τη θέση του Ηρακλείου των ιστορικών χρόνων, της νοτιότερης
πόλης της Κάτω Μακεδονίας ως την ίδρυση της Φίλας, οικισμό που σήμερα βρίσκεται στο νομό Λαρίσης. Οι προϊστορικές επιχώσεις, όπου ανασκάφηκαν, ξεπέρασαν τα 3,50μ. και έφθασαν τις πρώιμες
φάσεις Εποχής Χαλκού. Η αρχή τους, που ανάγεται παλιότερα, καλύπτεται από τον υδροφόρο ορίζοντα και δεν ανασκάφηκε, επειδή βρισκόταν κάτω από το πεδίο θεμελίωσης του Έργου της ΕΡΓΟΣΕ.
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Κρανιά, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της Πρώιμης Εποχής Χαλκού: περίβολος με λιθόστρωτο (αριστερά), πασσαλότρυπες (δεξιά). Στη μεγάλη ποσότητα της κεραμικής που περισυνελέγη, χαρακτηριστικές είναι οι ανάγλυφες
ταινίες με εμπίεστες «δαχτυλιές» και σχοινοειδείς διαμορφώσεις, οι αποφύσεις, οι νυχιές και τα τρήματα, τα
ερυθροκάστανα σαρωμένα και τα στιλβωμένα αγγεία, η εγχάρακτη διακόσμηση. Αισθητή είναι η παρουσία
σκούρων καστανών φιαλών με εσωστρεφή χείλη και αποφύσεις, τα αποθηκευτικά αγγεία με οριζόντιες πεπλατυσμένες λαβές κ.ά. Αρκετά ήταν και τα λίθινα εργαλεία, όπως ένας χειροπέλεκυς από πράσινο λίθο, λεπίδες
από πυριτόλιθο και χαλαζία κ.ά., τα υφαντικά βάρη και τα πηνία, ενώ μοναδικό είναι ένα χάλκινο εγχειρίδιο
πρώιμου τύπου με οπές στερέωσης. Βρέθηκε, επίσης, ένα ζωόμορφο ειδώλιο και σπόροι, μεταξύ των οποίων και
γίγαρτα, καθώς και ένας χάλκινος οπέας που τα άκρα του καταλήγουν σε αιχμή και σπάτουλα αντιστοίχως.58

Την Πρώιμη Εποχή Χαλκού σηματοδοτούν εργαστηριακές εγκαταστάσεις και περίβολοι γύρω από τη
βάση των λόφων. Ο πυρήνας του οικισμού θα βρισκόταν σε άλλο σημείο, προφανώς όχι μακριά από
την ανασκαφική τομή.
Καλύτερα σωζόμενος ήταν ο περίβολος στο λόφο του κάστρου. Τον συνόδευε επιμελημένο λιθόστρωτο (πλάτους 1,5 - 2μ.) ανάμεσα στον περίβολο και τον λόφο.59 Είχε θεμελιωθεί σε πλούσιο στρώμα καταστροφής της Πρώιμης Εποχής Χαλκού και σφραγιζόταν από στρώμα που χρονολογήθηκε
στα τέλη της εποχής. Στον βορειότερο λόφο ανασκάφηκαν δύο εργαστηριακοί λάκκοι σφραγισμένοι
με υπερβολικά μαύρα χώματα, όπου αναπτύχθηκαν μεγάλες θερμοκρασίες που χρωμάτισαν τους
μητρικούς βράχους. Στον ένα λάκκο σωζόταν αποσπασματικά πήλινη εσωτερική επένδυση, ενώ από
το εσωτερικό τους αφαιρέθηκε καμένο πηλόχωμα, οξειδωμένοι λίθοι και χώμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε οξείδια του ασβεστίου. Χρήση ασβέστη φαίνεται να υπάρχει από τα πρώιμα χρόνια σε
χαλκουργικά εργαστήρια, σκουριές χαλκού ωστόσο δεν ανιχνεύτηκαν μακροσκοπικά στους λάκκους
της Κρανιάς. Πασσαλότρυπες δίπλα στους λάκκους ίσως δηλώνουν κατασκευές που εξυπηρετούσαν
τη διαδικασία. Η ανασκαφή ήταν εκτός χρονοδιαγράμματος, δεν ολοκληρώθηκε και δεν έλυσε το
πρόβλημα.
Τέλος, με την παρέμβαση του προϊστορικού ανθρώπου, ίσως αρχαιότερου της Πρώιμης Εποχής Χαλκού, το βόρειο άκρο του βορειότερου λόφου της Κρανιάς είχε βαθμιδωτή διαμόρφωση για άγνωστη
χρήση, ενδεικτικά στοιχεία της οποίας δεν διασώθηκαν.
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Γ3. Μέση Εποχή Χαλκού και Αρχή Ύστερης Εποχής Χαλκού
Μία καταστροφή και τομή προς τα τέλη της Πρώιμης Εποχής Χαλκού έπληξε τη δεύτερη πόλη της
Τροίας και άλλες θέσεις στο Αιγαίο και την Ανατολή.60 Η περίοδος συσχετίσθηκε με την κάθοδο των
ινδοευρωπαίων, αλλά αμφισβητήθηκε εξίσου, με σημαντικότερη θεωρία εκείνη του C. Renfrew ότι,
δηλαδή, η ινδοευρωπαϊκή γλώσσα (και όχι κάποια φυλετική -και δη «καθαρόαιμη»- ομάδα) διαδόθηκε με την εξάπλωση της καλλιέργειας της γης στους Νεολιθικούς Χρόνους.61 Ο ελληνικός κλάδος της
γλώσσας, σύμφωνα με τη θεωρία του C. Renfrew, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα
με τη νεολιθική διασπορά, και η θεωρία είναι συνεπής με την ελληνική παράδοση, όπως μαρτυρείται
στις πηγές, που ήθελε τους προγόνους της αυτόχθονες ή καταγόμενους από την Ανατολή.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, ο ελληνικός κλάδος της γλώσσας να επανεισήχθη με κάποια από τις μεταγενέστερες διεισδύσεις στη Θεσσαλία, εκεί όπου συνευρέθησαν κατά την παράδοση τα παιδιά του
Δευκαλίωνα με τους Πελασγούς.
Στην κρίσιμη, πάντως, για την ιστορία νέα Εποχή του Χαλκού, τη Μέση, η ελληνική γλώσσα θεωρείται πως είχε ήδη εγκατασταθεί στον τόπο της.
Αυτή η εποχή και η μετάβαση προς την Ύστερη έκαναν έντονη την παρουσία τους τα τελευταία
χρόνια στην περιοχή του Μακεδονικού Ολύμπου και, μάλιστα, στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το
αρχαίο Ηράκλειο. Η πολιτιστική σχέση της Πιερίας, αρχικού πυρήνα του κράτους της Κάτω Μακεδονίας, με τη Θεσσαλία στις σκοτεινές πρώιμες φάσεις του, και ιδιαίτερα στη Μέση Εποχή Χαλκού,
είναι σημαντική για το πολυσυζητημένο θέμα των κατοίκων της.

Ηράκλειον - Κρανιά
Αυτή την εποχή υψώθηκαν στην Κρανιά τρεις νέοι περίβολοι, επί των σφραγισμένων από φωτιά
στρωμάτων της Πρώιμης Εποχής Χαλκού. Στους βόρειους λόφους, οι περίβολοι δεν σώζονταν σε
καλή κατάσταση, ο περίβολος όμως που υψώθηκε στο λόφο του κάστρου ήταν ένα μνημειακό τεχνικό

α.

β.

α) Πρόχους και κανθαρόσχημη φιάλη, από το λιθόστρωτο του περιβόλου.
β) Η κορυφή του περιβόλου.
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έργο, του οποίου η διερεύνηση έγινε δυνατή όταν αποδομήθηκε, για να κατασκευαστεί η έξοδος της
σήραγγας του τραίνου. Το μνημείο ακολουθούσε τα ριζά του λόφου, ίσως για την προστασία των
πρανών από τις σπάνιες αλλά επικίνδυνες φορές που πλημμύριζε ο οικείος χείμαρρος, ίσως όμως και
για την προστασία τοπικών πηγών που κυλούσαν προς τη θάλασσα.
Το μέγιστο ανασκαμμένο μήκος ήταν 35μ., το μέγιστο πλάτος τού κορυφαίου τμήματος έφθανε τα
2μ., της έδρασης σχεδόν τα 6μ., και το σωζόμενο ύψος από την έδραση τα 2μ. Προηγήθηκαν της
κατασκευής αλλεπάλληλες, πυκνότατες και επιμελημένες λιθοστρώσεις που εναλλάσσονταν με τεράστια φορτία από χώματα στη βάση του λόφου. Το σύνολο λειτουργούσε ως φορέας ανύψωσης και
διαμόρφωσης των κλίσεων, στήριξης των πρανών και κατασκευής ανδήρων. Η κορυφή του στεφανώθηκε από έναν πλατύ περίβολο με μεγάλους αργούς λίθους στα μέτωπα και λιθορριπή στο κέντρο.
Κατά μήκος του μετώπου προς τον λόφο, εντοπίστηκε λιθόστρωτο που κάλυπτε την τεχνητή επίχωση ανάμεσα στον περίβολο και τον λόφο, παράλληλο ίσως εσωτερικό δρομάκι, ανάλογο με εκείνο
της Πρώιμης Εποχής Χαλκού που βρισκόταν στην ίδια θέση αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο.
Οι καθημερινές δραστηριότητες φαίνεται ότι γίνονταν σε άλλο σημείο της περιοχής, γιατί παρά τους
τρεις περιβόλους που κατασκευάστηκαν (οι δύο τουλάχιστον πάνω σε εκείνους της Πρώιμης Εποχής Χαλκού), τα κινητά ευρήματα ήταν περιορισμένα. Σημαντικότερα είναι τμήμα γραπτού κυάθου
και στιλβωμένου κανθάρου, διχαλωτές ("wish bone") λαβές και τρεις περόνες με σπειροειδή απόληξη
("rolltop").

Ο περίβολος της Μέσης - αρχών Ύστερης Εποχής Χαλκού. Οι άνθρωποι της Εποχής Χαλκού άφησαν ελεύθερη την κοίτη και κατασκεύασαν ένα μεγάλο τεχνικό και χωματουργικό έργο με περίβολο και λιθοστρώσεις.
Στους Κλασικούς-Ελληνιστικούς Χρόνους δεν έδειξαν την ανάλογη φροντίδα, έκτισαν μάλιστα κεραμικά εργαστήρια μέσα στην κοίτη του μικροχειμάρρου, ίσως για να εκμεταλλεύονται με πηγάδια το υπόγειο ποτάμι
για τις εργαστηριακές τους ανάγκες. Οι συνέπειες ήταν καταστροφικές. Με κάθε μεγάλη πλημμύρα των
ιστορικών χρόνων, οι εγκαταστάσεις διαλύονταν. Η προϊστορική κατασκευή, ωστόσο, διατηρήθηκε κάτω από
τα ιστορικά ερείπια συμπαγής μέχρι σήμερα, οπότε και διαλύθηκε για να περάσει η νέα σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Στη θέση της κοίτης κατασκευάστηκε ένας κιβωτοειδής οχετός (για δεύτερη φορά
μετά από 3.500 χρόνια) που συγκεντρώνει και απομακρύνει τα νερά κάτω από τη σήραγγα του τραίνου.
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Πηγή Αθηνάς, περιοχής Ηρακλείου/Φίλας
Στην Πηγή Αθηνάς κατασκευάστηκε αυτή την εποχή ένα νεκροταφείο τύμβων, μνημειακός τύπος

νεκροταφείου, ίσως για επιφανείς οίκους μίας κοινότητας της περιοχής. Τα νεκροταφεία τύμβων
εμφανίστηκαν σποραδικά στα τέλη της Πρωτοελλαδικής Εποχής, και τη Μεσοελλαδική Εποχή διαδόθηκαν ευρύτερα στην κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.
Το νεκροταφείο εντοπίστηκε δυτικά και ανατολικά της Εθνικής Οδού, παράλληλα ίσως σε αρχαίο
δρόμο. Η πλούσια επίχωση που σφράγιζε τύμβους και άλλες κατασκευές (κυκλικές και ορθογώνιες, λιθοσειρές, λιθοστρώσεις και αναλημματικούς ίσως περιβόλους) παραπέμπει στη Μέση-αρχές
Ύστερης Εποχής Χαλκού.62 Ο αντίστοιχος οικισμός πιθανόν να είναι κοντά, επιχωσμένος από τις
ανώτερες φάσεις (νεότερη, ρωμαϊκή, ελληνιστική, κλασική, τουλάχιστον).
Ανασκάφηκαν πέντε τύμβοι (Τυ 1-5), διαμέτρου 9,5-11,5μ., οι τέσσερις ανά δύο σε ζεύγη: ένας με μία
κεντρική ταφή, και ένας με περισσότερες, τη μία κεντρική, πιθανόν σημαίνοντος νεκρού του οίκου.
Από τη στρωματογραφία προκύπτει ότι κάποιοι των κεντρικών τάφων είχαν προηγηθεί των ανδήρων, των τύμβων και κάποιων περιφερειακών ταφών, τουλάχιστον.

Τύμβος 3 και λίθινο κτέρισμα από τον μοναδικό του τάφο, με ενήλικα συνεσταλμένο δεξιά, ίσως άνδρα. Καύσεις και λιωμένος πηλός κοντά στην ταφή, και αγγεία που είχαν ενσωματωθεί στη λιθορριπή του τύμβου,
ίσως σχετίζονται με τα ταφικά τελετουργικά έθιμα.
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α.

β.

γ.

α) Τυ1, 2. β) Τυ5, 4 με παραπληρωματικές κατασκευές. γ) Μικρή πεταλόσχημη λιθοσειρά στο κεντρικό τμήμα
του Τυ2 με αγγείο. Ευρύτερα υπήρχαν συγκεντρώσεις οστράκων άλλων αγγείων με ίχνη καύσης και λίγα
τμήματα πυριτόλιθου με ίχνη επεξεργασίας-χρήσης.

γ.

α.

β.

δ.

ε.

α) Τύμβος 1 (Τυ1), β) ο κεντρικός τάφος (Τ1) του τύμβου, με κλίμακα καθόδου και κάθετα τοιχώματα με αποστρογγυλεμένες γωνίες. Αδιάγνωστος ενήλιξ με τον κορμό ύπτιο και τα πόδια ελαφρά συνεσταλμένα δεξιά,
ίσως άντρας λόγω της συστολής δεξιά. Στην έδραση, ο σκελετός οριοθετημένος με λεπτή «λιπαρή» ζώνη
τεφρής απόχρωσης, με ορθογώνιο περίγραμμα (0,96μ-0,80μ. x 0,35μ και ύψους ± 0,02μ.). Ακτέριστος.
γ-δ) Περιφερειακός τάφος (Τ2) του Τυ1 με αδιάγνωστο ενήλικα, έντονα συνεσταλμένο δεξιά. Ακτέριστος.
ε) Τάφος (Τ3) του Τυ1, με αδιάγνωστο ενήλικα, συνεσταλμένο δεξιά, ίσως άνδρα, με τα χέρια στο πρόσωπο.
Κτερισμένος με κάνθαρο.
γ.

α.

β.

δ.
Τύμβος 4: α) αρχαιότερη και νεότερη λιθορριπή, β) κυκλικές κατασκευές.
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Τύμβος 5: γ) κεντρική μόνη ταφή, άντρας 40-50 ετών
με την αριστερή οφθαλμική του κόγχη καλυμμένη με
όστρεο, δ) Κάνθαρος-κτέρισμα του τάφου. 63

Γ. Οι ανασκαφές

Οι τύμβοι κατασκευάστηκαν από τρόχαλα με λιγότερο χώμα, και περιβάλλονταν από έναν ή δύο
δακτυλίους με μεγαλύτερα τρόχαλα. Εδράζονταν σε όχι τυχαία χαλικόστρωση, που εκτεινόταν και
εκτός τύμβων, και σε φερτά χώματα που ισοπέδωσαν την κλίση με τη βοήθεια περιβόλων.
Στα άνδηρα και τους τύμβους υπήρχαν κυκλικές και ορθογώνιες κατασκευές, με πολυπληθέστερες
τις μικρές και δυσδιάκριτες κυκλικές (διαμέτρου 1,00-2,00μ.). Για κάποιες θα μπορούσε να υποθέσει
κανείς ταφές νηπίων, που δεν σώθηκαν, αν και τα παιδιά ήταν δυνατόν να θάβονται και εντός οικισμού.64 Σε μερικές βρέθηκαν λίγα (όχι ανθρώπινα) οστά και αγγεία. Σε μία περίπτωση, φαίνεται
ότι υπήρχε μικρό σήμα: δύο λίθοι που στήριζαν έναν τρίτο πλακόμορφο. Δυσερμήνευτο είναι και το
τμήμα αρκετά μεγάλου ορθογώνιου χώρου δίπλα στον Τυ4, καθώς και δύο μικρότεροι που διέκοπταν τον περίβολο του Τυ5. Σε μία τελική φάση, όλα καλύφθηκαν από μία ενιαία με τους τύμβους
λιθορριπή και σφραγίστηκαν από τα ίδια στρώματα με τους τύμβους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Τυ4, με δύο περιόδους ταφών και δύο κατασκευές τύμβων: ο
νεότερος, ελαφρά μετατοπισμένος ανατολικότερα, επί του αρχαιότερου και πάνω από πολύ μαύρες
επιχώσεις που κάλυπταν την παλιότερη λιθορριπή. Οι νεότερες ταφές (4, αρχών Ύστερης Εποχής
Χαλκού) ήταν σχεδόν επιφανειακές, τρεις από αυτές (Τ 1,2,3) στο κέντρο περίπου του τύμβου. Επρόκειτο για ρηχούς λάκκους που περιβάλλονταν από πυκνότερη ή αραιότερη λιθοσειρά/περίβολο ή
για υποτυπώδες κιβώτιο, με ατομικές συνεσταλμένες ταφές και ένα αγγείο. Τρεις ταφές ήταν γυναικείες και στις δύο περιπτώσεις η νεκρή φορούσε κοσμήματα. Στην αρχαιότερη φάση, ο Τυ4 κάλυπτε έξι τάφους, έναν αντρικό στο κέντρο (Τ 10) με βαθμίδα στις δύο επιμήκεις πλευρές, προφανώς
για την κάλυψη, ενώ δίπλα του υπήρχε περιοχή με έντονη καύση. Από τους πέντε περιφερειακούς,
δύο ήταν μεμονωμένοι (Τ 6,9), τρεις σε συστάδα (Τ 5,7,8), ενώ ο Τ 5 (καύση) ήταν ο μόνος χωρίς τον
συνήθη ιδιαίτερο λιθοσωρό κάτω από τον τύμβο. Οι τρεις μεμονωμένες ταφές ήταν ακτέριστες, ενώ
της συστάδος περιείχαν από ένα αγγείο.
Οι ταφές των υπόλοιπων τύμβων αντιστοιχούν χρονολογικά στην παλιότερη φάση του Τυ4, με παρόμοια χαρακτηριστικά: βαθύτεροι λάκκοι, κάποτε ιδιαίτερα βαθείς με σκαλοπάτι(α) καθόδου, που
συχνά περιβάλλονταν από λιθοσειρά στο βάθος ή και στο χείλος του λάκκου. Υπήρχε πάντα κεντρικός τάφος, κάποτε ο μοναδικός, κατά κανόνα ο μνημειακότερος. Όλοι οι τάφοι επισημαίνονταν
εύκολα μετά την αφαίρεση του τύμβου, χάρη σε μία ιδιαίτερη λιθορριπή πάνω από κάθε τάφο, πρακτική όχι άγνωστη στη νότια Ελλάδα,65 άλλοτε πάνω από επίχωση με χώμα που κάλυπτε τον νεκρό,
άλλοτε όμως και βαθύτερα στον λάκκο, κάποτε σε επαφή με τον νεκρό (Τυ1-Τ2, Τυ3-Τ1, Τυ4-Τ6),
ενδεικτικό ίσως κάποιας φθαρτής κάλυψης του τάφου. Μερικές φορές, οι τάφοι περιβάλλονταν από
ιδιαίτερο δακτύλιο, κάποτε πεταλόσχημο.
Μέσα στους δακτυλίους των τύμβων και των τάφων, αλλά και μέσα στη λιθορριπή του τύμβου,
ήταν δυνατόν να υπάρχουν αποθέσεις αγγείων, ζωικών οστών και καύσεων, συνήθως σε υποτυπώδεις θήκες, στον Τυ4 και στις δύο φάσεις.66 Στον τελευταίο, υπάρχει η μοναδική μέχρι σήμερα
περίπτωση καύσης των εποχών Χαλκού και Σιδήρου στην περιοχή (Τ5, αρχαιότερη φάση). Μεγάλος
αργόλιθος, τοποθετημένος σχεδόν κάθετα στην περιφέρεια της ανώτερης επιφάνειας του Τυ1-Τ3,
ίσως ήταν σήμα.
Στους πέντε τύμβους που ανασκάφηκαν, πέντε ταφές ήταν γυναικείες, τέσσερις ανδρικές, οχτώ
αδιάγνωστες.67 Όλες ατομικές, εκτός του Τυ4-Τ8 όπου διαπιστώθηκε από την Β. Τριτσαρόλη ένας
επιπλέον νεκρός, χάρη σε λίγα οστά ενηλίκου.68 Ήταν ακτέριστες ή κτερισμένες με ένα αγγείο (σπάνια περισσότερα). Σύνηθες κτέρισμα ήταν ο χειροποίητος, «θεσσαλικού» τύπου κάνθαρος, με πολύ
υπερυψωμένες λαβές που φέρουν κεντρική αυλάκωση. Σε μία περίπτωση, το μάτι του νεκρού καλυπτόταν με θαλασσινό κοχύλι.
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Τα χέρια ήταν λυγισμένα στο ύψος της μέσης ή προς το πάνω μέρος του σώματος, ή το ένα λυγισμένο
στη μέση και το δεύτερο προς τα πάνω ή παράλληλο στον κορμό. Στον Τυ1-Τ3 τα χέρια ακουμπούσαν στο πρόσωπο και τον λαιμό. Η οστεολογική μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες ήταν, κατά κανόνα,
συνεσταλμένες αριστερά και οι άνδρες δεξιά, όπως π.χ. στη Λέρνα Αργολίδας.69 Κατ΄εξαίρεση, ένας
νεκρός ήταν τοποθετημένος σε θέση πρηνή (Τυ4-Τ7).70
Κατά την Β. Τριτσαρόλη: "The archaeological evidence reveals typical tasks for the prehistoric community in which
women would be engaged in activities such as food acquisition, processing and preparation, and craft production
evidenced by degenerative changes predominant in the upper skeleton. On the contrary, men lived longer and they
present traumatic lesions and higher prevalence of lower limb and hip degenerative lesions, an age-progressive
pathological condition, suggesting stressful workload such as constructing, clearing fields, tillage, planting and
harvesting."71

Σχέδιο 1. Τομή του αρχαιότερου Τυ4 και τριών από τους τάφους, που συνόδευαν την αγρέπαυλη των Ρωμαϊκών Χρόνων, στην ίδια θέση: Τ10 (κεντρικός), Τ5 (καύση), Τ8 (ένας των περιφερειακών). Δεξιά πάνω, χαλικόστρωτος δρόμος που κατασκευάστηκε μετά την αγρέπαυλη των Ρωμαϊκών Χρόνων.

Σχέδιο 2. Τομή Τυ3. Αριστερά: λάκκος τάφου που συνόδευε την αγρέπαυλη των Ρωμαϊκών Χρόνων στην ίδια
θέση. Δεξιά πάνω: χαλικόστρωτος δρόμος που κατασκευάστηκε μετά την αγρέπαυλη των Ρωμαϊκών Χρόνων. Κάτω: το χαλικόστρωτο των διαμορφώσεων επί των οποίων εδράζονται οι τύμβοι.

Σχέδιο 3. Τύμβος 3-Τ1
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Σχέδιο 4. Τύμβος 2-Τ1.

Βάλτος Τοπόλιανης, περιοχής Μουσείου (;)
Βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, στο ριπίδιο της Τοπόλιανης που εκτείνεται ως και τον Όλυμπο, με
διάσπαρτες αρχαιότητες από την Εποχή Χαλκού ως και τους Χριστιανικούς Χρόνους. Η ανασκαφή
ξεκίνησε με αφορμή μία μεγάλη καταστροφή από την κατασκευή υπόγειας διάβασης κάτω από τη
σιδηροδρομική γραμμή. Η σημασία του χώρου απαξιώθηκε από τρίτους, η ανασκαφή διακόπηκε,
αλλά και η διάβαση σταμάτησε. Ακολούθησε ένα μικρό έργο της Νομαρχίας Πιερίας (αγωγός λυμάτων, δύο επιμήκεις στενές τομές), που επιβεβαίωσε τη σημασία του. Η ανασκαφή ξανάρχισε αργότερα, με τη συνέχιση της υπόγειας διάβασης. Διαπιστώθηκε η χρήση στα ιστορικά χρόνια (δάπεδο με
κονίαμα πάνω σε βότσαλα και χαλίκια, και δύο λιθοστρώσεις), αλλά κύριες φάσεις ήταν της Εποχής
Χαλκού: ο Βάλτος 1 στα τέλη της Ύστερης, και οι Βάλτος 2 και Βάλτος 3 της Μέσης-αρχών Ύστερης.
Μία πιθανή νεολιθική φάση, Βάλτος 4, πιθανολογείται αλλά δεν βεβαιώθηκε.72
Ο Βάλτος 3 είναι η βαθύτερη εγκατάσταση (επί του στρώματος με την πιθανή νεολιθική χρονολόγηση), με εκτεταμένο στρώμα καταστροφής, πλούσιο σε κινητά ευρήματα σε όλη την έκταση του
αρχαιολογικού χώρου, αλλά με λίγα σωζόμενα αρχιτεκτονικά.73 Διασώθηκε αποσπασματικά κτίριο
(«Α») χωρίς λάκκο θεμελίωσης, τουλάχιστον δίχωρο, που καλυπτόταν από παχύ στρώμα διαλυμένων πλιθιών με έντονη καύση, το οποίο λειτούργησε και στον Βάλτο 2. Στο δάπεδο βρέθηκαν σφονδύλια και 14 αγγεία (αποθήκευσης, μεταφοράς, επιτραπέζια), τα δύο δίπλα σε μεγάλη πλακαρή πέτρα.74 Εξωτερικά και ψηλότερα από το εσωτερικό δάπεδο, βρέθηκε λιθόστρωση με τρία επιπλέον
αγγεία. Λίγο δυτικότερα, εντοπίσθηκε αστρωματογράφητος (λόγω καταστροφής) πίθος "in situ", που
είναι δυνατόν να ανήκει στον Βάλτο 3 ή τον Βάλτο 2. Τα υπόλοιπα καταστράφηκαν από τα σκαπτικά
μηχανήματα, εκτός από μερικά δάπεδα, λιθοστρώσεις, λιθοσειρές και πασσαλότρυπες. Η κεραμική
οδήγησε τη χρονολόγηση στη Μέση Εποχή Χαλκού, στοιχείο που επιβεβαιώθηκε και με ραδιοχρονολόγηση του Δημόκριτου: 1930-1745 και 1890-1740 π.Χ.
Ο Βάλτος 2 εγκαταστάθηκε με μνημειακές κατασκευές πάνω στο στρώμα καταστροφής (φωτιά) του
Βάλτου 3. Τη στρωματογραφική διαδοχή επιβεβαίωσαν οι αναλύσεις C14, που την τοποθέτησαν στα
1745-1620 π.Χ.75 Μνημειακότερες κατασκευές είναι τρεις περίβολοι, από τον βορειότερο των οποίων
(ανασκαμμένο μήκος 4μ., πλάτος 2,40μ.) σωζόταν μόνο η κατώτερη σειρά λίθων. Οι καμπύλοι και
ομόκεντροι περίβολοι «2» και «3» (μέγιστο ύψος 1μ., πλάτος 2,30-3,00μ.),76 εγκάρσια συνδεόμενοι κατά
διαστήματα, κτίσθηκαν ως ενιαία κατασκευή από αργολιθοδομή με συνδετικό πηλόχωμα, ισχυρό
θεμέλιο με ογκόλιθους, σωζόμενη ανωδομή από μεγάλους ακατέργαστους λίθους στα μέτωπα και
εσωτερική λιθορριπή που κάλυπτε και το μεταξύ τους διάστημα. Προβληματική ήταν μία κατασκευή
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σε σχήμα Π (7,50 x 3,50-4,00μ.) δίπλα στους περιβόλους «2» και «3», με τους οποίους πιθανόν αποτελούσε ενιαία κατασκευή. Το μεταξύ τους διάστημα καταστράφηκε από τον χείμαρρο (πλάτους 15μ.,
βάθους 3,5μ.), έτσι η υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται. Μπορεί, όμως, και να υποστηριχθεί ότι πρόκειται
για μνημείο σήμανσης μίας παλιότερης ταφής του Βάλτου 3 (Τ9).
Επαναλειτούργησε με ανακατασκευές και το παλιό κτίριο του Βάλτου 3, με λίγα ευρήματα. Τα υπόλοιπα κτίσματα καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό ή ολοκληρωτικά από τα μηχανήματα.
Ο Βάλτος 1 είναι μία πρόχειρη, μάλλον, εγκατάσταση και σηματοδοτεί τα τέλη της Εποχής Χαλκού
(1300-1100 π.Χ.), ύστερα από καταστροφή και επικάλυψη του Βάλτου 2 με διαβρώσεις από τους χειμάρρους. Στην τελική αυτή φάση, εντοπίστηκαν δύο αποσπασματικά σωζόμενοι τοίχοι με διαφορετικό προσανατολισμό, καθώς και πασσαλότρυπες, λάκκοι, λιθοσειρές και λιθοστρώσεις.

α.

β.

α) Η θέση Βάλτος από νοτιοανατολικά. Κυριαρχεί το κατεστραμμένο από μηχανήματα μεγαλύτερο τμήμα
του χώρου. β) Βάλτος 3, κτίριο Α.

Βάλτος 3, λεπτομέρειες από το κτίριο Α.

α.

β.

γ.

Βάλτος 2: α-β) οι περίβολοι 2-3, γ) σχεδιαστική αποτύπωση του δαπέδου κατοικημένου χώρου, με πασσαλότρυπες και ταφή νηπίου.
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α.

β.

Βάλτος 2: α) βόρειος περίβολος, β-γ) οι περίβολοι 2-3.

γ.
Βάλτος 1, πασσαλότρυπες.

Ο όγκος της κεραμικής είναι μεγάλος, κυρίως από τον Βάλτο 3. Είναι χειροποίητη, με ελάχιστη τροχήλατη.
Επαναλαμβανόμενα σχήματα είναι οι φιάλες, οι κάνθαροι, τα πιθοειδή, τα κύπελλα κ.ά. Τα περισσότερα
είναι λειασμένα, σε επιφάνεια επιχρισμένη ή άβαφη. Έντονη στιλπνότητα παρατηρείται σε μικρό ποσοστό,
κυρίως σε σχήματα μικρά ή μεσαία, με λεπτά τοιχώματα και καλά ψημένα. Λίγα φέρουν σχοινοειδείς ή εμπίεστες διακοσμήσεις, κυρίως πιθοειδή ή ανοιχτά σκεύη. Τα μικροευρήματα είναι λίθινα (πελέκεις, ξέστρα,
λεπίδες, φολίδες κ.ά.), πήλινα (υφαντικά ή αλιευτικά βαρίδια, σφονδύλια κ.ά.), οστέινα (οπείς, μαχαιρίδια,
αγκίστρι κ.ά.) και, σπανιότερα, χάλκινα (βελόνη, πέλεκυς και κτερίσματα: χάντρες, ενώτια, σπείρες κ.ά.).

Νεκροταφείο
Οι τάφοι είναι λακκοειδείς, οι δύο οριοθετημένοι με αργόλιθους. Είχαν κυμαινόμενο βάθος, σε δύο
περιπτώσεις εσωτερικό αναβαθμό και κάποτε επιμελημένο δάπεδο με βότσαλο, μικρές λατύπες, πήλινες πλάκες ή πηλόχωμα. Σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτονταν από τύμβο και πολύ συχνά με μικρό λιθοσωρό. Ο νεκρός σε όλες τις περιπτώσεις ήταν συνεσταλμένος. Σημαντικότερο μνημείο ήταν
ο τύμβος 1 (διάμετρος 5,80μ., μέγιστο σωζόμενο ύψος 0,90μ.), κατεστραμμένος στο μισό τμήμα του
από τα μηχανήματα και τον χείμαρρο. Είχε ισχυρότατο δακτύλιο, θεμελιωμένο στο στρώμα καταστροφής του Βάλτου 3, στοιχείο που τον εντάσσει στα μνημεία του Βάλτου 2. Δύο τουλάχιστον ταφές,
ωστόσο, καλύπτονταν από το ίδιο στρώμα, γεγονός που τις συσχετίζει με τον Βάλτο 3, όπως εξάλλου
βεβαιώθηκε από δείγμα C14 της κεντρικής ταφής (1925-1750 π.Χ.). Επισημαίνεται αυτό το δεδομένο
που επανέρχεται στα νεκροταφεία αυτής της περιοχής σε αυτή την εποχή, ότι δηλαδή οι ταφές είναι
συχνά παλιότερες του επιτάφιου μνημείου. Ο δακτύλιος είχε διαμορφωμένο εξωτερικό μέτωπο που
σωζόταν σε ύψος πέντε δόμων, και κεντρική λιθορριπή από μικρότερους λίθους με πηλόχωμα.
Η Τ10, λακκοειδής ακτέριστη, συνεσταλμένη δεξιά, είναι η μόνη που μαζί με τον μικρό της τύμβο 4,
ανήκουν στρωματογραφικά στην ίδια φάση, τον Βάλτο 2. Αστρωματογράφητες είναι και οι Τ1 και Τ6,
λακκοειδείς, ακτέριστες ταφές ενηλίκων, συνεσταλμένων αριστερά.
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β.

γ.

α.

α) Σχεδιαστική αποτύπωση του μεγάλου τύμβου (Τυ1) και των ταφών
του, β-γ) λεπτομέρειες του τύμβου 1, δ) Τ2, ο μικρός τοπικός λιθοσωρός
πάνω από τον τάφο, που κύλισε στο λάκκο, ε) Τ3 (κεντρικός τάφος).
Ο τύμβος 1 κάλυπτε τρεις τουλάχιστον λακκοειδείς ταφές, την Τ3 κεντρική, ακτέριστη, με τοπικό λιθοσωρό/σήμα (Βάλτου 3) και αναβαθμό.
Πάνω από την Τ2, ακτέριστη, είχε καταστραφεί ο τύμβος, αλλά διασώθηκαν μερικοί λίθοι του τοπικού λιθοσωρού, από τους οποίους αρκετοί
είχαν κυλήσει στο λάκκο (βλ. και Πηγή Αθηνάς). Ο Τ4, με εσωτερικό
αναβαθμό και βοτσαλωτό δάπεδο, ήταν η ταφή ενός κτερισμένου με
χάλκινα κοσμήματα κοριτσιού (σφηκωτήρες, περιδέραιο, βραχιόλι),
της οποίας ο λάκκος απέκοψε τη βορειοδυτική γωνία του Τ2. Κομμάτια
πηλού με λεπτά επιμήκη αποτυπώματα, που βρέθηκαν στον τύμβο,
ίσως δηλώνουν κάλυψη κατεστραμμένων τάφων (πηλός σε φθαρτό
φυτικό υλικό).
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α.

β.

γ.

α) Σχέδιο του μικρού τύμβου 2 (Τυ2) με την ταφή Τ5, β) ο λιθόκτιστος δακτύλιος και ο τοπικός λιθοσωρός
κάτω από τον τύμβο, γ) ο νεκρός της Τ5.
Ο τύμβος 2 (διαμέτρου 2,90μ.) περιείχε λάκκο με ακτέριστο ενήλικα νεκρό (Τ5) και αρχαιότερο τοπικό λιθοσωρό. Και σε αυτή την περίπτωση διαπιστώθηκε ότι ο τάφος βρισκόταν κάτω από το στρώμα καταστροφής
του Βάλτου 3, ενώ ο τύμβος ψηλότερα.

Η κατασκευή Π (αριστερά) και η σχεδιαστική αποτύπωση της με την ταφή Τ9 στο εσωτερικό της (δεξιά).
Κάτω από το στρώμα καταστροφής του Βάλτου 3, σε βαθύ λάκκο στρωμένο με αμμώδες χώμα, τον ενήλικα
Τ9 συνόδευαν ένας κάνθαρος και ένα κωδωνόσχημο αντικείμενο κάτω από τη λεκάνη, παρόμοιο με ανάλογα στην Πηγή Αθηνάς. Στην επόμενη φάση (Βάλτος 2), πάνω από τον Τ9 κατασκευάστηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια το κτίσμα Π, που περιέβαλε την ταφή και δεν αποκλείεται να σχετίζεται με αυτήν. Ο αποσπασματικά
σωζόμενος τύμβος 3 (Βάλτος 2), δίπλα στην κατασκευή Π, περιείχε τον λακκοειδή Τ11, με οριοθετημένο από
αργούς λίθους δάπεδο, ένα κωδωνόσχημο αντικείμενο στον καρπό του νεκρού, και ένα όστρακο πίθου στο
λάκκο. Ο λάκκος χρονολογήθηκε με C14 στα 1970 - 1770 π.Χ., λίγο πρωιμότερα από το στρώμα καταστροφής
του Βάλτου 3, που τον κάλυπτε.

α.

β.

γ.

α) Κάνθαρος του Τ9,77 β-γ) δύο κωδωνόσχημα αντικείμενα.
Οι νεκροί με τα κωδωνόσχημα (Τ9, Τ11) ήταν συνεσταλμένοι δεξιά (άντρες;). Τμήμα τρίτου παρόμοιου αντικειμένου βρέθηκε κοντά στην Τ12, ταφή νηπίου, κάτω από δάπεδο κατοικημένου μάλλον χώρου του Βάλτου 3.78
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Κτερίσματα του τάφου 8. Σημαντική αστρωματογράφητη λακκοειδής ταφή, δίπλα στο μικρό τύμβο 2, εντός του
πλαισίου της μισοκατεστραμμένης ορθογώνιας κατασκευής της τελευταίας φάσης του Βάλτου 2 (ενδεχομένως
και Βάλτου 1) με την οποία είναι άγνωστο αν σχετίζεται. Ήταν γυναικεία, με λιθοσωρό και κάθετο λίθο/σήμα(;),
κτερισμένη με δύο ενώτια(;) από χρυσό ταινιωτό έλασμα που περικλείει χάλκινο σπειροεδές κόσμημα,79
καθώς και περιδέραιο από χρυσές, χάλκινες, γυάλινες και λίθινες χάντρες. Στο δεξί χέρι, υπήρχε χάλκινο
οκτώσχημο δαχτυλίδι και στο ύψος του θώρακα πρόχους και κύπελλο με υπόλευκο επίχρισμα. Στην περιοχή των ποδιών, τρεις οριζόντιες πήλινες πλάκες κάλυπταν το δάπεδο. Κοντά στον Τ8 βρέθηκε η ακτέριστη
ταφή Τ7, παιδική, λακκοειδής, συνεσταλμένη δεξιά, σε δάπεδο με λατύπη.
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Γ4. Η «Μυκηναϊκή» Εποχή
Κατά τη διάρκεια της ζωής των προηγούμενων χώρων, εξερράγη η Σαντορίνη. Μετά την έκρηξη, τις
φυσικές καταστροφές και άλλα ίσως γεγονότα, οι χώροι όπου χτυπούσε η καρδιά του Αιγαίου, τα μινωικά ανάκτορα, ενταφιάστηκαν κάτω από ερείπια. Η εξουσία μεταφέρθηκε στον ελλαδικό κορμό,
που βγήκε από την αφάνεια και κυριάρχησε στον αιγαιακό χώρο. Νέα διοικητικά, θρησκευτικά και
οικονομικά κέντρα έγιναν οι μυκηναϊκές ακροπόλεις. Πρώτος ανάμεσα σε ίσους, ήταν ο άρχοντας
των Μυκηνών. Έτσι, οι τελευταίες περίοδοι της Εποχής Χαλκού ονομάζονται συμβατικά και «Μυκηναϊκή Εποχή». Ο μυκηναϊκός πολιτισμός, στηριγμένος στην πλούσια παράδοση, αναπτύχθηκε και
κυριάρχησε στο εγγύς και το ευρύτερο περιβάλλον του, όπως παλιότερα ο μινωικός.

Πήλινο αλάβαστρο από παράδοση-καταστροφή
στην περιοχή Πλαταμώνα/Ηρακλείου. Ίσως από
το Platamon Stop.80

α.

β.

γ.

δ.

α-γ) Πήλινα αγγεία, δ) χάλκινη περόνη. Από παραδόσεις-καταστροφές στο Λιτόχωρο.81

Η τελευταία αυτή περίοδος της Ύστερης Εποχής Χαλκού εντοπίστηκε σε ακόμη περισσότερες θέ-

σεις, από τις οποίες λίγες ανασκάφηκαν. Μεταξύ τους και η Πηγή Αρτέμιδος, η μόνη με συνεχόμενη
ανθρώπινη παρουσία από τα τέλη Μέσης-αρχή Ύστερης Εποχής Χαλκού ως τα τέλη της εποχής.
Εντοπίστηκε, επίσης, στα Στενά της Πέτρας (Σπάθες και Στου λάκκου το αμπέλι στον Άγιο Δημήτριο),82 στο Λιτόχωρο (α. πλατεία Δημαρχείου, β. Καμαρούλα),83 στον Πλαταμώνα (α. Πηγή Αρτέμιδος,
β. Platamon Stop, γ. Ξηρόλακκας) και στην περιοχή των Λειβήθρων (α. Βακούφικα, β. Παλιά Λεπτοκαρυά, γ. Βουλκάνη, δ. Σκοτίνα). Ανασκάφηκαν με σχετική επάρκεια μόνο οι Σπάθες, αποσπασματικά
η Πηγή Αρτέμιδος και τα Βακούφικα, εντελώς πρόσφατα (2011/12) το Platamon Stop και ο Ξηρόλακκας
δίπλα στην Εθνική Οδό κ.α.84 Όπως και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδος, κυριαρχούν οι κιβωτιόσχημοι τάφοι, τύπος που στη νότια Ελλάδα χαρακτηρίζει κυρίως τη Μεσοελλαδική Εποχή.85
Στην τροχήλατη κεραμική, κυριαρχεί η «κοινή» μυκηναϊκή, παραγωγή περιφερειακού εργαστηρίου,
με ιδιομορφίες. Η χειροποίητη είναι παρούσα, αλλά όχι κυρίαρχη όπως στις αμέσως προηγούμενες
εποχές.
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Πηγή Αρτέμιδος, περιοχής Ηρακλείου
Η Πηγή Αρτέμιδος ανασκάφηκε πρόσφατα (2009) στο πλαίσιο έργων της ΠΑΘΕ, στα χαμηλά υψώματα
του Κάτω Ολύμπου δίπλα στην ομώνυμη πηγή, στο μέσον της απόστασης κάστρου ΠλαταμώναΠηγής Αθηνάς.86 Στην αρχή της Ύστερης Εποχής Χαλκού (ΥΕ Ι/ΙΙ Α), ο χώρος ήταν ταφικός. Ανασκάφηκαν έντεκα λακκοειδείς ταφές και μία ανακομιδή, αρκετές κτερισμένες με αγγεία, εγχειρίδια και
κοσμήματα. Ένας τάφος βρέθηκε σε απόσταση από τους υπόλοιπους. Οι τελευταίοι μάλλον καλύπτονταν από χωμάτινο τύμβο εντός κυκλικού περιβόλου, που κατασκευάστηκε (κατά τη συνήθεια
περιοχής-εποχής) μετά τους τάφους και -ακόμη αργότερα- εντοιχίστηκε σε επιμήκη αναλημματικό(;)
περίβολο. Το δάπεδο των τάφων περιβαλλόταν συχνότερα από ό,τι στις προηγούμενες ανασκαφές
με λιθοσειρά, μερικές φορές αρκετά πυκνή, σχεδόν ως ψευδο-κιβωτιόσχημοι. Σημαίνονταν, όπως
και στις προαναφερόμενες ανασκαφές, με τοπικό λιθοσωρό, που όμως εδώ έτεινε μερικές φορές να
έχει μορφή ορθογώνια. Παρόμοιας μορφής κατασκευή κτίσθηκε αργότερα, στρωματογραφικά ψηλότερα, στο κέντρο του περιβόλου. Η πρακτική των λιθοσωρών, μεταξύ τους και των ορθογώνιων,
είναι γνωστή και στη νότια Ελλάδα.87 Στρωματογραφικά και οικιστικά κατάλοιπα της ίδιας εποχής
εντοπίστηκαν 760μ. νότια της Πηγή Αρτέμιδος (580μ. βόρεια του Platamon Stop), αμέσως ανατολικά
της Εθνικής Οδού, αλλά και σε ευθεία γραμμή της Πηγής Αρτέμιδος μέσα στον Πλαταμώνα, στην
άκρη του χωριού (Κοσάρια) καθώς και πολύ κοντά στη θάλασσα (Παλιό Δημοτικό Σχολείο). Τάφοι
που καταστράφηκαν σε γειτονική ορεινή περιοχή (Τζέτζιανη) ίσως ανήκουν και αυτοί στην Ύστερη
Εποχή Χαλκού.
Οι άνθρωποι που εγκαταστάθηκαν στην Πηγή Αρτέμιδος στη συνέχεια (ΥΕ ΙΙΙΑ2-ΥΕ ΙΙΙΒ, ΥΕ ΙΙΙΓ
πρώιμη-ΥΕ ΙΙΙΓ μέση) άφησαν ως στρωματογραφικά κατάλοιπα μεγάλη ποσότητα κεραμικής, χειροποίητης και τροχήλατης, αβαφούς και γραπτής, καθώς και λίγα μικροευρήματα (από πυριτόλιθο και
υποπροϊόντα, λίθινη αιχμή βέλους, πήλινα σφονδύλια και υφαντικό βάρος, χάλκινα κοσμήματα).
Η θέση χρησιμοποιήθηκε και στην Κλασική Εποχή, ενδεχομένως ως αγρόκτημα όπως η Πηγή Αθηνάς. Ενδείξεις αγροτικής χρήσης κατά τη Ρωμαϊκή Περίοδο (πιθανοί όρχοι αμπελοκαλλιέργειας)
εντοπίστηκαν σε ευθεία γραμμή μέσα στον Πλαταμώνα, στην άκρη του χωριού (Κοσάρια) και πάνω
από τα στρώματα της Εποχής Χαλκού.
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Τα ερείπια περιλαμβάνουν τμήματα λιθόκτιστων τοίχων, λιθοστρώσεις, πασσαλότρυπες, λάκκους,
ορύγματα, δύο ορθογώνιες κατασκευές (ΟΚ) και έναν κλίβανο. Το πιο ενδιαφέρον είναι η ορθογώνια
λιθόκτιστη κατασκευή «ΟΚ 1» (4,65 x 2,75 x 0,65μ.) με τρεις στρώσεις λίθων στο εσωτερικό της, επί της
βαθύτερης των οποίων είχαν τοποθετηθεί δύο κάνθαροι και ένας μικρός πίθος. Δεν βρέθηκαν οστά,
ίσως όμως ο πίθος να χρησιμοποιήθηκε για την ταφή βρέφους που δεν σώθηκε, προσφέροντας έτσι
μία αντίστοιχη ερμηνεία και για τις ορθογώνιες κατασκευές της Πηγής Αθηνάς και του Βάλτου (σε
σχήμα Π). Άλλη χρήση δεν ανιχνεύθηκε.

β.

α.

γ.

δ.

ε.

α) Γενική άποψη της θέσης, β) η ορθογώνια κατασκευή 1 (ΟΚ 1), γ-δ) η ορθογώνια κατασκευή 1 (ΟΚ 1) και
ένα μικρό πιθοειδές αγγείο στο κέντρο της, στην κατώτερη στρώση των λίθων, ε) κάνθαρος.

Πήλινα και χάλκινα κτερίσματα του νεκροταφείου (πάνω). Σχέδια αγγείων από την εγκατάσταση (κάτω).
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Platamon Stop, περιοχής Ηρακλείου
Ανασκάπτεται στο πλαίσιο της ΠΑΘΕ, 3,5χλμ. νότια του κάστρου του Πλαταμώνα. Πρόκειται για νεκροταφείο Μυκηναϊκών Χρόνων, όπου είχαν εντοπισθεί μέχρι και τον Ιανουάριο του 2012 επτά ταφές
κτερισμένες και δύο πίθοι "in situ". Είχε προηγηθεί μεγάλη καταστροφή από ισοπεδώσεις για δενδροκαλλιέργεια και από μηχανήματα των έργων. Οι ταφές (τρεις από τις οποίες παιδικές) έχουν σταθερό προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Τέσσερις είναι λάκκοι (οι δύο επενδεδυμένοι με πηλό εν είδει κιβωτίου)
και τρεις κτιστοί κιβωτιόσχημοι, από τους οποίους δύο με πλάκες και ένας με αργούς λίθους, όπως
στα νεκροταφεία τύμβων της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου. Σε δύο περιπτώσεις, διαπιστώθηκε τοπικός
λιθοσωρός/σήμα, αν και η έλλειψη λιθοσωρών και μεγαλύτερων τύμβων στις υπόλοιπες ενδέχεται
να είναι παραπλανητική, λόγω των εκτεταμένων ισοπεδώσεων.

α.

β.

γ.

α-β) Τ3: λακκοειδής τάφος, επενδεδυμένος με πηλό εν είδει κιβωτίου. Στον πυθμένα, μέσα σε βαθύτερο και
μικρότερο λάκκο, μία παιδική ταφή, κτερισμένη με χάλκινα βραχόλια, χάλκινες και δύο γυάλινες χάντρες,
μία χάλκινη περόνη και μία μικρή πρόχου. γ) Χάλκινο βραχιόλι.

Χάλκινο μαχαίρι (πάνω) και αιχμή (κάτω)
από τον Τ2.
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Ο κιβωτιόσχημος με πλάκες τάφος, Τ2. Συνεσταλμένος προς
τα δεξιά νεκρός, κτερισμένος με χάλκινη αιχμή και μαχαίρι,
καθώς και με δύο πήλινα αγγεία.
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β.

α.

γ.

α) Τ1, κιβωτιόσχημος τάφος με πλάκες. Εντός του τάφου, τρία αλάβαστρα και χάλκινο έλασμα, ίσως τμήμα
ενωτίου. Εξωτερικά, στο κατεστραμμένο τμήμα, ακόμη τέσσερα αγγεία, μεταξύ των οποίων και μία πρόχους
(β), ίσως προερχόμενα από άλλους τάφους. γ) Αλάβαστρο από τον τάφο.

Τ6: κτιστή ταφή, κιβωτιόσχημη, με αργούς
λίθους στις μακριές πλευρές και πλάκες
στις στενές, κτερισμένη με αμφορίσκο.

T3: μεγαλύτερος λάκκος, στο βάθος του
οποίου μικρότερος για τον ενταφιασμό
του νεκρού, επενδεδυμένος με πηλό.

49

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Βουλκάνη, περιοχής Λειβήθρων

Μετά από ενημέρωση των κατοίκων ότι αναζητούσαμε «πράσινα μαχαίρια», ο Κ. Νούλας, κάτοικος
της Λεπτοκαρυάς, παρέδωσε το 1985 διά του Δ. Βράνου έναν σκύφο, ένα αρτόσχημο αλάβαστρο, τμήμα μόνωτης υψίποδης κύλικας, ένα χάλκινο ξυράφι-μαχαιροπέλεκυ, ένα μικρότερο και ένα μεγάλο
χάλκινο μαχαίρι, παρόμοιο με μαχαίρια από τη Σητεία και τους Γυψάδες της Κρήτης, τα Δενδρά και
τις Μυκήνες, που τυπολογικά ανήκει σε μία μικρή ομάδα μαχαιριών, η οποία κατά την N. K. Sandars
"is confined to the Argolid and Crete"88 και χρονολογήθηκε στον 14ο αι. π.Χ.89
Επρόκειτο για περιεχόμενο τάφου από τους πρόποδες του Άνω Ολύμπου (υψόμετρο ±300μ.), στον
ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων, δίπλα στον ορεινό όγκο. Εντοπίστηκε, στη συνέχεια,
ο κιβωτιόσχημος τάφος του οποίου ίσως ήταν κτερίσματα, πλακοπερίβλητος, με δάπεδο στο φυσικό
χαλίκι της περιοχής. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν λίγα οστά, μία λαβή αλάβαστρου, ένα όστρακο
κύλικας, καθώς και ένα χάλκινο στέλεχος. Με λίγες δοκιμαστικές τομές εντοπίσθηκαν τρεις ακόμα
τάφοι: ένας πολύ αποσπασματικά σωζόμενος, ένας συλημένος, κτιστός με τρόχαλα και καλυμμένος
με σχιστόπλακες, και ένας καλυβίτης ιστορικών χρόνων. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι κατά τη διάνοιξη
μίας αντιπυρικής ζώνης στα ριζά του Ολύμπου είχαν αποκαλυφθεί τρεις τουλάχιστον κιβωτιόσχημοι, πλακοπερίβλητοι τάφοι, που συλήθηκαν. Στο πλαίσιο της ίδιας αντιπυρικής ζώνης, καταστράφηκε και το μεγαλύτερο μέρος μίας «τροχαλιάς», η οποία θα μπορούσε να είναι περίβολος ή τύμβος,
όπως τουλάχιστον τους γνωρίζουμε σε άλλες περιοχές του Ολύμπου.
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Πρόκειται για ένα ακόμη από τα νεκροταφεία των Λειβήθρων (ΥΕ ΙΙΙΒ/Γ), στα πρώτα υψώματα του
Άνω Ολύμπου βορειοδυτικά της ακρόπολης, σε απόσταση 6χλμ. νοτιοδυτικά της Λεπτοκαρυάς. Η
θέση καταστράφηκε κατά την κατασκευή του ορεινού δρόμου Καρυάς-Λεπτοκαρυάς.
Δέκα μόνο τάφοι, κιβωτιόσχημοι και πλακοπερίβλητοι, σώθηκαν από την καταστροφή, όλοι πρόσφατα συλημένοι, με δάπεδο από βοτσαλάκι και πατημένο πηλόχωμα. Διασώθηκαν λίγες χάντρες
από κεχριμπάρι και χαλκό, πολλά όστρεα και όστρακα. Από τα τελευταία συγκολλήθηκαν αρκετά
αγγεία, κυρίως τροχήλατα (70%), το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων είναι αλάβαστρα.
Σε μικρή απόσταση, επί της όχθης του Γρίβα, σώζονται περίβολος και άλλα κτίσματα των Λειβήθρων, που δεν ανασκάφηκαν.
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Πάνω, οι θέσεις στο Google Earth. Κάτω, οι Σπάθες.
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Σπάθες - Ξερολάκκι
περιοχής Αγίου Δημητρίου, Στενά της Πέτρας90
Ανάμεσα στους πρώτους αρχαιολογικούς χώρους που ανακαλύφθηκαν ήταν, το 1985, το νεκροταφείο στις Σπάθες. Βρίσκεται σε απότομη πλαγιά του Άνω Ολύμπου, στα σύνορα με τη βορειοδυτική Θεσσαλία,91 επί του ορεινού όγκου Καρδαράς-Βουλγάρα, νοτιοανατολικά του ορεινού χωριού του
Αγίου Δημητρίου. Έχει υψόμετρο 1000-1100μ. και πλήρη εποπτεία του περάσματος από την Πέτρα
προς το Πύθιο διά των Στενών της Πέτρας (Παλιά Εθνική Οδός). Είναι άγνωστος ο οικισμός που
σχετίζεται με το νεκροταφείο, αλλά δεν ερευνήθηκαν όλα τα γύρω υψώματα. Ο εντοπισμός του οφείλεται στον μηχανικό Θ. Τριανταφύλλου που μας πληροφόρησε ότι δέκα χρόνια πριν, το 1975, είχαν
καταστραφεί 12-13 τουλάχιστον τάφοι από τη διάνοιξη μίας αντιπυρικής ζώνης στο δάσος πάνω από
τον Άγιο Δημήτριο. Πληροφορίες έλεγαν ότι είχε τότε χαθεί και ένα «πράσινο», ένα χάλκινο δηλαδή,
ξίφος. Η πληροφορία μάς οδήγησε πάραυτα επιτόπου. Εκεί μας πληροφόρησαν, ακόμη, ότι το 1975
πολλά κτερίσματα είχαν διοχετευτεί στο εμπόριο και ότι κάποια είχαν παραδοθεί στο Δίον. Η νέα
αυτή πληροφορία μας οδήγησε άμεσα και στο Μουσείο του Δίου όπου τα παραδοθέντα αντικείμενα
ανακαλύφθηκαν εκ νέου, το 1985, σε «σωστική ανασκαφή» των αποθηκών.
Ανασκάφηκαν στη συνέχεια 34 τάφοι, πολλοί συλημένοι και κατεστραμμένοι. Ήταν προσανατολισμένοι ΒΑ-ΝΔ και προσαρμοσμένοι στην κλίση του εδάφους. Τα όρια δεν εξαντλήθηκαν και η
ανασκαφή σταμάτησε, προκειμένου να μην προχωρήσει άλλο η καταστροφή του δάσους (έλατα και
βελανιδιές). Δεύτερη καταστροφή έγινε μετά την έρευνα του 1985, όταν άγνωστοι λεηλάτησαν τις
πλάκες των τάφων και κατέρρευσε το πρανές που είχε κόψει ο δασικός δρόμος. Μία τρίτη προκλήθηκε μετά από πολυήμερη χιονόπτωση και ευρύτερη κατάρρευση των πρανών. Ό,τι απέμεινε, στερεώθηκε και διαμορφώθηκε το 1987-1988 σε επισκέψιμα άνδηρα, που στερεώθηκαν με ξύλινα πλέγματα.
Με τα υπάρχοντα δεδομένα, η χρήση του νεκροταφείου πιθανόν να ξεκίνησε τον 14ο αι. π.Χ. και να
σταμάτησε στα τέλη του 13ου, ίσως και στις αρχές του 12ου αι. π.Χ.
Όπως και στη γειτονική Θεσσαλία, στην ταφική πρακτική της Πιερίας συνέχισε να κυριαρχεί κατά
την Ύστερη Εποχή Χαλκού η παράδοση του κιβωτιόσχημου τάφου, πλακοπερίβλητου (σπάνια κτιστού με αργούς λίθους) και λακκοειδούς. Στις Σπάθες, ειδικότερα, ο μόνος τύπος που διασώθηκε είναι ο πλακοπερίβλητος (από τοπική μαρμαρόπετρα) κιβωτιόσχημος τάφος, στο βάθος ενός μεγάλου
κάθετου λάκκου (μήκος ±2,40 x πλάτος 1,5μ., βάθος ±1 έως 2,5μ.) με χαμηλότερη τη δυτική μακρά
πλευρά λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους. Κομμάτι πηλού με αποτύπωμα ξύλου που παραδόθηκε μετά την καταστροφή του 1975, φαίνεται να υποδεικνύει την ύπαρξη τάφων με διαφορετική
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κάλυψη από πλάκες92 (βλ. π.χ. εικ. β, κάτω). Ο τύπος είναι γνωστός από παλιότερα στη νότια Ελλάδα,93 όπου αυτή την εποχή κυριαρχούσε ήδη η χρήση των μεγάλων θαλαμωτών τάφων, που διαδόθηκαν στα μυκηναϊκά κέντρα από την Ύστερη Εποχή Χαλκού Ι και αργότερα. Η ανεύρεση λαξευμένου
θαλαμοειδούς τάφου με είσοδο, δρόμο και τύμβο της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου νότια της Πύδνας94
ίσως δηλώνει παλιότερη παράδοση, άγνωστη λόγω του κενού της έρευνας. Στη Μακεδονία, ανάλογη
μνημειακή παράδοση με μεγάλους θαλαμοειδείς τάφους είναι ως τώρα γνωστή μόνο για τη μεταγενέστερη ιστορία της, όταν από τη θέση πρωταγωνιστή στην παγκόσμια ιστορία, η κυρίαρχη τάξη της
απέκτησε εξουσία και πλούτο, που -κατά τα συνήθη ανθρώπινα- επεδείκνυαν τόσο στη ζωή όσο και
στο θάνατο.
Η ύπαρξη στήλης ή άλλου σήματος, αν και δεν μπορεί να αποκλεισθεί, δεν διαπιστώθηκε (πιθανόν να παρασύρθηκαν λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους). Η λίθινη κάλυψη του κιβωτιόσχημου
(πλάκες με σφήνες) και ολόκληρο το κάτω μέρος του μεγάλου λάκκου καλύπτονταν από στρώση καθαρού πηλού,95 πάχους περίπου 0,10-0,20μ. Πηλός πάνω στις καλυπτήριες είναι, επίσης, γνωστός από
παλιότερα στη νότια Ελλάδα.96 Η μονωτική αυτή στρώση υπήρξε αποτελεσματική και λειτούργησε
μέχρι τις μέρες μας: ο θάλαμος παρέμενε χωρίς χώματα, μόνο με ρίζες και ιζήματα. Μερικές φορές,
αλλά όχι συχνά, και μετά από επανειλημμένη χρήση, η κάλυψη ήταν λιγότερο επιμελημένη.

α.

β.

γ.

δ.

α) Τρισδιάστατη απεικόνιση του τύπου των τάφων στις Σπάθες, β) σχεδιαστική αποτύπωση ΜΕ Ι-ΥΕ Ι κάθετου
τάφου,97 γ-δ) το κάτω μέρος του μεγάλου λάκκου με τη μόνωση από πηλό πάνω στις καλυπτήριες πλάκες του
τάφου.

Όχι σπάνια, μέσα στη μόνωση υπήρχαν οστά και κτερίσματα, τακτικά τοποθετημένα (συνήθως
πάνω στην κάλυψη, ίσως ταφικό έθιμο), αλλά και άτακτα πεταμένα στο μεγάλο λάκκο (ίσως παλιότερων νεκρών). Πλάκες μέσα στο μεγάλο λάκκο ίσως είχαν περισσέψει από την ταφική κατασκευή ή
από μεταγενέστερη χρήση. Μία ήταν η περίπτωση αργών λίθων στο λάκκο (Τ24).
Δάπεδο των τάφων ήταν η λευκή φυσική μάργα (μαλακός βράχος), συνήθως υπερυψωμένη στο κέντρο, με περιφερειακό βαθύτερο αυλάκι (0,10μ. x 0,10μ.), ίσως για κάποια νεκρική κατασκευή, μετά
τη διάλυση της οποίας, το περιεχόμενο μετακινήθηκε στις πλευρές του τάφου και το βαθύτερο αυλάκι. Έτσι, δεν είναι συχνά δυνατό να αναγνωριστεί η στάση του νεκρού και η αρχική θέση των ευρημάτων. Πηλόχωμα πεσμένο μερικές φορές στο δάπεδο του τάφου και πάνω στους νεκρούς,98 ίσως
προερχόταν από το σφράγισμα των αρμών του κιβωτίου.
Από τους μη κατεστραμμένους τάφους υπολογίζονται 52 τουλάχιστον νεκροί (μέσος όρος 2+). Κατά
κανόνα, κάθε τάφος περιείχε περισσότερους από έναν νεκρούς, προφανώς της ίδιας οικογένειας, μεταξύ τους και αρκετά παιδιά, στους ίδιους τάφους με ενήλικες. Συχνά το σώμα των νεκρών ήταν σε
ύπτια θέση και τα πόδια συνεσταλμένα (π.χ. Τ21, Τ22, Τ27). Λιγότεροι ήταν πλάγια τοποθετημένοι,
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με τα πόδια συνεσταλμένα (π.χ. Τ19, Τ24, Τ28). Μερικοί ήταν εκτάδην (Τ26), ένας τουλάχιστον είχε
τοποθετηθεί με κορμό ύπτιο και τα πόδια χιαστί (Τ23), ενώ ένας άλλος με τον κορμό στο πλάι και τα
πόδια εκτεταμένα (π.χ. Τ24). Πολλές ήταν οι ανακομιδές και πολλές οι ασαφείς περιπτώσεις λόγω
μετατόπισης των οστών. Τα χέρια φαίνεται ότι ήταν συνήθως λυγισμένα στη μέση αλλά και προς
το πρόσωπο, σε μία περίπτωση (Τ24) αγκαλιά με τον απέναντι νεκρό. Οι προηγούμενοι νεκροί σαρώνονταν στις άκρες των τάφων, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τον νεοφερμένο. Συχνά,
η ανακομιδή γινόταν μόνο σε μέρος του σκελετού, για την επανάχρηση, ενώ ο υπόλοιπος παρέμενε
στη θέση του. Όταν επέρχετο το αδιαχώρητο, είτε εγκαταλειπόταν ο τάφος είτε οι ένοικοι αποβάλλονταν, συχνά μέσα στα χαλαρά χώματα του μεγάλου λάκκου ή μέσα στη μόνωση από πηλό. Το
ίδιο συνέβαινε και με τα παλιά κτερίσματα, που μερικές φορές βρέθηκαν θρυμματισμένα (κομμάτια,
μάλιστα, του ίδιου αγγείου ήταν δυνατόν να βρεθούν σε διάφορα βάθη μέσα στο μεγάλο λάκκο).
Σπανιότερα, μοναδική ένδειξη για την ύπαρξη παλιότερου νεκρού αποτέλεσαν ελάχιστα οστά (ή ένα
μόνο οστό, π.χ. μετατάρσιο) που εντοπίστηκαν κατά την οστεολογική μελέτη.
Τα αγγεία ήταν συχνά τοποθετημένα στις στενές πλευρές του τάφου, στην ευρύτερη δηλαδή περιοχή
του κεφαλιού και στα πόδια, αλλά και δίπλα ή επάνω σε διάφορα σημεία του σώματος. Εκτός από τα
αγγεία του εσωτερικού των τάφων (από τα περισσότερα των οποίων μπορούμε να υποθέσουμε τον
κτεριζόμενο νεκρό), πολλά βρέθηκαν έξω από τον τάφο, είτε μέσα στη μόνωση είτε ατάκτως ερριμμένα στον μεγάλο λάκκο. Μερικές φορές μάλιστα, θρυμματισμένα κομμάτια του ίδιου αγγείου ήταν
δυνατόν να βρεθούν σε διάφορα βάθη μέσα στο μεγάλο λάκκο ή και στη μόνωση. Ενώ όμως για τα
πεταμένα αγγεία των μεγάλων λάκκων μπορούμε πιο εύκολα να υποθέσουμε ότι αποτελούν κτερίσματα αποβληθέντων νεκρών, δεν ισχύει το ίδιο για όσα ήταν με τάξη βυθισμένα στη μόνωση της
κάλυψης. Η αποσπασματική κατάσταση μερικών από αυτά και το γεγονός ότι αρκετά συγκολήθηκαν με όστρακα του μεγάλου λάκκου, καθώς επίσης και η συχνή παρουσία ανθρώπινων οστών στη
μόνωση ή και στον μεγάλο λάκκο, μπορούν να δικαιολογήσουν την ίδια υπόθεση. Άλλες περιπτώσεις αγγείων της μόνωσης φαίνεται να είναι κτερίσματα ανακομισθέντων εντός του τάφου νεκρών.
Η κατάσταση διατήρησης και η θέση κάποιων από τα κτερίσματα στην επίχωση κάτω από τον νεκρό
ίσως υποδεικνύει παλιότερο νεκρό.
Τα λοιπά κτερίσματα (κοσμήματα, όπλα κ.λπ.) βρέθηκαν, τα περισσότερα, σε αναμενόμενες θέσεις
κοντά στον νεκρό. Αξιοσημείωτο είναι ότι -αν εξαιρεθούν οι κατεστραμμένοι τάφοι- δεν βρέθηκαν
άλλα κτερίσματα πλην των αγγείων έξω από τους τάφους. Άγνωστο αν παρέμεναν εντός του τάφου
και άγνωστο επίσης αν κάποια από τα παλιά κτερίσματα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στους
νέους νεκρούς.
Εννέα αγγεία (7 χειροποίητα, 2 τροχήλατα) βρέθηκαν στην αποθήκη του Μουσείου του Δίου, με προέλευση την καταστροφή του 1975. Τα υπόλοιπα βρέθηκαν στην ανασκαφή. Η κεραμική είναι στο ίδιο
ποσοστό τοπική χειροποίητη (44 αριθμοί ευρετηρίου) και τροχήλατη (45 αριθμοί). Και στις δύο κατηγορίες κυριαρχούν τα μικρά κλειστά αγγεία-μυροδοχεία: στη χειροποίητη τα σφαιρικά με μαύρη επιφάνεια, στην τροχήλατη τα αλάβαστρα (αρτόσχημα, κυλινδρικά και άωτα), αλλά και μερικά ακόμη
σχήματα, όπως φλασκί, κύλικα, οπισθότμητη πρόχους, απιόσχημος αμφορέας για τα τροχήλατα,
κάνθαρος, κυάθια για τη χειροποίητη. Το σχηματολόγιο της τροχήλατης έγινε πλουσιότερο με ευρήματα από την παράκτια, την πιο επικοινωνιακή περιοχή του Μακεδονικού Ολύμπου, όπως ήταν αναμενόμενο. Και στις δύο κατηγορίες κυριαρχεί ο κεραμιδί πηλός, αρκετά αγγεία έχουν αποχρώσεις
καστανές, μερικά είναι ερυθρά και κίτρινα, δύο έχουν γκρίζες και λευκάζουσες αποχρώσεις. Ο πηλός είναι κατά κανόνα χονδρόκοκκος στη χειροποίητη κεραμική, μερικές φορές και στην τροχήλατη.
Συχνά περιέχει μίκα αλλά και πετραδάκια, πρόσμιξη που -μολονότι όχι συχνή- δεν αποκλείεται και
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από την τροχήλατη, που είναι μυκηναϊκού ρυθμού και περιφερειακού εργαστηρίου, με ιδιομορφίες.
Στη γειτονική και διαχρονικά συγγενική Θεσσαλία, ο μυκηναϊκός ρυθμός εμφανίστηκε σποραδικά
από την Ύστερη Εποχή Χαλκού ΙΙΑ και πολύ γρήγορα διαδόθηκε, με την παρουσία και τοπικών εργαστηρίων.99 Στις φάσεις ΙΙΒ και ΙΙΙΑ1 μάλιστα, η αναλογία τους είναι η μεγαλύτερη εκτός Αργολίδος,
πολύ νωρίς σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές εκτός μυκηναϊκής ζώνης. Κυριαρχούν τα αλάβαστρα, μεταξύ τους και το μόνωτο ("squat jug").100 Παράδειγμα του τελευταίου δεν βρέθηκε στις Σπάθες,
είναι όμως ένα εύρημα συχνό στα νεκροταφεία της παράκτιας ζώνης του Μακεδονικού Ολύμπου.
Μερικών χειροποίητων μυροδοχείων το σχήμα προσομοιάζει με παλιότερα παραδείγματα,101 αλλά
και με τα τροχήλατα άωτα αλάβαστρα του μυκηναϊκού ρυθμού, που εμφανίστηκαν στην Ύστερη
Εποχή Χαλκού ΙΙΙΑ1 και που αργότερα είναι συχνά στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και τη Φωκίδα.102
Η μεγαλύτερη ομάδα περιλαβάνει αγγεία με κατά κανόνα σκοτεινή (μαύρη ή σχεδόν μαύρη) επιφάνεια, σώμα -λιγότερο ή περισσότερο- πιεσμένο σφαιρικό, με γωνία τροπίδωσης και χωρίς, χείλος
περισσότερο ή λιγότερο εξωστρεφές χωρίς πλαστική απόληξη, αδιαμόρφωτη βάση, λιγότερο ή περισσότερο κυρτή, συχνά ασταθή, κάποτε και υπόκοιλη.
Το 1975 παραδόθηκε ένα χάλκινο εγχειρίδιο, και σύμφωνα με πληροφορίες, χάθηκε από τις Σπάθες
ένα χάλκινο ξίφος. Το 1985 βρέθηκε δεύτερο, παρόμοιο με το γνωστό ξίφος από την ακρόπολη των
Μυκηνών (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 2537).103
Τα πολυπληθέστερα ευρήματα ήταν οι χάνδρες ποικίλων ειδών (δακτυλιόσχημες, σφαιρικές, σωληνωτές, ανάγλυφες, κωνικές, ατρακτοειδείς κ.ά.) και υλικών (κεχριμπάρι βόρειας προέλευσης, υαλόμαζα, κρύσταλλο, ελεφαντοστό, χαλκός, ασήμι κ.ά.). Βρίσκονταν συνήθως στην περιοχή του λαιμού αλλά και των χεριών, σε γυναικείες αλλά και σε ανδρικές ταφές. Ξεχωρίζουν οι σφραγίδες, με
σχηματοποιημένες μορφές ζώων και γραμμικά θέματα,104 εύρημα ιδιαίτερο, συνήθως στην περιοχή
του στήθους, του λαιμού ή του κεφαλιού, πιθανό δηλαδή περίαπτο. Όπως σε όλα τα σύγχρονα νεκροταφεία, βρέθηκε και εδώ μεγάλος αριθμός από λίθινα κωνικά αντικείμενα («σφονδύλια») από
στεατίτη, ίσως εξαρτήματα ενδυμάτων (κουμπιά; βαρίδια ρούχων;),105 καθώς επίσης και αμφικωνικά
πήλινα σφονδύλια, πιθανόν για την ίδια χρήση. Βρέθηκαν μερικές αιχμές από ακόντια και μία από
δόρυ, καθώς επίσης και ένα χάλκινο μυκηναϊκό ξυράφι-μαχαιροπέλεκυς. Χαρακτηριστικός ήταν ένα
σιδερένιο δαχτυλίδι, στο χέρι ενός από τους πλουσιότερα κτερισμένους νεκρούς του νεκροταφείου.
Το 1987 βρέθηκε ένα ακόμη νεκροταφείο, μάλλον της ίδιας εποχής, σε ομαλότερη πλαγιά, αμέσως
δυτικά της εισόδου προς το οροπέδιο του Αγίου Δημητρίου. Έγινε καθαρισμός δύο συλημένων τάφων, στους οποίους βρέθηκαν έξι σφραγίδες που διέφυγαν την προσοχή των αρχαιοκαπήλων. Η
θέση ονομάζεται Στου λάκκου το αμπέλι και δεν ανασκάφηκε.106
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α.

β.

γ.

α) Το κάτω μέρος μεγάλου λάκκου με μόνωση από πηλό στις καλυπτήριες πλάκες και με κτερίσματα.
β) Νεκρός με δύο μυροδοχεία. γ) Νεκρή που «κύλισε» προς το άκρο του τάφου.

Σπάθες, νεκροί. Δεξιά, μία νεκρή μητέρα (;) αγκαλιά με νεκρό παιδί, και ένα ακόμη στα πόδια της.
Ο μόνος από τους τάφους με πέτρες μέσα στον μεγάλο λάκκο.

α-στ.

ζ-η.
α-στ) Αρτόσχημα αλάβαστρα. Μαζί με τα κυλινδρικά και τα άωτα χειροποίητα μυροδοχεία είναι τα συνηθέστερα αγγεία του νεκροταφείου. ζ-η) Τροχήλατα άωτα μυροδοχεία μυκηναϊκού ρυθμού.107
Τα τροχήλατα αγγεία είναι κατά κανόνα γραπτά, περιφερειακού συνήθως εργαστηρίου και όλα μυκηναϊκού
ρυθμού. Ανήκουν (όπως σε όλα τα νεκροταφεία του ΜΟ ως τα μέσα του 8ου αι. π.Χ.) σε δύο ομάδες που περιλαμβάνουν ίδια σχήματα και ίδια μοτίβα, σε δύο χρωματικές σειρές: φωτεινά ερυθρά στη μία, σκοτεινά ματ
στη δεύτερη. Κυριαρχούν τα αλάβαστρα, άωτα, αρτόσχημα και κυλινδρικά.
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β.

γ.

α.

δ.

α) Ο Τάφος 8 (Τ8), αμέσως μετά την αφαίρεση της κάλυψης. Πλούσια κτερισμένος, είναι ο σημαντικότερος τάφος
της ανασκαφής και πρέπει να εκπροσωπεί έναν σημαντικό οίκο της κοινότητας. Δύο νεκροί με αντίθετο προσανατολισμό και ανακομιδή στη βορειοδυτική γωνία. Η ταφή με το κεφάλι νότια ήταν ένας οπλισμένος με ξίφος και
ακόντιο άνδρας, που έφερε στο στήθος χάνδρες περιδεραίου -κυρίως από κεχριμπάρι- και 4 (από τις συνολικά 6)
λίθινες σφραγίδες. Χάνδρες υπήρχαν και στα χέρια. Η χάλκινη βελόνη στο κεφάλι του δεύτερου νεκρού ίσως
υποδεικνύει γυναικεία ταφή. Αρκετά λίθινα «σφονδύλια» (κουμπιά; βαρίδια;) βρέθηκαν διάσπαρτα στον
τάφο, ίσως από τα ρούχα των νεκρών. Λίγα οστά και ένας κάνθαρος χειροποίητος που βρέθηκαν πάνω στην
κάλυψη ίσως ανήκουν σε παλιότερο νεκρό.
β) Φλασκί, ένα από τα αγγεία του πολεμιστή. Το σχήμα θεωρείται μινωϊκό, κατασκευασμένο σε δύο χωριστά
τμήματα που συνδέονταν στη συνέχεια.108 Εμφανίστηκε στη ΜΜ ΙΙ/ΙΙΙ Α και γνώρισε μεγάλη διάδοση κατά
την ΥΕ ΙΙΙΑ2, ιδιαίτερα στην Κύπρο και την Ανατολή. Φαίνεται, μάλιστα, πως προοριζόταν για επιφανή άτομα. Μολονότι δεν συνηθίζεται από την ΥΕ ΙΙΙΒ2 και μετά, φαίνεται ότι κατά περιοχές υπάρχει ως το τέλος
της Μυκηναϊκής Εποχής.
γ) Αρτόσχημα τρίωτα γραπτά αλάβαστρα. Ασυνήθιστη διακόσμηση στη ζώνη των λαβών, με αντωπά και
διπλού περιγράμματος ημικυκλικά τόξα και παράπλευρα κοσμήματα.
δ) Φακόσχημοι σφραγιδόλιθοι από στεατίτη (Τ8).
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Το ξίφος του πολεμιστή του τάφου 8. Μυκηναϊκού τύπου, με λαβή και μύκητα σε σχήμα μηνοειδούς Τ.109 Η
λαβή, συμφυής με τη λεπίδα, είχε ανάμεσα στο περιχείλωμα δύο τμήματα της οστέινης διακόσμησης που
στερεωνόταν με τρία καρφιά, ένα στον μύκητα και δύο κατά μήκος της λαβής. Λεπίδα πλατιά στη βάση, που
σταδιακά στενεύει, πλαταίνει στα 2/3 και καταλήγει σε αιχμηρό πέρας. Στη ρίζα της λεπίδας και ανάμεσα
στους δύο ελαφρά προς τα κάτω καμπτόμενους κνώδοντες, κεντρική ράχη ως το άκρο της λεπίδας. Διατηρήθηκαν και λείψανα από τον κολεό. Μικρότερο, αλλά πολύ συγγενικό με το γνωστό χάλκινο ξίφος του «θησαυρού» που βρέθηκε στην ακρόπολη των Μυκηνών. Παρόμοια βρέθηκαν και στην Κρήτη (Κνωσσός, Σύμη
Ηρακλείου, Σητεία), στην Αττική (Περατή) κ.α.110 Πάνω αριστερά, το οστέινο επίμηλο.
Πάνω δεξιά, οστέινο επίμηλο ξίφους, που λεηλατήθηκε το 1975. Συγκολλημένο από πολλά κομμάτια που
παραδόθηκαν το 1975 στο Μουσείο Δίου. Στην κάτω επιφάνεια, κεντρική κοίλανση και εγκάρσια εγκοπή για
τη στερέωση στη λαβή του ξίφους.111

α.

β.
α) Κυλινδρικό τρίωτο αλάβαστρο (αριστερά) με γραπτή ταινιωτή διακόσμηση και σειρά U στη στενή ζώνη
των λαβών.112 Παρόμοιο, με βιαστική και ασυνήθιστη γραμμική διακόσμηση (στη μέση), και τρίτο, με αλυσιδωτή διακόσμηση στη ζώνη των λαβών (δεξιά). Τα αλάβαστρα είναι τα συνηθέστερα μυκηναϊκά αγγεία
του νεκροταφείου. Το σχήμα αυτό, που ίσως έχει απώτατη καταγωγή στην Αίγυπτο και πρώτο σταθμό την
Κρήτη, είναι ιδιαίτερα συχνό στον μυκηναϊκό κόσμο κατά την ΥΕ ΙΙΙ περίοδο.
β) Χειροποίητα, άωτα μυροδοχεία, με λειασμένη επιφάνεια. Προσομοιάζουν με ανάλογα τροχήλατα του
μυκηναϊκού ρυθμού. Τα χαρακτηριστικότερα και πολυπληθέστερα τοπικά αγγεία. Σώμα σφαιρικό, συχνά
πιεσμένο και σχεδόν αμφικωνικό. Σε ένα από αυτά (Τ26) υπήρχε μικρό τρήμα χαμηλά στο σώμα, ανοιγμένο
μετά το ψήσιμο και μάλλον εκούσια, ίσως για την ταφική χρήση του αγγείου. Υπάρχουν λίγα ακόμη χειροποίητα σχήματα, όπως δύο αρύταινες, ένας κάνθαρος και κυάθια.
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α.

β.

γ.

δ.

α) Σπάθες: τα άνδηρα του νεκροταφείου (επισκέψιμο), κατασκευασμένα σε σχέση με τον ορίζοντα των τάφων. Όλοι οι τάφοι με προσανατολισμό περίπου ΒΑ-ΝΔ, προσαρμοσμένοι στην έντονη κλίση.
β) Μυκηναϊκό εγχειρίδιο της ΥΕ ΙΙ-ΙΙΙΑ2 περιόδου,113 από τάφο που λεηλατήθηκε το 1975. Η λαβή, που θα
κατέληγε σε μήλο, είχε επένδυση που στερεωνόταν με περιχείλωμα και καρφιά. Διπλή οπή προσαρμογής
της επένδυσης και μέρος τρίτης κατά μήκος της λαβής. Ώμος πλατύς που καταλήγει σε δύο λοξούς προς
τα πάνω κνώδοντες με στρογγυλεμένα άκρα και σε πλατιά συμφυή λεπίδα με αιχμηρό πέρας. Στη ρίζα
της λεπίδας, κεντρική ράχη που ξεκινά μεταξύ των καρφιών και σβήνει περίπου στη μέση. Παρόμοιο ξίφος
είχε βρεθεί στη γειτονική Αγριλιά της Θεσσαλίας. Η προέλευση «Όρος Όλυμπος» παρόμοιου ξίφους στο
Βρετανικό Μουσείο114 είχε άδικα - όπως φαίνεται - αμφισβητηθεί. Παραπλήσιο ξίφος βρέθηκε πρόσφατα στο
Platamon Stop. Σχεδόν όμοιο είχε βρεθεί παλιότερα και στην Κνωσσό, την Αργολίδα, την Αθήνα, τη Χαλκίδα,
τη Θεσσαλία, τη Ρόδο και αλλού.115
γ) Χάλκινο, πολυχρησιμοποιημένο ξυράφι-μαχαιροπέλεκυς. Με καταγωγή ίσως από την Αίγυπτο, από όπου
φαίνεται να εισήχθη στις αρχές της ΥΕ ΙΙΙΑ, συνηθίζεται στην ΥΕ ΙΙΙΒ (Μυκήνες, Κρήτη, Αχαΐα, Κως κ.α.). Η
χρήση του, όμως, αμφισβητείται.
δ) Αργυρές αμφικωνικές χάντρες: δώδεκα ακέραιες και αρκετά θραύσματα.
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Πάνω, αριστερά: περιδέραιο με είκοσι τέσσερις χάνδρες από υαλόμαζα. Οι περισσότερες δακτυλιόσχημες,
μία κυανή ατρακτοειδής με ευθύγραμμες παράλληλες κατά μήκος βαθύνσεις,116 μία πεπλατυσμένη με ανάγλυφο ρόδακα 117 και δύο από ορεία κρύσταλλο (μία ατρακτόσχημη, μία σφαιρική σπασμένη).
Δεξιά: είκοσι οχτώ χάνδρες περιδεραίου, διαφόρων σχημάτων, από κεχριμπάρι.
Κάτω: δεκαεπτά ορθογώνια πλακίδια από κυανή υαλόμαζα, τα επτά με καμπυλόγραμμη τη μία στενή πλευρά. Ίσως κόσμημα στο κεφάλι. Οι χάνδρες αυτού του τύπου είναι πολύ διαδεδομένες στον μυκηναϊκό κόσμο,118 όπως εξάλλου και οι υπόλοιπες του νεκροταφείου.
Το κυανό γυαλί ήταν ιδιαίτερα αγαπητό ως απομίμηση του "Lapis Lazuli", αλλά ίσως και ως αποτρεπτικό του
κακού (μάτι).

61

α.

β.

γ.

δ.

α) Μεγάλος αριθμός από κεχριμπαρένιες χάνδρες, διαφόρων σχημάτων (κυλινδρικές, δακτυλιόσχημες, ακανόνιστες) και τρεις από κυανή υαλόμαζα (οι δύο αμφικωνικές με ραβδώσεις119), όλες προερχόμενες από έναν
τάφο. β) Τροχήλατη υψίποδη κύλικα, μονόχρωμη και μόνωτη.120 γ) Αρύταινα, με κόκκινα στίγματα από διακόσμηση που δεν σώζεται.121 δ) Οπισθότμητη πρόχους: η πρώτη, και έκτοτε πολύ σπάνια, εμφάνιση στην
περιοχή του Ολύμπου του συγκεκριμένου σχήματος σε τροχήλατη μορφή.
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Γ5. Πρώιμη Εποχή Σιδήρου
Με το τέλος της Εποχής Χαλκού, ο σίδηρος αντικατέστησε τον χαλκό για την κατασκευή όπλων-εργαλείων και τα μεγάλα επιτεύγματα της προηγούμενης εποχής ξεθώριασαν και χάθηκαν. Ο τόπος
έμεινε εσωστρεφής, τουλάχιστον ως τον 10ο αι. π.Χ. και -παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις-122 κυριάρχησε μία τομή καθοριστικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ιστορία. Για τους αρχαίους ιστορικούς
(αλλά όχι για όλους τους σύγχρονους) είναι η εποχή που ακολούθησε τη θρυλική «επιστροφή των
Ηρακλειδών» στην Πελοπόννησο και την «κάθοδο των Δωριέων» από τη βορειότερη στη νότια Ελλάδα. Την πολιτιστική ανάκαμψη και αποκατάσταση των σχέσεων με την Ανατολή σφράγισε αυτό
που από τον 8ο αι. μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η αρχαία ελληνική αναγέννηση. Χαρακτηριστικά της
ήταν η αύξηση της αγροτικής παραγωγής, οι μονιμότερες εγκαταστάσεις, η δημογραφική ανάκαμψη,
η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, οι εμπορικές επαφές με Ανατολή και Δύση, η διασπορά εμπορικών
πρακτορείων και αποικιών, η υιοθέτηση του φοινικικού αλφαβήτου και η δημιουργία και εκλαΐκευση
του πρώτου φωνητικού αλφαβήτου (αρχικά από Ευβοείς υπερπόντιους ταξιδιώτες), ο Όμηρος και ο
Ησίοδος, η επανεμφάνιση των εικονιστικών παραστάσεων, η μεγάλη Τέχνη, οι Ολυμπιακοί Αγώνες,
τα νέα ιερά, πανελλήνια και μη, με πλήθος αναθημάτων, και η δημιουργία των Πόλεων... Αυτή η
εποχή φαίνεται να σηματοδοτεί και την ευρύτερη διάδοση του ονόματος «Έλληνες», αφού μέχρι και
τον Όμηρο οι όροι «Έλλην»123 και «Ελλάς»124 δεν είχαν ακόμη αποκτήσει το περιεχόμενο που κατείχαν
την Κλασική Εποχή και αργότερα.
Αυτή η εποχή, κρίσιμη όσο και η Μέση Εποχή Χαλκού, ανασκάφηκε αποσπασματικά στο αρχαίο
Ηράκλειο (Κρανιά), και σε λίγα από τα πολύ περισσότερα νεκροταφεία που εντοπίστηκαν.

γ.

α.

β.

α) Ο βράχος της ακρόπολης της Πέτρας από
τα ομώνυμα Στενά, β) ο περίβολος στις Τρεις
Ελιές, γ) το νεκροταφείο στις Τρεις Ελιές
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Το νεκροταφείο στις Τρεις Ελιές της αρχαίας Πέτρας
Το τοπωνύμιο Πέτρα είναι λέξη αρχαιότατη, ομηρική, που περιγράφει τη φύση του απόκρημνου λόφου της Πέτρας. Περιβάλλεται από βαθειές χαράδρες ποταμοχειμάρρων και καταλήγει σε έναν περήφανο βράχο («πέτρα») στην κορυφή. Βρίσκεται στην είσοδο των ομώνυμων Στενών, στο βορειοδυτικό τμήμα του Άνω Ολύμπου.
Πρόκειται για αρχαίο,125 βυζαντινό και μεταβυζαντινό οικισμό, σε θέση οχυρή του Άνω Ολύμπου,
δίπλα στην παλιά Εθνική Οδό προς Άγιο Δημήτριο και Ελασσόνα, σε υψόμετρο περίπου 500μ. Ταυτίστηκε από τον W. Leake, ταύτιση σχεδόν αυτονόητη, χάρη στη συλλογική τοπική μνήμη και το σωζόμενο όνομα (Πέτρα, Παλιόπετρα), τη θέση στην είσοδο των Στενών, αλλά και την «πέτρα»-βράχο που
κορυφώνει και επισημαίνει τον οικισμό. Έχει εξέχουσα στρατηγική σημασία στην είσοδο μέγιστων
διόδων του Ολύμπου προς τη Θεσσαλία (Περραιβία) και των Πιερίων στην Άνω Μακεδονία (Βελβενδό, Σέρβια). Το ομώνυμο πέρασμα προς τη Θεσσαλία ήταν σε χρήση στην Ύστερη Εποχή Χαλκού
(Σπάθες, Στου λάκκου το αμπέλι), όπως πιθανότατα θα είναι και το πέρασμα προς Βελβενδό, που
δεν ερευνήθηκε.
Οι Τρεις Ελιές είναι το παλιότερο νεκροταφείο της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου του Ολύμπου, δίπλα
στην αρχαία Πέτρα. Δεδομένου του νεκροταφείου, δεν αποκλείεται να εντοπιστούν κατάλοιπα της
Πρώιμης Εποχής Σιδήρου κάτω από τις νεότερες φάσεις του οικισμού, όπως και στην περίπτωση του
Ηρακλείου. Το νεκροταφείο βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο, που πήρε το όνομά του από τρία άγρια
ελαιόδενδρα μέσα στο πυκνό δάσος. Η βαθειά κοίτη του Πετριώτικου, που έρχεται από τον Άγιο Δημήτριο και το νεκροταφείο στις Σπάθες, χωρίζει το ύψωμα του οικισμού από το νεκροταφείο. Τα δύο
υψώματα επικοινωνούν με παλιό μονοπάτι. Το κατάφυτο φρύδι του λόφου περιβάλλει περίβολος
βόρεια, δυτικά και νότια, με μεγάλους αργούς λίθους ακανόνιστου σχήματος (0,35-0,70μ.) στη χαμηλότερη σειρά, και μικρότερους (0,20-0,25μ.) στις δύο-τρεις ανώτερες. Σε σχετικά μεγάλη έκταση εκμεταλλεύεται τον φυσικό βράχο του λόφου, ενώ κεντρική λιθορριπή σώζεται κατά τόπους, στα φυσικά
κενά του βράχου. Όταν αρχίσαμε την ανασκαφή, το πλάτωμα της κορυφής φωτιζόταν από ένα μικρό
λιβαδάκι μέσα σε πυκνό δάσος, με «μημόρια»126 διάσπαρτα και εν ερειπίω. Ήταν από καιρό λεηλατημένο, με λάκκους, τρύπες λοστών, τάφους σπαραγμένους, μπάζα με οστά, σύγχρονα αντικείμενα
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και αδιάγνωστα διαλυμένα όστρακα. Αποκαλύφθηκε, εντέλει, το παλιότερο νεκροταφείο της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου στον Μακεδονικό Όλυμπο, δίπλα σε μία επώνυμη μακεδονική πόλη και ανάμεσα σε πολλούς ακόμη αρχαιολογικούς χώρους, που τότε εντοπίστηκαν.127
Είναι επίπεδο, χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα να έχουν καταστραφεί τύμβοι με εκχερσώσεις ή ισοπεδώσεις, αφού είναι μία από τις ελάχιστες οριζόντιες εκτάσεις κοντά στον οικισμό
της Πέτρας. Εντοπίστηκαν τελικά ογδόντα τάφοι χωρίς σταθερό προσανατολισμό, από τους οποίους περίπου οι μισοί ήταν λεηλατημένοι, και ακόμη περισσότεροι κατεστραμμένοι. Ήταν συνήθως
κιβωτιόσχημοι πλακοπερίβλητοι, συνήθως με δύο επικαλυπτόμενες πλάκες (σπανιότερα μία) στις
μακριές πλευρές και μία στις στενές. Ένα ήταν το παράδειγμα κτιστού με τρόχαλα κιβωτιόσχημου
(Τ44), όπως ήταν ο κανόνας στα μεταγενέστερα νεκροταφεία των τύμβων, και αρκετοί οι λακκοειδείς, συχνά καλυμμένοι με σχιστόπλακες. Μερικές φορές, υπήρχε ένας ευρύτερος λάκκος πάνω από
τον κιβωτιόσχημο, όπως σε κάποιους τάφους στο Platamon Stop, όχι όμως ανάλογων διαστάσεων με
τους τάφους στις Σπάθες. Όλοι είχαν δάπεδο στον φυσικό αποσαθρωμένο βράχο. Συχνά, είχαν μόνωση από πηλό επάνω στις καλυπτήριες (ή κατάλοιπα), πολύ ισχνότερη από τις Σπάθες. Το έθιμο
της ανακομιδής ήταν λιγότερο έντονο και οι προσωπικές ταφές συχνότερες. Οι νεκροί ήταν συνήθως
σε ύπτια θέση ή με το σώμα ύπτιο και τα πόδια ελαφρά συνεσταλμένα, υπήρχαν όμως και νεκροί
συνεσταλμένοι στο πλάι. Όπως και στον Τ23 στις Σπάθες, ίσως κάποιων τα πόδια να ήταν λυγισμένα
όρθια (Τ52, κνήμες κάτω από μηριαία, στην ευθεία του σώματος).
Το νεκροταφείο δεν ήταν πλούσιο σε μικροευρήματα, δεν θα μπορούσε όμως να χαρακτηριστεί φτωχό, δεδομένης της εκτεταμένης καταστροφής από τους αρχαιοκάπηλους αλλά και της δύσκολης εποχής που εκπροσωπεί. Βρέθηκαν, ωστόσο, δύο ζευγάρια χρυσοί σφηκωτήρες, περιδέραια με χάνδρες
από υαλόμαζα και λίγες από σάρδιο, ενώ τα δαχτυλίδια ήταν πάντα απλοί δακτύλιοι με την εξαίρεση μερικών οκτώσχημων. Από τα σκουλαρίκια, σχεδόν πάντα απλοί δακτύλιοι, αξιοσημείωτο είναι
ένα ασημένιο ζευγάρι με κοκκιδωτή διακόσμηση. Βρέθηκαν τοξωτές πόρπες και περόνες καθώς και
λίγα σιδερένια μαχαίρια.
Η τροχήλατη κεραμική ακολουθεί την υπομυκηναϊκή και πρωτογεωμετρική παράδοση, με συχνότερο σχήμα τον αμφορέα.

Τρεις Ελιές, τάφος και νεκροταφείο.
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Τροχήλατα αγγεία: αμφορείς, κύπελλα και μικρή πρόχους.

Βρέθηκαν δύο γραπτοί αμφορείς με οριζόντιες λαβές στην κοιλιά και διακόσμηση που διακρίνεται
επαρκώς μόνο στον ένα: βαθειά, κυματιστή οριζόντια ταινία στη ζώνη των λαβών ανάμεσα σε οριζόντιες ταινίες. Ένας γραπτός αμφορίσκος με οριζόντιες λαβές στην κοιλιά διακοσμείται με ρηχή,
κυματιστή οριζόντια γραμμή στη ζώνη των λαβών, ανάμεσα σε οριζόντιες ταινίες. Ένας ακόμη έχει
κάθετες λαβές που προσφύονται στην κοιλιά και τον ώμο και ομάδες κάθετων κυματιστών γραμμών
στη ζώνη των λαβών. Βρέθηκαν δύο τροχήλατα κύπελλα, με βάση. Το ένα, με κάθετη λαβή από την
κοιλιά ως το χείλος, φέρει διακοσμητικές οριζόντιες ταινίες. Το δεύτερο, με κάθετη υπερυψωμένη
λαβή και υψηλό κάθετο χείλος, είναι ολόβαφο. Τέλος, βρέθηκαν δύο μικρές τροχήλατες πρόχοι. Η
μία έχει κυκλικό και η δεύτερη τριφυλλόσχημο στόμιο.

Δύο χειροποίητες αμαυρόχρωμες πρόχοι.

Τα χειροποίητα αγγεία είναι συνήθως ερυθρά αλλά και τεφρά, μερικές φορές στιλβωμένα και συνήθως χωρίς διακόσμηση. Αρκετά συχνές είναι οι μαστοειδείς αποφύσεις και πολύ σπάνια η εγχάραξη.
Ένα μόνο παράδειγμα φέρει διακόσμηση σκοινιού στον ώμο (οινοχόη με κυκλικό στόμιο) και δύο
οπισθότμητες πρόχοι φέρουν γραπτή αμαυρόχρωμη. Πολύ συχνό σχήμα είναι οι οπισθότμητες πρόχοι με ωοειδές ή σφαιρικό μη πιεσμένο σώμα, αλλά αρκετά συχνές και οι πρόχοι με κυκλικό στόμιο.
Αρκετά συχνά είναι τα κύπελλα και οι αμφορίσκοι με οριζόντιες λαβές, σπανιότεροι οι κάνθαροι και
οι φιάλες.
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α.

β.

α) Ανασκαμμένος τύμβος.
β) Αεροφωτογραφία περιοχής Δίου.
Με κυανό, το Δίον των ιστορικών χρόνων. Με πράσινο και κόκκινο τα χωριά Μαλαθριά και Καρίτσα.
Ανατολικά και νότια της πόλης, ο πλωτός στην αρχαιότητα Βαφύρας και το Βαρικό: λίμνη και έλος
στην αρχαιότητα. Ο Λίβιος, βασιζόμενος στον Πολύβιο αναφέρει ότι η λίμνη του Βαφύρα κάλυπτε τη
μισή απόσταση από τη θάλασσα ως τους πρόποδες
του Ολύμπου, όπως περίπου και στην αεροφωτογραφία. Χάρη στον Βαφύρα, το Δίον αναφέρεται και
ως λιμάνι.

Τα νεκροταφεία των τύμβων της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου128
Στην παραολύμπια ζώνη του πρώην Δήμου Δίου, στους υψηλούς πρόποδες του Άνω Ολύμπου, εκεί
όπου ο ορεινός όγκος αρχίζει να υψώνεται απότομα, ήταν γνωστό από παλιότερα129 ένα νεκροταφείο
τύμβων της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου. Δεν είχε ανασκαφεί συστηματικά και δεν ήταν γνωστός ο χαρακτήρας και η έκτασή του, ως το 1985 που έγιναν εκτεταμένες εκχερσώσεις και σωστική έρευνα από
την ΙΣΤ' ΕΠΚΑ (όπου ΕΠΚΑ: Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων). Είχαν προηγηθεί
κατάληψη, εκτεταμένες παράνομες εκχερσώσεις και διάφορες καταστροφές, ύστερα από άρνηση της
Εφορείας Αρχαιοτήτων να επιτρέψει την άνευ όρων εκχέρσωση για παραχώρηση γης στις περιοχές
Καρίτσας (Γαβριά, Αραπόλακκος) και Δίου (Κλαδερή).
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Ανασκάφηκαν εντέλει 79 τάφοι σε 19 τύμβους και δύο κυκλικούς περιβόλους χωρίς τύμβο, καθώς και
μία περίπτωση χωρίς τύμβο και χωρίς περίβολο. Δύο τύμβοι ανασκάφηκαν μεταξύ των χειμάρρων
Κόρακα και Ξυδιά (Κλαδερή), δύο βόρεια από τον χείμαρρο Αράπη, και δεκαπέντε στην περιοχή του
Γαβρόλακκα νότια του Αράπη. Μέρος του νεκροταφείου ανασκάφηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (στο εξής ΑΠΘ) (Άη Βασίλης, Μεσονήσι). Οι περιοχές είναι μεταξύ τους συνεχόμενες
και οι ανασκαμμένοι τύμβοι αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου. Στα δυτικά όρια μεταξύ
Ουρλιά και Γαβρόλακκου, υπάρχει οικισμός που μπορεί να σχετίζεται, αλλά δεν ερευνήθηκε. Δεύτερος
καταστράφηκε στην Κλαδερή και ενδείξεις για περισσότερους υπάρχουν διάσπαρτες στην παραολύμπια ζώνη Δίου, Καρίτσας, Βροντούς, Λιτοχώρου, Πέτρας. Παρόμοιοι τύμβοι εντοπίστηκαν σε όλους
τους πρόποδες του Μακεδονικού Άνω Ολύμπου, από τα Λείβηθρα ως την Πέτρα -τουλάχιστον- και δεν
ερευνήθηκαν. Απλοί δακτύλιοι από μεγάλα τρόχαλα χωρίς τύμβο, υπήρξαν πολλοί στις περιοχές που
εκχερσώθηκαν, αλλά ερευνήθηκαν μόνο με σκαπτικά μηχανήματα (παρακολούθηση εργασιών). Στη
μεγάλη τους πλειοψηφία, δεν εντοπίστηκαν τάφοι (εκτός των ΓαΤυ 7, ΓαΤυ 10), χωρίς βεβαίως να είναι
δυνατόν να αποκλεισθεί η πιθανότητα να καταστράφηκαν, δεδομένου ότι τα ευρήματα των ανοικτών
ταφών ήταν κατά κανόνα διαβρωμένα και δύσκολο να εντοπιστούν με μηχανικά μέσα. Σχεδόν σε όλες
τις περιοχές με νεκροταφεία τύμβων, εντοπίζονται μεγάλοι και μικρότεροι περίβολοι, του τύπου που
ανασκάφηκαν στον Βάλτο και την Κρανιά (Μέση-αρχή Ύστερης Εποχής Χαλκού). Δεν ανασκάφηκαν
και δεν στάθηκε δυνατόν να χρονολογηθούν. Είναι κατασκευασμένοι με τρόχαλα παρόμοια των τύμβων και ονομάζονται από τους ντόπιους «αρμακάδες». Η λέξη έχει αρχαία καταγωγή, περιγραφική.130
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Τοπογραφικά της περιοχής του νεκροταφείου τύμβων: τύμβοι, περίβολοι, οικισμοί που δεν ερευνήθηκαν.

α.

β.

γ.

α) Τάφος με μόνωση από πηλό, β) νεκρός, γ) τύμβος σε αεροφωτογραφία.

Τύμβοι
Όλοι οι τύμβοι δεν καλύπτουν τάφους, αν και συχνά βρίσκονται δίπλα σε τύμβους με τάφους. Σε
μία περίπτωση διαπιστώθηκε η εκμετάλλευση φυσικής απόθεσης χαλικιού (ΑρΤυ 2β, ΓαΤυ 7) με
απλό περίβολο. Είναι κατά προτίμηση συγκεντρωμένοι στις όχθες των χειμάρρων,131 που στη ρίζα
του όρους βρίσκονται σε μεγάλο ύψος σε σχέση με την κοίτη, όπως οι περισσότεροι αρχαιολογικοί
χώροι της περιοχής. Ίσως η επιλογή να ερμηνεύεται από την αμεσότητα της πρώτης ύλης, τις μεγάλες δηλαδή αποθέσεις από τρόχαλα στις κοίτες των χειμάρρων. Στους υψηλούς πρόποδες, ελάχιστοι
επιχώσθηκαν, μάλλον εκείνοι που βρίσκονταν στις τότε εδαφικές κοιλάνσεις. Σε απόσταση περίπου
2-3χλμ. από το όρος, οι αποθέσεις εξουδετερώνουν τη μεγάλη διαφορά του ύψους και οι περισσότεροι
ποταμοχείμαρροι σβήνουν στον κάμπο, προκαλώντας μεγάλες πλημμύρες. Αν σε αυτή την απόσταση υπάρχουν τύμβοι, δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί οπτικά, επειδή θα έχουν επιχωσθεί από τους
χειμάρρους. Πρόσφατα ωστόσο (2008), εντοπίστηκε σε εκσκαφές θεμελίων από την ΚΖ΄ ΕΠΚΑ (ανασκάφηκε από το ΑΠΘ) τάφος Πρώιμης Εποχής Σιδήρου μέσα στα νότια όρια της Καρίτσας, σε πολύ
μικρή δηλαδή απόσταση από το Δίον των ιστορικών χρόνων!
Κανένας τύμβος δεν σωζόταν στην αρχική του μορφή, αφού όλοι υπέστησαν μεγαλύτερη ή μικρότερη λεηλασία (μέγιστη σωζόμενη διάμετρος 24,9μ., ύψος 1,50μ.). Είναι κυκλικοί-ακανόνιστα κυκλικοί
ή ελλειψοειδείς-ακανόνιστα ελλειψοειδείς λιθοσωροί από μικρά τρόχαλα με μαύρο από ρίζες χώμα
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και δακτύλιο από μεγαλύτερα, μερικές φορές ιδιαίτερα μεγάλα τρόχαλα, σχεδόν ογκόλιθους, κάποτε σε δύο δόμους. Οι ντόπιοι τους ονομάζουν «τροχαλιές». Και αυτή η λέξη έχει αρχαία καταγωγή,
περιγραφική.132
«Αρχαία» νεκροταφεία τύμβων από λιθοσωρούς για νεκρούς του πολέμου αναφέρονται από την
αρχαιότητα, στην Αρκαδία:
{'Orcomen…oij d ¹ protšra pÒlij ™pˆ Ôrouj Ãn ¥krv tÍ korufÍ, kaˆ ¢gor©j te kaˆ teicîn ™re…pia
le…petai: t¾n d ™f' ¹mîn pÒlin ØpÕ tÕn per…bolon o„koàsi toà ¢rca…ou te…couj. qšaj d aÙtÒqi ¥xia
phg» te, ¢f' Âj ØdreÚontai, kaˆ PoseidînÒj ™sti kaˆ 'Afrod…thj ƒer£, l…qou d t¦ ¢g£lmata. prÕj
d tÍ pÒlei xÒanÒn ™stin 'Artšmidoj: †drutai d ™n kšdrJ meg£lV, kaˆ t¾n qeÕn Ñnom£zousin ¢pÕ
tÁj kšdrou Kedre©tin.swroˆ d ØpÕ t¾n pÒlin l…qwn e„sˆ diesthkÒtej ¢pÕ ¢ll»lwn, ™pen»qhsan d
™n polšmJ pesoàsin ¢ndr£sin. oŒj tisi d Peloponnhs…wn ™polšmhsan <À> tîn ¥llwn À 'Ark£dwn
aÙtîn, oÜte ™pigr£mmata ™pˆ to‹j t£foij ™s»mainen oÜte oƒ 'Orcomšnioi mnhmoneÚousin.}
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 8.13.2

Σε κανέναν, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα δημιουργίας τύμβου από συνένωση περισσότερων του ενός. Είναι δηλαδή πιθανόν ότι πολλοί μικρότεροι
τύμβοι, ή έστω κυκλικοί περίβολοι, να καλύπτονταν στην τελική τους χρήση από έναν μεγαλύτερο.
Δεδομένων των συνθηκών της ανασκαφής, διαπιστώθηκε μόνο σε μία περίπτωση (ΓαΤυ 9), αλλά
υπήρχαν ενδείξεις και για περισσότερους.133 Το γεγονός ότι οι τελικοί τύμβοι είχαν ενιαίο δακτύλιο,
αποκλείει την πιθανότητα η συνένωση των μικρότερων τύμβων να υπήρξε συμπτωματική. Λόγω
των συνθηκών της ανασκαφής, δεν ερευνήθηκε η κατασκευή τους. Στο μοναδικό που ανασκάφηκε
με τα χέρια (ΓαΤυ 16) διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν εξωτερικός και κεντρικός δακτύλιος με πέντε κυκλικούς τομείς που δημιουργήθηκαν από πέντε ακτινωτές λιθοσειρές. Η διάταξη των λίθων έδειξε ότι
το εσωτερικό δαχτυλίδι ήταν πρωϊμότερο από τις δύο τουλάχιστον ακτίνες. Η στρωματογραφία κάτω
από τον τύμβο ήταν κοινή134 και αποδεικνύει ότι λόγω των κλίσεων και της διάβρωσης η επιφάνεια
χρήσης του εδάφους στους υψηλούς πρόποδες του Μακεδονικού Ολύμπου έχει αλλάξει ελάχιστα από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, εκτός από τις λίγες περιπτώσεις που επιχώσθηκαν στα κοιλώματα.

Τάφοι με και χωρίς κάλυψη.

Οι τύμβοι περιείχαν από έναν έως και δεκατρείς τάφους, χωρίς σαφώς ορισμένη διάταξη. Αντίθετα
από την Εποχή Χαλκού, δεν υπήρχε κεντρικός τάφος, εκτός από τις λίγες περιπτώσεις μοναδικής σε
τύμβο ταφής, ενώ υπήρξε και περίπτωση τάφου έξω από τον δακτύλιο (ΓαΤυ 12γ). Από ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό που εντοπίστηκε στα δύο παιδιά του τύμβου 1 της Κλαδερής (ΚλαΤυ 1β (2),
ΚλαΤυ 1ε) υποδεικνύεται συγγενική σχέση και ενισχύει την εύλογη υπόθεση για τον οικογενειακό
χαρακτήρα των τύμβων.135
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α.

β.

γ.

δ.

α) Σιδερένιο ξίφος, β) χάλκινη οκτώσχημη πόρπη, γ-δ) χάλκινα βραχιόλια.

Τάφοι - Νεκροί
Κυρίαρχο έθιμο ήταν ο ενταφιασμός, όπως διαχρονικά στην περιοχή όλα τα πρώιμα χρόνια (εκτός
από μία περίπτωση καύσης στην Πηγή Αθηνάς). Κυριαρχούν οι κιβωτιόσχημοι τάφοι, συχνοί είναι οι
λακκοειδείς, χωρίς να αποκλείεται η χρήση άλλων τύπων που δεν έχουν εντοπιστεί, αφού στη γειτονική Πύδνα βρέθηκε λαξευμένος θαλαμοειδής τάφος με είσοδο, δρόμο και τύμβο.136 Οι ταφικοί πίθοι
είναι σπάνιοι, με ένα μόνο παράδειγμα μέχρι σήμερα (ανασκαφή ΑΠΘ).
Οι μακριές πλευρές των κιβωτιόσχημων ήταν κατασκευασμένες με επάλληλες σειρές από τρόχαλα,
οι στενές με ένα μεγάλο τρόχαλο ή με πλάκα (μερικές φορές σχιστόλιθου) ή και με επάλληλες σειρές
από τρόχαλα. Καλύπτονταν με σχιστολιθικές πλάκες ή μεγάλα πλακαρά τρόχαλα. Ανάμεσα στους
αρμούς της αργολιθοδομής και της κάλυψης, υπήρχαν μικρά τρόχαλα-σφήνες. Μερικές φορές, η
ανώτερη σειρά της αργολιθοδομής προεκτεινόμενη δημιουργούσε στη μία στενή πλευρά ψευδο-αψιδωτό σχήμα (ΓαΤυ 5β, ΓαΤυ 6στ, ΓαΤυ 12ε). Σποραδική ήταν η χρήση σχιστόπλακων για τα πλευρικά
τοιχώματα, όπως στην Εποχή Χαλκού, χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο πρωιμότητας.
Χαρακτηριστικό έθιμο ήταν η επίστρωση της κάλυψης με παχιά στρώση πηλού, σκούρου ερυθρού, κιτρινέρυθρου, κίτρινου ή γκριζοπράσινης «λούνης» (κατακάθι πλημμύρας όπως του Δίου). Εξαιρετικά
σπάνια ήταν η απαξίωση του εθίμου στα νεκροταφεία των τύμβων (ΓαΤυ 9γ), απόλυτη η κυριαρχία
του στις Σπάθες, σπανιότερο στις Τρεις Ελιές. Η στρώση αυτή σπάνια εκτεινόταν ευρύτερα από την
κάλυψη του τάφου (πάντα στις Σπάθες). Στρώση από τον ίδιο πηλό υπήρχε σε μερικές περιπτώσεις
και επάνω στο δάπεδο των τάφων (ΓαΤυ 12ε) και κατά κανόνα σε όλα τα πλευρικά τοιχώματα, πιθανότατα στους αρμούς, αν και σε μερικές περιπτώσεις είναι πιθανό τα εσωτερικά τοιχώματα να ήταν
επιχρισμένα με τον πηλό (ΓαΤυ 6γ, ΓαΤυ 15ε). Σε μία τουλάχιστον περίπτωση πολλαπλής χρήσης
του τάφου, το έθιμο διατηρήθηκε στις πρωιμότερες ταφές, αλλά δεν ανανεώθηκε στην τελευταία
(υπολείμματα πηλού από παλιότερη χρήση, ΓαΤυ 5γ). Οι τάφοι είχαν δάπεδο στα φυσικά στρώματα,
αν και σε μερικές περιπτώσεις υπήρχε ίσως στρώση από τον πηλό της μόνωσης (ΓαΤυ 12ε).
Υπάρχουν ενδείξεις ότι μερικοί τουλάχιστον από τους τάφους ήταν δυνατόν να επισημαίνονται με
επιπλέον τρόπους, όπως π.χ. με μία πιθανή στήλη ως σήμα (ΚλαΤυ 1γ, ΚλαΤυ 2) ή κυκλικό μικρό
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περίβολο επί του τύμβου (ΓαΤυ 16α), όπως παρατηρήθηκε με καλύτερες ανασκαφικές συνθήκες και
στα νεκροταφεία τύμβων της Μέσης Εποχής Χαλκού (Βάλτος, Πηγή Αθηνάς). Περιπτώσεις αραιής
καύσης δίπλα στους τάφους δεν περιείχαν ευρήματα και δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν. Τέλος,
σε μερικές περιπτώσεις (ΓαΤυ 8α, ΓαΤυ 9ε, κα) υπήρχαν ενδείξεις νεκρικής κατασκευής.
Οι 79 τάφοι που ανασκάφηκαν από την ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ περιείχαν τουλάχιστον 102 νεκρούς, από τους
οποίους τουλάχιστον είκοσι ήταν παιδιά και τουλάχιστον τριάντα δύο γυναίκες. Ερευνήθηκαν στην
Κλαδερή 2 τύμβοι με 7 τάφους και 13 νεκρούς (2 παιδιά, 3 γυναίκες), στη βόρεια όχθη του Ουρλιά 2
τύμβοι και ένας κυκλικός δακτύλιος με 7 τάφους, 9 νεκρούς (5 γυναίκες, ένα παδί), στον Γαβρόλακκα
13 τύμβοι με 62 τάφους, 77 νεκρούς (17 παιδιά, 24 γυναίκες), στη βόρεια όχθη Αραπόλακκα 2 τύμβοι
με 3 τάφους.
Σαράντα επτά τάφοι ήταν ατομικές ταφές, αλλά πολύ συχνές ήταν οι ανακομιδές στις άκρες του τάφου, έθιμο που ανάγεται στην τοπική παράδοση της «Μυκηναϊκής» Εποχής (ΥΕ ΙΙΙΑ2/Β), ενώ παλιότερα ήταν περισσότερες οι ατομικές (Πηγή Αθηνάς, Βάλτος, Πηγή Αρτέμιδος). Μία περίπτωση (ΓαΤυ
2γ) περιείχε δύο μάλλον σύγχρονες και παράλληλες ταφές. Τρεις τάφοι περιείχαν τη μερική ανακομιδή ενός παλιότερου νεκρού (ΓαΤυ 2β, ΓαΤυ 4α, ΓαΤυ 15ι), με χρήση του χώρου από τον νεότερο.
Σε μία περίπτωση (ΓαΤυ 15β), ο παλιότερος νεκρός ήταν αδιατάρακτος κάτω από τον νεότερο, και
σε τέσσερις περιπτώσεις οι ανακομιδές ήταν τοποθετημένες σε ειδικό λάκκο μέσα στον τάφο (ΓαΤυ
6ε, ΓαΤυ 9γ, ΓαΤυ 11β, ΓαΤυ 15ιγ). Πρόκειται για μία προσεκτικότερη διαχείριση των οστών, με ενδεχόμενη -ίσως- διαφοροποίηση της θεώρησης του κόσμου των νεκρών στην Πρώιμη Εποχή Σιδήρου.
Υπάρχουν, τέλος, περιπτώσεις νεκρών που ταυτίστηκαν από ελάχιστα οστά μέσα στον τάφο (ΚλαΤυ
1β, ΚλαΤυ 1στ) ή από συνανήκοντα όστρακα εντός και εκτός του τάφου (ΓαΤυ 5β).
Όπως στη Μυκηναϊκή Εποχή, τα κτερίσματα των προηγούμενων νεκρών παραμερίζονταν, συχνά
θρυμματισμένα, στην άκρη. Κάποιες φορές, κομμάτια του ίδιου αγγείου βρέθηκαν βυθισμένα στη
μόνωση και σε διάφορα βάθη μέσα στο λάκκο.
Κάποιοι τουλάχιστον από τους νεκρούς ήταν πολεμιστές όχι βαρειά οπλισμένοι, συνήθως με σιδερένια μαχαίρια, ενώ δύο μόνο έφεραν σιδερένια ξίφη τύπου "Naue". Αν εξαιρεθούν οι μεγάλες οκτώσχημες πόρπες και οι μακριές περόνες, οι γυναίκες δεν έφεραν τα πολλά και βαριά χάλκινα κοσμήματα
που χαρακτηρίζουν άλλες θέσεις στην Κεντρική Μακεδονία. Χαρακτηριστικά εξαρτήματα ήταν οι
διπλοί χάλκινοι πελέκεις, ενώ τοξωτές πόρπες, που είχαν εμφανιστεί στην Πέτρα, εδώ δεν βρέθηκαν.
Τα δαχτυλίδια ήταν πάντα απλοί δακτύλιοι, με την εξαίρεση ενός σιδερένιου με σφενδόνη. Τα χάλκινα βραχιόλια είναι συνήθως του τύπου με επικαλυπτόμενα άκρα και με στέλεχος βαρύτερο από
ότι στην Ύστερη Εποχή Χαλκού. Βρέθηκαν και άλλοι τύποι, που όμως ποτέ δεν έφτασαν το βάρος
και την ποικιλία της Βεργίνας. Τα περιδέραια ήταν πλουσιότερα από την Πέτρα και εξακολούθησε
η απουσία κεχριμπαριού που φαίνεται να αντικαταστάθηκε από τον σάρδιο. Πολύ κοινό εύρημα,
όπως και στις Σπάθες, ήταν τα πήλινα αμφικωνικά σφονδύλια. Τέλος, μάλλον όλοι αγαπούσαν το
διονυσιακό ποτό, αφού συνοδεύονταν συνήθως με υψίποδες σκύφους-κρατηρίσκους, σκύφους και
κάνθαρους.
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β.

α.

γ.

δ.

στ.

ε.

ζ.

η.

θ.

ι.
α-β) Δύο περιδέραια από σαρδόνυχα/σάρδιο, γ) περιδέραιο από φαγεντιανή, δ) σιδερένια μαχαίρια, συχνά και
σε γυναικείους τάφους, ε) λίθινα αντικείμενα που βρέθηκαν στα πόδια και τα χέρια του νεκρού, στ) χάλκινα
ενώτια, ζ) χάλκινοι διπλοί πελέκεις, η) χάλκινοι σφηκωτήρες, θ) χάλκινα βραχιόλια, ι) περόνες (χάλκινες και
μία σιδερένια).
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Τμήμα των νεκροταφείων τύμβων: ο ποταμοχείμαρρος Ουρλιάς και η θέση Άη Βασίλης. Στο βάθος, ο Θερμαϊκός.

Τροχήλατη Κεραμική
Η τροχήλατη κεραμική υπερτερεί σε ποσότητα και η πρωτογεωμετρική αποτελεί τη σχεδόν αποκλειστική της κατηγορία. Ακολουθεί χρονικά τις Τρεις Ελιές και χρονολογεί το νεκροταφείο τύμβων από
την Ύστερη Πρωτογεωμετρική (10ος αι. π.Χ.), τουλάχιστον, ως και τα μέσα του 8ου αι. π.Χ. (Υπο-Πρωτογεωμετρική), αμέσως πριν από την Ύστερη Γεωμετρική φάση της Κρανιάς στο αρχαίο Ηράκλειο.
Κυρίαρχα σχήματα είναι ο κάνθαρος (τριάντα επτά παραδείγματα), ο σκύφος (είκοσι επτά γραπτοί
υψίποδες, δεκαοχτώ με δακτυλιόσχημη βάση και κρεμάμενα ημικύκκλια, κ.ά.), οι αμφορίσκοι (δύο
με λαβές στην κοιλιά, οχτώ με κάθετες), τα κύπελλα (τρία με πόδι, δεκατέσσερα με επίπεδη βάση)
κ.ά. Όπως και στην Ύστερη Εποχή Χαλκού, τα αγγεία είναι -εκτός ίσως λίγων εξαιρέσεων- περιφερειακού εργαστηρίου, πιθανότατα τοπικού, με δύο σχεδόν ισάριθμες σειρές όπως και στη Μυκηναϊκή
Εποχή: τα φωτεινά ερυθρά και τα σκοτεινά ματ.
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Τροχήλατος γραπτός κάνθαρος. Βρέθηκαν τουλάχιστον 34 (37, αν συνυπολογιστούν και οι ομάδες των
οστράκων). Πρόκειται για μία πολύ διακριτή ομάδα του θεσσαλομακεδονικού τόξου στον Όλυμπο, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τις πολύ υπερυψωμένες του χείλους ταινιωτές λαβές: προσφύονται στη μετάβαση
από το σώμα στο χείλος ή λίγο χαμηλότερα, υψώνονται κάθετα ή ελαφρά λοξά πάνω από το χείλος και
ενσωματώνονται στην περιφέρεια του χείλους. Στην κορύφωση καμπυλώνονται έντονα, αλλά ομαλά. Παρά
την ομοιομορφία του σχήματος, είναι δυνατόν να χωριστούν σε πέντε ομάδες με βάση τη διαμόρφωση ώμουχείλους, και όχι μόνο. Λίγα αγγεία παρουσιάζουν χαρακτηριστικά δύο ομάδων ταυτόχρονα [ΜΔ (όπου ΜΔ,
Μουσείο Δίου) 4743, ΜΔ 2490, ΜΔ 2489, ΜΔ 2297)]. Όπως η οπισθότμητη πρόχους, θεωρήθηκε πως αποτελεί
νεωτερισμό της Θεσσαλίας, που μετέφερε στον τροχό τα δύο αυτά πολύ χαρακτηριστικά χειροποίητα (καταρχήν) σχήματα.137

Μεγάλος τροχήλατος και γραπτός σκύφος με ομόκεντρους κύκλους. Η Πρώιμη Εποχή Σιδήρου υπήρξε
εποχή πειραματισμών για τον σκύφο, σχήμα της Εποχής Χαλκού.138 Αυτοί που έφεραν διακόσμηση με διαβήτη (ομόκεντροι κύκλοι: πρώιμη αττική δημιουργία ή κρεμάμενα ημικύκλια: νεότερη ευβοϊκή) υπήρξαν οι
δημοφιλέστεροι και διατηρήθηκαν ως το τέλος της. Ο τύπος με τα ημικύκλια είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένος με
το Λευκαντί139 όπου πρωτοεμφανίστηκε με κωνικό πόδι στη Μέση Πρωτογεωμετρική140 και υπήρξε ιδιαίτερα
δημοφιλής στον κύκλο επιρροής της Εύβοιας.
Εκτός από τον παραπάνω υπερμεγέθη σκύφο με ομόκεντρους κύκλους και δακτυλιόσχημη βάση, βρέθηκαν
είκοσι οχτώ μεγάλοι και υψίποδες με κρεμάμενα ημικύκλια ή κύκλους και δεκαοχτώ με χαμηλή, ως επί το
πλείστον δακτυλιόσχημη, βάση και κρεμάμενα ημικύκλια. Βρέθηκαν, επίσης, ένας μελαμβαφής με δισκόμορφη βάση, ένας μονόχρωμος με δισκόμορφη ασταθή βάση, ένας ρηχός με αδιαμόρφωτη βάση και κυματιστή γραμμή μεταξύ των λαβών.
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Υψίπους τροχήλατος σκύφος (σχεδόν «κρατηρίσκος»). Χαρακτηριστικό πρωτογεωμετρικό σχήμα που
ανάγεται στη μυκηναϊκή παράδοση141 και επανεμφανίστηκε κατά την Πρώιμη Πρωτογεωμετρική στην Αττική.142 Είχε ευρύτατη διάδοση και δημοφιλία, ανάλογη του μεταγενέστερου με δακτυλιόσχημη βάση και
με κρεμάμενα ημικύκλια.143 Με βάση τη διακόσμηση και τα τότε γνωστά παραδείγματα, αναγνωρίστηκαν
από τον V. Desborough έξι τύποι, οι δύο με υποδιαιρέσεις. Ο ίδιος τα χαρακτήρισε ως αγγεία πότου, με την
πιθανότητα ότι "one ate out of it as well".144 Ο επονομαζόμενος "crater-bowl"145 («κρατηρίσκος») εμφανίστηκε
πρώιμα στην Αττική και στη Μέση Πρωτογεωμετρική στην ανασκαφή του κτιρίου στο Λευκαντί (Τούμπα),
με ποικίλα παραδείγματα και τρεις τύπους. Στην Αττική δεν επιβίωσε στη Γεωμετρική Εποχή και, κατά τον
V. Desborough, όλα τα παραδείγματα εντός και εκτός Αττικής μπορούν να θεωρούνται πρωτογεωμετρικά.146
Δεκαέξι από τους υψίποδες σκύφους του ΜΟ ήταν πιεσμένοι στον άξονα των
λαβών και τρεις στον κάθετο. Τα πιεσμένα τοιχώματα (που σε μία τουλάχιστον
περίπτωση σχεδόν σχηματίζουν προχοή, ΜΔ 2255/ΑρΤυ 2β), όπως εξάλλου συμβαίνει και στους σκύφους με δακτυλιόσχημη βάση και στους κανθάρους, ίσως
υποδεικνύουν χρήση ποτηριού. «Λεκτέον», κατά τον Αθήναιο, ότι {trÒpoi e„sˆ
pÒsewn kat¦ pÒleij ‡dioi} και πολύ μεγάλα εκπώματα, όπως οι υψίποδες σκύφοι του ΜΟ, ίσως υπήρχαν, ιδιαίτερα σε έναν τόπο όπως η Μακεδονία, όπου η
σχέση με το διονυσιακό ποτό υπήρξε περιώνυμη. Αναφέρεται, εξάλλου, ότι τα
πολύ μεγάλα ποτήρια ήταν χαρακτηριστικά για το κρασί της γειτονικής Θεσσαλίας, 147 στην πολιτιστική περιφέρεια της οποίας εντάσσεται τα πρώιμα χρόνια η περιοχή του ΜΟ.
{prÕj oÞj lektšon Óti trÒpoi e„sˆ pÒsewn kat¦ pÒleij ‡dioi, æj Krit…aj par…sthsin ™n tÍ Lakedaimon…wn
Polite…v di¦ toÚtwn: {Ð mn C‹oj kaˆ Q£sioj ™k meg£lwn kul…kwn ™pidšxia, Ð d' 'AttikÕj ™k
mikrîn ™pidšxia, Ð d QettalikÕj ™kpèmata prop…nei ÓtJ ¨n boÚlwntai meg£la. LakedaimÒnioi
d t¾n par' aØtù ›kastoj p…nei, Ð d pa‹j Ð o„nocÒoj Óson ¨n ¢pop…V.} toà d' ™pidšxia p…nein
mnhmoneÚei kaˆ 'Anaxandr…dhj ™n 'Agro…koij}
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 11.10.1
Αρκετά παραδείγματα, πάντως, θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί και ως μικροί κρατήρες.148
Στη Μακεδονία είναι σπάνιοι, αν εξαιρεθεί η Βεργίνα,149 ο Κούκος150 και η Τορώνη, 151 με παραδείγματα που
διαφέρουν των τοπικών του Μακεδονικού Ολύμπου.
Έχει υποτεθεί για τον θεσσαλικό κύκλο μία παράλληλη παραγωγή σκύφων κρεμάμενων ημικυκλίων με δακτυλιόσχημη βάση και με ψηλό πόδι,152 γεγονός που υποδεικνύεται και από τα ευρήματα του ΜΟ, μολονότι
σε μία μόνο περίπτωση οι δύο τύποι συνυπήρχαν (ΑρΤυ 2α). Τα αγγεία είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν με
βάση τη διακόσμηση σε πέντε ομάδες.
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Σκύφος με δακτυλιόσχημη βάση και κρεμάμενα ημικύκλια. Στην Ύστερη και την Υπο-Πρωτογεωμετρική Εποχή, στο θεσσαλο-ευβοϊκό κύκλο κυριάρχησε o ευβοϊκός σκύφος με κρεμάμενα ομόκεντρα ημικύκλια,
με "straight, overhanging and carinated" χείλος και δακτυλιόσχημη βάση.153 Σύμφωνα με τους μελετητές των
ευρημάτων στο Λευκαντί, το σχήμα του σώματος δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο χρονολόγησης,154 με την
παρατήρηση ότι από τους πρωιμότερους προς τους μεταγενέστερους διακρίνεται μία προϊούσα τάση για χαμηλότερο ύψος του χείλους. Μία άλλη πρόταση χρονολόγησης (Kearsley 1989)155 στηρίζεται στη μορφολογία
χείλους αλλά και στην αναλογία του ύψους με τη διάμετρο χείλους και βάσης.
Ο τύπος με δακτυλιόσχημη βάση εμφανίστηκε στην περιοχή του ΜΟ προϊούσης ήδη της Ύστερης Πρωτογεωμετρικής και διατηρήθηκε ως το τέλος της σειράς στην Υπο-Πρωτογεωμετρική (8ο αι. π.Χ.). Είναι πιθανή η
τοπική τους καταγωγή, αν και δεν μελετήθηκε η προέλευση του πηλού. Έχουν ομοιότητες, αλλά και διαφορές, συχνά με ασυμμετρίες μέσα στο ίδιο το αγγείο, όπως π.χ. στους τύπους 2 και 3 της R. Kearsley.156

Μονόχρωμο κύπελλο. Βρέθηκαν δύο μονόχρωμα υψίποδα κύπελλα157 και δεκαπέντε με επίπεδη βάση, μονόχρωμα, με ζικζακ ή με ταινίες.
Το πρωτογεωμετρικό κύπελλο, που κατάγεται από την Εποχή Χαλκού, στις πρωϊμότερες φάσεις του είχε
υψηλό πόδι και ενιαίο περίγραμμα σώματος-χείλους, αργότερα υψηλό και αρθρωμένο χείλος και, ακόμη
αργότερα, επίπεδη βάση. Ο τύπος με την επίπεδη βάση χαρακτηρίζει την Υπο-Πρωτογεωμετρική Εποχή. Θεωρείται ότι οι απαρχές του ξεκινούν από την Ύστερη Πρωτογεωμετρική, φαίνεται ωστόσο ότι είναι γνωστός
στο Λευκαντί ήδη από τη Μέση.158
Η διακόσμηση με ζικζακ στο χείλος είναι πρώιμη πρωτογεωμετρική δημιουργία με πολύ μεγάλη διάδοση,
αρχικά στα κύπελλα με πόδι, αργότερα και στα κύπελλα με βάση επίπεδη. Στην Υπο-Πρωτογεωμετρική
Εποχή, το ζικζακ αντικαταστάθηκε από μία ή περισσότερες ταινίες, διακόσμηση που φαίνεται ότι υπήρχε
σποραδικά από παλιότερα.159 Στην περιοχή υπάρχουν δύο παλιότερα κύπελλα με πόδι, από τις Τρεις Ελιές.
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Αμφορίσκος με οριζόντιες λαβές στην κοιλιά. Βρέθηκαν δύο παραδείγματα με οριζόντιες λαβές, ένα μόνο
σε καλή κατάσταση. Το σχήμα έχει μυκηναϊκή καταγωγή και δεν φαίνεται να επιβιώνει μετά την Πρώιμη
Πρωτογεωμετρική. Αποτελούν την εξέλιξη τύπου που υπάρχει στην περιοχή από τις Τρεις Ελιές, με τουλάχιστον τρία παραδείγματα. Τέσσερα παραδείγματα βρέθηκαν στην Τορώνη, όλα με χαμηλότερο λαιμό
(όπως τα παλιότερα αγγεία από τις Τρεις Ελιές) και ένα στη Βεργίνα.

Αμφορίσκος με κάθετες λαβές. Βρέθηκαν οχτώ παραδείγματα. Στην περιοχή εμφανίστηκαν από την πρωϊμότερη φάση της Εποχής Σιδήρου, με ένα παράδειγμα που φέρει τις λαβές στον ώμο (Τρεις Ελιές). Θεωρείται σχήμα ευβοϊκό, ιδιαίτερα συνδεδεμένο με το Λευκαντί, τουλάχιστον στις νεότερες φάσεις του.160 Δεν
φαίνεται να διατηρήθηκε μετα την Υπο-Πρωτογεωμετρική Ι και είναι κοινό στο θεσσαλο-ευβοϊκό κύκλο,
τουλάχιστον στην Ύστερη Πρωτογεωμετρική. Στη Θεσσαλία συνεχίζει την υπομυκηναϊκή παράδοση (π.χ.
Ρετζιούνι),161 ενώ στην Πρωτογεωμετρική υιοθέτησε τα πρωτογεωμετρικά μοτίβα.162
Ο Ν. Βερδελής163 αναφέρει ότι οι θεσσαλικοί αμφορίσκοι διακρίνονται από τους αττικούς ως προς το περίγραμμα σώματος (σφαιρικό αντί ωοειδές) και ως προς τη διαμόρφωση του λαιμού: οι αττικοί έχουν οξεία
μετάβαση από το σώμα. Στους θεσσαλικούς, ο λαιμός αποτελεί συνέχεια του περιγράμματος του σώματος,
είναι χαμηλός και ευρύς και μειούται ισχυρά στο μέσον, όπως τα μυκηναϊκά πρότυπα. Πέντε παραδείγματα,
που ο Μ. Ανδρόνικος αναφέρει ως «υβρίδια» βρέθηκαν στο νεκροταφείο των τύμβων της Βεργίνας.164 Είναι
αρκετά συχνοί στην Τορώνη, με εννέα τοπικά παραδείγματα και ένα εισηγμένο.165 Εμφανίστηκε τουλάχιστον στην Πρώιμη Πρωτογεωμετρική και καθόλη τη διάρκεια της Πρωτογεωμετρικής, με την παρατήρηση,
υπό επιφύλαξη, ότι οι αναλογικά ψηλότεροι και στενόλαιμοι είναι ίσως οι παλιότεροι.
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Χειροποίητη Κεραμική

Στιλβωμένη ή απλώς λειασμένη, σπανιότατα γραπτή αμαυρόχρωμη, με ένα μόνο παράδειγμα (ραμφόστομη πρόχους παρόμοια με της Μαρμάριανης, βλ. πάνω), η χειροποίητη κεραμική συναγωνίζεται και συχνά ξεπερνά σε ποιότητα τη γραπτή και τροχήλατη. Τα αγγεία με απλή στίλβωση και χωρίς γραπτή διακόσμηση, όπως οι κάνθαροι θεσσαλικού τύπου και οι μακεδονικές πρόχοι με τη λιτή
αλλά δυναμική γραμμή, ξεχωρίζουν χάρη στην ιδιαίτερη ποιότητα που χαρακτηρίζει τα έργα της
τέχνης. Κυρίαρχο σχήμα σε όλα τα αγγεία του νεκροταφείου, χειροποίητων και τροχήλατων μαζί,
είναι η οπισθότμητη πρόχους με πενήντα δύο παραδείγματα. Συχνοί είναι οι στιλβωμένοι κάνθαροι
«θεσσαλικού» τύπου (δεκατρία παραδείγματα) και οι στιλβωμένες φιάλες (οχτώ με κομβιόσχημες
απολήξεις στις λαβές, τέσσερις με οριζόντιες λαβές, τέσσερις με αποφύσεις στο χείλος, δύο μόνωτες
με απόφυση στο σώμα).
Το πρόβλημα των συσχετισμών της χειροποίητης κεραμικής, της οπισθότμητης πρόχου ειδικότερα,
με μετακινήσεις ανθρώπων, ομάδων, λαών από βορειότερες περιοχές στη νοτιότερη Ελλάδα και τον
θεσσαλο-ευβοϊκό κύκλο ειδικότερα, είναι ένα θέμα που ακόμη συζητείται.166 Η έντονη παρουσία της
οπισθότμητης πρόχου στην εκείθεν του Ολύμπου γειτονική Θεσσαλία θεωρείται δάνειο βορειοελλαδικό,167 συσχετίστηκε μάλιστα με μετακινήσεις λαών:
«Ομιλούντες περί της γηγενούς εν Θεσσαλία κεραμεικής συμπεριλαμβάνομεν εις αυτήν και τα μακεδονικά αγγεία, επειδή κατά τους χρόνους τούτους είναι κοινή η κεραμεική παράδοσις εις αμφοτέρας
τας χώρας. Διότι, ως απέδειξεν ήδη ο Heurtley,168 από της τρίτης θεσσαλικής περιόδου, ης η αρχή τοποθετείται περί το 2300 π.Χ., η Θεσσαλία υπήρξεν ο ενδιάμεσος σταθμός δι ου τα μακεδονικά αγγεία
διεδόθησαν προς Νότον μέχρι του Λιανοκλαδίου και προς Δυσμάς μέχρι του Θέρμου και της Λευκάδος
κατά την πρώτην μετακίνησιν των λαών της Μακεδονίας προς την νοτιωτέραν Ελλάδα, διά της Θεσσαλίας δε έπειτα εισήχθη εις την Μακεδονίαν η εν Νότω αναπτυχθείσα τεχνική των αμαυροχρώμων
αγγείων. Ότε δε κατά το τέλος της μυκηναϊκής περιόδου άποικοι εκ της Μακεδονίας μετεκινήθησαν διά
δευτέραν φοράν προς Θεσσαλίαν υπό την πίεσν των εισβαλόντων παραδουναβείων φύλων του Λάουσιτς
η επελθούσα μεταξύ των δύο περιοχών επίδρασις υπήρξε έτι μεγαλυτέρα: μακεδονικά αγγεία με σαφή
την επίδρασιν της κεραμεικής των Λάουσιτς εισάγονται εις Β. Θεσσαλίαν, οπόθεν έφθασεν και μέχρι
των μυχών του Παγασητικού κόλπου, ενώ αγγεία του θεσσαλικού ρυθμού του τύπου της Μαρμάριανης
ευρίσκουσι τον δρόμον προς την Μακεδονίαν, όπως απέδειξαν αι ανασκαφαί εις την κοιλάδα του Αλιάκμονος (Βεργίνα, Παλαιογράτσιανον)».169
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«Το σχήμα εμφανίζεται κατά την πρώιμον χαλκήν περίοδον εις την Μακεδονίαν170 όπου έφθασεν εκ της
Μ. Ασίας. Διά της πρώτης μετακινήσεως των λαών της Μακεδονίας προς Νότον διεδόθη τούτο και εις
τας νοτιωτέρας περιοχάς της χώρας.171 Κατά την υστεροχαλκήν περίοδον φαίνεται ιδιαιτέρως ευνοηθέν
εις την Μακεδονίαν και την Θεσσαλίαν, 172 η μεγαλυτέρα όμως διάδοσις αυτού σημειούται κατά την πρωτοσιδηράν περίοδον εις την Μακεδονίαν με εμφανή πλέον τα στοιχεία της επιδράσεως της κεραμεικής
Λάουσιτς (ραβδωταί και συνεστραμμέναι λαβαί). Εις την κατηγορίαν των τελευταίων ανήκουσι τα χειροποίητα αγγεία της Μαρμάριανης (1-9) τα οποία κατά Ηeurtley και Skeat πρέπει να εισήχθησαν έτοιμα
εκ της Μακεδονίας. Το αυτό θα ηδύνατο επίσης να λεχθεί και περί του μοναδικού χειροποίητου ομοίου
παραδείγματος εκ του τάφου Α της Θεοτόκου.173 Αλλ’ ασφαλεστέραν απόδειξιν περί αμέσου εισαγωγής
ετοίμων αγγείων του προκειμένου τύπου εκ της Μακεδονίας παρέχει η εκ του τάφου του Καπακλή ομάς
εκ πέντε παραδειγμάτων … (πίν. 14, 1-3, παρόμοια με τα νεότερα της Κραννώνας, τροχήλατα). Η καθιέρωσις του τύπου υπό του πρωτογεωμετρικού θεσσαλικού ρυθμού συνοδεύεται με μικράς βελτιώσεις
του σχήματος και με γραπτήν διακόσμησιν … Εξηκολούθησεν υφιστάμενος εν Θεσσαλία μέχρι και της
εξειλιγμένης γεωμετρικής περιόδου … ».174
"The jugs with cut-away necks belong to a very ancient tradition, going back all over the Aegean to the Early Bronze
Age. In Macedonian settlements and in Thessalian tombs175 they are common in the Late Bronze Age, but they have
their greatest vogue (often with incised decoration) in all parts of Macedonia throughout the Iron Age. They are thus
in both areas continuous with local Bronze Age prototypes, but those at Marmariani seem to be directly derived from
the Macedonian, being identical with them in form (even to the twisted handle), in fabric and, in the case of No6 in
incised decoration, and must be regarded as evidence of renewed intercourse with Macedonian and probably, of a fresh
incursion of Macedonians into Thessaly."176
"At the same time, a number of forms are peculiar to Thessaly, where the pottery has a mixed ancestry. These forms
are best seen at Marmariani, in the north. By the beginning of the tenth century, or perhaps earlier still, an intrusive
handmade ware had been introduced there, probably by immigrants from Macedonia; the three leading shapes are
the beaked jug (with sloping or cutaway neck), the high-handled kantharos, and the cup with trigger handle. A little
later, perhaps c. 950 B.C., these handmade shapes were joined by a full set of wheel made forms imitating Attic
Protogeometric, including a fine series of kraters lasting throughout the ninth century. It was from these Atticinspired shapes that the Sub-Protogeometric style was evolved, in collusion with Euboea. Under this strong southern
influence the handmade shapes, too, were soon reproduced on the wheel, and decorated in a hybrid Protogeometric
manner”. “So, from this accumulation of novelties at Halos it appears that a further band of northerners, men and
women, made their way into the Pagasaean coastlands around 800 B.C." 177
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α.

β.

α) Οπισθότμητη πρόχους της Μέσης Εποχής Χαλκού από τη θέση Κρανιά του Ηρακλείου. β) Οπισθότμητες
πρόχοι από την αρχαιότερη φάση της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου του ΜΟ, στις Τρεις Ελιές της αρχαίας Πέτρας.

Οπισθότμητες πρόχοι από τα νεκροταφεία των τύμβων
Οι οπισθότμητες πρόχοι χαρακτηρίζονται από την ευρεία απότμηση του λαιμού στην πλευρά της λαβής,
εξαιτίας της οποίας τονίζεται η χαρακτηριστική του σχήματος ευρεία προχοή απέναντι από τη λαβή. Πρόκειται για σχήμα-σήμα «κατατεθέν» της βορειοελλαδικής κεραμικής της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου, με μακρά
παράδοση από την Εποχή Χαλκού.178 Αποτελεί το συχνότερο κτέρισμα των νεκρών των τύμβων στον Μακεδονικό Όλυμπο, όπως και στο πρωϊμότερο νεκροταφείο Πρώιμης Εποχής Σιδήρου του ΜΟ στις Τρεις Ελιές της
Πέτρας, αλλά και στο γειτονικό νεκροταφείο της Βεργίνας στην Ημαθία και στην Τορώνη στη Χαλκιδική.179
Όλα τα αγγεία είναι στιλβωμένα με σκληρό εργαλείο. Συνήθως παρατηρούνται κάθετα ίχνη στίλβωσης στο
λαιμό και τη λαβή και ακανόνιστα οριζόντια στο υπόλοιπο σώμα. Σε ένα μόνο παράδειγμα (υποψία και για
δεύτερο), τα ίχνη της στίλβωσης στην κοιλιά του αγγείου συμπλέκονται οριζόντια σε σχήμα ψαροκόκαλου. Σε
πέντε παραδείγματα είναι στιλβωμένο εσωτερικά το ορατό τμήμα του λαιμού. Σε τέσσερα υπάρχει εγχάρακτη
διακόσμηση στο στόμιο και τη λαβή. Σε ένα μόνο μικρό αγγείο η εγχάρακτη διακόσμηση είναι εκτεταμένη.
Οι πρόχοι του αρχαιότερου νεκροταφείου Πρώιμης Εποχής Σιδήρου στις Τρεις Ελιές της Πέτρας του ΜΟ
έχουν σώμα ωοειδές ή σφαιρικό, κάποτε ελαφρά πιεσμένο αλλά ποτέ έντονα, ο λαιμός είναι σχετικά χαμηλός
και καμία από τις λαβές δεν είναι τεθλασμένη. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι η τεθλασμένη λαβή, το
έντονα πιεσμένο σώμα, και ο πολύ ψηλός λαιμός εμφανίζονται στα νεκροταφεία των τύμβων και χαρακτηρίζουν τη δεύτερη φάση Πρώιμης Εποχής Σιδήρου του ΜΟ ενώ, ταυτόχρονα, τα παλιότερα χαρακτηριστικά
δεν παύουν να υφίστανται, εκτός ίσως από το ωοειδές μη πιεσμένο σώμα. Οι κεραμουργοί των τύμβων έχουν
συνήθως μεγαλύτερη άνεση στην κατασκευή του ιδιαίτερου αυτού αγγείου, με δημιουργήματα τεχνικά αρτιότερα και τολμηρότερα. Κανένα πάντως από τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, μόνα τους ή σε συνδυασμούς, δεν φαίνεται να χρονολογούν εσωτερικά τα αγγεία των τύμβων, αρκετά συχνά μάλιστα πρόχοικτερίσματα του ίδιου νεκρού έχουν διαφορές μεταξύ τους. Οι συνδυασμοί είναι αξιοσημείωτοι και ποικίλοι,
χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί σαφές πρότυπο εξέλιξης. Τα αναφερόμενα από τους Μ. Ανδρόνικο και
Κ. Παπαδόπουλο για τη μορφολογική εξέλιξη180 έχουν εδώ περιπτωσιακή εφαρμογή και υπάρχει δυσκολία
τόσο στις μεταξύ τους συγκρίσεις όσο και σε εκείνες με τις αρκετά συγγενικές πρόχους της γειτονικής Βεργίνας. Είναι λοιπόν αδύνατον να προσδιοριστούν χρονολογικά, παρά μόνο από τα τυχόν συνευρήματα και τις
εσωτερικές συγκρίσεις. Αυτές φαίνεται να τοποθετούν τις πρόχους των νεκροταφείων των τύμβων από την
Ύστερη Πρωτογεωμετρική ως και την προχωρημένη Υπο-Πρωτογεωμετρική.
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Ο χειροποίητος κάνθαρος έχει μακρά παράδοση από την Εποχή Χαλκού τόσο στον θεσσαλικό όσο και
τον μακεδονικό χώρο. Στην περιοχή του ΜΟ, χειροποίητοι κάνθαροι της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου είναι οι
αναφερόμενοι εδώ ως «κάνθαροι θεσσαλικού τύπου». Είναι οι «κανθαροειδείς σκύφοι» του Ν. Βερδελή και οι
«καλυκόσχημοι κανθαροειδείς σκύφοι» της Γ. Μεταλληνού.181
Πολλά από τα παραδείγματα της Θεσσαλίας φέρουν αμαυρόχρωμη διακόσμηση, αλλά στον ΜΟ δεν σώζονται
ίχνη. Παρόλες τις διαφορές σε λεπτομέρειες, παρουσιάζουν μεγάλη ομοιογένεια με έντονη ανύψωση των ταινιωτών λαβών, ρηχό ημισφαιρικό σώμα, αδιαμόρφωτη βάση, υψηλό καρινωτό και υπόκοιλο εξωτερικά ώμο-χείλος
και επιμελημένη στίλβωση. Είναι αρκετά λιγότεροι (13) από τους τροχήλατους και γραπτούς (37) και μόνο
δύο συνυπάρχουν με τροχήλατο (ΜΔ 2296 - 2297/ΓαΤυ 15ε και ΜΔ 2318-ΜΔ 2280 ΓαΤυ 15ι). Φαίνεται να χρονολογούνται από την Ύστερη Πρωτογεωμετρική (ΜΔ 2175/ΓαΤυ 2α) ως και τον 8ο αι. π.Χ. (2310/ΓαΤυ 15ιγ)
τουλάχιστον. Μαζί με την αμαυρόχρωμη πρόχου και αρκετές από τις οπισθότμητες είναι από τα ωραιότερα
αγγεία του νεκροταφείου. Στους ΓαΤυ 15ε και ΓαΤυ 15ι υπήρχαν από δύο παραδείγματα, κτερίσματα νεκρών, από τους οποίους ο ένας ήταν παλιότερος και ο άλλος νεότερος. Από τις συγκρίσεις δεν προκύπτουν
κοινές συνισταμένες στις διαφορές, εκτός ίσως από τις λαβές, αφού των νεότερων αγγείων φαίνεται να είναι
αναλογικά ψηλότερες των παλιότερων.
Το σχήμα συνηθίζεται στην περιοχή από την εποχή της Πηγής Αθηνάς και του Βάλτου (τουλάχιστον) ως
και την Πρώιμη Εποχή Σιδήρου, οπότε και αντιγράφηκε σε τροχήλατο. Είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην
πρωτογεωμετρική Θεσσαλία, όπου θεωρείται ότι το σχήμα μεταφέρθηκε στον τροχό, με καταγωγή από την
Εποχή Χαλκού και με μινύεια επίδραση.182 Για την καταγωγή πάντως του σχήματος δεν είναι ανάγκη να
ανατρέξει κανείς στη Θεσσαλία αφού εμφανίζεται στη Μακεδονία από την Πρώιμη Εποχή Χαλκού και συνεχίζεται στις επόμενες περιόδους.183 Η σχέση της χειροποίητης παράδοσης των δύο περιοχών είχε τονιστεί
ιδιαίτερα από τον W. Heurtley στη δημοσίευση της Μαρμάριανης, όπου υπήρξαν ανάλογα παραδείγματα.184
Ανάμεσα στα δεκαοχτώ παραδείγματα κανθάρων της Βεργίνας185 μόνο ένα (Ξ3), ίσως ένα δεύτερο αποσπασματικό (Φ15), και ένα τρίτο (Κ3, αλλά με κυλινδρικές χοντρές λαβές) είναι θεσσαλικού τύπου, από τύμβους
των οποίων οι πρώτες ταφές ανάγονται στα τέλη του 10ου-αρχές 9ου αι. Συγγενής είναι η ομάδα των κανθάρων με ημισφαιρικό σώμα και υπόκοιλο χείλος που δεν διακρίνεται σαφώς από το σώμα, τύπος σχετικά
συγγενικός με παράδειγμα από το παλιότερο νεκροταφείο Πρώιμης Εποχής Σιδήρου στις Τρεις Ελιές, όσο
τουλάχιστον αφορά στη σχέση σώματος-χείλους. Με αφορμή τα παραδείγματα της Βεργίνας, ο Μ. Ανδρόνικος αναφέρει ότι στα αγγεία της 2ης χιλιετίας η κοιλιά του αγγείου είναι συνήθως βαθύτερη και το ύψος μεγαλύτερο της διαμέτρου των χειλέων, παρατήρηση η οποία με αρκετή επιφύλαξη θα μπορούσε να θεωρηθεί
κριτήριο για την εξέλιξη του τύπου. Η υπόθεση ενισχύεται από τα ευρήματα στις Τρεις Ελιές και τις Σπάθες.
Επισημαίνουμε όμως το γεγονός ότι οι παλιότεροι της Μυκηναϊκής Εποχής κάνθαροι του ΜΟ (Βάλτος, Πηγή
Αθηνάς) έχουν συνήθως ρηχότερα σώματα, αρκετά διακριτό χείλος και ταινιωτές λαβές που μπορεί να είναι
ιδιαιτέρως υψηλές, σχήμα που αν εξαιρεθεί το χαμηλότερο χείλος, είναι αρκετά κοντά στα σχήματα Πρώιμης Εποχής Σιδήρου του ΜΟ.
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Βάλτος186

Λιτόχωρο187

Σπάθες

Χειροποίητοι κάνθαροι του ΜΟ, Εποχής Χαλκού.

Τρεις Ελιές

Νεκροταφεία τύμβων

Χειροποίητοι κάνθαροι του ΜΟ, Εποχής Σιδήρου.

Οι φιάλες με κομβιόσχημες απολήξεις στις λαβές είναι το τρίτο συνηθέστερο χειροποίητο σχήμα αγγείων
από τους τύμβους, γνωστό στη Μακεδονία τόσο στα γεωμετρικά όσο και τα μεταγενέστερα χρόνια.188 Βρέθηκαν οχτώ παραδείγματα. Πρόκειται για το συνηθέστερο μετά την πρόχου σχήμα στο νεκροταφείο τύμβων
της Βεργίνας189 (99 παραδείγματα, πιθανό κέντρο παραγωγής), όπου με βάση το χείλος διακρίνονται σε μία
ομάδα με σαφώς διακρινόμενο χείλος (τα περισσότερα), και σε μία δεύτερη με ενιαίο περίγραμμα. Κατά τον
Μ. Ανδρόνικο,190 τα αγγεία αυτά:
«...ουδεμίαν χρονολογικήν ένδειξιν παρέχουν˙ φαίνεται ότι εμφανίζονται κατά τας αρχάς της 1ης χιλιετηρίδος
και εξακολουθούν να υπάρχουν επί μακρόν. Πόθεν κατάγεται η χαρακτηριστική λαβή των είναι επίσης δύσκολον να είπωμεν. Εις υποτυπώδη μορφήν ανευρίσκομεν τοιαύτην λαβήν εις κεραμεικήν πολύ παλαιοτέρων εποχών, τόσον εις τον ελληνικόν χώρον,191 όσον και εις άλλας περιοχάς.192 Ομοίας λαβάς ανευρίσκομεν εις Ιταλίαν
κατά την αντίστοιχον περίοδον της εποχής του σιδήρου…»
Κατά τη γνώμη του ιδίου, το πρότυπο της λαβής ίσως ανάγεται σε μεταλλικά παραδείγματα και η ομοιότητα με τα ιταλικά είναι δύσκολο να θεωρηθεί τυχαία. Εκτός Βεργίνας, δεν είναι εξίσου συνηθισμένο. Ένα
παράδειγμα με λοξές λαβές βρέθηκε στην Τορώνη (πρώιμο) και άλλα σε περιοχές της Μακεδονίας (π.χ.
Κωνσταντία Αλμωπίας, Σταυρούπολις Θεσσαλονίκης), ενώ παρόμοια λαβή υπάρχει και σε κυάθους. Ένα
πρώιμο πιθανό παράδειγμα παρόμοιας λαβής υπάρχει στον Καστανά (Στρώμα 19, 16ος αι. π.Χ.) αλλά και
νεότερα (Στρώματα 12, 6-7, 5, 3).193 Απομίμηση της λαβής υπάρχει σε τροχήλατο γραπτό κάνθαρο από το
θολωτό τάφο Α στο Αργυροπούλι Τυρνάβου (Ύστερη Πρωτογεωμετρική ή και Υπο-Πρωτογεωμετρική Ι).194
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α.

β.

γ.

Πάνω: Ο λόφος του κάστρου του Πλαταμώνα.
Κάτω: α) Άνδηρο Πρώιμης Εποχής Σιδήρου του περιβόλου. β-γ) Το ελλειπτικό κτίσμα των Υστερογεωμετρικών Χρόνων (πάνω στον περίβολο της Εποχής Χαλκού) που ανασκάφηκε στην Κρανιά και πρόκειται ελεύθερα να αναπαρασταθεί στο Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

Ηράκλειον/Πλαταμών - Κρανιά
Η παλιότερη φάση της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου στην Κρανιά έληξε με την καταστροφή από φωτιά
του μνημειακού περιβόλου της Εποχής Χαλκού, σε πλαγιά που την εποχή της πρώτης κατασκευής
είχε μεγάλη κλίση. Άνδηρα Πρώιμης Εποχής Σιδήρου φαίνεται να την εξομάλυναν, δίνοντας τη δυνατότητα δραστηριοτήτων που άφησαν αδιάγνωστα υπολείμματα τοίχων, λιθόστρωτων, πλιθιών
και εκκαμίνευσης, με ευρεία χρονολόγηση από την Ύστερη Εποχή Χαλκού μέχρι τον 8ο αι. π.Χ. Η
κύρια εγκατάσταση ήταν εκτός τομής και αδιάγνωστη.
Στο δεύτερο μισό του 8ου αι. π.Χ., πάνω στα άνδηρα και τον περίβολο κτίστηκε ένα μονόχωρο αψιδωτό κτίριο, χωρίς στοιχεία για τη βόρεια στενή πλευρά και χωρίς θεμέλιο, φαινόμενο όχι ασυνήθιστο
για την εποχή.195 Λίγο αργότερα μετατράπηκε σε ελλειπτικό, με είσοδο σε μακριά πλευρά και δάπεδο
βοτσαλωτό που σώθηκε ελάχιστα στο εσωτερικό και καλύτερα στη δυτική εξωτερική πλευρά.196 Ίσως
βόρεια ήταν χώρος διημέρευσης (κυρίως λόγω της εισόδου από το εξωτερικό δάπεδο αλλά και των
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μαγειρικών σκευών) και ύπνου η νότια, με σκευοθήκες στις μακριές πλευρές, όπου βρέθηκε αρκετή
οικοσκευή. Στο κέντρο του κτιρίου υπήρχαν δύο εφαπτόμενες εστίες197 και ακτέριστη ταφή με διατάραξη των Παλαιοχριστιανικών Χρόνων. Τμήμα του σκελετού, ωστόσο, καλυπτόταν από αδιατάρακτο στρώμα καταστροφής του 4ου αι. π.Χ., και του ίδιου του γεωμετρικού κτιρίου. Δεν ανιχνεύθηκε
ένδειξη ηρωοποίησης και λατρείας.
Η κρηπίδα ήταν λιθόκτιστη, με λάσπη και με μικρομεσαίους λίθους αλλά και με διαμπερείς μεγαλύτερους που τοποθετούνται συνήθως σε λίθινους τοίχους, αλλά όχι μόνο ("bond stones", "thorough
stones"). Στο άνω μέρος της κρηπίδας, οι λίθοι ήταν τοποθετημένοι με την πλατειά τους επιφάνεια
προς τα πάνω, ένδειξη ίσως πλινθόκτιστου τοίχου.198 Δεδομένου ότι βρέθηκαν κομμάτια ωμόπλινθων
εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, η ανωδομή θα ήταν μάλλον πλινθόκτιστη με «λαχνήεντα όροφο»199 σε ξύλινο σκελετό, παρόλα τα ελάχιστα και μάλλον τυχαία θραύσματα κεραμιδιών που ανιχνεύτηκαν. Μία και μόνη πιθανή δοκοδόχος βάθυνση εντοπίστηκε στον ανατολικό τοίχο της νότιας
αψίδας, ανοιχτή προς το εσωτερικό του κτιρίου.200 Δεν βρέθηκαν ασφαλή στοιχεία για θρανία,201 χωρίς
να αποκλείονται, αφού θα μπορούσε να υποτεθεί ότι ο παλιότερος περίβολος χρησίμευσε ως βάση
θρανίου. Μολονότι το πλάτος202 μπορούσε να γεφυρωθεί με ξυλεία από τον Όλυμπο, στη γένεση της
νότιας αψίδας υπήρχε επίπεδος λίθος, πιθανόν βάση στύλου,203 ίσως και για πατάρι προς εκμετάλλευση του χώρου, όπως οι αποκρέβατοι στα μονόσπιτα του Αιγαίου.204
Την εποχή της καταστροφής, οι ένοικοι και το μαγερειό τους διημέρευαν στο εξωτερικό βοτσαλωτό
δάπεδο, όπου υπήρχε ανοιχτή καύση, πιθανόν σε στοά με στύλους σε πήλινες βάσεις, από τις οποίες
ίσως σώθηκαν ίχνη μίας.205 Εδώ ανιχνεύθηκε χρήση αργαλειού.206 Κοντά τους υπήρχε τμήμα πηλοκατασκευής με έντονη καύση. Μέσα και έξω από το κτίριο καταμετρήθηκαν πολλές δεκάδες αγγείων
όλων των χρήσεων, πλιθιά, οστά ζώων και πολλές αχιβάδες, διάσπαρτες και σωρηδόν.
Στην κύρια τομή, πρόλαβαν να ανασκαφούν διάφορες υπαίθριες ή ημιυπαίθριες βοηθητικές κατασκευές, που ίσως εξυπηρετούσαν άλλα κτίσματα εκτός τομής, στους λόφους της Κρανιάς. Από τις βοηθητικές κατασκευές, πλήρεις ευρημάτων ήταν δύο υπόσκαφες, μία ελλειπτική και μία κυκλική, τα
ανώτερα τμήματα των οποίων καταστράφηκαν από τις επόμενες φάσεις.207 Αρκετές δεκάδες αγγείων, κυρίως αποθηκευτικοί τροχήλατοι αμφορείς, καταμετρήθηκαν στην κυκλική, που περείχε εντυπωσιακές ποσότητες απανθρακωμένων σπόρων, σιτάρι, κριθάρι, ελιές και γίγαρτα. Η ελλειπτική, με
υπόλευκο επίχρισμα, περιείχε πολλές δεκάδες αγγείων, κάθε κατηγορίας.208 Χαρακτηριστικοί ήταν
και δύο αποθηκευτικοί αμφορείς στη θέση τους, δίπλα σε ανοιχτή εστία με πυροστιά, ένας σιδερένιος
διπλός πέλεκυς, καρφιά, και λίγα αγγεία. Ένα από τα βοτσαλωτά δάπεδα, εξαρτώμενο ίσως από
ορθογώνια κτίρια που καταστράφηκαν χωρίς να ερευνηθούν, είχε πλούσιο στρώμα καταστροφής με
πολλά αγγεία. Το ίδιο και μία δεύτερη εστία, καθώς και άλλα παρόμοια δάπεδα, πηλοκατασκευές
και εστίες. Συγκινητική υπήρξε η κτερισμένη με οινοχόη αλλά μισοκατεστραμμένη ταφή ενός αλόγου, το μόνο ενταφιασμένο από τα ζώα της Κρανιάς. Αυτή η οινοχόη, όπως και το κύπελλο ζώου στο
νεκροταφείο της Εποχής Χαλκού κοντά στην Εθνική Οδό (Πηγή Αθηνάς), μου θύμισαν τα οινοποτικά
άλογα του Έκτορα στην Ιλιάδα, αλλά και μία πρακτική στη διατροφή των ζώων η οποία διατηρήθηκε
ζωντανή τουλάχιστον μέχρι την εποχή του Πλινίου.209
Σε έναν γειτονικό κιβωτοειδή οχετό του τεχνικού Έργου (πλάτος ± 5μ.), εντοπίστηκαν, αλλά καταστράφηκαν χωρίς ανασκαφή, οικοδομικά ερείπια από ορθογώνια κεραμοσκεπή κτίρια της ίδιας
εποχής, με λίθινη κρηπίδα και πλιθιά. Κοντά τους υπήρχε τμήμα πηλοκατασκευής με έντονη καύση.
Όπως σε πολλές περιπτώσεις, η Κρανιά καταστράφηκε στα τέλη του 8ου αι. π.Χ., βίαια,210 και καλύφθηκε με ενιαίο στρώμα καταστροφής από φωτιά, χρονολογημένο με πολυάριθμες πρώιμες πρωτοκορινθιακές κοτύλες.211 Στη συνέχεια, εγκαταλείφθηκε. Τον 5ο αι. π.Χ., οι κάτοικοι καθάρισαν το
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στρώμα καταστροφής του 8ου αι. π.Χ. από τμήμα του περιβόλου, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τον
χώρο για τις δικές τους ανάγκες. Καλύφθηκε, εν τέλει, από το στρώμα καταστροφής του 5ου αι. π.Χ.
Η ποσότητα της κεραμικής των γεωμετρικών στρωμάτων είναι τεράστια και στο μέγιστο ποσοστό
τροχήλατη,212 συχνά εξαιρετικής ποιότητας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις κοτύλες, πολλές ωοκέλυφες της Κορίνθου,213 αλλά όχι μόνο. Πέραν των κορινθιακών εισαγωγών και τον θεσσαλο-ευβοϊκό κύκλο, με τον οποίο έχει διαχρονική σχέση η περιοχή, έντονη παρουσιάζεται η επαφή με το
Αιγαίο. Κυριαρχεί η κοινή Ύστερη Γεωμετρική του β΄ μισού του 8ου αι., με ελάχιστη παραδοσιακή
χειροποίητη. 214

α.

β.

α) Σχέδιο δύο μεγάλων αμφορέων των Γεωμετρικών Χρόνων από την Κρανιά, β) ελεύθερη αναπαράσταση
μονόσπιτου Κρανιάς.

Κλείνοντας, μπορούμε να περιγράψουμε την Κρανιά ως μία αραιοκατοικημένη εγκατάσταση, στην

περιφέρεια ενός πανάρχαιου οικισμού, προφανώς του μακεδονικού-πιερικού Ηρακλείου.215 Οι κάτοικοι καλλιεργούσαν δημητριακά, όσπρια, αλλά και σπάνια κηπευτικά (π.χ. καρπούζι, το αρχαιο «χειμωνικό», «χει-μ-νικ» στη σύγχρονη τοπική διάλεκτο των βλάχων του Ολύμπου) και δένδρα.216 Βρέθηκαν πολλά όστρακα με εγχάρακτα "graffiti" και μεγάλες ποσότητες μονόκοκκο, δίκοκκο, σκληρό
και μαλακό σιτάρι, κριθάρι δίστιχο και εξάστιχο, μπιζέλι, ρόβι, φακή, φουντούκι, τμήμα και σπόροι
σύκου, ένας ελαιοπυρήνας και ένα γίγαρτο. Ψάρευαν στην παραλία ψάρια, καβούρια και άπειρες
αχιβαδούλες, πιθανόν για χρήση όχι αποκλειστικά διατροφική, άγνωστο για ποιο λόγο και λεία
όστρακα από σπασμένα αγγεία των προγόνων τους, που τα είχε ξεβράσει η θάλασσα όπως σήμερα.
Έτρεφαν γιδοπρόβατα, άλογα, μουλάρια και γαϊδουράκια, σκυλιά και ανάμεσα στις ασχολίες τους
ήταν το κυνήγι λαγού, αγριόχοιρου, κάποια επεξεργασία μετάλλων, η υφαντική και η κεραμική:
προφανώς η ελάχιστη χειροποίητη αλλά οπωσδήποτε και μέρος της τροχήλατης, που μάλλον αποτελεί πάνω από το 90% των οστράκων.
Οι ντόπιοι ήταν σε επαφή με την υπόλοιπη Ελλάδα, ιδίως την Εύβοια, το ανατολικό Αιγαίο και την
Κόρινθο, από όπου εισήγαγαν την καλή τους οικοσκευή. Άγνωστο τι έδιναν σε αντάλλαγμα. Aν
όμως φανταστούμε τις μεγάλες ναυπηγικές ανάγκες στις ρότες της ελληνικής αναγέννησης, τότε η
ξυλεία από τον Όλυμπο θα ήταν σίγουρα σπουδαίο αντάλλαγμα.
Αν αυτή είναι η εποχή που αναδύεται μία καινούρια Ελλάδα στο νότο και τις απανταχού αποικίες,
αυτή είναι και η εποχή που αναδύεται μία παρόμοια και στο Ηράκλειο, στα αιγαιακά παράλια της
Γης της Μακεδονίδος,217 πρώτου πυρήνα του ανερχόμενου έκτοτε βασιλείου της Κάτω Μακεδονίας.
Αν αναζητούμε παρεκκλίνουσες διαφορές, προφανώς θα ατυχήσουμε…
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Περίπου έναν αιώνα αργότερα, η περιοχή της Κρανιάς ξανακατοικήθηκε, αλλά αυτή τη φορά μόνο
από νεκρούς, μετατράπηκε δηλαδή σε αρχαϊκό νεκροταφείο.
Από αυτή την εποχή και αργότερα, τα αρχαιολογικά δεδομένα έπαυσαν να καταγράφουν μόνα τους
την ιστορία. Η ιστορία θα καταγραφόταν, πλέον, καταρχήν από τα ελληνικά γράμματα για να τη
φωτίσει, στη συνέχεια, και ο υπομνηματισμός της από τα ευρήματα…

Πάνω: Αξονομετρικό σχέδιο της περιοχής του 8ου αι. π.Χ. που ανασκάφηκε στην Κρανιά (σχέδιο Σοφίας Βασιλειάδου). Η υπόλοιπη έκταση δεν ανασκάφηκε, επειδή η έδραση του Έργου της σιδηροδρομικής γραμμής
στην υπόλοιπη τομή ήταν στο επίπεδο της Ελληνιστικής Εποχής. Το μονόσπιτο θα αναπαρασταθεί ελεύθερα από το ΕΣΠΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων.
Αριστερά κάτω: Αμφορέας, κύπελλο, όστρακο με εγχάρακτα γράμματα.
Δεξιά κάτω: Ορθογώνιο κτίσμα που καταστράφηκε από το Έργο χωρίς να ανασκαφεί.
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Σημειώσεις Κεφαλαίων Α-Γ
Ευχαριστώ το INSTAP, χάρη στο οποίο συντηρήθηκαν, σχεδιάστηκαν, τακτοποιήθηκαν και καταγράφηκαν
τα ευρήματα των νεκροταφείων των τύμβων του Δίου και του νεκροταφείου στις Σπάθες. Ευχαριστώ τους αρχαιολογικούς συνεργάτες μου όλων αυτών των χρόνων, ιδιαίτερα τους: Ε. Κλινάκη, Α. Μουράτη, Σ. Κουλίδου,
Π. Παπαδοπούλου, Ε. Αλβανού, Ε. Γεροφωκά, Α. Μπαχλά, Τ. Σύρο, Μ. Μυτελέτση, Μ. Μακρή, Α. Μπαλάτου,
Σ. Βασιλειάδου, Α. Ευθυμιάδη, Μ. Παπαθανασίου και Β. Κυπριανού. Ευχαριστώ, επίσης, όλους τους φίλους
συνεργάτες της ΚΖ’ ΕΠΚΑ, για τη στήριξη και συνέργεια από το 2006 που ανέλαβα την Εφορεία, ιδιαίτερα
τους: Μ. Μπέσιο, Κ. Νούλα, Ο. Ιακωβίδου, Π. Φτάρα, Α. Παταρίδου, Φ. Κυριακόπουλο, Σ. Σιάσιο, Αλ. Τζιώκα,
Δ. Ρέτζιο, Α. Σαμαρά και Σ. Καραγιάννη. Ευχαριστώ, ακόμα, τις αρχαιολόγους Βαγγελιώ Τσαγκαράκη και
Αντιγόνη Αδαμίδου και για την επιμέλεια. Ο όρος Μακεδονικός Όλυμπος (αναφερόμενος στο παρόν και ως
ΜΟ) ανάγεται στην αρχαιότητα. Βλ. π.χ. στο Παράρτημα, όπου το παρόν πόνημα γενικότερα υπομνηματίζεται
με αποσπάσματα αρχαίων κειμένων. Για τις αρχαιότητες του Ολύμπου, βλ. www.kz-epka.gr και http://www.
olympusarchaeology.gr.
2
Βλ. π.χ. Ευστάθιο, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.45.2. Όλυμποι: Μυσίας, Πελοποννήσου, Αττικής, Χίου, Κύπρου,
Ταύρου, Βιθυνίας κ.α. Βλ. και Scholia Vetera στις Νεφέλες του Αριστοφάνη 270β.1 Εκτός από το όρος αναφέρονται και μυθικοί Όλυμποι-πρόσωπα, από τους οποίους σημαντικότερος είναι ο {aÙlht¾j kaˆ poiht¾j melîn kaˆ
™lege…wn, ¹gemèn te genÒmenoj tÁj kroumatikÁj mousikÁj tÁj di¦ tîn aÙlîn: maqht¾j kaˆ ™rèmenoj MarsÚou,
tÕ gšnoj Ôntoj SatÚrou} (Σουίδα, Λεξικόν όμικρον.219 Όλυμπος).
1
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Βλ. π.χ. Scholia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 1.353β.1 {'OlÚmpioj: oÛtw kat' ™xoc¾n tÕn D…a. kaˆ Kron…dhn aÙtÒn
fhs…n...} Σε αντίθεση με τον Δία του οποίου η έδρα της διοίκησης είναι η ακροτάτη κορυφή, οι υπόλοιποι θεοί
έχουν δικά τους ανάκτορα στις πτυχές, τα φαράγγια του Ολύμπου, όπου εξάλλου ησυχάζει και ο Δίας. Εξέρχονται στον έξω κόσμο από τις «πύλες» των πτυχών.
4
Βλ. π.χ. Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Οδύσσεια 1.17.27: {o†ge kaˆ tÕ ”Olumpoj lšgontej g…nesqai par¦ tÕ
Ðlolamp¾j, Ómwj yiloàmen A„olikîj aÙtÕ kaˆ oÙ dasÚnomen.}
Συγκεντρωμένες υποθέσεις βλ. στο Νέζης 2003, 80 κ.εξ.
5
Δαμάσκιος, Εις τον Φαίδωνα από του περί των εναντίων λόγου (versio 2) 140.1.
6
Μολονότι στην αρχαιογνωστική έρευνα ο μακεδονικός του χαρακτήρας είχε στο παρελθόν παραμεληθεί.
Εξαίρεση ο Α. Τσοπανάκης (Τσοπανάκης 1970, 334-352).
7
Βλ. π.χ. Scholia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 14.226, Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.197.10 και 2.199.20
κ.α. Ο Θεσσαλικός Όλυμπος που αναφέρεται από τον Ηρόδοτο και συσχετίζεται με την Όσσα και τα Τέμπη (βλ.
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 7.128), ίσως είναι ο Κάτω Όλυμπος, σε αντιδιαστολή με το αναφερόμενο ως {Μακεδονικόν
όρος} (Ηρόδοτος, Ιστορίαι 7.131), που πιθανόν είναι ο Άνω Όλυμπος στο μακεδονικό του τμήμα. Στον Μακεδονικό Όλυμπο βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος του Εθνικού Δρυμού.
8
Βλ. Στράβων, Γεωγραφικά 4.6.12.
9
Ιωάννης Γραμματικός Αλεξανδρινός (Φιλόπονος), Σχόλια στα Μετεωρολογικά του Αριστοτέλη 14,1.27.2
{ƒstore‹ d PloÚtarcoj kaˆ gr£mmata me‹nai e„j ˜tšran tîn ƒere…wn ¢n£basin ™k tÁj protšraj ™n tù 'OlÚmpJ
tù Makedonikù.}
10
Μεταφορείς με σειρά μουλαριών.
11
Βλ. Ηρόδοτος, Ιστορίαι 7.129 κ.εξ., Στράβων, Γεωγραφικά 9.5.2, Φιλόστρατος, Εικόνες 2.17, Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 14.45, Αίλιος Ηρωδιανός, Περί καθολικής Προσωδίας (Λυταί) 3,1.343.20, Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά (Λυταί) 423.12, Scholia Vetera στον Πίνδαρο 4.246α, Scholia Vetera στον Αίλιο Αριστείδη 181.2, Σουίδα, Λεξικόν (Τέμπη)
ταυ.303. Για τον Ηρακλή βλ. Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib. 1-20) 4.18 κ.εξ.
12
Heuzey 1860, 58-59 και 477.
13
"If so its height above Avles is about 1850 m., which is not wildly different from Xenagoras. 1951 m." (Lewis 2001).
http://books.google.gr/books?id=1Izau5_ihmsC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Michael+Jonathan+Taunto
n+Lewis%22&hl=el&sa=X&ei=NXoFT4WiLtG4hAeGsdDHAQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (πρόσβαση Ιανουάριος 2012).
14
Τεκτονικό παράθυρο: πετρώματα γεωλογικής ζώνης κάτω από πετρώματα άλλης ζώνης. Ανεβαίνουν στην
επιφάνεια με τη βοήθεια ρηγμάτων ή με αποσάθρωση.
15
850 περίπου κυβικά χιλιόμετρα συγκεντρωμένα σε μικρή επιφάνεια. Βλ. Κωτούλας 1993, 90-95. Μέγιστο μήκος
Α-Δ = 25χλμ., μέγιστο πλάτος Β-Ν = 28,5χλμ., περίμετρος = 150χλμ. περίπου, εμβαδόν = 500 τ.χλμ. Βλ. και Νέζης
1986.
16
Αποθέσεις μηχανικών ιζημάτων στις παρυφές των ορεινών όγκων που σχηματίζονται στις εξόδους των ποταμών προς τις πεδιάδες με μορφή ανοιχτής βεντάλιας. Βλ. Ψιλοβίκος 1981.
17
Οι ντόπιοι τις θεωρούσαν βράχους που πέταξε ο Δίας στους Τιτάνες. Παρόμοιες πιθανόν ερμηνείες και στην
αρχαιότητα, π.χ. Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 15.21δ: {kat¦ makrÕn 'Olumpon: makrÒn, Óti Ôroj. tÕn d
oÙranÕn eÙrÝn fhs…n. tinj d prosgr£fousi pr…n g' Óte d» s' ¢pšlusa pedîn, mÚdrouj d' ™nˆ Tro…V k£bbalon,
Ôfra pšlointo kaˆ ™ssomšnoisi puqšsqai. de…knuntai g¦r ØpÕ tîn perihghtîn oƒ mÚdroi.}
18
Βλ. π.χ. Αριστοτέλης, Περί Θαυμασίων Ακουσμάτων 833β.18, Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 4.5.4.7, 4.14.11.7,
3.15.5.1, 1.9.3.1, 3.11.2.5, 4.5.3.1, 5.7.7.1, Ομηρικός Ύμνος Εις Ερμήν 68, Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 7.130.9, 3.99.14,
Θεόφραστος, Fragmenta 5.31.1, 6.43.4, 6.51.5, Θεόφραστος, Περί Φυτών Αιτίων lib. 2-6, 5.12.4.1, Ανέμων Θέσεις και
Προσηγορίαι εκ των Αριστοτέλους Περί Σημείων 973β.21.
3
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Η παραλία στη θέση Κρανιά στους βόρειους πρόποδες του λόφου του κάστρου του Πλαταμώνα, στη θέση της
πρόσφατα κατασκευασμένης σήραγγας του τρένου ΟΣΕ.
20
Βρέθηκαν και μελετώνται από την παλαιοβοτανολόγο Εύη Μαργαρίτη.
21
Βλ. Μπίτος 2009 και http://dolihinews.files.wordpress.com/2010/03/olympos-mpitos.pdf (πρόσβαση Δεκέμβριος 2011).
22
Μπίτος 2009: «Η περιοχή του δρυμού χαρακτηρίζεται από την παρουσία 187 σημαντικών φυτικών taxa, μεταξύ
των οποίων 56 ελληνικά ενδημικά (από τα οποία τα 21 είναι ενδημικά της περιοχής), 5 taxa προστατεύονται από
την Σύμβαση της Βέρνης και από την Κοινοτική Νομοθεσία, 19 είδη μεταξύ των οποίων τα: Anthemis cretica ssp.
columnae, Aquilegia otonis ssp. amaliae, Athamantha densa, Crepis pawlovskii, Galium degenii, Inula ensifolia, Poa dolosa,
Rosa arvensis, Viola delphinantha περιλαμβάνονται στους καταλόγους W.C.M.C. και στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Ερυθρών Δεδομένων και 17 είδη μεταξύ των οποίων τα: Dactylorhiza saccifera, Dactylorhiza sambucina, Dianthus
viscidus, Gentiana verna ssp. balcanica, Jovibarba heuftelli, Lilium martagon, 55 Orchis pallens, Poa thessala, Viola tricolor
ssp. macedonica προστατεύονται από το Π.Δ. 67/1981. Τέλος, στην περιοχή απαντούν 16 taxa μεταξύ των οποίων τα:
Carlina acaulis ssp. simplex, Galium parisiense, Gentianella crispata, Hieracium pilosius, Kernera saxatilis, Linaria alpina, Poa
media, Sedum stefco, Jankaea heldreichii, Veronica thessalica, τα οποία είναι σπάνια στην Ελλάδα ή η περιοχή της βόρειας
Ελλάδας αποτελεί το ακραίο όριο εξάπλωσής τους.»
23
Βλ. Καλιαμπός 1993, 97-101, Παπουτσή-Κωστοπούλου 1993, 107-114 και Μπίτος 2009.
24
Ησίοδος, Ασπίς 203.
25
Απόσπασμα επιστολής του Β. Ιθακήσιου, «ζωγράφου του Ολύμπου» στο περιοδικό Εκδρομικά Χρονικά, 1933.
26
Πιέρια 2.000μ., Χάσια 1.839μ., Κάτω Όλυμπος 1.587μ., Όσσα 1.978μ. Βλ. Κωτούλας 1993, 90-95.
27
Iδιαίτερα μάλιστα ο Μακεδονικός Άνω Όλυμπος. Βλ. π.χ. Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.197.10
{”Olumpon mn nohtšon tÕ MakedonikÕn Ôroj}. «μακρός», βλ. και Liddell & Scott 1940: "high". Η ομηρική
ορολογία συναντάται επίσης στους Ομηρικούς Ύμνους και στον Ησίοδο. «μακρός», βλ. Ευστάθιος, Σχόλια στην
Ομήρου Ιλιάδα 1.295.12 {KÚmata d makr¦ t¦ Øyhl¦ lšgei, toutšsti t¦ e„j Ûyoj korufoÚmena: oÛtw g¦r kaˆ
makrÕj ”Olumpoj Ð ØyhlÒj. œsti d Óte ¹ lšxij kaˆ tÕ baqÝ shma…nei, æj Óte fršata makr¦ lšgontai, ½goun
baqša, kaˆ oÙc' ¡plîj, ¢ll¦ p£nu baqša, oÙ g¦r p©n baqÝ ½dh kaˆ makrÕn lšgetai}. «αιπύς», βλ. και Liddell
& Scott 1940: "high and steep". «δειράς», Liddell & Scott 1940: "ridge of a chain of hills". «πολύπτυχος», Liddell & Scott
1940: "of or with many folds, esp. of mountains, with many valleys".
28
«Νιφόεις»: χιονισμένος, από το νίφει (χιονίζει). «Αγάννιφος»: βαριά χιονισμένος. Βλ. Απολλώνιος Σοφιστής,
Λεξικόν κατά στοιχείον της τε Ιλιάδος και Οσύσσειας 5.31: {¢g£nnifoj ¥gan cionèdhj...}.
29
Σε αντίθεση με τον Δία που κατοικεί στην κορυφή του Ολύμπου, οι υπόλοιποι θεοί έχουν τα δικά τους
ανάκτορα στις πτυχές, δηλαδή τα φαράγγια του Ολύμπου.
30
«Αιγλήεις», βλ. Liddell & Scott 1940: "dazzling, radiant". Το επίθετο είναι χαρακτηριστικό για τον υπέροχα
χιονισμένο Όλυμπο τις χειμωνιάτικες ηλιόλουστες μέρες.
31
Βλ. π.χ. Nilsson 1927, 34 κ.εξ., Nestle 1930, Nilsson 1932, Mackrodt 1882, 4 κ.εξ. και Roscher 1884-1937, vol. 3 (18971909), 847-865. Πρβ., επίσης, Gruppe 1906, 383 κ.εξ. και Cook 1914.
32
Βλ. Κυριαζόπουλος & Λιβαδάς 1967, 6-14 και Scheffel 1922, 129.
33
Άποψη που πέρασε και στη βιβλιογραφία διά του L. Heuzey (Heuzey 1860).
34
Scheffel 1922, 129.
35
Βλ. Κυριαζόπουλος & Λιβαδάς 1967, 6-14.
36
«Άργος» στο μακεδονικό και θεσσαλικό ιδίωμα δηλώνει την πεδιάδα. Βλ. Στράβων, Γεωγραφικά 8.6.5 και
Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 112.18 ”Argoj.
37
Ορολογία Ηροδότου (Ιστορίαι 7.127).
38
Βλ. Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.2023 κ.εξ. {a„ol…saj: ¢qro…saj (Z 279) (vg) a„Òllei: poik…llei. stršfei. kine‹ (u 27).
a„olikîj: poik…lwj. a„ol…daj: poik…louj. tace‹j. a„ol…zein: poik…llein (Soph. fr. 826)}.
19
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Της Θεσσαλίας. Βλ. π.χ. Στράβων, Γεωγραφικά 5.2 και 8.6.
Στράβων, Γεωγραφικά 9.5.21.10.
41
Αν και παλιότερα είχε επιλεγεί να συζητείται η λιγότερο έγκυρη αναφορά του Αππιανού (Συριακά 333.1) περί
Άργους Ορεστικού στην Άνω Μακεδονία.
42
Βλ. Rizakis 1986, 331-346 και Helly 1973, Ι, 51 κ.εξ. όπου και βιβλιογραφία.
43
Wace 1949, 108 κ.εξ.
44
Βρέθηκε από τον A. Evans και δημοσιεύθηκε από τον ίδιο (Evans 1901, 125-126). Ο τύπος είναι γνωστός από
μακρά σειρά ειδωλίων της Ανατολής (βλ. Mooray 1984, 67-90). Αρκετά βρέθηκαν και στην Ελλάδα (Μυκήνες,
Τίρυνς, Φυλακωπή, Πατσός, Δήλος, Θέρμον, Λίνδος, Αττική(;), Σάμος, Σούνιο, Δελφοί, Ολυμπία). Βλ. και Renfrew
1985, 302 κ.εξ. O R. Η. Smith (1962, 176-183) έκανε τη σύνδεση του τύπου με τον Δία των χάλκινων ειδωλίων της
Ολυμπίας. Στην ελληνική σειρά, το ειδώλιο του Ολύμπου έχει ξεχωριστή θέση λόγω του πολύτιμου υλικού και
της εξαιρετικής ποιότητας (Canby 1969, 141-149). Το ειδώλιο της Καλλιπεύκης, που θυμίζει πρώιμη απεικόνιση
του θεού των καιρικών φαινομένων του ελλαδικού χώρου και εισήχθη στην Ελλάδα από την Ανατολή, ίσως
μάλιστα από θαλάσσιο δρόμο (Wace 1949, 108 κ.εξ.), αποκτά ιδιαίτερη σημασία χάρη στην προέλευση από τον
Όλυμπο.
45
Ησύχιος, Λεξικόν θήτα.699 {qr£ttein: ™nocle‹n, tar£ttein}. Σουίδα, Λεξικόν θήτα. 465 {Qr£ttein: tar£ssein,
™nocle‹n, nÚssein, kine‹n, duswpe‹sqai kaˆ Øfor©sqai. éste m¾ qr£ttesqai t¾n ¢ko¾n ™k tîn ¢pemfainÒntwn
qr»nwn}. Scholia Vetera στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου 628β.1 PPd: {qr£xai: ”Hgoun tar£xai, tropÍ toà
t e„j q kaˆ ™kbolÍ toà a.}
46
Βλ. π.χ. Πουλάκη 2001, 190-197.
47
Τσούντας 1908, 396-404. Για τους όρους «Έλλην», «Ελλάς» βλ. και Θουκυδίδης, Ιστορίαι 1.3.1. Αναλυτικότερα
Πουλάκη 2001, 152 κ.εξ. Της ίδιας, Μούσες Ολυμπιάδες-Πιερίδες (υπό έκδοση).
48
Edwards, Gadd, Hammond & Sollberger 1975, 167.
49
Η ανασκαφή σήμερα εν εξελίξει. Βλ. και στις σελίδες που ακολουθούν στην ενότητα «Οι ανασκαφές».
50
Βλ. Renfrew 1987, 149.
51
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.21. Δεκαπέντε βιβλία με μορφή Συμποσίου, που φαίνεται να ολοκληρώθηκαν
μετά τον θάνατο του Κόμμοδου το 192 μ.Χ. Απασχολούνται με τις διατροφικές συνήθειες της αρχαιότητας,
συγκλονιστική πηγή πληροφοριών για την καθημερινή ζωή της αρχαιότητας. Ο Αθήναιος αποθησαύρισε 1.250
αρχαίους συγγραφείς, αναφέρει περισσότερα από 1.000 θεατρικά έργα και παραθέτει περισσότερους από
10.000 στίχους, μεγάλος αριθμός των οποίων θα παρέμεναν στο σκοτάδι.
52
Βλ. http://www.kz-epka.gr/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=277 και http://
www.kz-epka.gr/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=247.
53
Βλ. Αδάμ-Βελένη κ.ά. 2003, 54-61. Ο πιθεώνας της μεταφέρθηκε στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλαταμώνα,
πολύ κοντά στην Πηγή Αθηνάς, όπου και είναι επισκέψιμος.
54
Βλ. Γαλλής 2002, 28, 31 κ.εξ.
55
Η ζωοδόχος υγρασία, σε συνδυασμό με τοπικές γεωλογικές συνθήκες, δημιούργησε παχιά στρώση ιζήματος
σε όλα τα ευρήματα, προκαλώντας ποικίλα προβλήματα στην ανάγνωση της ανασκαφής.
56
Γαλλής 2002, 229, 231, 238.
57
Βλ. Θεοχάρης 1973, 103 και Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 71, 73, 103.
58
Ελάχιστα είναι τα δείγματα που εντοπίστηκαν στο βορειοελλαδικό χώρο, συνήθως κακής διατήρησης (βλ.
McGeehan-Liritzis 1996, 81, fig. 2.6.1.2/125).
59
Παρόμοιο στο Εμποριό ερμηνεύθηκε ως δρόμος προστατευμένος από περίβολο που οδηγούσε σε πηγάδι. Βλ.
Hood 1981, 105, fig. 58.
60
Αναστάτωση που ίσως αναφέρει και η παράδοση με την αυτοκρατορία του Νίνου, μία χιλιετία πριν από τα
39
40

91

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Τρωϊκά (2123/2 π.Χ). Η ανατολική ηγεμονία κράτησε κατά τον Διόδωρο περισσότερο από μία χιλιετία (Διόδωρος
Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 2.21, 2.22, 2.28). Την εποχή μάλιστα των Τρωϊκών, ο Πρίαμος και οι ηγεμόνες
της Μ. Ασίας ήταν ακόμη πολιτικά εξαρτημένοι από την Ανατολή, όπως κατά τη διάρκεια των περσικών, σύμφωνα με τον Κτησία τον Κνίδιο που είχε πρόσβαση στα αρχεία της Ανατολής. Βλ. Jacoby 1954-1964, F 3c 688 F.
61
Βλ. Renfrew 1987.
62
Βλ. Hanschmann 1981, Tafel 127, Αδρύμη-Σισμάνη 2000, Ι, 49, 59-60, πίν. 46, 49 και Maran 1992, Tafel 84.2,
103.16a,b, 123.13, 142.2, 139.7,8, 146.5.
63
Βλ. Dietz 1991, 150, εικ. ΑΑ-1 ΜΕ ΙΙΙβ.
64
Συχνότερα εντός οικισμού, βλ. π.χ. Nordquist 2002, 23-29.
65
Για λιθοσωρούς πάνω από τους τάφους βλ. π.χ. για τη Λέρνα στην Αργολίδα Nordquist 1979, 23 και http://
www.mhargolid.nl/data/nordquist1979.pdf (πρόσβαση Ιανουάριος 2012). Βλ. και Papadopoulos 1978-1979, 50, δύο
τύμβοι στον Καταράκτη Αχαΐας, Wide 1896, 385-409, πίν. ΧΙΙΙ, Ζαφειρόπουλος 1952, 396-412, εικ. 4., Pelon 1976,
79, πίν. ΧΧ, 2 (Καταρράκτης), 21, πίν. ΧΧ1, 2 (Αφίδνα).
66
Βλ. ανάλογα π.χ. Nordquist 1990, 39.
67
Τυ1: τρεις νεκροί, Τυ2 και Τυ3: από έναν νεκρό, Τυ4: έντεκα (πέντε γυναίκες, τρεις άνδρες, τρεις αδιάγνωστοι),
Τυ5: ένας άνδρας (το φύλο από μελέτη της Β. Τριτσαρόλη).
68
Για επανάχρηση τάφου και απομάκρυνση παλιότερου νεκρού, βλ. Nordquist 2002, 29.
69
Βλ. π.χ. Nordquist 1979, 17: "women tend to be placed on their left side and men on their right".
70
Για τη στάση βλ. π.χ. και για τη Λέρνα στην Αργολίδα Nordquist 1979, 17 (οχτώ περιπτώσεις, κυρίως παιδιά
και ένας άντρας): "his awkward position suggested that he was flung into the pit in disgrace". Βλ. και Blackburn 1970, 56.
71
Υπό δημοσίευση.
72
5980-5790 π.Χ., αμέσως κάτω από τον Βάλτο 4, χωρίς κινητά ευρήματα, αλλά με λιθοστρώσεις, λάκκο και τάφρο με σωζόμενο μήκος 12μ., βάθος 1,5μ. και πλάτος κυμαινόμενο από 0,90/1,90μ.
73
Το πάχος και η σύσταση του στρώματος καταστροφής στην περιοχή που διασώθηκε υποδεικνύει την τεχνική
ωμών πλίνθων απευθείας στο έδαφος χωρίς λίθινο θεμέλιο, ή στοιβαχτού πηλού.
74
Διαστάσεις: 0.60μ. x 0.35μ.
75
Δείγμα άνθρακα μεταξύ των λίθων του Περιβόλου Α (ΑΝ-22).
76
Ο εξωτερικός περίβολος (2), με δύο μέτωπα. Ο εσωτερικός (3), με διαμορφωμένο μόνο το ανατολικό μέτωπο. Το ανατολικό άκρο καταταστράφηκε από πλημμυρικό επεισόδιο και επισκευάστηκε επί των αλλουβιακών
αποθέσεων.
77
Βλ. Dietz 1991, 215, GA1, YE IA.
78
Εδώ βρέθηκαν πασσαλότρυπες, τμήμα τοίχου, διάσπαρτες μάζες πηλού και καμμένα πλιθιά, κομμάτια πίθων, υφαντικά βάρη, εργαλεία, και δάπεδο από πατημένο πηλό, κάτω από το οποίο η ταφή. Ανατολικά, δύο
επιμήκη αβαθή ορύγματα με μεγάλη ποσότητα κεραμικής, οστά ζώων, λίθινα εργαλεία, απολεπίσματα πυριτόλιθου, πήλινο υφαντικό βάρος, πηλόμαζες και καύση.
79
Papadopoulos 1987, 137-143, Plate XXXVIb. Πανομοιότυπο σπειροειδές κόσμημα το οποίο χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙ.
80
Βλ. Mountjoy 1999, I, 210/45 για το σχήμα, Κορινθία. 405/18 για τη σπείρα στη ζώνη των λαβών Αχαΐα.
81
Τα αγγεία από την πλατεία Δημαρχείου, η περόνη από τον δρόμο προς το Μετόχι στη Σκάλα της Μονής
Αγίου Διονυσίου. Ο κάνθαρος χειροποίητος, το αλάβαστρο παρόμοιο με τις Σπάθες, το κυάθιο παρόμοιο με
ανάλογα στον Ορχομενό. Βλ. Mountjoy 1983, Plate 4, d, e. 11, δ, ε. Αττική και Mountjoy 1999, 549, 236 (ΥΕ ΙΙΙΒ1).
Για τον κάνθαρο βλ. Dietz 1991, 215, GA-2, YE Ia.
82
Ύστερα από καταγγελία για αρχαιοκαπηλία έγινε καθαρισμός δύο τάφων, σε πλαγιά δυτικά της εξόδου των
Στενών της Πέτρας προς το οροπέδιο.
83
Περισυλλογή ευρημάτων μετά από καταστροφή τάφων.
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Από τα μέχρι τώρα ευρήματα υποδεικνύεται ότι κάθε κώμη θα είχε το δικό της νεκροταφείο, μικρότερο ή
μεγαλύτερο, όπως εξάλλου και στη νοτιότερη Ελλάδα. Βλ. Τσούντας 1893, 134, Wace 1932, 121, Mylonas 1957, 39.
85
«Η πρώιμη εμφάνιση των κιβωτιόσχημων τάφων στην Ήπειρο και η διάδοση αυτού του τύπου του τάφου στην
πρωτογεωμετρική Θεσσαλία χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα από τον Desborough για να συνδέσει το τέλος του
μυκηναϊκού κόσμου με άφιξη πολιτιστικών στοιχείων από τον Βορρά. Η μόνιμη ωστόσο παρουσία κιβωτιόσχημων
τάφων στον νοτιοελλαδικό χώρο από τη μεσοελλαδική κυρίως εποχή, με ενδεχόμενη αναγωγή του τύπου σε
πρωτοκλυκλαδικά παραδείγματα και προπαντός η εμφάνιση των τύπων του κιβωτιόσχημου και λακκοειδούς
τάφου στην Αργολίδα και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήοσυ (Ηλεία, Αχαΐα) καθώς και στη Στερεά Ελλάδα
ήδη από την ΥΕΙΙΓ περίοδο δυσκολεύει την αποδοχή της παραπάνω άποψης που στηρίζεται κυρίως στη θεαματική εξαφάνιση των θαλαμωτών και θολωτών τάφων στα τέλη της ΥΕΙΙΙΓ και στην επικράτηση νεκροταφείων με
κιβωτιόσχημους και λακκοειδείς τάφους στην υπομυκηναϊκή και πρωτογεωμετρική περίοδο του νοτιοελλαδικού
χώρου...». «Πιστεύω ότι περισσότερο από μία αλλαγή δυναστείας πρέπει να υποθέσουμε ότι συνέβη μία πολιτική
και πολιτειακή μεταβολή γενικότερα. Οι καινούριες εκδηλώσεις μαρτυρούν την ύπαρξη μίας ισχυρής αριστοκρατίας που επιβάλλεται στον πληθυσμό ο οποίος μας άφησε τα στοιχεία του μεσοελλαδικού πολιτισμού... Η
παρακμή των τελευταίων χρόνων της ΥΕ εποχής πρέπει να συνδέεται αναμφίβολα με μία οικονομική, κοινωνική και πολιτική διαφοροποίηση στο εσωτερικό της μυκηναϊκής αυτοκρατορίας...» Βλ. Ανδρόνικος 1954, 235. Το
φαινόμενο ίσως εν μέρει μπορεί να συγκριθεί με την εξαφάνιση των «μακεδονικών τάφων» μετά τη ρωμαϊκή
κατάκτηση, που πιθανότατα σχετίζεται με την πτώση της άρχουσας μακεδονικής τάξης.
86
Βλ. Κουλίδου υ.έ.
87
Για τους λιθοσωρούς πάνω από τους τάφους βλ. Πηγή Αθηνάς και Βάλτο. Βλ. και Λέρνα στην Αργολίδα:
Nordquist 1979, 23 και http://www.mhargolid.nl/data/nordquist1979.pdf (πρόσβαση Ιανουάριος 2012). Ειδικότερα
για ορθογώνιους λιθοσωρούς, βλ. Papadopoulos 1978-1979, 50, δύο τύμβοι στον Καταρράκτη Αχαΐας, Ζαφειρόπουλος 1952, 398, εικ. 4. και Pelon 1976, 79, πίν. ΧΧ, 2.
88
Βλ. Πουλάκη-Παντερμαλή 1987, όπου οι πρώτες πληροφορίες για τα ευρήματα Εποχών Χαλκού και Σιδήρου
στον Όλυμπο. Το μεγάλο μυκηναϊκό μαχαίρι χαρακτηρίζει ίσως τις περιοχές της Κρήτης και της Αργολίδος.
Βλ. Sandars 1955, 179.
89
Catling 1968, 94-95, 107-108.
90
Ευχαριστώ και πάλι το INSTAP, χάρη στο οποίο στάθηκε δυνατό να συντηρηθούν, σχεδιαστούν, τακτοποιηθούν και καταγραφούν τα ευρήματα του νεκροταφείου στις Σπάθες.
91
Βλ. για την περιοχή Στράβων, Γεωγραφικά 9.5.22.
92
Όπως π.χ. Pelon 1976, πίν. LI, 1 (Μυκήναι).
93
Nordquist 1987, 93: "Upper, fairly large shaft (2 m. x 1,5 m.) which was cut down 0,5m. into the rock. From the center of the
shaft a narrower pit was cut down to another 0,5m., and in this lower shaft a stone-cist was built…"
94
Μπέσιος 1985, 53.
95
«Γλίνα» στην τοπική ορολογία.
96
Βλ. π.χ. Mountjoy 1993, 125, fig. 354 και Blackburn 1970: Grave 109 "cist grave… traces of hard yellow clay covered the
central slab, while red clay covered its eastern juncture to the grave below". Grave 187 b "cist grave… clay covered the eastern
slab, but the western slab had obviously been disturbed because the clay was largely missing and the slab was cracked".
97
Mountjoy 1993, 125, fig. 354.
98
Όπως και αργότερα, στα νεκροταφία των τύμβων. Βλ. στην Αργολίδα, Deshayes 1966, 8 και Ιακωβίδης 1970, 29.
99
Στην Πιερία, τόσο στην περιοχή του Ολύμπου όσο και βορειότερα, όπου από το 1985 ως σήμερα εντοπίστηκαν
πολλές θέσεις με ανάλογα ευρήματα, δεν έγιναν μέχρι σήμερα αναλύσεις. Στη γειτονική Θεσσαλία ο Bryan
Feuer εντόπισε το 1983 τέσσερα τουλάχιστον, έως και οχτώ τοπικά εργαστήρια. Βλ. Feuer 1983, 172.
100
Βλ. Mountjoy 1999, ΙΙ, 818 κ.εξ.
84
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Βλ. π.χ. Goldman 1931, 141, εικ. 193 (Μινυακό). Βλ. και Τροία, Μυκήνες, Τίρυνς, Ορχομενός 1990, 382 Αρ. Κατ.
376 από τον Ορχομενό. Μυλωνάς 1975, Γ, 236, πίν. 21, Τάφος Γπ19.
102
Βλ. Mountjoy 1999, I, 27 και Mountjoy 1986, 51, 67. Βλ. και Papadopoulos 1978-1979, ΙΙ, figs. 124-126.
103
Του τύπου G της Sandars (Sandars 1963, 139-140, 152, πίν. 26) και C2 του Furumark (Furumark 1972, 93-94, εικ.
4). Στο μέσο περίπου της εξέλιξης μύκητα και λαβής στο χρονολογικό πίνακα του Δάκαρη, βλ. Δάκαρης 1956,
140, εικ. 9. Το σπαθί του Ολύμπου δεν σχηματίζει λαιμό.
104
Βλ. Pini 1992, 377-381, Nr. 348-365.
105
Βλ. Ιακωβίδης 1970, 277-281.
106
Το «δεν ανασκάφηκε», συχνό στην παρούσα μελέτη, οφείλεται στην ανυπαρξία κονδυλίων ανασκαφών και
στην αδυναμία συντήρησης, τακτοποίησης και φύλαξης για τον ίδιο λόγο.
107
Βλ. π.χ. Papadopoulos 1978-1979, ΙΙ, figs. 124-126 (small handless jars).
108
Tzedakis 1971, 363-368. Για αρκετά παρόμοιο (και αρκετά διαφορετικό) βλ. Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη & Ρεθεμιωτάκης 1978, 51, 16/1908.
109
Driessen & MacDonald 1984, 62.
110
Βλ. Τσούντας 1891, 1-43. Του τύπου G της Sandars (βλ. Sandars 1963, 139-140, 152, πίν. 26, Sandars 1961, 17-29)
και C2 του Furumark (Furumark 1972, 93-94, εικ. 4). Στο μέσο περίπου της εξέλιξης μύκητα και λαβής στο χρονολογικό πίνακα του Δάκαρη, βλ. Δάκαρης 1956, 140, εικ. 9. Το σπαθί του Ολύμπου δεν σχηματίζει λαιμό. 2α2
«ξίφη με καμπύλη λαβή» της Kilian-Dirlmeier (1990, 157-161), Gi των Driessen & MacDonald (1984, 49-74) ΥΕ ΙΙΙΑ2,
Benton 1927/1928, 114, εικ. 1, 3. Σπυρόπουλος 1972, abb. 15f, taf. 16. Πουλάκη-Παντερμαλή 1987, 707, πίν. 137, 1β.
111
Παρόμοιες εγκοπές και σε λίθινο μεσοελλαδικό: Dietz 1980, 49, εικ. 53.
112
Βλ. Mountjoy 1999, I, 217/101, Κορινθία, YEIII A2, Papadopoulos 1978-1979, ΙΙ, 115/139d με διαφορετική διακόσμηση στη ζώνη λαβών, ΙΙΙ Α2.
113
Driessen & MacDonald 1984, 58.
114
Sandars 1963, 122, 146, εικ. 78.
115
Ανήκει στον τύπο C της Sandars. Από τους Driessen & Mac Donald κατατάσσεται στην κατηγορία Ci. Από
την I. Kilian-Dirlmaier στην κατηγορία Ια2 με κερατοειδείς απολήξεις, με χαρακτηριστικά τις μεγάλες οπές
καρφιών, δύο στη ρίζα της λεπίδας και τρεις στη λαβή, καθώς και την ύπαρξη περιχειλώματος, ανοιχτού ή
διπλωμένου. Βλ. Sandars 1961, 17-29 και Sandars 1963, 117-153. Βλ. και Driessen & MacDonald 1984, 49-74, KilianDirlmeier 1990, 157-161, Kilian-Dirlmeier 1993, Peatfield 1999, 67-74, Papadopoulos 1999, 267-274, Hood 1980, 233242, Πουλάκη-Παντερμαλή 1987, Ο μυκηναϊκός κόσμος 1988, 140, αρ. κατ. 83.
116
Ξενάκη-Σακελλαρίου 1985, 7, Τάφος 8, 2302, Effinger 1996, 24, 2.5.1.4.
117
Ξενάκη-Σακελλαρίου 1985, 2325, 2277, τάφος 10, Effinger 1996, 37, 2.5.2.7.
118
Βλ. π.χ. Papadopoulos 1978-1979, ΙΙ, 265, 267, Stern & Schlick-Nolte 1994, 192, στο Λούβρο και Effinger 1996, 36.
119
Βλ. π.χ. Tzavella-Evjen 1993, 87, εικ. 19 (ΥΕ ΙΙΙβ).
120
Mountjoy 1999, I, 273, 130-131 (ΥΕ ΙΙΙ Α2), Λακωνία/Κύθηρα. Mountjoy 1986, 267, fig. 280. Mountjoy 1983, 51,
pl. 12-13, Δραχμάνι Πίπερη. Αδρύμη-Σισμάνη 2000, Τόμος Ι, 178, ΒΕ 14530. ΥΕ ΙΙΙΒ. Τόμος ΙΙ, Πίν. 114, ΒΕ 14530,
Διμήνι.
121
Mountjoy 1986, 113, εικ. 138, 2. ΥΕ ΙΙΙΒ1. Mountjoy 1999, I, 142 /263 Αργολίδα (ΥΕ ΙΙΙΒ1).
122
Π.χ. στην Κρήτη όπου, παρόλες τις μεταβολές, η εξέλιξη ήταν ομαλότερη. Βλ. Whitley 2001, 78.
123
«Το πρότερον Γραικοί καλούμενοι», κατά το Πάριο Χρονικό 6. Βλ. Jacoby 1954-1964, 2 B, 239, 993. Βλ. και: Αριστοτέλης, Μετεωρολογικά 352β.2, Ησίοδος, Fragmenta 5.3, Ψευδο-Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη 1.50.2, Κωνσταντίνος
Πορφυρογέννητος, Περί Θεμάτων 5.1.
124
Ίσως αρχικά επιθετικός προσδιορισμός (τόπου στη Θεσσαλία). Βλ. π.χ. Ηρόδοτο (Ιστορίαι) και άλλους: «ελλάς
γη, χώρα, γλώσσα, χθών, κ.λπ.» Ησύχιος (Λεξικόν έψιλον.2143 και έψιλον.2145): {›lla: kaqšdra. L£kwnej. kaˆ
DiÕj ƒerÕn ™n DwdènV. `Ell£j: pÒlij ™n Qessal…v. kaˆ tÕ œqnoj. ¹ 'Acaa. (B 683) kaˆ ¹ aÙtÒqen gun»}.
101
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Βλ. π.χ. Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib. 21-40) 31.11.1.14, Πλούταρχος, Αιμίλιος Παύλος 15.2.3,
Titus Livius, Ab Urbe Condita 39.26.1.5.
126
Ο τάφος, στο τοπικό ιδίωμα του Αγίου Δημητρίου.
127
Στα δυτικά όρια του χωριού Ράχη εντοπίστηκε κατεστραμμένος τάφος Πρώιμης Εποχής Σιδήρου, χωρίς
ενδείξεις τύμβων, γεγονός που θα μπορούσε όμως να οφείλεται σε νεότερες εκχερσώσεις και άλλες διαμορφώσεις. Άλλο συλημένο νεκροταφείο εντοπίστηκε στον Καλόγηρο, ύψωμα αμέσως ανατολικά του Πετριώτικου, μεταξύ αρχαίας Πέτρας-Ράχης, όπου καταστράφηκε άγνωστος αριθμός τάφων κατά τη διάνοιξη
δρόμου. Ίσως είναι σύγχρονο της Πέτρας, λόγω ομοιότητας κατασκευής: κιβωτιόσχημοι, πλακοπερίβλητοι,
με μεγάλες πλάκες στις μακριές πλευρές. Αμέσως κάτω από τον Καλόγηρο, στη θέση Αγία Μαρίνα-Στανσιά
της κοιλάδας του Πετριώτικου, εντοπίστηκαν δύο τάφοι, από τους οποίους ο πρώτος λακκοειδής, κοντά στο
εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, και ο δεύτερος κιβωτιόσχημος, κοντά στο βόρειο άκρο της κοιλάδος. Ο λακκοειδής είχε κατασκαφεί πολύ πρόσφατα από αρχαιοκαπήλους. Μέσα στο λάκκο βρέθηκε μετακάρπιο με
χάλκινο απλό δακτύλιο και κομμάτια φερτού κόκκινου πηλού, ίσως από μόνωση τάφου που χαρακτηρίζει
τους πρώιμους τάφους του Ολύμπου. Ο κιβωτιόσχημος ήταν από παλιότερα συλημένος και η επιμελημένη
κατασκευή με κατεργασμένες μεγάλες πλάκες ίσως τον χρονολογεί στα ιστορικά χρόνια. Ανάμεσα στους
δύο τάφους εντοπίστηκε οικισμός χωρίς επιφανειακή κεραμική με σαφείς κατόψεις κτιρίων (μεγαροειδή,
ελλειψοειδή, ίσως και κυκλικά). Το 1991 καταστράφηκε από εκτεταμένες εκχερσώσεις που έγιναν χωρίς παρακολούθηση. Στην Κρυόβρυση, αμέσως ανατολικά της Λόκοβης (σύγχρονη Πέτρα), εντοπίστηκαν ερείπια
οικισμού άγνωστης χρονολόγησης χωρίς επιφανειακή κεραμική. Τέλος, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν
διάσπαρτες αρχαιότητες ιστορικών χρόνων και μεταξύ Πέτρας-Ράχης-Λόφου διάσπαρτες τροχαλιές-τύμβοι
που θα μπορούσαν να αποτελούν νεκροταφείο τύμβων, το οποίο όμως ποτέ δεν ερευνήθηκε.
128
Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά το INSTAP, χάρη στο οποίο ήταν δυνατό να συντηρηθούν, σχεδιαστούν,
τακτοποιηθούν και καταγραφούν τα ευρήματα των νεκροταφείων των τύμβων.
129
Βλ. Παντερμαλής 1983, 62-66.
130
Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.5940: {›rmakej: aƒ Ûfaloi pštrai. À aƒmasia…». Scholia Vetera στον Νίκανδρο 150β-δ:
{›rmakaj: <...>: t¦ d tîn neîn ™pit»deia ›rmat£ ™stin petrèdeij ›rmakaj toÝj di' e„kÒnaj ˜rmîn seswreumšnouj
l…qouj: kaq' Ö g¦r toÝj liqoxÒouj ˜rmoglÚfouj çnÒmazon, kaˆ t¾n e„kÒna œcontaj l…qouj, ˜rm£j: ›rmakaj d
toÝj ¢tupètouj l…qouj. l…qakaj d toÝj trace‹j tÒpouj: ›rmakaj d toÝj ˜rma…ouj kaˆ liqèdeij tÒpouj, À
›rmakaj l…qouj seswreumšnouj e„j tim¾n toà `Ermoà.»
131
Για τις ανασκαφές του Ολύμπου και απεικονιζόμενα ευρήματα βλ. Πουλάκη-Παντερμαλή 1987, 697 κ.εξ.,
Das Mykenische Hellas 1988, 135-137, Η Μακεδονία από τα Μυκηναϊκά χρόνια ως το Μέγα Αλέξανδρο 1988, 59-63,
67-75, Πουλάκη-Παντερμαλή 1988, 201-208, Πουλάκη-Παντερμαλή 1991, 173-180, Πουλάκη-Παντερμαλή 1992,
149-154, Αρχαία Μακεδονία 1988, Ελληνικός Πολιτισμός 1993, 122-127, 133-137.
132
Scholia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 21.319δ.1: {'ApollÒdwroj: tÕ plÁqoj tîn qalatt…wn kaˆ potam…wn l…qwn,
oÞj ¹me‹j troc£louj. oƒ d cerm£dia kaloàsin Ôntaj ceiroplhqe‹j. œsti d ¹ lšxij par¦ 'Alka…J:» Scholia Vetera
στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 514.6: {TrocalÕn d poie‹ tÕn gšronta, ½goun d…khn trocoà kekammšnon
kaˆ kekufÒta: trocaloˆ „d…wj oƒ kÒclakej, o‰ kaˆ cerm£dia lšgontai, ½goun oƒ pot£mioi kaˆ qal£ttioi l…qoi:
™ntaàqa d ™piqetikîj lšgetai toÜnoma ¢pÕ toà trocoà. MOSCHOP. TROCALON. 'Ek metafor©j toà trocoà,
™pikampÁ, À ÑxÝn ™n tù drÒmJ: ¢nagk£zetai g¦r kaˆ Ð gšrwn ØpÕ toà yÚcouj tršcein ™pˆ tÕn qermÕn okon:
À kurtÕn kaˆ ™pikampÁ. PROCLUS. TROCALON. KekufÒta ØpÕ toà yÚcouj tÕn gšronta poie‹. tinj d perˆ
tîn prob£twn oÛtw fas…. Pèea d' oÜti di£hsin, Óti dasša ™st…n. T¾n d m…an oÙ periss¾n ke‹sqai. TZETZES.»
Scholia Vetera στον Αισχύλο 760γ.1.1 {tr…calon gr£fetai trocalÒn, À stroggÚlon. tr…calon kurtÒn. CP» Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1522: {trocalÒn: troca‹on. tracÚ. À peritršcon.»
133
Σε μικρότερη διάσταση, ανάλογη είναι η περίπτωση των τύμβων της Εποχής Χαλκού στον Βάλτο και την Πηγή
Αθηνάς, όπου διαπιστώθηκε μικρός λιθοσωρός πάνω από κάθε τάφο ως μικρότερο και πρωιμότερο επιτάφιο
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σήμα, που καλυπτόταν εντέλει από τον μεγαλύτερο τύμβο πάνω στις ομάδες των τάφων και τις συγγενικές,
πιθανότατα, ταφές.
134
α) στρώμα πάχους ± 0,30μ., ίδιας σύστασης και μορφής με το σημερινό επιφανειακό (γκρίζο/ερυθρό με πολύ
χαλίκι), β) άσπρο χαλίκι των ριπιδίων του Ολύμπου, μεγάλου βάθους. Οι τάφοι επισημαίνονται πολύ εύκολα
από τη διαφορά του χώματος (κόκκινο, γκρίζο) μέσα στο φυσικό ψιλό χαλίκι.
135
Παρατήρηση Β. Τριτσαρόλη.
136
Μπέσιος 1985, 53.
137
Βλ. Βερδελής 1958, 63, 79. "Wheelmade kantharoi are a hallmark of Thessalian Protogeometric and particularly close to Toroni
is the series from Marmariani... The type of kantharos is not commonly found in Euboea or the Cyclades. One detail worth noting
is that the vast majority of the Thessalian wheelmade examples are flat based as are the few from Vergina". Βλ. Papadopoulos
2005, 455, pl. 331. Βλ. και Ανδρόνικος 1969, 183-185, εικ. 33. Λίγα παραδείγματα βρέθηκαν στη Βεργίνα και ένα
στην Τορώνη. Της Τορώνης είναι ανάλογο με τον ΜΔ 4794/ΓαΤυ ΙΒ του ΜΟ, τα λίγα παραδείγματα της Βεργίνας
είναι αρκετά διαφορετικά.
138
Στην περιοχή του ΜΟ, λόγω περιορισμένων ανασκαφών, υπάρχουν λίγα δείγματα σκύφων Μυκηναϊκών
Χρόνων (από νεκροταφεία των Λειβήθρων), καθώς και πολλά υστερογεωμετρικά, από την παραλία του αρχαίου
Ηρακλείου (Κρανιά).
139
Βλ. Popham, Sackett & Themelis 1980, Text 27-29, 31-32, 36-38, 42-44, 286-287, 299-301. Στο Moulds Deposit
(Λευκαντί, κυρίως ΥΠΓ) η αναλογία μεταξύ των σκύφων με κύκλους και των σκύφων με ημικύκλια ήταν 4 προς
19 (17,4% για τους πρώτους, 82,6% για τους δεύτερους). Το περιεχόμενο του SPG Pit (ΥποΠΓ Ι-ΙΙ) υποδεικνύει
ότι οι σκύφοι με ομόκεντρους κύκλους κέρδισαν αρκετά σε δημοφιλία (45), χωρίς ωστόσο να πλησιάζουν στους
(85) ΣΚΗ (34,6% για τους πρώτους, 65,38% για τους δεύτερους). Το περιεχόμενο του Levelling Material (ΥποΠΓ
ΙΙΙ) υποδεικνύει ότι οι σκύφοι με ομόκεντρους κύκλους (20) έχασαν τελικά τη δημοφιλία που είχαν αποκτήσει
με έντονη υπεροχή των ΣΚΗ (170) και φαίνεται να σταματούν στην αρχή της εποχής (10,52% για τους πρώτους,
89,47% για τους δεύτερους). Στους σκύφους του ΜΟ, η αναλογία μεταξύ των σκύφων με κύκλους και ημικύκλια
είναι 5 προς 37 (11,9% για τους πρώτους και 88% για τους δεύτερους).
140
Βλ. Lemos 2002, 44 κ.εξ. Βλ. και Desborough 1952, 180 κ.εξ., Popham, Sackett & Themelis 1980, 299 κ.εξ.,
Coldstream 1968, 51 κ.εξ., 310 κ.εξ.
141
"Stemmed bowl". Βλ. Mountjoy 1986, 91-92, FS 304 (ΥΕ ΙΙΙ A2), 119, fig. 146, FS 305, (ΥΕ ΙΙΙ Β1), 132-133, fig. 165, FS
305 (ΥΕ ΙΙΙ Β2), 154, fig. 198, FS 305 (ΥΕ ΙΙΙ Γ early), 205 fig. 217.
142
Βλ. Desborough 1952, 77-92, pls 10-11 (Αττική), 16/151, 45, 146 (Ζαγορά), 33/20,16 (Κνωσσός).
143
Βλ. Lemos 2002, 33 κ.εξ., πίν. 3/6 (Αθήνα), 21/10 (Αθήνα), 22/2, 5 (Αθήνα), 28/4 (Αθήνα), 30/4 (Κως), 32/4 (Αθήνα),
34/8 (Αθήνα), 36/4,5 (Αθήνα), 56/6,7 (Τίρυνς), 57/4,5 (Τίρυνς), 59/4,5 (Κως), 60/3 (Κως), 61/2 (Κως), 66, 67, 68, 69, 70.
Popham & Lemos 1996, pl. 71/8,9, pl. 82/1,3,4,7,8,6, pl. 101/80-2, 74-8, pl. 113/a,b,d. Wells 1976, 15 fig. 17, 16-18, fig. 27,
p.29, fig. 34/e-f. Βλ. και Φαρμακίδου 2004, 171-174. Μαλακασιώτη & Μουσιώνη 2004, 356-359, εικ.7. Desborough
1972, 162-163, 166, pl. 31, 32 (Άργος), 180 fig 18 (Dirmil/Μ.Ασία). Τσιποπούλου 2005, 412-413. Wace & Thompson
1912, 211 fig. 146 (Θεοτόκου). Heurtley & Skeat 1930, 1-55, 29/123, 124, pl. VII (Μαρμάριανη). Βερδελής 1958, 55,
πίν. 8.
144
Desborough 1952, 77.
145
Μεγαλύτερος υψίπους σκύφος, εύρημα κυρίως του οικισμού στο Λευκαντί όχι του νεκροταφείου. Βλ. Lemos
2002, 46-48. Catling & Lemos 1990, 23-24. Oι περισσότεροι του ΜΟ διαστάσεων κρατηρίσκου, χωρίς να αποτελούν
διακριτή κατά τα άλλα ομάδα από τους υπόλοιπους.
146
Βλ. Desborough 1952, 92.
147
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 11.10.5. Μεγάλα εκπώματα αναφέρονται από τον ίδιο γενικά στο ενδέκατο βιβλίο.
148
Επισημαίνεται ότι κανένας κρατήρας μεγάλων διαστάσεων δεν βρέθηκε στα νεκροταφεία των τύμβων του
ΜΟ.
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Ανδρόνικος 1969, 92, Ν.36, 174-175 πίν. 45.
Carington-Smith & Βοκοτοπούλου 1992, 425-438, πίν. 7.
151
Βλ. Papadopoulos 2005, Ι, 443 κ.εξ., ΙΙ, pl. 312 κ.εξ., όπου και νεότερη βιβλιογραφία.
152
Βλ. Kearsley 1989, 110. Βλ. και Μαλακασιώτη & Μουσιώνη 2004, 358, εικ. 7 (θέση Αγριελιά, 1100-8ος αιώνας).
153
Το ψηλό πόδι δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί με βάση τα ευρήματα του οικισμού στην Ξηρόπολη. Βλ.
Catling & Lemos 1990, 21-24, plates 5i, 52, 14-16, 52-53 και Lemos 2002, 33 κ.εξ., 46-48.
154
Βλ. Popham, Sackett & Themelis 1980, 300-302.
155
Βλ. Kearsley 1989, 136. Στην αρχή της σειράς τοποθετεί δύο αγγεία από το Λευκαντί (αρ. 116, ΡΤ2 1 και αρ. 117,
ΠΤ3 14). Σήμερα γνωρίζουμε ότι η αρχή της σειράς τοποθετείται παλιότερα, στη Μέση Πρωτογεωμετρική. Βλ.
Lemos 2002, 44 κ.εξ.
156
Βλ. Kearsley 1989, 128.
157
Ίσως και ένα τρίτο, που θα μπορούσε ωστόσο να είναι και υψίπους σκύφος.
158
Βλ. Popham, Sackett & Themelis 1980, 295, unclassifiable και pl. 129, P T6.
159
Catling & Lemos 1990, 14-19, ειδικότερα 18. Γενικά για το κύπελλο βλ. Desborough 1952, 98-101. Lemos 2002,
27-30 για τα μονόχρωμα και 30-33 για τη διακόσμηση ζικ-ζακ. Popham, Sackett & Themelis 1980, 293-297, εικ. 7.
160
Popham, Sackett & Themelis 1980, 308-311 και Lemos 2002, 63-65. Με υπο-μυκηναϊκή καταγωγή, στους πρώιμους
Πρωτογεωμετρικούς Χρόνους εμφανίστηκε, με σώμα ελλειπτικό και λαβές στον ώμο, στην Αθήνα, το Λευκαντί,
το Άργος, τη Χαλκίδα, τις Θήβες, τους Δελφούς, την Ελάτεια, τη Νέα Ιωνία, τη Θεοτόκου. Με ένα ίσως τυχαίο
κενό στο Λευκαντί κατά τη Μέση Πρωτογεωμετρική, εμφανίστηκε στη Χαλκίδα και τη Θεσσαλία (Nέα Ιωνία,
Καπακλί, Θεοτόκου) με παρόμοια χαρακτηριστικά και με πρώτη εμφάνιση των ομόκεντρων ημικυκλίων στον
ώμο. Στην Ύστερη Πρωτογεωμετρική επανεμφανίστηκε στο Λευκαντί και επίσης στην Αργολίδα, τη Χαλκίδα,
τη Σκύρο, την Παραλίμνη, την Ελάτεια, το Καλαπόδι, τον Σπερχειό, τη Μαρμάριανη, την Κω, το Ασαρλίκ. Οι
διαφοροποιήσεις στο σχήμα δεν φαίνεται να έχουν χρονολογική σημασία.
161
Δακορώνια 1990, 153-180, πίν. 58γ.
162
Συνήθως το σχήμα δεν έχει χρονολογική σημασία, βλ. π.χ. θολωτό τάφο στο Αργυροπούλι (Andriomenou
1986, 106).
163
Βερδελής 1958, 54, σημ.1.
164
Ανδρόνικος 1969, 178-180: «Ενώ εις τους χειροποίητους αμφορίσκους κυριαρχεί ο τύπος με τις οριζόντιες λαβές,
μεταξύ των γραπτών κυριαρχεί ο τύπος με τις κάθετες λαβές (5/6). Σώμα χαμηλό, πολύ πιεσμένης σφαίρας,
βραχύς και ευρύς λαιμός… Κλίνω να πιστεύω ότι απηχούν παραδόσεις μυκηναϊκών και πρωτογεωμετρικών
προτύπων που συγχωνεύτηκαν στην τοπική κεραμεική δημιουργία υπό την επήρεια της ισχυρής παράδοσης
της τοπικής κεραμεικής. Η ένταξή τους εντός των ορίων των λοιπών πρωτογεωμετρικών αγγείων πρέπει να
θεωρείται ασφαλής».
165
Papadopoulos 2005, Ι, 439-441.
166
Συνοπτικά βλ. Lemos 2002, 84-85.
167
Βλ. π.χ. Papadopoulos 2005, 470: "at least one of the handmade jugs found on Skyros may be a Toronean import or at least
Macedonian". Βλ και Lemos 2002, 91: "These types might have been of a different origin and might have arrived at Lefkandi
from Macedonia, Thessaly or both".
168
Heurtley 1926, 179 κ.εξ., πίν. XIV.
169
Βερδελής 1958, 62.
170
Heurtley 1939, 82, αρ. 174, 175, 211.
171
Heurtley & Hutchinson 1925, 1-66.
172
«Περί της διαδόσεως των μακεδονικών αγγείων προς νότον κατά την πρώτην Χαλκήν Περίοδον και της επιδράσεως
των νοτίων ρυθμών εις την Μακεδονίαν από της Μεσοελλαδικής Περιόδου», βλ. Heurtley 1926, 179 κ.εξ, πίν. XIV.
173
Wace & Thompson 1912, 210, εικ. 145 h.
149
150
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Βερδελής 1958, 64. Βλ. και Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 42-3, σημ. 1, 44. Τόμος Β, Κείμενα, 375.
Heurtley & Hutchinson 1925, 1-66, Pl. xi (a).
176
Heurtley & Skeat 1930, 43.
177
Coldstream 2003, 40, 88.
178
Συνοπτικά βλ. Papadopoulos 2005, 469, 506, σημ. 47.
179
Ανδρόνικος 1969, 194 κ.εξ. Papadopoulos 2005, Ι, 469 κ.εξ.
180
Όσον αφορά στο νεκροταφείο της Τορώνης, ο Κ. Παπαδόπουλος (Papadopoulos 2005, Ι, 469) σημειώνει
για τις εκεί οπισθότμητες πρόχους ότι οι παλαιότερες έχουν βάση αδιαμόρφωτη, σχετικά επίπεδη, σώμα
αποστρογγυλεμένο και σχεδόν σφαιρικό, χαμηλότερο λαιμό σε σχέση με το σώμα και την τάση να έχει
κλίση προς τα πίσω. Τα δύο ολόκληρα σωζόμενα αγγεία έχουν ύψος 0,176μ.-0,225μ. Οι νεότερες όλων έχουν
αναλογικά ψηλότερο σώμα, λεπτότερα τοιχώματα, βάση σαφέστερα επίπεδη και τάση για αμφικωνικό σώμα.
Οι ενδιάμεσες στην χρονολογία έχουν μικρότερο και "squatter" σώμα. Σε μερικές, η μέγιστη διάμετρος είναι
περίπου στο κέντρο του σώματος και σε άλλες ψηλά στο σώμα. Ο λαιμός είναι ψηλότερος και πιο κάθετος.
Εχουν συνήθως μέγεθος 0,140μ.-0,170μ. Για το αντίστοιχο νεκροταφείο τύμβων της Βεργίνας, ο Μ. Ανδρόνικος
(1969, 201) αναφέρει: «Δεν είμεθα εις θέσιν να διαπιστώσομεν ασφαλώς την μορφολογικήν εξέλιξιν της πρόχου
αλλά μας επιτρέπεται να θεωρήσωμεν νεωτέρας τας με εντόνως πεπλατυσμένην κοιλίαν και να είπωμεν ότι
προς αυτήν τείνει η εξέλιξις της πρόχου. Παραλλήλως όμως η λαβή καθίσταται γωνιώδης ενώ αρχικώς ήτο
καμπυλόσχημος. Τούτο ιδιαιτέρως σημαντικό, διότι ούσα συγγενική προς τη συνεστραμμένη λαβή θα ήτο λογικό
να θεωρηθεί αρχαιοτέρα και αναγομένη εις στοιχεία Λάουσιτς. Αν εν τούτοις αι παρατηρήσεις μας είναι ορθοί,
τούτο δεν δύναται να συμβαίνει. Πέρα όλων τούτων οφείλομεν να μη παραβλέπωμεν το γεγονός, ότι εις τοιαύτην
χειροποίητον κεραμεικήν δεν δυνάμεθα να είμεθα ασφαλείς εις παρατηρήσεις ως αι ανωτέρω και ότι πολλάκς η
μορφολογική διαφορά των αγγείων οφείλεται εις την διαφοράν της προσωπικής ικανότητας και επιμελείας του
κεραμέως».
181
Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, 181-184. Βλ. Βερδελής 1958, 79: «Θεσσαλικόν καθαρώς σχήμα, καθιερώθη έπειτα
ως κοινός τύπος αγγείου καθ΄όλην την Ν. Ελλάδα από των αρχών της γεωμετρικής περιόδου. Η παρουσία του κατά
τους πρωτογεωμετρικούς χρόνους εις τον μυχόν του Παγασητικού, ένθα ως φαίνεται έλαβε χώραν η μεταφορά
του εκ της χειροποιήτου εις την τροχήλατον κεραμεικήν, υποδηλοί το κέντρον εξ ου εγένετο η διάδοσίς του προς
Νότον». Βλ. και Lemos 2002, 93.
182
Βλ. Heurtley & Skeat 1930, 16-19, 44. Hanschmann 1981, Beilage 8, 9-13. 11, 13-15. 13, 9-10 Pefkakia III. Maran 1992,
Beilage 16: 6, 7, 11, 16. Κατά τον Ν. Βερδελή (1958, 63, 79): «η μεγαλυτέρα εξάπλωσις του σχήματος σημειούται εν
Θεσσαλία και κυρίως εις το βόρειον τμήμα αυτής μετά το τέλος του μυκηναϊκού πολιτισμού, οπότε εξακολουθεί
να παραμένει χειροποίητον, αβαφές ή με γραπτήν αμαυρόχρωμον διακόσμησιν. Μετά την διαμόρφωσιν του
πρωτογεωμετρικού ρυθμού ο τύπος μετεφέρθη άνευ ουσιώδους μεταβολής εις την τροχήλατον κεραμεικήν, υπό
την τελευταίαν δε ταύτην μορφήν απαντά εις τας περισσοτέρας θέσεις της Θεσσαλίας… Η παρουσία του κατά
τους πρωτογεωμετρικούς χρόνους εις τον μυχόν του Παγασητικού, ένθα ως φαίνεται έλαβε χώραν η μεταφορά
του εκ της χειροποιήτου εις την τροχήλατον κεραμεικήν, υποδηλοί το κέντρον εξ ου εγένετο η διάδοσίς του προς
Νότον.»
183
Heurtley 1939, 179, αρ. 229, 183, αρ. 258, 192-3, αρ. 324, 209, αρ. 389, 214, αρ. 407.
184
Heurtley & Skeat 1930, 44: «Οι ομάδες 4 (κύπελλα με κάθετη λαβή και παρόμοιο σώμα με τους κανθάρους), 5
(ακόσμητοι θεσσαλικοί κάνθαροι) και 6 (γραπτοί θεσσαλικοί κάνθαροι) μπορούν να εξεταστούν μαζί, αφού το
κύπελλο έχει ίδιο σώμα χωρίς τις υπερυψωμένες λαβές. Οι τελευταίες εμφανίζονται στην ΠΕΧ στη Μακεδονία
αλλά αποκτούν τη μεγαλύτερη διάδοση στην ΥΕΧ στη Θεσσαλία με Μινύεια επίδραση. Αποσπασματικά ίδια
"bowls" βρέθηκαν πρόσφατα στην κοιλάδα του Αλιάκμονα (Παλαιογράτσιανο, 1939) μαζί με οπισθότμητες πρόχους
με συνεστραμμένες λαβές, υποδεικνύοντας δάνεια από τις δύο πλευρές του Ολύμπου στις αρχές της Πρώιμης
Εποχής Σιδήρου. Έτσι, τα χειροποίητα αγγεία, ακόσμητα, γραπτά και εγχάρακτα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο
174
175
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(σύγχρονο με τα τροχήλατα αγγεία) στο οποίο τρία στοιχεία πρέπει να τονιστούν: Μία διαρκή παράδοση που
ανάγεται στην Πρώιμη Θεσσαλο-Μακεδονική Εποχή Χαλκού. Μία τοπική χαλαρή σύνδεση με την αμαυρόχρωμη
κεραμεική της Ύστερης Εποχής Χαλκού της Κεντρικής Μακεδονίας και της Χαλκιδικής, και μία στενή σχέση με
παρόμια τεχνοτροπία στην Δυτική Μακεδονία, που συνεχίζει και στην Πρώιμη Εποχή Σιδήρου».
185
Ανδρόνικος 1969, 211-213.
186
Βλ. Dietz 1991, 215, GA1, YE IA.
187
Βλ. Dietz 1991, 215, GA-2, YE Ia.
188
Papadopoulos 2005, Ι, 449.
189
Ανδρόνικος 1969, 202-204 και Κοτταρίδη 2002, 527-535, εικ. 2.
190
Ανδρόνικος 1969, 202, 204.
191
Π.χ. Παραδημή. Βλ. και Heurtley 1939, 104, 162 αρ. 157, 235, πίν. ΧΧΙΙ-ΧΧΙΙΙ.
192
Π.χ. Ιταλία. Βλ. Ανδρόνικος 1969.
193
Papadopoulos 2005, Ι, 474-475, 500. Hochstetter 1984, πίν. 1-10, 80-8, 211-2, 213-6, 240-1, 270-1. Robinson 1933,
24-25, αρ. Ρ26a-e, πίν. 21.
194
Αρβανίτου-Μεταλληνού 1998, Τόμος Γ, πίν.17. Περισσότερα για το νεκροταφείο των τύμβων αλλά και για τις
υπόλοιπες ανασκαφές στον Μακεδονικό Όλυμπο, βλ. στο http://www.kz-epka.gr.
195
Βλ. Fagerström 1988, 99. Τα αψιδωτά σπίτια επιβίωναν στην περιφέρεια του μυκηναϊκού κόσμου και έγιναν
κυρίαρχος τύπος των Σκοτεινών Χρόνων. Βλ. και Mazarakis-Ainian 1989, 269-288.
196
Συνήθως η είσοδος είναι στη στενή πλευρά. Βλ. Mazarakis-Ainian 1997, 88, 117 κ.εξ. Μέγιστο μήκος: 8,00μ.
εσωτερικά, 9,00μ. εξωτερικά. Μέγιστο πλάτος: 3,50μ.-3,70μ. εσωτερικά, 4,50μ.-4,70μ. εξωτερικά. Μέγιστο σωζόμενο
ύψος: 0,80μ., ελάχιστο: 0,30μ. Το πλάτος του τοίχου υπολογίζεται στις δύο αψίδες 0,40μ.-0,50μ. και 0,40μ. στα δύο
σκέλη. Προσανατολισμός Β-Ν, που προκαθορίζεται από την κλίση του εδάφους. Βλ. και για τα Νιχώρια (3), 128. Την
ίδια εποχή, στην Εύβοια και τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, περιοχές με τις οποίες έχει επαφές η περιοχή
του Μακεδονικού Όλυμπου, και στην Αττική, παρατηρείται ιδιαίτερη προτίμηση στο ελλειπτικό μονόχωρο σπίτι
και γίνονται αρκετές μετατροπές στη μορφή αυτή που έχει νεότερα ευρωπαϊκά παράλληλα από τα Βαλκάνια
μέχρι τη Σουηδία. Βλ. Mazarakis-Ainian 1997, 102, 113, Fagerström 1988, 100, 106 και Καραδέδος & Τσολάκης 1998,
166 κ.εξ., 189 κ.εξ.
197
Κυκλικός περίβολος από μικρομεσαίες πέτρες, δάπεδο από βότσαλο, διαμέτρου 0,80μ. η πρώτη και 0,55μ. η
δεύτερη. Μολονότι υπάρχει κάποια τάση να προσδίδεται ιερός χαρακτήρας, δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος
που να προκύπτει από τα ευρήματα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. (βλ. Fagerström 1988, 130).
198
Βλ. Fagerström 1988, 121-122.
199
{lacn»enta Ôrofo»: με φυλλώματα όπως το σάλωμα της Σαρακατσάνικης καλύβας. Βλ. π.χ. Όμηρος, Ιλιάς
24.448: {¢ll' Óte d¾ klis…hn Phlhϊ£dew ¢f…konto Øyhl»n, t¾n MurmidÒnej po…hsan ¥nakti doàr' ™l£thj
kšrsantej: ¢t¦r kaqÚperqen œreyan lacn»ent' Ôrofon leimwnÒqen ¢m»santej:}. Ησύχιος, Λεξικόν (λάμδα.456):
{lacn»enta: tetricwmšna, dasša, À tricèdh (S 415). À Ôrofon, tÕn k£lamon, ú ™stšgazon toÝj o‡kouj, Öj œcei
tin¦ dasÚthta. ”Orofoj g¦r k£lamoj: ¢pÕ d toà kal£mou kaˆ tÕ ™ršfein tÕ steg£zein e‡rhtai (W 451)}.
200
Για τις δοκοδόχους, βλ. Fagerström 1988, 7.
201
Συχνά για την εποχή. Βλ. Coldstream 1979, 308.
202
3,50μ.-3,70μ.
203
Ένας στύλος στήριξης στη μία αψίδα και σε αψιδωτό του Λευκαντιού. Βλ. Popham, Sackett & Themelis 1980, 14.
204
Η κεντρική ιδέα -ανώγειο και δίρριχτη στέγη-, δεδομένης της μεγάλης υγρασίας της Κρανιάς, θα ήταν
σίγουρα υγιεινότερη.
205
Ακόμη μία σε άλλο βοτσαλωτό δάπεδο του οποίου σωθηκαν ελάχιστα ίχνη, όχι μακριά από το ελλειπτικό
κτίριο. Πήλινες βάσεις στύλων και στην Ερέτρια. Βλ. Fagerström 1988, 55.
206
Με αγνύθες πυραμιδόσχημες ή από κομμάτια πίθων.
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Ασφυκτικά γεμάτες με αγγεία και άλλα ευρήματα πεσμένα στο δάπεδο φαίνεται να σχετίζονται με χώρους
αποθήκευσης, αν και κάποια παρόμοια έχουν ερμηνευθεί και ως ημιυπόγιεα σπίτια. Βλ. Τιβέριος 2001, 304.
208
Ανάμεσά τους μία υδρία και μία πρώιμη ωοκέλυφη κοτύλη, τρυπημένα με μεγάλη προσοχή και με το
τρυπανάκι, τελετουργικού (θα μπορούσε να υποθέσει κανείς) χαρακτήρα.
209
Όμηρος, Ιλιάς 8.184: {`Wj e„pën †ppoisin ™kškleto fènhsšn te: X£nqš te kaˆ sÝ PÒdarge kaˆ A‡qwn L£mpš
te d‹e nàn moi t¾n komid¾n ¢pot…neton, ¿n m£la poll¾n >Androm£ch qug£thr megal»toroj >Het…wnoj Øm‹n p¦r
protšroisi mel…frona purÕn œqhken onÒn t' ™gker£sasa pie‹n, Óte qumÕj ¢mègoi, À ™mo…, Ój pšr oƒ qalerÕj
pÒsij eÜcomai enai}. Βλ. Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.556.19, Gaius Plinius, Naturalis Historia 28.137:
«Aν κανείς το καλοσκεφτεί, δεν υπάρχει τομέας στην ανθρώπινη ζωή που να ξοδεύτηκε τόσος πολύς κόπος. Σαν
να μη μας είχε δώσει η φύση το υγιέστερο απ΄όλα τα ποτά, το νερό. Όλα τα ζώα το χρησιμοποιούν, ενώ εμείς και
τα ζώα μας ακόμη τα υποχρεώνουμε να πιούνε κρασί». Βλ. και Αριστοτέλης, Των περί τα Ζώα Ιστοριών 594α.9.
210
Όπως π.χ. και στην τράπεζα Αγχιάλου, βλ. Τιβέριος 1994, 212-13. Όχι ήρεμα, ούτε για λόγους μεγάλης
ξηρασίας όπως π.χ. αναφέρεται για την αρχαία Αγορά και αλλού. Βλ. π.χ. Camp 1981, 55-61.
211
Βλ. Coldstream 1968, 99.
212
Αν εξαιρεθεί μικρό ποσοστό των αποθηκευτικών και μαγειρικών αγγείων.
213
Με την τυπική γραμμική διακόσμηση, λιγότερες με πουλιά. Βλ. Coldstream 1968, 171, εικ. 55 και Benson 1989,
21, πίν. 6, αρ. 6.
214
Ελάχιστη κεραμική συντηρήθηκε, μολονότι συμπληρώνονται σχεδόν ολόκληρα αγγεία κάθε κατηγορίας,
που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν στον ίδιο βαθμό. Άφθονο και χαρακτηριστικό είναι το χαμηλό χείλος
που εισέχει εξωτερικά προς το εσωρικό του αγγείου ("Nicked rim" κατά τον Coldstream 1979, 247) μονοκόμματο
εσωτερικά, το χείλος δηλαδή της πρωτοκοτύλης, που υιοθετήθηκε από τη Ρόδο (βλ. Coldstream 1979, 247-249, εικ.
78b) και καθιερώθηκε στο Αιγαίο μαζί με το δέντρο της ζωής, πουλιά, τρίγωνα, ζικζακ, και άλλα διακοσμητικά
θέματα σε μετόπες (βλ. π.χ. Walter 1968, πίν. 22, 42, 44, 84, Dragendorff 1903, 30 Abb. 80, 180 Abb. 371). Υπάρχουν
και σκύφοι με χείλη (βλ. Popham, Sackett & Themelis 1980, 62 κ.εξ., πίν. 46-47) συνήθως με ταινίες και άλλοι,
αλλά και σκυφοειδείς κρατήρες, ένας μόνο του παλιότερου τύπου με κρεμάμενα ημικύκλια (βλ. Coldstream
1979, 38, εικ. 8α) κ.ά. Ένα είναι το ευβοϊκό κύπελλο με ραβδώσεις (βλ. Popham, Sackett & Themelis 1980, 66-67,
πίν. 51, Bérard 1970, πίν. 16). Υπάρχουν τα απλά μονόχρωμα (βλ. π.χ. Popham, Sackett & Themelis 1980, πίν.
102, Ανδρειομένου 1981, 211, 213, εικ. 56α., Cambitoglou et al. 1988, 198, πίν. 129), τα περισσότερα όμως είναι του
παλιότερου τύπου με κάθετα τοιχώματα, όπως στο ανατολικό Αιγαίο, ιδιαίτερα τη Σάμο. Σύμφωνα με τον J.
N. Coldstream, ο τύπος είναι σαμιακός, (βλ. Coldstream 1979, 290, πίν. 64δ, Eilmann 1933, 57-60, εικ. 4α-γ, Walter
& Vierneisel 1959, 24, πίν. 14). Βρέθηκαν επίσης λίγα φθαρμένα, αδιάγνωστα, πάντως υπαρκτά όστρακα από
τη Χίο (αναγνωρίσθηκαν μόνο εμπειρικά, από το λευκό επάλειμμα και τον πηλό, μακροσκοπικά). Δεν θα ήταν
λίγοι οι γεωμετρικοί κρατήρες, υπάρχει όμως το παράδειγμα ενός μονόχρωμου κρατήρα-δίνου με εγχάρακτες
κυματιστές γραμμές. Πρόκειται για ένα ωραίο αγγείο, χειροποίητο, ή σε αργό τροχό, που η διακόσμησή του
θυμίζει τα "black slip" του θεσσαλο-ευβοϊκού κύκλου, του «λέσβιου» ή «αιολικού» "bucchero" (βλ. π.χ. Popham,
Sackett & Themelis 1980, 346-347, Catling & Lemos 1990, 53 κ.εξ., πίν. 39, 73-74). Υπάρχουν και όστρακα γκρίζων
αγγείων με παρόμοια διακόσμηση που όμως δεν δίνουν σχήμα. Βρέθηκαν επίσης σφαιρικοί λήκυθοι-αρύβαλλοι
και πρόχοι, η μία με οπισθότμητο ίσως στόμιο και με ομόκεντρους κύκλους στην ανατολική παράδοση
(συροπαλαιστινιακά-κυπριακά πρότυπα) (βλ. Πιερίδου 1973, 58, 72, πίν. 9, 13, 35, Coldstream 1979, 251, εικ. 79α,
Popham, Sackett & Themelis 1980, 142, αρ. 8, πίν. 126, 261, Dragendorff 1903, 318 Abb. 515a.). Οινοχοΐσκες με ενιαίο
περίγραμμα, συχνό σχήμα στο ανατολικό Αιγαίο και κυρίως στη Σάμο (βλ. Walter & Vierneisel 1959, πίν. 16,
1-2, Coldstream 1968, 288-291, πίν. 64f), αλλά και αρκετές παραδοσιακές οπισθότμητες, υδρίες, πάρα πολλοί
αποθηκευτικοί αμφορείς διαφόρων τύπων, κ.ά. Από τους αμφορείς συχνότερος είναι ο τύπος με αυλακώσεις
στο λαιμό (βλ. Boardman 1967, 141, 503), χαρακτηριστικότερος ο SOS, σπάνιος ο πιθαμφορέας με ασημίζουσα
207
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διακόσμηση, που στις αναλογίες παρουσιάζει ομοιότητες με τους βοιωτικούς (βλ. π.χ. Dragendorff 1903, 199
Abb. 396, Τιβέριος 2001, 309, σημ. 44), και ο αμφορέας με ταινιωτή ανάγλυφη διακόσμηση στο λαιμό. Βρέθηκαν
αρκετά μικροευρήματα και μεγάλος αριθμός οστράκων με χαράγματα, το ένα παρόμοιο με χάραγμα στο
Λευκαντί (βλ. Popham, Sackett & Themelis 1980, 89, πίν. 69μ. και Papadopoulos 1994, 448, B2), αλλά και με
κυκλικές σφραγιδούλες, καθώς και με γράμματα (στην έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης,
και τον υπό έκδοση κατάλογο).
215
Και εξωτερικά του κάστρου, στην ανατολική και βόρεια πλευρά του λόφου, και στους λόφους βορειότερα.
216
Απροσδόκητοι ήταν οι σπόροι ροδιού, μεμονωμένοι ή κολλημένοι στη φλούδα, αλλά και του καρπουζιού.
Ροδιού βρέθηκαν στην Τίρυνθα και στη Νεκρόπολη της Σαμοθράκης του 4ου π.Χ αι. Σπόροι καρπουζιού, που
υπήρχαν ήδη στον τάφο του Τουταγχαμών, δεν γνωρίζω αν έχουν βρεθεί στην Ελλάδα.
217
Πιερία-Ημαθία, νότια του Αλιάκμονα, βλ. Ηρόδοτος, Ιστορίαι 7.127.1 κ.εξ.
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Κεφάλαιο Δ.
Τα Ιστορικά και Νεότερα Χρόνια

103

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Δ1. Από την Αρχαϊκή Εποχή ως την Ύστερη Αρχαιότητα
{Xšrxhj d Ðršwn ™k tÁj Qšrmhj Ôrea t¦ Qessalik£, tÒn te ”Olumpon kaˆ t¾n ”Ossan, meg£qeϊ te
Øperm»kea ™Ònta, di¦ mšsou te aÙtîn aÙlîna steinÕn punqanÒmenoj enai, di' oá ∙šei Ð PhneiÒj,
¢koÚwn te taÚtV enai ÐdÕn ™j Qessal…hn fšrousan, ™peqÚmhse plèsaj qe»sasqai t¾n ™kbol¾n toà
Phneioà, Óti t¾n ¥nw ÐdÕn œmelle ™l©n di¦ MakedÒnwn tîn katÚperqe o„khmšnwn ™j PerraiboÝj
par¦ GÒnnon pÒlin: taÚtV g¦r ¢sfalšstaton ™punq£neto enai. <Wj d ™peqÚmhse, kaˆ ™po…ee taàta.}
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 7.128.1
{`O mn d¾ perˆ Pier…hn dištribe ¹mšraj sucn£j: tÕ g¦r d¾ Ôroj tÕ MakedonikÕn œkeire tÁj
stratiÁj trithmor…j, †na taÚtV diex…V ¤pasa ¹ strati¾ ™j PerraiboÚj.}
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 7.131.1
{'ApikÒmenoi d ™pˆ toÚtouj tîn Qessalîn oƒ ¥ggeloi œlegon: {”Andrej “Ellhnej, de‹ ful£ssesqai
t¾n ™sbol¾n t¾n 'Olumpik»n, †na Qessal…h te kaˆ ¹ sÚmpasa `Ell¦j ™n skšpV toà polšmou.}
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 7.172.7

Στα τέλη 6ου με αρχές 5ου αι. π.Χ. οι ελληνόφωνοι κάτοικοι της Μ. Ασίας και της Β. Ελλάδας κατελήφθησαν και αυτοί από τα στρατεύματα της Περσικής Αυτοκρατορίας. Οι εκπρόσωποι του Δαρείου
πήραν από τον βασιλιά Αμύντα «γη και ύδωρ», σύμβολα υποταγής στην Ανατολή, που έκανε τότε την
πρώτη σοβαρή της προσπάθεια των ιστορικών χρόνων να επεκταθεί στην Ευρώπη. Η νότια Ελλάδα
έστειλε φρουρά στα Τέμπη και ο Ξέρξης εμφανίσθηκε με καράβι στα νότια όρια της Πιερίας, προκειμένου να δει την εκβολή του Πηνειού και το όρος των θεών, που τα μελετούσε από τη Θέρμη.
Η εισβολή θέτει μερικούς πρώιμους τοπογραφικούς προσδιορισμούς για την περιοχή του Ολύμπου:
ο Ξέρξης έμεινε στην Πιερία αρκετές ημέρες, προκειμένου να προωθήσει τα πεζά του στρατεύματα
προς την Περραιβία. Δεν επέλεξε την «Ολυμπική εισβολή» των Τεμπών που οδηγούσε από την Κάτω
Μακεδονία στη θεσσαλική πεδιάδα, επειδή η «εισβολή» φυλασσόταν, και μάλιστα εύκολα. Αποφάσισε
να ακολουθήσει έναν ιδιαιτέρως δύσβατο ορεινό δρόμο, την «άνω οδόν» προς την Περραιβία και την
περιοχή των Γόννων, παρόλη την εκχέρσωση που έπρεπε να πραγματοποιήσει με το 1/3 της στρατιάς
του. Στην «άνω» αυτή «οδό» βρίσκονταν «κατύπερθεν οικήμενοι Μακεδόνες». Η «άνω οδός» και οι «κατύπερθεν οικήμενοι Μακεδόνες» ήταν στον ορεινό όγκο που χώριζε τους στρατοπεδευμένους στην Πιερία
Πέρσες από τον προορισμό τους στους Γόννους της Περραιβίας. Τον ορεινό αυτόν όγκο ο Ηρόδοτος τον
αποκαλεί «μακεδονικόν όρος» και είναι σαφές από την τοπογραφία της περιοχής και τον προορισμό
του Ξέρξη ότι ανήκει στον Όλυμπο. Αντίστροφη στρατηγική πορεία ακολούθησαν μερικούς αιώνες
αργότερα και οι Ρωμαίοι.
Τα δύο περάσματα της Πέτρας, δηλαδή τα Στενά δυτικά και η διάβαση προς τον Κοκκινοπλό ανατολικότερα, ανάμεσα στις κορυφές και τα όρη Καρδαράς - Βουλγάρα του Άνω Ολύμπου, είναι τα σημαντικότερα προς την Περραιβία για όσους «διατρίβουν» στη βόρεια Πιερία. Ένα από τα δύο θα μπορούσε
να είναι η «άνω οδός», που διέσχιζε το «μακεδονικόν όρος» «δια των Μακεδόνων των κατύπερθεν οικημένων». Θα μπορούσε, όμως, να υποστηριχθεί το ίδιο και για τις αμεσότερες προς τους Γόννους διαβάσεις του Ηρακλείου και των Λειβήθρων διά της Ασκουρίδος λίμνης. Μία από αυτές χρησιμοποίησαν
εξάλλου και οι Ρωμαίοι αργότερα «κατρακυλώντας», όπως αναφέρει ο Τίτος Λίβιος, προς την Πιερία.1
Αυτές θα ήταν οι επιλογές για όσους «διατρίβουν» στη νότια Πιερία και, ίσως, δικαιολογεί ως «στρατηγικότερη» την εκεί «διατριβή» του Ξέρξη, πριν μεταφέρει τον στρατό του στην Πιερία.
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Το 432 π.Χ. ο Περδίκκας, σύμμαχος ως τότε των Αθηναίων, συντάχθηκε με τους εχθρούς της Αθήνας

και προέτρεψε σε αποστασία τη Χαλκιδική. Το 430-429 π.Χ. οι Αθηναίοι κατέλαβαν το Ηράκλειο. Το
424 π.Χ. ο Λακεδαιμόνιος Βρασίδας, στην εκστρατεία της Χαλκιδικής, παρέκαμψε το Ηράκλειο και
έφτασε στο Δίον από την Πέτρα. Στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. ο Αρχέλαος (413-399 π.Χ.) μετέφερε την
πρωτεύουσα από τις γειτονικές Αιγές στην Πέλλα και καθιέρωσε στο Δίον τα «Ολύμπια» προς τιμήν
του Δία και των Μουσών, μία παμμακεδονική γιορτή με αγώνες εννέα ημερών για κάθε μία από
τις Μούσες. Το 348 π.Χ., μετά την άλωση της Ολύνθου, ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος πανηγύρισαν
τα επινίκια στο Δίον και το 335 π.Χ. ο Αλέξανδρος πανηγύρισε πάλι εκεί, αφού κατέσκαψε τη Θήβα.
Στο Δίον πήρε το μήνυμα ότι το άγαλμα του Ορφέα στα Λείβηθρα είχε «ιδρώσει», έναν οιωνό που
ερμηνεύθηκε και επαληθεύτηκε αργότερα: θα δυσκολευόταν πολύ στο μέλλον η Τέχνη να συνθέσει
ύμνους για μία τόσο σπουδαία εκστρατεία. Μετά τον Γρανικό, αφιέρωσε στο Δίον το χάλκινο σύνταγμα του Λυσίππου με είκοσι πέντε πεσόντες ιππείς. Στην περιοχή, τα ορεινά πατήματα του Αλέξανδρου προς τη Θεσσαλία έγιναν αξιοθέατα:
{'Alšxandroj Qessalîn t¦ Tšmph fulassÒntwn tÁj ”Osshj t¦j Ñrq…ouj pštraj ØporÚxaj kaˆ
prospl£saj baqm…daj mikr¦j, di¦ toÚtwn aÙtÒj te kaˆ oƒ MakedÒnej ¢krobatoàntej ¢nšbhsan
™pˆ t¦j koruf¦j kaˆ t¾n ”Ossan Øperb£ntej Qessal…an ecn: Qessaloˆ d t¦ sten¦ tîn Tempîn
™fÚlasson. œti nàn to‹j diodeÚousi t¦ Tšmph p£restin Ðr©n t¦j pštraj tÁj ”Osshj klimakhdÕn
òkodomhmšnaj: kaloàsin aÙt¦j t¾n 'Alex£ndrou kl…maka.}
Πολύαινος, Στρατηγικά 4.3.23
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Όμως, οι συγκυρίες μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου, τη δολοφονία των γιων του και το τέλος της
δυναστείας δεν θα ήταν πλέον ευνοϊκές για τη Μακεδονία. Στο προσκήνιο της ιστορίας επρόκειτο
σύντομα να εμφανιστεί ένας νέος πρωταγωνιστής των εξελίξεων, η Ρώμη. Με αφορμή τους ενδημικούς στην Ελλάδα εσωτερικούς ανταγωνισμούς και πολέμους, η Ρώμη επρόκειτο σύντομα -και για
πολλούς αιώνες- να εγκατασταθεί στη Μακεδονία, και όχι μόνο.
Το 280-279 π.Χ. η περιοχή υπέφερε βέβαια από τις επιδρομές των Γαλατών, αλλά επανήλθε. Το 239
π.Χ. ο Δημήτριος Β’ (239-229 π.Χ.) ίδρυσε στο νοτιότατο άκρο της Πιερίας την Φίλα (7,5χλμ. από το
Ηράκλειο), σήμερα στο νομό Λαρίσης. Της έδωσε το όνομα της μητέρας του Αντιγόνου Γονατά, Φίλας. Στη διάρκεια των Αιτωλικών πολέμων, το 219 π.Χ., και ενώ ο βασιλιάς απουσίαζε, επέδραμαν οι
Αιτωλοί του Σκόπα. Η περιοχή, και κυρίως το Δίον με τους θησαυρούς των ιερών του, κατασκάφηκε
για να το εκδικηθούν δύο χρόνια αργότερα οι Μακεδόνες με ανάλογη βαρβαρότητα, στο ιερό του
Θέρμου. Το 211-205 π.Χ. η Αιτωλία συμμάχησε με τη Ρώμη και το 197 π.Χ. έγινε η πρώτη σύγκρουση
και ήττα των Μακεδόνων στις Κυνός Κεφαλές, στα Φάρσαλα. Ύστερα από πολλά χρόνια κυριαρχίας, ο βασιλιάς της Μακεδονίας αναγκάσθηκε να περιοριστεί βόρεια των Τεμπών. Το 183 π.Χ. Θεσσαλοί-Περραιβοί κατέλαβαν την Πέτρα και ο Φίλιππος ανακατέλαβε το πέρασμα μέχρι το Πύθιο.
Πεθαίνοντας όμως το 179 π.Χ., άφησε στο γιο του Περσέα την πιο βαριά κληρονομιά στην ιστορία
του Μακεδονικού Βασιλείου. Περίπου τρεις αιώνες μετά τον Ξέρξη, οι «άνω» οδοί θα καθόριζαν την
τύχη της Μακεδονίας και της Ελλάδας γενικότερα, για τους επόμενους πολλούς αιώνες της ιστορίας.
Το 171 π.Χ. οι Ρωμαίοι εξασφάλισαν τα νώτα τους, κινήθηκαν προς τα Τέμπη και συνέχισαν να τροφοδοτούνται από τη Θεσσαλία. Ο Περσέας ξεχειμώνιασε στη Φίλα, απέκλεισε τα περάσματα, τοποθέτησε στρατεύματα στη Φίλα και επέστρεψε βόρεια. Επί δύο χρόνια, ο Όλυμπος ήταν απαγορευτικός
για τους Ρωμαίους. Το 169 π.Χ. ο Κόιντος Μάρκιος Φίλιππος πέρασε δυτικά του όρους και στρατοπέδευσε μεταξύ Αζώρου και Δολίχης. Στη συνέχεια, και όπως παλιότερα ο Ξέρξης, χρησιμοποίησε
τα ορεινά περάσματα και ανηφόρησε στον Κάτω Όλυμπο και τη θεσσαλική Ασκουρίδα λίμνη. Σε
επιφυλακή από την άλλη πλευρά, ο Περσέας στρατοπέδευε στο Δίον, ελέγχοντας την παραλία μέχρι
τη Φίλα. Ωστόσο, από δύσβατο πέρασμα της Καλλιπεύκης στον Κάτω Όλυμπο, που προφανώς δεν
φρόντισε να προστατεύσει επαρκώς, οι Ρωμαίοι κατέβηκαν στην Πιερία και στρατοπέδευσαν μεταξύ
Λειβήθρων (με τα οποία ίσως δεν ασχολήθηκαν) και Ηρακλείου. Η διαδρομή ήταν επώδυνη και κράτησε εννέα μέρες.
Ο Περσέας, φοβούμενος προφανώς και τα νώτα του από την Πέτρα, εγκατέλειψε το Δίον, εγκαταστάθηκε στην Πύδνα και οι Ρωμαίοι με τον Κόιντο Μάρκιο Φίλιππο μπήκαν στο Δίον. Βλέποντας τον
δρόμο ελεύθερο και ύστερα από μία μέρα δρόμο, έφτασαν στον κατηφορικό ποταμό Μίτυν και την
επόμενη μέρα κατέλαβαν τις Αγασσές. Ύστερα από άλλη μία μέρα δρόμο, έφτασαν στον ποταμό
Άσκορδον. Οπισθοχώρησαν όμως στο Δίον και από εκεί στη Φίλα, που παραδόθηκε. Αντίθετα, έμειναν πιστές στον Περσέα οι Αγασσαί και το Ηράκλειο. Ο ύπατος αποσύρθηκε στη Φίλα όπου υπήρχαν
εφόδια, ενώ ο Περσέας επέστρεψε στο Δίον και στρατοπέδευσε στον Eλπειόν, νότια του Δίου. Στη
συνέχεια, ο Μάρκος Φίλιππος έστειλε τον Ποπίλιο στο Ηράκλειο με δύο χιλιάδες οπλοφόρους, που
μαζί με τον στόλο πολιόρκησαν την πόλη. Η βοήθεια που περίμενε το Ηράκλειο ποτέ δεν έφτασε,
το κάστρο έπεσε με τη μέθοδο της πολιορκητικής χελώνας και μετατράπηκε σε βάση του ρωμαϊκού
στρατού και στόλου.
Το 168 π.Χ., ύστερα από τέσσερα χρόνια προσπαθειών, ανέλαβε τον πόλεμο ο παλαίμαχος Αιμίλιος
Παύλος. Μετακίνησε τα στρατεύματα στη νότια όχθη του Ελπειού και άνοιξε πηγάδια στους πρόποδες για την υδροδότηση του στρατεύματος. Στη συνέχεια, παραπλάνησε τον Περσέα πηγαίνοντας
στο Ηράκλειο και εισέβαλε με άλλο τμήμα από τα Στενά της Πέτρας. Η φρουρά εγκατέλειψε τα
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Στενά και ο Περσέας, περικυκλωμένος στο Δίον, υποχώρησε προς την Πύδνα, νότια της οποίας συνετρίβη από τις ρωμαϊκές λεγεώνες. Τα πολύτιμα αναθήματα του Δίου στόλισαν τον θρίαμβο του
Αιμίλιου Παύλου στη Ρώμη…
«Ελεύθερη», αλλά υπό κηδεμονία και φόρου υποτελής, η Μακεδονία χωρίστηκε από τους Ρωμαίους
σε τέσσερις μερίδες. Μόλις είκοσι χρόνια αργότερα, μετά από την αποτυχημένη επανάσταση του
Ανδρίσκου το 149 π.Χ. και μία δεύτερη μάχη στην Πύδνα το 148 π.Χ., η Μακεδονία έγινε η πρώτη ρωμαϊκή επαρχία της Ανατολής. Έδρα του ρωμαίου διοικητή έγινε η Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα μίας
περιοχής με το όνομα «Μακεδονία» που συμπεριέλαβε εκτάσεις εκτός των ιστορικών και γεωγραφικών της συνόρων, διά των οποίων και διευρύνθηκε έκτοτε το όνομά της. Το 146 π.Χ., με την ήττα της
Αχαϊκής Συμπολιτείας στην Κόρινθο, η νότια Ελλάδα έγινε και αυτή ρωμαϊκή επαρχία με το όνομα
Αχαΐα. Στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. σεισμός και άλλα φυσικά φαινόμενα στην περιοχή κατέστρεψαν
τα Λείβηθρα, που έκτοτε εγκαταλείφθηκαν.
Με την ενθρόνιση του Αυγούστου ως πρώτου αυτοκράτορα άρχισε μία περίοδος διόμισυ περίπου
αιώνων ανάπτυξης. Οι μακεδονικές πόλεις του Ολύμπου παρήκμασαν, εκτός του Δίου που έγινε ρωμαϊκή αποικία και ανοικοδομήθηκε. Στους Αυτοκρατορικούς Χρόνους, κατασκευάστηκε σειρά ασβεστοκάμινων στην Κρανιά του Ηρακλείου, ίσως για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες ανάγκες αυτής
της ανοικοδόμησης.

α.

β.

γ.

Δίον: α) η Αφροδίτη Υπολυμπιδία, από το ιερό της Ίσιδος και ο Ποδαλείριος, γιος του Ασκληπιού, από τις θέρμες. β) Το μνημείο των ασπίδων στον κεντρικό δρόμο. γ) Πορτραίτο του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αλέξανδρου
Σεβήρου (3ος αι. μ.Χ.), από τα Ρυάκια της Πιερίας, στο Μουσείο του Δίου.

Ο Χριστιανισμός είναι πιθανόν ότι εγκαταστάθηκε στην Πιερία πολύ νωρίς. Tο 51 μ.Χ. ο Aπόστολος
Παύλος δίδαξε στη Βέροια και αναχώρησε από τη θάλασσα, ίσως από τη Μεθώνη ή την Πύδνα. Tο
γεγονός, εξάλλου, ότι τον 3ο αι. μ.Χ. θανατώθηκε ο Άγιος Αλέξανδρος της Πύδνας (επί Μαξιμιανού),
υποδεικνύει την ύπαρξη πρώιμης χριστιανικής κοινότητας στην περιοχή. Επιπλέον απόδειξη είναι
το γεγονός ότι το Δίον έγινε πολύ πρώιμα έδρα επισκοπής: τουλάχιστον από το 343 μ.Χ., τρεις μόνο
δεκαετίες μετά το Διάταγμα της Ανεξιθρησκίας στην πρώτη χριστιανική αυτοκρατορία της ιστορίας.
Η επισκοπική βασιλική του Δίου επανοικοδομήθηκε τον 5ο αι. και την ίδια περίπου εποχή κτίσθηκε
η παλαιοχριστιανική βασιλική στην Κάτω Μηλιά. Μέσα 5ου-μέσα 6ου αι. φαίνεται να χρονολογείται η παλαιοχριστιανική οχύρωση του κάστρου του Πλαταμώνα, ενώ ναοί και παλαιοχριστιανικοί
τάφοι εντοπίστηκαν-καταστράφηκαν και στην Τοπόλιανη. Τους πρώτους αυτούς αιώνες της χριστιανικής αυτοκρατορίας, η περιοχή θα υπέφερε από φυσικές καταστροφές,2 επιδημίες και επιδρομές
βαρβάρων (Γότθων του Αλάριχου, του Θευδέριχου κ.ά.). Οπωσδήποτε, το Δίον έπαυσε να κατοικείται
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αργότερα. Κυριότερες θέσεις στο μέλλον επρόκειτο να γίνουν τα κάστρα που εισάγουν στη Μακεδονία διά των δύο κύριων διαβάσεων από τη Θεσσαλία: ο Πλαταμών στη θέση του Ηρακλείου, επισκοπή
Λυκοστομίου (Τεμπών) και Πλαταμώνος, και η Πέτρα στην είσοδο των ομώνυμων Στενών, επισκοπή
που ίσως να αντικατέστησε εκείνη του Δίου.

Δίον
Το μακεδονικό Δίον, απόλυτα ταυτισμένο με τον αρχαιολογικό χώρο στις κτηματικές περιοχές Δίου

(Μαλαθριάς) και Καρίτσας, έχει ομηρικό όνομα3 που τονίζει τον ιερό του χαρακτήρα. Μολονότι δεν
έχει ακόμη αποδειχθεί, η ιερή θέση πρέπει να υπήρξε πανάρχαια, αφού διαχρονικά σημαδεύεται
από τους κεραυνούς του Δία και τις χιλιάδες πηγών του Βαφύρα. Οπωσδήποτε, στα ιστορικά χρόνια
κάτοικοι της παραολύμπιας χώρας φαίνεται ότι άρχισαν να εγκαθίστανται δίπλα στο ιερό, όπου ο
Αρχέλαος καθιέρωσε αργότερα τα «εν Δίω Ολύμπια». Το όνομα μαρτυρείται πρώτη φορά από τον
Θουκυδίδη (Ιστορίαι 4.78.5.4), καθώς εξιστορεί την πορεία του Βρασίδα το 424 π.Χ.:
{kaˆ taÚtV mn tÍ ¹mšrv, Î ™k tÁj Melite…aj ¢fèrmhsen, ™j F£rsalÒn te ™tšlese kaˆ ™stratopedeÚsato
™pˆ tù 'Apidanù potamù, ™ke‹qen d ™j F£kion, kaˆ ™x aÙtoà ™j Perraib…an. ¢pÕ d toÚtou ½dh oƒ mn
tîn Qessalîn ¢gwgoˆ p£lin ¢pÁlqon, oƒ d Perraiboˆ aÙtÒn, Øp»kooi Ôntej Qessalîn, katšsthsan
™j D‹on tÁj Perd…kkou ¢rcÁj, Ö ØpÕ tù 'OlÚmpJ Makedon…aj prÕj QessaloÝj pÒlisma ke‹tai.}

Μετά τις μεγάλες νίκες στην Όλυνθο (348 π.Χ.) και τη Χαιρώνεια (338 π.Χ.), ο Φίλιππος γιόρτασε τα
επινίκια στο Δίον. Το 335 π.Χ., και αφού είχε κατασκάψει τη Θήβα, ο Αλέξανδρος έστησε εδώ {skhn¾n
˜katont£klinon, ™pˆ t¾n eÙwc…an}, όπου ήλθε μήνυμα ότι το άγαλμα του Ορφέα στα Λείβηθρα είχε
ιδρώσει, οιωνός, του οποίου η τότε δοθείσα ερμηνεία επαληθεύτηκε αργότερα. Μετά τον Γρανικό,
αφιέρωσε στο ιερό του Διός χάλκινο σύνταγμα του Λυσίππου με είκοσι πέντε πεσόντες ιππείς. Ήταν,
εξάλλου, ένας από τους τόπους που με τη διαθήκη του παρήγγειλε να αναγερθεί μέγας ναός του
Διός, αξίας 1500 ταλάντων. Επί Φιλίππου Ε’, πυρπολήθηκε από τους Αιτωλούς του Σκόπα και λεηλατήθηκε βάρβαρα:
{Epeˆ d' érmhse prÕj t¾n strate…an, ¥lla t' ™dÒkei shme‹a par¦ toà daimon…ou genšsqai, kaˆ tÕ perˆ
Le…bhqra toà >Orfšwj xÒanon (Ãn d kupar…ttinon) ƒdrîta polÝn ØpÕ t¦j ¹mšraj ™ke…naj ¢fÁke.
foboumšnwn d p£ntwn tÕ shme‹on, >Ar…standroj ™kšleue qarre‹n, æj ¢oid…mouj kaˆ peribo»touj
katergasÒmenon pr£xeij, a‰ polÝn ƒdrîta kaˆ pÒnon Ømnoàsi poihta‹j kaˆ mousiko‹j paršxousi.}
Πλούταρχος, Αλέξανδρος 14.8.1
{Ãn d tîn Øpomnhm£twn t¦ mšgista kaˆ mn»mhj ¥xia t£de, cil…aj mn naàj makr¦j me…zouj tri»rwn
nauphg»sasqai kat¦ t¾n Foin…khn kaˆ Sur…an kaˆ Kilik…an kaˆ KÚpron prÕj t¾n strate…an t¾n ™pˆ
Karchdon…ouj kaˆ toÝj ¥llouj toÝj par¦ q£lattan katoikoàntaj tÁj te LibÚhj kaˆ >Ibhr…aj kaˆ
tÁj ÐmÒrou cèraj paraqalatt…ou mšcri Sikel…aj, ÐdopoiÁsai d t¾n paraqal£ttion tÁj LibÚhj
mšcri sthlîn <Hrakle…wn, ¢koloÚqwj d tù thlikoÚtJ stÒlJ limšnaj kaˆ neèria kataskeu£sai
kat¦ toÝj ™pika…rouj tîn tÒpwn, naoÚj te kataskeu£sai polutele‹j ›x, ¢pÕ tal£ntwn cil…wn
kaˆ pentakos…wn ›kaston, prÕj d toÚtoij pÒlewn sunoikismoÝj kaˆ swm£twn metagwg¦j ™k tÁj
As…aj e„j t¾n EÙrèphn kaˆ kat¦ toÙnant…on ™k tÁj EÙrèphj e„j t¾n >As…an, Ópwj t¦j meg…staj ºpe…rouj
ta‹j ™pigam…aij kaˆ ta‹j o„keièsesin e„j koin¾n ÐmÒnoian kaˆ suggenik¾n fil…an katast»sV. toÝj
d proeirhmšnouj naoÝj œdei kataskeuasqÁnai ™n D»lJ kaˆ Delfo‹j kaˆ DwdènV, kat¦ d t¾n
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Makedon…an ™n D…J mn toà DiÒj, ™n >AmfipÒlei d tÁj TauropÒlou, ™n KÚrnJ d tÁj >Aqhn©j: Ðmo…wj
d kaˆ ™n >Il…J taÚthj tÁj qe©j kataskeuasqÁnai naÕn Øperbol¾n ˜tšrJ m¾ katale…ponta. toà d
patrÕj Fil…ppou t£fon puram…di parapl»sion mi´ tÍ meg…stV kat¦ t¾n A‡gupton.}
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 18.4.3.4
{F…lippoj mn oân peisqeˆj 'Hpeirètaij kaˆ katastratopedeÚsaj perˆ tÕn ”Ambrakon, ™g…neto
perˆ t¾n paraskeu¾n tîn prÕj t¾n poliork…an. SkÒpaj d kat¦ tÕn kairÕn toàton ¢nalabën toÝj
A„twloÝj pandhme…, kaˆ poihs£menoj t¾n pore…an di¦ Qettal…aj, ™nšbalen e„j Makedon…an, kaˆ tÒn
te s‹ton ™piporeuÒmenoj tÕn kat¦ t¾n Pier…an œfqeire kaˆ le…aj peribalÒmenoj plÁqoj ™panÁge,
poioÚmenoj t¾n pore…an æj ™pˆ tÕ D‹on. ™klipÒntwn d tîn katoikoÚntwn tÕn tÒpon, e„selqën t¦
te…ch katšskaye kaˆ t¦j o„k…aj kaˆ tÕ gumn£sion, prÕj d toÚtoij ™nšprhse t¦j sto¦j t¦j perˆ
tÕ tšmenoj kaˆ t¦ loip¦ dišfqeire tîn ¢naqhm£twn, Ósa prÕj kÒsmon À cre…an ØpÁrce to‹j e„j t¦j
panhgÚreij sumporeuomšnoij: ¢nštreye d kaˆ t¦j e„kÒnaj tîn basilšwn ¡p£saj.}
Πολύβιος, Ιστορίαι 4.61.8.1

Ανασυγκροτήθηκε, αλλά έναν περίπου αιώνα αργότερα, λεηλατήθηκε και πάλι από τους Ρωμαίους.
Έγινε από τον Αύγουστο ρωμαϊκή αποικία το 32-31 π.Χ., η "Colonia Julia Augusta Diensis", με δικό
της νόμισμα, αυτοδιοίκηση και μεγάλη ανάπτυξη. Ο ελληνικός χαρακτήρας διατηρήθηκε, όπως
βεβαιώνουν το πλήθος των ελληνικών επιγραφών και τα ελληνόγραφα λατινικά της ονόματα.
Έγινε έδρα χριστιανικής επισκοπής μέσα στον 4ο αι., αναφέρεται μάλιστα το όνομα του επισκόπου
της στη σύνοδο της Σαρδικής, το 343 μ.Χ., "Palladius a Macedonia de Diu". Την Παλαιοχριστιανική
Εποχή συρρικνώθηκε στο νοτιοδυτικό τμήμα με εσωτερικό τείχος, κτίστηκε η επισκοπική βασιλική
που καταστράφηκε και επανοικοδομήθηκε τον 5o αι. με επισκοπείο, καθώς και μία κοιμητηριακή
βασιλική που μετά τους σεισμούς εξυπηρέτησε και λατρευτικές ανάγκες. Τον ίδιο αιώνα, αναφέρεται
δεύτερος επίσκοπος, ο Στέφανος, στη Σύνοδο της Εφέσου (431 μ.Χ.).
Μετά από βαρβαρικές επιδρομές των Γότθων και φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα)
εγκαταλείφθηκε και είναι πιθανόν οι κάτοικοι να επέστρεψαν στους πρόποδες. Τον 8ο αι.
αναφέρεται επίσκοπος Δίου, πρώτος μετά τον επίσκοπο Λάρισας, πιθανόν με άλλη έδρα, ίσως την
Πέτρα. Τελευταία φορά αναφέρεται τον 10o αι., από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο. Τον 18o αι.
φαίνεται ότι οικοδομήθηκε ο ναός του Αγίου Δημητρίου, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο. Η κτητορική
επιγραφή των τοιχογραφιών αναφέρει τον επίσκοπο Πλαταμώνος Νεόφυτο (1740). Στις αρχές του
19ου αι. (1806) επισκέφθηκε τον χώρο ο W. Leake, που τον ταύτισε, και λίγες δεκαετίες αργότερα, τον
επισκέφτηκε ο L. Heuzey (1855).

α.

β.

Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου: α) Η νότια αυλή και το πρώτο Μουσείο,
ενσωματωμένο στο σημερινό. β) Η νότια αυλή σήμερα.
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Το Δίον είναι ο πληρέστερα ανασκαμμένος χώρος της περιοχής του Ολύμπου και μία από τις μεγα-

λύτερες ανασκαφές των νεότερων χρόνων στην Ελλάδα. Οι έρευνες άρχισαν το 1928 από τον καθηγητή Γ. Σωτηριάδη, χάρη στον οποίο απαλλοτριώθηκε-διασώθηκε ο αρχαιολογικός χώρος και έγινε
το πρώτο μικρό μουσείο, όπου μεταφέρθηκαν τα τότε ευρήματα. Οι ανασκαφές σταμάτησαν το 1931
και ξανάρχισαν τη δεκαετία του 1970, αρχικά από τον καθηγητή Γ. Μπακαλάκη και στη συνέχεια
από τον καθηγητή Δ. Παντερμαλή, χάρη στον οποίο, την ομάδα του ΑΠΘ, τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και πολλών ακόμη φυσικών προσώπων και φορέων, η ανασκαφή και ανάδειξη του
αρχαιολογικού χώρου πήραν εντυπωσιακές διαστάσεις.4 Πλούσια ευρήματα ήρθαν στο φως, μεταξύ
τους και βασιλικές επιγραφές παμμακεδονικού, εθνικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Μικρό ποσοστό ανήκει στους Κλασικούς και Ελληνιστικούς Χρόνους, αφού η «ρωμαϊκή» φάση με τα σημαντικά
της ερείπια καλύπτει τις παλιότερες. Το μέγεθος της ανασκαφής και το πλήθος των ευρημάτων δημιούργησε, το 1983, την ανάγκη επέκτασης του μικρού Μουσείου. Στο υπόγειο λειτουργεί σήμερα
εκπαιδευτική έκθεση και στον όροφο εκτίθενται ευρήματα από την κορυφή Άγιος Αντώνιος (2.817μ.),
καθώς και λίγα από τα ευρήματα της υπόλοιπης Πιερίας. Το 2008 εγκαινιάστηκε δίπλα του η Αρχαιοθήκη, μία επισκέψιμη αποθήκη πρόσφατων ευρημάτων.
Ο αρχαιολογικός χώρος, που στην αρχαιότητα απείχε ± 1,5χλμ. από τη θάλασσα, έχει έκταση ± 1500
στρεμμάτων και αποτελείται από την εντός τειχών πόλη στο βόρειο τμήμα και από την περιοχή
των εκτός τειχών ιερών, αμέσως νοτιότερα. Σημαντικότερο των ιερών ήταν του Ολυμπίου Διός με
βασιλικά αναθήματα, μεταξύ των οποίων και οι χάλκινοι ιππείς του Λυσίππου. Λεηλατήθηκε βάρβαρα από τους Αιτωλούς και τους Ρωμαίους. Το τέμενος, που πρόσφατα άρχισε να ερευνάται, περιβάλλεται από περίβολο και σημαντικότερο ανασκαμμένο μνημείο του είναι ο βωμός, μήκους 20μ.
Μπροστά του υπήρχαν τρεις σειρές βάσεων με χάλκινους κρίκους για τα ζώα της θυσίας. Το ρωμαϊκό
θέατρο, αμέσως νοτιότερα, κτίσθηκε μάλλον επί Αδριανού. Το κοίλο του ελληνιστικού θεάτρου, στα
δυτικά όρια της περιοχής των ιερών, δημιουργήθηκε με επιχωμάτωση στο β’ μισό του 3ου αι. π.Χ., ενώ
οι αναβαθμοί του με πλίνθους. Στην κυκλική ορχήστρα υπάρχει υπόγειος διάδρομος και θάλαμος
για την εμφάνιση θεοτήτων, ενώ από τη σκηνή σώζονται μόνο τα θεμέλια. Ανάμεσα στο ελληνιστικό
θέατρο και την πόλη βρισκόταν το στάδιο, σήμερα κάτω από σπίτια του χωριού.
Το ιερό Δήμητρας και Κόρης, κοντά στο νότιο περίβολο της πόλης και δυτικά του Διός Υψίστου, είναι
από τα αρχαιότερα στο βορειοελληνικό χώρο. Στα τέλη του 4ου αι. π.Χ., οι ναοί που βλέπουμε σήμερα διαδέχτηκαν τα αρχαϊκά μέγαρα που προϋπήρχαν. Βρέθηκαν πολλά τμήματα αγαλμάτων, π.χ.
Δήμητρας, Κόρης, Αφροδίτης κ.ά. Λίγο νοτιότερα βρίσκεται το ιερό του Ασκληπιού. Στο ιερό του Διός
Υψίστου, ανατολικότερα, κατέληγε ένας δρόμος με αναθήματα. Στο βόρειο τμήμα της αυλής βρέθηκε ο ναός με το λατρευτικό άγαλμα και αετό. Μπροστά του είναι ο βωμός και η βάση όπου δένονταν
τα ζώα για τη θυσία. Ακόμη ανατολικότερα βρίσκεται το ιερό της Ίσιδος. Η αυλή περιβάλλεται από
στοές και διασχίζεται από κτιστό διάδρομο που συμβόλιζε τον Νείλο. Ο κεντρικός ναός ήταν αφιερωμένος στην Ίσιδα Λοχία και πλαισιωνόταν από ναΐσκους της Ίσιδος Τύχης και της Αφροδίτης Υπολυμπιδίας. Τα δύο αγάλματα βρέθηκαν στη θέση τους, όπως επίσης και το άγαλμα μίας σημαντικής
θνητής αναθέτριας, της Ιουλίας Φρουγιανής Αλεξάνδρας.
Ο οικισμός βρίσκεται αμέσως βόρεια των ιερών, οχυρωμένος με ισχυρό περίβολο. Η σωζόμενη αρχική φάση, σχεδόν τετράγωνη με πύργους κάθε 33μ., ανοικοδομήθηκε από τον Κάσσανδρο και επανοικοδομήθηκε μετά την καταστροφή των Αιτωλών. Στην ακανόνιστη, ανατολική πλευρά έρεε -όπως
σήμερα- ο πλωτός τότε Βαφύρας. Στα χρόνια της "Pax Romana" το τείχος αχρηστεύθηκε και εγκαταλείφθηκε, για να ανοικοδομηθεί και πάλι τον 3ο αι. μ.Χ., λόγω των βαρβαρικών επιδρομών. Χρησιμοποιήθηκε οικοδομικό υλικό παλιότερων φάσεων, με ορισμένα μάλιστα από τα γλυπτά τοποθετημένα
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με διακοσμητική διάθεση. Ανασκάφηκαν δημόσια κτίρια, αγορά, ναοί των Παλαιοχριστιανικών Χρόνων, πολυτελείς αστικές επαύλεις κ.ά. Χαρακτηριστικοί είναι οι διασταυρούμενοι δρόμοι που ορίζουν
τα οικοδομικά τετράγωνα.
Σημαντικό συγκρότημα είναι οι μεγάλες θέρμες, με ψηφιδωτά δάπεδα που κατασκευάστηκαν τον 2ο
αι. μ.Χ. και λειτούργησαν ως και το β’ μισό του 3ου, οπότε κατέρρευσαν από σεισμό. Στο συγκρότημα
ανήκουν ένα μικρό στεγασμένο θέατρο, το ωδείο, σειρά καταστημάτων και βεσπασιανές με πρόσοψη στον κεντρικό δρόμο του Δίου. Βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα εξαιρετικό πορτραίτο του φιλοσόφου Ερεννιανού και ομάδα αγαλμάτων που απεικονίζουν την οικογένεια του Ασκληπιού (Μαχάων,
Υγεία, Αίγλη, Πανάκεια, Ακεσώ, Ποδαλείριος), πιθανή ένδειξη ότι τα λουτρά είχαν και θεραπευτικό
χαρακτήρα (Αγιονέρι, πηγή και εκκλησάκι τα νεότερα χρόνια).
Στα τέλη του 2ου–αρχές 3ου αι. χρονολογείται η γειτονική στις θέρμες ρωμαϊκή Αγορά που περιβάλλεται από στοές, δημόσια καταστήματα και το Σεβαστείο, ναό αφιερωμένο στον αυτοκράτορα. Επάνω στον κεντρικό δρόμο και στην πρόσοψη ρωμαϊκής βασιλικής κυριαρχεί η ζωφόρος των ασπίδων,
προερχόμενη από παλιότερο ελληνιστικό μνημείο.
Από τις επαύλεις, σημαντικότερη είναι η «Έπαυλις του Διονύσου», στην οποία βρέθηκε μεγάλος αριθμός γλυπτών. Η αίθουσα των συμποσίων καλύπτεται με εξαιρετικής ποιότητας ψηφιδωτό δάπεδο
που απεικονίζει τη θριαμβευτική επιστροφή του Διονύσου από τη θάλασσα.
Τέλος, στη βόρεια πλευρά εκτός των τειχών, ανασκάφηκαν πέντε μακεδονικοί τάφοι. Ο σημαντικότερος βρίσκεται κοντά στη δυτική πύλη του τείχους.

Αρχαιολογικός χώρος Δίου, το ιερό της Ίσιδος: Αφροδίτη Υπολυμπιδία και Ιουλία Φρουγιανή Αλεξάνδρα.
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Αρχαιολογικός χώρος Δίου: το ιερό της Ίσιδος και ο κεντρικός δρόμος της πόλης με το μνημείο των ασπίδων.
Στην επόμενη σελίδα: Αεροφωτογραφία του Δίου. Ανασκαμμένο μόνο το νότιο-νοτιοανατολικό τμήμα. Στην
ανατολική πλευρά της πόλης ρέει ο Βαφύρας που διασχίζει σήμερα τα ιερά. Στο βάθος, η περιοχή των ιερών
με το ελληνιστικό θέατρο (επάνω και δεξιά) και το μικρότερο θέατρο των Ρωμαϊκών Χρόνων (επάνω στο
κέντρο).
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α.

β.

Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου: α) τα παιδιά του Ασκληπιού (Ποδαλείριος και Μαχάων, Υγεία, Πανάκεια, Ακεσώ και Αίγλη). β) Αριστερά, η Ίσις Λοχία από το ιερό της Ίσιδος. Δεξιά, η Αφροδίτη Υπολυμπιδία.

Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου: η Μήδεια, η Υγεία και ο Ερμαφρόδιτος.
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Πίμπλεια

Οι λόφοι της Πίμπλειας από τον δρόμο προς Δίον (πάνω) και από τον Όλυμπο (κάτω).

Η Πίμπλεια, κώμη της περιοχής του Δίου κατά τον Στράβωνα (Γεωγραφικά 7α.1.18), είναι γνωστή
κυρίως χάρη στη σχέση της με τον ορφικό μύθο. Από όλες τις γνωστές θέσεις της αρχαιότητας πιθανή φαίνεται η ταύτιση με έναν σημαντικό, αλλά ανεξερεύνητο, αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται
στην έξοδο της επιβλητικότερης από τις πτυχές του Ολύμπου, εκείνη της Μονής του Αγίου Διονυσίου
και του Ενιπέα. Εκτείνεται στην περιοχή του Πεδίου Βολής Λιτοχώρου και σήμερα είναι σε μεγάλο
βαθμό κατεστραμμένος. Ο Felix de Beaujour, στα τέλη του 18ου αι.,5 ταύτισε την περιοχή με το Δίον,
αντέγραψε μάλιστα και την επιγραφή: «Ήρως και Ρώμη, Θερινή τη δία (ιδία) θυγατρί μέγας (μνείας)
χάριν, ετών ΙΙΙ». Την ίδια περιοχή περιέγραψε και ο W. Leake κατεβαίνοντας από το Λιτόχωρο και
πηγαίνοντας προς το Δίον:
"At 3:10, Turkish time, we begin to descend the slope into the plain of Katerina. The ground is stony, barren, and
quite uncultivated. Near the bottom an old church, situated in a little grove of trees at a small distance from the left
of the road, contains some ancient squared blocks of stone and some capitals of columns." 6
Από εδώ πέρασε μερικές δεκαετίες αργότερα και ο L. Heuzey, πηγαίνοντας από το Δίον στον Όλυμπο
και κάνοντας την πρώτη του στάση στο Μετόχι του Αγίου Διονυσίου, στη Σκάλα. Εκεί του έδειξαν
την περιοχή, την οποία ονόμαζαν Παλαιο-Μαλαθριά (Μαλαθριά: το παλιότερο όνομα του σύγχρονου χωριού στο Δίον). Στην πηγή είδε λατινική επιγραφή που δεν μπόρεσε να διαβάσει.7
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α.

β.

γ.

α-β) Η περιοχή της Τοπόλιανης, γ) κτίριο στην παραολύμπια ζώνη της Τοπόλιανης.

Τοπόλιανη (Μούσειον;)
Το Μούσειον είναι γνωστό χάρη στην ιστορία που συνέγραψε ο Πολύβιος στο χαμένο 37ο βιβλίο για
τις πολεμικές δραστηριότητες που οδήγησαν στην κατάληψη της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους.
Από τις γνωστές θέσεις της περιοχής του Ολύμπου δεν θα μπορούσε να αποκλεισθεί ο εκτεταμένος
αρχαιολογικός χώρος στο ριπίδιο της Τοπόλιανης, όπου εντοπίστηκαν αρχαιότητες από τη Μέση
Εποχή Χαλκού (θέση Βάλτος) έως και τους Παλαιοχριστιανικούς Χρόνους (υψηλοί πρόποδες) και
όπου θα μπορούσε να είχαν απλωθεί οι λεγεώνες του Αιμίλιου Παύλου το 168 π.Χ.
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Ηράκλειον/Πλαταμών - Κρανιά
Ο Πλαταμών είναι ένα διαχρονικά κομβικό σημείο, χάρη στη στρατηγική του θέση στον οδικό και τον
θαλάσσιο άξονα βορρά-νότου. Το 1816, ο περιηγητής Ε. Clarke8 τον ταύτισε με το Ηράκλειο, νοτιότερη πόλη της Πιερίας ως την ίδρυση της Φίλας, κυρίως γνωστό στην ιστορία από τους ελληνιστικούς
ρωμαϊκούς πολέμους. Η ταύτιση επαναλήφθηκε αργότερα από τον L. Heuzey,9 που εκτός των κιόνων
και λοιπών αρχιτεκτονικών που καταστράφηκαν τα νεότερα χρόνια, είδε μία ανάγλυφη στήλη, μία
ενεπίγραφη βάση Μενάνδρου «πολύ καλής εποχής» και, κυρίως, τμήμα αρχαίου τείχους χαμηλά στο
λόφο. Οδηγήθηκε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι το αρχαίο Ηράκλειο ήταν μεγαλύτερο από τον βυζαντινό Πλαταμώνα.
Ωστόσο, το όνομα Πλαταμών είναι αρχαιότατο και, μάλιστα, ομηρικό. «aÙt¦r œpeita ErmÁj
carmÒfrwn e„rÚsato p…ona œrga le…J ™pˆ platamîni» λέει ο Ομηρικός Ύμνος στον Ερμή (126). Σηματοδοτεί έναν λείο βράχο που περιβάλλεται ή καλύπτεται με νερό. Ο βυζαντινός Πλαταμών, λοιπόν,
δεν θα μπορούσε παρά να είναι και ένας αρχαίος «πλαταμών», μία «έφαλος πέτρα», «λεία», «ταπεινή,
περί ής πλατύνονται τα κύματα», ο βράχος δηλαδή με το λείο, ημικυκλικό περίγραμμα που αποτελεί
τη μοναδική «πλαταμώδη άκρα»10 του Ολύμπου στη θάλασσα. Το Ηράκλειο θα μπορούσε να εκτείνεται και πέραν του συγκεκριμένου λόφου, οπότε ο λόφος του κάστρου θα ήταν ο «πλαταμών» που
προστάτευε το λιμάνι του.
Δεν είναι γνωστό αν οι Μακεδόνες έδωσαν το όνομα σε προϋπάρχοντα οικισμό, τιμώντας τον προπάτορα της δυναστείας Ηρακλή ή αν Ηρακλείδες ήταν ήδη εγκατεστημένοι εκεί από τα προϊστορικά
χρόνια. Ούτε είναι γνωστό πότε αντικαταστάθηκε το όνομα Ηράκλειον από το περιγραφικό όνομα
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του Πλαταμώνα. Αναφέρεται στον Πτολεμαίο, τον 2ο αι. μ.Χ., ως εξαρτώμενο από το Δίον: «Δίον κολωνία, η Πλαταμών». Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι το λιμάνι όπου εγκαταστάθηκαν οι Ρωμαίοι μετά την άλωση του Ηρακλείου συνέχισε να χρησιμοποιείται, ίσως ως λιμάνι της αποικίας τους.11
Η Κρανιά βρίσκεται στους βορειοανατολικούς πρόποδες του λόφου του κάστρου, πιθανότατα κοντά
στο αναφερόμενο από την αρχαιότητα λιμάνι. Η φιλόξενη παραλία της προστατεύεται από το νοτιά
χάρη στην «πλαταμώδη άκρα» του κάστρου, έχει βαθειά νερά και δυνατότητα να αράξουν καράβια.
Η απόσταση της ανασκαφικής τομής από το κάστρο ήταν 370μ. και από τη θάλασσα περίπου 200μ.
Χάρη στη μεγάλη αυτή σωστική τομή, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την κατασκευή σιδηροδρομικής σήραγγας, εντοπίστηκαν δύο τουλάχιστον φάσεις της Εποχής Χαλκού, δύο της Σιδήρου,
μία Αρχαϊκή, δύο Κλασικές, τρεις Ελληνιστικές, μία Ρωμαϊκή και μία Παλαιοχριστιανική. Δεν εντοπίστηκε φάση της Βυζαντινής Περιόδου. Τα ευρήματα, ιδιαίτερα τα πολλά νομίσματα των ιστορικών
χρόνων, αρκετά από τα οποία ασημένια, υπομνηματίζουν τη διαχρονικά σταθερή επικοινωνία του
με όλη την ελληνική επικράτεια.
Οι επιχώσεις της ανασκαφής έφτασαν τα 8μ. και δεν εξαντλήθηκαν. Ο υδροφόρος ορίζοντας εμφανίστηκε στη στάθμη της Μέσης Εποχής Χαλκού και η Πρώιμη καλυπτόταν από τα υπόγεια ρεύματα.
Κυριότερα χαρακτηριστικά ήταν το μεγάλο βάθος των επιχώσεων, η συνεχής αλληλουχία οικοδομικών φάσεων και τα εκτεταμένα, αλλεπάλληλα στρώματα καταστροφής, πλούσια δυστυχώς ως
απλωμένοι τάφοι. Όλες οι παλιότερες φάσεις διαταράσσονταν από τις νεότερες, η χειρότερη όμως
διατάραξη προκλήθηκε από τέσσερις μικρούς χειμάρρους, που οι διαχρονικές τους πλημμύρες (η
μεγαλύτερη ίσως στα τέλη της Μέσης Εποχής Χαλκού)12 κατέσκαψαν τις παλιότερες φάσεις και
την αρχαιολογική ανάγνωση του χώρου. Όσο για τις παράλληλες με την ανασκαφή πλημμύρες,
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αυτές μετέτρεψαν πολλές φορές το σκάμμα σε θάλασσα, την ανασκαφή σε ναυάγιο και το προκαθορισθέν χρονοδιάγραμμα σε μία ακόμη τεχνοκρατική αφέλεια. Άλλες καθημερινές δυσκολίες ήταν οι ραγδαίες ταχύτητες με τις οποίες διαλύονταν πριν γίνουν κατανοητές οι νεότερες φάσεις για να ανασκαφούν οι παλιότερες, οι συχνές και έντονες κάποτε συγκρούσεις φορέων και
προσώπων, κ.ά.

Μετά τη Γεωμετρική Εποχή, στην Αρχαϊκή (6ος αι. π.Χ.), όπως και αργότερα στην Παλαιοχριστιανική Εποχή, η Κρανιά φιλοξένησε μόνο νεκρούς: μετατράπηκε δηλαδή σε νεκροταφείο. Οι κλασικές φάσεις, στη συνέχεια, συνοδεύονταν από δύο μεγάλα στρώματα καταστροφής, του 5ου και
4ου αι. π.Χ. Είναι ελκυστική η υπόθεση να συνδέσει κανείς την καταστροφή του 5ου αι. π.Χ. με
μία πιθανή άλωση του Ηρακλείου από τους Αθηναίους, αν και φαίνεται περισσότερο ως φυσική
καταστροφή, συνεπής με τις πληροφορίες για σεισμούς και πλημμύρες των χρόνων αυτών στην
Ελλάδα.13 Δύο κυκλικές κατασκευές του 5ου αι. π.Χ. φιλοξενούσαν τροχό κεραμικού εργαστηρίου.
Η πιο επιμελημένη νοτιότερη, που κατήργησε την προηγούμενη, είχε δάπεδο με πλακαρές πέτρες
και πήλινο δίσκο με διαμπερή οπή στο κέντρο. Πάνω της βρέθηκαν κομμάτια πίθων και πιθοειδών
λεκανών, κεραμίδων, αμφορέων, αγνύθες, πλινθιά και μεγάλος αριθμός πήλινων κυλινδρικών
υποστατών για τη στήριξη αγγείων. Σε επαφή βρέθηκαν δύο πηγάδια-αποθέτες αποτυχημένων
προϊόντων. Η παραγωγή του εργαστηρίου φαίνεται πως ήταν αμφορείς και άλλα μεγάλα αγγεία,
κυρίως λεκάνες με ανάγλυφα περιχειλώματα. Βρέθηκε επίσης τμήμα υποστατού με ανάλογη
διακόσμηση, καθώς και μία από τις κυλινδρικές σφραγίδες διακόσμησης για τα περιχειλώματα
των μεγάλων ανοιχτών αγγείων (ίσως λεκάνες και περιρραντήρια).14 Σε απόσταση λίγων μέτρων
υπήρχε υπόσκαφος χώρος με 54 οινηρούς αμφορείς τύπου Μένδης, αποθηκευμένους ανάποδα.
Καλύπτονταν με πυκνή λιθορριπή και ήταν κενοί. Το εύρημα είναι σημαντικό για την παραγωγή
του Μενδαίου κεράμιου (η Μένδη βρίσκεται ακριβώς απέναντι) ή για τη διακίνηση απομιμήσεων
του Μενδαίου οίνου.
Η κεραμουργική χρήση της Κρανιάς επιβίωσε στον 4ο αι. Δεν βρέθηκε ο χώρος για τον τροχό,
εντοπίστηκαν όμως τέσσερις τουλάχιστον κεραμικοί κλίβανοι και εργαστηριακός χώρος, οργανικά
συνδεόμενος με τον έναν κλίβανο. Κοντά τους ανασκάφηκε επίμηκες όρυγμα με πυθμένα από
μικρούς αργόλιθους και με πολύ μεγάλη ποσότητα από οξυπύθμενους αμφορείς, αποθηκευτικά και
χυτροειδή αγγεία κ.ά. Η απόθεση των αγγείων διακοπτόταν από δύο επάλληλες στρώσεις άμμου
και επιφανειακά καλυπτόταν με παχύ στρώμα πηλού. Αποκαλύφθηκε, επίσης, επιμελημένο πηγάδι
από κεραμικούς κυλίνδρους, που συνδεόταν διά του ορύγματος με τους κλιβάνους. Από το εσωτερικό
του ανασύρθηκε θραύσμα πώματος κυκλικής διατομής (που ίσως κάλυπτε το στόμιο του πηγαδιού),
πολλά θραύσματα κυλίνδρων, αργόλιθοι και κεραμική. Ο καλύτερα σωζόμενος κλίβανος βρέθηκε
στον κιβωτοειδή οχετό του Έργου, κάτω από ένα κυκλικό ελληνιστικό κτίριο και πάνω από ένα
ορθογώνιο των Γεωμετρικών Χρόνων, που καταστράφηκε χωρίς να ανασκαφεί. Τον 4ο αι. π.Χ. άρχισε
η κατασκευή νέων κτιρίων, που η τελική τους μορφή ολοκληρώθηκε στους Ελληνιστικούς Χρόνους.
Τότε ξεκίνησε και η κατασκευή βαθμιδωτών ανδήρων προς τον λόφο του κάστρου, όπου υπάρχουν
ενδείξεις ότι εκτεινόταν ο οικισμός. Είκοσι οινηροί αμφορείς τύπου Μένδης του 4ου αι. π.Χ., παραγωγής
του εργαστηρίου, βρέθηκαν στα άνδηρα, κενοί και αποθηκευμένοι ανάποδα. Σημαντικότερο κτίσμα
της εποχής είναι ένα κτίριο («Θ») στον τύπο της τετράπλευρης οικίας με εσωτερική αυλή, ίσως για
τις ανάγκες του οίκου που διαχειριζόταν τα εργαστήρια. Δύο μικροί θησαυροί χάλκινων νομισμάτων
Φιλίππου Β΄ βρέθηκαν στα θεμέλια τοίχου, ο ένας από τους οποίους μέσα σε μικρό λύχνο. Αδιευκρίνιστη παραμένει η αιτία καταστροφής του 4ου π.Χ. αι. Συνοδεύτηκε, πάντως, από πλημμύρα, αφού
απόθεση αρχαίου χειμάρρου βρέθηκε πάνω στο στρώμα καταστροφής και κάτω από τη φάση του
3ου αι. π.Χ.
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α.

β.

γ.

α) Κλίβανος του 4ου αι. π.Χ. πάνω από ορθογώνιο κτίσμα των Γεωμετρικών Χρόνων και κάτω από
ελληνιστικά οικοδομήματα. β) Δωμάτιο «κτιρίου Θ». Η κεντρική λιθόκτιστη εστία, σε συνδυασμό
με την κεραμική και τα κινητά ευρήματα, επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι πρόκειται για χώρο
καθημερινής διαβίωσης. γ) Κλίβανος του 4ου αι. π.Χ.

Κρανιά, φάση του 5ου αι. π.Χ. Η θέση του κεραμικού τροχού (αριστερά) και ο υπόσκαφος χώρος
με τα Μενδαία κεράμια (δεξιά).

α.

β.

α) Αποθηκευμένοι υπόγεια οινηροί αμφορείς του 5ου αι. π.Χ., τύπου Μένδης. β) Αμφορείς τύπου
Μένδης του 4ου αι. π.Χ., πάνω στο γεωμετρικό ελλειπτικό κτίριο και κάτω από ελληνιστικές κατασκευές.
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Αμφορείς τύπου Μένδης 5ου και 4ου αι. π.Χ.. Ενσφράγιστες («ΜΕ») λαβές αμφορέων.

α.

β.

γ.
α) Βάση αγγείου με εγχάρακτη επιγραφή «ΣΑΜΙΑΕΟΝΕ», β) ερυθρόμορφος αμφορέας, γ) ανάγλυφα περιχειλώματα παραγωγής του εργαστηρίου (Σχέδια Σάνιας Σερμπλιάνοβιτς).
Η καθημερινή κλασική κεραμική αντιπροσωπεύεται από αγγεία μεταφοράς, αποθήκευσης, μαγειρικά
σκεύη και επιτραπέζια, που παράλληλά τους συναντούμε στην Όλυνθο, την Αττική και την Ιωνία.15
Χαρακτηριστικά σκεύη: οξυπύθμενοι εμπορικοί αμφορείς, λεκάνες, ιγδία, λύχνοι, ληκύθια, ασκοί, χύτρες,
χυτροειδή, οινοχόες, αρυτήρες, λεκανίδες, σκύφοι, άωτα σκυφίδια, κύπελλα κ.ά. Τα εγχώρια μικρά αγγεία
φέρουν μερικές φορές έντονη τοπική σφραγίδα, συχνά με στίλβωση. Η εισηγμένη κλασική κεραμική είναι
πλούσια, κυρίως αττική μελαμβαφής και ερυθρόμορφη, και τα αγγεία επιτραπέζια, ως επί το πλείστον
σκύφοι "bolsal", κύλικες, κύπελλα τύπου Φειδία, λυχνάρια, ερυθρόμορφα όστρακα κ.ά.16 Αγνύθες, βάση
θυμιατηρίου, οστά και όστρεα, νομίσματα και πολλά άλλα συμπλήρωναν τα ευρήματα.
Η κεραμική των πλούσιων στρωμάτων καταστροφής των Ελληνιστικών Χρόνων αντιπροσωπεύεται από την
πλειονότητα των χαρακτηριστικών τύπων αγγείων αυτής της εποχής. Κυριαρχούν οι κάνθαροι, τα πινάκια,
τα άωτα σκυφίδια και οι σκύφοι. Λιγότεροι είναι οι ασκοί, οι όλπες και τα «αλατοδοχεία». Από τα αγγεία
καλλωπισμού εκπροσωπούνται καλύτερα τα μυροδοχεία με τις χαρακτηριστικές λευκές ή καστανοκόκκινες
ταινίες στον ώμο και την κοιλιά, ενώ ελάχιστα είναι τα θραύσματα των πυξίδων. Τέλος, πολυάριθμα
είναι τα δείγματα τροχήλατων λύχνων, που καλύπτουν όλες σχεδόν τις γνωστές κατηγορίες τύπων της
Ελληνιστικής Περιόδου. Η κεραμική της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» αντιπροσωπεύεται κυρίως από
θραύσματα κανθάρων και σκύφων και σπανιότερα πινακίων και πυξίδων, ενώ δεν λείπουν και όστρακα
ομηρικών και μεγαρικών σκύφων.
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α.

β.

γ.

δ.

α) Αργυρό νόμισμα Αλεξάνδρου από θησαυρό νομισμάτων: ένδεκα αργυρών τετράδραχμων και δέκα αργυρών δραχμών. β) Έκτυπο μαρμάρινης επιγραφής. γ) Ενσφράγιστη αγνύθα κάθετου αργαλειού (Σχέδια
Σάνιας Σερμπλιάνοβιτς). δ) Μήτρα δύο γυναικείων μορφών, μία από τις οποίες κρατά σταφύλι.
Αρκετά ήταν τα προϊόντα κοροπλαστικής που αφορούν κυρίως ειδώλια γυναικείων μορφών αλλά και ζώων.
Η πυκνότητα και το μέγεθος της εμπορικής δραστηριότητας αντικατοπτρίζεται από τα νομίσματα αλλά και
από τις ενσφράγιστες λαβές αμφορέων, που πλησιάζουν τα 150 δείγματα. Η συντριπτική πλειονότητα, μετά
τον 4ο αι. π.Χ., ανήκει στη λεγόμενη ομάδα του Παρμενίσκου, πιθανότατα το νεότερο κεράμιο της Μένδης
-σε σχέδιο του Λυσίππου κατά τον Αθήναιο.17 Ακολουθούν οι λαβές ροδιακών αμφορέων, θασίτικων και,
τέλος, τρία παραδείγματα εργαστηρίου Αμφίπολης.
Η καθημερινή ζωή ξεδιπλώνεται μέσα από το πλήθος μεταλλικών μικροευρημάτων: χάλκινα αγκίστρια,
μολύβδινα βαρίδια ψαρέματος, χάλκινες βελόνες, σακοράφες και κοσμήματα, αιχμές βελών και δοράτων,
δίνουν πληροφορίες για τις ασχολίες της εποχής.
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Οι ταραγμένοι Ελληνιστικοί Χρόνοι σηματοδοτούν τη μετατροπή της Κρανιάς σε έναν πυκνοκατοικημένο χώρο που έσφυζε από ζωή, στα μεσοδιαστήματα τουλάχιστον των καταστροφών. Ο εργαστηριακός χαρακτήρας διατηρήθηκε, όπως προκύπτει από τους αποθέτες. Την καταστροφή στα τέλη
του α’ τέταρτου του 3ου π.Χ. αι. επισημαίνει ένα πυκνό στρώμα φωτιάς, πιθανόν από τις επιδρομές
των Γαλατών. Έγιναν εκτεταμένες προσπάθειες ανοικοδόμησης στον ίδιο άξονα, με προσθήκες στα
παλαιότερα κτίρια, και στα μέσα του 3ου αι. π.Χ. ολοκληρώθηκε πιθανόν η κατασκευή των ανδήρων
προς τον λόφο του κάστρου. Μία δεύτερη καταστροφή στα τέλη του 3ου αι. π.Χ., με βίαιο πάλι χαρακτήρα, φαίνεται πως οδήγησε σε μερική ερήμωση και αλλαγή του οικοδομικού άξονα. Πιθανότατα
σχετίζεται με την επιδρομή των Αιτωλών του Σκόπα. Μετά την καταστροφή, οι δραστηριότητες συρρικνώθηκαν ως την άλωση από τους Ρωμαίους, πολύ περισσότερο στη συνέχεια. Το μοναδικό κτίριο
της περιόδου φαίνεται να οργανώνει τους χώρους του γύρω από μία περίστυλη αυλή, με στηρίγματα
πιθανόν ξύλινα.
Η ρωμαϊκή φάση στην Κρανιά αρχίζει με το στρώμα καταστροφής του 2ου αι. π.Χ., που προφανώς θα
σχετίζεται με την αναφερόμενη πολιορκία του Ηρακλείου. Έγινε σαφές ότι η περιοχή δεν εγκαταλείφθηκε, αφού οι επιχώσεις, ένας δρόμος και ένα κτίριο υποδεικνύουν ανθρώπινη παρουσία μέχρι και
τον 4ο αι. μ.Χ.
Άγνωστο είναι πότε ακριβώς άρχισε να κατασκευάζεται η σειρά των μνημειακών καμινιών της ρωμαιοκρατίας, που συνέχισαν την εργαστηριακή χρήση και όπου ασβεστοποιήθηκαν μαρμάρινες αρχαιότητες και τοπικός ασβεστόλιθος. Ανασκάφηκαν από την 9η ΕΒΑ (όπου ΕΒΑ: Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) στο λόφο βόρεια του κάστρου, αλλά όπως φάνηκε από την ανασκαφή της ΙΣΤ’
ΕΠΚΑ, η σειρά των καμινιών συνεχιζόταν νότια και σφραγιζόταν από στρώμα του 4ου αι. μ.Χ.
Την Παλαιοχριστιανική Εποχή έσβησαν τα καμίνια, η Κρανιά μετατράπηκε σε νεκροταφείο, όπως
στην Αρχαϊκή Εποχή, και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε μέχρι τον 20ο αι.

Χαλικόστρωτος δρόμος της ρωμαϊκής φάσης και ασβεστοκάμινο της υστερορωμαϊκής.
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Θέαση προς νοτιοανατολικά από τα Λείβηθρα: το κάστρο Πλαταμώνα, ο υψηλός Λόφος Παππού δυτικότερα
και πιο δυτικά και χαμηλότερα το Παλιόκαστρο. Σε πρώτο επίπεδο, η Ζηλιάνα, ποταμοχείμαρρος «Συς» του
Παυσανία.

Παλιόκαστρο (Ζάβατον ;)
Στα χρόνια μετά το Ηράκλειο, ένας νέος οικισμός, το Παλιόκαστρο, και μερικούς αιώνες αργότερα
ένα νέο όνομα, το "Sabatum" ή "Sabatium" ή "Sabation", 12 μίλια από το Δίον, έκαναν την εμφάνιση τους
στην περιοχή.18 Ο ορφικός μύθος των διπλανών πάλαι-ποτέ Λειβήθρων οδηγεί στο συσχετισμό του
δεύτερου με τον Σαβάζιο και, ενδεχομένως, σε κάποιο ιερό που ανακαλεί τον τοπικό μύθο.19 Δώδεκα
μίλια από το Δίον, φτάνει κανείς πράγματι μεταξύ Λειβήθρων - Πλαταμώνα. Εκεί βρίσκεται το Παλιόκαστρο, με επιφανειακές ενδείξεις ίσως Ρωμαϊκών Χρόνων και πολλά αδιάγνωστα, όχι ερευνημένα
ερείπια. Η ευρύτερη περιοχή λέγεται Πέρασμα, περιγραφικό όνομα, αφού εδώ οδηγούν ορεινά μονοπάτια από το πέρασμα της Καλλιπεύκης και τις πηγές των Αγίων Αποστόλων. Αυτές οι πηγές θα
δικαιολογούσαν πράγματι ένα ιερό. Ίσως όμως μπορούμε να αποσυνδεθούμε από τον Σαβάζιο, που
ίχνος του προς το παρόν δεν ανιχνεύτηκε. Ζάβατον είναι η αιολική μορφή του «διάβατον» και μεταφράζεται πέρασμα για νερό. Η ταύτιση με τη γεωγραφία της περιοχής και το ταυτόσημο σημερινό
Πέρασμα είναι απόλυτη, η ταύτιση Ζάβατον/Sabatum όχι απίθανη. Ανάλογο παράδειγμα είναι τα διπλανά Λείβηθρα. Στη σιωπή του Ολύμπου από τότε που εγκαταλείφθηκαν μέχρι σήμερα, βρίσκονται
παρόλα αυτά στα ταυτόσημα σημερινά Κανάλια. Και, ίσως, τα περιγραφικά της φύσης τοπωνύμια να
είναι στην περιοχή αθάνατα.
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Τα Λείβηθρα, στη σύγκλιση Άνω και Κάτω Ολύμπου, στα ταυτόσημα σήμερα Κανάλια.

Λείβηθρα
Αβίαστα προκύπτει από τις πηγές ότι τα Λείβηθρα και ο εξαρτημένος ορφικός μύθος20 πρέπει να
αναζητηθούν στους πρόποδες του Μακεδονικού Ολύμπου. Ο L. Heuzey, στα μέσα του 19ου αι., είχε
υποθέσει σχεδόν με ακρίβεια τη θέση της πόλης. Η απόλυτη, όμως, ταύτιση έγινε από έναν δεύτερο
Γάλλο, τον A. Plassart, το 1914. Παρά τις φιλότιμες δικές μας προσπάθειες, δεν εντοπίστηκε χώρος
που να καλύπτει με την ίδια πληρότητα τις αρχαίες πηγές.
"Heuzey avait cherché en vain l’emplacement de cette ville. Il a supposé que, s’élevant sur la rive droite de la Ziliana,
le Σῦς antique, la ville avait été balayée complètement par le torrent. On nous a signalé en effet des blocs antiques
enterrés au voisinage de la chapelle Agios Nicolaos, au sud de la Ziliana.
Mais c’est au nord de ce torrent, dont elle domine la rive gauche, que nous avons découvert l’acropole de Leibethra,
au-dessus de la fontaine Kalioriki, au sud de Leftokarya. C’est une petite éminence aux versants abrupts couverts de
broussailles, dont le sommet dénudé est entouré d’une enceinte triangulaire avec tours; l’appareil est régulier, avec
des joints obliques, on trouve sur le versant des tessons à figures rouges."21
Η θέση τους προσδιορίστηκε ικανοποιητικά με επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή της γειτονικής
Καλλιπεύκης και αναφέρει τα «όρη των Λειβηθρίων».22 Τα όρη αυτά, πιθανόν τα «Λειβήθρων άκρα
κάρηνα» των Αργοναυτικών του Ορφέως, πρέπει να ταυτίζονται με τα όρη που ξεδιπλώνουν τις
πτυχές τους στα φαράγγια που ονομάζονται Κανάλια, λατινική μετάφραση της λέξης «λείβηθρα».23
Καταλήγουν, εντέλει, στα υψώματα του αρχαιολογικού χώρου των Λειβήθρων.
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β.

α) Η ακρόπολη των Λειβήθρων και οι ποταμοχείμαρροι
που δημιουργούν την ενιαία, ευρεία κοίτη της Ζηλιάνας.
Στο βάθος, το κάστρο Πλαταμώνα.
β) Τα μολύβδινα βάρη.

Επιγραφική ένδειξη ήταν ένα μολύβδινο βάρος που είχε παραδοθεί παλιότερα στο Μουσείο του Δίου.
Φέρει την επιγραφή ΛΕΙ-ΒΗ και σύμβολο ένα τσαμπί σταφύλι. Στα πολυάριθμα σταθμία της ακρόπολης δεν βρέθηκε παρόμοια επιγραφή, παρόλο που σε ένα υπήρχε παρόμοιο σύμβολο.
Η θέση βρίσκεται αμέσως βόρεια από τη Σκοτίνα, 6χλμ. βορειοδυτικά από το αρχαίο Ηράκλειο και
στο νοτιότατο ακρωτήριο της ανατολικής πλευράς του Άνω Ολύμπου. Εκτείνεται στην είσοδο της
μεγάλης πτυχής που χωρίζει τον Άνω από τον Κάτω Όλυμπο, κατά μήκος του γεωλογικού ρήγματος
του Γρίβα. Πρόκειται για τη νοτιοανατολική περιφέρεια του τεκτονικού παραθύρου που απώθησε
τον πρώτο Όλυμπο και ύψωσε το νεότερο ανάμεσα στα αρχαιότερα πετρώματα της πελαγονικής
ζώνης. Στη βαθειά λεκάνη της σύγκλισης των δύο Ολύμπων σχηματίζονται αλλεπάλληλες ορεινές
«πτυχές» και «πύλες», τα «Κανάλια», που οδηγούν τις υδατορροές από τους δύο ορεινούς όγκους
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α.

β.

α) Μέσα στα Κανάλια, η Μονή των Κανάλων, δηλαδή των Λειβήθρων, αφού «Κανάλια» είναι η λατινική μετάφραση της λέξης «λείβηθρα». β) Σχεδιαστική αποτύπωση της ακρόπολης των Λειβήθρων στην είσοδο των
Καναλιών.

γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί συμβάλλουν σε κοινή κοίτη και δημιουργούν τη Ζηλιάνα
(«Συς»), τον ποταμοχείμαρρο που έχει τη φήμη του πιο καταστροφικού του Ολύμπου. Φήμη δικαιολογημένη, αφού έχει τεράστια λεκάνη απορροής σε μεγάλο υψόμετρο και σε ελάχιστη απόσταση
από τη θάλασσα.24 Ο ορεινός όγκος υψώνεται απότομα δίπλα στο χώρο, επιβάλλει την παρουσία του
και υποβάλλει τον επισκέπτη. Η ριψοκίνδυνη επιλογή αυτής της θέσης, και μάλιστα επί του ρήγματος του χειμάρρου Γρίβα, φαίνεται πως είναι η αιτία της καταστροφής της ακρόπολης, αλλά και της
αντίστοιχης καταστροφής των αρχαίων Λειβήθρων από τον ποταμοχείμαρρο Συν που περιγράφει ο
Παυσανίας. Είναι, ωστόσο, και η αιτία της μοναδικής ομορφιάς του φυσικού της περιβάλλοντος.
Από την αρχαία γραμματεία γνωρίζουμε τα ονόματα «Δώτιον» και «Λειβήθριαι πύλαι» (Λυκόφρων, Αλεξάνδρα 408/9. Τζέτζης, Σχόλια στον Λυκόφρονα 409.3). Το Δώτιον ταυτίστηκε από τον Ν.
Hanmmond με τον Κάτω Όλυμπο. Αφορά ίσως την οροσειρά του Κάτω Ολύμπου, που ξεκινώντας
από τον Πλαταμώνα «συγκλείει δίκην πυλών» με τα όρη των Λειβηθρίων. Οι «πύλες» των «πτυχών»
του Ολύμπου είναι ορολογία ομηρική και δηλώνουν τις εισόδους των αλλεπάλληλων φαραγγιών
που οδηγούν στον πολύκορφο, τον αλπικό του πυρήνα. Η περιοχή έμεινε στη μυθολογημένη ιστορία
λόγω της παραδιδόμενης σχέσης της με τη «μουσική οικογένεια» (Μούσες/Ορφεύς), αλλά και στην
ιστορία λόγω του περάσματος που οδήγησε τους Ρωμαίους από την Καλλιπεύκη στη Μακεδονία. Το
πέρασμα αυτό ίσως σχετίζεται με την «Άνω Οδόν» του Ηροδότου,25 υπόθεση εξίσου πιθανή με εκείνη
της Πέτρας και της Καλλιπεύκης.
Οικιστικά κατάλοιπα μυκηναϊκής χρονολόγησης διαπιστώθηκαν πρόσφατα μέσα στον οικισμό της
γειτονικής Σκοτίνας, ενώ νεκροταφεία επίσης Μυκηναϊκών Χρόνων εντοπίστηκαν στους γειτονικούς
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πρόποδες (Βουλκάνη, Βακούφικα, Π. Λεπτοκαρυά). Ένα, τουλάχιστον, της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου
εντοπίστηκε στην αγροτική περιοχή της Σκοτίνας. Η ίδια εποχή διαπιστώθηκε στην ακρόπολη και
στο λόφο νότια, αλλά ούτε και εκεί ανασκάφηκε.
Άγνωστη παραμένει, προς το παρόν, η έκταση και η μορφή της πόλης έξω από την ακρόπολη. Επιφανειακά οικοδομικά κατάλοιπα και κινητά ευρήματα μάλλον την τοποθετούν βόρεια και δυτικά.
Η ίδια η ακρόπολη έχει περίπου τριγωνική κάτοψη και σχεδόν κάθετα σήμερα πρανή, εκτός από τα
δυτικά που είναι ομαλότερα, όπου σώζεται και τμήμα τείχους με πύργο ή πύλη αναμενόμενης εισόδου, αφού αυτή είναι η πλέον προσβάσιμη πλευρά της.26 Το τείχος είναι θεμελιωμένο βαθμιδωτά,
σύμφωνα με την κλίση του εδάφους. Έχει μέτωπα με ακανόνιστη λιθοδομή, κυρίως από μεσαίους και
μικρούς αργόλιθους και εσωτερικό γέμισμα από αργόλιθους, χώμα και λατύπη. Στη νότια πλευρά
σώζεται εξαιρετικά αποσπασματικά,27 ψευδοϊσόδομο και τραπεζιόσχημο, από μεγάλους λιθόπλινθους με αδρή όψη και λοξούς ή κάθετους αρμούς. Στο νότιο αυτό τμήμα διαμορφώνεται τετράγωνος
πύργος, πλευράς 6μ.
Η εγκατάλειψη της ακρόπολης τοποθετείται στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. Η καταστροφή ίσως προήλθε
από σεισμό, αλλά η κατάρρευση των πρανών πιθανόν να δηλώνει ένα βίαιο μετασεισμικό φαινόμενο που έχει σχέση με τη μετατόπιση των νερών του Ολύμπου, γεγονός που θα ερμήνευε ίσως την
καταστροφή των Λειβήθρων από τον Συν του Παυσανία. Λόγω μετατόπισης των υπόγειων νερών
έγινε και η εγκατάλειψη της γειτονικής Παλιάς Λεπτοκαρυάς στα νεότερα χρόνια.
Στα κατακόρυφα πρανή πάνω από τον Καβουρόλακκα κρέμονται, κυριολεκτικά, από το φρύδι του
υψώματος τα ερείπια του νότιου τείχους, όσα τουλάχιστον δεν βρίσκονται ήδη κατακρημνισμένα
στην κοίτη του χειμάρρου. Σε ορισμένα σημεία διατηρούνται μόνο τα θεμέλια, αρκετά μάλιστα υποσκάφηκαν από τις διαβρώσεις. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην ανατολική πλευρά, ενώ στη
βόρεια, ολόκληρος σχεδόν ο περίβολος έχει καταρρεύσει στην κοίτη. Το δυτικό τμήμα έχει και αυτό
στατικά προβλήματα, με αποκλίσεις προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Πρώτη, λοιπόν, υπηρεσιακή
προτεραιότητα υπήρξε η προστασία της ακρόπολης από τους χειμάρρους και την αρχαιοκαπηλία, με
παράλληλη επιδίωξη την ανάδειξη του σημαντικού αυτού τόπου που - από εύνοια της τύχης - βρίσκεται σε ένα από τα ωραιότερα τοπία του Ολύμπου. Έτσι, αν εξαιρεθούν οι καθαρισμοί των αρχαιοκαπηλικών σκαμμάτων και η διερεύνηση στο πλαίσιο της στερέωσης των πρανών, δεν έγινε (ακόμη)
ευρύτερη ανασκαφική έρευνα.
Οι πρώτες διορθωτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε απότομη κλίση του βόρειου πρανούς
με αναλημματικές ξύλινες βαθμίδες. Αργότερα, έγινε μόνιμη προστασία της νότιας πλευράς χάρη
στα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Υλοποιήθηκε το 2003-2004 στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ από την τότε
αρμόδια ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ, με υπεύθυνους την υπογράφουσα, τον αρχιτέκτονα Γ. Γιαννάκη και τον μηχανικό Θ. Τριανταφύλλου. Πρόκειται για ένα κλιμακωτό στερεό πρίσμα, με λιθοπληρωμένα συρματοκιβώτια στο κατώτερο τμήμα και υπερκείμενα πασσαλόπηκτα αναλήμματα. Στο πλαίσιο του έργου
ερευνήθηκαν δύο μεγάλοι αρχαϊκοί αποθέτες, με βεβαιωμένη την ύπαρξη και άλλων που, σε μεγάλο βαθμό, καταστράφηκαν από τον ποταμοχείμαρρο.28 Οι δύο που ερευνήθηκαν, περιείχαν μεγάλη
ποσότητα κεραμικής, οστά, όστρεα και μικροαντικείμενα. Αν εξαιρεθούν λίγα παραδείγματα των
Ελληνιστικών Χρόνων από την κατάρρευση των πρανών, η υπόλοιπη κεραμική, με πληθώρα τύπων
και ποικίλη γεωγραφική προέλευση, χρονολογείται στον 6ο αι. π.Χ.
Το 2007 εγκρίθηκε η μελέτη για την εφαρμογή παρόμοιας λύσης στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό πρανές. Το έργο «Πολιτισμική Εγνατία: προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση τμήματος βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού πρανούς ακρόπολης Λειβήθρων Πιερίας» εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ε.Π. Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και υλοποιήθηκε το 2007-2008 απολογιστικά
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και με αυτεπιστασία από τη νεοσύστατη ΚΖ΄ ΕΠΚΑ. Υπεύθυνοι ήταν η υπογράφουσα, η αρχαιολόγος Ε. Κλινάκη και ο μηχανικός Θ. Τριανταφύλλου. Πρόκειται για ένα κλιμακωτό στερεό πρίσμα με
λιθοπληρωμένα συρματοκιβώτια και επίχωση ήπιας, φυσικής κλίσης με δάνεια υλικά και φύτευση
με φυτική γη. Δημιουργήθηκαν διαδρομές στη στέψη και στη βάση του επιχώματος και μονοπάτι με
κλίμακα εισόδου. Τοποθετήθηκαν ξύλινο προστατευτικό κιγκλίδωμα στο φρύδι του λόφου, περιφράξεις ασφαλείας στις διαδρομές και πυροσβεστικό δίκτυο, με φωλεά και πυροσβεστήρες. Στην Πηγή
των Μουσών, βόρεια της ακρόπολης, διαμορφώθηκε υπαίθριος χώρος με χωρητικότητα περίπου 700
ατόμων. Εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του 2009, με εκδήλωση για την αρχαία ελληνική μουσική από
τον Δήμο Ανατολικού Ολύμπου και το Ινστιτούτο «Αριστοτέλης». Το 2011, στο Φεστιβάλ Ολύμπου, ο
θίασος «Πήγασος» παρουσίασε τις Βάκχες του Ευριπίδη.

Αρχαϊκή κεραμική από τους αποθέτες.

Πρόσφατα, εντάχθηκε στα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου, η χάραξη του οποίου στο χώρο μιμείται το σχήμα της λύρας του Ορφέα, στο πλαίσιο
του οποίου υλοποιήθηκε και η παρούσα έκδοση. Η λύρα αποδίδεται με τη χάραξη των διαδρομών και
επισημαίνει τη σχέση του τοπίου με τον μύθο του. Το έργο εκτελείται με αυτεπιστασία από μόνιμους
και συμβασιούχους υπαλλήλους της ΚΖ΄ ΕΠΚΑ. Επιβλέποντες είναι οι τακτικές αρχαιολόγοι Ελένη
Κλινάκη (υπεύθυνη έργου), Ευαγγελία Τσαγκαράκη (υπόλογος οικονομικών και υπεύθυνη εκδόσεων), Ευτέρπη Παπαδοπούλου (υπεύθυνη δικτύων κοινής ωφέλειας), η συμβασιούχος αρχαιολόγος
Αντιγόνη Αδαμίδου και οι μηχανικοί Αγγελική Πάλλη (επιβλέπουσα έργου, τακτική αρχιτέκτων),
Δημήτριος Μαγκατσάς (συμβασιούχος πολιτικός μηχανικός), Αριστέα Κωνσταντινίδου (συμβασιούχος μηχανικός τοπίου), Αθανάσιος Καραμήντζας (συμβασιούχος μηχανολόγος μηχανικός) και Αικατερίνη Νίκα (συμβασιούχος αρχιτέκτων μηχανικός). Τόσο το έργο αυτό όσο και τα υπόλοιπα έργα
ΕΣΠΑ της ΚΖ΄ ΕΠΚΑ, εκτελούνται με τη στήριξη όλου του υπόλοιπου προσωπικού της Εφορείας.
Ο επισκέπτης του Αρχαιολογικού Πάρκου των Λειβήθρων θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί γνωστικά, αλλά και βιωματικά, στην καθημερινή ζωή της αρχαιότητας και στο μύθο του οικείου χώρου.
Θεματικός και χωροταξικός του πυρήνας είναι η ενημέρωση και η ψυχαγωγία για τη μυθολογική,
ιστορική και αρχαιολογική ταυτότητα της περιοχής και του ευρύτερου ολύμπιου χώρου. Αφετηρία
της διαδρομής είναι το φυλάκιο στο νοτιοανατολικό άκρο του πάρκου. Ακολουθεί η ελεύθερη απόδοση του γεωμετρικού αψιδωτού σπιτιού από το Ηράκλειο, στο εσωτερικό του οποίου θα επιχειρηθεί η
αναβίωση λειτουργιών και δράσεων. Σχεδόν διαδοχικά, ακολουθεί η αναπαράσταση της υστεροκλασικής-ελληνιστικής αγρέπαυλης-οινοποιείου στο Κομπολόι (χώρας Λειβήθρων). Θα αναπαρασταθούν ως προς την κάτοψη και τη μορφή η ισόγεια, νότια και δυτική πτέρυγα της οικίας, με την αντίστοιχη στοά της εσωτερικής αυλής. Το υπόλοιπο και μεγαλύτερο τμήμα θα ανακατασκευαστεί μέχρι
το σωζόμενο στην ανασκαφή ύψος της λιθοδομής (περίπου 40εκ.). Στην κορύφωση του θεματικού
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πάρκου, θα οργανωθεί υπαίθριος χώρος με δεκατρείς αναστρέψιμες κατασκευές, αφιερωμένες στη
«μουσική οικογένεια», δηλαδή τις Μούσες, τον Ορφέα και τους εμπλεκόμενους θεούς του μύθου. Το
τέλος του περιπάτου καταλήγει σε ένα αναστρέψιμο μικρό θέατρο για πολιτιστικές εκδηλώσεις, με
θέα στο κάστρο του Πλαταμώνα, τον Θερμαϊκό κόλπο και το Αιγαίο.
Στο πλαίσιο της αρχαιο-φυσιογνωστικής παρέμβασης, καρτέλες αναρτημένες στα δέντρα θα ενημερώνουν τον επισκέπτη με μυθολογικά και ιστορικά στοιχεία για τα είδη της χλωρίδας. Το θεματικό
πάρκο «Αναβάθμιση του Δάσους» διαμορφώνεται στην περιφέρεια, με τη διατήρηση, καθοδήγηση
και την ενίσχυση της υπάρχουσας βλάστησης. Κατασκευές όπως τραπεζοπάγκοι, βρύσες και παρατηρητήρια θα ξεκουράζουν τον επισκέπτη.

α.

β.

γ.

Λείβηθρα: α) Το δυτικό τείχος, β) το νότιο τείχος, γ) το νότιο πρανές της ακρόπολης με την αντιστήριξη
(έργο «ΠΕΠ»).
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Τα Λείβηθρα και ο υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων κάτω από την ακρόπολη.
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Το ανατολικό πρανές και η αντιστήριξη (έργο «Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού).
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Το Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων.
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Ορεινός Δρόμος Λειβήθρων στα Κανάλια

Πρόκειται για λιθόστρωτο ορεινό δρόμο, που συνδέει τη Θεσσαλία με τη Μακεδονία (Καρυά-Λεπτοκαρυά). Εντοπίστηκε με επιφανειακή έρευνα σε διάφορα σημεία κατά μήκος του φυσικού περάσματος από τα Λείβηθρα προς την Περραιβία. Έχει μορφή μονοπατιού, όπου διακρίνονται μεμονωμένες
στρωμένες πέτρες. Οι εργασίες του δρόμου Καρυάς-Λεπτοκαρυάς, που ξεκίνησαν χωρίς ενημέρωση
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, κατέστρεψαν πολλά του τμήματα, όπως εξάλλου και ένα μεγάλο
τμήμα του νεκροταφείου της Ύστερης Εποχής Χαλκού των Λειβήθρων, στη θέση Βακούφικα-Παλιομέτοχο. Μικρό τμήμα του δρόμου αποκαλύφθηκε στο 11+232χλμ. από τον κόμβο της Λεπτοκαρυάς στην
Εθνική Οδό (412χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης).
Με πλάτος 4μ., ο λιθόστρωτος δρόμος κατασκευάστηκε σε περιοχές δύσβατες και μεγάλων κλίσεων,
που προϋποθέτουν μεγάλα χωματουργικά έργα και εκβραχισμούς επί του φυσικού βράχου. Λόγω
των κλίσεων και των ειδικών κλιματολογικών συνθηκών διατηρεί ελάχιστες έως και μηδενικές επιχώσεις, τόσες όσες συντηρούν οι σχεδόν επιφανειακές ρίζες του δάσους. Τμήμα διατηρούσε ίχνη
τροχών, αλλά καταστράφηκε από το Έργο.

Ο δρόμος. Στην πορεία του, η Μονή των Κανάλων.

134

Το κάστρο του Πλαταμώνα. Μέγιστο σωζόμενο ύψος περίπου 9,5μ. Θεωρείται συνήθως έργο των Φράγκων,
η τοιχοδομία του όμως υποδεικνύει διάφορες εποχές.

Δ2. Μεσαιωνικά και Νεότερα Χρόνια
Στους αιώνες των σλαβικών επιδρομών και της σαρακινής πειρατείας (6ο-10ο αι.), οι πληροφορίες είναι ελάχιστες,29 στα τέλη πάντως του 8ου-αρχές 9ου αι. η περιοχή εντάχθηκε στο θέμα Θεσσαλονίκης.
Το 1193, ο Πλαταμών αναφέρεται σε βενετικό χειρόγραφο ("in portu qui dicitur Plathenea") και το 1198 η
«επίσκεψις Πλαταμώνος» (κτήματα της αυτοκρατορικής οικογένειας) σε χρυσόβουλλο του Αλεξίου
Γ΄, με το οποίο παραχωρήθηκαν εμπορικά προνόμια στους Βενετούς. Λίγα χρόνια αργότερα, το
1204, και με αφορμή μία συμφωνία του έκπτωτου Ισαάκιου Β΄ Αγγέλου, η Κωνσταντινούπολις
κατακτήθηκε και λεηλατήθηκε από τον Βαλδουίνο της Φλάνδρας στην 4η Σταυροφορία. Ο Φράγκος
βασιλεύς της Θεσσαλονίκης Β΄ Μομφερρατικός παραχώρησε τη χώρα από το Λιτόχωρο ως τον Πηνειό
στους Λομβαρδούς και τον R. Piscia. Λίγο αργότερα, ο πάπας Ιννοκέντιος παρέδοσε στον "electus"
επίσκοπο Κίτρους τα εισοδήματα της επισκοπής Πλαταμώνος, που το 1213 αναφέρεται σε επιστολή
του πάπα ως υπαγόμενη στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Το 1218-24, τον «υπερνεφή» Πλαταμώνα,
«το κατά κύκλον τούτο περιγεγραμμένον πολίχνιον» απελευθέρωσε ο ηγεμών της Ηπείρου Θεόδωρος
Α΄ Κομνηνός Δούκας, μαζί με άλλες περιοχές που ανακατέλαβε από τους Φράγκους και τους
Βουλγάρους. Ακολούθησε η εκθρόνιση του Δημητρίου Μομφερρατικού, η ίδρυση του βασιλείου της
Θεσσαλονίκης (Θεόδωρος, 1230) η ήττα, αιχμαλωσία και τύφλωση του Θεόδωρου από τον τσάρο της
Βουλγαρίας και η αναρρίχηση στο θρόνο της Θεσσσαλονίκης του αδελφού του Μανουήλ.
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Το 1237, ο Θεόδωρος έδιωξε τον Μανουήλ, που εξορίστηκε αλλά ανακατέλαβε τον Πλαταμώνα το
1241. Μετά τον θάνατό του, η περιοχή προσαρτήθηκε στο δεσποτάτο της Ηπείρου, ενώ το 1246 έγινε η
κατάλυση του βασιλείου της Θεσσαλονίκης από τον Ιωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη. Ο Πλαταμών παρέμεινε στον Μιχαήλ, στα όρια της αυτοκρατορίας του δεσποτάτου Ηπείρου και Νικαίας. Το 1259, ο Μιχαήλ
συμμάχησε με τους Φράγκους κατά του Ιωάννου Παλαιολόγου, αδελφού του αυτοκράτορα της Νικαίας Μιχαήλ Η΄. Ακολούθησε η συντριβή των Φράγκων και του Μιχαήλ στη μάχη της Πελαγονίας,
και η αιχμαλωσία επίσημων Φράγκων στον Πλαταμώνα, καταφύγιο των Φράγκων συμμάχων του
Μιχαήλ. Το 1261, έγινε η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Παλαιολόγους, χωρίς ωστόσο
η αναστάτωση από τις διαμάχες των τοπαρχών να σταματήσει οριστικά. Το 1264, η περιοχή από τα
Τέμπη ως τη Βέροια αναφέρεται στο οδοιπορικό Tabula Itineraria Peutingeriana, με τα εξής τοπωνύμια:
Stenas, Sabatium, Dium, Hatera, Anamo, Bada, Arulos, Acerdos, Beroea. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Αθανάσιος
Ναζιραίος άφησε τη μαρτυρία του σε κίονα του Πλαταμώνα, όπου την είδε το 1914 ο γάλλος αρχαιολόγος Α. Plassart. 30

Στις αρχές του 14ου αι., Καταλώνιοι μισθοφόροι λεηλάτησαν την περιοχή και προχώρησαν στη Θεσσαλία. Επωφελούμενοι οι Σέρβοι εισέβαλαν σε Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το 1342, ο Ιωάννης Κατακουζηνός αυτοανακηρύχθηκε αυτοκράτωρ αλλά απέτυχε να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη,
όπου εγκαταστάθηκε ο μέγας δούκας Απόκαυκος, εκπρόσωπος του Ιωάννου Ε΄ Παλαιολόγου. Στον
εμφύλιο μεταξύ Κατακουζηνού και Παλαιολόγου (1342-3), προσχώρησαν στον πρώτο η Θεσσαλία,
η Πέτρα και ο Πλαταμών, που δέχτηκε στη συνέχεια την επίθεση του Απόκαυκου. Το 1345, μετά την
επανάσταση των Ζηλωτών, ο Απόκαυκος «κατέκλεισεν» τους αρχηγούς των επαναστατών «εν δεσμωτηρίω πέμψας προς Πλαταμώνα και τας άλλας πολίχνας». Το 1346, ο Απόκαυκος έφυγε από τη
Θεσσαλονίκη και ο Πλαταμών παραδόθηκε στον Κατακουζηνό, που συμμάχησε με τον Σουλτάνο και
ανακηρύχθηκε αυτοκράτωρ στην Κωνστανινούπολη.
Οι πανταχόθεν αλλεπάλληλες επιδρομές, οι μακροχρόνιες εμφύλιες διαμάχες, η πολυαρχία-αναρχία στο χώρο τής πάλαι ποτέ κραταιάς αυτοκρατορίας και οι επιλογές που έφεραν τους Σταυροφόρους στην Πόλη και τους Οθωμανούς στην Ευρώπη, οδήγησαν στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας,
την Τουρκοκρατία. Οι επιδρομές στη Μακεδονία άρχισαν το 1373-1374 και ως στα τέλη του αιώνα
είχαν εισβάλει στη Θεσσαλία, της οποίας είχαν ολοκληρώσει την κατάληψη το 1423 και είχαν απωθήσει τους Σέρβους.
«Κατά το 1373-1374 ή 1390-1395 (μετά τη μάχη του Κοσσυφοπεδίου) έγινε η πολιορκία του Κάστρου (της
Πέτρας) από τους Οθωμανούς. Στην παράδοση του χωριού μας διασώζονται ζωντανά τα γεγονότα της
πολιορκίας. Οι πολιορκητές Οθωμανοί, αφού έκοψαν το νερό του κάστρου καταστρέφοντας το σύστημα
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ύδρευσης της πολίχνης - ένα αυλάκι πήλινων αγωγών που πολλά τμήματά του σώζονται μέχρι και
σήμερα-, έστησαν ένα μεγάλο κανόνι απέναντι στο βουνό και βομβάρδιζαν συνεχώς, μέρα και νύχτα,
περιμένοντας την παράδοση των μαχητών… Οι κάτοικοι διέφυγαν μέσω της κοίτης του Ίταμου προς
τα ορεινά αναζητώντας κάποιο καταφύγιο, φέρνοντας μαζί τους και την Ιστορία που διαδραματίσθηκε
«ζ΄’μπέτρα απ’ ντ’ βασίλτσα, ζ’μπαλίοχωρα» «στην Πέτρα της βασίλισσας στην Παλιόχωρα» ... Οι διωγμένοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στη σημερινή θέση του Αγίου Δημητρίου, όπου υπήρχε μοναστήρι. Έτσι
το χωριό αναπτύχθηκε γύρω από τη Μονή του Αγίου Δημητρίου και μάλιστα στη θέση που μέχρι και
σήμερα ονομάζεται «Κελιά». Η εγκατάσταση των κατοίκων επιβεβαιώθηκε από τους τάφους που βρέθηκαν στο προαύλιο του Ναού του Αγίου Δημητρίου και η χρονολόγηση των ταφικών κεραμικών έδειξε ότι ανήκουν στην περίοδο 14ος-15ος αιώνας. Τα κεραμικά αυτά βρίσκονται στη Βυζαντινή Εφορεία
Αρχαιοτήτων στη Θεσσαλονίκη. Επίσης οι περισσότερες εικόνες της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου
έχουν μεταφερθεί από την «Παλιόχωρα» για να σωθούν… Με την πάροδο του χρόνου κάποιοι κάτοικοι
επέστρεψαν στην Πέτρα και ξαναέκτισαν το χωριό …».
Τάσος Γκρέμος, Ο ρόλος του ποταμού Ίταμου31

Η Πέτρα προβιβάστηκε στην τέταρτη θέση των υποκείμενων επισκοπών Θεσσαλονίκης, ενώ τον 15ο
και 16ο αι. η επισκοπή Πλαταμώνος κατείχε τη δωδέκατη. Το 1425, ο Πλαταμών ανακαταλήφθηκε
από τον Βενετό αμιράλη Michiel. Οι Βενετοί κατείχαν τον Πλαταμώνα τουλάχιστον ως το 1427, που
έγινε απόδραση καταδίκων από το κάστρο, μεταξύ τους και ενός από τους Απόκαυκους. Το 1430, κατελήφθη η Θεσσαλονίκη και μερικές δεκαετίες αργότερα, το Λυκοστόμιο στα Τέμπη αναφέρεται από
τον Angiogello (1470) ως ερείπιο, ενώ έξω από το κάστρο του Πλαταμώνα ("Platimonia") υπήρχε δυνατότητα διανυκτέρευσης.32 Το 1477, αναφέρεται και το Λιτόχωρο: με Συνοδική Πράξη υπάγονται στον
Πλαταμώνα οι εκκλησίες της «οσιομάρτυρος Παρασκευής εν Λιτοχωρίω και η εν Ολύμπω της υπεραγίας Θεοτόκου Σκάλα επιλεγομένης». Το 1497, αναφέρεται επίσκοπος Πλαταμώνος (Γρηγόριος),
και από τον 16ο αι., τουλάχιστον, ο Πλαταμών εμφανίζεται στους χάρτες και τους πορτολάνους. Το
1520-21, σε τεφτέρι καταγραφής φόρων, ο Πλαταμών αναφέρεται διοικητικά στη Λάρισα. Μία πρώτη
περιγραφή της περιοχής σώθηκε χάρη στη διαθήκη του Ομέρ, γιου του Τουραχάν (τοπάρχη και κατακτητή της Θεσσαλίας). Το 1484, αναφέρει τοπωνύμια και χάνι έξω από το κάστρο του Πλαταμώνα,
όπου ίδρυσε το κελί για τους διαβάτες και παρείχε τα έξοδα συντήρησης: τρία ασημένια άσπρα κάθε
μέρα για τον ιμάμη, τρία για τον σεΐχη, 1,5 για τον φούρναρη, δώδεκα για το κρέας κ.ά. Αναφέρει
«το σύνολο των μύλων των κειμένων επί του ποταμού Πέτρας εν τω χωρίω Σιεφταλί επί του ύδατος
Τσιαναρλί πλησίον του φρουρίου Πλαταμώνος και αγορασθέντος παρά της γυναικός της καλουμένης
θυγατρός του Τσαούση κατοικούσης εν τω τμήματι Τρικάλων».33
Ένας από τους σουλτάνους, ο Μεχμέτ Α’ (1611-1693), πρέπει να συγκαταλεχθεί μεταξύ των παλιότερων επισκεπτών του ορεινού όγκου του Ολύμπου, κατά το έτος 1669.34 Σε κάθε περίπτωση, πάντως,
αργότερα από τον Άγιο Διονύσιο, ο οποίος είχε ήδη εγκατασταθεί στην καρδιά του Ολύμπου τουλάχιστον από το 1540 και φέρεται να έκτισε το πρώτο εκκλησάκι σε μία από τις υψηλότερες κορυφές,
τον Προφήτη Ηλία (λειτουργείται στις 20 Ιουλίου).

Το 1542-43, ο Άγιος Διονύσιος, βροχοφόρος όπως ο Δίας και νεότερη ψυχή του Ολύμπου, ίδρυσε την

ομώνυμη Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή στο φαράγγι του Ενιπέα, βαθειά μέσα στην καρδιά
του ορεινού όγκου. Με αυτή του την εγκατάσταση, ο Άγιος μπορεί να θεωρηθεί ως ο πρώτος νεότερος
εξερευνητής του όρους.
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β.

α.

α) Η Μονή του Αγίου Διονυσίου από τον Β. Ιθακήσιο. β) Χαλκογραφία του 1808 της Μονής. Στην επιγραφή αναφέρονται
αρχαιότητες που προϋπήρχαν στις θέσεις που κτίσθηκαν τα
παρεκκλήσια στις ομώνυμες κορυφές της Μεταμορφώσεως
(2.699μ.) και του Προφήτη Ηλία (2.788μ.). γ) Η χαράδρα μέσα
στην οποία βρίσκεται η Μονή. Σε πρώτο επίπεδο, υψώματα της
περιοχής της αρχαίας Πίμπλειας.

γ.
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Καταγόμενος από χωριό της Καρδίτσας, εμόνασε στα Μετέωρα, στο Άγιο Όρος (Καρυές, Μονή
Φιλοθέου), στη Βέροια, στους Αγίους Τόπους και στη συνέχεια στο όρος των εθνικών θεών. Εδώ έμεινε
ως το τέλος της ζωής του, μετά από ένα μικρό διάλειμμα στο Πήλιο, όταν οι Τούρκοι τον έδιωξαν λόγω
τοπικών καταγγελιών ότι το μοναστήρι του θα γινόταν καταφύγιο των ανυπότακτων. Επέστρεψε
μετά από παρατεταμένη ανομβρία και καταστροφική χαλαζόπτωση. Μετά τον θάνατό του, η Μονή
(αφιερωμένη από τον ίδιο στην Αγία Τριάδα) αριθμούσε διακόσια μέλη και έγινε πράγματι αυτό που
οι εχθροί του φοβήθηκαν: καταφύγιο των ανυπότακτων και των κυνηγημένων, καταφύγιο όμως και
όλων των έκτοτε ερευνητών του όρους. Ο L. Heuzey που επισκέφθηκε τη Μονή στα μέσα του 19ου αι.,
έλεγε ότι δεν υπήρχε ναός στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία χωρίς εικόνα του Αγίου.35

Σχεδιαστική αποτύπωση της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου. Το
Καθολικό της Μονής είναι ναός Αθωνίτικου τύπου με πέντε
τρούλους, τέσσερα παρεκκλήσια και χορούς, τετρακιόνιος με
νάρθηκα και λητή. Στη βόρεια πτέρυγα σώζεται στο ισόγειο η
Τράπεζα και η Εστία, στον όροφο δύο παρεκκλήσια και σειρά
κελιών. Στη νοτιοδυτική και νότια πλευρά σώζονται τα κελιά
στους δύο ορόφους. Η τριώροφη δυτική πτέρυγα περιελάμβανε
κελιά και το κωδωνοστάσιο, η ανατολική είχε τρεις ορόφους.
Εκτός από την κεντρική Μονή, ο Άγιος Διονύσιος έκτισε ασκηταριά, ναΐσκους και σπήλαια.

Το 1573, ο Πλαταμών αναφέρεται στον πορτολάνο του Δημητρίου Τάγια και το 1585 στα Σουηκικά του
Μαρτίνου Κρούσιου, ως πόλις «παρά την θάλασσαν». Λίγο αργότερα, το 1599, ο V. Gradenigo αναφέρει
σε επιστολή του ένα καραβάν σεράι στον Πλαταμώνα, αλλά και έναν μπέη στο κάστρο, που χρησιμοποιούσε ληστές εναντίον των περαστικών. Η οθωμανική διοίκηση, μάλιστα, είχε αρχίσει ήδη να
χρησιμοποιεί Ρωμιούςγια την επιβολή της τάξης.
Στο δεύτερο μισό του 16ου αι., ένας από τους πρώτους ερευνητές της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, ο
Ολλανδός George Dousa, μετέγραψε επιγραφές της Κουντουριώτισσας (1599), ενώ τον επόμενο αιώνα (1640) η περιφέρεια Πλαταμώνος αναφέρεται σε επιστολή του πρώην Πατριάρχη Πατελάρου.36 Το
1641-42, μπορούσαν να γίνονται φιλοδυτικά κηρύγματα από τον Κωνσταντίνο Λογοθέτη στους «βυθισμένους στην αμάθεια» κατοίκους του Πλαταμώνα, που πάντως τον άκουγαν με ευμένεια. Το 1669,
ο Robert de Dreux,37 ιερέας της γαλλικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρει ότι ήταν μικρή πόλις με υπέροχα και πηγαία νερά στην παραλία, που είχε απέναντι τη βρύση του Φαίκ και κάτω
στην ακρογιαλιά το επίνειο. Στον συνοικισμό κάτω από το κάστρο ήταν και η έδρα του επισκόπου.
Τον 17ο αι., ίσως δημιουργήθηκε η Παλιά Σκοτίνα πάνω από τα Λείβηθρα. Και ίσως να μην είχε αλλάξει ιδιαίτερα ως την αρχή του 20ου αι., εποχή που την περιέγραφε ο Επίσκοπος Κίτρους Παρθένιος.
«Το χωρίον Σκοτίνα είναι και τούτο εκ των ολίγων κεφαλοχωρίων της περιφερείας μας της οποίας,
ως και αλλαχού εμνημονεύσαμεν, το έν τέταρτον είναι μετά των τριών κωμοπόλεων κεφαλοχώρια, τα
δε λοιπά τρία τέταρτα περίπου τσιφλίκια. Καθ΄ ημάς ωνομάσθη ούτω το χωρίον τούτο εκ των πολλών
χονδρών μαλλίνων υφασμάτων [σκουτιών] τα οποία εις αρχαιοτέραν εποχήν εκ διαφόρων χωρίων των
πέριξ μερών κατειργάζοντο εις τα πολλά νεροτριβεία αυτής, άτινα είχεν ως εκ των πολλών και αφθόνως κατερχομένων εκ των υψηλοτέρων μερών υδάτων. Αλλά και εις την υφαντουργίαν ήσαν επιδεδομένοι οι αρχαιότεροι κάτοικοι μαλλίνων και βαμβακερών υφασμάτων και άλλων μεν ειδών, ως επι το
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πλείστον όμως λευκών βαμβακερών προσοψίων, προμηθευόμενοι, ως φαίνεται, τα βαμβακερά νήματα
εκ της νοτιοανατολικής αυτού και επί της δυτικής πλευράς του Κισσάβου εν τη περιφερεία Λαρίσης
κειμένης κωμοπόλεως Αμπελάκια, εν η ήκμαζον τότε τα εν τοις νηματουργίοις αυτής κατασκευαζόμενα περιώνυμα νήματα…
Η Σκοτίνα κείται εις υψηλότερον και του Παντελεημόνου μέρος, επί της νοτιοανατολικής οροσειράς
των υπωρειών του κυρίως Ολύμπου, και επί της δυτικής πλευράς φάραγγος, δασώδους και πλήρους
πεύκων και οξειών, εξ ής οράται ο Θερμαϊκός μετά της Χαλκιδικής, αναβρυούσης δε πανταχόθεν ύδατα πόσιμα, εύγεστα, ελαφρά, ψυχρότατα και υγιεινά. Άρχεται δε η φάραγξ αύτη από των κορυφών του
τερπνοτάτου δασώδους οροπεδίου, επί του οποίου ευρίσκεται η περιώνυμος βρύσις του Κατή, εντός της
οποίας και κατά Ιούλιον και Αύγουστον μήνα δεν δύναταί τις πλείον του ενός λεπτού να συγκρατήση
την χείρα αυτού, ως εκ του μεγάλου ψύχους του ύδατος αυτής, και αφικνείται κατερχομένη μέχρι των
παρά την θάλασσαν γαιών του χωρίου, τρίωρον διάστημα περιλαμβάνουσα.
Ο ευρισκόμενος επί του προμνησθέντος δασώδους οροπεδίου τούτου ένθα η βρύσις του Κατή, εάν θελήση να αναβή τον νοτιοανατολικώς αυτής κείμενον λόφον, Κλαρί υπό των περιοίκων λεγόμενον και
εις ύψος ημισείας έτι ώρας κείμενον, θα ίδη εκτυλισσόμενον προ αυτού νοτίως το θελκτικόν θέαμα
ολοκλήρου της πεδιάδος της Λαρίσης μετά της πόλεως και των χωρίων διεσπαρμένων εν αυτή, καθώς
και τον Πηνειόν ποταμόν μεγαλοπορεπώς εκτυλισσόμενον εν ταις αγκάλαις της πεδιάδος ταύτης, και
εις το αριστερόν τω εισερχομένω σκέλος του Θερμαϊκού εκχυνόμενον.
Η Σκοτίνα απέχει του Παντελεημόνου δίωρον προς δυσμάς αυτού και έχει το Παντελεήμονον εκ δεξιών και προς ανατολάς αυτής, και την Ιεράν Μονήν των Κανάλλων εξ αριστερών προς δυσμάς, δίωρον
μακράν αυτής κειμένην εντός ετέρας φάραγγος των νοτιοδυτικών υπωρειών του Ολύμπου, εν τη οποία
τον χειμώνα σχηματίζεται ο ορμητικότατος ποταμίσκος Συς, Ζλιάνα καλούμενος, όστις τον χειμώνα
πνίγει και ζώα και ανθρώπους απροσέκτους, συμπαρασύρων αυτούς προς τον Θερμαϊκόν, όπου χύνεται εκ δυσμών ορμώμενος…
Αι επί της παρά την θάλασσαν και την σκάλαν Σκοτίνης πεδιάδος κείμεναι καλλιεργήσιμαι γαίαι του
χωρίου τούτου Σκοτίνας, αι εκ των άνωθεν διά του χωρίου από δυσμών ρεόντων υδάτων ποτιζόμεναι,
κείνται περί το δίωρον διάστημα βορειοανατολικώς του χωρίου μακράν, διάστημα όπερ είναι κατωφερές κατά την από του χωρίου μετάβασιν των κατοίκων και ανωφερές κατά την επάνοδον, και διά
τούτο λίαν κοπιώδες. Ένεκα τούτου οι Σκοτινιώται, εκεί παρά τα καλλιεργησίμους αυτών γαίας επί
λοφίσκων πλησίον του αρχαίου Ηρακλείου, έχουσιν ιδρύσει ιδίας οικίας, Καλύβια Σκοτινιώτικα επιλεγομένας, εις άς παραμένουσιν οι πλείστοι οικογενειακώς κατά τας εργασίμους ημέρας και δη οι άρρενες, αναβαίνοντες ή μάλλον αναρριχώμενοι εις το χωρίον αυτών κατά τας εορτασίμους της εβδομάδος
ημέρας … Το χωρίον τούτο έχει κλίμα ευκραές, ευήλιον και ευάερον αλλά και ολίγον υγρόν, ως εκ της
θέσεως εν ή κείται, αποτελείται εξ ενενήκοντα περίπου διωρόφων οικιών λιθοκτίστων, και πεντακοσίων περίπου κατοικιών χριστιανών ορθοδόξων, ελληνοφώνων απάντων, εξασκούντων το επάγγελμα
του γεωργού δημητριακών και κτηνοτρόφου αιγοπροβάτων, βοών και χοίρων, ης το ονομαστόν της Σκοτίνης ελαιόλαδον. Πολλοί όμως εκ των κατοίκων είναι αγωγείς μεταφέροντες διά των ημιόνων αυτών
την εκ των άνωθι του χωρίου αυτών δασών εξαγωμένην εμπορικήν ξυλείαν εις την θάλασσαν, τρίωρον
του χωρίου απέχουσαν, όπου εν τη ομωνύμω του χωρίου σκάλα τα ιστιοφόρα πλοία παραλαμβάνουσον
αυτήν διά την Θεσσαλονίκην ή δι άλλα μέρη ... Το χωρίον τούτο αριθμεί άνω των διακοσίων πεντήκοντα
ετών.
Σημ. Αι αρχαιότεραι ιεραί εικόνες των ιερών ναών του χωρίου είναι προ 150 ετών.»38
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Η Ιερά Μονή Κανάλων, αφιερωμένη στο Γενέσιον της Θεοτόκου.
Η Ιερά Μονή Κανάλων βρίσκεται δυτικά των Λειβήθρων και της Σκοτίνας, στον ορεινό όγκο του Ολύμπου,
περίπου 8χλμ. νότια της Καρυάς. Πήρε το όνομά της από τα Κανάλια (λείβηθρα), τα φαράγγια μεταξύ Άνω
και Κάτω Ολύμπου, μέσα στα οποία κτίσθηκε. Δεν είναι γνωστή η εποχή ίδρυσης της Μονής, ίσως κατά
την παράδοση τον 11ο αι., ούτε έχει ερευνηθεί τυχόν σχέση με το Παλιομέτοχο του αρχαιολογικού χώρου
των αρχαίων Λειβήθρων. Η παλιότερη επιγραφή είναι του 1683, όταν ανακαινίσθηκε και τοιχογραφήθηκε
ο νάρθηκας. Λίγο αργότερα (1688), αγιογραφήθηκε ο κοιμητηριακός ναός Άγιοι Πάντες. Πρωτοαναφέρεται
το 1699, όταν ζήτησε την προστασία του Σουλτάνου. Το σημερινό καθολικό είναι κτίσμα του 1883, αφού το
παλιότερο καταστράφηκε. Ανάμεσα στο καθολικό και την τραπεζαρία, το παλιότερο σήμερα των κτισμάτων,
βρίσκεται ο μονόχωρος ναΐσκος του Αγίου Δημητρίου, κτίσμα του 1684 που αγιογραφήθηκε το 1689-1696.
Πρόσφατα ανακαινίσθηκε (φωτογραφίες κάτω σειράς).
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Στα τέλη του 17ου-αρχές 18ου αι., ο Μελέτιος αναφέρει το Λυκοστόμιο ως κοινό όνομα του «Λύκου
Πεδίου» στα Τέμπη, τον Βαφύρα ως «Φάρυβον», το Δίον ως «πόλις πότε και Κολώνεια, ήτις τα νυν Σταδιά καλείται, καίτοι ερείπιον»,39 και για τον Πλαταμώνα ότι «... Πόλεις παραθαλάσσιαι της Μακεδονίας
είναι Πλαταμών, με θρόνον Επισκόπου, επί λόφου ιδρυμένη, μεταξύ Πηνειού της Θεσσαλίας και του
Φαρύβου της Μακεδονίας των ποταμών, αυτό το φρούριον πρότερον ήτο Μοναστήριον, Πλατέα Μονή
λεγόμενον και ύστερον έγινε πόλισμα».
Στις αρχές του 18ου (1706) ο Πλαταμών εξακολουθούσε να αναφέρεται ως οχυρή θέση,40 ενώ σε Χρυσόβουλο του ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας προς τη Μονή της Ολυμπιώτισσας στην Ελασσόνα (1730)
αναφέρεται ιδιοκτησία της μονής στην περιοχή Πλαταμώνα και Λιτοχώρου:
«Πλησίον του Ολύμπου την Σπάρμος λεγομένην χώραν μετά του πλησίον κειμένου παρεκκλησίου των
Αγίων Θεοδώρων … Πλησίον του Πλαταμώνος, την χώραν Αμπαρνίτσαν μετά του παρεκκλησίου των
Αγίων Θεοδώρων … Την άλλην χώραν Λιτόχωρον μετά του παρεκκλησίου των προρρηθέντων μαρτύρων του κειμένου πλησίον της θαλάσσης και του γειτνιάζοντος ποταμού Μαυροποτάμου, όπου πιάνουσι
τα χέλια».41
Ο 18ος αι. ήταν μία δύσκολη εποχή. Στη Θεσσαλία αναφέρονται πλημμύρες, μαζικοί εξισλαμισμοί,
επιδημίες με «θανατικόν μεγάλον», μεταξύ τους και πανούκλα. Ήταν ωστόσο η εποχή του Κοσμά
Αιτωλού (1759-1779) και η εποχή που έντονα δραστηριοποιήθηκαν οι κλέφτες στον Όλυμπο.42 Με την
οθωμανική διοίκηση σε παρακμή, οι κλέφτες συνεργάσθηκαν με τους αρματολούς, που είχαν ορίσει
οι Τούρκοι για τη διατήρηση της τάξης, εναλλάσσονταν από τη μία δράση στην άλλη και δημιούργησαν οικογένειες αρματολών με κληρονομικό δικαίωμα. Από τη φύση του καταφύγιο ανυπότακτων,
ο Όλυμπος αγκάλιασε τις επαναστατημένες ψυχές και έγινε μία όαση ανεξαρτησίας, το άγιο βουνό
των Κλεφτών. Σε ένα από τα δημοτικά τραγούδια43 αναφέρεται ότι η περιοχή ήταν χωρισμένη σε
τέσσερα αρματολίκια: Ελασσόνας, Κατερίνης, Πλαταμώνα και Κρανιάς:
«Ο Όλυμπος και ο Κίσσαβος τα δυο βουνά μαλώνουν. Γυρίζει τότ’ ο Όλυμπος και λέγει του Κισσάβου.
- Μη με μαλώνεις Κίσσαβε, Κονιαροπατημένε! Εγώ μ ο γέρο Όλυμπος στον κόσμο ξακουσμένος. Έχω
σαράντα δυό κορφές κ’ εξήντα δυό βρυσούλες. Κάθε κορφή και φλάμπουρο, παντού κλαδί και κλέφτης.
Και στην ψηλή μου την κορφή αετός ειν΄ καθεσμένος. Και εις τα νύχια του κρατεί κεφάλι ανδρειωμένο.
«Κεφάλι μου, τι έκαμες κι είσαι κριματισμένο;»
-«Φάγε πουλί τα νιάτα μου, φάγε και την αντρειά μου. Να κάμεις πήχη το φτερό και πιθαμή το νύχι.
Στον Λούρο, στο Ξερόμερο, αρματολός εστάθην. Στα Χάσια και στον Όλυμπο δώδεκα χρόνους κλέφτης.
Εξήντ΄ αγάδες σκότωσα κι έκαψα τα χωριά τους. Κι όσους στον τόπο άφησα και Τούρκους κι Αρβανίτες,
είναι πολλοί πουλάκι μου, και μετρημό δεν έχουν. Πλην ήρθε κι η αράδα μου στον πόλεμο να πέσω.»
...
Κοίτετ’ ο Πλιάσκας, κοίτεται, στην έρημη τη βρύση. Με τα ποδάρια στο νερό, πάλε νερό γυρεύει. Με τα
πουλιά συντύχαινε και με τα χελιδόνια.
-«Τάχα πουλιά θα γιατρευτώ, τάχα πουλιά θα γιάνω;»
-«Πλιάσκα μ’ αν θέλεις γιάτρεμα, να γιάνουν οι πληγές σου, έβγα ψηλά στον Όλυμπο, στον όμορφο τον
τόπο. Ανδρείοι ‘κει δεν αρρωστούν, κι αρρώστοι ανδρειώνουν. Εκ΄ είναι οι κλέφτες οι πολλοί, τα τέσσερα πρωτάτα. Εκεί μοιράζουν τα φλωριά και τα καπετανάτα. Του Νίκου πέφτ’ η Ποταμιά, του Χρήστ’ η
Αλασσόνα, Ο Τόλιος καπετάνεψε φέτος στην Κατερίνη, Και το μικρό Λαζόπουλο πήρε την Πλαταμώνα».
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Το Λιτόχωρο από τον Όλυμπο
H "Lissa" (ή "Lisa") και "Lissa Porto" που αναφέρεται σε πορτολάνους, τουλάχιστον από τον 17ο αι., πιθανόν
σχετίζεται με το Λιτόχωρο στην πύλη της ορεινής πτυχής του Αγίου Διονυσίου. Η ρίζα είναι ομηρική («λιςλιτί-λίτα», λείος βράχος) και το τοπωνύμιο ίσως έχει σχέση με το «λισσός-ή-όν», η ερμηνεία του οποίου στον
Ησύχιο (Λεξικόν, λάμδα.1127) είναι «λισσόν, άναντες, απότομον, υψηλόν», χαρακτηριστικό για την πύλη προς
τις υψηλές κορφές του Ολύμπου.
Είναι ένας από τους τόπους με ευρήματα Μυκηναϊκών Χρόνων (Καμαρούλα και πλατεία Δημαρχείου).
Υπάρχουν διάσπαρτοι τύμβοι, ίσως νεκροταφεία, αλλά δεν ερευνήθηκαν. Βορειότερα, κοντά στη νέα Μονή
και το Πεδίο Βολής και κοντά σε πηγές, υπάρχει αρχαίος οικισμός ανεξερεύνητος, που θα μπορούσε να
ταυτίζεται με την Πίμπλεια, που -όπως τα Λείβηθρα- είχε για την αρχαιότητα σχέση με τον μουσικό-ορφικό
μύθο. Στην ίδια περιοχή, που πρώιμα την ανέφεραν οι Ευρωπαίοι περιηγητές, υπήρχαν δύο τουλάχιστον
ναοί, της Αγίας Παρασκευής (1660), και του Αγίου Δημητρίου (11ου αι.). Δεύτερος οικισμός ανεξερεύνητος, η
Τοπόλιανη, βρίσκεται ανάμεσα στο Λιτόχωρο και τα Λείβηθρα. Πρόκειται ίσως για το Μούσειον.
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Μηλιά, Κρανιά, Καρυά, Νεζερός, Βλαχολίβαδο (Λιβάδι Περραιβίας), Ραψάνη, Λιτόχωρο και όλα τα
χωριά της περιοχής συναγωνίστηκαν στη δημιουργία ηρώων και ειδώλων της αντίστασης. Επιφανέστερος είναι το μέλος της Φιλικής Εταιρείας Γεωργάκης Ολύμπιος (1772-1821) από το Βλαχολίβαδο,
απόγονος των Λαζαίων από τη Μηλιά Πιερίας και ένας από τους μάρτυρες του κοινού απελευθερωτικού αγώνα των βαλκανικών λαών.
Με αφορμή τον ρωσοτουρκικό πόλεμο (1768-1774), οι οπλαρχηγοί κυριάρχησαν και το 1773 ο γιος του
Λάζου Γιάννης «πήρε» τον Πλαταμώνα. Η επανάσταση όμως απέτυχε, ο Αλή Πασάς επεκτάθηκε ως
και την Πιερία, μετέτρεψε σε τσιφλίκια πολλά κεφαλοχώρια και πολλοί από τους κλέφτες κατέφυγαν στην πειρατεία. Το 1779, σε επιστολή του βενετού πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη44 αναφέρεται
π.χ. πειρατεία με ορμητήριο τον Πλαταμώνα, του οποίου μάλιστα οι δημογέροντες κατηγορούνται
πως γνώριζαν τη θέση των κλοπιμαίων.
Η φλόγα όμως είχε ανάψει για ελευθερία και δεν επρόκειτο να σβήσει. Δέκα χρόνια αργότερα, ο
επίσκοπος Πέτρας Αθανάσιος συμμετείχε σε συνελεύσεις που αποφάσισαν εξέγερση των αρματολών. Το 1796-97 τυπώθηκε στη Βιέννη η Χάρτα του Ρήγα, όπου και στη συνέχεια ο ίδιος εκτελέσθηκε
(1798). Μέσα σε αυτό το ανήσυχο κλίμα, περιηγήθηκε τα τελευταία χρόνια του 18ου αι. την Ελλάδα ο
Γάλλος Felix de Beaujour (1794-1799), που δημοσίευσε τις περιηγήσεις του το 1829.45 Πέρασε τα Τέμπη
όπου είδε την επιγραφή του Cassius Longinus, τον Πυργετό, τη Ραψάνη, έφτασε και περιέγραψε τον
Πλαταμώνα, το κάστρο "mal entendu" και "dominé par les hauteurs voisines", την περιοχή των κορυφών του
Ολύμπου και το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία.
"On peut de ce point monter en quelques heures sur la croupe du mont Olympe, surmontée de trois sommités de
hauteur inégale: celle du milieu, presque toujours couronnée de neige, a plus de mille toises d’élévation au-dessus du
niveau de la mer: les deux autres paraissent moins élevées. Celle du nord n’est habitée que par des ours et des chamois;
mais celle du sud l’est par les moines grecs du monastère de Saint-Denys, et l’on voit aujourd’hui sur celle du milieu,
à la place de l’autel jadis consacré à Jupiter, une chapelle dédiée au prophète Elie, où tous les ans, au mois de juillet,
les moines de ce monastère vont en pèlerinage."
Επισήμανε τη θέση Σταδιά και τον Βαφύρα, που ανέφερε πρώτη φορά ο Μελέτιος, συσχέτισε όμως το
Δίον με τα ερείπια στην Παλαιο-Μαλαθριά, περιοχή του Πεδίου Βολής Λιτοχώρου.
"Le hameau de Standia, environné de décombres, est sur l’ emplacement d’une ancienne ville, prise long-temps
pour celle de Dium, mais qui pourrait bien n’en avoir été que le port, puisque la ville, d’âpres le témoignage de
Thucydide, était plus reculée dans les terres: ce qui ferait conjecturer que les ruines de Dium sont celles que l’on
trouve à deux lieues plus à l’ouest, au pied même du mont Olympe, dans un lieu solitaire, nomme Palaeo-Malathria,
où l’on voit une multitude d’édifices renversés, de colonnes brisées, de chapiteaux mutilés et plusieurs autres restes
d’architecture, qui n’ont pu appartenir qu’à une grande ville. Parmi ces débris on distingue encore ceux d’une
colonne, qui, par la longueur de son diamètre, paraît avoir été d’une très - grande hauteur et qui était peut-être celle
dont parle Pausanias, comme portant une urne de marbre, où l’on avait renfermé les cendres d’Orphée."
Στη συνέχεια προχώρησε προς την Κατερίνη, την οποία συσχέτισε με την Άτηρα.

Ο 19ος αι. ήταν, επίσης, ένας δύσκολος αιώνας επαναστάσεων και χολέρας. Ήταν ωστόσο ο αιώνας
της απελευθέρωσης της νότιας Ελλάδας και της έντονης δραστηριότητας των ξένων διανοούμενων
που επισκέπτονταν και περιέγραφαν τους ανθρώπους, τη χώρα και τα μνημεία. Παραβλέποντας την
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έλλειψη των ανέσεων που ήταν συνηθισμένοι, τις επιδημίες που τυραννούσαν το βασανισμένο τόπο,
τα απομονωμένα χωριά, τους άθλιους και λίγους δρόμους, τα δύσβατα μονοπάτια που δεν είχαν γνωρίσει χρήση κάρου, τη βία, τη λεηλασία και την καμένη γη του πολέμου, το κίνημα των ρομαντικών φιλελλήνων οδήγησε σημαντικούς Ευρωπαίους στον τόπο μας, που άρχισαν να δημοσιεύουν πολύτιμες
πληροφορίες και να δημιουργούν ενδιαφέρον για τους υπόδουλους Έλληνες. Ταυτόχρονα όμως με
την αρχαιολατρεία, μεγάλωναν και οι αρχαιολογικές συλλογές, που ξεγύμνωναν την αρχαιότητα ...
«Eίμαστε απόγονοι των Eλλήνων», έγραφε στα 1803 ο Kοραής … Λίγο αργότερα, στα 1807, … θα διακηρύξει ότι «μήτε χαρίζομεν, μήτε πωλούμεν πλέον τα προγονικά κτήματα» … Λίγο αργότερα, το 1825, ο
υπουργός των Εσωτερικών Γρηγόριος Δικαίος θα ζητήσει από τους επάρχους, τους δημογέροντες, τους
επιτρόπους και τους δασκάλους να συγκεντρώνουν τα αρχαία μέσα στα σχολεία «δια να αποκτήσει με
τον καιρόν παν σχολείον το μουσείον του». Το πόσο σοβαρά απασχολούσε τους Ελληνες, ακόμη και στις
πιο κρίσιμες στιγμές του αγώνα, η τύχη των λειψάνων της αρχαιότητας συνοψίζεται στα λόγια του
Μακρυγιάννη: «Δι αυτά πολεμήσαμε».
Αγγελική Κόκκου, Καθημερινή 18 Μαΐου 1997

Στην αρχή ακριβώς του αιώνα, το 1801, έφτασε ο άγγλος περιηγητής E. Clarke και διανυκτέρευσε στο
πανδοχείο του μικρού χωριού στον Πλαταμώνα. Μέσα και έξω από το πανδοχείο υπήρχαν κίονες,
δωρικά κιονόκρανα, σαρκοφάγος κ.ά. Τον ταύτισε πρώτος με το Ηράκλειο και δημοσίευσε εικόνα της
περιοχής.46 Την ίδια χρονιά, δημοσιεύτηκε περιγραφή πρώην αξιωματικού του γαλλικού ναυτικού,
του G. S. Sonnini, που περιηγήθηκε την περιοχή με εντολή του Λουδοβίκου 16ου, το 1780.47 Επισκέφθηκε το μετόχι στη Σκάλα, τη Μονή και προχώρησε ψηλότερα, χωρίς να φτάσει στις κορυφές.
Η σερβική εξέγερση επηρέασε τους Έλληνες, ιδιαίτερα τη Μακεδονία, και προκάλεσε την αποτυχημένη εξέγερση των κλεφταρματολών. Την ίδια εποχή (1805), έγινε για δέκα χρόνια πρόξενος Γαλλίας
στον Αλή Πασά ο François Charles Hugues Laurent Pouqueville, μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου,
που περιηγήθηκε την επικράτεια του Αλή, μεταξύ τους και την περιοχή του Ολύμπου. Όπως ο F. de
Beaujour, είδε στα Τέμπη την επιγραφή του ρωμαϊκού δρόμου (Cassius "Longinus Procos in Tempe munivit") και αναφέρει το ελληνικό σχολείο που ίδρυσε ο επίσκοπος Πλαταμώνα στη Ραψάνη.48 Αναφέρει
επίσης ότι ο Πλαταμών ήταν έδρα βοεβόδα και επισκόπου, ότι στο λιμάνι του, όπου οδηγούσε ένα
μικρό κατάφυτο στενό, έρχονταν πλοία που φόρτωναν κάρβουνα και καυσόξυλα από τη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο παραμελημένο κάστρο υπήρχαν 150 ξύλινα τουρκικά σπίτια που εύκολα μπορούσαν
να πυρπολυθούν. Αναφέρει επίσης ότι ανέβηκε στην περιοχή των κορυφών, πιθανόν στον Προφήτη
Ηλία, με μοναχούς του Αγίου Διονυσίου.
Ένα χρόνο αργότερα, περιέγραψε την περιοχή ο W. Leake.49 Επισκέφθηκε το Δίον (Μαλαθριά) και
την Πέτρα, που τα ταύτισε, το Λιτόχωρο και τον Πλαταμώνα. Το 1806 δεν υπήρχε χωριό κάτω από το
κάστρο Πλαταμώνα, το κάστρο είχε λίγα σπίτια και το χάνι ήταν ερειπωμένο. Αναφέρει ότι τον τελευταίο καιρό ο γιος του Αλή Πασά, ο Βελής, είχε στη Μαλαθριά τσιφλίκι και φάρμα, όπου εγκατέστησε
έλληνες εργάτες με αλβανό επιστάτη. Μόλις πρόσφατα είχε ξεχερσώσει μία μικρή περιοχή για καλλιέργεια, ενώ στην υπόλοιπη βοσκούσαν κοπάδια. Κανείς, σημειώνει, δεν θα μπορούσε να έχει δει τα
ερείπια που πρώτος εκείνος αντίκρυσε, αν δεν είχε γίνει αυτή η εκχέρσωση. Ποτέ, μας βεβαιώνει, δεν
είχε ως τότε πληροφορηθεί για την ύπαρξή τους και καθόλου δεν αμφέβαλε ότι επρόκειτο για το Δίον!
Οι Χριστιανοί τού έδειξαν την καινούρια τους εκκλησία, ερείπια άλλων και πρόσεξε μία τούμπα με
επίπεδη κορυφή ανάμεσα στο θέατρο και τη θάλασσα. Σημειώνει επίσης την τούμπα της Ν. Εφέσου
(Σπήγη) για την οποία αναφέρει ότι πιθανόν ταυτίζεται με την πόλη Πιερία.

145

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Το Δίον παρέμεινε τσιφλίκι ως την αρχή του 20ου αι., όπως μας πληροφορεί και ο Παρθένιος, Επίσκοπος Κίτρους:
«Το όνομα του χωρίου τούτου καθ’ ημάς οφείλεται εις το πολύ μαλαθρόν, φυτόν αρωματικόν, όπως
το ηδύοσμον, το ορίγανον, το μακεδονήσιον και τα λοιπά, είναι εν χρήσει εν τη μαγειρική, και εκ του
οποίου, αυτομάτως φυομένου, ήτο, φαίνεται πλήρης τότε ο χώρος εφ’ ου νυν κείται το χωρίον. Και
νυν έτι, βλέπει τις τήδε κακείσε πέριξ του χωρίου τούτου αυτομάτως φυόμενα μάλαθρα. Το τσιφλίκιον Τούρκου χωρίον τούτο κείται επί πεδιάδος βαλτώδους εις τους πρόποδας του Ολύμπου και
παρά τον Βαρικόν Λιτοχώρου, ούτινος απέχει ημίωρον περίπου έχον την κωμόπολιν ταύτην προς το
νοτιοανατολικόν. Αι γαίαι αυτού είναι ευφορώταται παράγουσαι αφθόνως αραβόσιτον. Συνίσταται δ’
εκ τριάκοντα περίπου καλυβών μονωρόφων περιλαμβανουσών περί τους εκατόν πεντήκοντα κατοίκους χριστιανούς ορθοδόξους ελληνοφώνους αλλά και την βλαχικήν γνωρίζοντας, καταγομένους δ’
άπαντας εκ του εν τη περιφερεία Ελασσώνος χωρίου Κοκκινοπλού. Ασχολούνται δ΄άπαντες ούτοι εις
την γεωργίαν του αραβοσίτου προ παντός και την κτηνοτροφίαν των αιγοπροβάτων, βοών, βουβάλων
ίππων και χοίρων … Εις το χωρίον τούτο δέον να δοθεί μεγίστη σημασία και υψίστη σπουδαιότης διά
τας υπό το έδαφος αυτού κρυπτομένας μεγάλης αξίας καθ’ ημάς αρχαιότητας. Πλησίον αυτού και του
χώρου ον κατέχει σήμερον το Ιερόν Μονύδριον της Αγίας Παρασκευής εις τους βορειοανατολικούς
πρόποδας του Ολύμπου έκειτο η αρχαία ελληνική πόλις Δίον, εκ βωμού τινός αφιερωμένου εις τον
θεόν Δία πάντως ονομασθείσα ούτω.
Σώζεται σήμερον έτι εκεί που παρά το χωρίον Μαλαθριάν μέρους του κεκαλυμμένον υπό αναβρυόντων υδάτων επί του τόπου τούτου, επί του οποίου η παράδοσις των περιοίκων διέσωσε την είδησιν
ότι υπήρξε πόλις, κατόπιν βυθισθείσα εκ καθιζήσεως. Ολίγον κατωτέρω του χωρίου τούτου προς
ανατολάς και προς την θάλασσαν σώζεται μέρος περιέχον μεγάλους λίθους μετά κρίκων σιδηρών
αρχαίων, εξ ων ασφαλώς δύναταί τις να συμπεράνει ότι πρόκειται περί προκυμαίας φερούσης τους
κρίκους τούτους, εξ ών προσεδένοντο ιστιοφόρα πλοία, της θαλάσσης, ως φαίνεται, τότε εισδυούσης
μέχρι του μέρους τούτου, όπερ απετέλει κόλπον, λιμένα και όρμον. Ολίγον κατωτέρω και εντός του
Βαρικού Λιτοχώρου ρέει και σήμερον ο αρχαίος Ελικών κοινώς Χελοπόταμος, παράγων γλυκυτάτους
εγχέλεις. Πλείστα όσα ανάγλυφα καθώς και αγάλματα εκ μαρμάρου επί Τουρκοκρατίας μετακομισθένατα εις Κατερίνη ευρέθησαν εις το μεταξύ Μαλαθριάς και Καρύτσης μέρος, το υπό των περιοίκων καλούμενον Κάστρον.
Εκεί παρά το Κάστρον τούτο και εντός της περιοχής αυτού υπάρχουσι πλείστοι αρχαιότατοι τάφοι,
εντός των οποίων επί Τουρκοκρατίας ευρέθησαν πολλάκις οστά, στάμναι, αρχαία νομίσματα και χρυσοί στέφανοι. Επαναλαμβάνομεν ότι επί του μέρους τούτου δέον να δοθεί μεγίστη σημασία και προσοχή, ν’ αποφασισθεί δε να γίνωσιν ανασκαφαί, αίτινες, μετά βεβαιότητας δυνάμεθα να προείπωμεν,
θα φέρωσιν εις φως μεγίστης σπουδαιότητος αντικείμενα και κτίρια κεχωσμένα υπό την γην, άπαντα
ενδεικτικά του πολιτισμού, της εποχής, της ακμής της αρχαίας ελληνικής πόλεως του Δίου, όπου
κατά παράδοσιν των περιοίκων εβασίλευσεν ο βασιλεύς Πόρος, λαβών το όνομα ίσως εκ του προσωποποιημένου θεού της επινοήσεως, υιού Μήτιδος. Έτι δε μάλλον αυξάνει η αξία και εκτίμησις των αρχαιοτήτων Μαλαθριάς, όταν λάβει τις υπ’ όψιν ότι ολίγον ανωτέρω και προς νότον αυτής ανυψούται
υπερηφάνως ο Όλυμπος, η κατοικία αύτη των δώδεκα θεών των αρχαίων Ελλήνων και δη του θεού
των θεών, του νεφεληγερέτου και αστεροπετού Διός, εξ ού και το όνομα της πόλεως ταύτης του Δίου,
της εστίας δηλαδή και πηγής της θρησκευτικής ζωής και του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων, των
μεγάλων τούτων διδασκάλων απάσης της ανθρωπότητος εν τε τη επιστήμη και τη τέχνη. Εν τη θέσει
ταύτη το χωρίον αριθμεί εκατόν πεντήκοντα ή εκατόν εξήκοντα ετών βίον.
Σημ. Ο ιερός ναός του χωρίου φέρει χρονολογίαν 1118, αι δε ιεραί εικόνες αυτού 1844.» 50
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Ενόψει ρωσοτουρκικού πολέμου, έγινε σύσκεψη στις Σποράδες, όπου πήραν μέρος οπλαρχηγοί από
πολλές περιοχές της Ελλάδος, μεταξύ τους και οι οπλαρχηγοί του Ολύμπου. Συγκροτήθηκαν πειρατικά σώματα που άρχισαν επιδρομές στα παράλια του Θερμαϊκού και η τρομοκρατία των Τουρκαλβανών στα χωριά των χριστιανών ενισχύθηκε. Μετά το 1812, οι ρωσοτουρκικές σχέσεις βελτιώθηκαν,
το κίνημα της Σερβίας απέτυχε, το κλεφταρματολίκι έπεσε σε ύφεση και ο Αλή Πασάς ολοκλήρωσε
την αποδυνάμωση του κινήματος. Έτσι, όταν ο L. Heuzey επισκέφθηκε την περιοχή, βρήκε την Πέτρα
έρημη και ερειπωμένη, εγκατελειμένη οριστικά από τους κατοίκους της.
Οι Ευρωπαίοι ωστόσο συνέχιζαν τις δικές τους εξορμήσεις, και το 1812 ο H. Holland έγραφε για το
Λιτόχωρο ότι δεν είχε «... πιο πριν καταλάβει πόσο κοντά στον Όλυμπο ήταν αυτή η πόλη. Όταν στις 27
την αφήσαμε και τυχαία κοιτάξαμε πίσω, είδαμε από ένα άνοιγμα στην ομίχλη το αχνό περίγραμμα των
τεράστιων πλαγιών, που μοιάζαν να κρέμονται πάνω από την πόλη, τόσο αιθέριες που για λίγα λεπτά
νομίσαμε ότι είναι οφθαλμαπάτη … Απέναντι από το Λιτόχωρο, μία τεράστια ρεματιά προχωράει στο
εσωτερικό του όρους, και μέσα από το άνοιγμα είδαμε, μόνο για λίγα λεπτά, αυτό που πιστεύω πως είναι η κορυφή … Οι πλευρές αυτής της ρεματιάς είναι απόκρημνα μέτωπα σαν τοίχοι τεράστιου ύψους
… Τα σύννεφα έκλεισαν πάλι πάνω από τον Όλυμπο σαν νάταν πολύ ιερό το μέρος για να το βλέπουμε
πολλή ώρα. Το ξανάδαμε μόνο μία φορά ακόμη στη διάρκεια της τετράωρης πορείας στην πεδιάδα που
βρίσκεται στους προποδες.»
Την ίδια εποχή, η χολέρα αποδεκάτιζε τον πληθυσμό, κυρίως μάλιστα την περιοχή των Τεμπών.
«Ούλες οι χώρες μόλεψαν κι ούλες παρηγορούνται. Η Ράψανη και ο Τούρναβος παρηγοριά δεν έχουν.
Πέντε χιλιάδες πέθαναν κι ακόμη αποθνήσκουν. Καημένη Ράψανη.»
Αυτή την εποχή (1813), έφτασε στον Πλαταμώνα ο A. Lutteroth-Linnich. Το χωριό κάτω από τον Πλαταμώνα ήταν ερειπωμένο από τη χολέρα και οι δρόμοι του στρωμένοι με πτώματα … Αυτή φαίνεται
να είναι η εποχή που οδήγησε στην οριστική καταφυγή των Χριστιανών που ζούσαν έξω από το
κάστρο στον Παλιό Παντελεήμονα, το Παντελεήμονον του Επισκόπου Κίτρους Παρθένιου, που στις
αρχές του 20ου αι. θα περιέγραφε με το γλαφυρό του τρόπο και αυτή την περιοχή:
«Το χωρίον τούτο είναι κεφαλοχώριον, φέρει δε το όνομα εκ του ιερού ναού του χωρίου, τιμωμένου επ΄
ονόματι του αθλοφόρου Αγίου και ιαματικού Παντελεήμονος. … Το χωρίον τούτο συνωκίσθη περίπου
προ εκατοπεντηκονταετίας εκ κατοίκων των πέριξ χωρίων και κυρίως εκ του περί μίαν ώραν κάτωθι
του χωρίου επί της ανατολικής ακτής κειμένου Πλαταμώνος ... Ο Πλαταμών ο σωζόμενος σήμερον είναι
φρούριον καλώς τετειχισμένον, περιέχον οικίας τινάς ερειπωμένας και πεπτωκυίας, ων τα θεμέλια μόνον σώζονται, καθώς και εις ιερός ναός, ο της Αγίας Παρασκευής, εξωκκλήσιον της κοινότητος Παντελεημόνου, δαπάναις της οποίας επεσκευάσθη και επιδιωρθώθη, ίνα τελή κατά τας τεταγμένας εποχάς
την θείαν λειτουργίαν εις των δύο ιερέων της Κοινότητας ταύτης. Ο Πλαταμών εις αρχαιοτέραν εποχήν
αφού ήτο έδρα Επισκόπου, φαίνεται ότι ήκμασεν ως κωμόπολις παραλία, κτισθείσα επί ευρέως χώρου
κεχωσμένου πάντως νυν εις την θάλασσαν όπισθεν του σωζομένου φρουρίου, όπερ θα ήτο κατά πάσαν
πιθανότητα η ακρόπολις της πόλεως ή κωμοπόλεως ταύτης. Κατά τον πρώην Λαρίσης Μητροπολίτην
αείμνηστον Αμβρόσιον ο άραψ γεωγράφος Εδρεσπή γράψας την δωδεκάτην εκατονταετηρίδα αναφέρει
ότι «Ο Πλαταμών τότε ήτο πόλις ευλίμενος, εύφορος και έχουσα υψηλάς και ωραίας οικίας.» Έξωθεν
του φρουρίου προς την ξηράν και νοτιοανατολικώς αυτού σώζονται τα ερείπια μεγαλοπρεπούς ιερού
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ναού μετά μονολίθων στηλών εξηπλωμένων νυν επί της γης, και παραπλεύρως αυτού έτερα ερείπια
πολλών κελλίων μοναχών λιθοκτίστων μετ΄ ασβέστου και θολωτών, έμπροσθεν δε και επί της οδού
της μεταξύ του φρουρίου και των ερειπίων τούτων διερχομένης σώζονται μεγάλαι μονόλιθοι λεκάναι
λαξευταί ύδατος μετά πηγών προ αυτών, εξ ών δείκνυται ότι ήκμασε ποτέ αυτόθι μεγάλη ιερά Μονή
πλουσία και μετά πολλών πατέρων ενασκουμένων εν αυτή, ίσως καθ΄ ήν εποχήν ήκμαζε και η πόλις
Πλαταμών ολίγον κατωτέρω, η έδρα του ομωνύμου επισκόπου.
Αντικρύ του φρουρίου και προς δυσμάς αυτού προς την ξηράν ίσταται λόφος τις υψηλότερος του φρουρίου «Παππούς» υπό των εγχωρίων ονομαζόμενος ... Έχει δε ως λέγουσιν οι περίοικοι, μυστικήν υπόγειον κτιστήν μετά του φρουρίου Πλαταμώνος συγκοινωνίαν, δι ης οι εν τω φρουρίω τυχόν αποκλεισθέντες
εν πολιορκία ηδύναντο να εξέλθωσιν υπογείως και καταλάβωσι την υψηλοτέραν του φρουρίου θέσιν
ταύτην του λόφου Παππού.
Παραπλεύρως του πυραμιδοειδούς τούτου λόφου και προς δυσμάς αυτού προς την ξηράν έκειτο, ως
περιέσωσεν η παράδοσις, η αρχαία ελληνική πόλις Ηράκλειον όπου οι χωρικοί καλλιεργούντες την γην
ευρίσκουσιν αρχαία νομίσματα και αντικείμενα. Άπαν το μέρος τούτο, το περί τον Πλαταμώνα, περί τα ερείπια της αρχαίας Μονής, το
περί τον κωνοειδή λόφον Παππούν και το επί
του αρχαί ου Ηρακλείου, αξίζει ν΄ ανασκαφεί
ημέραν τινα, καθόσον φρονούμεν ότι πολλά
σκοτεινά της ιστορίας σημεία, αρχαίας ελληνικής εποχής, μακεδονικής και ρωμαϊκής, είτα
δε και των νεωτέρων ενετικών και τουρκικών
χρόνων θέλουσι διαφωτισθεί … Το χωρίον έχει
παρά της ακτής και παρά τον Πλαταμώνα ιδίαν σκάλαν ομώνυμον, εν τη οποία σταθμεύουσι
τα ιστιοφόρα πλοία προς φόρτωσιν ξυλείας…
Σημ. Αι αρχαιότεραι ιεραί εικόνες των ναών
του χωρίου τούτου ειλημμένα εκ του Πλαταμώνος υπολογίζονται 300-500 ετών.» 51

Tο 1814, ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία και το 1821 κηρύχθηκε η Επανάσταση. Το κλεφταρματολίκι ανα-

πτερώθηκε, πολλοί οπλαρχηγοί έγιναν μέλη της Φιλικής Εταιρείας και η Μονή του Αγίου Διονυσίου
μετατράπηκε σε «συνεδριακό» τους κέντρο. Το κάστρο του Πλαταμώνα ενισχύθηκε με 60-70 οικογένειες Τουρκαλβανών από την Πελοπόννησο και η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής έγινε πιθανώς
τζαμί. Όμως μετά από μερικές προσωρινές επιτυχίες και μέσα στο 1822, η επανάσταση απέτυχε.
Έφταιξε η μεγάλη τουρκική δύναμη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η έλλειψη πόρων και η μικρή
λαϊκή συμμετοχή, αφού το σώμα δεν ξεπερνούσε τους 1000 άνδρες. Ίσως όμως έφταιξαν και η κακή
ηγεσία, η γραφειοκρατική αλλά και η πραγματική ασυνεννοησία, αφού όπως λέει ο Κασομούλης
«δεν ήξευραν ίσως ούτε και αν υπάρχει Όλυμπος εις την Ελλάδα, όχι και Αρματολοί παλαιοί χρήσιμοι
διά την επανάστασιν».52 Η εξέγερση του Ολύμπου πνίγηκε στο αίμα των απλών του κατοίκων από
τον πασά της Θεσσαλονίκης. Τα χωριά έγιναν ολοκαύτωμα, ο επίσκοπος Πλαταμώνα μετακόμισε
στη Ραψάνη, η μονή Αγίου Διονυσίου καταλήφθηκε από τον Βελή Πασά και καταστράφηκε (1828).
Ανατινάχτηκε με πολλά βαρέλια πυρίτιδας, πυρπολήθηκε, λεηλατήθηκε και ο ηγούμενος με δώδεκα
μοναχούς απαγχονίστηκαν στη Λάρισα. Επισκευάσθηκε αργότερα, για να γίνει και πάλι καταφύγιο
των ανυπότακτων, των κυνηγημένων και των ερευνητών...
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Όσοι από τους κατοίκους σώθηκαν κατέφυγαν στα βουνά ή αλλού στην Ελλάδα, και άλλοι πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα. Οι κλεφταρματολοί, τους οποίους δεν φαίνεται να συγχώρεσαν οι κάτοικοι,
αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στη νότια Ελλάδα και τις Σποράδες, από όπου άσκησαν τη γνώριμη
δραστηριότητα της πειρατείας.53 Το 1828 δημιουργήθηκε η Ελληνική Πολιτεία στη νότια Ελλάδα με
κυβερνήτη τον Καποδίστρια και φούντωσαν οι ελπίδες στη βόρεια, ενώ παράλληλα πύκνωσαν και
οι περιηγητές με κλασική παιδεία. Το 1830 ανακηρύχθηκε η ανεξάρτητη Ελλάδα νότια της γραμμής Αχελώου-Σπερχειού και την Εύβοια, τις βόρειες Σποράδες, τη Σκύρο και τις Κυκλάδες. Το 1829
ιδρύθηκε το πρώτο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αίγινα και το 1833 ιδρύθηκε η Αρχαιολογική
Υπηρεσία προστασίας των αρχαιοτήτων. Δύο χρόνια πριν, το 1831, είχε δημοσιευτεί το Voyage dans la
Macédoine του Esprit Marie Cousinéry, προξένου στη Θεσσαλονίκη.
Με αναπτερωμένες τις ελπίδες, οι κλεφταρματολοί δραστηριοποιήθηκαν στον Όλυμπο, το ίδιο και
οι πειρατείες, η τρομοκρατία των Τούρκων και οι επιδρομές αλβανών ατάκτων. Η κατάσταση έγινε
χαοτική και αφόρητη, δεν πτόησε ωστόσο το φρόνημα των οπλαρχηγών και των ηγουμένων Αγίου
Διονυσίου, Πέτρας και Μακρυρράχης, που προσπάθησαν να αναθερμάνουν την επανάσταση και να
έχουν βοήθεια από τον Καποδίστρια. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, οι Δυτικοί, που υπηρετούσαν
τις αρχές του δικού τους κόσμου, συνέχιζαν τη δική τους αποστολή. Το 1830 επισκέφθηκε την τουρκοκρατούμενη περιοχή του Θεσσαλικού Ολύμπου ο άγγλος διπλωμάτης D. Urquhart,54 που δίνει μία
χαρακτηριστική περιγραφή του ρόλου του κλέφτη στην περιοχή:
«Ήμουν πια αποφασισμένος να επισκεφτώ τον καπετάν Δήμο (Τζαχείλα), που εξουσίαζε την περιοχή
του Ολύμπου, η οποία συνόρευε με την περιοχή της Λάρισας. Διέμενε στο χωριό Καρυά, 10 μίλια από
το μοναστήρι του Σπαρμού … Με τον καπετάν Δήμο γίναμε γρήγορα φίλοι. Μου ανακοίνωσε ότι θα με
συνόδευε στη Ραψάνη, η οποία δεσπόζει της κοιλάδας των Τεμπών ... Τότε ακριβώς φάνηκε και ο δικαστής του λαού (ο καπετάν Δήμος) πάνω στο ολόλευκο άλογο. Μία βίαιη ομήγυρη σταμάτησε αμέσως την
πορεία μας. Ο κλέφτης του Ολύμπου, ανάμεσά τους, τους ατένιζε συνοφρυωμένος, όπως θα ατένιζε
τους Γότθους ο Στηλίχωνας.
Μία απαρηγόρητη μητέρα έπεσε στα πόδια του και ζητούσε γονατιστή δικαιοσύνη, κάποιος παπάς εκδίκηση, ο καλόγερος με το σπασμένο κρανίο έλεος και η άτυχη γυναίκα παρακαλούσε να τη λυπηθούν,
και, πάνω απ' όλους, ακουγόταν η φωνή του απατημένου συζύγου, που ζητούσε ικανοποίηση. Ο καπετάν
Δήμος τους άκουσε υπομονετικά για λίγη ώρα. Κάτω όμως από το βάρος των συγκρουόμενων απειλών
και ικεσιών, έχασε πολύ γρήγορα την υπομονή του και αγρίεψε … Ο θυμός του κλέφτη γινόταν όλο
και πιο τρομερός, και οι απειλές του ήταν τέτοιες, που μόνο με ομηρικές θα μπορούσαν να συγκριθούν,
υπογραμμισμένες μάλιστα με μία χαρακτηριστική κίνηση του χεριού του, στο ύψος της καρωτίδας δανεισμένη προφανώς από τους Τούρκους. Ήμουν βέβαιος ότι δε θα τον ευχαριστούσε τίποτε περισσότερο
από το να κόψει το λαιμό όλων αυτών των ανθρώπων. Και με το δίκιο του!»
Urquhart 1992, 185, 187

Ο D. Urquhart πήγε στην Καρυά, τη Ραψάνη, την Ελασσόνα, την Τσαρίτσανη, το Σπαρμό, ανηφόρισε
προς τις κορυφές και μπόρεσε να αντικρίσει το Αιγαίο, τη Θεσσαλονίκη και το Άγιο Όρος. Σε μία
κορυφή, που αποκαλεί Άγιο Στέφανο, εντόπισε μία κατασκευή από πλίνθους και λίθινη επιγραφή.
Ο M. Kurz υποθέτει ότι πρόκειται για κάποιο από τα πρόβουνα του Σκολιού. Είδε μάλιστα και ο ίδιος
αρχαίους πλίνθους στο Σκολιό, μεταφερμένους από θέση που δεν μπόρεσε να εντοπίσει. Ο D. BaudBovy ταυτίζει τον Άγιο Στέφανο με μία από τις νότιες κορυφές, την Ιτσούμα (Σαράι/Μεταμόρφωσις)
όπου ο L. Heuzey σημειώνει πιθανή επιγραφή και πλίνθους μικρής εκκλησίας:
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«… αυτή που οι κάτοικοι της Καρυάς ονομάζουν Ιτσούμα. Λέγεται ότι υπάρχει εκεί μία μεγάλη μαρμάρινη πλάκα με γράμματα, αλλά δεν βρήκα παρά μόνο μία κολόνα από αυτές που χρησιμοποιούν οι βοσκοί για να μετρούν τη στάθμη του χιονιού. Κάποια απομεινάρια από τούβλα αποδεικνύουν ότι κάποτε
υψωνόταν εκεί μία μικρή εκκλησία».55
Τόσο στη Μεταμόρφωση όσο και σε άλλες νότιες κορυφές, π.χ. στην Φράγκου Αλώνι και τον Κακάβρακα (πιο κοντά στην πορεία του D. Urquhart) υπάρχει κεραμική και θα μπορούσαν να ταυτίζονται
με τον Άγιο Στέφανο της στήλης, όπως και με οποιαδήποτε ανεξερεύνητη κορυφή, αλλά ο M. Kurz,
που τον ταυτίζει με πρόβουνο του Σκολιού, εξακολουθεί να είναι ο σημαντικότερος τοπογράφοςμελετητής του Ολύμπου. Ο ίδιος σημειώνει πλίνθινο τοίχο και στον Άγιο Αντώνιο (Παλιμανάστρι),
όπου αργότερα ανασκάφηκε από το ΑΠΘ το ιερό του Διός.
Στις 9 Οκτωβρίου 1831, ο εκσυγχρονιστής Καποδίστριας δολοφονήθηκε από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Την επόμενη χρονιά, οι Δυνάμεις αναγνώριζαν την Ελλάδα ως «ανεξάρτητον μοναρχικόν κράτος», «υπό την κυριαρχίαν του πρίγκηπος Όθωνος της Βαυαρίας και την εγγύησιν
των τριών Αυλών». Λίγο αργότερα, το 1836, ο γάλλος βοτανολόγος Remi Aucher Eloy συνέλεξε φυτά,
και το 1839 ο A. Grisebach56 ήταν ο πρώτος γεωγράφος που δημοσίευσε υψόμετρο του Ολύμπου σχετικά κοντά στην πραγματικότητα. Την ίδια χρονιά, ο P. Durand είδε τα ερείπια του πανδοχείου κάτω
από το κάστρο του Πλαταμώνα και δεν αναφέρει χωριό, λίγα μόνο σπίτια μέσα στο κάστρο. Ένα χρόνο αργότερα, περιηγήθηκε την περιοχή ως την Καρυά ο G. v. Eckenbrecher 57 και το 1851 ο Heldreich,
διευθυντής του Βοτανικού Κήπου, πρώτος ερεύνησε βοτανικά τον Όλυμπο «μέχρι την άκρη των παγετών».58 Ένα χρόνο αργότερα, δημοσιεύτηκε η υψομέτρηση του πλοιάρχου Copeland (2.973μ.), που
είχε πραγματοποιηθεί το 1831.
Με αφορμή τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1853-1856) και μέσα σε πανεθνική αναστάτωση για την απελευθέρωση της βόρειας Ελλάδος, ο αγγλογαλλικός στρατός που είχε ταχθεί υπέρ της Τουρκίας, κατέλαβε
το Μάιο του 1854 την Αθήνα, υποχρεώνοντας τον Όθωνα να κηρύξει ουδετερότητα και να διορίσει
κυβέρνηση εμπιστοσύνης των δύο μεγάλων δυνάμεων. Οι επαναστατικές δυνάμεις του Ολύμπου
υποχώρησαν στο ελληνικό βασίλειο μετά από ασφυκτική πίεση που ασκήθηκε στην ελεύθερη Ελλάδα αλλά και στους ίδιους τους επαναστάτες από τον άγγλο πρόξενο της Θεσσαλονίκης στη Βροντού.
Μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο, στο κάστρο του Πλαταμώνα υπήρχαν μόνο πέντε παλιά κανόνια, πενήντα πυροβολητές και τριανταδύο τούρκοι γεωργοί σε δεκαέξι σπίτια, που τους θέριζε ο πυρετός. Στα
μέσα του αιώνα, η έδρα επισκοπής Πλαταμώνος είχε μεταφερθεί στη Ραψάνη (1845-1879).
Το 1839, ο Gottlieb Lukas Friedrich Tafel στο Βερολίνο συγκέντρωνε όλες τις μέχρι τότε αρχαίες και
νεότερες πληροφορίες της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης σε έναν πολύτιμο τόμο, το De
Thessalonica ejusque agro: dissertatio geographica, στα λατινικά, ενώ λίγο αργότερα, το 1855 ήταν η χρονιά
που κατέφθασε στην περιοχή ο γάλλος αρχαιολόγος L. Heuzey υπό την αιγίδα του γαλλικού Υπουργείου Δημόσιας Εκπαίδευσης.59
Ο L. Heuzey αναγνώρισε το Ηράκλειο στη θέση του Πλαταμώνος, μέσα στο κάστρο είδε ερείπια έξι
εκκλησιών και έξω από αυτό, ένα σημαντικό μνημείο που υπέθεσε πως ήταν Επισκοπείο, με παλιότερες ωστόσο αρχαιότητες σε δεύτερη χρήση. Εκτός των γνωστών κιόνων και λοιπών μνημείων (που
καταστράφηκαν τα νεότερα χρόνια), είδε ανάγλυφη στήλη, σαρκοφάγο, ενεπίγραφη βάση Μενάνδρου «πολύ καλής εποχής» και κυρίως τμήμα αρχαίου τείχους χαμηλά στο λόφο "au bas de la colline et
au bord même du torrent".
Οδηγήθηκε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι το οχυρωμένο Ηράκλειο ήταν μεγαλύτερο από τον βυζαντινό Πλαταμώνα. Υπολόγισε σωστά και σχεδόν με ακρίβεια τη θέση των Λειβήθρων, έκανε την περιγραφή των Καναλιών και ταύτισε τη λέξη με τη μετάφραση των αρχαιοελληνικών «λειβήθρων».
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Το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας στην περιοχή της παλιάς Βροντούς. Μεταβυζαντινό κτίσμα του
16ου αι., πάνω σε βράχο, σε απότομη πλαγιά του Άνω Ολύμπου.

Περιέγραψε το γοητευτικό φυσικό περιβάλλον του Δίου, τη μικρή και ταλαιπωρημένη Μαλαθριά
που μετά τον W. Leake είχε μεταφερθεί στη νέα της θέση, και τα ερείπια του Δίου, όπου εντυπωσιάστηκε από την έλλειψη ακρόπολης. Μάταια αναζήτησε το ιερό του Διός. Σημειώνει, ωστόσο, ότι είδε
το θέατρο, την οχύρωση της ορθογώνιας πόλης, και άλλα ερείπια και κινητά ευρήματα. Ταύτισε το
ποτάμι της Μαλαθριάς με τον αρχαίο «Βαφύρα» και μνημονεύει την ιστορία του Παυσανία για τον
φόνο του Ορφέα στους πρόποδες του Ολύμπου, για τις φόνισσες που προσπάθησαν να πλυθούν
στον ποταμό Ελικώνα, που όμως ντροπιασμένος κρύφτηκε στη γη για να βγει καθαρός στο Δίον με
το όνομα Βαφύρας. Μετά το Δίον, ανηφόρισε προς τον Όλυμπο και ύστερα από τρεις ώρες δρόμο
έκανε την πρώτη του στάση στο Μετόχι του Αγίου Διονυσίου στη Σκάλα, όπου του έδειξαν την Παλαιο-Μαλαθριά και μεταξύ άλλων μία λατινική επιγραφή που δεν μπόρεσε να διαβάσει. Στο μετόχι
της Σκάλας άφησαν τα άλογα, πήραν μουλάρια και άρχισαν την ανάβαση προς τον Όλυμπο και τη
Μονή του Αγίου Διονυσίου, τραγουδώντας "Je suis monté au plus haut de l’Olympe, et j’ai promené mes yeux
sur la mer!"60 Ύστερα από άλλες τρεις ώρες, έφτασαν στο μοναστήρι του Αγίου. Περιέγραψε τη Μονή,
επισημαίνει ότι ήταν αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα, και έκανε τη σημαντική παρατήρηση για τη
συχνότητα της Αγίας Τριάδας στον Όλυμπο: "dans cette montagne consacrée au grand dieu de paganisme, les
chrétiens n’ont voulu placé leurs sanctuaires sous aucune autre invocation que celle de Dieu en personne."61
Στη συνέχεια, ανηφόρισε στο Μαυρόλογγο, στα δάση του ρόμπολου και την περιοχή των κορυφών
Καλόγηρος (Άγιος Αντώνιος;) και Ιτσούμα (Μεταμόρφωση;), όπου αναφέρει την ύπαρξη παλιών πλιθιών, ίσως μικρής εκκλησίας, καθώς και την πληροφορία των ντόπιων για μία μεγάλη μαρμάρινη
πλάκα με γράμματα, την οποία όμως δεν είδε. Πρόκειται μάλλον για το εκκλησάκι που αναφέρεται
πως έκτισε ο Άγιος Διονύσιος στην κορυφή Μεταμόρφωση, σε θέση όπου προϋπήρξαν αρχαιότητες,
όπως αναφέρεται και για τον Προφήτη Ηλία, σε απόσταση τριών ωρών. Περιέγραψε το εκκλησάκι
του Προφήτη Ηλία και τη λειτουργία του από τους μοναχούς, αναφέροντας και την υψομέτρηση του
γεωμέτρη Ξεναγόρα (1.877μ.).
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Ο L. Heuzey θεωρούσε «ρίον» του Ολύμπου τον Προφήτη Ηλία (με υψόμετρο 2.972μ.), όπως εξάλλου
πίστευαν οι ντόπιοι και οι παλιότεροι ερευνητές πριν από τους H. Barth και H. Tozer. Ακόμη και ο
ίδιος ο M. Kurz εξάλλου (που επέκρινε αργότερα τον L. Heuzey), αναγκάστηκε να παραδεχτεί ατενίζοντας τον Όλυμπο από την Κατερίνη ότι «ο Προφήτης Ηλίας σχημάτιζε μία μεγάλη πυραμίδα και,
όπως φαινόταν από εδώ, δικαιολογούσε το γεγονός ότι τον θεωρούσαν τόσο σημαντικό».62

Η Μονή του Αγίου Διονυσίου πριν καταστραφεί από
τους Γερμανούς το 1943.
"Hos Dhionysios jouit d’une grande réputation dans toute
l’Eglise grecque. Sa position est unique au monde. Il est perdu
dans les profondeurs d’un immense ravin, entre deux murailles,
qui se dressent à perte de vue portant les pins suspendus en
logues files à tous les rebords du rocher. C’est au milieu de cette
nature sauvage qu’on aperçoit la masse grise de monastère. Des
bâtiments disposés en carre, avec une galerie intérieure percée
d’arcades en plein cintre, forment le cloître. L’église, qui occupe
le centre, est une vieille basilique byzantine, surmontée de cinq
coupoles. Il faut entendre les moines parler de l’antique splendeur
de cette église, des peintures qui la décoraient, de son horloge,
de la couverture en plomb qui revêtait les cinq coupoles. Tout a
disparu en 1828. Les Turks accusèrent les moines de donner asile
aux Klephtes et mirent le feu au convent. Ils avaient apporté des
barils de poudre pour faire sauter l’église; mais cette architecture
massive résista à l’explosion, qui endommagea seulement le toit
et détruisit toute la décoration intérieure. Les dégâts ne furent
réparés que dix ans plus tard; on voit encore plusieurs parties des
bâtiments ruinés, et partout les traces du feu."63

Επισκέφθηκε στη συνέχεια τη Νέα Εφεσο ("Spighi"), όπου αναφέρει την τούμπα, την εκκλησία του
Αγίου Προδρόμου, πολλά μάρμαρα, βυζαντινές αρχαιότητες, μία λατινική και μία ελληνική επιγραφή. Επισκέφθηκε την Κουντουριώτισσα, τσιφλίκι παλιότερα του Αλή Πασά, τότε ενός μπέη στην
Κατερίνη, την Αγία Παρασκευή (ερείπια) καθώς και την Παναγία κοντά στα ερείπια της Παλαιοκουντουριώτισσας. Μεταξύ άλλων αρχαιοτήτων, είδε ελληνικές επιγραφές της ρωμαιοκρατίας και τόνισε τη συνύπαρξη ελληνικών και ρωμαϊκών ονομάτων στα ίδια φυσικά πρόσωπα. Από τις επιγραφές,
πέντε του ήταν ήδη γνωστές από τον August Boeckh (Corpus Inscriptorum Graecarum 1825-1828), γνωστές χάρη στον Ολλανδό ταξιδιώτη του 16ου αι. George Dousa και το έργο του Itinerarium Constantinopolitanum (1599).64
Δεδομένων των πολλών ερειπίων (θεμέλια, αρχιτεκτονικά κ.ά.) και άλλων παρατηρήσεων που έκανε στην περιοχή της Κουντουριώτισσας, τοποθέτησε εκεί την Άτηρα,65 υπόθεση πιθανή για έναν εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο που απλώνεται από την Κουντουριώτισσα Β-ΒΔ ως το ποτάμι της Πέτρας
που χωρίζει τη βόρεια από τη νότια Πιερία (Αδριανός). Στη συνέχεια, πήγε στη Μονή της Πέτρας,
όπου είδε ένα παλαιοχριστιανικό γλυπτό του Αγίου Δημητρίου και στην ερειπωμένη Πέτρα όπου είδε
εικόνες του 1710 και αρχαίους πωρόλιθους σε δεύτερη χρήση. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τον Άγιο
Δημήτριο και επέστρεψε στην "petite ville turque" Κατερίνη, την Άτηρα του Felix de Beaujour, έδρα και
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τσιφλίκι μπέη εκείνη την εποχή, με έλληνες καλλιεργητές, στο περιβάλλον της οποίας πίστευε ότι
έγινε η μάχη της Πύδνας.
Την ίδια χρονιά (1855) ο δανός καθηγητής στην Κοπεγχάγη J. L. Ussing66 επισκέφθηκε το φαράγγι
του Αγίου Διονυσίου, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα (1859) περιηγήθηκε τα μοναστήρια ο Ρώσος Π.
Ουσπένσκι, που κατέγραψε ένδεκα ονόματα επισκόπων Πλαταμώνος από το 1363. Το 1857 και το
1862 περιηγήθηκε την περιοχή ο καθηγητής βοτανικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ορφανίδης,67 που
πρώτος ανακάλυψε νέα είδη φυτών στον Όλυμπο. Τον Οκτώβριο του 1862, ο γερμανός γεωγράφος
H. Barth68 ανέβηκε από τον Κοκκινοπλό διά της Σταλαματιάς και της Μικρής και Μεγάλης Γούρνας
σε μία κορυφή του Σκολιού, όπου βρήκε ερείπια από πλίνθους. Από εκεί έφτασε ως την κορυφή του
Προφήτη Ηλία, θεωρούμενη «ρίον» του Ολύμπου, όπου συνειδητοποίησε (πρώτη φορά ως τότε) ότι
υπήρχαν κορυφές υψηλότερες. Περιέγραψε το πέτρινο, δίχωρο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και τις
δύο εικόνες του. Τοποθέτησε το «ρίον» στον «Θρόνο του Δία» (Στεφάνι) και κατέβηκε στο φαράγγι και
τη Μονή Αγίου Διονυσίου. Ο χάρτης του περιλαμβάνει λεπτομερές οδοιπορικό, σχεδιασμένο από τον
χαρτογράφο Kiepert, βάση για όλους τους μετέπειτα χάρτες του Ολύμπου. To 1863, ο Th. Desdevisesdu-Dezert δημοσίευσε το βιβλίο του για την αρχαία Μακεδονία, με την περιοχή του Ολύμπου,69 και
δύο χρόνια αργότερα, το 1865, ήλθε ο ευφυής βρετανός ορειβάτης και ερευνητής H. Tozer. Από το
Δίον και το μετόχι του Αγίου Διονυσίου στη Σκάλα, ανέβηκε στη Μονή και από εκεί στην περιοχή των
κορυφών και τον Προφήτη Ηλία. Πρώτος περιέγραψε το πραγματικό πεταλόσχημο σχήμα των οροσειρών και τοποθέτησε την κορυφή του.70 «Η θέα αυτή μας αποκάλυπτε», θα γράψει αργότερα, «πόσο
λάθος εμφανιζόταν στους χάρτες ο Όλυμπος. Έμοιαζε σαν μία μεγάλη οροσειρά, η οποία κατευθυνόταν
από τα βόρεια προς τα νότια, αλλά στην πραγματικότητα είναι δύο μικρές οροσειρές, με κατεύθυνση
από τα ανατολικά προς τα δυτικά, που ενώνονται στα δυτικά»,71 στο κορυφαίο κεντρικό του τμήμα.
Υπολόγισε ότι οι κεντρικές κορυφές («Θρόνος του Δία», Μύτικας, Σκολιό) ήταν περίπου 200μ. ψηλότερα και υπολόγισε ως υψηλότερη την κεντρική. Δεν επιχείρησε να αναρριχηθεί στο «ρίον» που
έμοιαζε με «μύτη βελόνας» γιατί δεν είχε οδηγό ούτε κατάλληλη εξάρτηση. Επέστρεψε διά του Μαυρόλογγου και της Μονής στο Λιτόχωρο. Το 1874 ο Μ. Δήμιτσας εξέδωσε την Αρχαία Γεωγραφία της
Μακεδονίας και έναν χρόνο μετά, οι Μ. Neumayr και Α. Burgestein72 επισκέφτηκαν τη Μονή Αγίου
Διονυσίου, επιχείρησαν ανεπιτυχώς να ανεβούν στις κορυφές και δημοσίευσαν γεωλογικές αναφορές και έναν χάρτη βασισμένο στον Kiepert. Στη δεύτερη αποστολή του στη Μακεδονία,73 ο L. Heuzey
απεικόνισε το 1876 ένα δεύτερο χάρτη, πάλι με λάθη επισημαίνει ο M. Kurz, και απάντησε στους
αυστηρούς επικριτές της φυσικής επιστήμης:
«Ο δεύτερος χάρτης δίνει νέα στοιχεία για το υψηλότερο τμήμα του Ολύμπου, ιδιαίτερα για τις βόρειες
κορυφές και τις απόκρημνες πλαγιές στα βόρεια και βορειοανατολικά. Τα δεδομένα συλλέχτηκαν από
απόσταση με πυξίδα με επαληθεύσεις του Laloy στις κορυφές.»
Γεγονός όμως είναι ότι οι χάρτες του για τον Όλυμπο δεν ελήφθησαν ξανά υπόψη. Οι νεότεροι θα
στηρίζονταν σε Γερμανούς και Αυστριακούς, με πρώτο τον Kiepert και με βάση τα δεδομένα του H.
Barth. Φαίνεται, όμως, ότι και οι δικές τους κατοπτεύσεις έγιναν από μακριά, κυρίως λόγω του φόβου
των ληστών, και παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα πραγματικά μεγέθη.
Την ίδια εποχή, επρόκειτο να δημιουργηθεί κρίση στο Ανατολικό Ζήτημα. Ερζεγοβίνη, Βοσνία και
Βουλγαρία επαναστάτησαν και το 1876 η Σερβία κήρυξε τον πόλεμο στην Τουρκία. Ο απόηχος έφτασε έντονος στη βόρεια Ελλάδα και στο νεοελληνικό βασίλειο, όπου ο λαός διαδήλωνε και η ηγεσία
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παρακολουθούσε αμήχανη, υπό το άγρυπνο βλέμμα της Γαλλίας και της Αγγλίας. Με τη νέα κρίση, το
αντάρτικο στον Όλυμπο ξαναφούντωσε. Οι οπλαρχηγοί άρχισαν να περνούν τα σύνορα και τα πολεμοφόδια να αποβιβάζονται στις ακτές, την ίδια στιγμή που οι ευρωπαίοι ερευνητές συνέχιζαν απτόητοι
τους δικούς τους αγώνες. Το 1877 η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο στην Τουρκία και στο ελληνικό βασίλειο
η κυβέρνηση παραιτήθηκε, όπως και η επόμενη, υπό το βάρος των εξελίξεων και της λαϊκής οργής.
Η επόμενη οικουμενική κυβέρνηση παρακολουθούσε τις εξελίξεις αμήχανη, η επαναστατική ωστόσο
δραστηριότητα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία είχε δρομολογηθεί. Ένα από τα τρία επαναστατικά
κέντρα της Μακεδονίας ήταν ο Όλυμπος. Το 1878 με τη ρωσο-οθωμανική Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ο ρωσοτουρκικός πόλεμος σταμάτησε και ιδρύθηκε η Μεγάλη Βουλγαρία με τη Μακεδονία, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην ελεύθερη και την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Την ίδια
κιόλας χρονιά, αποβιβάστηκε εκστρατευτικό σώμα στις ακτές του Ολύμπου, απελευθερώθηκε το Λιτόχωρο και συγκροτήθηκε Προσωρινή Κυβέρνησις της Μακεδονίας, με πρόεδρο τον γιατρό Ε. Κοροβάγκο.
Το Μετόχι του Αγίου Διονυσίου στη Σκάλα έγινε αποθήκη πολεμοφοδίων, συντάχθηκε επαναστατική
διακήρυξη προς τις Μεγάλες Δυνάμεις, και κηρύχθηκε η Ένωση με την Ελλάδα. Ο φρούραρχος Πλαταμώνα με δεκαπέντε άνδρες της φρουράς, τα πυροβόλα και τις λίγες τουρκικές οικογένειες παραδόθηκαν. Σε λίγο, όλη η Πιερία είχε απελευθερωθεί, εκτός από την Κατερίνη και τον Τρίλοφο. Οι τουρκικές
όμως δυνάμεις ανασυντάχτηκαν και ενισχύσεις έσπευσαν προς βοήθεια. Το Λιτόχωρο πυρπολήθηκε,
το ίδιο και το μετόχι στη Σκάλα. Τότε καταργήθηκε πρώτη φορά το άβατο στην Ιερά Μονή του Αγίου
Διονυσίου όπου βρήκαν καταφύγιο γυναικόπαιδα από το Λιτόχωρο. Τότε έγινε και η πυρκαγιά που
επεκτάθηκε από το Λιτόχωρο ως τα 2.000μ., η καταστροφικότερη ίσως στον Όλυμπο μέχρι σήμερα… Η
επανάσταση του Ολύμπου απηύθυνε μία νέα προκήρυξη από τη Μονή της Πέτρας όπου κατέφυγε, σε
μία τελευταία προσπάθεια να ξεσηκώσει τον κόσμο.
«Αδελφοί, εβαρύνθημεν να ζώμεν ως ευτελείς δούλοι, τρέφοντες δια του ιδρώτος ημών φαύλην και σκληράν τυραννίαν. Θέλομεν ελευθέραν ημείς την πατρίδαν μας, θέλομεν να επανέλθωμεν και ημείς εις
τους κόλπους της κοινής ημών μητρός. Της Ελλάδος, όπου θα εύρωμεν ανάπαυσην και γλυκείαν ελευθερίαν και πιστεύομεν ότι ούδεμία ευγενής ψυχή θα ευρεθή επι της γής να είπη «ο λαός της Μακεδονίας
δεν έχει δίκαιον». Ενθυμηθήτε ότι την ωραίαν πατρίδα μας εδόξασαν άλλοτε τα όπλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σήμερον δεν κινδυνεύει να εξοντωθή η φυλή του μεγάλου ανδρός, ενθυμηθήτε ότι εις τα όρη
και τα λαγκάδια μας έλαμπον άλλοτε τα ίχνη των προγονικών ημών Θεών και ότι σήμερον εβεβήλωσαν
τα ιερά ταύτα εδάφη η θηριωδία και η αισχρότης των Οσμανλιδών. Συρρεύσατε λοιπόν πάντες περί την
ιεράν σημαίαν της ελευθερίας, ενωθήτε πάντες εις έν σώμα, ίνα αποδείξητε εις τον κόσμον, ότι πάντες
μίαν έχετε ψυχήν και μίαν φωνήν «Ελευθερία ή Θάνατος».
Μονή Πέτρας Ολύμπου- 4 Μαρτίου 1878

Ο δημοσιογράφος Αλβανάκης, απεσταλμένος της εφημερίδας «Εσπερινή» στον Όλυμπο έγραφε στο φύλλο της 27ης Φεβρουαρίου 1878:
«εις την Μονήν της Πέτρας συνεγκεντρώθησαν πολλά γυναικόπαιδα, τούτο δε δεν διέφυγε τους Τούρκους. Όθεν συχνάκις επεχείρουν την εκπόρθησιν της Μονής. Την 22α Φεβρουαρίου 1878, μετά τα γεγονότα, χωρικός Τούρκος πληροφόρησε μπουλούκια Γκέγκηδων άτακτων ότι εις την Μονή βρίσκονταν
πλείστα γυναικόπαιδα και πολλά λάφυρα, τουθόπερ εξήγειρε τα άγρια, αρπακτικά και αιμοβόρα αυτών
ένστικτα. Την επομένην λοιπόν λίαν πρωί εξεκίνησαν ούτοι, εις τετρακοσίους ανερχόμενοι κατά της Μονής. Εγκαίρως όμως επληροφορήθησαν οι επαναστάτες Μακεδόνες και έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα…
Υπό την αρχηγία του Ιωάννη Λάζου εξήντα παλικάρια έστησαν παγίδα στους γκέκηδες και μετά από
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δίωρη μάχη θανάτωσαν 150 εχθρούς και έτρεψαν τους υπόλοιπους σε φυγή. Αυτή η μάχη ήταν η πρώτη
νίκη των Ελλήνων σε Μακεδονικό έδαφος στην επανάσταση του Ολύμπου το 1878. Μετά από 440 χρόνια
σκλαβιάς για πρώτη φορά η Πιερία αναπνέει ελεύθερα δυστυχώς όμως, η επανάσταση απέτυχε και
κατεπνίγηκε στο αίμα, με τεράστια ευθύνη της επίσημης κυβέρνησης της Αθήνας, είχε παγιδευτεί στα
Αγγλικά συμφέροντα. … Τότε, 13/10/1912, ο Σουρής στο «Ρωμιό» του, ξεσήκωνε τους Αθηναίους με τον
διάλογο Φασουλή και Περικλέτου.
Σήκω κι εσύ, τρελέ μου, και μη σε καφενέδες μιλείς με κουνενέδες για σχέδια πολέμου…
Μην κάθεσαι εδώ πέρα να κοπανάς αέρα. Φιλότιμος κι αν είσαι μη χάσκεις αδρανής.
Και συ να συγκινείσαι, κι άλλους να συγκινείς ... σύρε μες την Ελασσόνα και στης Πέτρας τα στενά…»
Τάσος Γκρέμος, Ο ρόλος τουS ποταμού Ίταμου74

Το κίνημα ωστόσο είχε αποτύχει…
Τον Απρίλιο του 1878 υπογράφηκε ανακωχή στην Καρδίτσα. Την ίδια χρονιά, αποφασίστηκε ότι το
μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας θα προσαρτηθεί στην Ελλάδα και ότι η Μακεδονία θα παραμείνει
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και όχι στη Βουλγαρία. Ορίσθηκε επιτροπή για τον καθορισμό των
συνόρων και έγιναν οι πρώτες ακριβείς χαρτογραφικές μετρήσεις στον Όλυμπο με πολυάριθμες νέες
λεπτομέρειες. Το 1879 η επισκοπή Πλαταμώνος μεταφέρθηκε στα Αμπελάκια (1879-1897) και το 1897
συνδέθηκε με τη μητρόπολη Λαρίσης. Το 1881, μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, η
Πιερία βρέθηκε στα σύνορα με την ελεύθερη Ελλάδα. Για την περιοχή των Πόρρων, αυτή την εποχή
στη συνοριακή γραμμή, ο Παρθένιος Κίτρους θα γράψει λίγο αργότερα, στην αρχή του 20ου αι.:
«Το χωρίον τούτο (Πούρλια=Παλιοί Πόρροι) κείται παρά τα προ του 1912 ελληνοτουρκικά σύνορα, είναι
δε το τελευταίον προς τα νοτιοανατολικά όρια της περιφερείας ημών χωρίον, καθόσον πέραν τούτου
άρχεται η εκκλησιαστική περιφέρεια Λαρίσης … Το χωρίον είναι εξ εκείνων τα οποία η πλεονεξία του
τυράννου των Ιωαννίνων Αλή Πασά διά της βίας μετεποίησεν εις τσιφλίκια από κεφαλοχώρια, διανοουμένου και σχεδιάζοντος την από του Θερμαϊκού μέχρις Αδριατικού κατάληψιν και ίδρυσιν ιδίου βασιλείου αλβανικού ανεξαρτήτου του Σουλτάνου Κωνσταντινουπόλεως και περιλαμβάνοντος την κάτωθεν
του Μαυροβουνίου χώραν των Γκέγκηδων Αλβανών μέχρι του Ταινάρου, δηλαδή ολόκληρον την Ήπειρον και Θεσσαλίαν, Στερεάν Ελλάδα και Πελοπόννησον προς νότον, καθώς και την Μακεδονίαν βορειοανατολικώς. … Τον ξένον επισκέπτην του χωρίου τούτου, τον θέλοντα να απολαύσει γραφικοτάτης
θέας και να θαυμάσει εκπάγλους φυσικάς καλλονάς, συμβουλεύομεν ν ΄ανέλθει εις την περί την μίαν
ώραν απέχουσαν του χωρίου προς δυσμάς υψηλότερον αυτού Παλιόχωραν και εκείθεν εις την θέσιν
Προφήτη Ηλίαν, οπόθεν ορώνται ολόκληρος η πεδιάς Λαρίσης μετά της πόλεως ταύτης και του οφιοειεδώς κυλιομένου εν αυτή ποταμού Πηνειού, τα περιλάλητα Ιερά Τέμπη και όλα τα φυσικά θέλγητρα του
πέραν άκρου από του Κισσάβου και εντεύθεν μέχρι των Ολυμπίων δασωδεστάτων οροσειρών, μετά των
εις τα ορεινά και πεδινά μέρη εγκατεστημένων διαφόρων χωρίων λευκαζόντων. Θα περιλάβει δι’ ενός
βλέμματος όλα ταύτα μετά του Αιγαίου και Θερμαϊκού κόλπου προς ανατολάς και βορράν, του Τσάγεζι
και της από Λαρίσης νοτιοδυτικώς ερχομένης σιδηροδρομικής γραμμής, ήτις άπασαν την πεδιάδαν δια
των Ιερών Τεμπών διασχίζει μέχρι Πλαταμώνος, και ήτις τον ελευθέρως ήδη εξ Αθηνών προς την Θεσσαλονίκην και Μακεδονίας εισβάλλοντα νεότερον ελληνικό πολιτισμόν καταδεικνύει.
Το χωρίον έχει και ιδίαν ακτήν [σκάλαν] ομώνυμον εν τη θαλάσση, όπου παρά τον σιδηροδρομικόν σταθμόν εστάθμευον και θα σταθμεύωσιν ιστιοφόρα πλοία προς φόρτωσιν ξυλείας και ξυλανθράκων, την
επιλεγομένην Σκάλαν Πούρλιας.
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Αριθμεί δε βίον το χωρίον εν τη θέσει εν η ευρίσκεται νυν περίπου εκατό ετών. Μεταβαλλόμενον το
χωρίον τούτο εις κεφαλαιοχώριον θ΄αυξήσει και προοδεύσει πολύ, διότι έχει όλα τα προς τούτο απαιτούμενα ζωτικά στοιχεία.
[Σημ. Αι αρχαιότεραι σωζόμεναι ιεραί εικόνες των ιερών Ναών του χωρίου είναι 100-150 ετών]»

Στα τέλη του 19ου αι., ο τόπος έζησε τη δίνη ενός ελληνοτουρκικού πολέμου με αφορμή την επαναστατημένη Κρήτη. Το 1897 ο πλοίαρχος Κ. Σαχτούρης βομβάρδισε το κάστρο του Πλαταμώνα και
ανάγκασε τους Τούρκους να το εγκαταλείψουν. Αντάρτες πέρασαν από την ελεύθερη Ελλάδα που
είχε πτωχεύσει το 1893 και που, πάντως, τρία χρόνια αργότερα (1896) είχε διεξάγει τους πρώτους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Παλιά Λεπτοκαρυά στα Λείβηθρα μετατράπηκε σε στρατιωτικό κέντρο,
όπως μας πληροφορεί ο Παρθένιος λίγα χρόνια αργότερα:
«Η Λεπτοκαρυά ως κειμένη περί τα τρία τέταρτα της ώρας μόλις μακράν της θαλάσσης και παρά την
οδόν την άγουσαν εις το νοτιοδυτικώς αυτής τετράωρον περίπου απέχον χωρίον Καρυάν, το παρά τας
κορυφάς των φυλακίων των παλαιών ελληνοτουρκικών συνόρων κείμενον, εχρησίμευε πάντοτε τοις
Τούρκοις ως στρατιωτικόν κέντρον, δι ου από της θαλάσσης και διά Λεπτοκαρυάς και οδού Καρυάς
ανεβίβαζον τηλεβόλα, πολεμοφόδια και ζωοτροφίας μετά στρατευμάτων εν καιρώ πολέμου προς την
Ελλάδα, εις τας επί των κορυφών τούτων της μεθορίου τούτων οχυράς πολεμικάς γραμμάς, τας προς
ελληνικήν Λάρισαν και Θεσσαλίαν εν γένει εστραμμένας … Το χωρίον απαριθμεί βίον άνω των διακοσίων πεντήκοντα, ίσως δε και τριακοσίων ετών.
Αι αρχαιότεραι ιεραί εικόνες των ιερών ναών του χωρίου είναι χρονολογίας του έτους 1750.»
Τα τουρκικά στρατεύματα προχώρησαν από την Πιερία προς την Θεσσαλία, τα ελληνικά υποχώρησαν και τα τουρκικά προέλασαν ως τη Λάρισα, τα Φάρσαλα και τον Βόλο. Με την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων επήλθε ειρήνη, αλλά η Ελλάδα οδηγήθηκε στα χέρια του Διεθνούς Οικονομικού
Ελέγχου και αναγκάστηκε να πληρώσει τεράστιες πολεμικές αποζημιώσεις. Δύο χρόνια αργότερα,
τo 1899, τυπώθηκε ο Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, που βασίστηκε στον αυστριακό Γενικό Χάρτη
της Κεντρικής Ευρώπης, όπου η υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου παρεκκλίνει λίγο από του H. Barth.
Mετά τον H. Tozer θα έγιναν αρκετές αναβάσεις στην περιοχή των κορυφών, κυρίως των μοναχών
του Αγίου Διονυσίου που λειτουργούσαν τον Προφήτη Ηλία, χωρίς όμως μεγαλύτερη πρόοδο. Σημαντική ήταν η επίσκεψη του σέρβου γεωλόγου J. Cvijic,75 που δημοσίευσε το 1908 γωλογικές παρατηρήσεις και ένα ακριβές σχέδιο του βόρειου τμήματος του Ολύμπου.76 Το 1909, κυκλοφόρησε το φύλλο
Ραψάνη-Τέμπη του Χάρτη του Ελληνικού Βασιλείου από την Χαρτογραφική Υπηρεσία της Ελλάδος,
ένας χάρτης συγκρίσιμος με τους αξιόπιστους χάρτες της Κεντρικής Ευρώπης. Την ίδια χρονιά και
το 1910, περιηγήθηκε την περιοχή ο γερμανός μηχανικός E. Richter, o οποίος στην τρίτη του προσπάθεια, το 1911, συνελήφθη αιχμάλωτος από κλέφτες (Γ. Λιόλιο) και ελευθερώθηκε έναντι μεγάλων
λύτρων, που δόθηκαν από την τουρκική κυβέρνηση. Το 1911, μιλώντας για τον H. Barth έγραψε:77
«Μολονότι οι περισσότεροι των περιηγητών που πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη περνούσαν από τους
πρόποδες του Ολύμπου και η Θεσσαλονίκη βρισκόταν στα 80 χιλιόμετρα, ο Όλυμπος εξακολουθούσε να
μένει άγνωστος όπως η Κεντρική Αφρική.»
Ο Μακεδονικός Αγώνας (1902-1908) ήλθε ως συνέπεια της ανατροπής της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, με την οποία η Μακεδονία είχε παραχωρηθεί στη Βουλγαρία. Υπό την πίεση των Μεγάλων
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Δυνάμεων, η Μακεδονία επέστρεψε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Βουλγαρία δραστηριοποιήθηκε στη Μακεδονία και ο ελληνικός λαός αντέδρασε άμεσα. Όπως σε όλη την Ελλάδα, μεγάλος
αριθμός κατοίκων της περιοχής συντάχθηκε με το νέο κίνημα.
«Κατά την περίοδο του Μακεδονικού αγώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα ιδρύεται στις παρυφές του Ολύμπου από τον λοχαγό Ευαγγελόπουλο, δίκτυο αλληλογραφίας και ανεφοδιασμού με τρόφιμα, πολεμοφόδια καθώς και κέντρα εκπαίδευσης των μακεδονομάχων με την επωνυμία «Καρατάσιος». Την προσπάθεια αυτήν επέβλεπε από το Προξενείο Ελασσόνας ο Τομαρής Ιωάννης. Κυριότεροι κόμβοι του Δικτύου
ήταν τα μοναστήρια Πέτρας, Αγίου Διονυσίου, Σπαρμού και Κανάλων καθώς και η Μονή της Σιάπκας
στα Πιέρια. Όλο το υλικό, έμψυχο και άψυχο, διακινείται κρυφά μέσα από περάσματα του ποταμού Ίταμου και των παραποτάμων του...».
Τάσος Γκρέμος, Ο ρόλος του ποταμού Ίταμου78

«Στο δεύτερο μισό του ιθ΄ αιώνα οι Σέρβοι, οι Ελληνες, οι Βούλγαροι και οι Βλάχοι πίστεψαν ότι η κυριαρχία των Τούρκων πλησίαζε στο τέλος της. Σίγουροι για την ουδετερότητα, τουλάχιστον φαινομενική,
του ισραηλιτικού στοιχείου, ελπίζοντας όλοι τους να κάνουν μία μέρα πατρίδα τους τη χώρα στην οποία
ζούσαν υποδουλωμένοι, ξεκίνησαν τη μάχη που ονομάστηκε από τον πιο αμερόληπτο των παρατηρητών
της: «μακεδονικός αγώνας». Ανεξάρτητα απ΄ τις θρησκευτικές διαφωνίες της Βαλκανικής και την πολιτική της Ρωσίας, ξεκίνησε πρώτα με μπροσούρες, εφημερίδες και βιβλία. Οι ιστορικοί, οι εθνολόγοι και οι
στατιστικολόγοι έγιναν οι πρώτοι ήρωες. Κατόπιν ήρθαν οι ιδρυτές σχολών και πανεπιστημίων και στη
συνέχεια πρόβαλαν οι κομιτατζήδες, επιφορτισμένοι να πείσουν τον αντίπαλο με τη φωτιά ή το αίμα, να
τον τρομοκρατήσουν ή και να τον εξολοθρεύσουν … Ένας, όμως, Βούλγαρος ιερέας από το Άγιο Όρος, ο
Παΐσιος, ανέλαβε το 1762 να γράψει τη: «Σλαβενο-Βουλγαρική ιστορία των Λαών, των Τσάρων και των
Αγίων της Βουλγαρίας». Εκατό χρόνια αργότερα κάποιοι αρχιερείς Βούλγαροι, υποκινούμενοι από Γάλλους «Λαζαριστές», που ήλπισαν προς στιγμή να καθολικοποιήσουν την Ορθοδοξία, ξεκίνησαν τη μάχη
εναντίον του Πατριαρχείου. Το έργο του Παΐσιου79 τους παρείχε τα όπλα, για να το κάνουν. Θυμήθηκαν,
με την ευκαιρία, ότι ο Πάπας είχε τιμήσει τους Βουλγάρους, μετά τον προσηλυτισμό τους στο χριστιανισμό, με έναν πατριάρχη. Ο τσάρος Σαμουήλ άλλωστε δεν είχε ιδρύσει, πρώτα στην Πρέσπα κι έπειτα
στην Αχρίδα (Οχρίδα) ένα «Βουλγαρικό Πατριαρχείο» το οποίο, τουλάχιστον τυπικά, έμελλε να διαρκέσει επτά αιώνες (1018-1707); Για ποιο λόγο ο στουλτάνος θα πρόβαλλε αντίσταση στο να επανακτήσει η
Εκκλησία τους την ανεξαρτησία της; Ο Ιγνάτιεφ, πρέσβης του Τσάρου στην Πύλη, φρόντισε αμέσως να
εκμεταλλευθεί αυτή την απειλή σχίσματος. Φοβούμενος μήπως ο ελληνισμός της Μακεδονίας και της
Θράκης στραφεί μία μέρα ενάντια στη Ρωσία, υποστήριξε μπροστά στις πύλες της Κωνσταντινούπολης,
με όλο του το κύρος, τη δράση του βουλγαρικού κλήρου. Στις 10 Μαρτίου 1870, μετά από δέκα χρόνια
αντίστασης, ο σουλτάνος, υποχωρόντας στη διπλή πίεση, δημιουργούσε με φιρμάνι80 μία Βουλγαρική
Εξαρχία. Ο Πατριάρχης ήταν ηττημένος. Ένας καινούριος ισχυρός μοχλός στη Μακεδονία επρόκειτο να
χρησιμοποιηθεί προς όφελος της ρωσικής προπαγάνδας.
«Το 1867», λέει ο V. Berard, «σύμφωνα με την άποψη των ίδιων των Βουλγάρων, όλα ήταν ελληνικά στη Μακεδονία». Δύο χρόνια αργότερα ο δημοσιογράφος Πέτρος Σλαβέικωφ, επιφορτισμένος με το καθήκον να διεγείρει τον σλαβικό πατριωτισμό, τυπώνει την εφημερίδα του με ελληνικούς χαρακτήρες. Καταλαβαίνουμε
ότι δεν ήταν εύκολο καθήκον η πρόκληση εθνικού αισθήματος μέσα στις υπάρχουσες συνθήκες κι επιπλέον
χρησιμοποιώντας τα μέσα του αντιπάλου. Η βουλγαρική προπαγάνδα, όμως, υποστηριζόμενη από τα ρωσικά
χρήματα και επωφελούμενη κυρίως από τα λάθη της ελληνικής Εκκλησίας, υπήρξε ιδιαίτερα επιδέξια…
Παρά τις προσπάθειες του τσάρου Σαμουήλ και το άρθρο VI της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, η βουλγαροποίηση της Μακεδονίας δεν ήταν τόσο αποτελεσματική, όσο θα το ευχόταν η Πετρούπολη και η
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Σόφια. Ο Οφέικωφ στο βιβλίο του: «Η τρέχουσα κατάσταση του βουλγαρισμού στη Μακεδονία (1885)»
παραδέχεται με ειλικρίνεια ότι με «εξαίρεση τις βόρειες επαρχίες (σαντζάκια), οι υπόλοιποι πληθυσμοί είναι έτοιμοι, με την παραμικρή πίεση να δηλώσουν, να προσυπογράψουν ότι δεν είναι Βούλγαροι,
ότι θέλουν και αναγνωρίζουν μόνο το Πατριαρχείο, ότι προτιμούν τα ελληνικά σχολεία, τους Ελληνες
δασκάλους...» Σε αυτό το αποτέλεσμα κατέληξαν προσπάθειες είκοσι ετών. Και ωστόσο, χωρίς τη Μακεδονία που του είναι ολόκληρη απαραίτητη μέχρι τον Όλυμπο, «χωρίς τη Μακεδονία, λέει ο Οφέικωφ,
το βουλγαρικό κράτος και ο βουλγαρισμός είναι χωρίς αξία, χωρίς σημασία στη Βαλκανική χερσόνησο».
Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει διαπραγμάτευση των θυσιών. Οι τρόποι δράσης πρέπει να είναι ανάλογοι
του τελικού σκοπού. …
Το μακεδονικό έδαφος υπέθαλπε κι άλλες ταραχές. Η Αυστρία, παντού άπιαστη και πανταχού παρούσα,
περίμενε την ώρα που τα κάστανα θα έβγαιναν από τη φωτιά. Οι Σέρβοι και οι Ρουμάνοι, αναμένοντας
την επικείμενη σύγκρουση, πρόβαλλαν τα ιστορικά τους δικαιώματα, οι μεν, για να εξασφαλίσουν μερίδιο στα κέρδη, οι δε, για να συμπεριληφθούν στις αποζημιώσεις. Οι Ρουμάνοι, όμως, έχοντας γνώση και
ανήσυχοι για την πρόοδο της βουλγάρικης προπαγάνδας, σκέφτηκαν με τη σειρά τους πως με τα χρήματα που κέρδιζαν οι φιλοξενούμενοι στη χώρα τους μετανάστες, οι Βλάχοι της Μακεδονίας, στήριζαν και
πλούτιζαν την Ελλάδα... Από το 1865, λοιπόν, και η ρουμάνικη προπαγάνδα προσπαθούσε να εμφυσήσει
στους Μακεδονο-ρουμάνους το αίσθημα της εθνικότητάς τους. Από το 1878 ως το 1890 πολλά ρουμάνικα
σχολεία ιδρύθηκαν στη Μακεδονία και την Ηπειρο. Με αυτό τον τρόπο έλπιζαν πως με 300.000 Βλάχους
διασκορπισμένους σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, πολλοί από τους οποίους θα έμεναν ακλόνητα αφοσιωμένοι στους Έλληνες, θα κατάφερναν να ιδρύσουν ένα κράτος.
Έμειναν οι Έλληνες. Είναι αναγκαίο να τονίσουμε εδώ την αλήθεια των ιστορικών τους δικαιωμάτων;
Πρέπει να θυμίσουμε μαζί με τον Ηρόδοτο ότι, αφού έφυγαν από το Άργος και τέθηκαν για λίγο καιρό
στην υπηρεσία του βασιλιά της Λεβαίας οι γιοι του βασιλιά Τήμενου, εγκαταστάθηκαν σε ένα άλλο
μέρος της Μακεδονίας, κοντά στους κήπους του Μίδα, όπου φύτρωναν μόνα τους τριαντάφυλλα με
εξήντα πέταλα, το άρωμα των οποίων ήταν πιο γλυκό από των υπόλοιπων; Εκεί που ύψώνεται το όρος
Βέρμιο και ο χειμώνας δεν γίνεται αισθητός. Μέσα σε αυτούς τους κήπους αιχμαλωτίστηκε ο Σειληνός
με το προφητικό στόμα. Από τους τρεις Τημενίδες, ο Περδίκκας έγινε ο πρώτος βασιλιάς της Μακεδονίας. Ένας από τους διαδόχους του, ο Αλέξανδρος Α', γιος του Αμύντα, αφού απέδειξε ότι ήταν Αργείος, πήρε την άδεια να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Αρχέλαος περιέβαλε τις Αιγές (ή
Εδεσσα81) με ισχυρά τείχη. Ο Ευριπίδης υπήρξε φιλοξενούμενός του. Εμπιστεύτηκε στο Ζεύξη τη διακόσμηση του παλατιού του και, διοργανώνοντας στην ιερή πόλη του Δίου αγώνες, την έκανε πανελλήνιο
βωμό του Ολύμπιου Δία. Ο Φίλιπππος, διδαγμένος στη Θήβα από το παράδειγμα του Πελοπίδα και του
Επαμεινώνδα, σε ηλικία είκοσι τεσσάρων ετών συνέχισε το έργο του Αρχέλαου. Συνέλαβε την ιδέα της
μακεδονικής φάλαγγας, την έκανε πραγματικότητα και την εκπαίδευσε ανάλογα. Εκμεταλλεύτηκε τα
μεταλλεία του Παγγαίου και ίδρυσε του Φιλίππους. Έχοντας μεταφέρει την πρωτεύουσά του από τις
Αιγές στην Πέλλα, σε απόσταση είκοσι χιλιομέτρων από τις ακτές και παρά τους «Φιλιππικούς» του
Δημοσθένη, επέκτεινε τη μακεδονική ηγεμονία από το Βόσπορο ως την Αδριατική και από τα Βαλκάνια
μέχρι τον κόλπο της Μεσσηνίας. Πρέπει να θυμίσουμε ότι και ο Μέγας Αλέξανδρος γιος του και μαθητής του Αριστοτέλη για τέσσερα χρόνια, ανακηρύχθηκε στην Κόρινθο επικεφαλής στρατηγός των
Ελλήνων.
Ο μύθος έχει επίσης τα δικαιώματά του. Τα αποτελέσματα των ανασκαφών στις Μυκήνες και την Κνωσσό αποδεικνύουν την εγκυρότητα αυτών των δικαιωμάτων. Ο Άρης και ο Διόνυσος κατάγονται από τη
Θράκη. Ο Ορφέας, ο «παίκτης της λύρας που γιορτάζονταν τόσο συχνά, ο πατέρας των τραγουδιών»
είναι γιος του Οιάγρου, ενός βασιλιά της Θράκης. Στις πλαγιές των Πιερίων αντήχησαν για πρώτη φορά
οι φωνές των Μουσών, των Λευκών Πιερίδων, που ήταν φίλες του Ησίοδου και συμβουλατόρισσες του
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Ηρόδοτου. Εκεί ο Σειληνός, με τον οποίο ο Αλκιβιάδης παρομοίαζε τον δάσκαλό του Πλάτωνα, δίδαξε το
φλάουτο στον Όλυμπο, γιο του όρους Ολύμπου. Όπως ο Φιλάμμονας, που συνόδευσε τους Αργοναύτες
και συνέθετε ύμνους προς τιμή του Λάτονα, έτσι και ο Εύμολπος, αναμορφωτής των Ελευσίνιων Μυστηρίων, και ο γιος του Μουσαίος ήταν Θράκες. Δεν είναι προφανές ότι από τη Θράκη και τη Μακεδονία,
μαζί με τις πρώτες μεταναστεύσεις, κυλούσε κι ένας μελωδικός ποταμός θρησκευτικής μουσικής και
ιερής ποίησης; Ο φραγμός του Ολύμπου ανέκοψε για λίγο την πορεία του. Οι Μούσες στις πλαγιές του
χαμογέλασαν στους θεούς. Έπειτα συνέχισε την πορεία του προς τον Ελικώνα και τη Θεσσαλία.
«Μη μας μιλάτε για τον Ορφέα και τον Αλέξανδρο», φωνάζουν αυτοί που θέλουν να περιορίσουν την
ιστορία των Βαλκανίων στη χριστιανική εποχή. Πρέπει, λοιπόν, να αναφερθούμε στην ελληνική αυτοκρατορία που για χίλια χρόνια ήταν ο προμαχώνας της Ευρώπης ενάντια στους βαρβάρους; Πρέπει να
μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη πρωτεύουσά της, δραστήριο και άφθαρτο κέντρο του χριστιανισμού, την πόλη των ωραίων εκκλησιών, των ασύγκριτων ψηφιδωτών, την πόλη του Αγίου Δημητρίου; Και δεν αρκεί να θυμίσουμε μαζί με τον Φωκά-Κοσμετάτο ότι «δύο χρόνια μετά την πτώση της
ελληνικής αυτοκρατορίας, το 1455, ο ελληνικός χαρακτήρας της Μακεδονίας ήταν τόσο προφανής στον
κατακτητή, που με αυτοκρατορικό φιρμάνι η ελληνική γλώσσα ανακηρύχθηκε επίσημη γλώσσα για τη
Μακεδονία και τη Θράκη μαζί με το τουρκικό ιδίωμα;» …
Τελικά το μέλλον της Μακεδονίας επρόκειτο να παιχτεί ανάμεσα σε Έλληνες και Βουλγάρους. Αν, όμως,
ο ελληνισμός βρισκόταν μέσα στην τάξη των γεγονότων, ο βουλγαρισμός αντίθετα εξαρτιόταν από πολιτική εκμετάλλευση. Ο ελληνισμός ήταν το έργο του αίματος, της καρδιάς και της ψυχής ενός λαού.
Ο βουλγαρισμός ήταν στη βάση του προϊόν της ρωσικής φιλοδοξίας. Αν μπόρεσε να επωφεληθεί από τις
αδυναμίες των προκρίτων του Φαναριού, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, όμως, ότι αυτοί οι τελευταίοι ήταν
που «διατήρησαν σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο το χριστιανικό πατριωτισμό». «Και χάρη σε αυτούς»,
όπως έγραφε ο Ch. Diehl το 1904 μετά τον V. Berard, «για σαράντα ακόμη χρόνια, σε αυτή τη Μακεδονία
που σήμερα τη διεκδικούν τόσες φυλές κι εθνότητες, όλα ήταν ελληνικά, σύμφωνα με την παραδοχή των
ίδιων των Βουλγάρων συγγραφέων»
Οι συνθήκες του Βουκουρεστίου και του Νεϊγί, δίκαιες τουλάχιστον όσον αφορά στο νότο σχετικά με την
ηρωική και μαρτυρική Σερβία που επανέκτησε το Κόσοβο, το Ουσκούμπ και το Πρίλεπο και της παραχωρήθηκε η Αχρίδα και το Μοναστήρι, αλλά και όσον αφορά στη Μακεδονία, ικανοποίησαν ταταυτόχρονα
τη λογική και το συναίσθημα. Αναγνωρίζουν τα ιστορικά δικαιώματα και, κυρίως, εκτιμούν σύμφωνα με
την αξία του το πατριωτικό ιδανικό, για το οποίο η Ελλάδα εδώ κι έναν αιώνα έδωσε τόσο συντριπτικές
αποδείξεις.
Κάποιοι σκεπτικιστές, από αυτούς που αρνούνται τις ιδέες–δύναμη, κορόιδεψαν τη «Μεγάλη Ιδέα», την
υπέρτατη μορφή του ελληνισμού. Αυτή η «Ιδέα» δεν είναι παρά η έκφραση του ζωντανού, βαθιού και
άφθαρτου αισθήματος ενός ολόκληρου λαού. Αυτή επέτρεψε στους νικητές του Σαρανταπόρου να μπουν
πριν από τους Βουλγάρους στη Θεσσαλονίκη και να την ξαναποκτήσουν. Αυτή υποκίνησε του ήρωες του
Κιλκίς και του Σκρα. Αυτής της ιδέας η Θεσσαλονίκη ήταν προφήτισσα και φύλακας.82
D. Baud-Bovy, Γενεύη 1921

Το 1912 ήλθε επιτέλους η απελευθέρωση και για τη Μακεδονία.
Η Πιερία ήταν πλέον εθνικά ελεύθερη, ο Όλυμπος όμως σε μεγάλο βαθμό κατεχόμενος από
τους κλέφτες και τις συμμορίες, θρυλικότερη μορφή των οποίων υπήρξε εκείνη του καπετάν
Γιαγκούλα.
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Από: Boissonnas & Baud-Bovy 1996, πίνακας 2.
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“Pic de la Victoire”
«Είναι λοιπόν το μυθικό ... όνειρο αλήθεια!»

Χρήστος Κάκαλος και Frederic Boissonnas

Στις 2 Αύγουστου του 1913, ύστερα από επίμονη προσπάθεια που ξεκίνησε στις 30 Ιουλίου από το
Λιτόχωρο και τη Μονή Αγίου Διονυσίου, ο Λιτοχωρίτης υλοτόμος, λαουτάρης και κυνηγός αγριοκάτσικων Χρήστος Κάκαλος οδήγησε τους φιλέλληνες αλπινιστές από τη Γενεύη, Frederic Boissonnas
(επιφανή φωτογράφο) και Daniel Baud-Bovy (πρύτανη της Σχολής Καλών Τεχνών στην Ελβετία)
στην ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου (2.918μ.) για πρώτη φορά:
«Μία θαυμάσια κορυφή, στενή κορυφογραμμή φτιαγμένη από μεγάλους κομματιασμένους όγκους στη
σειρά. Ολόγυρά μας τρομακτικά βάραθρα χάνονται στην ομίχλη που μας τυλίγει πυκνά. Κρίμα, να μη
μπορούμε ν’ απολαύσουμε την ασύγκριτη θέα. Αλλ’ επιτέλους φτάσαμε. Νάμαστε Danielos! Πάνω στην
απάτητη κορφή του Ολύμπου. Φτάσαμε, οι πρώτοι άνθρωποι αφότου φύγανε οι θεοί!
Ω πρωτάκουστη, παράξενη, έντονη συγκίνηση! Είναι λοιπόν το μυθικό αυτό όνειρο αλήθεια! Η μοναδική αυτή στιγμή, η νίκη αυτή που δεν τολμούσαμε ν’ αναλογιστούμε, η τρέλλα αυτή που την αναφέραμε
στ’ αστεία, μα που δέκα χρόνια τώρα σκεφτόμαστε μ’ επιμονή, ο Όλυμπος δαμασμένος, να τον πατάμε,
έγινε, φτάσαμε!
Τι θεία χαρά. Χαϊδεύω τον ολύμπιο βράχο που είναι παγωμένος απ’ το σύννεφο το υγρό φιλιόμαστε,
σφίγγουμε το χέρι του Κάκαλου, βγάζω από την τσέπη μου την μικρή ελβετική σημαία του καϊκιού μας
των Κυκλάδων που έρραψε ένα βράδυ στην Τήνο ο καλός μας σύντροφος ο Monard. Κυματίζει χαρωπά
και πλαταγίζει στον αέρα. Vive la Suisse, Zito i Hellas!
Πίνουμε μία καλή γουλιά curacao απ’ το μικρό αλουμινένιο παγούρι μου και για να τελειώσουμε με την
ορειβατική ιεροτελεστία, ο Daniel γράφει στην κάρτα του τα πρακτικά της νίκης μας με την ημερομηνία
και το όνομα Pic de la Victoire, που βαφτίζουμε την απάτητη κορυφή για να τιμήσουμε τις νίκες των Ελλήνων. Χώνουμε την κάρτα στο μπουκάλι που κουβαλήσαμε γι αυτόν τον σκοπό κι ύστερα το περιτριγυρίζουμε μ’ ένα σωρό πέτρες που θα το προστατέψουν. Κοιμήθηκε μακριά από τους μάταιους θορύβους της
ανθρωπότητας ως τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 1927, αξιομνημόνευτη μέρα που ιδρύθηκε ο Ελληνικός
Ορειβατικός Σύνδεσμος στην πιο ψηλή κορφή του Ολύμπου.
Η παραμονή όμως στην παγωνιά αυτή που κόβει σαν ξυράφι και στην υγρή αυτή ομίχλη δεν είναι και
πολύ άνετη. Φωτογραφίζουμε ο ένας τον άλλον κι ενώ η καρδιά μας σκιρτάει από χαρά, ετοιμαζόμαστε
για το κατέβασμα πίσω από τον Κάκαλο. Όμως, τι!
Τι είναι!
Ω τι έκπληξη!
Τι είναι αυτή η αποτρόπαια και φοβερή οπτασία!
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Η ίδια μαζί φωνή κατάπληξης μας ξεφεύγει. Ένα φύσημα του ανέμου
σχέζει τον αδιάφανο πέπλo, κάνει μία τρύπα, κι εκεί μπροστά μας,
λίγα μέτρα φαίνεται μόλις, ένας τεράστιος μαύρος όγκος, ένας κάθετος τοίχος παρουσιάζεται, ψηλότερα από μας!!
Σε λίγες στιγμές ο πέπλος ξανακλίνει, η οπτασία εξαφανίστηκε. Μ’
ανοιχτό το στόμα, άφωνοι περιμένουμε… Ο άνεμος συνταράζει το
καθετί, σαρώνει ξανά το πούσι, ο τρομερός τοίχος ξαναπαρουσιάζεται,
ξεσκεπάζεται, φανερώνεται… Είναι ένας πύργος, ένας φοβερός πύργος
που τον πλευρίζει απ’ εκεί ένας τεράστιος προμαχώνας κι απ’ εδώ μία
ράχη αναμαλλιασμένη, αυτή που είμαστε πάνω της χωρισμένη με μία άβυσσο απροσπέλαστη. Μα τον
Ολύμπιο Δία, τι βάραθρα!
Ο πύργος, ολότελα απομονωμένος φαίνεται υπέρμετρος, άφθαστος για τους φτωχούς θνητούς όπως
εμείς που ταπεινωμένοι, ζαλισμένοι, βαρειά λυπημένοι είμαστε στην παρακάτω κορυφή μας.
Ω Ταρπήια Πέτρα83, καλά σ’ ονόμασε ο Daniel, τώρα δα μεθούσαμε με μία πολύ εύκολη νίκη, σε πατούσαμε
σαν περήφανοι νικητές, σου δίναμε το όνομα της Κορυφής της Νίκης! Α! εδώ πήγαινε το λατινικό ρητό
«ο Δίας τυφλώνει εκείνους που θέλει να καταστρέψει».
Ο Ζεύς μας σκέπαζε τα μάτια, ο νεφεληγερέτης Ζεύς κορόιδευε το τολμηρό σχέδιό μας!
Και χωρίς την σκληρή αποκάλυψη θα φεύγαμε απατημένοι, γελασμένοι κατά ηλίθιο τρόπο βέβαιοι για
την ολόλαμπρη νίκη μας! Θα την διακηρύτταμε ... ίσαμε τη μέρα που δεν θα αργούσε να μας διαψεύσει
ένα τυχερότερος θνητός κατηγορηματικά και κεραυνοβόλα.
Δεν είπαμε ούτε μία άσκοπη λέξη. Δεν τα βάλαμε ο ένας με τον άλλον. Άφωνοι κατεβήκαμε ξεχνώντας
το μπουκάλι μας, μάρτυρα δυσάρεστο της αποτυχίας μας. Αλλοίμονο! Αλλοίμονο!
Μα στην καρδιά κάθε θνητού βρίσκεται ένα κομματάκι από τη φωτιά του Προμηθέα.
Μπορεί να εφαινόμαστε υποταγμένοι μα πως χάσαμε το θάρρος μας, πως νικηθήκαμε, ποτέ ! Κατεβαίνοντας
την απότομη κατηφοριά είμαστε με την ίδια σκέψη, την ίδια καρδιά, χωρίς να χρειάζεται ν’ ανταλλάξουμε
μία λέξη: Αν η κορφή είναι προσιτή, έλεγα μέσα μου, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει παρά δεξιά, από την
ανατολική όψη, πρέπει λοιπόν να παρακάμψουμε την Ταρπήια Πέτρα από τη βάση της… Εκεί από πίσω,
το αισθανόμαστε είναι ο δρόμος της Νίκης. Όσο για μένα το ώρισα καλά πως δεν θα έμενα εκεί.
Ο Κάκαλος πάει μπροστά με το κεφάλι χαμηλά. Θα τραβήξει άραγε δεξιά προς τους αγωγιάτες που
μας περιμένουν; Ο Κάκαλος είναι βιολιστής του χωριού του. Το ίδιο αυτό βράδυ θα παίξει να χορέψουνε
στη μεγάλη πλατεία του Λιτόχωρου. Του υποσχεθήκαμε πως θα μπορέσει να ξανακατέβει νωρίς κι
ύστερα, μα την πίστη μου, έχει την ιδέα πως παρατόσο δα λιγάκι και πατήσαμε τις κορφές όπου μόνο ο
αετός …
- Hola Christos! Gorphi ochi (Δεν μας πήγες στην κορφή).
Ο Χρήστος κατάπληκτος δεν απαντά τίποτα.
-Gorphi apano! (η κορυφή είν’ κει πάνω) κι η χειρονομία μας περιβάλλει την Ταρπήια Πέτρα.
-Απάνω; Απαντά ο Χρήστος (θέλετε ν’ ανέβετε;)
-Meist! (Μάλιστα)
Χωρίς άλλο λόγο στρίβει αριστερά, κατεβαίνει μία χαράδρα, απ’ όπου φανερώνεται μία σειρά πυργίσκων,
γυρνούμε τη βάση της Ταρπήιας, φτάνοντας αρκετά εύκολα τη χαράδρα της Μεγάλης Κορυφής.
Με την ίδια μαζί ώθηση ριχνόμαστε στην έφοδο, η μεγάλη αυτή χαράδρα με τους λείους πασπαλισμένους
με άμμο βράχους, έχασε τη φοβέρα της, κρατούμε τη νίκη! Η ίδια η Αθηνά η Μεγάθυμος ανάβει τη
φλόγα μας και μας δίνει φτερά. Εδώ προσεκτικά, εκεί απερίσκεπτα, περάστηκαν οι κακοτοπιές,
είμαστε κοντά στο σκοπό μας, να η κορυφή του μεγάλου πύργου, hourrah !
Eπιτέλους πατούμε την τρομερή κορφή την απαραβίαστη. Αριστερά μας η Ταρπήια ντροπιασμένη.
Δεξιά μας ο Θρόνος του Διός, το τεράστιο αυτό δόντι που μας έκρυβε την ψηλή κορφή σαν ήμαστε στον
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Προφήτη Ηλία. Εμπρός μας ένα βάραθρο, ένα είδος τεράστιο καζάνι που περιβάλλουν οι μεγάλες
κορυφές, πίσω μας το φαράγγι του Αγίου Διονυσίου, το χωνί απ’ όπου ανεβήκαμε, το κόκκινο σημάδι
του μοναστηριού, το σχίσμα, η θάλασσα ως τις μακρινές ακτές του Άθωνα…».
Fred. Boissonnas, Το Βουνό (Περιοδικό του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου), τ. 27, 1936
(Μετάφραση Ι. Σαντοριναίου)84
Την ονόμασαν Βενιζέλο, όνομα που γρήγορα έσβησαν οι εμφύλιες διαμάχες. Οι έλληνες ορειβάτες, με
σύμφωνη γνώμη των F. Boissonnas και D. Baud-Bovy, την ονόμασαν αργότερα Πάνθεον, γεγονός όμως
είναι ότι επικράτησε το τοπικό Μύτικας.85 Η μεγάλη αυτή κατάκτηση έγινε «αθόρυβα» και, όπως θα
πει αργότερα ο M. Kurz, για έξι επιπλέον χρόνια η συζήτηση για το «ρίον» του Ολύμπου εξακολουθούσε να συνεχίζεται. Οπωσδήποτε όμως, απάτητος ήταν πλέον μόνο ο απόκρημνος «θρόνος του Δία»
(Στεφάνι).
Μία χρονιά αργότερα, το 1914, περιηγήθηκε την περιοχή o γάλλος επιγραφικός Andrés Plassart και
ανακάλυψε την ακρόπολη των Λειβήθρων.86 Μαζί με τον Gustav Blum περιηγήθηκαν την περιοχή σε
συνεργασία με τον έφορο Γ. Οικονόμου και κατέγραψαν τις επιγραφές Δίου και Πιερίας γενικότερα.
Το Νοέμβριο του 1915, δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Scribner’s Magazine φωτογραφίες των F. P. Farquhar
και Α. Ε. Φουτρίδη (Phoutrides & Farquhar 1915), ύστερα από περιήγηση που ξεκίνησε από την Ελασσόνα και έφτασε στη δεύτερη από τις ψηλότερες κορυφές, το Σκολιό και τον Άγιο Αντώνιο (Παλιμανάστρι). Τον Απρίλιο του 1916, στο άρθρο του "The summits of Olympus" στο Geographical Journal, ο D.
W. Freshfield (Freshfield 1916) αναρρωτιέται ακόμη για τη χαρτογράφηση των κορυφών και το «ρίον»
του Ολύμπου. Το 1918 συντάχθηκε η πολύτιμη του Παρθενίου επισκόπου Κίτρους Περιγραφή Επισκοπικής Περιφερείας Κίτρους επί Τουρκοκρατίας, μερικά αποσπάσματα της οποίας, υπάρχουν σε αυτό
το βιβλίο. Την ίδια χρονιά, οι συνταγματάρχες R. E. Wood (φωτογράφος) και R. A. F. Todd (πιλότος)
δημοσίευσαν φωτογραφίες πτήσεων πάνω από τις κορυφές.87 Ο πρώτος θεώρησε ψηλότερη το Στεφάνι,
ο δεύτερος τον Μύτικα. Το 1919 κυκλοφόρησε επιτέλους το La Grèce Immortelle (Homolle et al. 1919) με
κεφάλαιο για την κατάκτηση του Ολύμπου από τους D. Baud-Bovy και F. Boissonnas. Την ίδια χρονιά,
έγινε η δεύτερη αποστολή τους, που κράτησε μία εβδομάδα και δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 1921, στο
Geographical Journal με το άρθρο "The Mountain-Group of Olympus" (Baud-Bovy 1921). Την ίδια χρονιά,
με εντολή του Υπουργείου Γεωργίας σημειώθηκαν από την Τοπογραφική Υπηρεσία του Ελληνικού
Στρατού, με υπεύθυνο τον στρατηγό Φωτιάδη, δεκατρία τριγωνομετρικά σημεία, ένα από τα οποία Α
τάξεως, είναι στο Σκολιό. Η τριγωνομέτρηση ήταν σε συνέχεια παλιότερης που έγινε πριν από το 1912
και της αυστριακής αποστολής το 1889, με υπεύθυνο τον στρατηγό Hartl.
Όπως σημειώνει ο M. Kurz, ελβετός μηχανικός και ορειβάτης της ελβετικής Τοπογραφικής Υπηρεσίας,
«το 1920 ο Όλυμπος ήταν η μόνη περίπτωση στην Ελλάδα, με την καλύτερη δυνατή τριγωνομέτρηση σε
συνδυασμό με τη χειρότερη δυνατή τοπογραφική αποτύπωση». Έτσι, ανατέθηκε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών η χαρτογράφηση του κορυφαίου ορεινού όγκου στον M. Kurz. Η χαρτογράφηση έγινε με
στερεογραμμετρικές μεθόδους το 1921, με τη συμμετοχή του μηχανικού Hans Bickel. Η περιοχή που μελετήθηκε ήταν 90 τ.χλμ. και ορίσθηκε από Κοκκινοπλό, Καρούτια, Σαλατούρα, Μπαρμπαλά, Προφήτη
Ηλία, Πετρόστρουγκα, Πριόνια, Λιβαδάκι, Σκαμνιά, Λάκκα Οντά και Σταλαματιά. Δύο αγωγιάτες με
τα μουλάρια τους μετέφεραν τα τοπογραφικά όργανα στις κακοτράχαλες πλαγιές και τοποθετήθηκαν
3.200 σημεία με σχέση 30/40 ανά τ.χλμ. Με το τέλος της τοπογράφησης, που ξεκίνησε την 1 Αυγούστου
με ορμητήριο την περιοχή του Κοκκινοπλού, την Παρασκευή 12 Αυγούστου «αιωρούμενοι ανάμεσα
στον ουρανό και την άβυσσο» ο Marcel Kurz και ο Χρήστος Κάκαλος πραγματοποίησαν επιτέλους και
την κατάκτηση του απάτητου ως τότε «Θρόνου του Δία», της πλέον απόκρημνης από τις κορυφές του
Ολύμπου…
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«Ο θρόνος του Διός».

Η επιστροφή τους έγινε διά της χαράδρας και της Μονής του Αγίου Διονυσίου, από όπου θαύμασαν
για τελευταία φορά «τους βράχους του Ολύμπου, που οι κορυφές του είχαν πάρει τώρα ένα ρόδινο χρώμα». Την επόμενη μέρα πήραν το τραίνο για τη Θεσσαλονίκη από τον Σταθμό Λιτοχώρου. «Το όνειρο
έγινε πραγματικότητα. Από τη στιγμή αυτή, δεν ήταν παρά μία ανάμνηση…».
Το 1922 ο M. Kurz επέστρεψε με σκοπό να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για τα τοπωνύμια, με τη βοήθεια των γλωσσολόγων Φιλήντα και Χατζηδάκι. Η αποστολή δημοσιεύτηκε το 1923 σε
ένα ιδιαίτερα καλογραμμένο βιβλίο με το ιστορικό του Ολύμπου, τις περιγραφές του όρους και των
ανθρώπων του, το χρονικό και τα δεδομένα της μελέτης, τα τοπωνύμια, τις προτεινόμενες ορειβατικές διαδρομές, φωτογραφίες και χάρτη.88
Λίγο αργότερα, το 1926, σκοτώθηκε ο Γιαγκούλας στα λημέρια του (Κλεφτόβρυση, νότια της Βροντούς στον Όλυμπο), όπου είχε μεταφέρει δύο Λαρισαίους για λύτρα. Η κλεφτουριά είχε αρχίσει να
σβήνει …

Το 1928 άρχισαν οι ανασκαφές στο Δίον από τον καθηγητή Γ. Σωτηριάδη και δέκα χρόνια αργό-

τερα, το 1938, ιδρύθηκε ο πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδος, στον Όλυμπο. Σκοπός του ήταν
«…η διατήρηση στο διηνεκές του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, δηλαδή της άγριας χλωρίδας,
της πανίδας και του φυσικού τοπίου, καθώς και των πολιτιστικών και άλλων αξιών της…».
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Δίον, το Ιερό της Ίσιδος.

Το 1970, άρχισε η νέα περίοδος ανασκαφών του Δίου από το ΑΠΘ με τους καθηγητές Γ. Μπακαλάκη
και Δ. Παντερμαλή. Έκτοτε αποδείχτηκε ότι, εκτός από το ιστορικό-μυθολογικό φορτίο και τον συμβολισμό, η περιοχή του Ολύμπου παρουσιάζει και εξαιρετικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Ένα χρόνο
αργότερα, το 1971, η «Εστία Πιερίδων Μουσών» εξέδωσε την Αρχαία Ολυμπική Πιερία, σημαντική
προσπάθεια του Γυμνασιάρχου Κατερίνης Π. Αναγνωστοπούλου που κατέγραψε τα ιστορικά δεδομένα και τα αφιέρωσε στους μαθητές του. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1981, η Unesco συμπεριέλαβε τον
Όλυμπο στο διεθνές δίκτυο των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως «Αποθέματα της Βιόσφαιρας»,
ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1985 και το 1987, ο Όλυμπος κηρύχθηκε ιστορικός και αρχαιολογικός
τόπος από το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Εφορείες Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης και
Λάρισας, ενώ εκκρεμεί και αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού στην Unesco για να συμπεριληφθεί
στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.89
Την ίδια εποχή, το 1985, ανακοινώθηκε από την ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ ο εντοπισμός των πρώτων νεκροταφείων
Μυκηναϊκής Εποχής στη Μακεδονία, στις περιοχές Λειβήθρων, Πέτρας και Λιτοχώρου, όπως επίσης
και των εκτεταμένων πρωτογεωμετρικών νεκροταφείων σε όλους σχεδόν τους πρόποδες του Μακεδονικού Άνω Ολύμπου. Την ίδια χρονιά, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού
και το 1986 κυκλοφόρησε το βιβλίο Όλυμπος, του Νίκου Νέζη. Το 1997 άρχισαν να αποκαλύπτονται οι
πρώτες οικοδομικές φάσεις του αρχαίου Ηρακλείου στον Πλαταμώνα, με αφορμή και χρηματοδότηση την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής από την ΕΡΓΟΣΕ. Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν
τόσο από τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ (νέα σιδηροδρομική γραμμή) όσο και της ΠΑΘΕ (νέα Εθνική Οδός)
πολλοί νέοι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, αρκετοί από τους οποίους συζητήθηκαν σε αυτό το
βιβλίο.
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Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο των περιοχών Νatura 2000 και το 2002 ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού. Πρόσφατα (2011) αναρτήθηκε από το ΥΠΕΚΑ η Δημόσια Διαβούλευση
για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου
ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών» και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού από την ΚΖ’ ΕΠΚΑ, μελέτη Ζωνών Προστασίας
και Χρήσεων Γης του κηρυγμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου
του Ολύμπου.

Πάνω: Παλαιός Παντελεήμων, η εκκλησία του χωριού.
Επόμενη σελίδα: η Πιερία από τον Π. Παντελεήμονα στον Κάτω Ολυμπο. Μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο
του 1912 και τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, πρόσφυγες και κάτοικοι του Παντελεήμονα άρχισαν
πάλι να σχηματίζουν στην παραλία τον σημερινό Πλαταμώνα. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, στο «ορεινό
δασώδες και περίβλεπτον» κεφαλοχώρι (Ν. Σχινάς) «έχον 70 οικίας, εκκλησίαν, χάνιον, φορτηγά 100-150,
και ολίγας τροφάς» απέμειναν ελάχιστες οικογένειες κτηνοτρόφων και μερικοί καταστηματάρχες, μέχρι
τα νεότερα χρόνια που μετατράπηκε σε τουριστικό προορισμό και περιοχή δεύτερης κατοικίας αστών. H
παραλία, κατοικημένη από την 3η προχριστιανική χιλιετία τουλάχιστον, άρχισε να ξαναπαίρνει ζωή ...
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Κεφάλαιο Ε.
Αντί Επιλόγου...
Είναι γνωστό το ψευδο-δίλημμα που τίθεται πριν από κάθε πλήγμα στο περιβάλλον: η επιλογή πρέπει να γίνει ανάμεσα στην ανάπτυξη που βλάπτει ή την προστασία που απονεκρώνει. Στον Όλυμπο,
όμως, δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοια πλαστά διλήμματα. Οφείλουμε να τον αντιμετωπίσουμε
όπως οι αναπτυγμένες κοινωνίες, εκεί όπου η ίδια η προστασία και προβολή γίνονται κύριος φορέας
ανάπτυξης. Αν επενδυθεί σωστά, το κεφάλαιο «Όλυμπος» θα αποδώσει στο πολλαπλάσιο. Αν επενδυθεί ερασιτεχνικά, το κεφάλαιο θα εξανεμιστεί και ο «άσωτος υιός» θα μείνει στο περιθώριο. Είναι
σαφείς οι περιορισμοί που τίθενται εκ προοιμίου: το όρος αυτό που ανήκει στην ιστορία, τη διεθνή
κοινότητα, και τα μοναδικά του οικοσυστήματα απαιτούν διορατικότητα και διστακτικότητα πριν
από κάθε κίνηση. Πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι μέγιστες περιοχές δεν επιδέχονται καμία επέμβαση, ενώ άλλες τίποτε περισσότερο από τη συντήρηση παλιών μονοπατιών, την ανάδειξη αρχαιοτήτων σήμερα απόκοσμων και την αποκαλυπτική γνωριμία με τη μαγεία του όρους. Και ενώ ο μέσος
Έλληνας μόλις άρχισε να υποψιάζεται το θετικό οικονομικό κεφάλαιο στην προστασία του φυσικού
και ιστορικού περιβάλλοντος, η περιοχή αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια μεγάλα προβλήματα: εκχερσώσεις, ορυχεία, πεδία βολής, νέοι δρόμοι, αστικού τύπου δόμηση, βιομηχανικές ζώνες, θησαυροθηρίες, κεραίες τηλεφωνικής επικοινωνίας, χωματερές, καταπατήσεις, παραχωρήσεις δημόσιας γης
για αγροκτηνοτροφία που καταλήγει σε άλλη χρήση κ.λπ. Προβλήματα που με αναίδεια πολιορκούν
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το όρος των θεών, μερικές φορές με μόνους προστάτες τους αρχαιολόγους. Κανένας από τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των αρχαιολόγων, δεν μπόρεσε να εφαρμόσει μέτρα προστασίας με συνέπεια. Για τον λόγο αυτό, η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή Ζωνών Προστασίας και
Χρήσεων Γης πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα όλων για τη συνετή διαχείριση του χώρου, με
τον περιορισμό παραγόντων υποβάθμισης, όπως είναι η υπέρμετρη διάσπαρτη δόμηση και οι ανεξέλεγκτες χρήσεις. Η δημιουργία Ζωνών Προστασίας και Χρήσεων Γης είναι υποχρέωση της διοίκησης,
επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων του αρχαιολογικού νόμου,
«οι οποίες … ενόψει και της αυξημένης προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος που εισάγεται με
το άρθρο 24 του Συντάγματος, επιβάλλεται στη Διοίκηση η λήψη κάθε μέτρου το οποίο κρίνεται αρμοδίως ως πρόσφορο για την προστασία των αρχαίων και νεότερων μνημείων, καθώς και των ιστορικών τόπων. Η προστασία αυτή συνίσταται, καταρχήν, στη διατήρηση στο διηνεκές αναλλοίωτων των ανωτέρω
στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος και του αναγκαίου για την ανάδειξή τους σε ιστορική, και
λειτουργική ενότητα περιβάλλοντος χώρου, συνεπάγεται δε δυνατότητα επιβολής των απαιτούμενων
για τον σκοπό αυτό μέτρων και περιορισμών της ιδιοκτησίας… Εξάλλου και στην περίπτωση του ιστορικού τόπου πρέπει, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για την ανέγερση κτίσματος, να εξετάζεται η δυνατότητα ένταξης του κτίσματος από πλευράς όγκου, μορφής και λειτουργίας στον ιστορικό τόπο και η
επίδραση της νέας οικοδομής στο περιβάλλον και στον χαρακτήρα του τόπου αυτού (βλ. ΣτΕ 3273/2005,
903/2005, 868/2001, 575/2000)… Ο Όλυμπος έχει προταθεί ως μεικτό αγαθό πολιτιστικό και φυσικό για
εγγραφή στον ενδεικτικό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η διατήρηση της
αυθεντικότητάς του αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση και κριτήριο για την αποδοχή της πρότασης εγγραφής.» (βλ. ΣτΕ 1772/2011).
Έφη Πουλάκη-Παντερμαλή
Πλαταμών, 2013

Η Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου. Ερείπια.
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Η Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου του Ολύμπου. Τα ερείπια σήμερα, υπό αναστήλωση.

Ο Άνω Όλυμπος από το Δίον.
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Ο «ζωγράφος του Ολύμπου» Β. Ιθακήσιος.
Ανέβηκε στον Όλυμπο τον Μάρτιο του 1928. «… ήμουν τότε 49 ετών και έμεινα περί τα 20 χρόνια. Ως κατοικία
μου είχα τη γνωστή Σπηλιά σε ύψος 1.800μέτρων … Τι είναι η Σπηλιά; Αυτή στην πραγματικότητα δεν είναι
παρά ένας μεγάλος βράχος, 6,5μ. βάθος με 10μ. μήκος, με εξαρτήματα που το καλοκαίρι είναι και αυτά
κατοικίσιμα, που ένα βράδυ εκατάφερα να φιλοξενήσω 67. Τέσσερα τμήματα του ΕΟΣ και 11 Τσεχοσλοβάκους.»90
«Ο Όλυμπος ερχόταν πάντα από τη σκέψη και στα χείλια του Ιθακήσιου. Ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες της
ζωής του, η μόνη του έγνοια ήταν η επιστροφή του στις κορφές, στη Σπηλιά του. Η Διεύθυνση του Γηροκομείου
προβληματίστηκε αρκετά από τις συχνές δηλώσεις του, πως θα φύγει από το ίδρυμα για να πάει στον Όλυμπο
… η Διεύθυνση του Γηροκομείου νοίκιασε ελικόπτερο για να τον μεταφέρει στον Όλυμπο, να τον δει και να του
φύγει το μεράκι. Όμως τους πρόλαβαν τα γεγονότα της Δευτέρας 23 Μαϊου 1977...».91

Στις 15 Απριλίου 1941, οι Γερμανοί επετέθηκαν στην Πέτρα.
Στις 16 Απριλίου ύψωσαν στον Μύτικα τη σημαία του Τρίτου
Ράιχ και την ίδια μέρα επετέθηκαν στο κάστρο του Πλαταμώνα
που υπεράσπιζαν Νεοζηλανδοί στρατιώτες. Στις 16 Απριλίου
1941, αεροπλάνα βομβάρδισαν το Μετόχι του Αγίου Διονυσίου
στη Σκάλα καθώς και την ίδια τη Μονή, όπου αστόχησαν. Στις
29 Απριλίου, ύστερα από τοπική καταγγελία για αντάρτες στη
Μονή και το Μετόχι, οι Γερμανοί την ανατίναξαν με εκρηκτικά.
«Συγκατεστράφησαν ιερά λείψανα, άμφια, ιεραί εικόνες και
τινα έτερα» … «Ό,τι πολυτιμότερο το ανατίναξαν. Κατέστρεψαν
τελείως την εκκλησία, ενώ τους φούρνους, που οι αντάρτες αν
ήθελαν μπορούσαν να βγάλουν ψωμί, δεν τους κατέστρεψαν».
Η εικόνα του Αγίου σώθηκε από γερμανό στρατιώτη που τη
μετέφερε στο Λιτόχωρο.
Η τοποθέτηση των εκρηκτικών από τα γερμανικά στρατεύματα
(φωτ. Karl Faber, γερμανού στρατιώτη, από την Ιερά Μονή).92
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Κτηνοτρόφοι στον Όλυμπο (Φωτογραφία F. Boissonnas).
Το 1932 και το 1933 ανέβηκε στις κορυφές του Ολύμπου μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου
πολιτισμού, ο εραστής της ορειβασίας Δ. Μητρόπουλος:
«…Την άλλη μέρα το πρωί ξεκινήσαμε στις έξι και μετά δύο ώρες κοπιαστική ανάβαση φθάσαμε στην
πρώτη κορυφή που ονομάζεται Σκολιό. Είναι απερίγραπτο το θέαμα που έχει ο ορειβάτης από εκεί προς τις
άλλες κορυφές. Θα νόμιζε κανείς πως αυτή η κορυφή είναι τοποθετημένη επίτηδες για να προσφέρει στον
τολμηρό επισκέπτη τη μεγαλύτερη αμοιβή, μία αφάνταστη, υπέροχη θέα προς τις ψηλότερες κορυφές του
Ολύμπου: Μύτικα και Θρόνον του Διός, που χωρίζονται από το Σκολιό από ένα ατελεύτητο βάραθρο που
τρέμει κανείς σαν το κοιτάζει. Άγριες και απρόσιτες οι κορυφές αυτές δίνουν πραγματικά την εντύπωση
πως μόνον Θεοί μπορούν να κατοικούν εκεί πάνω...»
Εκδρομικά Χρονικά, Ιανουάριος 1933.
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Παράρτημα:
Αποσπάσματα Αρχαίων Γραμματειακών Πηγών 93
1. Ιστορημένη & Μυθολογημένη Γεωγραφία, Μετεωρολογία κ.λπ.
Γενικά
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 7.127
`Wj d ™j t¾n Qšrmhn ¢p…keto Ð Xšrxhj, †druse aÙtoà t¾n strati»n. >Epšsce d Ð stratÕj aÙtoà stratopedeuÒmenoj
t¾n par¦ q£lassan cèrhn tos»nde, ¢rx£menoj ¢pÕ Qšrmhj pÒlioj kaˆ tÁj Mugdon…hj mšcri Lud…eè te potamoà kaˆ
`Ali£kmonoj, o‰ oÙr…zousi gÁn t¾n Bottiai…da te kaˆ Makedon…da, ™j tçutÕ ∙šeqron tÕ Ûdwr summ…sgontej.
>EstratopedeÚonto mn d¾ ™n toÚtoisi to‹si cwr…oisi oƒ b£rbaroi, tîn d katalecqšntwn toÚtwn potamîn ™k Krhstwna…wn
∙šwn Ce…dwroj moànoj oÙk ¢ntšcrhse tÍ stratiÍ pinÒmenoj ¢ll' ™pšlipe.
Xšrxhj d Ðršwn ™k tÁj Qšrmhj Ôrea t¦ Qessalik£, tÒn te ”Olumpon kaˆ t¾n ”Ossan, meg£qeϊ[te] Øperm»kea ™Ònta,
di¦ mšsou te aÙtîn aÙlîna steinÕn punqanÒmenoj enai, di' oá ∙šei Ð PhneiÒj, ¢koÚwn te taÚtV enai ÐdÕn ™j Qessal…hn
fšrousan, ™peqÚmhse plèsaj qe»sasqai t¾n ™kbol¾n toà Phneioà, Óti t¾n ¥nw ÐdÕn œmelle ™l©n di¦ MakedÒnwn tîn
katÚperqe o„khmšnwn ™j PerraiboÝj par¦ GÒnnon pÒlin· taÚtV g¦r ¢sfalšstaton ™punq£neto enai. `Wj d ™peqÚmhse, kaˆ
™po…ee taàta. >Esb¦j ™j Sidwn…hn nša, ™j t»n per ™sšbaine a„eˆ Ókwj ti ™qšloi toioàto poiÁsai, ¢nšdexe shm»ion kaˆ to‹si
¥lloisi ¢n£gesqai, katalipën aÙtoà tÕn pezÕn stratÒn. 'Epeˆ d ¢p…keto kaˆ ™qe»sato Xšrxhj t¾n ™kbol¾n toà Phneioà,
™n qèmati meg£lJ ™nšsceto, kalšsaj d toÝj kathgemÒnaj tÁj Ðdoà e‡reto e„ tÕn potamÕn œsti paratršyanta ˜tšrV ™j
q£lassan ™xagage‹n.
T¾n d Qessal…hn lÒgoj ™stˆ tÕ palaiÕn enai l…mnhn, éste ge sugkeklhimšnhn p£ntoqen Øperm»kesi Ôresi. T¦ mn g¦r
aÙtÁj prÕj t¾n ºî œconta tÒ te P»lion Ôroj kaˆ ¹ ”Ossa ¢poklh…ei summ…sgonta t¦j Øpwre…aj ¢ll»loisi, t¦ d prÕj
boršw ¢nšmou ”Olumpoj, t¦ d prÕj ˜spšrhn P…ndoj, t¦ d prÕj mesambr…hn te kaˆ ¥nemon nÒton ¹ ”Oqruj. TÕ mšson d
toÚtwn tîn lecqšntwn Ñršwn ¹ Qessal…h ™st…, ™oàsa ko…lh. “Wste ðn potamîn ™j aÙt¾n kaˆ ¥llwn sucnîn ™sballÒntwn
pšnte d tîn dok…mwn m£lista tînde, Phneioà kaˆ >Apidanoà kaˆ >Onocènou kaˆ >Enipšoj kaˆ Pam…sou, oƒ mšn nun ™j tÕ
ped…on toàto sullegÒmenoi ™k tîn Ñršwn tîn periklhiÒntwn t¾n Qessal…hn ÑnomazÒmenoi di' ˜nÕj aÙlînoj kaˆ toÚtou
steinoà œkroon œcousi ™j q£lassan, prosumm…sgontej tÕ Ûdwr p£ntej ™j tçutÒ. ™pe¦n d summicqšwsi t£cista, ™nqeàten
½dh Ð PhneiÕj tù oÙnÒmati katakratšwn ¢nwnÚmouj toÝj ¥llouj enai poišei. TÕ d palaiÕn lšgetai, oÙk ™Òntoj kw
toà aÙlînoj kaˆ diekrÒou toÚtou, toÝj potamoÝj toÚtouj kaˆ prÕj to‹si potamo‹si toÚtoisi t¾n Boibh…da l…mnhn oÜte
Ñnom£zesqai kat£ per nàn ∙šein te oÙdn Âsson À nàn, ∙šontaj d poišein t¾n Qessal…hn p©san pšlagoj. AÙtoˆ mšn nun
Qessalo… fasi Poseidšwna poiÁsai tÕn aÙlîna di' oá ∙šei Ð PhneiÒj, o„kÒta lšgontej. Óstij g¦r nom…zei Poseidšwna t¾n
gÁn se…ein kaˆ t¦ diesteîta ØpÕ seismoà toà qeoà toÚtou œrga enai kaˆ ¨n ™ke‹no „dën fa…h Poseidšwna poiÁsai. ”Esti g¦r
seismoà œrgon, æj ™moˆ ™fa…neto enai, ¹ di£stasij tîn Ñršwn.
Oƒ d kathgeÒmenoi, e„romšnou Xšrxew e„ œsti ¥llh œxodoj ™j q£lassan tù Phneiù, ™xepist£menoi ¢trekšwj epon.
{Basileà, potamù toÚtJ oÙk œsti ¥llh ™x»lusij ™j q£lassan kat»kousa, ¢ll' ¼de aÙt». Ôresi g¦r periestef£nwtai
p©sa Qessal…h.} Xšrxhn d lšgetai e„pe‹n prÕj taàta: {Sofoˆ ¥ndrej e„sˆ Qessalo…. Taàt' ¥ra prÕ polloà ™ful£ssonto
gnwsimacšontej kaˆ t«lla kaˆ Óti cèrhn ¥ra econ eÙa…retÒn te kaˆ tacu£lwton. TÕn g¦r potamÕn prÁgma ¨n Ãn moànon
™pe‹na… sfewn ™pˆ t¾n cèrhn, cèmati ™k toà aÙlînoj ™kbib£santa kaˆ paratršyanta di' ïn nàn ∙šei ∙ešqrwn, éste Qessal…hn
p©san œsw tîn Ñršwn ØpÒbruca genšsqai.} Taàta d œconta œlege ™j toÝj >AleÚew pa‹daj, Óti prîtoi `Ell»nwn ™Òntej
Qessaloˆ œdosan ˜wutoÝj basilšϊ, dokšwn Ð Xšrxhj ¢pÕ pantÒj sfeaj toà œqneoj ™paggšllesqai fil…hn. E‡paj d taàta
kaˆ qehs£menoj ¢pšplee ™j t¾n Qšrmhn.
`O mn d¾ perˆ Pier…hn dištribe ¹mšraj sucn£j. tÕ g¦r d¾ Ôroj tÕ MakedonikÕn œkeire tÁj stratiÁj trithmor…j, †na taÚtV
diex…V ¤pasa ¹ strati¾ ™j PerraiboÚj.
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 7.172
Qessaloˆ d ØpÕ ¢nagka…hj tÕ prîton ™m»disan, æj dišdexan Óti oÜ sfi ¼ndane t¦ oƒ >Aleu£dai ™mhcanînto. >Epe…te g¦r
™pÚqonto t£cista mšllonta diaba…nein tÕn Pšrshn ™j t¾n EÙrèphn, pšmpousi ™j tÕn >IsqmÕn ¢ggšlouj. >En d tù >Isqmù Ãsan
¡lismšnoi prÒbouloi tÁj `Ell£doj ¢rairhmšnoi ¢pÕ tîn pol…wn tîn t¦ ¢me…nw froneousšwn perˆ t¾n `Ell£da. `ApikÒmenoi
d ™pˆ toÚtouj tîn Qessalîn oƒ ¥ggeloi œlegon. {”Andrej “Ellhnej, de‹ ful£ssesqai t¾n ™sbol¾n t¾n 'Olumpik»n, †na
Qessal…h te kaˆ ¹ sÚmpasa `Ell¦j ™n skšpV toà polšmou Ï. `Hme‹j mšn nun ›toimoi e„men sumful£ssein, pšmpein d cr¾
kaˆ Ømšaj strati¾n poll»n. æj e„ m¾ pšmyete, ™p…stasqe ¹mšaj Ðmolog»sein tù PšrsV. oÙ g£r toi prokathmšnouj tosoàto
prÕ tÁj ¥llhj `Ell£doj moÚnouj prÕ Ømšwn de‹ ¢polšsqai. Bohqšein d oÙ boulÒmenoi ¢nagka…hn ¹m‹n oÙdem…an oŒo… tš
™ste prosfšrein: oÙdam¦ g¦r ¢dunas…hj ¢n£gkh kršsswn œfu. ¹me‹j d peirhsÒmeqa aÙto… tin¦ swthr…hn mhcanèmenoi.}
Taàta œlegon oƒ Qessalo…. Oƒ d “Ellhnej prÕj taàta ™bouleÚsanto ™j Qessal…hn pšmpein kat¦ q£lassan pezÕn stratÕn
ful£xonta t¾n ™sbol»n. `Wj d sunelšcqh Ð stratÒj, œplee di' EÙr…pou. >ApikÒmenoj d tÁj >Acai…hj ™j ”Alon, ¢pob¦j
™poreÚeto ™j Qessal…hn, t¦j nšaj aÙtoà katalipèn, kaˆ ¢p…keto ™j t¦ Tšmpea ™j t¾n ™sbol¾n ¼ per ¢pÕ Makedon…hj
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tÁj k£tw ™j Qessal…hn fšrei par¦ potamÕn PhneiÒn, metaxÝ d' 'OlÚmpou te Ôreoj ™Ònta kaˆ tÁj ”Osshj. >Enqaàta
™stratopedeÚonto tîn `Ell»nwn kat¦ mur…ouj Ðpl…taj sullegšntej, ka… sfi prosÁn ¹ Qessalîn †ppoj. >Estrat»gee d
Lakedaimon…wn mn EÙa…netoj Ð Kar»nou ™k tîn polem£rcwn ¢rairhmšnoj, gšneoj mšntoi ™ën oÙ toà basilh…ou, >Aqhna…wn
d Qemistoklšhj Ð Neoklšoj. ”Emeinan d Ñl…gaj ¹mšraj ™nqaàta: ¢pikÒmenoi g¦r ¥ggeloi par¦ >Alex£ndrou toà >AmÚntew
¢ndrÕj MakedÒnoj suneboÚleuÒn sfi ¢pall£ssesqai mhd mšnontaj ™n tÍ ™sbolÍ katapathqÁnai ØpÕ toà stratoà toà
™piÒntoj, shma…nontej tÕ plÁqÒj te tÁj stratiÁj kaˆ t¦j nšaj. `Wj d oáto… sfi taàta suneboÚleuon (crhst¦ g¦r ™dÒkeon
sumbouleÚein, ka… sfi eÜnooj ™fa…neto ™ën Ð Makedèn), ™pe…qonto. Dokšein dš moi, ¢rrwd…h Ãn tÕ pe‹qon, æj ™pÚqonto kaˆ
¥llhn ™oàsan ™sbol¾n ™j QessaloÝj kat¦ t¾n ¥nw Makedon…hn di¦ Perraibîn kat¦ GÒnnon pÒlin, tÍ per d¾ kaˆ ™sšbale
¹ strati¾ ¹ Xšrxew.
Στράβων, Γεωγραφικά 7α.1.11
Qrvkîn d P…erej mn ™nšmonto t¾n Pier…an kaˆ t¦ perˆ tÕn ”Olumpon, Pa…onej d [t¦] perˆ tÕn >AxiÕn potamÕn kaˆ t¾n
kaloumšnhn di¦ toàto >Amfax‹tin, >Hdwnoˆ d kaˆ Bis£ltai t¾n loip¾n mšcri StrumÒnoj. ïn oƒ mn aÙtÕ toàto proshgoreÚonto
Bis£ltai, >Hdwnîn d> oƒ mn MugdÒnej oƒ d ”Hdwnej oƒ d S…qwnej. toÚtwn d p£ntwn oƒ >Arge£dai kaloÚmenoi katšsthsan
kÚrioi kaˆ Calkide‹j oƒ ™n EÙbo…v. ... E.
Στράβων, Γεωγραφικά 7α.1.12-15
“Oti PhneiÕj mn Ðr…zei t¾n k£tw kaˆ prÕj qal£ttV Makedon…an ¢pÕ Qettal…aj kaˆ Magnhs…aj, `Ali£kmwn d t¾n ¥nw, kaˆ
œti toÝj >Hpeirètaj kaˆ toÝj Pa…onaj kaˆ aÙtÕj kaˆ Ð >Er…gwn kaˆ Ð >AxiÕj kaˆ ›teroi. E.
“Oti ™stˆ tÁj paral…aj tÁj MakedonikÁj ¢pÕ toà mucoà toà Qerma…ou kÒlpou kaˆ Qessalonike…aj ¹ mn tetamšnh prÕj
nÒton mšcri Soun…ou, ¹ d prÕj ›w mšcri tÁj Qrvk…aj cerron»sou, gwn…an tin¦ poioàsa kat¦ tÕn mucÒn. e„j ˜k£teron d
kaqhkoÚshj tÁj Makedon…aj, ¢pÕ tÁj protšraj lecqe…shj ¢rktšon…
™pˆ mn d¾ ta‹j ™kbola‹j toà Phneioà ™n dexi´ Gurtën †drutai, Perraibik¾ pÒlij kaˆ MagnÁtij, ™n Î Peir…qouj te kaˆ >Ix…wn
™bas…leusan. ¢pšcei d> Óson stad…ouj ˜katÕn tÁj Gurtînoj pÒlij Krannèn, ka… fasin, Ótan e‡pV Ð poiht»j të mn ¥r> ™k
QrÇkhj kaˆ ˜xÁj, >EfÚrouj mn lšgesqai toÝj Krannwn…ouj, FlegÚaj d toÝj Gurtwn…ouj. ™pˆ d q£tera ¹ Pier…a. E.
Στράβων, Γεωγραφικά 7α.1.22
“Oti met¦ tÕ D‹on pÒlin Ð `Ali£kmwn potamÕj œstin, ™kb£llwn e„j tÕn Qerma‹on kÒlpon. kaˆ tÕ ¢pÕ toÚtou ¹ prÕj borr©n
toà kÒlpou paral…a Pier…a kale‹tai ›wj toà >Axioà potamoà, ™n Î kaˆ pÒlij PÚdna, ¿ nàn K…tron kale‹tai: eta Meqènh
kaˆ ”Alwroj pÒleij. eta >Er…gwn kaˆ Loud…aj potamo…. ¢pÕ d Loud…ou e„j Pšllan pÒlin ¢n£plouj st£dia ˜katÕn e‡kosin.
¢pšcei d> ¹ Meqènh tÁj mn PÚdnhj st£dia tettar£konta, tÁj >Alèrou d ˜bdom»konta st£dia. ¹ mn oân PÚdna Pierik»
™sti pÒlij, ¹ d ”Alwroj Bottaϊk». ™n mn oân tù prÕ tÁj PÚdnhj ped…J `Rwma‹oi Persša katapolem»santej kaqe‹lon t¾n
tîn MakedÒnwn basile…an, ™n d tù prÕ tÁj Meqènhj ped…J genšsqai sunšbh Fil…ppJ tù >AmÚntou t¾n ™kkop¾n toà dexioà
Ñfqalmoà katapeltikù bšlei kat¦ t¾n poliork…an tÁj pÒlewj. Epit.
Στράβων, Γεωγραφικά 9.5.2
Taàta d> ™stˆ t¦ mšsa tÁj Qettal…aj, eÙdaimonest£th cèra pl¾n Ósh potamÒklustÒj ™stin. Ð g¦r PhneiÕj di¦ mšshj
∙šwn kaˆ polloÝj decÒmenoj potamoÝj Øperce‹tai poll£kij. tÕ d palaiÕn kaˆ ™limn£zeto, æj lÒgoj, tÕ ped…on œk te
tîn ¥llwn merîn Ôresi perieirgÒmenon kaˆ tÁj paral…aj metewrÒtera tîn ped…wn ™coÚshj t¦ cwr…a ØpÕ d seismîn
∙»gmatoj genomšnou [kat¦] t¦ nàn kaloÚmena Tšmph kaˆ t¾n ”Ossan ¢posc…santoj ¢pÕ toà >OlÚmpou, diexšpese taÚtV
prÕj q£lattan Ð PhneiÕj kaˆ ¢nšyuxe t¾n cèran taÚthn. Øpole…petai d> Ómwj ¼ te Nesswnˆj l…mnh meg£lh kaˆ ¹ Boibhˆj
™l£ttwn ™ke…nhj kaˆ plhsiestšra tÍ paral…v.
ToiaÚth d> oâsa e„j tšttara mšrh diÇrhto: ™kale‹to d tÕ mn Fqiîtij tÕ d `Estiaiîtij tÕ d Qettaliîtij tÕ d Pelasgiîtij.
œcei d> ¹ mn Fqiîtij t¦ nÒtia t¦ par¦ t¾n O‡thn ¢pÕ toà Maliakoà kÒlpou kaˆ Pulaϊkoà mšcri tÁj Dolop…aj kaˆ tÁj
P…ndou diate…nonta, platunÒmena d mšcri Fars£lou kaˆ tîn ped…wn tîn Qettalikîn. ¹ d> `Estiaiîtij t¦ ˜spšria kaˆ
t¦ metaxÝ P…ndou kaˆ tÁj ¥nw Makedon…aj t¦ d loip¦ o† te ØpÕ tÍ `Estiaiètidi nemÒmenoi t¦ ped…a, kaloÚmenoi d
Pelasgiîtai, sun£ptontej ½dh to‹j k£tw MakedÒsi, kaˆ oƒ ™fexÁj t¦ mšcri MagnhtikÁj paral…aj ™kplhroàntej cwr…a.
k¢ntaàqa d> ™ndÒxwn Ñnom£twn œstai ¢r…qmhsij kaˆ ¥llwj [kaˆ] di¦ t¾n `Om»rou po…hsin. tîn d pÒlewn Ñl…gai sèzousi tÕ
p£trion ¢x…wma, m£lista d L£risa.
Στράβων, Γεωγραφικά 9.5.19 κ.εξ.
Sunece‹j d tÍ mer…di taÚtV lšgontai oƒ ØpÕ tù Polupo…tV o‰ d> ”Argissan œcon kaˆ Gurtènhn ™nšmonto, ”Orqhn >Hlènhn
te pÒlin t> >OloossÒna leuk»n. taÚthn t¾n cèran prÒteron mn õkoun Perraibo…, tÕ prÕj qal£ttV mšroj nemÒmenoi kaˆ
tù Phneiù mšcri tÁj ™kbolÁj aÙtoà kaˆ Gurtînoj pÒlewj Perraib…doj. eta tapeinèsantej ™ke…nouj Lap…qai katšscon
aÙtoˆ t¦ cwr…a, >Ix…wn kaˆ Ð uƒÕj Peir…qouj, Öj kaˆ tÕ P»lion katekt»sato bias£menoj toÝj katascÒntaj KentaÚrouj,
¥griÒn ti fàlon. toÚtouj mn oân ™k Phl…ou ðse kaˆ A„q…kessi pšlasse, to‹j d Lap…qaij t¦ ped…a paršdwke: tin¦ d' aÙtîn
kaˆ oƒ Perraiboˆ kate‹con, t¦ prÕj tù >OlÚmpJ: œsti d> Ópou Perraiboˆ kate‹con, t¦ prÕj tù >OlÚmpJ: œsti d> Ópou kaˆ
Óloi ¢namˆx to‹j Lap…qaij õkoun. ¹ mn oân ”Argissa, ¹ nàn ”Argoura, ™pˆ tù Phneiù ke‹tai: Øpšrkeitai d' aÙtÁj ”Atrax
™n tettar£konta stad…oij, tù potamù plhsi£zousa kaˆ aÛth: t¾n d' ¢n¦ mšson potam…an econ Perraibo…. ”Orqhn d
tinj t¾n ¢krÒpolin tîn Falanna…wn e„r»kasin. ¹ d F£lanna Perraibik¾ pÒlij prÕj tù Phneiù plhs…on tîn Tempîn.
oƒ mn oân Perraiboˆ katadunasteuqšntej ØpÕ tîn Lapiqîn e„j t¾n Ñrein¾n ¢panšsthsan oƒ ple…ouj t¾n perˆ P…ndon kaˆ
'Aqam©naj kaˆ DÒlopaj, t¾n d cèran kaˆ toÝj Øpoleifqšntaj tîn Perraibîn katšscon Larisa‹oi, plhs…on mn o„koàntej
toà Phneioà, geitniîntej d' ™ke…noij, nemÒmenoi d t¦ eÙdaimonšstata mšrh tîn ped…wn, pl¾n e‡ ti sfÒdra ko‹lon prÕj tÍ
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l…mnV tÍ Nesswn…di, e„j ¿n ØperklÚzwn Ð potamÕj ¢fVre‹tÒ ti tÁj ¢ros…mou toÝj Larisa…ouj. ¢ll' Ûsteron paracèmasin
™phnèrqwsan Larisa‹oi. oátoi d' oân kate‹con tšwj t¾n Perraib…an kaˆ fÒrouj ™pr£ttonto, ›wj F…lippoj katšsth kÚrioj
tîn tÒpwn. L£risa d' ™stˆ kaˆ ™n tÍ ”OssV cwr…on. kaˆ ¹ Kremast», ØpÒ tinwn d Pelasg…a legomšnh... Kaˆ 'Olossën
d leuk¾ prosagoreuqe‹sa ¢pÕ toà leuk£rgiloj enai, kaˆ 'Hlènh Perraibikaˆ pÒleij, kaˆ GÒnnoj. ¹ d' 'Hlènh metšbale
toÜnoma Leimènh metonomasqe‹sa: katšskaptai d nàn. ¥mfw d' ØpÕ tù 'OlÚmpJ ke‹ntai oÙ polÝ ¥pwqen toà EÙrèpou
potamoà, Ön Ð poiht¾j Titar»sion kale‹.
Lšgei d kaˆ perˆ toÚtou kaˆ perˆ tîn Perraibîn ™n to‹j ˜xÁj Ð poiht¾j Ótan fÍ {GouneÝj d' ™k KÚfou Ãge dÚw kaˆ e‡kosi
nÁaj. tù d' 'EniÁnej ›ponto meneptÒlemo… te Peraibo…, o‰ perˆ Dwdènhn dusce…meron o„k…' œqento, [o† t'] ¢mf' ƒmertÕn
Titar»sion œrg' ™nšmonto.} lšgei mn oân toÚtouj toÝj tÒpouj tîn Perraibîn, ¢pÕ mšrouj tÁj `Estiaiètidoj ™peilhfÒtaj.
Ãsan d kaˆ ØpÕ tù Polupo…tV ™k mšrouj Perraibika…, to‹j mšntoi Lap…qaij prosšneime di¦ tÕ ¢namˆx o„ke‹n kaˆ t¦ mn
ped…a katšcein toÝj Lap…qaj kaˆ tÕ ™ntaàqa PerraibikÕn ØpÕ toÚtoij tet£cqai æj ™pˆ plšon, t¦ d' ÑreinÒtera cwr…a prÕj
tù 'OlÚmpJ kaˆ to‹j Tšmpesi toÝj PerraiboÚj, kaq£per tÕn KÚfon kaˆ t¾n Dwdènhn kaˆ t¦ perˆ tÕn Titar»sion, Öj ™x
Ôrouj Titar…ou sumfuoàj tù 'OlÚmpJ ∙šwn e„j t¦ plhs…on tîn Tempîn cwr…a tÁj Perraib…aj aÙtoà pou t¦j sumbol¦j
poie‹tai prÕj tÕn PhneiÒn. tÕ mn oân toà Phneioà kaqarÒn ™stin Ûdwr, tÕ d toà Titarhs…ou liparÕn œk tinoj Ûlhj ést'
oÙ summ…sgetai ¢ll£ tš min kaqÚperqen ™pitršcei ºÚt' œlaion. di¦ d tÕ ¢namˆx o„ke‹n Simwn…dhj PerraiboÝj kaˆ Lap…qaj
kale‹ toÝj Pelasgiètaj ¤pantaj, toÝj t¦ ˜ùa katšcontaj t¦ perˆ Gurtîna kaˆ t¦j ™kbol¦j toà Phneioà kaˆ ”Ossan kaˆ
P»lion kaˆ t¦ perˆ Dhmhtri£da kaˆ t¦ ™n tù ped…J, L£risan Krannîna Skotoàssan MÒyion ”Atraka, kaˆ t¦ perˆ t¾n
Nesswn…da l…mnhn kaˆ [t¾n] Boibh…da: ïn Ð poiht¾j Ñl…gwn mšmnhtai di¦ tÕ m¾ o„kisqÁna… pw t«lla À faÚlwj o„kisqÁnai di¦
toÝj kataklusmoÝj ¥llot' ¥llouj ginomšnouj. ™peˆ oÙd tÁj Nesswn…doj mšmnhtai l…mnhj, ¢ll¦ tÁj Boibh…doj mÒnon polÝ
™l£ttonoj oÜshj, taÚthj d mÒnhj menoÚshj, ™ke…nhj d æj e„kÕj tot mn plhroumšnhj ¢t£ktwj, tot d' ™kleipomšnhj. tÁj
d SkotoÚsshj ™mn»sqhmen kaˆ ™n to‹j perˆ Dwdènhj lÒgoij kaˆ toà mante…ou toà ™n Qettal…v, diÒti perˆ toàton ØpÁrxe
tÕn tÒpon. œsti d' ™n tÍ SkotoÚssV cwr…on ti KunÕj kefalaˆ kaloÚmenon, perˆ Ö `Rwma‹oi met' A„twlîn kaˆ T…toj Kontioj
™n…kwn m£cV meg£lV F…lippon tÕn Dhmhtr…ou, MakedÒnwn basilša.
Pšponqe dš ti toioàto kaˆ ¹ MagnÁtij. kathriqmhmšnwn g¦r ½dh pollîn aÙtÁj tÒpwn oÙdšnaj toÚtwn çnÒmake M£gnhtaj
“Omhroj, ¢ll' ™ke…nouj mÒnouj oÞj tuflîj kaˆ oÙ gnwr…mwj diasafe‹ o‰ perˆ PhneiÕn kaˆ P»lion e„nos…fullon na…eskon.
¢ll¦ m¾n perˆ tÕn PhneiÕn kaˆ tÕ P»lion o„koàsi kaˆ oƒ t¾n Gurtîna œcontej, oÞj ½dh katšlexe, kaˆ tÕ 'Ormšnion kaˆ
¥lloi ple…ouj, kaˆ œti ¢pwtšrw toà Phl…ou Ómwj M£gnhtej Ãsan ¢rx£menoi ¢pÕ tîn Øp' EÙm»lJ, kat£ ge toÝj Ûsteron
¢nqrèpouj. ™o…kasin oân di¦ t¦j sunece‹j metast£seij kaˆ ™xall£xeij tîn politeiîn kaˆ ™pim…xeij sugce‹n kaˆ t¦ ÑnÒmata
kaˆ t¦ œqnh, éste to‹j nàn œsq' Óte ¢por…an paršcein, kaq£per toàto tÕ prîton mn ™pˆ Krannînoj kaˆ tÁj Gurtînoj
gegšnhtai. toÝj mn g¦r Gurtwn…ouj FlegÚaj prÒteron ™k£loun ¢pÕ FlegÚou toà 'Ix…onoj ¢delfoà, toÝj d Krannwn…ouj
'EfÚrouj, éste diapore‹n, Ótan fÍ Ð poiht»j {të mn ¥r' ™k QrÇkhj 'EfÚrouj mšta qwr»ssonto º met¦ FlegÚaj
megal»toraj,} t…naj pot boÚletai lšgein. œpeita toàto kaˆ ™pˆ tîn Perraibîn kaˆ tîn A„ni£nwn sunšbh. “Omhroj mn
g¦r sunšzeuxen aÙtoÝj æj plhs…on ¢ll»lwn o„koàntaj. kaˆ d¾ kaˆ lšgetai ØpÕ tîn Ûsteron ™pˆ crÒnon sucnÕn ¹ o‡khsij
tîn A„ni£nwn ™n tù Dwt…J genšsqai ped…J, toàto d' ™stˆ plhs…on tÁj ¥rti lecqe…shj Perraib…aj kaˆ tÁj ”Osshj kaˆ œti
tÁj Boibh…doj l…mnhj, ™n mšsV mšn pwj tÍ Qettal…v lÒfoij d „d…oij perikleiÒmenon, perˆ oá `Hs…odoj oÛtwj e‡rhken {À o†h
DidÚmouj ƒeroÝj na…ousa kolwnoÝj Dwt…J ™n ped…J, polubÒtruoj ¥nt' 'AmÚroio, n…yato Boibi£doj l…mnhj pÒda parqšnoj
¢dm»j.} oƒ mn oân A„ni©nej oƒ ple…ouj e„j t¾n O‡thn ™xhl£qhsan ØpÕ tîn Lapiqîn, k¢ntaàqa d ™dun£steusan ¢felÒmenoi
tîn te Dwrišwn tin¦ mšrh kaˆ tîn Mališwn mšcri `Hrakle…aj kaˆ 'Ec…nou, tinj d' aÙtîn œmeinan perˆ KÚfon, PerraibikÕn
Ôroj Ðmènumon katoik…an œcon. oƒ d Perraiboˆ tinj mn sustalšntej perˆ t¦ ˜spšria toà 'OlÚmpou mšrh katšmenon aÙtÒqi
prÒscwroi Ôntej MakedÒsi, tÕ d polÝ mšroj e„j t¦ perˆ t¾n 'Aqaman…an Ôrh kaˆ t¾n P…ndon ™xšpese. nunˆ d mikrÕn À oÙdn
aÙtîn ‡cnoj sèzetai. toÝj d' oân ØpÕ toà poihtoà lecqšntaj M£gnhtaj Øst£touj ™n tù Qettalikù katalÒgJ nomistšon
toÝj ™ntÕj tîn Tempîn ¢pÕ toà Phneioà kaˆ tÁj ”Osshj ›wj Phl…ou, MakedÒnwn to‹j Pieriètaij ÐmÒrouj to‹j œcousi t¾n
toà Phneioà pera…an mšcri tÁj qal£tthj. tÕ mn oân `OmÒlion À t¾n `OmÒlhn (lšgetai g¦r ¢mfotšrwj) ¢podotšon aÙto‹j.
e‡rhtai d' ™n to‹j Makedoniko‹j Óti ™stˆ prÕj tÍ ”OssV kat¦ t¾n ¢rc¾n tÁj toà Phneioà di¦ tîn Tempîn diekbolÁj. e„ d
kaˆ mšcri tÁj paral…aj proϊtšon tÁj ™ggut£tw toà `Omol…ou, lÒgon œcei éste [kaˆ] tÕn `Rizoànta prosnšmein kaˆ 'Erumn¦j ™n
tÍ ØpÕ Filokt»tV paral…v keimšnaj kaˆ tÍ ØpÕ EÙm»lJ. toàto mn oân ™n ¢safe‹ ke…sqw. kaˆ ¹ t£xij d tîn ™fexÁj tÒpwn
mšcri Phneioà oÙ diafanîj lšgetai, ¢dÒxwn d' Ôntwn tîn tÒpwn oÙd' ¹m‹n perˆ polloà qetšon. ¹ mšntoi Shpi¦j ¢kt¾ kaˆ
tetragódhtai met¦ taàta kaˆ ™xÚmnhtai di¦ tÕn ™ntaàqa ¢fanismÕn toà Persikoà stÒlou. œsti d' aÛth mn ¢kt¾ petrèdhj,
metaxÝ d' aÙtÁj kaˆ Kasqana…aj kèmhj ØpÕ tù Phl…J keimšnhj a„gialÒj ™stin, ™n ú Ð Xšrxou stÒloj naulocîn ¢phliètou
polloà pneÚsantoj Ð mn eÙqÝj aÙtoà prÕj tÕ xhrÕn ™xèkeile kaˆ dielÚqh paracrÁma, Ð d' e„j 'IpnoÝj tÒpon tracÝn tîn
perˆ tÕ P»lion parenecqeˆj Ð d' e„j Mel…boian Ð d' e„j t¾n Kasqana…an diefq£rh. tracÝj d' ™stˆn Ð par£plouj p©j Ð toà
Phl…ou Óson stad…wn Ñgdo»konta. tosoàtoj d' ™stˆ kaˆ toioàtoj kaˆ Ð tÁj ”Osshj. metaxÝ d kÒlpoj stad…wn pleiÒnwn À
diakos…wn, ™n ú ¹ Mel…boia. Ð d p©j ¢pÕ Dhmhtri£doj ™gkolp…zonti ™pˆ tÕn PhneiÕn me…zwn tîn cil…wn, [¢pÕ d Spe]rceioà
kaˆ ¥llwn Ñktakos…wn, ¢pÕ d EÙr…pou discil…wn triakos…wn pent»konta. `Ierènumoj d tÁj pedi£doj Qettal…aj kaˆ
Magn»tidoj tÕn kÚklon triscil…wn ¢pofa…netai stad…wn, òkÁsqai d' ØpÕ Pelasgîn, ™xelaqÁnai d toÚtouj e„j t¾n 'Ital…an
ØpÕ Lapiqîn. enai d tÕ nàn kaloÚmenon PelasgikÕn ped…on, ™n [ú] L£risa kaˆ Gurtènh kaˆ Feraˆ kaˆ MÒyion kaˆ Boibhˆj
kaˆ ”Ossa kaˆ `OmÒlh kaˆ P»lion kaˆ MagnÁtij. MÒyion d' çnÒmastai oÙk ¢pÕ MÒyou toà Mantoàj tÁj Teires…ou, ¢ll'
¢pÕ toà Lap…qou toà sumpleÚsantoj to‹j 'ArgonaÚtaij. ¥lloj d' ™stˆ MÒyopoj, ¢f' oá ¹ 'Attik¾ Moyop…a.
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T¦ kaq' ›kasta mn taàta perˆ Qettal…aj, kaq' Ólou d' Óti Purra…a prÒteron ™kale‹to ¢pÕ PÚrraj tÁj Deukal…wnoj gunaikÒj,
Aƒmon…a d ¢pÕ A†monoj, Qettal…a d ¢pÕ Qettaloà toà A†monoj. œnioi d dielÒntej d…ca t¾n mn prÕj nÒton lace‹n fasi
Deukal…wni kaˆ kalšsai Pandèran ¢pÕ tÁj mhtrÒj, t¾n d' ˜tšran A†moni, ¢f' oá Aƒmon…an lecqÁnai metwnom£sqai d t¾n
mn `Ell£da ¢pÕ “Ellhnoj toà Deukal…wnoj, t¾n d Qettal…an ¢pÕ toà uƒoà A†monoj tinj d ¢pÕ 'EfÚraj tÁj Qesprwt…doj
¢pogÒnouj 'Ant…fou kaˆ Feid…ppou, tîn Qettaloà toà `Hraklšouj, ™pelqÒntaj ¢pÕ Qettaloà toà ˜autîn progÒnou t¾n
cèran Ñnom£sai. e‡r[htai] d kaˆ Nesswnˆj ÑnomasqÁna… pote ¢pÕ Nšsswnoj toà Qettaloà, kaq£per kaˆ ¹ l…mnh.
Στράβων, Γεωγραφικά 10.3.17
'ApÕ d toà mšlouj kaˆ toà ∙uqmoà kaˆ tîn Ñrg£nwn kaˆ ¹ mousik¾ p©sa Qrvk…a kaˆ 'Asi©tij nenÒmistai. dÁlon d' œk te
tîn tÒpwn ™n oŒj aƒ Moàsai tet…mhntai: Pier…a g¦r kaˆ ”Olumpoj kaˆ P…mpla kaˆ Le…bhqron tÕ palaiÕn Ãn Qr®kia cwr…a
kaˆ Ôrh, nàn d œcousi MakedÒnej. tÒn te `Elikîna kaqišrwsan ta‹j MoÚsaij Qr´kej oƒ t¾n Boiwt…an ™poik»santej, o†per
kaˆ tÕ tîn Leibhqri£dwn numfîn ¥ntron kaqišrwsan. o† t' ™pimelhqšntej tÁj ¢rca…aj mousikÁj Qr´kej lšgontai, 'OrfeÚj
te kaˆ Mousa‹oj kaˆ Q£murij, kaˆ tù EÙmÒlpJ d toÜnoma ™nqšnde, kaˆ oƒ tù DionÚsJ t¾n 'As…an Ólhn kaqierèsantej
mšcri tÁj 'IndikÁj ™ke‹qen kaˆ t¾n poll¾n mousik¾n metafšrousi. kaˆ Ð mšn t…j fhsin kiq£ran 'Asi©tin ∙£sswn, Ð d toÝj
aÙloÝj Berekunt…ouj kale‹ kaˆ Frug…ouj kaˆ tîn Ñrg£nwn œnia barb£rwj çnÒmastai n£blaj kaˆ sambÚkh kaˆ b£rbitoj
kaˆ mag£dij kaˆ ¥lla ple…w.
Κλαύδιος Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 3.1
œsti d¾ cîroj metaxÝ ke…menoj toà te 'OlÚmpou kaˆ tÁj ”Osshj. Ôrh d taàt£ ™stin ØperÚyhla kaˆ oŒon ØpÒ tinoj qe…aj
front…doj diescismšna, kaˆ mšson dšcetai cwr…on, oá tÕ mn mÁkoj ™pˆ tettar£konta di»kei stad…ouj, tÒ ge m¾n pl£toj
tÍ mšn ™sti plšqrou, tÍ d kaˆ me‹zon Ñl…gJ. diarre‹ d mšsou aÙtoà Ð kaloÚmenoj PhneiÒj. ™j toàton d kaˆ oƒ loipoˆ
potamoˆ surršousi, kaˆ ¢nakoinoàntai tÕ Ûdwr aÙtù, kaˆ ™rg£zontai tÕn PhneiÕn ™ke‹noi mšgan. diatrib¦j d' œcei poik…laj
kaˆ pantodap¦j Ð tÒpoj oátoj, oÙk ¢nqrwp…nhj ceirÕj œrga, ¢ll¦ fÚsewj aÙtÒmata ™j k£lloj tÒte filotimhsamšnhj, Óte
™l£mbane gšnesin Ð cîroj. kittÕj mn g¦r polÝj kaˆ eâ m£la l£sioj ™nakm£zei kaˆ tšqhle kaˆ d…khn tîn eÙgenîn ¢mpšlwn
kat¦ tîn Øyhlîn dšndrwn ¢nšrpei kaˆ sumpšfuken aÙto‹j, poll¾ d sm…lax prÕj aÙtÕn tÕn p£gon ¢natršcei kaˆ ™piski£zei
t¾n pštran. kaˆ ™ke…nh mn Øpolanq£nei, Ðr©tai d tÕ clo£zon p©n, kaˆ œstin Ñfqalmîn pan»gurij. ™n aÙto‹j d to‹j
le…oij kaˆ kaqhmšnoij ¥lsh tš ™sti poik…la kaˆ Øpodromaˆ sunece‹j, ™n érv qšrouj katafuge‹n ÐdoipÒroij ¼dista katagègia,
§ kaˆ d…dwsin ¢smšnwj yuc£sai. diarršousi d kaˆ krÁnai sucna…, kaˆ ™pirre‹ n£mata Ød£twn yucrîn kaˆ pie‹n ¹d…stwn.
lšgetai d t¦ Ûdata taàta kaˆ to‹j lousamšnoij ¢gaqÕn enai kaˆ ™j Øg…eian aÙto‹j sumb£llesqai. kat®dousi d kaˆ Ôrniqej
¥lloj ¥llV diesparmšnoi, kaˆ m£lista oƒ mousiko…, kaˆ ˜stiîsin eâ m£la t¦j ¢ko£j, kaˆ parapšmpousin ¢pÒnwj kaˆ
sÝn ¹donÍ, di¦ toà mšlouj tÕn k£maton tîn pariÒntwn ¢fan…santej. par' ˜k£tera d toà potamoà aƒ diatriba… e„sin aƒ
proeirhmšnai kaˆ aƒ ¢n£paulai. di¦ mšswn d tîn Tempîn Ð PhneiÕj potamÕj œrcetai, scolÍ kaˆ pr£wj proϊën ™la…ou
d…khn, poll¾ d kat' aÙtoà ¹ ski¦ ™k tîn parapefukÒtwn dšndrwn kaˆ tîn ™xhrthmšnwn kl£dwn t…ktetai, æj ™pˆ ple‹ston
tÁj ¹mšraj aÙt¾n pro»kousan ¢postšgein t¾n ¢kt‹na kaˆ paršcein to‹j plšousi ple‹n kat¦ yàcoj. p©j d Ð per…oikoj
leëj sun…asin ¥lloi ¥lloij, kaˆ qÚousi kaˆ sunous…aj poioàntai kaˆ sump…nousin. ¤te oân pollîn Ôntwn tîn quÒntwn kaˆ
tîn kaqagizÒntwn sunecîj, e„kÒtwj kaˆ to‹j bad…zousi kaˆ to‹j plšousin Ñsmaˆ sumparomartoàsin ¼distai. oÛtwj ¥ra ¹
tim¾ ¹ diark¾j ¹ perˆ tÕ kre‹tton ™kqeo‹ tÕn tÒpon. ™ntaàqa to…j fasi pa‹dej Qettalîn kaˆ tÕn 'ApÒllwna tÕn PÚqion
kaq»rasqai kat¦ prÒstagma toà DiÒj, Óte tÕn PÚqwna tÕn dr£konta katetÒxeusen ful£ttonta toÝj DelfoÚj, tÁj GÁj œti
™coÚshj tÕ mante‹on. stefanws£menon oân ™k taÚthj tÁj d£fnhj tÁj TempikÁj kaˆ labÒnta kl£don ™j t¾n dexi¦n ce‹ra ™k
tÁj aÙtÁj d£fnhj ™lqe‹n ™j DelfoÝj kaˆ paralabe‹n tÕ mante‹on tÕn DiÕj kaˆ Lhtoàj pa‹da. œsti d kaˆ bwmÕj ™n aÙtù tù
tÒpJ, ™n ú kaˆ ™stefanèsato kaˆ tÕn kl£don ¢fe‹le. kaˆ œti kaˆ nàn di' œtouj ™n£tou oƒ Delfoˆ pa‹daj eÙgene‹j pšmpousi
kaˆ ¢rciqšwron ›na sfîn aÙtîn. o‰ d paragenÒmenoi kaˆ megaloprepîj qÚsantej ™n to‹j Tšmpesin ¢p…asi p£lin stef£nouj
¢pÕ tÁj aÙtÁj d£fnhj diaplšxantej, ¢f' Âsper oân kaˆ tÒte Ð qeÕj ™stefanèsato. kaˆ t¾n ÐdÕn ™ke…nhn œrcontai, ¿
kale‹tai mn Puqi£j, fšrei d di¦ Qettal…aj kaˆ Pelasg…aj kaˆ tÁj O‡thj kaˆ tÁj A„ni£nwn cèraj kaˆ tÁj Mhlišwn kaˆ
Dwrišwn kaˆ Lokrîn tîn `Esper…wn. oátoi d kaˆ parapšmpousin aÙtoÝj sÝn a„do‹ kaˆ timÍ oÙdn Âtton ½per oân ™ke‹noi,
o‰ toÝj ™x `Uperboršwn t¦ ƒer¦ kom…zontaj tù aÙtù qeù toÚtJ timîsi. kaˆ m¾n kaˆ to‹j Puq…oij ™k taÚthj tÁj d£fnhj toÝj
stef£nouj to‹j nikîsi didÒasin. Øpr mn oân tîn ™n Qettal…v Tempîn kaˆ ™moˆ nàn tosaàta e„r»sqw.
Φιλόστρατος, Εικόνες 2.17.4
toàto kaˆ ¹ EÙrèph pot perˆ t¦ Tšmph t¦ Qettalik¦ œpaqe. seismoˆ g¦r k¢ke…nhn ¢naptÚxantej t¾n ¡rmon…an tîn Ñrîn
™napeshm»nanto to‹j tm»masi, kaˆ petrîn te okoi faneroˆ œti parapl»sioi ta‹j ™xhrmosmšnaij sfîn pštraij, Ûlh q',
ÐpÒshn scisqšntwn tîn Ñrîn ™pispšsqai e„kÒj, oÜpw ¥dhloj. le…pontai g¦r d¾ œti aƒ eÙnaˆ tîn dšndrwn.
Πολύαινος, Στρατηγικά 4.3.23
['Alšxandroj] Qessalîn t¦ Tšmph fulassÒntwn tÁj ”Osshj t¦j Ñrq…ouj pštraj ØporÚxaj kaˆ prospl£saj baqm…daj
mikr¦j, di¦ toÚtwn aÙtÒj te kaˆ oƒ MakedÒnej ¢krobatoàntej ¢nšbhsan ™pˆ t¦j koruf¦j kaˆ t¾n ”Ossan Øperb£ntej
Qessal…an ecn. Qessaloˆ d t¦ sten¦ tîn Tempîn ™fÚlasson. œti nàn to‹j diodeÚousi t¦ Tšmph p£restin Ðr©n t¦j pštraj
tÁj ”Osshj klimakhdÕn òkodomhmšnaj. kaloàsin aÙt¦j t¾n 'Alex£ndrou kl…maka.
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 4.18.4
`HraklÁj g¦r parabalën e„j t¦j ¥kraj tîn ºpe…rwn t¦j par¦ tÕn çkeanÕn keimšnaj tÁj te LibÚhj kaˆ tÁj EÙrèphj œgnw
tÁj strate…aj qšsqai st»laj taÚtaj. boulÒmenoj d' ¢e…mnhston œrgon ™p' aÙtù suntelšsai, fasˆ t¦j ¥kraj ¢mfotšraj
™pˆ polÝ procîsai. diÕ kaˆ prÒteron diesthku…aj ¢p' ¢ll»lwn polÝ di£sthma, sunagage‹n tÕn pÒron e„j stenÒn, Ópwj
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¡litenoàj kaˆ stenoà genomšnou kwlÚhtai t¦ meg£la k»th diekp…ptein ™k toà çkeanoà prÕj t¾n ™ntÕj q£lattan, ¤ma d
kaˆ di¦ tÕ mšgeqoj tîn œrgwn mšnV ¢e…mnhstoj ¹ dÒxa toà kataskeu£santoj: æj dš tinšj fasi, toÙnant…on tîn ºpe…rwn
¢mfotšrwn sunezeugmšnwn diask£yai taÚtaj, kaˆ tÕn pÒron ¢no…xanta poiÁsai tÕn çkeanÕn m…sgesqai tÍ kaq' ¹m©j
qal£ttV. ¢ll¦ perˆ mn toÚtwn ™xšstai skope‹n æj ¨n ›kastoj ˜autÕn pe…qV. tÕ parapl»sion d toÚtoij œpraxe prÒteron
kat¦ t¾n `Ell£da. perˆ mn g¦r t¦ kaloÚmena Tšmph tÁj pedi£doj cèraj ™pˆ polÝn tÒpon limnazoÚshj dišskaye tÕn
sunecÁ tÒpon, kaˆ kat¦ tÁj dièrucoj dex£menoj ¤pan tÕ kat¦ t¾n l…mnhn Ûdwr ™po…hse t¦ ped…a fanÁnai t¦ kat¦ t¾n
Qettal…an par¦ tÕn PhneiÕn potamÒn.
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 14.45
B£twn d' Ð SinwpeÝj Ð ∙»twr ™n tù perˆ Qessal…aj kaˆ Aƒmon…aj (FHG IV 349) safîj ™mfan…zei t¾n tîn Satournal…wn ˜ort¾n
`Ellhnikwt£thn, f£skwn aÙt¾n par¦ to‹j Qessalo‹j Pelèria kale‹sqai, gr£fwn oÛtwj. {qus…aj koinÁj to‹j Pelasgo‹j
ginomšnhj ¢pagge‹la… tina tù Pelasgù ¥ndra, ú Ônoma Ãn Pšlwroj, diÒti ™n tÍ Aƒmon…v seismîn meg£lwn genomšnwn
∙age…h t¦ Tšmph Ôrh ÑnomazÒmena kaˆ diÒti di¦ toà diast»matoj ÐrmÁsan tÕ tÁj l…mnhj Ûdwr ™mb£lloi e„j tÕ toà Phneioà
∙e‹qron, kaˆ t¾n prÒteron limn£zousan cèran ¤pasan gegumnîsqai kaˆ ¢naxhrainomšnwn tîn Ød£twn ped…a qaumast¦ tù
megšqei kaˆ tù k£llei ¢nafa…nesqai. ¢koÚsanta oân tÕn PelasgÕn t¾n tr£pezan ¢fqÒnwj aØtù kekosmhmšnhn tù PelèrJ
paraqe‹nai. kaˆ toÝj ¥llouj d filofronoumšnouj ›kaston fšrein Óti œcoi par' aØtù bšltiston kaˆ paratiqšnai ™pˆ t¾n
tr£pezan tù ¢pagge…lanti, kaˆ aÙtÕn tÕn PelasgÕn proqÚmwj diakone‹n kaˆ tîn ¥llwn toÝj ™n ¢xièmati Ôntaj Øphrete‹n,
kaqÒti ˜k£stJ Ð kairÕj paršpipten. diÒper fas…n, ™peˆ t¾n cèran katšscon, ¢pom…mhma tÁj tÒte genomšnhj ˜ortÁj ... kaˆ
qÚontaj Diˆ Pelwr…J trapšzaj te lamprîj kosmoàntaj paratiqšnai kaˆ oÛtwj fil£nqrwpon [te] t¾n pan»gurin suntele‹n,
éste kaˆ toÝj xšnouj ¤pantaj ™pˆ t¾n qo…nhn paralamb£nein kaˆ toÝj desmètaj lÚein kaˆ toÝj o„kštaj katakl…nantaj
met¦ p£shj parrhs…aj ˜sti©n, diakonoÚntwn aÙto‹j tîn despotîn: kaˆ tÕ sÚnolon œti kaˆ nàn QessaloÝj meg…sthn ˜ort¾n
¥gontaj prosagoreÚein Pelèria.}
Αίλιος Ηρωδιανός, Περί Καθολικής Προσωδίας 3,1.343
Luta… cwr…on Qessal…aj di¦ tÕ làsai t¦ Tšmph Poseidîna kaˆ sked£sai tÕ ¢pÕ toà kataklusmoà Ûdwr.
Schοlia Vetera στον Αίλιο Αριστείδη 181,2
Qettaloˆ d Øp' ¢n£gkhj mn, Ómwj d ™m»dizon] Øp' ¢n£gkhj mn, Óti œlegen ¢fe‹nai aÙto‹j tÕn PhneiÕn potamÒn. œsti d
oÛtwj. ¹ Qettal…a ØpÕ pollîn œcetai Ñrîn lšgei d taàta tšmph, ™x ˜nÕj d Ôrouj, toà Phl…ou, kaˆ potamÕj kat»geto,
Öj ¢o…khton ™po…ei t¾n cèran. pedi¦j g¦r oâsa, plhroumšnh te ØpÕ toà potamoà, ¢o…khtoj ™gšneto. seismoà d sumb£ntoj
™sc…sqh tÕ Ôroj, kaˆ e„j toÝj ko…louj ˜autoà ™dšceto tÕn potamÒn. ™nteàqen ¹ mn pedi¦j ™xhra…neto, ˜tšrwse d Ð potamÕj
proecèrei, kaˆ pare‹cen o„ke‹sqai t¾n gÁn. toàto oân tÕ Ôroj, Óper Ð seismÕj œrrhxen, ºpe…lhse fr£ttein, kaˆ di¦ toà
potamoà e„j tÕ prÒteron scÁma ¢gage‹n tÕn tÒpon, e„ m¾ sumpr£xai ™n aÙtù, kaˆ t¾n pÒlin ¢o…khton œsesqai...
Schοlia Vetera στον Πίνδαρο 4.246α
Petra‹oj tim©tai Poseidîn par¦ Qessalo‹j, Óti diatemën t¦ Ôrh t¦ Qettalik¦, fhmˆ d¾ t¦ Tšmph, pepo…hke di' aÙtîn
™pitršcein tÕn potamÕn, prÒteron di¦ mšshj tÁj pÒlewj ∙šonta kaˆ poll¦
Schοlia Vetera στον Λουκιανό 24.11.5
”Olumpon tÕn MakedonikÕn ”Olumpon lšgei, Öj ™p' ¢rister´ toà Phneioà kaˆ tîn Qessalikîn ™sti Tempîn, Ôroj ØyhlÕn
kaˆ mšga kaˆ mšcri Pšllhj parate‹non.
Schοlia Vetera στον Διονύσιο Περιηγητή 916
Tšmpea, ½toi t¦ meg£la stenèmata. Kur…wj g¦r t¦j diÒdouj kaˆ t¦ stenèmata lšgei tîn Ñrîn.
Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.463
tšmph: t¦ sÚndendra cwr…a. tinj d t¦ sten¦ tîn Ñrîn.
Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 423.12
Luta…, cwr…on Qessal…aj, di¦ tÕ làsai t¦ Tšmph Poseidîna kaˆ sked£sai tÕ ¢pÕ toà kataklusmoà Ûdwr.
Σουίδα, Λεξικόν ταυ.302-303
Tšmpea: t¦ koilèmata.
Tšmph: metaxÝ tîn Qettal…aj Ñrîn perˆ tÕn ”Olumpon kaˆ t¾n ”Ossan sten£. kaqÒlou d kaˆ ™n p©si to‹j Ôresi stenÒtatai
diekbola…. kaˆ oƒ sÚndendroi tÒpoi. „d…wj d Makedonik¦ Ôrh oÛtw kaloÚmena, kaˆ oƒ stenoˆ tÒpoi. `HrÒdotoj. Óti met¦ t¾n
™n Maraqîni m£chn Qettaloˆ ™m»disan, de…santej t¾n ¢pÒfraxin tîn Tempîn.
Ανέμων Θέσεις και Προσηγορίαι εκ των Αριστοτέλους Περί Σημείων 973β
Zšfuroj. kaˆ oátoj tÒde tÕ Ônoma di¦ tÕ ¢f' ˜spšraj pne‹n. ¹ d ˜spšra ... 'I£pux. oátoj ™n T£ranti Skulht‹noj ¢pÕ cwr…ou
Skulant…mou. kat¦ d oraleonto Frug…aj. ØpÕ dš tinwn Faragg…thj. pne‹ g¦r œk tinoj f£raggoj tîn kat¦ tÕ Phga‹on.
par¦ pollo‹j d 'Argšsthj. Qrvk…aj kat¦ mn Qr®khn Strumon…aj (pne‹ g¦r ¢pÕ toà StrumÒnoj potamoà), kat¦ d t¾n
Megarik¾n Sk…rrwn ¢pÕ tîn Skirrwn…dwn petrîn, ™n d 'Ital…v kaˆ Sikel…v K…rkaj di¦ tÕ pne‹n ¢pÕ toà Kirka…ou. ™n d
EÙbo…v kaˆ LšsbJ 'Olump…aj, tÕ d Ônoma ¢pÕ toà Pierikoà 'OlÚmpou. Ñcle‹ d Purra…ouj. Øpogšgrafa dš soi kaˆ t¦j
qšseij aÙtîn, æj ke‹ntai kaˆ pnšousin, Øpogr£yaj tÕn tÁj gÁj kÚklon, †na kaˆ prÕ Ñfqalmîn soi teqîsin.
Θεόφραστος, Fragmenta 5.27.1
G…netai d kaˆ ¢n£klas…j tij tîn ¢nšmwn ést' ¢ntipne‹n aØto‹j, Ótan Øyhlotšroij tÒpoij prospneÚsantej Øper©rai m¾
dÚnwntai. DiÕ ™niacoà t¦ nšfh to‹j pneÚmasin Øpenant…a fšretai kaq£per perˆ A„gei¦j tÁj Makedon…aj boršou pnšontoj

176

Παραρτημα: ΑρΧΑΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

prÕj tÕn boršan. A‡tion d' Óti tîn Ñrîn Ôntwn Øyhlîn tîn te perˆ tÕn ”Olumpon kaˆ t¾n ”Ossan t¦ pneÚmata prosp…ptonta
kaˆ oÙc Øpera…ronta toÚtwn ¢nakl©tai prÕj toÙnant…on, éste kaˆ t¦ nšfh katètera Ônta fšrousin ™nant…wj. Sumba…nei
d kaˆ aÙtÕ toàto par' ¥lloij.
Θεόφραστος, Fragmenta 5.31.1
“Oti d sumba…nei kat¦ t¾n éran toÝj ™ths…aj ™pa…resqai kaˆ t¾n tropa‹an pne‹n perˆ Makedon…an ésper sÚmptwma qetšon.
Pantacoà g¦r tÁj meshmbr…aj ¢pol»gei t¦ pneÚmata di¦ tÕn ¼lion, ¤ma d tÍ de…lV p£lin a‡retai. Sumba…nei d kat¦ tÕn
aÙtÕn kairÕn t»n te tropa…an prÕj ta‹j ¢poge…aij aÜraij kaˆ toÝj ™ths…aj ™pa…resqai p£lin: oÙ g¦r d¾ t¾n ¢n£klasin t¾n
¢pÕ toà 'OlÚmpou kaˆ tÁj ”Osshj tîn ™ths…wn a„tiatšon Àn m¾ ˜rmhneÚousin À mštrioi pantelîj. T¦ mn oân sumptèmata
peiratšon ¤pasi diaire‹n.
Θεόφραστος, Fragmenta 6.43.1
>Epˆ plei£di duomšnV ™¦n l£myV kat¦ P£rnhqa kaˆ Br…lhtton kaˆ “Umhtton, ™¦n mn ¤panta katal£myV mšgan ceimîna
shma…nei, ™¦n d t¦ dÚo ™l£ttw, ™¦n d P£rnhqa mÒnon eÙdieinÒn: kaˆ ™¦n ceimînoj Ôntoj nefšlh makr¦ ™pˆ tÕn “Umhtton Ï
ceimînoj ™p…tasin shma…nei. ”Aqwj kaˆ ”Olumpoj kaˆ Ólwj Ñršwn korufaˆ katecÒmenai ØpÕ nefelîn ceimšrion. 'E¦n eÙd…aj
ginomšnhj nefšlion fa…nhtai ™n tù ¢šri, paratetamšnon kaˆ tillÒmenon oÜpw paÚetai Ð ceimèn.
Θεόφραστος, Fragmenta 6.51.5
”Olumpoj d kaˆ ”Aqwj kaˆ Ólwj t¦ Ôrh t¦ shmantik¦ Ótan t¦j koruf¦j kaqar¦j œcwsin eÙd…an shma…nei. Kaˆ Ótan t¦
nšfh prÕj t¾n q£lassan aÙt¾n parazwnnÚV eÙdieinÒn. Kaˆ Ótan Ûsantoj prÕj dusm¦j calkîdej t¦ nšfh crîma œcV: eÙd…a
g¦r æj t¦ poll¦ tÍ Østera…v.
Θεόφραστος, Περί Φυτών Αιτίων (lib.2-6) 5.12.4.1
pne‹ d t¦ pneÚmata t¦ ¢poka…onta per… ge toÝj kat¦ t¾n <Ell£da tÒpouj ¢pÕ dusmîn ésper Ð >Olump…aj Ð poiîn ¥lloq…
te kaˆ ™n Calk…di tÕn kaloÚmenon kauqmÒn:
Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 4.14.11.7
oŒon ™n Calk…di tÁj EÙbo…aj 'Olump…aj Ótan pneÚsV mikrÕn prÕ tropîn À met¦ trop¦j ceimerin¦j yucrÒj: ¢pok£ei g¦r t¦
dšndra kaˆ oÛtwj aâa poie‹ kaˆ xhr¦ æj oÙd' ¨n Øf' ¹l…ou kaˆ crÒnou polloà gšnoit' ¥n, di' Ö kaˆ kaloàsi kauqmÒn:
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 3.99.14
Kall…stratoj ™n z/ Summ…ktwn fhsˆn æj ˜stièmenoj par£ tisi Simwn…dhj Ð poiht¾j {krataioà kaÚmatoj érv} kaˆ tîn
o„nocÒwn to‹j ¥lloij misgÒntwn e„j tÕ potÕn ciÒnoj, aÙtù d oÜ, ¢pesced…ase tÒde tÕ ™p…gramma (`167 B`4)
t»n ∙£ pot' OÙlÚmpoio perˆ pleur¦j ™k£luyen çkÝj ¢pÕ QrÇkhj ÑrnÚmenoj Boršhj: ¢ndrîn d' ¢cla…nwn œdaken fršnaj,
aÙt¦r ™k£mfqh zw¾ Pier…hn gÁn ™piessamšnh: œn tij ™moˆ kaˆ tÁj ceštw mšroj. oÙ g¦r œoike qerm¾n bast£zein ¢ndrˆ f…lJ
prÒposin.
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 3.99.20
t»n ∙£ pot' OÙlÚmpoio perˆ pleur¦j ™k£luyen çkÝj ¢pÕ QrÇkhj ÑrnÚmenoj Boršhj ¢ndrîn d' ¢cla…nwn œdaken fršnaj,
aÙt¦r ™k£mfqh zw¾ Pier…hn gÁn ™piessamšnh œn tij ™moˆ kaˆ tÁj ceštw mšroj. oÙ g¦r œoike qerm¾n bast£zein ¢ndrˆ f…lJ
prÒposin.'
Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.655
'Olump…ou pnoa…. 'Olump…aj ¥nemÒj ™stin Ð ¢pÕ toà 'OlÚmpou pnšwn Zšfuroj

Όλυμπος Μακεδονικός
Ησίοδος, Fragmenta (Ηοίαι) 7.1
¹ d' Øpokusamšnh Di… ge…nato terpikeraÚnJ uŒe dÚw, M£gnhta MakhdÒna q' ƒppioc£rmhn, o‰ perˆ Pier…hn kaˆ ”Olumpon
dèmat' œnaion.
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 1.56.6
<Istoršwn d eÛriske Lakedaimon…ouj te kaˆ >Aqhna…ouj prošcontaj, toÝj mn toà Dwrikoà gšneoj, toÝj d toà >Iwnikoà.
Taàta g¦r Ãn t¦ prokekrimšna, ™Ònta tÕ ¢rca‹on tÕ mn PelasgikÒn, tÕ d <EllhnikÕn œqnoj. Kaˆ tÕ mn oÙdamÍ kw
™xecèrhse, tÕ d polupl£nhton k£rta. >Epˆ mn g¦r Deukal…wnoj basilšoj o‡kee gÁn t¾n fqiîtin, ™pˆ d Dèrou toà
“Ellhnoj t¾n ØpÕ t¾n ”Ossan te kaˆ tÕn ”Olumpon cèrhn, kaleomšnhn d <Istiaiîtin: ™k d tÁj <Istiaiètidoj æj ™xanšsth
ØpÕ Kadme…wn, o‡kee ™n P…ndJ, MakednÕn kaleÒmenon: ™nqeàten d aâtij ™j t¾n Druop…da metšbh, kaˆ ™k tÁj Druop…doj
oÛtwj ™j PelopÒnnhson ™lqÕn DwrikÕn ™kl»qh.
Ιωάννης Γραμματικός Αλεξανδρινός (Φιλόπονος), Σχόλια στα Μετεωρολογικά του Αριστοτέλη 14,1.26.30
(Di¦ t… m¾ sun…statai nšfh ™n tù polÝ tÁj gÁj ØperanesthkÒti tÒpJ; Óti g¦r oÙ sun…statai, ™k tÁj makr©j ƒstor…aj ™stˆ
dÁlon. t¦ g¦r ØyhlÒtata tîn Ñrîn ØpernefÁ t' ™stˆ kaˆ Øper»nema.) tšfran g¦r œn tisi toÚtwn ¢poqšmeno… tinej À kaˆ ™k
qusiîn tîn ™n ™ke…noij genomšnwn ¢poleloipÒtej, met¦ ple…stouj ™niautoÝj periergas£menoi, keimšnhn eáron aÙt¾n oÛtwj
æj œqesan. kaˆ ™n Kull»nV dš fasin ('Arkad…aj d' Ôroj ™stˆ toàto l…an ØyhlÒn) qÚsantšj tinej ™n tù ™piÒnti qšrei p£lin
qàsai ¢nelqÒntej œti t¾n tšfran tîn ƒere…wn oÛtw keimšnhn eáron m»te Øp' Ômbrwn kataklusqe‹san m»te ØpÕ pneum£twn
dieskedasmšnhn. ƒstore‹ d PloÚtarcoj kaˆ gr£mmata me‹nai e„j ˜tšran tîn ƒere…wn ¢n£basin ™k tÁj protšraj ™n tù
'OlÚmpJ tù Makedonikù.
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Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 3.15.5.4
yucrÕj d kaˆ Ð ”Olumpoj Ð MakedonikÒj
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.197.10
”Olumpon mn nohtšon tÕ MakedonikÕn Ôroj, oÙranÕn d tÕn Øpr t¦ nšfh tÒpon, Öj pot mn kle…etai, Ósa kaˆ pÚlaij,
to‹j nšfesi
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.199.20
Kaˆ oÛtw mn ™ntaàqa metre‹ kat¦ ¢Òriston scÁma tÕ Óson kaˆ tÕ tÒson, †na dhlèsV tacut£thn ™x >OlÚmpou toà
Makedonikoà k…nhsin †ppwn e„j t¾n Tro…an. ¢llacoà d ™x ¢riqmoà ærismšnou tÕ aÙtÕ paristîn fhsin, æj tr…a b»mata
diab£ntej oƒ toà Poseidînoj †ppoi
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.44.25
“Oti ”Olumpoj par¦ tù poihtÍ Ôroj Makedon…aj À kaq' <HrÒdoton Qettal…aj ØyhlÒtaton
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 14.226α
Ariston. Pier…hn d' ™pib©sa <kaˆ 'Hmaq…hn ™ratein»n>: Óti MakedonikÕj ”Olumpoj qeîn o„kht»rion. ¹ g¦r Pier…a toÚtou
¢krèreia, kaˆ 'Hmaq…a tÕ prÒteron ¹ Makedon…a ™kale‹to. par£keitai d kaˆ ¹ Qr®kh. kaˆ ™n 'Odusse…v ™pˆ toà `Ermoà
{Pier…hn d' ™pib¦j ™x a„qšroj œmpese pÒntJ} (e 50).
ex. Pier…hn d' ™pib©sa kaˆ 'Hmaq…hn: Makedën Ð DiÕj kaˆ a„qu…aj katšcwn cèran perˆ Qr®khn Makedon…an ¢f' ˜autoà
proshgÒreusen. ‡scei d pa‹daj dÚo, ”Amaqon kaˆ P…eron, ïn aƒ pÒleij ™n Makedon…v. b(BCE3)T
ex. Pier…hn: oƒ mn mšroj 'OlÚmpou, oƒ d cèran ¢pÕ nÚmfhj À P…eroj toà 'EleuqÁroj. 'Hmaq…a d prèhn ¹ Makedon…a. T
D Makedën Ð DiÕj - ƒerÕn Mousîn.
ex. <Pier…hn d' ™pib©sa' ™f' ƒppopÒlwn
<QrVkîn Ôrea nifÒenta>: ¥krwj katonom£zei toÝj tÒpouj, t¦j ÐmÒrouj cèraj diexièn, b(BCE3)T æj kaˆ ™n 'Odusse…v
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 1.44 (Schοlia Recentiora Theodori Meliteniotis)
OÙlÚmpoio] Ôroj Makedon…aj Ð ”Olumpoj, tÕ sfairoeidj tÁj f<Úsewj> kaˆ Ð oÙranÒj.
Απολλώνιος Σοφιστής, Λεξικόν κατά στοιχείον της τε Ιλιάδος και Οδυσσείας 120.9
”Olumpoj tinj Ôroj Makedon…aj.
Schοlia Vetera στον Λουκιανό 24.11.5
”Olumpon] tÕn MakedonikÕn ”Olumpon lšgei, Öj ™p' ¢rister´ toà Phneioà kaˆ tîn Qessalikîn ™sti Tempîn, Ôroj ØyhlÕn
kaˆ mšga kaˆ mšcri Pšllhj parate‹non.
Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 3.2.5.1
oÙ m¾n ¢ll' œn ge to‹j meg£loij Ôresin, oŒon Parnhsù te kaˆ Kull»nV kaˆ >OlÚmpJ tù Pierikù te kaˆ tù Mus…J
Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 4.5.4.7
œcei kaˆ Ð MÚsioj ”Olumpoj polÝ tÕ k£ruon kaˆ t¾n diosb£lanon, œti d ¥mpelon kaˆ mhlšan kaˆ ∙Òan ¹ d ”Idh t¦ mn oÙk
œcei toÚtwn t¦ d sp£nia. perˆ d Makedon…an kaˆ tÕn PierikÕn ”Olumpon t¦ mn œsti t¦ d' oÙk œsti toÚtwn
Στράβων, Γεωγραφικά 13.1.53.21
tÕn d A„ne…an met' 'Agc…sou toà patrÕj kaˆ toà paidÕj 'Askan…ou laÕn ¢qro…santa pleàsai kaˆ oƒ mn o„kÁsai perˆ tÕn
MakedonikÕn ”Olumpon fas…n, oƒ d perˆ Mant…neian tÁj 'Arkad…aj kt…sai KapÚaj, ¢pÕ K£puoj qšmenon toÜnoma tù
pol…smati, oƒ d' e„j A‡gestan kat©rai tÁj Sikel…aj sÝn 'ElÚmJ Trwˆ kaˆ ”Eruka kaˆ LilÚbaion katasce‹n, kaˆ potamoÝj
perˆ A‡gestan prosagoreàsai Sk£mandron kaˆ SimÒenta
Στράβων, Γεωγραφικά 9.5.22.12
oƒ mn oân A„ni©nej oƒ ple…ouj e„j t¾n O‡thn ™xhl£qhsan ØpÕ tîn Lapiqîn, k¢ntaàqa d ™dun£steusan ¢felÒmenoi tîn te
Dwrišwn tin¦ mšrh kaˆ tîn Mališwn mšcri <Hrakle…aj kaˆ 'Ec…nou, tinj d' aÙtîn œmeinan perˆ KÚfon, PerraibikÕn Ôroj
Ðmènumon katoik…an œcon.oƒ d Perraiboˆ tinj mn sustalšntej perˆ t¦ ˜spšria toà OlÚmpou mšrh katšmenon aÙtÒqi
prÒscwroi Ôntej MakedÒsi, tÕ d polÝ mšroj e„j t¦ perˆ t¾n 'Aqaman…an Ôrh kaˆ t¾n P…ndon ™xšpese: nunˆ d mikrÕn À oÙdn
aÙtîn ‡cnoj sèzetai. toÝj d' oân ØpÕ toà poihtoà lecqšntaj M£gnhtaj Øst£touj ™n tù Qettalikù katalÒgJ nomistšon toÝj
™ntÕj tîn Tempîn ¢pÕ toà Phneioà kaˆ tÁj ”Osshj ›wj Phl…ou, MakedÒnwn to‹j Pieriètaij ÐmÒrouj to‹j œcousi t¾n toà
Phneioà pera…an mšcri tÁj qal£tthj.94
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις (Ηλιακών Β’) 6.5.5.1
oátoi poll£kij oƒ lšontej kaˆ ™j t¾n perˆ tÕn ”Olumpon planîntai cèran toÚtou d toà Ôrouj ¹ mn ™j Makedon…an pleur£,
¹ d ™pˆ QessaloÝj kaˆ tÕn potamÕn tštraptai tÕn PhneiÒn. ™ntaàqa Ð Poulud£maj lšonta ™n tù 'OlÚmpJ, mšga kaˆ
¥lkimon qhr…on, kateirg£sato oÙdenˆ ™skeuasmšnoj ÓplJ.
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις (Βοιωτικά) 9.40.7.5
oÙ g£r ti MakedÒsin ƒst£nai trÒpaia Ãn nenomismšnon. lšgetai d ØpÕ MakedÒnwn KaranÕn basileÚonta ™n Makedon…v
kratÁsai m£cV Kissšwj, Öj ™dun£steuen ™n cèrv tÍ ÐmÒrJ: kaˆ Ð mn trÒpaion Ð KaranÕj kat¦ nÒmouj toÝj Arge…wn
œsthsen ™pˆ tÍ n…kV: ™pelqÒnta dš fasin ™k toà 'OlÚmpou lšonta ¢natršyai te tÕ trÒpaion kaˆ ¢fanisqÁnai, sune‹nai te
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gnèmV KaranÕn [d] oÙk eâ bouleÚsasqai barb£roij to‹j perioikoàsin ™j œcqran ™lqÒnta ¢di£llakton, katastÁna… te
crÁnai [g¦r] m»te ØpÕ aÙtoà Karanoà m»te ØpÕ tîn Ûsteron basileusÒntwn Makedon…aj trÒpaia †stasqai, e„ ™j eÜnoi£n
pote toÝj proscèrouj Øp£xontai. marture‹ d tù lÒgJ kaˆ >Alšxandroj, oÙk ¢nast»saj oÜte ™pˆ Dare…J trÒpaia oÜte ™pˆ
ta‹j >Indika‹j n…kaij.
Ιππόλυτος, Χρονικόν 235.1
”Orh d Ñnomast£ e„sin ™n tÍ gÍ dèdeka: (1) L…banoj ™n tÍ Sur…v metaxÝ BÚblou kaˆ Bhrutoà (2) KaÚkasoj ™n tÍ Skuq…v
(3) Taàroj ™n tÍ Kilik…v kaˆ Kappadok…v (4) ”Atlaj ™n tÍ LibÚV ›wj toà meg£lou potamoà (5) ParnasÕj ™n tÍ Fwk…di (6)
Kiqairën ™n tÍ Boiwt…v (7) `Elikën ™n tÍ Telmisù (8) Parqšnion ™n tÍ EÙbo…v (9) Nausa‹on tÕ kaˆ Sin© ™n tÍ 'Arab…v (10)
Luk£bantoj ™n 'Ital…v kaˆ Gall…v (11) P…nion Ð kaˆ M…maj ™n tÍ C…J (12) ”Olumpoj ™n tÍ Makedon…v.
Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 427.12
Makedon…a ¹ cèra, ¢pÕ MakedÒnoj toà DiÕj kaˆ Qu…aj tÁj Deukal…wnoj, [éj fhsin <Hs…odoj Ð poiht»j {¹ d' Øpokusamšnh
Dii ge…nato terpikeraÚnJ uŒe dÚw, M£gnhta MakhdÒna q' ƒppioc£rmhn, o‰ perˆ Pier…hn kaˆ ”Olumpon dèmat' œnaion.}
¥lloi d' ¢pÕ MakedÒnoj toà A„Òlou, æj Ell£nikoj ƒereiîn prètV tîn ™n ”Argei {kaˆ MakedÒnoj toà [A„Òlou] oÛtw nàn
MakedÒnej kaloàntai, mÒnoi met¦ Musîn tÒte o„koàntej} lšgetai d kaˆ Makedon…aj mo‹ra Maket…a, æj MarsÚaj ™n
prètJ Makedonikîn {kaˆ t¾n Oreste…an d Maket…an lšgousin ¢pÕ toà MakedÒnos} ¢ll¦ kaˆ t¾n Ólhn Makedon…an
Maket…an oden Ñnomazomšnhn Kle…dhmoj ™n prètJ Atq…doj {kaˆ ™xJk…sqhsan Øpr tÕn A„gialÕn ¥nw tÁj kaloumšnhj
Maket…aj}.] tÕ ™qnikÕn Makedèn Ðmofènwj tù ktistÍ, koinÕn tù gšnei, kaˆ Makedon…j qhlukîj, kaˆ Makedèn ¢ntˆ toà
MakedonikÒj. lšgetai kaˆ MakedÒnioj kaˆ Makedonik¾ ¹ cèra. lšgetai kaˆ Makšthj ¢rsenikîj kaˆ Makštij gun¾ kaˆ
M£kessa ™piqetikîj, æj <Hrakle…dhj, kaˆ M£ketta di¦ dÚo tt kaˆ di' ˜nÕj t.
Ησύχιος, Λεξικόν πι.2339.1 και μι.1949.1
P…pl(e)iai aƒ Moàsai ™n tù Makedonikù 'OlÚmpJ, ¢pÕ kr»nhj Piple…aj
Mus…wn 'Olump…wn ™peˆ ple…ouj e„sˆn ”Olumpoi Makedon…aj kaˆ Qettal…aj œnioi d dekatšssaraj ºr…qmhsan
Σουίδα, Λεξικόν πι.1949.1
Polud£maj, Skotoussa‹oj, pagkratiast»j Öj ™gšneto mšgistoj tîn kat' aÙtÕn p£ntwn ¢nqrèpwn Öj kaˆ nšoj ín ¢pškteine
lšonta ™n tù 'OlÚmpJ Makedon…aj, oÙdenˆ ™skeuasmšnoj ÓplJ.

¢nabÁnai dunatÒn ”Olumpon
Στράβων, Γεωγραφικά 4.6.12.17
aÙtÕj ¢n¾r perˆ toà megšqouj tîn ”Alpewn kaˆ toà Ûyouj lšgwn parab£llei t¦ ™n to‹j “Ellhsin Ôrh t¦ mšgista, tÕ
Taägeton tÕ LÚkaion ParnassÕn ”Olumpon P»lion ”Ossan, ™n d Qr®kV AŒmon <RodÒphn DoÚnaka: ka… fhsin Óti toÚtwn
mn ›kaston mikroà de‹n aÙqhmerÕn eÙzènoij ¢nabÁnai dunatÒn, aÙqhmerÕn d kaˆ perielqe‹n, t¦j d' ”Alpeij oÙd' ¨n
pempta‹oj ¢naba…h t…j:

Ρεύματα ριπιδίων και ορύγματα του Αιμιλίου
Πλούταρχος, Αιμίλιος Παύλος 14.1.1
'Enocloumšnwn d tîn ¢nqrèpwn m£lista perˆ t¾n toà potoà cre…an -kaˆ g¦r Ñl…gon kaˆ ponhrÕn ™p…due kaˆ sunele…
beto par' aÙt¾n t¾n q£lattan-, Ðrîn Ð A„m…lioj mšga kaˆ kathrefj dšndresin Ôroj tÕn ”Olumpon ™pike…menon, kaˆ
tekmairÒmenoj tÍ clwrÒthti tÁj Ûlhj nam£twn œcein ¢rc¦j di¦ b£qouj Øpoferomšnwn, ¢napno¦j aÙto‹j [kaˆ] fršata
poll¦ par¦ t¾n Øpèreian êrutte. t¦ d' eÙqÝj ™p…mplato ∙eum£twn kaqarîn, ™pisundidÒntoj ÐlkÍ kaˆ for´ toà qlibomšnou
prÕj tÕ kenoÚmenon.
Σουίδα, Λεξικόν δέλτα.654.1
Diamhs£menoj: diorÚxaj. diamhs£menoj g¦r p©san t¾n ØpÕ t¦ kr£speda toà 'OlÚmpou ¥mmon Ûdwr polÝ kaˆ pÒtimon
eáren. kaˆ aâqij diamhs£menoj t¾n ciÒna t¾n ™p' aÙtÍ ™xJkodÒmei tÕn krhmnÒn.
Δίων Κάσσιος, Ρωμαϊκή Ιστορία 297.3
23. 'Enteàqen Ð kat' aÙtoà pÒlemoj PaÚlJ ¢netšqh tù A„mil…J tÕ deÚteron ØpateÚonti. Öj spoudÍ komisqeˆj e„j t¾n Qessal…an
kaˆ t¦ tîn stratiwtîn prokatasths£menoj, bias£menoj di¦ tîn Tempîn (Ñl…goi g¦r ™froÚroun aÙt£), ™pˆ tÕn Persša
érmhsen. ™peˆ d' ™ke‹noj tÕn ”Elpion potamÕn prosapšfraxen Ônta ™n mšsJ, prokatalabën d kaˆ p©n tÕ metaxÝ toà te
'OlÚmpou kaˆ tÁj qal£sshj aƒmasia‹j kaˆ staurèmasi kaˆ o„kodom»masin ¥poron ¢peirg£sato, ™q£rrei d kaˆ tÍ ¢nudr…v
toà tÒpou, ™pe…rase mn kaˆ oÛtwj Ð Ûpatoj dielqe‹n, kaˆ tÁj ¢nudr…aj ™por…sato ™pikoÚrhma. diamhs£menoj g¦r t¾n ™n tÍ
Øpwre…v toà 'OlÚmpou ¥mmon Ûdwr eáre dayilšj te kaˆ pÒtimon. k¢n toÚtJ tîn `Rod…wn pršsbeij ¢f…konto prÕj aÙtÕn ¢pÕ
tÁj aÙtÁj qrasÚthtoj ¢f' Âj kaˆ ™j t¾n `Rèmhn prˆn ™presbeÚsanto. Ð d oÙdn e„pën plšon aÙto‹j À Óti met' Ñl…gaj ¹mšraj
¢pÒkrisin dèsei, ¢pšpemyen aÙtoÚj. æj d prosb£llwn oÙdn ™pšrainen, œmaqe d t¦ Ôrh Ônta pou poreÚsima, mšroj ti toà
stratoà ™pˆ t¾n dusprosodwtšran aÙtîn Øperbol¾n œpemye, katalhyÒmenon t¦ taÚtV ™p…kaira, (di¦ g¦r tÕ dusprÒsiton kaˆ
™lac…sthn ece frour£n), aÙtÕj d tù loipù toà strateÚmatoj prosšmixe tù Perse‹, †na m» ti Øpotop»saj fulak¾n tîn Ñrîn
¢kribestšran poi»saito. kaˆ met¦ toàto katalhfqšntwn tîn ¥krwn nuktÕj prÕj t¦ Ôrh érmhse, kaˆ pÍ mn laqèn, pÍ d
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bias£menoj Øperšbalen aÙt£. Ö maqën Ð PerseÚj, kaˆ de…saj m¾ kat¦ nètou aÙtù prospšsV À kaˆ t¾n PÚdnan prokat£scV,
(kaˆ g¦r tÕ nautikÕn ¤ma tÕ tîn `Rwma…wn paršplei), tÒ te œruma tÕ prÕj tù potamù ™xšlipe, kaˆ prÕj t¾n PÚdnan ™peicqeˆj
prÕ tÁj pÒlewj ™stratopedeÚsato. kaˆ Ãlqe mn kaˆ Ð Paàloj [Zonaras 9, 23, 5–10 (2, 272, 13 sqq. B. = 2, 316, 31 sqq. D.)]

Περί φυτών και ζώων ιστορίας
Ομηρικός Ύμνος Εις Ερμήν 68
>Hšlioj mn œdune kat¦ cqonÕj çkeanÕn d aÙto‹s…n q' †ppoisi kaˆ ¤rmasin, aÙt¦r ¥r' <ErmÁj Pier…hj ¢f…kane qšwn Ôrea
skiÒenta, œnqa qeîn mak£rwn bÒej ¥mbrotoi aâlin œceskon boskÒmenai leimînaj ¢khras…ouj ™rateinoÚj.
Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 1.9.3.1
”Esti d t¦ mn ¢e…fulla t¦ d fullobÒla. tîn mn ¹mšrwn ¢e…fulla ™l£a fo‹nix d£fnh mÚrrinoj peÚkhj ti gšnoj kup£rittoj:
tîn d' ¢gr…wn ™l£th peÚkh ¥rkeuqoj m…loj qu…a kaˆ ¿n >Ark£dej kaloàsi fellÒdrun filurša kšdroj p…tuj ¢gr…a mur…kh
pÚxoj pr‹noj k»lastron filÚkh Ñxu£kanqoj ¢f£rkh, taàta d fÚetai perˆ tÕn ”Olumpon, ¢ndr£clh kÒmaroj tšrminqoj
¢gr…a d£fnh. doke‹ d' ¹ ¢ndr£clh kaˆ Ð kÒmaroj t¦ mn k£tw fullobole‹n t¦ d œscata tîn ¢kremÒnwn ¢e…fulla œcein,
™pifÚein d ¢eˆ toÝj ¢kremÒnaj.
Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 3.15.5.1
<H d pÚxoj megšqei mn oÙ meg£lh, tÕ d fÚllon Ómoion œcei murr…nJ. fÚetai d' ™n to‹j yucro‹j tÒpoij kaˆ tracšsi: kaˆ
g¦r t¦ KÚtwra toioàton, oá ¹ ple…sth g…netai: yucrÕj d kaˆ Ð ”Olumpoj Ð MakedonikÒj: kaˆ g¦r ™ntaàqa g…netai pl¾n oÙ
meg£lh: meg…sth d kaˆ kall…sth ™n KÚrnJ: kaˆ g¦r eÙm»keij kaˆ p£coj œcousai polÝ par¦ t¦j ¥llaj. di' Ö kaˆ tÕ mšli oÙc
¹dÝ Ôzon tÁj pÚxou.
Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 3.2.5.1
oÙ m¾n ¢ll' œn ge to‹j meg£loij Ôresin, oŒon Parnhsù te kaˆ Kull»nV kaˆ >OlÚmpJ tù Pierikù te kaˆ tù Mus…J kaˆ e‡
pou toioàton ›teron, ¤panta fÚetai di¦ t¾n polueid…an tîn tÒpwn: œcousi g¦r kaˆ limnèdeij kaˆ ™nÚgrouj kaˆ xhroÝj
kaˆ geèdeij kaˆ petrèdeij kaˆ toÝj ¢n¦ mšson leimînaj kaˆ scedÕn Ósai diaforaˆ tÁj gÁj: œti d toÝj mn ko…louj kaˆ
eÙdieinoÝj toÝj d meteèrouj kaˆ proshnšmouj: éste dÚnasqai panto‹a kaˆ t¦ ™n to‹j ped…oij fšrein.
Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 3.11.2.5
oƒ d' ™n tù >OlÚmpJ t¾n mn zug…an Ôreion m©llon, t¾n d sfšndamnon kaˆ ™n to‹j ped…oij fÚesqai: enai d t¾n mn ™n tù Ôrei
fuomšnhn xanq¾n kaˆ eÜcroun kaˆ oÜlhn kaˆ stere£n, Î kaˆ prÕj t¦ polutelÁ tîn œrgwn crîntai, t¾n d pedein¾n leuk»n
te kaˆ manotšran kaˆ Âtton oÜlhn: kaloàsi d' aÙt¾n œnioi gle‹non, oÙ sfšndamnon. ... kaˆ tÁj ¥rrenoj oÙlÒtera t¦ xÚla
sunestrammšna, kaˆ ™n tù ped…J taÚthn fÚesqai m©llon kaˆ blast£nein prwteron.
Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 3.11.5.9
kaq£per ÑxÚh ptelša t¦ ¥lla: t¦ d pedein¦ manÒtera kaˆ ¢croÚstera kaˆ ce…rw, pl¾n ¢p…ou kaˆ mhlšaj kaˆ ¢cr£doj,
æj oƒ perˆ tÕn ”Olumpon fasi: taàta d' ™n tù ped…J kre…ttw kaˆ tù karpù kaˆ to‹j xÚloij: ™n mn g¦r tù Ôrei trace‹j kaˆ
¢kanqèdeij kaˆ Ñzèdeij e„s…n, ™n d tù ped…J leiÒteroi kaˆ me…zouj kaˆ tÕn karpÕn œcousi glukÚteron kaˆ sarkwdšsteron:
megšqei d a„eˆ me…zw t¦ pedein£.
Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 4.5.3.1
Tîn d ¹meroumšnwn ¼kist£ fasin ™n to‹j yucro‹j Øpomšnein d£fnhn kaˆ murr…nhn, kaˆ toÚtwn d Âtton œti t¾n murr…nhn:
shme‹on d lšgousin Óti ™n tù >OlÚmpJ d£fnh mn poll», mÚrrinoj d Ólwj oÙk œstin.
Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 4.5.4.7
œcei kaˆ Ð MÚsioj ”Olumpoj polÝ tÕ k£ruon kaˆ t¾n diosb£lanon, œti d ¥mpelon kaˆ mhlšan kaˆ ∙Òan ¹ d ”Idh t¦ mn oÙk
œcei toÚtwn t¦ d sp£nia perˆ d Makedon…an kaˆ tÕn PierikÕn ”Olumpon t¦ mn œsti t¦ d' oÙk œsti toÚtwn
Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 5.7.7.1
æsaÚtwj d kaˆ ¹ EÙboϊk¾ karÚa, kaˆ prÒj ge t¾n katÒruxin œti m©llon ¢sap»j. pÚxJ d crîntai mn prÕj œnia, oÙ m¾n
¢ll' ¼ ge ™n tù >OlÚmpJ ginomšnh di¦ tÕ brace‹£ te enai kaˆ Ñzèdhj ¢cre‹oj.
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις (Ηλιακών Β’) 6.5.5.1
oátoi poll£kij oƒ lšontej kaˆ ™j t¾n perˆ tÕn ”Olumpon planîntai cèran toÚtou d toà Ôrouj ¹ mn ™j Makedon…an pleur£,
¹ d ™pˆ QessaloÝj kaˆ tÕn potamÕn tštraptai tÕn PhneiÒn. ™ntaàqa Ð Poulud£maj lšonta ™n tù 'OlÚmpJ, mšga kaˆ
¥lkimon qhr…on, kateirg£sato oÙdenˆ ™skeuasmšnoj ÓplJ.
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις (Βοιωτικά) 9.40.8.1
lšgetai d ØpÕ MakedÒnwn KaranÕn basileÚonta ™n Makedon…v kratÁsai m£cV Kissšwj, Öj ™dun£steuen ™n cèrv tÍ
ÐmÒrJ kaˆ Ð mn trÒpaion Ð KaranÕj kat¦ nÒmouj toÝj 'Arge…wn œsthsen ™pˆ tÍ n…kV ™pelqÒnta dš fasin ™k toà 'OlÚmpou
lšonta ¢natršyai te tÕ trÒpaion <kaˆ> ¢fanisqÁnai, <sune‹nai te> gnèmV KaranÕn [d] oÙk eâ bouleÚsasqai barb£roij to‹j
perioikoàsin ™j œcqran ™lqÒnta ¢di£llakton, katastÁna… <te> crÁnai [g¦r] m»te ØpÕ aÙtoà Karanoà m»te ØpÕ tîn Ûsteron
basileusÒntwn Makedon…aj trÒpaia †stasqai, e„ ™j eÜnoi£n pote toÝj proscèrouj Øp£xontai. marture‹ d tù lÒgJ kaˆ
'Alšxandroj, oÙk ¢nast»saj oÜte ™pˆ Dare…J trÒpaia oÜte ™pˆ ta‹j 'Indika‹j n…kaij.
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 7.130.9
TEUQOS. Ð d teàqoj (p. 324 R) mÒnJ toÚtJ diafšrei, tù megšqei: g…netai d kaˆ triîn spiqamîn. tÕ d crîm£ ™stin
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Øpšruqroj kaˆ tîn ÑdÒntwn tÕn mn k£tw ™l£ttona œcei, tÕn d ¥nw me…zona, ¥mfw d mšlanaj kaˆ Ðmo…ouj ágcei ƒšrakoj.
¢naptucqeˆj d koil…an œcei Ðmo…an ta‹j Øe…aij. ™n d e/ mor…wn (p. 550 b 14) bracÚbi£ fhsin enai tÕn teàqon kaˆ t¾n shp…an.
>Arcšstratoj d' Ð p©san gÁn kaˆ q£lassan di¦ gastrimarg…an perielqèn [pleÚsaj] fhsi (fr. 43 R): teuq…dej ™n D…J tù
Pierikù par¦ ceàma BafÚra: kaˆ ™n >Ambrak…v pamplhqšaj
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 7.130.16
Arcšstratoj d' Ð p©san gÁn kaˆ q£lassan di¦ gastrimarg…an perielqèn [pleÚsaj] fhsi (fr. 43 R):
teuq…dej ™n D…J tù Pierikù par¦ ceàma BafÚra kaˆ ™n 'Ambrak…v pamplhqšaj Ôyei.
Σουίδα, Λεξικόν πι.1949.1
Polud£maj, Skotoussa‹oj, pagkratiast»j Öj ™gšneto mšgistoj tîn kat' aÙtÕn p£ntwn ¢nqrèpwn. Öj kaˆ nšoj ín ¢pškteine
lšonta ™n tù 'OlÚmpJ Makedon…aj, oÙdenˆ ™skeuasmšnoj ÓplJ. e„j ¢gšlhn d boîn e„selqën Ð aÙtÕj tÕn mšgiston kaˆ
¢griètaton taàron labën toà ˜tšrou tîn Ñpisq…wn podîn tÁj chlÁj kate‹cen ¥kraj kaˆ oÙk ¢n…ei. Ð taàroj phdîn ¢fÁke
te tù Polud£manti t¾n Ðpl»n. Ð aÙtÕj ¥ndra ¹n…ocon ™laÚnonta spoudÍ tÕ ¤rma ™pšsce toà prÒsw, labÒmenoj tÍ ˜tšrv
tîn ceirîn tÕ ¤rma kaˆ st»saj toÝj †ppouj. toÚtou Dare‹oj Ð nÒqoj 'Artaxšrxou uƒÕj ¢koÚsaj t¦ œrga dèroij ™lqe‹n par'
aÙtÕn œpeise. tre‹j d tîn 'Aqan£twn kaloumšnwn kat¦ prÒsklhsin monomac»santaj Ð Polud£maj ¢pškteine. taàta t¦
œrga ™pˆ toà ¢ndri£ntoj ™dhloàto ™n 'Olump…v. œmelle d' ØpÕ tÁj ˜autoà ∙èmhj ¢polšsqai, æj kaˆ ¥lloi oƒ ™pˆ „scÚϊ mšga
fron»santej. æj kaˆ “Omhroj perˆ “Ektoroj, daimÒnie, fq…sei se tÕ sÕn mšnoj. ™selqÒntwn g¦r ™j sp»laion érv qšrouj
¤ma to‹j sumpÒtaij kaˆ tÁj korufÁj toà sphla…ou kat¦ tÚchn diarrhgnumšnhj kaˆ q£naton ¢peiloÚshj, oƒ mn ¥lloi drÒmJ
feÚgousin, aÙtÕj d œmeine, t¦j ce‹raj ¢nascèn, æj ¢nqšxwn ™pip…ptonti tù sphla…J kaˆ aÙtÒqi ™teleÚthse.

e„sˆ d kaˆ ›teroi ”Olumpoi
Στράβων, Γεωγραφικά 8.3.31.13
de‹ d to‹j Ðmologoumšnoij æj ™pˆ polÝ ¢kolouqe‹n, ™peˆ oÙd toÜnoma t¾n Pis©tin ™tumologoàsin Ðmo…wj. oƒ mn g¦r ¢pÕ P…shj
ÐmwnÚmou tÍ kr»nV pÒlewj, t¾n d kr»nhn P‹san e„rÁsqai, oŒon p…stran, Óper ™stˆ pot…stra: t¾n d pÒlin ƒdrumšnhn
™f' Ûyouj deiknÚousi metaxÝ due‹n Ñro‹n, ”Osshj kaˆ 'OlÚmpou, ÐmwnÚmwn to‹j ™n Qettal…v. tinj d pÒlin mn oÙdem…an
gegonšnai ‹san fas…n (enai g¦r ¨n m…an tîn Ñktè), kr»nhn d mÒnhn, ¿n nàn kale‹sqai B‹san, Kikus…ou plhs…on pÒlewj
meg…sthj tîn Ñktè. Sths…coron d kale‹n pÒlin t¾n cèran P‹san legomšnhn, æj Ð poiht¾j t¾n Lšsbon M£karoj pÒlin. EÙrip…dhj
d' ™n ”Iwni {EÜboi' 'Aq»naij ™st… tij ge…twn pÒlij} kaˆ ™n `Radam£nqui {o‰ gÁn œcous' EÙboda prÒscwron pÒlin} SofoklÁj
d' ™n Muso‹j 'As…a mn ¹ sÚmpasa klÇzetai, xšne, pÒlij d Musîn Mus…a pros»goroj.
Στράβων, Γεωγραφικά 10.3.14.5
e„sˆ mn oân lÒfoi tšttarej ”Olumpoi kaloÚmenoi tÁj ”Idhj kat¦ t¾n >Antandr…an, œsti d kaˆ Ð MusÕj ”Olumpoj, Ómoroj
mn oÙc Ð aÙtÕj d tÍ ”IdV.
Στράβων, Γεωγραφικά 12.4.3.27
Proàsa d ™pˆ tù 'OlÚmpJ †drutai tù Mus…J, pÒlij eÙnomoumšnh, to‹j te Fruxˆn Ómoroj kaˆ to‹j Muso‹j, kt…sma Prous…ou
toà prÕj Kro‹son polem»santoj.
Στράβων, Γεωγραφικά 12.4.6.14
¢ll¦ m¾n met£ ge t¾n TrJ£da ¹ Mus…a ™stˆ kaˆ Ð ”Olumpoj.
Στράβων, Γεωγραφικά 14.3.3.1 (Παμφυλία-Κιλικία)
E„sˆ d tre‹j kaˆ e‡kosi pÒleij aƒ tÁj y»fou metšcousai. sunšrcontai d ™x ˜k£sthj pÒlewj e„j koinÕn sunšdrion, ¿n ¨n
dokim£swsi pÒlin ˜lÒmenoi. tîn d pÒlewn aƒ mšgistai mn triîn y»fwn ™stˆn ˜k£sth kur…a, aƒ d mšsai due‹n, aƒ d' ¥llai
mi©j. ¢n¦ lÒgon d kaˆ t¦j e„sfor¦j e„sfšrousi kaˆ t¦j ¥llaj leitourg…aj. ex d t¦j meg…staj œfh Ð 'Artem…dwroj, X£nqon
P£tara P…nara ”Olumpon MÚra Tlîn kat¦ t¾n [Øpšr]qesin t¾n e„j KibÚran keimšnhn.
Στράβων, Γεωγραφικά 14.3.8.16
kaˆ ”Olumpoj pÒlij meg£lh kaˆ Ôroj Ðmènumon, Ö kaˆ Foinikoàj kale‹tai: eta Kèrukoj Ð a„gialÒj.
Στράβων, Γεωγραφικά 14.5.7.1
Kat¦ d t¦j ¢krwre…aj toà TaÚrou tÕ Zhnikštou peirat»riÒn ™stin Ð ”Olumpoj Ôroj te kaˆ froÚrion Ðmènumon, ¢f' oá
katopteÚetai p©sa Luk…a kaˆ Pamful…a kaˆ Pisid…a kaˆ Milu£j. ¡lÒntoj d toà Ôrouj [ØpÕ] toà 'Isaurikoà, ™nšprhsen
˜autÕn pano…kion. toÚtou d' Ãn kaˆ Ð Kèrukoj kaˆ ¹ F£shlij kaˆ poll¦ tîn PamfÚlwn cwr…a. p£nta d' eŒlen Ð 'IsaurikÒj.
Στράβων, Γεωγραφικά 14.6.3.15
™k d tÁj Karpas…aj Øpšrbas…j ™stin „sqmoà tri£konta stad…wn prÕj t¦j n»souj t¦j Karpas…aj kaˆ tÕ nÒtion pšlagoj:
et' ¥kra kaˆ Ôroj: ¹ d' ¢krèreia kale‹tai ”Olumpoj, œcousa >Afrod…thj >Akra…aj naÒn, ¥duton gunaixˆ kaˆ ¢Òraton.
Στράβων, Γεωγραφικά 14.6.3.30
e„j BhrutÕn st£dioi c…lioi pentakÒsioi. et' >Amaqoàj pÒlij kaˆ metaxÝ pol…cnh Palai¦ kaloumšnh, kaˆ Ôroj mastoeidj
”Olumpoj: eta Kouri¦j [¥kra]
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.45.2
e„sˆ d kaˆ ›teroi ”Olumpoi: œn te g¦r Peloponn»sJ, æj kaˆ ™n to‹j toà Perihghtoà ™gr£fh, kaˆ ™n KÚprJ d Ôroj mastoeidj
metaxÝ Kit…ou kaˆ >Amaqoàntoj ”Olumpoj lšgetai. kaˆ ¥llh dš tij ¢krèreia KÚprou ™kale‹to oÛtwj, ™n Î naÕj >Akra…aj
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>Afrod…thj, ¥dutoj gunaix…. kaˆ perˆ t¦j ¢krwre…aj d toà TaÚrou ”Olumpoj Ôroj kaˆ froÚrion, ¢f' oá katopteÚetai p©sa
Luk…a kaˆ Pamful…a kaˆ Pisid…a kat¦ tÕn Gewgr£fon: kaˆ lÒfoi dš, fhs…, tÁj ”Idhj tšssaršj tinej ”Olumpoi ™kaloànto.
œsti d kaˆ BebrÚkwn Ôroj ”Olumpoj, oá ™qnikÕn oƒ >Olumphno…. Ãn d kaˆ aÙlht¾j ÑnomazÒmenoj ”Olumpoj, oá mšmnhtai
Ð KwmikÒj. [“Ora d Óti <Om»rou >OlÚmpia qeîn dèmata e„pÒntoj, ™ke‹qšn pwj Ðrmhqšntej oƒ Ûsteron >OlÚmpia çnÒmasan
tÕn ™n ”Hlidi mšgan ¢gîna, oÙ tù >OlÚmpJ ¢ll¦ >Olump…J Di… paronom£santej aÙtÒn.] (v. 20)
Schοlia Vetera στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 52.17
”Olumpoi dš e„sin ›x. Makedon…aj, Qettal…aj, ™n ú kaˆ 'OlÚmpi£ fhsin 'ApollÒdwroj (244 fg 174 J.) ¥gesqai, kaˆ Mus…aj
kaˆ Luk…aj kaˆ 'Arkad…aj.
Schοlia Vetera (anonyma recentiora) στις Νεφέλες του Αριστοφάνη 270β.1
”Olumpoi ›x. Qessal…aj, Makedon…aj, Mus…aj, Kilik…aj, Ônoma Ôrouj ”Hlidoj, 'Arkad…aj.
Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 283.1, 491.13 και 672.22
`Est…aia, pÒlij EÙbo…aj. “Omhroj polust£fulÒn q' `Est…aian. ¢pÕ tÁj perˆ tÕn ”Olumpon `Estia…aj. tÕ ™qnikÕn `EstiaieÚj.
lšgetai kaˆ trisull£bwj. œsti kaˆ ¥llh 'Akarnan…aj. Ð pol…thj `Estiaièthj, [kaˆ `Estiaiîtij] ¹ Qettalik¾ mo‹ra, kaˆ
`EstiaieÚj.
”Olumpoj, Ôroj Mus…aj. 'ArrianÕj Biquniakîn prètJ. oƒ o„koàntej 'Olumphno…. œsti kaˆ pÒlij Pamful…aj. Str£bwn id.
tÕ ™qnikÕn Ómoion.
Frug…a, dÚo cîrai. Str£bwn Frug…a te g¦r ¹ mn kale‹tai meg£lh, Âj Ð M…daj ™bas…leue, kaˆ tÁj ¥llhj mšroj oƒ Gal£tai
katšscon. ¹ d mikr¦ ¹ ™f' `EllhspÒntJ [kaˆ ¹] perˆ tÕn ”Olumpon, ¹ kaˆ ™p…kthtoj legomšnh. oƒ ™x ˜katšraj lšgontai
Ησύχιος, Λεξικόν μι.1949.1
Mus…wn 'Olump…wn ™peˆ ple…ouj e„sˆn ”Olumpoi Makedon…aj kaˆ Qettal…aj. œnioi d dekatšssaraj ºr…qmhsan
Σουίδα, Λεξικόν όμικρον.218-221
”Olumpoj, ¢delfÕj Generèshj. Öj Âken ¢pÕ tÁj Kilik…aj e„j 'Alex£ndreian ™pˆ t¾n qerape…an toà SarphdÒnoj. Ãn d ™j
p£nta fÚsin ¢xi£gaston kekthmšnoj, mšgaj mn tÕ sîma kaˆ eÙm»khj „de‹n, kalÕj d kaˆ ¢gaqÕj t¾n Ôyin. tÁj d ¹lik…aj
™n tù fronimwt£tJ tÒte gegonëj eÙÒmilÒj te Ãn kaˆ ¹dÝj ƒkanîj to‹j ™ntugc£nousi kaˆ çfšlimoj e‡per tij ›teroj to‹j
peiqomšnoij. oÙdeˆj d Ãn oÛtwj ¢ter£mwn kaˆ b£rbaroj t¾n yuc»n, Öj oÙk ™pe…qeto kaˆ katekhle‹to to‹j ¢pÕ toà ƒeroà
stÒmatoj ™ke…nou ∙šousi lÒgoij. toi£de tij ™pek£qhto peiqë to‹j ce…lesi toà ¢ndrÒj, oÙk ¢nqrèpeiÒn ti crÁma, ¢ll¦
qeiÒteron. taàt£ toi to‹j 'Alexandreàsi katšsth ƒerodid£skaloj, ½dh katasuromšnoij ØpÕ toà ceim£rrou tÁj polite…aj. Ð
d sunage…rwn ˜k£stote toÝj paratugc£nontaj ™d…daske t¦ ¢rca‹a nÒmima kaˆ t¾n toÚtoij ™fepomšnhn eÙdaimon…an, Ósh te
kaˆ o†a qeÒqen ¢p»nta to‹j ¢kribîj taàta diaful£ttousin. oÛtw d Ãn Ð ”Olumpoj pl»rhj toà qeoà, éste kaˆ proe‹pe to‹j
˜ta…roij, Óti S£rapij ¢f…hsi tÕn neèn: Ö kaˆ gšgonen.
”Olumpoj, Ma…onoj, MusÒj, aÙlht¾j kaˆ poiht¾j melîn kaˆ ™lege…wn, ¹gemèn te genÒmenoj tÁj kroumatikÁj mousikÁj tÁj
di¦ tîn aÙlîn. maqht¾j kaˆ ™rèmenoj MarsÚou, tÕ gšnoj Ôntoj SatÚrou, ¢koustoà d kaˆ paidÕj `U£gnidoj. gšgone d prÕ
tîn Trwϊkîn Ð ”Olumpoj, ™x oá tÕ Ôroj tÕ ™n Mus…v Ñnom£zetai.
”Olumpoj: Ð toÝj nÒmouj tÁj kiqarJd…aj ™nqeˆj kaˆ did£xaj.
”Olumpoj, FrÚx, neèteroj, aÙlht¾j gegonëj ™pˆ M…dou toà Gord…ou.

Φίλα
Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 665.1
F…la,< pÒlij Makedon…aj, kt…sma Dhmhtr…ou toà 'AntigÒnou paidÒj, toà Gonat© kaloumšnou, Öj ¢pÕ tÁj toÚtou mhtrÕj
F…laj ™pˆ toà Phneioà œktise pÒlin F…lan. œsti kaˆ nÁsoj ™n A„gÚptJ, <HrÒdotoj tet£rtV {™pˆ potamÕn tÕn mšgan, ú
oÜnoma Tr…twn ™st…n: ™kdido‹ d oátoj ™j l…mnhn meg£lhn Tritwn…da} tÕ ™qnikÕn Fila‹oj, tÁj n»sou d Fil£thj
Αίλιος Ηρωδιανός, Περί Καθολικής Προσωδίας 3,1.254.3
F…la pÒlij Makedon…aj, kt…sma Dhmhtr…ou toà 'AntigÒnou paidÒj, toà Gonat© kaloumšnou, Öj ¢pÕ tÁj toÚtou mhtrÕj
F…laj ™pˆ toà Phneioà œktise pÒlin F…lan. œsti kaˆ nÁsoj ™n A„gÚptJ. `HrÒdotoj tet£rtV (c. 178) {™pˆ potamÕn tÕn mšgan,
ú Ônoma Tr…twn ™st…n, ™kdido‹ d oátoj ™j l…mnhn meg£lhn Tritwn…da. ™n d aÙtÍ nÁsoj œni tÍ oÜnoma F…la}.

Πλαταμών
Ομηρικός Ύμνος Εις Ερμήν 126
aÙt¦r œpeita ErmÁj carmÒfrwn e„rÚsato p…ona œrga le…J ™pˆ platamîni kaˆ œscise dèdeka mo…raj klhropale‹j: tšleon
d gšraj prosšqhken ˜k£stV.
Απολλώνιος Ρόδιος, Αργοναυτικά 1.363
’H ∙a, kaˆ e„j œrgon prîtoj tr£peq'. oƒ d' ™panšstan peiqÒmenoi: ¢pÕ d' e†mat' ™p»trima nh»santo le…J ™pˆ platamîni, tÕn
oÙk ™pšballe q£lassa kÚmasi, ceimer…h d p£lai ¢pošklusen ¤lmh.
Anthologia Graeca 7.404.1
Yucr£n seu kefal©j ™pam»somai a„gial‹tin q‹na kat¦ krueroà ceu£menoj nškuoj: oÙ g£r seu m»thr ™pitÚmbia kwkÚousa

182

Παραρτημα: ΑρΧΑΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

eden ¡l…xanton sÕn mÒron e„n£lion, ¢ll£ s' ™rhma‹o… te kaˆ ¥xeinoi platamînej dšxant' A„ga…hj ge…tonej ºiÒnoj. ést' œce
mn yam£qou mÒrion bracÚ, poulÝ d d£kru, xe‹n', ™peˆ e„j Ñlo¾n œdramej ™mpor…hn.
Αριστοτέλης, Των περί τα Ζώα Ιστοριών 548α.22
TÕn aÙtÕn d trÒpon g…nontai to‹j Ñstrakodšrmoij kaˆ t¦ m¾ œconta Ôstrakon, oŒon a† te kn‹dai kaˆ oƒ spÒggoi, ™n ta‹j
s»ragxi tîn petrîn. ”Esti d tîn knidîn dÚo gšnh: aƒ mn oân ™n to‹j ko…loij oÙk ¢polÚontai tîn petrîn, aƒ d' ™pˆ to‹j
le…oij kaˆ platamèdesin ¢poluÒmenai metacwroàsin. Kaˆ aƒ lep£dej d' ¢polÚontai kaˆ metacwroàsin.
Αριστοτέλης, Των περί τα Ζώα Ιστοριών 591β.30
Tîn d' ™gcelÚwn tršfontai Ñl…gai mšn tinej kaˆ ™niacoà kaˆ tÍ „lÚϊ kaˆ sit…oij, ™£n tij parab£lV, aƒ mšntoi ple‹stai tù pot…mJ
Ûdati: kaˆ toàto throàsin oƒ ™gceluotrÒfoi Ópwj Óti m£lista kaqarÕn Ï, ¢porršon ¢eˆ kaˆ ™pirršon ™pˆ platamènwn: À
koniîntai toÝj ™gceleînaj. >Apopn…gontai g¦r tacÚ, ™¦n m¾ kaqarÕn Ï tÕ Ûdwr: œcousi g¦r t¦ br£gcia mikr£. DiÒper Ótan
qhreÚwsi, tar£ttousi tÕ Ûdwr: kaˆ ™n tù StrumÒni d perˆ Plei£daj ¡l…skontai: tÒte g¦r ¢naqoloàtai tÕ Ûdwr kaˆ Ð phlÕj
ØpÕ pneum£twn ginomšnwn ™nant…wn: e„ d m», sumfšrei ¹suc…an œcein.
Πολύβιος, Ιστορίαι 10.48.7.2
toà g¦r Øpokeimšnou tÒpou meg£louj œcontoj platamînaj, e„j oÞj katarr£ttei, toÚtouj fasˆ tÍ b…v toà ∙eÚmatoj
™kkoila…nonta kaˆ diarrhgnÚnta kat¦ b£qoj ØpÕ gÁn fšresqai tÒpon oÙ polÚn, et' ¢nafa…nesqai p£lin. toÝj d barb£rouj
di¦ t¾n ™mpeir…an kat¦ tÕn diale…ponta tÒpon poie‹sqai t¾n d…odon ™pˆ tîn †ppwn e„j t¾n Urkan…an.
Άρατος, Φαινόμενα 1.991
EÜdiÒj k' e‡hj kaˆ Óte platšoj par¦ pÒntou fa…nhtai cqamal¾ nefšlh, mhd' ØyÒqi kÚrV, ¢ll' aÙtoà platamîni
paraql…bhtai Ðmo…h.
Scholia Vetera στον Άρατο 993.1
platamën pštra ™stˆn Ñl…gon ™xšcousa tÁj qal£sshj, le…a tij kaˆ Ðmal¾ kaˆ plate‹a. ..le…J ™pˆ platamîni, tÕn oÙk
™pšballe q£lassa kÚmasi, ceimer…h d p£lai ¢pošklusen ¤lmh. ...platamën dš ™stin ¹ Ñl…gon ØperkÚptousa tÁj qal£sshj
Ðmal¾ pštra kaˆ Ûfaloj.
Στράβων, Γεωγραφικά 5.2.6.35
toàtÒ te d¾ par£doxon ¹ nÁsoj œcei kaˆ tÕ t¦ ÑrÚgmata ¢naplhroàsqai p£lin tù crÒnJ t¦ metalleuqšnta, kaq£per toÝj
platamîn£j fasi toÝj ™n <RÒdJ kaˆ t¾n ™n P£rJ pštran t¾n m£rmaron kaˆ t¦j ™n >Indo‹j ¤laj, ¤j fhsi Kle…tarcoj. oÜt'
oân >Eratosqšnhj
Στράβων, Γεωγραφικά 7α.1.35.6
™ntaàqa d kaˆ diîrux de…knutai ¹ perˆ t¾n ”Akanqon, kaq' ¿n Xšrxhj tÕn ”Aqw diorÚxai lšgetai kaˆ diagage‹n ™k toà
Strumonikoà kÒlpou di¦ toà „sqmoà, dex£menoj t¾n q£lassan e„j t¾n dièruga. Dhm»trioj d' Ð Sk»yioj oÙk o‡etai pleusqÁnai
t¾n dièruga taÚthn: mšcri mn g¦r dška stad…wn eÜgewn kaˆ Ñrukt¾n enai, diorwrÚcqai d' ™pˆ pl£toj pleqria‹on, eq'
ØyhlÕn enai platamîna stadia‹on scedÒn ti tÕ mÁkoj, Óson oÙk ™nÕn ™klatomhqÁnai di' Ólou mšcri qal£sshj:
Στράβων, Γεωγραφικά 8.3.23.1
>EfexÁj d' oân tù Kupariss»enti ™pˆ t¾n Messhniak¾n PÚlon paraplšonti [kaˆ] tÕ Koruf£sion ¼ te ”Erana œstin, ¼n tinej
oÙk eâ >Ar»nhn nom…zousin keklÁsqai prÒteron ÐmwnÚmwj tÍ PuliakÍ, [kaˆ ¹ ¥kra] Platamèdhj, ¢f' Âj ™pˆ tÕ Koruf£sion
Στράβων, Γεωγραφικά 12.2.8.1
”Esti d kaˆ potamÕj ™n tù ped…J tù prÕ tÁj pÒlewj Mšlaj kaloÚmenoj, Óson tettar£konta stad…ouj dišcwn tÁj pÒlewj,
™n tapeinotšrJ tÁj pÒlewj cwr…J t¦j phg¦j œcwn. taÚtV mn oân ¥crhstoj aÙto‹j ™stin oÙc Øperdšxion œcwn tÕ ∙eàma, e„j
›lh d kaˆ l…mnaj diaceÒmenoj kako‹ tÕn ¢šra toà qšrouj tÕn perˆ t¾n pÒlin, kaˆ tÕ latome‹on d poie‹ dÚscrhston ka…per
eÜcrhston Ôn: platamînej g¦r e„s…n, ¢f' ïn t¾n liqe…an œcein ¥fqonon sumba…nei to‹j Mazakhno‹j prÕj t¦j o„kodom…aj,
kaluptÒmenai d' ØpÕ tîn Ød£twn aƒ pl£kej ¢ntipr£ttousi. kaˆ taàta d' ™stˆ t¦ ›lh pantacoà pur…lhpta.
Γαληνός, Των Ιπποκράτους Γλωσσών Εξήγησις 19.131.4
platamèn: œfaloj pštra le…a, tapein¾, perˆ ¿n platÚnetai t¦ kÚmata.
Scholia Vetera στον Διονύσιο Περιηγητή 626.1
Platamën kur…wj lšgetai ™pˆ qal£sshj pštraj Øpokeimšnaj ™coÚshj.
Scholia Vetera στα Αλιευτικά του Οππιανού 2.167.5
platamîsi: plak…aij (sic) pštraij.
Scholia Vetera στα Αλιευτικά του Οππιανού 1.121.1
Platamîsin: a„gialo‹j, kaqÚgroij tÒpoij, pštraij, ta‹j plate…aij pštraij, kaqÚgroij tÒpoij ™nˆ (™pˆ;) to‹j a„gialo‹j: ™n
Øgro‹j tÒpoij: platamînej kur…wj e„sˆ bÒqroi œcontej Ûdwr Ômbrimon, o†tinej plhsi£zousi tÍ qal£ssV, kaˆ Ótan pefusiasqÍ
¹ q£lassa, dšcontai kaˆ ¡lmurÕn Ûdwr. Platamînej oƒ a„gialoˆ lšgontai, Ópou tÕ Ûdwr ¤pax ™k mi©j proselqÕn xhrÕn
aÙtÕn ¢f…hsin. cr…ptousi:
Μελέτιος, Γεωγραφία Παλαιά και Νέα, Τόμος Β΄, Βενετία 1807, σελ. 459
PÒlij paraqalass…a thj Makedon…aj enai Platamèn, mš qrÒnon ™piskÒpou ™pˆ lÒfou ƒdrumšnh, metaxÚ Phneioà tÁj
Qessal…aj kaˆ to farÚ bou tÁj Makedonˆaj tîn potamîn
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Ησύχιος, Λεξικόν πι.2472.1
platamèn: tÒpoj platÝj kaˆ mšgaj Øpoqal£ttioj. oƒ d lewpetr…a. oƒ d Ñlisqhr¦ pštra.

Ηράκλειον
Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 303.16
<Hr£kleia, pÒlij Qr®khj ™n tù PÒntJ di£shmoj. b/ Sikel…aj. g/ Lud…aj. d/ LibÚhj. e/ Sardoàj. $/ >Ital…aj. z/ KeltikÁj. h/
Qessal…aj. q/ Kar…aj. i/ ™n tù Lud…J TaÚrJ. ia/ metaxÝ Skuq…aj kaˆ >IndikÁj. ib/ nÁsoj ™n tù Karpaq…J pel£gei. ig/ Sur…aj.
id/ Foin…khj. ie/ Pier…aj. i$/ pÒlij kaˆ nÁsoj ... iz/ Kr»thj. ih/ Pisaϊk». iq/ Kar…aj, ¹ legomšnh >Alb£kioj, mesÒgeioj. k/ pÒlij
prÕj tÍ Kuma…v tÁj A„ol…doj. ka/ >Akarnan…aj pÒlij. kb/ nÁsoj ™n tù >Atlantikù. kg/ Makedon…aj, >AmÚntou toà Fil…ppou
kt…sma. tÕ ™qnikÕn HrakleÚj kaˆ <Hrakleièthj kaˆ <Hrakleèthj. kaˆ <Hr£kleion kaˆ <HraklewtikÒn.
Ψευδοσκύλαξ, Περίπλους της θαλάσσης, της οικουμένης Ευρώπης και Ασίας και Λιβύης 66.1
Makedon…a. 'ApÕ d Phneioà potamoà MakedÒnej e„sˆn œqnoj, kaˆ kÒlpoj Qerma‹oj. Prèth pÒlij Makedon…aj <Hr£kleion:
D‹on, PÚdna pÒlij <Ellhn…j, Meqènh pÒlij <Ellhn…j kaˆ <Ali£kmwn potamÕj, >AlwrÕj pÒlij kaˆ potamÕj lud…aj, Pšlla
pÒlij kaˆ bas…leion ™n aÙtÁi kaˆ ¢n£plouj e„j aÙt¾n ¢n¦ tÕn lud…an: ”Axioj potamÕj, 'Ecšdwroj potamÕj, Qšrmh pÒlij,
A‡neia <Ellhn…j, Pall»nh ¥kra makr¦ e„j tÕ pšlagoj ¢nate…nousa, kaˆ pÒleij a‰de ™n tÍ Pall»nhi <Ellhn…dej: Pot…daia ™n
tù mšswi tÕn „sqmÕn ™mfr£ttousa, Mšndh, ”Afutij, Qrambhΐj, Skiènh, Kan£straion tÁj Pall»nhj ƒerÕn ¢krwt»rion.”Exw
d toà „sqmoà pÒleij a‰de: ”Olunqoj <Ellhn…j, MhkÚberna <Ellhn…j, Sermul…a <Ellhn…j kaˆ kÒlpoj SermulikÒj, torwnh pÒlij
<Ellhn…j kaˆ lim»n, D‹on <Ellhn…j, QussÕj <Ellhn…j, Klewnaˆ <Ellhn…j, ”Aqoj Ôroj, >AkrÒqwoi <Ellhn…j, caradroàj <Ellhn…j,
'OlÒfuxoj <Ellhn…j, ”Akanqoj <Ellhn…j, ”Alapta <Ellhn…j, 'Aršqousa <Ellhn…j, bolb¾ l…mh, 'Apollon…a <Ellhn…j. E„sˆ d kaˆ
¥llai Makedon…aj ™n mesoge…ai polla…. ”Esti d kolpèdhj: par£plouj d perˆ toÝj kÒlpouj dÚo ¹merîn. Met¦ d Makedon…an
Strumën potamÕj: oátoj Ðr…zei Makedon…an kaˆ Qr£ikhn.
Πολύβιος, Ιστορίαι 28.11.1.1
TÕ <Hr£kleion ¼lw „d…an tin¦ ¤lwsin. ™coÚshj tÁj pÒlewj ™f' ˜nÕj mšrouj ™p' Ñl…gon tÒpon tapeinÕn te‹coj, oƒ <Rwma‹oi
tre‹j shme…aj proeceir…santo. kaˆ tÍ mn prètV toÝj qureoÝj Øpr tÁj kefalÁj poi»santej sunšfraxan, éste tÍ tîn
Óplwn puknÒthti keramwtù katarrÚtJ g…nesqai parapl»s…on. ™fexÁj d' ›terai dÚo - [KeramwtÒn, taktik¾ di£taxij: Óper
™po…oun <Rwma‹oi ™n paidi©j mšrei.]
Πολύβιος, Ιστορίαι 28.13.1.1
Oƒ d perˆ tÕn PolÚbion katalabÒntej toÝj <Rwma…ouj ™k mn tÁj Qettal…aj kekinhkÒtaj, tÁj d Perraib…aj stratopedeÚontaj
>Azwr…ou metaxÝ kaˆ Dol…chj, t¾n mn œnteuxin Øperšqento di¦ toÝj periestîtaj kairoÚj, tîn d kat¦ t¾n e‡sodon t¾n e„j
Makedon…an kindÚnwn mete‹con. ™peˆ d toà strateÚmatoj kat£rantoj ™pˆ toÝj kaq' <Hr£kleion tÒpouj œdoxe kairÕj enai
prÕj œnteuxin, ¤te toà strathgoà dokoàntoj ºnÚsqai tÕ mšgiston tîn prokeimšnwn, tÒte labÒntej kairÕn tÕ y»fisma tù
Mark…J pros»negkan kaˆ dies£foun t¾n tîn 'Acaiîn proa…resin diÒti boulhqe‹en aÙtù pandhmeˆ tîn aÙtîn metasce‹n
¢gènwn kaˆ kindÚnwn.
Πολύβιος, Ιστορίαι 28.17.1.1
Oƒ d perˆ tÕn `Agšpolin ¢fikÒmenoi prÕj tÕn KÒinton, katalabÒntej aÙtÕn ™n Makedon…v prÕj `Hr£kleion stratopedeÚonta
dielšgonto perˆ ïn econ t¦j ™ntol£j.
Titus Livius, Ab Urbe Condita 44.5.12.3
degressi in campos inter Heracleum et Libethrum possuerunt castra [positum] quorum pars maior tumulos tenebat.
Titus Livius, Ab Urbe Condita 44.8.8
Inter haec consul a Phila Popilium cum duobus milibus armatorum Heracleum mittit. Abest a phila quinque milia ferme passuum, media
regione inter Dium Tempeque in rue amni imminente positum.
Σουίδα, Λεξικόν σίγμα.313-314
Shma…a, spe‹ra, t£gma: tautÒn ™stin: oƒ d ¹gemÒnej toÚtwn kentur…wnej kaˆ tax…arcoi. kaˆ ShmaiofÒroj, Ð ¹gemèn.
Shma…a: t£xij polemik», di' Âj tÕ `Hr£kleion ¼lw „d…an tin¦ ¤lwsin. ™coÚshj tÁj pÒlewj ™f' ˜nÕj mšrouj ™p' Ñl…gon tÒpon
tapeinÕn te‹coj, oƒ `Rwma‹oi tre‹j shma…aj proeceir…santo, kaˆ tÍ mn prètV toÝj qureoÝj Øpr tÁj kefalÁj poi»santej
sunšfraxan, éste tÍ tîn Óplwn puknÒthti keramwtù katarrÚtJ g…nesqai parapl»sion. ™fexÁj d ›terai dÚo.

Λείβηθρα
Αριστοτέλης, Fragmenta Varia 8.44.552.1 (Πολιτεία Μεθωναίων)
¢mousÒteroj Leibhqr…wn: Leib»qrioi œqnoj ™stˆ PierikÒn, oá kaˆ 'Aristotšlhj mšmnhtai ™n tÍ Meqwna…wn polite…v. lšgontai
d ¢mousÒtatoi enai oƒ Leib»qrioi, ™peid¾ par' aÙto‹j ™gšneto Ð toà 'Orfšwj q£natoj.
Αριστοτέλης, Fragmenta Varia 8.44.552.7 (Πολιτεία Μεθωναίων)
¢mousÒteroj Leibhqr…wn: ™pˆ tîn ¢moÚswn kaˆ ¢paideÚtwn. Leib»qrioi g¦r œqnoj PierikÒn ™stin oÜte mšlouj ¡plîj oÜte
poi»matoj œnnoian lamb£non. lšgontai d ¢mousÒtatoi enai, ™peid¾ par' aÙto‹j Ð toà 'Orfšwj ™gšneto q£natoj.
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Αισχύλος, Fragmenta 10.Β.82
Bass£rai. {Eratosth.} 'Astroqes…ai zwid…wn 24 p. 29, 6 Olivieri: ... tÕn mn DiÒnuson oÙk ™t…ma (sc. Orpheus) ..., tÕn d
“Hlion mšgiston tîn qeîn ™nÒmizen enai, Ön kaˆ 'ApÒllwna proshgÒreusen: ™pegeirÒmenÒj te tÁj nuktÕj kat¦ t¾n ˜wqin¾n
™pˆ tÕ Ôroj tÕ kaloÚmenon P£ggaion <¢niën> prosšmene t¦j ¢natol£j, †na ‡dhi tÕn “Hlion prîton. Óqen Ð DiÒnusoj
Ñrgisqeˆj aÙtîi œpemye t¦j Bassar…daj, éj fhsin A„scÚloj Ð tîn tragwidiîn poiht»j, a†tinej aÙtÕn dišspasan kaˆ t¦
mšlh dišrriyan cwrˆj ›kaston. aƒ d Moàsai sunagagoàsai œqayan ™pˆ to‹j legomšnoij Leib»qroij ...
Πυθαγόρας, Fragmenta 164.3
Iambl. VP 146 oÙkšti d oân ¢mf…bolon gšgone tÕ t¦j ¢form¦j par¦ 'Orfšwj labÒnta PuqagÒran sunt£xai tÕn perˆ qeîn
lÒgon, Ön kaˆ ƒerÕn di¦ toàto ™pšgrayen ..., e‡te Ôntwj toà ¢ndrÒj, æj oƒ ple‹stoi lšgousi, sÚggramm£ ™stin, e‡te ThlaÚgouj
(q.v.) ... lšgei g£r: <LÒgoj> Óde perˆ qeîn PuqagÒra tî Mnhm£rcw, tÕn ™xšmaqon Ñrgiasqeˆj ™n Lib»qroij to‹j PuqagÒra
tî Mnhm£rcw, tÕn ™xšmaqon Ñrgiasqeˆj ™n Lib»qroij to‹j Qrvk…oij, 'Aglaof£mw telest© metadÒntoj, æj ¥ra 'OrfeÝj Ð
KalliÒpaj kat¦ tÕ P£ggaion Ôroj ØpÕ t©j matrÕj pinusqeˆj œfa, t¦n ¢riqmî oÙs…an ¢…dion emen ¢rc¦n promaqest£tan
tî pantÕj çranî kaˆ g©j kaˆ t©j metaxÝ fÚsioj, œti d kaˆ qe…wn kaˆ qeîn kaˆ daimÒnwn diamon©j ∙…zan.
Ορφέας, Αργοναυτικά 50
“Wj pote Pier…hn Leib»qrwn t' ¥kra k£rhna (¹rèwn te kaˆ ¹miqšwn prÒmoj ™xepšrhse) lissÒmenÒj m' ™p…kouron ˜oà nÒstoio
genšsqai pontopÒrJ sÝn nhΐ prÕj ¥xena fàl' ¢nqrèpwn,
Ορφέας, Αργοναυτικά 1373
”Enqen d' Ðrmhqeˆj ™sÚqhn cionèdea QrÇkhn Leib»qrwn ™j cîron, ™m¾n ™j patr…da ga‹an: ¥ntron d' e„sepšrhsa periklutÕn,
œnqa me m»thr ge…nat' ™nˆ lšktroij megal»toroj O„£groio.
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις (Βοιωτικά) 9.30.6.7
lšgousi d oƒ Qr´kej, Ósai tîn ¢hdÒnwn œcousi neossi¦j ™pˆ tù t£fJ toà >Orfšwj, taÚtaj ¼dion kaˆ me‹zÒn ti °dein.
MakedÒnwn d oƒ cèran t¾n ØpÕ tÕ Ôroj t¾n Pier…an œcontej kaˆ pÒlin D‹on, fasˆn ØpÕ tîn gunaikîn genšsqai t¾n teleut¾n
™ntaàqa tù >Orfe‹: „Ònti d ™k D…ou t¾n ™pˆ tÕ Ôroj kaˆ st£dia proelhluqÒti e‡kosi k…wn tš ™stin ™n dexi´ kaˆ ™p…qhma ™pˆ
tù k…oni Ødr…a l…qou, œcei d t¦ Ñst© toà >Orfšwj ¹ Ødr…a, kaq¦ oƒ ™picèrioi lšgousi. ∙e‹ d kaˆ potamÕj <Elikèn: ¥cri
stad…wn ˜bdom»konta pšnte proelqÒnti tÕ ∙eàma ¢fan…zetai tÕ ¢pÕ toÚtou kat¦ tÁj gÁj: dialipÕn d m£lista dÚo kaˆ
e‡kosi st£dia ¥neisi tÕ Ûdwr aâqij, kaˆ Ônoma BafÚraj ¢ntˆ <Elikînoj labën k£teisin ™j q£lassan naus…poroj. toàton oƒ
Diastaˆ tÕn potamÕn ™pirre‹n di¦ pantÕj tÍ gÍ t¦ ™x ¢rcÁj fasi: t¦j guna‹kaj d a‰ tÕn >Orfša ¢pškteinan ™napon…yasqa…
oƒ qelÁsai tÕ aŒma, katadàna… te ™pˆ toÚtJ tÕn potamÕn ™j t¾n gÁn, †na d¾ m¾ toà fÒnou kaq£rsia tÕ Ûdwr par£schtai.
½kousa d kaˆ ¥llon ™n Lar…sV lÒgon, æj ™n tù >OlÚmpJ. pÒlij o„ko‹to L…bhqra, Î ™pˆ Makedon…aj tštraptai tÕ Ôroj, kaˆ
enai oÙ pÒrrw tÁj pÒlewj tÕ toà >Orfšwj mnÁma: ¢fikšsqai d to‹j Libhqr…oij par¦ toà DionÚsou m£nteuma ™k Qr®khj,
™peid¦n ‡dV t¦ Ñst© toà >Orfšwj ¼lioj, thnikaàta ØpÕ suÕj ¢pole‹sqai Libhqr…oij t¾n pÒlin. oƒ mn di' oÙ pollÁj front…doj
™poioànto tÕn crhsmÒn, oÙd ¥llo ti qhr…on oÛtw mšga kaˆ ¥lkimon œsesqai nom…zontej æj ˜le‹n sfisi t¾n pÒlin, suˆ d
qrasÚthtoj mete‹nai m©llon À „scÚoj. ™peˆ d ™dÒkei tù qeù, sunšbainš sfisi toi£de. poim¾n perˆ mesoàsan m£lista t¾n
¹mšran ™pikl…nwn aØtÕn prÕj toà >Orfšwj tÕn t£fon, Ð mn ™k£qeuden Ð poim»n, ™pÇei dš oƒ kaˆ kaqeÚdonti œph te °dein tîn
>Orfšwj kaˆ mšga kaˆ ¹dÝ fwne‹n. oƒ oân ™ggÚtata nšmontej À kaˆ ¢roàntej ›kastoi t¦ œrga ¢pole…pontej ºqro…zonto ™pˆ
toà poimšnoj t¾n ™n tù ÛpnJ òd»n: ka… pote çqoàntej ¢ll»louj kaˆ ™r…zontej Óstij ™ggÚtata œstai tù poimšni ¢natršpousi
tÕn k…ona, kaˆ kate£gh te ¢p' aÙtoà pesoàsa ¹ q»kh kaˆ eden ¼lioj Ó ti Ãn tîn Ñstîn toà >Orfšwj loipÒn. aÙt…ka d ™n tÍ
™percomšnV nuktˆ Ó te qeÕj katšcei polÝ ™k toà oÙranoà tÕ Ûdwr kaˆ Ð potamÕj Ð Sàj-tîn d perˆ tÕn ”Olumpon ceim£rrwn
kaˆ Ð Sàj ™sti-, tÒte oân oátoj Ð potamÕj katšbale mn t¦ te…ch Libhqr…oij, qeîn d ƒer¦ kaˆ o‡kouj ¢nštreyen ¢nqrèpwn,
¢pšpnixe d toÚj te ¢nqrèpouj kaˆ t¦ ™n tÍ pÒlei zùa Ðmo…wj t¦ p£nta. ¢pollumšnwn d ½dh Libhqr…wn, oÛtwj oƒ ™n D…J
MakedÒnej kat£ ge tÕn lÒgon toà Larisa…ou xšnou ™j t¾n ˜autîn t¦ Ñst© kom…zousi toà >Orfšwj. Óstij d perˆ poi»sewj
™polupragmÒnhsen ½dh, toÝj >Orfšwj Ûmnouj oden Ôntaj ›kastÒn te aÙtîn ™pˆ bracÚtaton kaˆ tÕ sÚmpan oÙk ™j ¢riqmÕn
polÝn pepoihmšnouj: Lukom…dai d ‡sas… te kaˆ ™p®dousi to‹j drwmšnoij. kÒsmJ mn d¾ tîn ™pîn deutere‹a fšrointo ¨n
met£ ge <Om»rou toÝj Ûmnouj,
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις (Βοιωτικά) 9.34.4.1
Korwne…aj d stad…ouj æj tessar£konta Ôroj ¢pšcei tÕ Lib»qrion, ¢g£lmata d ™n aÙtù Mousîn te kaˆ numfîn ™p…klhs…n
™stˆ Libhqr…wn: kaˆ phgaˆ-t¾n mn Libhqri£da Ñnom£zousin,
Πλούταρχος, Αλέξανδρος 14.8.1
>Epeˆ d' érmhse prÕj t¾n strate…an, ¥lla t' ™dÒkei shme‹a par¦ toà daimon…ou genšsqai, kaˆ tÕ perˆ Le…bhqra toà >Orfšwj
xÒanon (Ãn d kupar…ttinon) ƒdrîta polÝn ØpÕ t¦j ¹mšraj ™ke…naj ¢fÁke. foboumšnwn d p£ntwn tÕ shme‹on, >Ar…standroj
™kšleue qarre‹n, æj ¢oid…mouj kaˆ peribo»touj katergasÒmenon pr£xeij, a‰ polÝn ƒdrîta kaˆ pÒnon Ømnoàsi poihta‹j kaˆ
mousiko‹j paršxousi.
Στράβων, Γεωγραφικά 9.2.25.32
™ntaàqa d' ™stˆ tÒ te tîn Mousîn ƒerÕn kaˆ ¹ “Ippou kr»nh kaˆ tÕ tîn Leibhqr…dwn numfîn ¥ntron: ™x oá tekma…roit' ¥n
tij Qr´kaj enai toÝj tÕn <Elikîna ta‹j MoÚsaij kaqierèsantaj, o‰ kaˆ t¾n Pier…da kaˆ tÕ Le…bhqron kaˆ t¾n P…mpleian
ta‹j aÙta‹j qea‹j ¢nšdeixan: ™kaloànto d P…erej: ™klipÒntwn d' ™ke…nwn MakedÒnej nàn œcousi t¦ cwr…a taàta. e‡rhtai d'
Óti t¾n Boiwt…an taÚthn ™pókhs£n pote Qr´kej bias£menoi toÝj BoiwtoÝj kaˆ Pelasgoˆ kaˆ ¥lloi b£rbaroi.
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Στράβων, Γεωγραφικά 10.3.17.1
>ApÕ d toà mšlouj kaˆ toà ∙uqmoà kaˆ tîn Ñrg£nwn kaˆ ¹ mousik¾ p©sa Qrvk…a kaˆ >Asi©tij nenÒmistai. dÁlon d' œk te
tîn tÒpwn ™n oŒj aƒ Moàsai tet…mhntai: Pier…a g¦r kaˆ ”Olumpoj kaˆ P…mpla kaˆ Le…bhqron tÕ palaiÕn Ãn Qr®kia cwr…a
kaˆ Ôrh, nàn d œcousi MakedÒnej: tÒn te <Elikîna kaqišrwsan ta‹j MoÚsaij Qr´kej oƒ t¾n Boiwt…an ™poik»santej, o†per
kaˆ tÕ tîn Leibhqri£dwn numfîn ¥ntron kaqišrwsan. o† t' ™pimelhqšntej tÁj ¢rca…aj mousikÁj Qr´kej lšgontai, >OrfeÚj
te kaˆ Mousa‹oj kaˆ Q£murij, kaˆ tù EÙmÒlpJ d toÜnoma ™nqšnde, kaˆ oƒ tù DionÚsJ t¾n >As…an Ólhn kaqierèsantej
mšcri tÁj >IndikÁj ™ke‹qen kaˆ t¾n poll¾n mousik¾n metafšrousi: kaˆ Ð mšn t…j fhsin kiq£ran >Asi©tin ∙£sswn, Ð d toÝj
aÙloÝj Berekunt…ouj kale‹ kaˆ Frug…ouj: kaˆ tîn Ñrg£nwn œnia barb£rwj çnÒmastai n£blaj kaˆ sambÚkh kaˆ b£rbitoj
kaˆ mag£dij kaˆ ¥lla ple…w.
Στράβων, Γεωγραφικά 7α.1.17.1
“Oti tÕ D‹on ¹ pÒlij oÙk ™n tù a„gialù toà Qerma…ou kÒlpou ™stˆn ™n ta‹j Øpwre…aij toà >OlÚmpou, ¢ll' Óson ˜pt¦ ¢pšcei
stad…ouj: œcei d' ¹ pÒlij tÕ D‹on kèmhn plhs…on P…mpleian, œnqa >OrfeÝj dištriben. Epit. “Oti ØpÕ tù >OlÚmpJ pÒlij D‹on.
œcei d kèmhn plhs…on P…mpleian: ™ntaàqa tÕn >Orfša diatr‹ya… fhsi tÕn K…kona, ¥ndra gÒhta, ¢pÕ mousikÁj ¤ma kaˆ
mantikÁj kaˆ tîn perˆ t¦j telet¦j Ñrgiasmîn ¢gurteÚonta tÕ prîton, et' ½dh kaˆ meizÒnwn ¢xioànta ˜autÕn kaˆ Ôclon
kaˆ dÚnamin kataskeuazÒmenon: toÝj mn oân ˜kous…wj ¢podšcesqai, tin¦j d' Øpidomšnouj ™piboul¾n kaˆ b…an ™pisust£ntaj
diafqe‹rai aÙtÒn. ™ntaàqa plhs…on kaˆ t¦ Le…bhqra. “Oti tÕ palaiÕn oƒ m£nteij kaˆ mousik¾n e„rg£zonto. Epit.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 4.498.1
'Am£ra d ¹ ØdrorrÒh par¦ tÕ m¾ ™©n t¦ parapefukÒta mara…nesqai. diÕ kaˆ yiloàtai kat¦ t¾n ¥rcousan, par£ tisi d
dasÚnetai, æj ¢pÕ toà ¤ma ∙šein. skophtšon d e‡per kaˆ le…bhqron ¹ `Omhrik¾ ¢m£ra ™lšgeto. fhsˆ g£r tij ™n ∙htorikù
dicrÒnou Lexikù, Óti le…bhqron ÑcetÕj ØdragwgÒj. ™n d to‹j A„l…ou Dionus…ou gr£fetai ™n sustolÍ tÁj ¢rcoÚshj di¦
mÒnou dicrÒnou, Óti l…bhqra œfudra cwr…a kaˆ diarrÚseij Ød£twn. ple…wn d ¹ di¦ difqÒggou graf». kaˆ oÛtw gr£fousi kaˆ
t¦ Makedonik¦ Le…bhqra, tÕ Ôroj, oá topikÕn oƒ b£rbaroi Leib»qrioi, oŒj ™ndiatr‹ya… pote Ð 'OrfeÝj lšgetai. ”Ecmata d
nàn t¦ kwlÚmata toà Ñcetoà.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Οδύσσεια 1.131.38
kaˆ t¥lla, e„j koin¾n crÁsin tetr…fatai. “Oti d le…bein, tautÒn ™sti tù spšndein, dhlo‹ ™pagagën eÙqÝj tÕ, aÙt¦r ™peˆ
spe‹s£n t' œpiÒn q' Óson ½qele qumÒj. toàto d, kaˆ pÒseèj ™stin aÙt£rkouj dhlwtikÒn. dÁlon d pollacÒqen, æj tautÒn
™sti, le…bein kaˆ e‡bein. kaˆ æj 'Iènwn kaˆ A„olšwn ™stˆ tÕ e‡bein ™k toà le…bein. kaq¦ kaˆ tÕ a„yhrÕj ™k toà laiyhrÒj. kaˆ
æj ™k toà le…bein mn, le…bhqra tÒpoj Ûdasi kat£¸∙utoj crhsto‹j. oá ™qnikÕn oƒ leib»qrioi.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Οδύσσεια 1.137.43
'Entaàqa d cr¾ ™pishmÇnasqai, æj e„ kaˆ tÕ le…bein kaˆ tÕ spšndein taÙt£ pote enai dokoàsin, ¢ll¦ kaˆ oÛtwj eÛrhntai
paragwgaˆ aÙtîn, œcousa… tina diafor£n. tÕ goàn ™k toà le…bw loib£sion, kaˆ tÕ ™k toà spšndw sponde‹on, diafšrousin
¢ll»lwn kat¦ tÕn e„pÒnta æj loib£sion mn, ú œlaion ™pispšndousin ƒere‹j. sponde‹on d, ú tÕn onon. Óti d oÙd ¢eˆ
tautÕn tÕ le…bein kaˆ tÕ spšndein, pollacÒqen dÁlon. d£krusi goàn le…beta… tij, oÙ m¾n kaˆ spšndetai. le…bontai dš poqen
kaˆ Ûdata, Óqen kaˆ t¦ le…bhqra tÒpoj. kaˆ topikÕn, leib»qrioi. kaˆ oÙd toàtÒ ™sti spšndesqai. œti spšndeta… tij ™pˆ
fil…v, oÙ m¾n le…betai. toà d koinîj legomšnou le…bein, par£gwgon kaˆ ¹ kelšbh, æj oŒon cele…bh, par¦ tÕ cšein loib¾n e„j
aÙtÒ. À kaˆ ¥llwj, par¦ tÕ cšein kaˆ le…bein. kaˆ œsti crÁsij aÙtÁj, ™n tù, stšyon t¦n kelšban. 'Aq»naioj d, par£gei kaˆ
'Anakršontoj tÕ, ¥ge d¾ fšr' ¹m‹n ð pa‹ kelšbhn Ópwj ¥mustin
Ιωάννης Τζέτζης, Εξήγησις εις την Ομήρου Ιλιάδα 50.8
>OrfeÝj safšsteron parade…knusi. leib»qrioj g¦r ðn fhs…. nàn d' ¥ge moi koÚrh leibhqri£j œnepe MoÚsa.
Φώτιος Λεξικογράφος, Βιλιοθήκη, 186.140α.20
<H me/ æj >OrfeÝj Ð O„£grou kaˆ KalliÒphj mi©j tîn Mousîn, ™bas…leue MakedÒnwn kaˆ tÁj >Odrus…doj, ™pet»deue
d mousik»n, kaˆ m£lista kiqarJd…an. Ka… (filÒmouson g¦r tÕ Qrvkîn kaˆ MakedÒnwn gšnoj) ½resken ™n toÚtoij
diaferÒntwj tù pl»qei. Katšsce d dÒxa æj e„j “Aidou kat£boi œrwti tÁj gunaikÕj EÙrud…khj, kaˆ æj tÕn PloÚtwna kaˆ
t¾n KÒrhn òda‹j gohteÚsaj, dîron l£boi t¾n guna‹ka: ¢ll' oÙ g¦r Ônasqai tÁj c£ritoj ¢nabiwskomšnhj, laqÒmenon tîn
perˆ aÙtÁj ™ntolîn. OÛtw d qšlgein kaˆ katakhle‹n aÙtÕn òda‹j enai sofÒn, æj kaˆ qhr…a kaˆ o„wnoÝj kaˆ d¾ kaˆ xÚla kaˆ
l…qouj sumperinoste‹n Øf' ¹donÁj.Teleut´ d diaspasamšnwn aÙtÕn tîn Qrvk…wn kaˆ MakedÒnwn gunaikîn, Óti oÙ meted…dou
aÙta‹j tîn Ñrg…wn, t£ca mn kaˆ kat' ¥llaj prof£seij. Fasˆ d' oân aÙtÕn dustuc»santa perˆ guna‹ka p©n ™cqÁrai tÕ gšnoj.
>Efo…ta mn oân takta‹j ¹mšraij æplismšnwn plÁqoj Qrvkîn kaˆ MakedÒnwn ™n Lib»qroij, e„j o‡khma ἓn sunercÒmenon
mšga te kaˆ prÕj telet¦j eâ pepoihmšnon. <OpÒte d' Ñrgi£zein e„s…asi, prÕ tîn pulîn ¢pet…qesan t¦ Ópla. •O aƒ guna‹kej
™pithr»sasai kaˆ t¦ Ópla ¡rpas£menai, Øp' ÑrgÁj tÁj di¦ t¾n ¢tim…an toÚj te prosp…ptontaj kateirg£santo, kaˆ tÕn
>Orfša kat¦ mšlh œrriyan e„j t¾n q£lassan spor£dhn.
Ιάμβλιχος, Περί του Πυθαγορικού Βίου 28.146.13
Qeano‹ tÍ mhtr…. dhloàtai d¾ di¦ toà ƒeroà lÒgou toÚtou [À perˆ qeîn lÒgou, ™pigr£fetai g¦r ¢mfÒteron] kaˆ t…j Ãn Ð
paradedwkëj PuqagÒrv tÕn perˆ qeîn lÒgon. lšgei g£r: 'lÒgoj Óde perˆ qeîn PuqagÒra tî Mnhm£rcw, tÕn ™xšmaqon
Ñrgiasqeˆj ™n Lib»qroij to‹j Qrvk…oij,
Πρόκλος Διάδοχος, Εις τον Τιμαίον Πλάτωνος, βιβλίον πέμπτον 3.168.9
aátai dš e„sin aƒ 'Orfikaˆ paradÒseij: § g¦r 'OrfeÝj di' ¢porr»twn lÒgwn mustikîj paradšdwke, taàta PuqagÒraj
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™xšmaqen Ñrgiasqeˆj ™n Leb»qroij to‹j Qrvk…oij 'Aglaof£mw telest© metadÒntoj ¿n perˆ qeîn 'OrfeÝj sof…an par¦
KalliÒphj tÁj mhtrÕj ™pinÚsqh: taàta g¦r aÙtÒj fhsin Ð PuqagÒraj ™n tù `Ierù lÒgJ. t…nej oân aƒ 'Orfikaˆ paradÒseij
(frg. 85), ™peid»per e„j taÚtaj ¢nafšrein o„Òmeqa crÁnai t¾n toà Tima…ou perˆ qeîn didaskal…an; qeîn basilšaj paradšdwken
'OrfeÝj kat¦ tÕn tšleion ¢riqmÕn tîn Ólwn proesthkÒtaj F£nhta NÚkta OÙranÕn KrÒnon D…a DiÒnuson: prîtoj g¦r Ð
F£nhj kataskeu£zei tÕ skÁptron:
Λυκόφρων, Αλεξάνδρα 408
“Apasa d' ¥lgh dšxetai kwkum£twn, Óshn ”Araiqoj ™ntÕj ºd dÚsbatoi Leib»qriai sf…ggousi Dwt…ou pÚlai, oŒj oØmÕj œstai
k¢cerous…an p£ra ∙hgm‹na darÕn ™stenagmšnoj g£moj. pollîn g¦r ™n spl£gcnoisi tumbeuq»setai brwqeˆj polusto…coisi
kampšwn gn£qoij n»riqmoj ˜smÒj: oƒ d' ™pˆ xšnhj xšnoi paîn œrhmoi dexièsontai t£fouj.
Λυκόφρων, Αλεξάνδρα 273
kratÁra B£kcou dÚsetai, keklausmšnoj nÚmfaisin, a‰ f…lanto BhfÚrou g£noj, Leibhqr…hn q' Ûperqe Pimple…aj skop»n, Ð
nekropšrnaj, Öj prodeima…nwn pÒtmon kaˆ qÁlun ¢mfˆ sîma tl»setai pšplon dànai, par' ƒsto‹j kerk…doj yaÚsaj krÒtwn,
kaˆ lo‹sqoj e„j gÁn dusmenîn ∙‹yai pÒda, tÕ sÒn, xÚnaime, k¢n ÛpnJ pt»sswn dÒru.
Τζέτζης, Σχόλια στον Λυκόφρον 409.3
le…b»qra d pÒlij Makedon…aj Óqen Ãn >OrfeÝj, æj fhs… nàn d' ¥ge moi koÚrh leibhqri£j œnepe MoÚsa (fr. 17) Dètion d
¢krwt»rion 'OlÚmpou: sun£ptei oân tÕ Dètion to‹j Leib»qroij. kaˆ lšgei Öti Öshn gÁn Ÿcousi metaxÝ Ð ”Araiqoj kaˆ tÕ
Dètion, Ÿcousi d t¾n <Ell£da p©san, kaqÒ tÕ mn Dètion ™n Makedon…v, Ð d ”Araiqoj ™n 'Hpe…rJ: scedÕn d t¦ ¥kra tÁj
<Ell£doj oátoi oƒ tÒpoi e„s…n. Dwt…ou d pÝlaj eŒpe, kaqÒ e„j stenÕn l»gei tÕ Dètion kaˆ sugkle…ei d…khn pulîn.
Τζέτζης, Σχόλια στον Λυκόφρονα 275.13 και 275.2
ta‹j nÚmfaij Àtoi ta‹j MoÚsaij, a†tinej perˆ t¾n P…mpleian kaˆ Leibhqr…an kaˆ tÕn B¾furon o„koàsin, ¤ perˆ tÕn `Elikîna
kaˆ t¾n Makedon…an e„s…n.
β. t¾n ™xoc¾n toà Leibhqr…ou Ôrouj Makedon…aj. Øper£nw tÁj Pimple…aj Øp£rcousan.
Maurus Servius Honoratus, In Vergilii Bucolicon Librum Commentarius 7.21.5
Leibethros fons est, ubi coluntur Musae.
Θουγενίδης, Fragmenta Αδήλων Δραμάτων 2-4
Éthsen e„j Ñyènion trièbolon. m¾ nÒmison Leibhqr…wn ¢nohtÒteroi
Ιμέριος, Declamationes et Orationes 46.18
Leib»qrioi mn oân Pagga…ou prÒsoikoi 'Orfša tÕn KalliÒphj tÕn Qr®kion, prˆn mn dhmosieÚein e„j aÙtoÝj t¾n òd»n, ¿n
½dh par¦ tÁj mhtrÕj tÁj MoÚshj maqën Ãn, ™qaÚmazÒn te kaˆ sun»donto: ™peid¾ d tÁj lÚraj ¼yato kaˆ prosÍsš ti mšloj
œnqeon, fqÒnJ nikhqšntej oƒ de…laioi, gunaike…an Ûbrin ™p' aÙtÒn te kaˆ t¦ mšlh tÁj òdÁj tolm»santej guna‹kej Ûsteron
ØpÕ tîn mÚqwn ™gšnonto. fasˆ d kaˆ A‡swpon tÕn logopoiÕn tÕn FrÚga, oá m¾ Óti toÝj lÒgouj tinšj, ¢ll' ½dh kaˆ aÙtÕ tÕ
prÒswpon kaˆ t¾n fwn¾n gšlwta kaˆ cleÚhn ¼ghnto, genšsqai mn p£nsofon kaˆ di¦ toàto ƒerÕn toà 'ApÒllwnoj: DelfoÝj
dš, kaˆ taàta paroikoàntaj mantikù tù qeù, oÛtwj ¢gnoÁsai tÕn ¥ndra, éste yÁfon ¥dikon ™p' aÙtù kom…santaj ∙‹yai
kat¦ skopšlwn kaˆ ¢fan…sai tÕn A‡swpon. ¢ll' oÜte ¹ m»thr ºmšlei met¦ t¾n lÚran 'Orfšwj, oÜte toà FrugÕj Ð 'ApÒllwn:
¢ll¦ Leib»qrioi mn ¢ntˆ tÁj 'Orfšwj lÚraj, ¿n ¢tim£zein e†lonto, man…an te kaˆ ¢mous…an kaˆ siwp¾n ºll£xanto: kaˆ
feÚgei mn ™ke…nouj tÕ mšloj, e„j d t¾n ™rhm…an œrcetai kaˆ pe…qei dràj te kaˆ pštraj kaˆ ¢gronÒmouj Ôrniqaj kaˆ mikrÒn
ti poimšnwn sÚsthma, oŒj m©llon œcairen Ñl…ga fqeggomšnoij 'OrfeÚj, À tÍ Leibhqr…wn fwnÍ, Óti mousiko… tinej Ôntej kaˆ
¹sucÁ toà mšlouj ¢koÚontej ligurÕn ¢ntefqšggonto kaˆ aÙtoˆ tÍ fÒrmiggi. Delfoˆ d tÁj e„j A‡swpon Ûbrewj œdosan d…kaj
Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.512-515
le…bhqron: ∙e‹qron. ÑcetÒn S. krounÒn, kaˆ tÒpoj ™n Makedon…v kaˆ <kat¦> tÕn `Elikîna
LeibÁnoj: Ð DiÒnusoj
le…bein: spšndein {Diˆ le…bein a‡qopa onon} (Z 266) kaˆ dakrÚein, Ó ™sti to‹j dakrÚoij ∙šein: {d£krua le…bwn} (S 32), kaˆ
st£zwn
*le…bw: spšndw r. An(gS). st£zw r(gS) p
Σουίδα, Λεξικόν λάμδα.359 και όμικρον.654
Le…bhqra: Ônoma pÒlewj. Le…bhqron d ÑcetÕj ØdragwgikÒj.
>OrfeÝj Leib»qrwn tîn ™n Qr£ikhi (pÒlij dš ™stin ØpÕ tÁi Pier…ai), uƒÕj O„£grou kaˆ KalliÒphj: Ð d O‡agroj pšmptoj Ãn
¢pÕ ”Atlantoj, kat¦ >AlkuÒnhn m…an tîn qugatšrwn aÙtoà. gšgone d prÕ ia geneîn tîn Trwikîn: ka… fasi maqht¾n genšsqai
aÙtÕn L…nou, biînai d gene¦j q, oƒ d ia fas…n. œgraye: TriagmoÚj (lšgontai d enai ”Iwnoj toà tragikoà ™n d toÚtoij t¦
<Ierostolik¦< kaloÚmena, kl»seij kosmika…. Newteuktik£. <IeroÝj lÒgouj ™n ∙aywid…aij kd (lšgontai d enai Qeogn»tou toà
Qessaloà, oƒ d Kšrkwpoj toà Puqagore…ou CrhsmoÚj, o‰ ¢nafšrontai e„j >Onom£kriton. Telet£j (Ðmo…wj dš fasi kaˆ taÚtaj
>Onomakr…tou). Liqik£<: ™n toÚtoij d' œsti perˆ l…qwn glufÁj, ¼tij >Ogdohkont£liqoò. ™pigr£fetai. Swt»ria: taàta Timoklšouj
toà Surakous…ou lšgetai À Pers…nou toà Milhs…ou. KratÁraj: taàta ZwpÚrou fas…n. QronismoÝj mhtrèiouj kaˆ Bakcik£<:
taàta Nik…ou toà >Ele£tou fasˆn enai. E„j “Aidou kat£basin:< taàta <Hrod…kou toà Perinq…ou. Pšplon< kaˆ D…ktuon: kaˆ taàta
ZwpÚrou toà <Hrakleètou, oƒ d Brot…nou.OnomastikÒn, œph as. Qeogon…an, œph. >Astronom…an, >Ammoskop…an, QuhpolikÒn,
>Wioqutik¦ À >Wioskopik£, ™pikîj. KatazwstikÒn, “Umnouj, KorubantikÒn<, kaˆ Fusik£, § Brot…nou fas…n.
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Σουίδα, Λεξικόν λάμδα.358-359
Le…bei: a„tiatikÍ. b£llei, st£zei. Ð d fqeirsˆn ™kzšsaj, ™sqiÒmenÒj te kaˆ kat¦ mikr¦ leibÒmenoj ¢poqn»skei.
Le…bhqra: Ônoma pÒlewj. Le…bhqron d ÑcetÕj ØdragwgikÒj.

Μούσειον
Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 458.8
MoÚseion, tÒpoj perˆ tÕn ”Olumpon tÕn ™n Makedon…v. PolÚbioj triakostù ˜bdÒmJ. tÕ topikÕn ¢nalÒgwj MouseieÚj,
458 10 æj SigeieÚj.

Πίμπλεια. Πόλις, όρος, κρήνη
Στράβων, Γεωγραφικά 9.2.25.32, 10.3.17.1, 7α.1.17.1 και Τζέτζης, Σχόλια στον Λυκόφρονα 275.13, 275.2
(βλ. πιο πάνω, Λείβηθρα)
Απολλώνιος Ρόδιος, Αργοναυτικά 1.23
Prît£ nun >OrfÁoj mnhsèmeqa, tÒn ∙£ pot' aÙt» KalliÒph Qr»iki fat…zetai eÙnhqe‹sa O„£grJ skopiÁj Pimplh…doj ¥gci
tekšsqai. aÙt¦r tÒn g' ™nšpousin ¢teiršaj oÜresi pštraj qšlxai ¢oid£wn ™nopÍ potamîn te ∙šeqra: fhgoˆ d' ¢gri£dej
ke…nhj œti s»mata molpÁj ¢ktÍ Qrhik…V Zènhj œpi thleqÒwsai ˜xe…hj sticÒwsin ™p»trimoi, §j Óg' ™piprÒ qelgomšnaj
fÒrmiggi kat»gage Pier…hqen. >Orfša mn d¾ to‹on ˜în ™parwgÕn ¢šqlwn A„son…dhj Ce…rwnoj ™fhmosÚnVsi piq»saj dšxato,
Pier…V Bistwn…di koiranšonta:
Scholia Vetera στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 9.7 και 9.19
b <skopiÁj> Pimplh…doj ¥gci tek<šsqai>: P…mpleia cwr…on kat¦ Pier…an: oƒ d Ôroj Qr®khj, oƒ d kr»nhn kaˆ kèmhn tÁj
Pier…aj.
31-34a Pier…hqen: Pier…a Ôroj Qr®khj, ™n Î dištriben 'OrfeÚj. fhsˆ d `HrÒdwroj (31 fg 43a J.), Óti parÇnhsen Ð Ce…rwn tù
'I£soni, Ópwj tÕn 'Orfša sÝn to‹j 'ArgonaÚtaij paral£bV.
Καλλίμαχος, Ύμνοι Εις Δήλον 7
æj Moàsai tÕn ¢oidÕn Ö m¾ P…mpleian ¢e…sV œcqousin, tëj Fo‹boj Ótij D»loio l£qhtai.
Λυκόφρων, Αλεξάνδρα 269
labën d taÚrou toà pefasmšnou d£noj, skeqrù tal£ntJ trut£nhj ºrthmšnon, aâqij tÕn ¢nt…poinon ™gcšaj ‡son Paktèlion
staqmo‹si thlaugÁ mÚdron, kratÁra B£kcou dÚsetai, keklausmšnoj nÚmfaisin, a‰ f…lanto BhfÚrou g£noj, Leibhqr…hn q'
Ûperqe Pimple…aj skop»n, Ð nekropšrnaj, Öj prodeima…nwn pÒtmon kaˆ qÁlun ¢mfˆ sîma tl»setai pšplon dànai, par'
ƒsto‹j kerk…doj yaÚsaj krÒtwn, kaˆ lo‹sqoj e„j gÁn dusmenîn ∙‹yai pÒda, tÕ sÒn, xÚnaime, k¢n ÛpnJ pt»sswn dÒru.
Νόννος, Διονυσιακά 13.428
kaˆ qrasÝj uƒÕj ”Arhoj ˜¾n P…mpleian ™£ssaj Biston…hj O‡agroj ™kèmasen ¢stÕj ¢roÚrhj, 'Orfša kalle…yaj ™pˆ goÚnasi
Kalliope…hj n»pion ¢rticÚtJ memelhmšnon e„sšti mazù.
Ησύχιος, Λεξικόν πι.2339.1
P…pl(e)iai: aƒ Moàsai ™n tù Makedonikù 'OlÚmpJ, ¢pÕ kr»nhj Piple…aj.

Δίον
Θουκυδίδης, Ιστορίαι 4.78.5.4
kaˆ taÚtV mn tÍ ¹mšrv, Î ™k tÁj Melite…aj ¢fèrmhsen, ™j F£rsalÒn te ™tšlese kaˆ ™stratopedeÚsato ™pˆ tù 'Apidanù
potamù, ™ke‹qen d ™j F£kion, kaˆ ™x aÙtoà ™j Perraib…an. ¢pÕ d toÚtou ½dh oƒ mn tîn Qessalîn ¢gwgoˆ p£lin
¢pÁlqon, oƒ d Perraiboˆ aÙtÒn, Øp»kooi Ôntej Qessalîn, katšsthsan ™j D‹on tÁj Perd…kkou ¢rcÁj, Ö ØpÕ tù 'OlÚmpJ
Makedon…aj prÕj QessaloÝj pÒlisma ke‹tai. toÚtJ tù trÒpJ Bras…daj Qessal…an fq£saj dišdrame pr…n tina kwlÚein
paraskeu£sasqai, kaˆ ¢f…keto æj Perd…kkan kaˆ ™j t¾n Calkidik»n.
Στράβων, Γεωγραφικά 7α.1.17.1
(βλ. πιο πάνω, Λείβηθρα).
Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 232.2
D‹on, pÒlij EÙbo…aj perˆ tÕ K»naion. “Omhroj K»rinqÒn t' œfalon D…ou t' a„pÝ ptol…eqron. œsti kaˆ Makedon…aj, œnqa tÕn
>OlumpikÕn ¢gîna ™tšloun. tÕ ™qnikÕn DieÚj. Pausan…aj d Di£staj fhs…: MakedÒnwn g¦r Ð tÚpoj, >Oršstai Lugkhsta…. g/
œsti prÕj tù ”AqJ, æj Qoukud…dhj. d/ Qessal…aj. e/ Pisid…aj. $/ >Ital…aj. z/ ko…lhj Sur…aj, kt…sma >Alex£ndrou, kaˆ Pšlla:
Âj tÕ Ûdwr noserÒn. kaˆ tÕ ™qnikÕn DihnÒj, æj dhlo‹ tÕ ™p…gramma n©ma tÕ DihnÕn glukerÕn potÒn, ºnid p…Vj, paÚsei mn
d…yhj, eÙqÝ d kaˆ biÒtou. tÕ kthtikÕn DiakÒj. kaˆ tÕ qhlukÕn Di£j, æj dhloàsin a† ge perˆ taÚthn Ãsan Di£dej >AqÁnai
kaloÚmenai. oƒ pol‹tai >Aqhnaitai.
Δίων Χρυσόστομος, Λόγοι 2.2.6
tÒte d' oân ¢pÕ strate…aj ¼kontej ™n D…J tÁj Pier…aj œquon ta‹j MoÚsaij, kaˆ tÕn ¢gîna tîn >Olump…wn ™t…qesan, Ón fasin
¢rca‹on enai par' aÙto‹j.
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Αρριανός, Αλεξάνδρου Αναβάσεως 1.16.4.1
MakedÒnwn d tîn mn ˜ta…rwn ¢mfˆ toÝj e‡kosi kaˆ pšnte ™n tÍ prètV prosbolÍ ¢pšqanon: kaˆ toÚtwn calka‹ e„kÒnej ™n
D…J ˜st©sin, >Alex£ndrou keleÚsantoj LÚsippon poiÁsai, Ósper kaˆ >Alšxandron mÒnoj prokriqeˆj ™po…ei: tîn d ¥llwn
ƒppšwn Øpr toÝj ˜x»konta, pezoˆ d ™j toÝj tri£konta. kaˆ toÚtouj tÍ Østera…v œqayen >Alšxandroj xÝn to‹j Óploij te kaˆ
¥llJ kÒsmJ: goneàsi d aÙtîn kaˆ paisˆ tîn te kat¦ t¾n cèran ¢tšleian œdwke kaˆ Ósai ¥llai À tù sèmati leitourg…ai
À kat¦ t¦j kt»seij ˜k£stwn e„sfora…. kaˆ tîn tetrwmšnwn d poll¾n prÒnoian œscen, ™pelqèn te aÙtÕj ˜k£stouj kaˆ t¦
traÚmata „dën kaˆ Ópwj tij ™trèqh ™rÒmenoj kaˆ Ó ti pr£ttwn e„pe‹n te kaˆ ¢lazoneÚsasqa… oƒ parascèn. Ð d kaˆ tîn
Persîn toÝj ¹gemÒnaj œqayen: œqaye d kaˆ toÝj misqofÒrouj “Ellhnaj, o‰ xÝn to‹j polem…oij strateÚontej ¢pšqanon:
Ósouj d aÙtîn a„cmalètouj œlabe, toÚtouj d d»saj ™n pšdaij e„j Makedon…an ¢pšpemyen ™rg£zesqai, Óti par¦ t¦ koinÍ
dÒxanta to‹j “Ellhsin “Ellhnej Ôntej ™nant…a tÍ <Ell£di Øpr tîn barb£rwn ™m£conto. ¢popšmpei d kaˆ e„j >Aq»naj
triakos…aj panopl…aj Persik¦j ¢n£qhma enai tÍ >Aqhn´ ™n pÒlei: kaˆ ™p…gramma ™pigrafÁnai ™kšleuse tÒde: >Alšxandroj
Fil…ppou kaˆ oƒ “Ellhnej pl¾n Lakedaimon…wn ¢pÕ tîn barb£rwn tîn t¾n >As…an katoikoÚntwn.<
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις (Φωκικά) 10.13.5.1
¢nšqesan d kaˆ oƒ ™n Fars£lJ Qessaloˆ kaˆ MakedÒnwn oƒ ØpÕ tÍ Pier…v pÒlin D‹on o„koàntej Kurhna‹o… te toà <Ellhnikoà
toà ™n LibÚV, oátoi mn tÕ ¤rma kaˆ ™pˆ tù ¤rmati ¥galma ”Ammwnoj, MakedÒnej d oƒ ™n D…J tÕn >ApÒllwna Öj e„lhmmšnoj
™stˆ tÁj ™l£fou,
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib. 1-20) 17.16.1.1
Met¦ d taàta Ð mn basileÝj ™panelqën met¦ tÁj dun£mewj e„j t¾n Makedon…an sun»gage toÝj ¹gemÒnaj tîn stratiwtîn
kaˆ toÝj ¢xiologwt£touj tîn f…lwn kaˆ prošqhke boul¾n perˆ tÁj e„j t¾n 'As…an diab£sewj, pÒte cr¾ strateÚein kaˆ t…ni
trÒpJ ceiristšon tÕn pÒlemon. tîn d perˆ tÕn 'Ant…patron kaˆ Parmen…wna sumbouleuÒntwn prÒteron paidopoi»sasqai
kaˆ tÒte to‹j thlikoÚtoij ™gceire‹n œrgoij, drastikÕj ín kaˆ prÕj p©san pr£xewj ¢nabol¾n ¢llotr…wj diake…menoj
¢nte‹pe toÚtoij: a„scrÕn g¦r Øp£rcein ¢pefa…neto tÕn ØpÕ tÁj `Ell£doj ¹gemÒna kaqestamšnon toà polšmou kaˆ patrik¦j
¢nik»touj dun£meij pareilhfÒta kaqÁsqai g£mouj ™piteloànta kaˆ tšknwn genšseij ¢namšnonta. did£xaj oân aÙtoÝj perˆ
toà sumfšrontoj kaˆ parorm»saj di¦ tîn lÒgwn prÕj toÝj ¢gînaj qus…aj megaloprepe‹j to‹j qeo‹j sunetšlesen ™n
D…J tÁj Makedon…aj kaˆ skhnikoÝj ¢gînaj Diˆ kaˆ MoÚsaij, oÞj 'Arcšlaoj Ð probasileÚsaj prîtoj katšdeixe. t¾n d
pan»gurin ™f' ¹mšraj ™nnša sunetšlesen, ˜k£stV tîn Mousîn ™pènumon ¹mšran ¢nade…xaj. skhn¾n d kataskeuas£menoj
˜katont£klinon toÚj te f…louj kaˆ toÝj ¹gemÒnaj, œti d toÝj ¢pÕ tîn pÒlewn pršsbeij paršlaben ™pˆ t¾n eÙwc…an.
lampra‹j d paraskeua‹j crhs£menoj kaˆ polloÝj mn ˜sti£saj, p£sV d tÍ dun£mei diadoÝj ƒere‹a kaˆ t¥lla t¦ prÕj t¾n
eÙwc…an ¢n»konta prosanšlabe tÕ stratÒpedon.
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib. 1-20) 18.4.3.4
Ãn d tîn Øpomnhm£twn t¦ mšgista kaˆ mn»mhj ¥xia t£de, cil…aj d naàj makr¦j me…zouj tri»rwn nauphg»sasqai kat¦
t¾n Foin…khn kaˆ Sur…an kaˆ Kilik…an kaˆ KÚpron prÕj t¾n strate…an t¾n ™pˆ Karchdon…ouj kaˆ toÝj ¥llouj toÝj par¦
q£lattan katoikoàntaj tÁj te LibÚhj kaˆ >Ibhr…aj kaˆ tÁj ÐmÒrou cèraj paraqalatt…ou mšcri Sikel…aj, ÐdopoiÁsai d t¾n
paraqal£ttion tÁj LibÚhj mšcri sthlîn <Hrakle…wn, ¢koloÚqwj d tù thlikoÚtJ stÒlJ limšnaj kaˆ neèria kataskeu£sai
kat¦ toÝj ™pika…rouj tîn tÒpwn, naoÚj te kataskeu£sai polutele‹j ›x, ¢pÕ tal£ntwn cil…wn kaˆ pentakos…wn ›kaston,
prÕj d toÚtoij pÒlewn sunoikismoÝj kaˆ swm£twn metagwg¦j ™k tÁj >As…aj e„j t¾n EÙrèphn kaˆ kat¦ toÙnant…on ™k
tÁj EÙrèphj e„j t¾n >As…an, Ópwj t¦j meg…staj ºpe…rouj ta‹j ™pigam…aij kaˆ ta‹j o„keièsesin e„j koin¾n ÐmÒnoian kaˆ
suggenik¾n fil…an katast»sV. toÝj d proeirhmšnouj naoÝj œdei kataskeuasqÁnai ™n D»lJ kaˆ Delfo‹j kaˆ DwdènV, kat¦
d t¾n Makedon…an ™n D…J mn toà DiÒj, ™n >AmfipÒlei d tÁj TauropÒlou, ™n KÚrnJ d tÁj >Aqhn©j: Ðmo…wj d kaˆ ™n
>Il…J taÚthj tÁj qe©j kataskeuasqÁnai naÕn Øperbol¾n ˜tšrJ m¾ katale…ponta. toà d patrÕj Fil…ppou t£fon puram…di
parapl»sion mi´ tÍ meg…stV kat¦ t¾n A‡gupton.
Πολύβιος, Ιστορίαι 4.61.8.1
F…lippoj d oân peisqeˆj 'Hpeirètaij kaˆ katastratopedeÚsaj perˆ tÕn ”Ambrakon, ™g…neto perˆ t¾n paraskeu¾n tîn
prÕj t¾n poliork…an. SkÒpaj d kat¦ tÕn kairÕn toàton ¢nalabën toÝj A„twloÝj pandhme…, kaˆ poihs£menoj t¾n pore…an
di¦ Qettal…aj, ™nšbalen e„j Makedon…an, kaˆ tÒn te s‹ton ™piporeuÒmenoj tÕn kat¦ t¾n Pier…an œfqeire kaˆ le…aj
peribalÒmenoj plÁqoj ™panÁge, poioÚmenoj t¾n pore…an æj ™pˆ tÕ D‹on. ™klipÒntwn d tîn katoikoÚntwn tÕn tÒpon,
e„selqën t¦ te…ch katšskaye kaˆ t¦j o„k…aj kaˆ tÕ gumn£sion, prÕj d toÚtoij ™nšprhse t¦j sto¦j t¦j perˆ tÕ tšmenoj
kaˆ t¦ loip¦ dišfqeire tîn ¢naqhm£twn, Ósa prÕj kÒsmon À cre…an ØpÁrce to‹j e„j t¦j panhgÚreij sumporeuomšnoij:
¢nštreye d kaˆ t¦j e„kÒnaj tîn basilšwn ¡p£saj. oátoj d oân eÙqšwj kat¦ t¾n œnstasin toà polšmou kaˆ t¾n prèthn
pr©xin oÙ mÒnon to‹j ¢nqrèpoij, ¢ll¦ kaˆ to‹j qeo‹j pÒlemon ™xenhnocèj, ™panÇei. kaˆ paragenÒmenoj e„j A„twl…an, oÙc
æj ºsebhkèj, ¢ll' æj ¢gaqÕj ¢n¾r e„j t¦ koin¦ pr£gmata gegonèj, ™tim©to kaˆ perieblšpeto, pl»reij ™lp…dwn kenîn kaˆ
fron»matoj ¢lÒgou pepoihkëj toÝj A„twloÚj: œscon g¦r ™k toÚtwn di£lhyin æj tÁj d A„twl…aj oÙd' ™gg…zein tolm»sontoj
oÙdenÒj, aÙtoˆ d porq»sontej ¢deîj oÙ mÒnon t¾n PelopÒnnhson, kaq£per œqoj Ãn aÙto‹j, ¢ll¦ kaˆ t¾n Qettal…an kaˆ
t¾n Makedon…an. F…lippoj d t¦ perˆ t¾n Makedon…an ¢koÚsaj, kaˆ paracrÁma tÁj 'Hpeirwtîn ¢gno…aj kaˆ filoneik…aj
t¢p…ceira kekomismšnoj, ™poliÒrkei tÕn ”Ambrakon.
Schοlia Vetera στον Θεόκριτο 5.21/22δ.1
`HraklÁj ™lqën e„j D‹on pÒlin tÁj Makedon…aj KGEAPT eden œk tinoj ƒeroà polloÝj ™xiÒntaj. qšlwn d proskunÁsai
¢nškrine, t…noj e‡h. maqën d 'Adènidoj enai œfh: oÙdn ƒerÕn ¢ntˆ toà oÙdenÕj ¥xion, oŒon oÙdeˆj qeîn Øp£rcei...
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Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων 1.5.7
toàton d Ð mn màqoj ØpÕ gunaikîn ¢polšsqai fhs… tÕ d' ™n D…J tÁj Makedon…aj ™p…gramma, keraunwqÁnai aÙtÒn, lšgon
oÛtwj (Pal. vii. `617): Qr»ϊka crusolÚrhn tÍ d' >Orfša Moàsai œqayan, Ön kt£nen Øyimšdwn ZeÝj yolÒenti bšlei.

Πέτρα
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib. 21-40) 31.11.1.1
“Oti tîn toà A„mil…ou pa…dwn tîn dÚo paradÒxwj teleuths£ntwn, kaˆ toà d»mou pantÕj diaferÒntwj sunalgoàntoj, Ð
pat¾r toÚtwn sun»gagen ™kklhs…an, ™n Î perˆ tîn kat¦ tÕn pÒlemon pracqšntwn ¢pologis£menoj ™pˆ tšlouj diexÁlqe
toioÚtouj tin¦j lÒgouj. œfh g¦r ˜autÕn ™x 'Ital…aj e„j t¾n `Ell£da mšllonta peraioàn t¦j dun£meij ¢poqewrÁsai t¾n
¢natol¾n kaˆ tÒte tÕn ploàn poihs£menon ™n£thj éraj katapleàsai mhdenÕj ¢poleifqšntoj e„j Kšrkuran, ™ke‹qen d
tetarta‹on ™n Delfo‹j kallier»santa tù qeù met¦ pšnte ¹mšraj e„j Makedon…an genšsqai kaˆ paralabe‹n t¦j dun£meij,
™n ¹mšraij d ta‹j ¡p£saij penteka…deka bi£sasqai t¦ sten¦ t¦ kat¦ t¾n Pštran kaˆ parat£xasqai kaˆ nikÁsai Persša:
kaqÒlou d tštarton œtoj ¢ntofqalmoàntoj toà basilšwj to‹j `Rwma…oij, ˜autÕn ™n ta‹j proeirhmšnaij ¹mšraij ¢pef»nato
kekurieukšnai p£shj Makedon…aj.
Πλούταρχος, Αιμίλιος Παύλος 15.1.1
<O d' A„m…lioj ¹mšraj mšn tinaj ºršmei, ka… fasi m»pote thlikoÚtwn stratopšdwn ™ggÝj oÛtw sunelqÒntwn ¹suc…an genšsqai
tosaÚthn. ™peˆ d kinîn ¤panta kaˆ peirèmenoj ™punq£neto m…an e„sbol¾n œti mÒnon ¥frouron ¢pole…pesqai t¾n di¦ Perraib…
aj par¦ tÕ PÚqion kaˆ t¾n Pštran, tù m¾ ful£ttesqai tÕn tÒpon ™lp…saj m©llon À di' ¿n oÙk ™ful£tteto duscwr…an
kaˆ tracÚthta de…saj, ™bouleÚeto .
Titus Livius, Ab Urbe Condita 39.26.1.4
item Petram in Pieria ab iisdem Thessalis Perrhaebisque captam
Titus Livius, Ab Urbe Condita 45.41.4.5
inter praesidia eius saltum ad Petram evasi et ad Pydnam regem coacto acie vici

Πιερία. Όρος, χώρα, πόλις
Όμηρος, Ιλιάς 14.225
“Hrh d' ¢xasa l…pe ∙…on OÙlÚmpoio, Pier…hn d' ™pib©sa kaˆ >Hmaq…hn ™ratein¾n seÚato ™f' ƒppopÒlwn QrVkîn Ôrea
nifÒenta, ¢krot£taj koruf£j, oÙd cqÒna m£rpte podo‹ϊn.
Όμηρος, Οδύσσεια 5.50
Pier…hn d' ™pib¦j ™x a„qšroj œmpese pÒntJ:
Ομηρικός Ύμνος Εις Απόλλωνα 214
À æj tÕ prîton crhst»rion ¢nqrèpoisi zhteÚwn kat¦ ga‹an œbhj ˜kathbÒl' ”Apollon; Pier…hn mn prîton ¢p' OÙlÚmpoio
katÁlqej: Lškton t' ºmaqÒenta paršsticej ºd' A„niÁnaj kaˆ di¦ PerraiboÚj: t£ca d' e„j >IawlkÕn †kanej,
Ομηρικός Ύμνος Εις Ερμήν 68
>Hšlioj mn œdune kat¦ cqonÕj çkeanÕn d aÙto‹s…n q' †ppoisi kaˆ ¤rmasin, aÙt¦r ¥r' <ErmÁj Pier…hj ¢f…kane qšwn
Ôrea skiÒenta, œnqa qeîn mak£rwn bÒej ¥mbrotoi aâlin œceskon boskÒmenai leimînaj ¢khras…ouj ™rateinoÚj. tîn tÒte
Mai£doj uƒÕj ™äskopoj >ArgeifÒnthj pent»kont' ¢gšlhj ¢pet£mneto boàj ™rimÚkouj. planod…aj d' ½laune di¦ yamaqèdea
cîron ‡cni' ¢postršyaj: dol…hj d' oÙ l»qeto tšcnhj ¢nt…a poi»saj Ðpl£j, t¦j prÒsqen Ôpisqen, t¦j d' Ôpiqen prÒsqen,
kat¦ d' œmpalin aÙtÕj œbaine. s£ndala d' aÙt…ka ∙iyˆn ™pˆ yam£qoij ¡l…Vsin ¥frast' ºd' ¢nÒhta dišpleke, qaumat¦ œrga,
summ…sgwn mur…kaj kaˆ mursinoeidšaj Ôzouj. tîn tÒte sund»saj neoqhlšan ¢gk£lJ érhn ¢blabšwj ØpÕ possˆn ™d»sato
s£ndala koàfa aÙto‹sin pet£loisi, t¦ kÚdimoj >ArgeifÒnthj œspase Pier…hqen Ðdoipor…hn ¢lee…nwn, oŒ£ t' ™peigÒmenoj
dolic¾n ÐdÒn, aÙtotrop»saj. tÕn d gšrwn ™nÒhse dšmwn ¢nqoàsan ¢lw¾n ƒšmenon ped…on d di' >OgchstÕn lecepo…hn: tÕn
prÒteroj prosšfh Ma…hj ™rikudšoj uƒÒj: ð gšron Ój te fut¦ sk£pteij ™pikampÚloj êmouj, Ã poluoin»seij eât' ¨n t£de
p£nta fšrVsi
Ομηρικός Ύμνος Εις Ερμήν 190
’W gšron >Ogchsto‹o batodrÒpe poi»entoj boàj ¢pÕ Pier…hj diz»menoj ™nq£d' ƒk£nw p£saj qhle…aj, p£saj ker£essin
˜likt£j, ™x ¢gšlhj: Ð d taàroj ™bÒsketo moànoj ¢p' ¥llwn ku£neoj, caropoˆ d kÚnej katÒpisqen ›ponto tšssarej ºäte
fîtej ÐmÒfronej: oƒ mn œleifqen o† te kÚnej Ó te taàroj, Ö d¾ perˆ qaàma tštuktai: taˆ d' œban ºel…oio nšon kataduomšnoio
™k malakoà leimînoj ¢pÕ glukero‹o nomo‹o. taàt£ moi e„p gerai palaigenj e‡ pou Ôpwpaj ¢nšra ta‹sd' ™pˆ bousˆ
diapr»ssonta kšleuqon.
Ευριπίδης, Βάκχαι 410
Pier…a moÚseioj ›dra, semn¦ klitÝj >OlÚmpou, ™ke‹s' ¥ge me, BrÒmie BrÒmie, prÒbakc' eÜie da‹mon. ™ke‹ C£ritej, ™ke‹ d
PÒqoj: ™ke‹ d b£kcaij qšmij Ñrgi£zein. Ð da…mwn Ð DiÕj pa‹j ca…rei mn qal…aisin
Αριστοτέλης, Περί Θαυμασίων Ακουσμάτων 833β.18
Lšgousi d kaˆ ™n Pier…v tÁj Makedon…aj ¥shmÒn ti crus…on katorwrugmšnon ØpÕ tîn ¢rca…wn basilšwn, casm£twn
tett£rwn Ôntwn, ™x ˜nÕj aÙtîn ¢nafànai crus…on tÕ mšgeqoj spiqamia‹on.
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Oracula Sibyllina, Oracula 14.216
o‰ perˆ PhneiÒn te baqÚscoinÒn te MolossÒn Tr…khn Dwdènhn te kaˆ Øy…dmhton >Iqèmhn aÙcšna PierikÒn te, mšgan perˆ ∙…on
>OlÚmpou, ”Ossan L£riss£n te kaˆ Øy…pulon Kaludîna.
Νόννος, Διονυσιακά 2.398
˜spšrion par¦ ceàma Pacuni£j: ™ggÚqi d' ¥rktou ¢mfˆ n£phn Qr»issan >Aqwi¦j œklage NÚmfh, Pierikù d tšnonti
Makhdonˆj ‡acen Ûlh:
Αρριανός, Αλεξάνδρου Αναβάσεως 1.11.1.1 και Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις (Φωκικά) 10.13.5.1
(βλ. πιο πάνω, Δίον).
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις (Βοιωτικά) 9.30.7.1
MakedÒnwn d oƒ cèran t¾n ØpÕ tÕ Ôroj t¾n Pier…an œcontej kaˆ pÒlin D‹on, fasˆn ØpÕ tîn gunaikîn genšsqai t¾n teleut¾n
™ntaàqa tù 'Orfe‹.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 3.623.23
Pier…an d oƒ mn ¢krèrei£n tina epon 'OlÚmpou, oƒ d cèran ¢pÕ nÚmfhj ÐmwnÚmou, À ¢pÕ P…eroj uƒoà 'EleuqÁroj, oƒ d
pÒlin. TÕ d «Pier…hn ™pib©sa» À ¢nastrof¾n œcei, †na Ï «™pˆ Pier…an b©sa», À ¢rcaϊkîj a„tiatikÍ suntštaktai. 'Hmaq…a d
¹ Makedon…a ¢pÕ 'Am£qou tinÒj. Fasˆ d oƒ palaioˆ ka…, Óti Makedën Ð toà DiÒj, ¢f' oá Makedon…a ¹ cèra, pa‹daj ‡scei
dÚo, ”Amaqon kaˆ P…era, ¢f' ïn 'Hmaq…a kaˆ Pier…a pÒleij ™n Makedon…v. (v. 227) `IppopÒlouj d kaˆ ™ntaàqa toÝj Qr´kaj
æj ƒppikoÝj kaˆ mac…mouj fhs…n, kaˆ ¹ tragJd…a d fil…ppouj lšgei aÙtoÚj, marturoàsa kaˆ tù {nifÒenta Ôrh}, Ðpo‹a kaˆ
t¦ kat¦ tÕn AŒmon, ™n tù cionèdh t¾n Qr®khn e„pe‹n. (v. 228) TÕ d «¢krot£taj koruf£j» di¦ saf»nei£n te ke‹tai, †na
dÁlon e‡h, poà muqikîj periep£tei tîn Ñršwn, kaˆ prÕj piqanÒthta d t£couj. oÛtw g¦r ¨n di¦ tÕ toà kairoà katepe‹gon
¹ “Hra tacÝ kino‹to, m¾ perˆ f£raggaj Ñršwn kaˆ lagÒnaj tr…bousa crÒnon, m»t' ¥llwj periodeÚousa. diÕ kaˆ ™p£gei, æj
oÙ cqÒna œmarpte pos…n, ½goun oÙc' ¼pteto gÁj, ¢ll' ¢pÕ korufÁj ecen aÙt¾n ˜tšra koruf». pršpei d tÕ toioàton Ûyoj
tÍ “Hrv di£ te tÕ crÁnai oÛtw semnÒteron aÙt¾n kine‹sqai, qe¦n oâsan kat¦ tÕn màqon, kaˆ Óti ¢¾r oâsa kat¦ ¢llhgor…an
Øpera…resqai tîn Ñršwn kaˆ oÙ k£tw diatr…bein ™qšlei kat¦ tÕn par' ¹m‹n limn£zonta.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 3.623.27
Fasˆ d oƒ palaioˆ ka…, Óti Makedën Ð toà DiÒj, ¢f' oá Makedon…a ¹ cèra, pa‹daj ‡scei dÚo, ”Amaqon kaˆ P…era, ¢f' ïn
'Hmaq…a kaˆ Pier…a pÒleij ™n Makedon…v. (v. 227) `
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Οδύσσεια 1.198.2
“Oti <Om»rou e„pÒntoj æj Pier…hn ™pib¦j Ð <ErmÁj, ™x a„qšroj œmpese pÒntJ, oÙk ¨n ¢peikÒtwj <Hs…odoj doko…h ™k Pier…aj
t¦j MoÚsaj ™pikalšsasqai di¦ tÕ kat' ¢llhgor…an ™p…hron toà lÒgou toà kat¦ t¦j MoÚsaj. ¥llwj d kaq' ƒstor…an, Ôroj
parènumon P…erÒj tinoj ¼rwoj ¹ Pier…a, MakedonikÒn. ƒerÕn Mousîn. perˆ oá kaˆ ™n to‹j e„j t¾n >Ili£da e‡rhtai. “Ora d
tÕ mn Pier…hn ™pib¦j, ™pˆ gÁj o„ke…wj ∙hqšn. TÕ d œmpesen, ™pˆ pÒntou kair…wj kaˆ aÙtÒ. Shme…wsai d tÕ ™pib¦j a„tiatikÍ
suntacqšn. ›teron ×n par¦ tÕ, ™pib¦j †ppou À ¤rmatoj. (Vers. 51.)
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 14.226γ.1
Pier…hn: oƒ mn mšroj 'OlÚmpou, oƒ d cèran ¢pÕ nÚmfhj À P…eroj toà 'EleuqÁroj.
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 14.226α.1
Ariston. Pier…hn d' ™pib©sa <kaˆ 'Hmaq…hn ™ratein»n>: Óti MakedonikÕj ”Olumpoj qeîn o„kht»rion: ¹ g¦r Pier…a toÚtou
¢krèreia, kaˆ 'Hmaq…a tÕ prÒteron ¹ Makedon…a ™kale‹to. par£keitai d kaˆ ¹ Qr®kh. kaˆ ™n 'Odusse…v ™pˆ toà `Ermoà
Pier…hn d' ™pib¦j ™x a„qšroj œmpese pÒntJ” (e 50). A
ex. Pier…hn d' ™pib©sa kaˆ 'Hmaq…hn: Makedën Ð DiÕj kaˆ a„qu…aj katšcwn cèran perˆ Qr®khn Makedon…an ¢f' ˜autoà
proshgÒreusen. ‡scei d pa‹daj dÚo, ”Amaqon kaˆ P…eron, ïn aƒ pÒleij ™n Makedon…v. b(BCE3)T
ex. Pier…hn: oƒ mn mšroj 'OlÚmpou, oƒ d cèran ¢pÕ nÚmfhj À P…eroj toà 'EleuqÁroj. 'Hmaq…a d prèhn ¹ Makedon…a. T
D Makedën Ð DiÕj–ƒerÕn Mousîn. A
ex. <Pier…hn d' ™pib©sa> ™f' ƒppopÒlwn <QrVkîn Ôrea nifÒenta>: ¥krwj katonom£zei toÝj tÒpouj, t¦j ÐmÒrouj cèraj
diexièn, b(BCE3)T æj kaˆ ™n 'Odusse…v ¹ d Fer¦j <™p>šballen ™peigomšnh DiÕj oÜrJ | ºd par' ”Hlida d‹an, Óqi kratšousin
'Epeio…. œnqen d' aâ n»soisin (o 297–9). T tÍ g¦r Ñnomas…v tîn tÒpwn sumparaqšousa ¹ di£noia tîn ™ntugcanÒntwn ™n
fantas…v kaˆ Ôyei tîn tÒpwn g…netai. ¤ma oân tÕ ¢rgÕn perišfugen, oÙk eÙqÝj ¢gagën aÙt¾n ™pˆ t¦ proke…mena cwr…a:
m£rturaj goàn ™pagÒmenoj toÝj ¢koÚontaj piqanwt£thn kaq…sthsi t¾n di»ghsin. b(BCE3)T
Did. (;) <seÚato:> ™n ¥llJ œssut' ™f' ƒppopÒlwn”. Aim
Did. <ƒppopÒlwn:> tinj ƒpponÒmwn”. Til
ex. <¢krot£taj koruf£j:> le…pei ¹ prÒj, prÕj t¦j koruf£j, À ™p…. Til
ex. <oÙd cqÒna m£rpte podo‹ϊn:> oŒon t¦ ‡cnh kÒnin tÁj gÁj oÙ sunel£mbanon.
Schοlia Vetera στην Ομήρου Οδύσσεια 5.50.1
Pier…hn Ôroj Makedon…aj Mousîn ƒerÒn. E.Q.V. ™p…hroj g¦r Ð lÒgoj. E.Q. Ônoma Ôrouj ™n tÍ Qr®kV. B. Pier…hj ™pib¦j ¢nagka‹on
tÕ œpoj, Óti Ôroj ”Olumpoj qeîn o„kht»rion kat¦ tÕn poiht»n. e„j d tÕ {™x a„qšroj} bracÝ diastaltšon. daimon…wj d ™pˆ mn toà
™d£fouj ™pibÁnai, ™pˆ d tÁj qal£sshj ™mpese‹n fhsi. H.P. ™x a„qšroj œmpese ¢qrÒwj, o„keioqelîj, æj oƒ n»contej. E.
Schοlia Vetera στη Θεογονία του Ησιόδου 53.1
t¦j ™n Pier…V: Pier…a Ôroj Makedon…aj, ™n ú ™genn»qhsan aƒ Moàsai, parate‹non ›wj tÁj Qr®khj.
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Schοlia Vetera στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 9.7, 9.19
(βλ. πιο πάνω, Πίμπλεια).
Etymologicon Magmum Lexicon (Ετυμολογικόν Μέγα Λεξικόν) 671.35
Pier…a, Ônoma tÒpou, œnqa aƒ Moàsai ™genn»qhsan. par£ tÕ p…hr gšgonen, ½ apÒ tou pieroà ¢delfoà tÁj Meqènhj, ½ apÒ
pier…aj nÚmfhj. tÕ d p…hr, par£ tÕ p‹on, Ô shma…nei tÕ liparÒn. ”Esti d Ônoma kÚrion. kaˆ p…eira, ¹ lipar£, par£ tÕ
p‹on, 'ili£doj e
Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 522.11
Pier…a,< pÒlij ™n ÐmwnÚmJ cwr…J. Ð pol…thj Pierièthj kaˆ Pier…thj kaˆ PierieÚj.
Ησύχιος, Λεξικόν πι.2256-2259
pier£, lipar£. eÙda…mona, ploÚsia kaˆ pie…rV
Pier…a, Ôroj [À lipar£]
Pier…dej, aƒ Moàsai ™n Makedon…v
Pišri.., ¹ ¢krèreia toà ™n Makedon…v Ôrouj
Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2453, όμικρον.654 και πι.1564
Kr…twn, Pierièthj (pÒlij d Makedon…aj ™stˆn ¹ Pier…a)
'OrfeÚj, Leib»qrwn tîn ™n Qr®kV (pÒlij d' ™stˆn ØpÕ tÍ Pier…v), uƒÕj O„£grou kaˆ KalliÒphj.
Pier…a: Ôroj Makedon…aj. kaˆ Pier…dej, aƒ Moàsai aƒ ™n Makedon…v. ™n 'Epigr£mmasi: oÙ g¦r Pier…dessi tÒson mšlw, Ósson
œrwti: Ôrgia tossat…wn ¢mfišpousa pÒqJ.

Κάτω/Παρά θάλασσαν Μακεδονία - Μακεδονίς Γη
Θουκυδίδης, Ιστορίαι 2.99.2.1
tîn g¦r MakedÒnwn e„sˆ kaˆ Lugkhstaˆ kaˆ >Elimiîtai kaˆ ¥lla œqnh ™p£nwqen, § xÚmmaca mšn ™sti toÚtoij kaˆ Øp»koa,
basile…aj d' œcei kaq' aØt£. t¾n d par¦ q£lassan nàn Makedon…an >Alšxandroj Ð Perd…kkou pat¾r kaˆ oƒ prÒgonoi aÙtoà,
Thmen…dai tÕ ¢rca‹on Ôntej ™x ”Argouj, prîtoi ™kt»santo kaˆ ™bas…leusan ¢nast»santej m£cV ™k mn Pier…aj P…eraj, o‰
Ûsteron ØpÕ tÕ P£ggaion pšran StrumÒnoj õkhsan F£grhta kaˆ ¥lla cwr…a (kaˆ œti kaˆ nàn PierikÕj kÒlpoj kale‹tai
¹ ØpÕ tù Pagga…J prÕj q£lassan gÁ), ™k d tÁj Bott…aj kaloumšnhj Bottia…ouj, o‰ nàn Ómoroi Calkidšwn o„koàsin: tÁj
d Paion…aj par¦ tÕn >AxiÕn potamÕn sten»n tina kaq»kousan ¥nwqen mšcri Pšllhj kaˆ qal£sshj ™kt»santo, kaˆ pšran
>Axioà mšcri StrumÒnoj t¾n Mugdon…an kaloumšnhn >Hdînaj ™xel£santej nšmontai. ¢nšsthsan d kaˆ ™k tÁj nàn >Eord…aj
kaloumšnhj >EordoÚj, ïn oƒ mn polloˆ ™fq£rhsan, bracÝ dš ti aÙtîn perˆ FÚskan katókhtai, kaˆ ™x >Almwp…aj ”Almwpaj.
™kr£thsan d kaˆ tîn ¥llwn ™qnîn oƒ MakedÒnej oátoi, § kaˆ nàn œti œcousi, tÒn te >Anqemoànta kaˆ Grhstwn…an kaˆ
Bisalt…an kaˆ MakedÒnwn aÙtîn poll»n. tÕ d xÚmpan Makedon…a kale‹tai, kaˆ Perd…kkaj >Alex£ndrou basileÝj aÙtîn
Ãn Óte Sit£lkhj ™pÇei.
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 7.127.1
`Wj d ™j t¾n Qšrmhn ¢p…keto Ð Xšrxhj, †druse aÙtoà t¾n strati»n. 'Epšsce d Ð stratÕj aÙtoà stratopedeuÒmenoj t¾n par¦
q£lassan cèrhn tos»nde, ¢rx£menoj ¢pÕ Qšrmhj pÒlioj kaˆ tÁj Mugdon…hj mšcri Lud…eè te potamoà kaˆ `Ali£kmonoj,
o‰ oÙr…zousi gÁn t¾n Bottiai…da te kaˆ Makedon…da, ™j tçutÕ ∙šeqron tÕ Ûdwr summ…sgontej. 'EstratopedeÚonto mn d¾ ™n
toÚtoisi to‹si cwr…oisi oƒ b£rbaroi, tîn d katalecqšntwn toÚtwn potamîn ™k Krhstwna…wn ∙šwn Ce…dwroj moànoj oÙk
¢ntšcrhse tÍ stratiÍ pinÒmenoj ¢ll' ™pšlipe.
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 7.173.6
kaˆ ¢p…keto ™j t¦ Tšmpea ™j t¾n ™sbol¾n ¼ per ¢pÕ Makedon…hj tÁj k£tw ™j Qessal…hn fšrei par¦ potamÕn PhneiÒn,
metaxÝ d 'OlÚmpou te Ôreoj [™Ònta] kaˆ tÁj ”Osshj.
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 5.22.1
“Ellhnaj d enai toÚtouj toÝj ¢pÕ Perd…kkew gegonÒtaj, kat£ per aÙtoˆ lšgousi, aÙtÒj te oÛtw tugc£nw ™pist£menoj kaˆ
d¾ kaˆ ™n to‹si Ôpisqe lÒgoisi ¢podšxw æj e„sˆ “Ellhnej, prÕj d kaˆ oƒ tÕn ™n 'Olump…V dišpontej ¢gîna `Ellhnod…kai oÛtw
œgnwsan enai. 'Alex£ndrou g¦r ¢eqleÚein ˜lomšnou kaˆ katab£ntoj ™p' aÙtÕ toàto oƒ ¢ntiqeusÒmenoi `Ell»nwn ™xe‹rgÒn
min, f£menoi oÙ barb£rwn ¢gwnistšwn enai tÕn ¢gîna ¢ll¦ `Ell»nwn. 'Alšxandroj d ™peid¾ ¢pšdexe æj e‡h 'Arge‹oj,
™kr…qh te enai “Ellhn kaˆ ¢gwnizÒmenoj st£dion sunexšpipte tù prètJ.
Στράβων, Γεωγραφικά 7α.1.11.1
“Oti 'Hmaq…a ™kale‹to prÒteron ¹ nàn Makedon…a. œlabe d toÜnoma toàto ¢p' ¢rca…ou tinÕj tîn ¹gemÒnwn MakedÒnoj. Ãn
d kaˆ pÒlij 'Hmaq…a prÕj qal£ssV. kate‹con d t¾n cèran taÚthn 'Hpeirwtîn tinej kaˆ 'Illuriîn, tÕ d ple‹ston Bottia‹oi
kaˆ Qr´kej: oƒ mn ™k Kr»thj, éj fasi, tÕ gšnoj Ôntej, ¹gemÒna œcontej BÒttwna, Qrvkîn d P…erej mn ™nšmonto t¾n
Pier…an kaˆ t¦ perˆ tÕn ”Olumpon, Pa…onej d [t¦] perˆ tÕn 'AxiÕn potamÕn kaˆ t¾n kaloumšnhn di¦ toàto 'Amfax‹tin,
'Hdwnoˆ d kaˆ Bis£ltai t¾n loip¾n mšcri StrumÒnoj: ïn oƒ mn aÙtÕ toàto proshgoreÚonto Bis£ltai, 'Hdwnîn d' oƒ mn
MugdÒnej oƒ d ”Hdwnej oƒ d S…qwnej. toÚtwn d p£ntwn oƒ 'Arge£dai kaloÚmenoi katšsthsan kÚrioi kaˆ Calkide‹j oƒ
™n EÙbo…v. ™pÁlqon d kaˆ Calkide‹j oƒ ™n EÙbo…v ™pˆ t¾n tîn Siqènwn kaˆ sunókisan pÒleij ™n aÙtÍ perˆ tri£konta, ™x
ïn Ûsteron ™kballÒmenoi sunÁlqon e„j m…an oƒ ple…ouj aÙtîn, e„j t¾n ”Olunqon: çnom£zonto oƒ ™pˆ Qr®khj Calkide‹j. E.
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Στράβων, Γεωγραφικά 7α.1.12.1
“Oti PhneiÕj mn Ðr…zei t¾n k£tw kaˆ prÕj qal£ttV Makedon…an ¢pÕ Qettal…aj kaˆ Magnhs…aj, `Ali£kmwn d t¾n ¥nw, kaˆ
œti toÝj 'Hpeirètaj kaˆ toÝj Pa…onaj kaˆ aÙtÕj kaˆ Ð 'Er…gwn kaˆ Ð 'AxiÕj kaˆ ›teroi. E.
Scholia Vetera στον Θουκυδίδη 2.99.1.1
t¾n k£tw Makedon…an: tÁj Makedon…aj tÕ mšn ™sti mesÒgeion, tÕ d par£lion, ¿n kale‹ <t¾n> k£tw Makedon…an.
prîtoi ™kt»santo: toàto kaˆ `HrÒdotoj ™n tÍ q (VIII 137)... oƒ MakedÒnej oátoi: oƒ k£tw MakedÒnej. kaˆ MakedÒnwn aÙtîn:
tîn ¥nw.

Άργη «πεδινά» - Άργος Πελασγικόν
Στράβων, Γεωγραφικά 8.6.9.1
T¾n d ¢krÒpolin tîn 'Arge…wn o„k…sai lšgetai DanaÒj, Öj tosoàton toÝj prÕ aÙtoà dunasteÚontaj ™n to‹j tÒpoij
Øperbalšsqai doke‹ éste kat' EÙrip…dhn Pelasgiètaj çnomasmšnouj tÕ prˆn DanaoÝj kale‹sqai nÒmon œqhk¢n `Ell£da.
œsti d kaˆ t£foj aÙtoà kat¦ mšshn t¾n tîn 'Arge…wn ¢gor£n: kale‹tai d pl…nqoj. omai d' Óti kaˆ Pelasgiètaj kaˆ
DanaoÚj, ésper kaˆ 'Arge…ouj, ¹ dÒxa tÁj pÒlewj taÚthj ¢p' aÙtÁj kaˆ toÝj ¥llouj “Ellhnaj kale‹sqai pareskeÚasen:
oÛtw d kaˆ 'Ias…daj kaˆ ”Iason ”Argoj. kaˆ 'Ap…an kaˆ 'ApidÒnaj oƒ neètero… fasin: “Omhroj d' 'ApidÒnaj mn oÙ lšgei, ¢p…an
d t¾n pÒrrw m©llon. Óti d' ”Argoj t¾n PelopÒnnhson lšgei, proslabe‹n œsti kaˆ t£de {'Arge…h d' `Elšnh} kaˆ {œsti pÒlij
'EfÚrh mucù ”Argeoj} kaˆ {mšson ”Argoj} kaˆ pollÍsin n»soisi kaˆ {”Argeϊ pantˆ ¢n£ssein.} ¥rgoj d kaˆ tÕ ped…on
lšgetai par¦ to‹j newtšroij, par' `Om»rJ d' oÙd' ¤pax: m£lista d' o‡ontai MakedonikÕn kaˆ QettalikÕn enai.
Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 112.18
”Argoj, diashmot£th pÒlij Peloponn»sou, ¼ tij ForwnikÕn ¥stu ™kšklhto, kaˆ A„gi£leia, kaˆ ƒppÒboton di¦ tÕ Poseidîni
nom¾n †ppwn ¢podeicqÁnai, eta ”Iason ¢pÕ 'I£sou toà kat' ™n…ouj patrÕj 'Ioàj, kaˆ d…yion di¦ t¾n d…yan tîn Ød£twn.
deutšra ”Argoj tÕ 'AmfilocikÒn. tr…th Qessal…aj [¹ nàn L£rissa]: tet£rth Kilik…aj ¹ nàn 'ArgeiÒpolij. pšmpth ™n NisÚrJ
mi´ tîn Kukl£dwn. ›kth kat¦ TroizÁna. ˜bdÒmh kat¦ Makedon…an. ÑgdÒh ”Argoj 'Oršstion ¹ ™n Skuq…v. ™n£th Kar…aj.
dek£th tÕ 'ArgolikÒn. ˜ndek£th ¹ Fai£kwn `Upšreia. ”Argoj d scedÕn p©n ped…on kat¦ q£lassan. tÕ ™qnikÕn pasîn
'Arge‹oj, oÙ par¦ tÕ ”Argoj oÙdšteron (Ãn g¦r di¦ toà i), ¢ll¦ par¦ tÕn ”Argon tÕn kt…sthn: lšgetai g¦r kaˆ 'ArgÒlaj.
'Aristof£nhj “Hrwsin
oÙk ºgÒreuon; oátÒj ™st' oÙk 'ArgÒlaj.
m¦ D…' oÙdš g' “Ellhn, Óson œmoige fa…netai.
kaˆ EÙrip…dhj ™n Pleisqšnei {™gë d SardianÒj, oÙkšt' 'ArgÒlaj}. kaˆ 'Argol…j ¹ cèra kaˆ ¹ gun». kaˆ 'ArgolikÒj kaˆ
'Argolik». kaˆ 'Arge…wnej lšgontai æj Kadme…wnej, kaˆ 'Argeiènh, æj 'Ant…macoj, kaˆ 'Argeièthj par¦ tÕ 'Arge‹oj, kaˆ
'Argeiîtij tÕ qhlukÒn, kaˆ ¢rgol…zw ∙Áma, oá t¾n metoc¾n ”Eforoj ™nnea kai dek£tV. lšgontai kaˆ patrwnumikîj, æj
polloˆ kaˆ `HrÒdwroj, ™n mn tù nàn crÒnJ `Hrakle‹dai, prÕ d' `Hraklšouj Perse‹dai, prÕ Persšwj d Lugke‹dai kaˆ
Danadai, prÕ d Danaoà 'Argei£dai kaˆ Forwne‹dai, §j “Abrwn poihta‹j ¢nat…qhsin.
Στράβων, Γεωγραφικά 5.2.4.1
ToÝj d PelasgoÚj, Óti mn ¢rca‹Òn ti fàlon kat¦ t¾n `Ell£da p©san ™pipol£san kaˆ m£lista par¦ to‹j A„oleàsi
to‹j kat¦ Qettal…an, Ðmologoàsin ¤pantej scedÒn ti. nom…zein dš fhsin ”Eforoj tÕ ¢nškaqen 'Ark£daj Ôntaj ˜lšsqai
stratiwtikÕn b…on, e„j d t¾n aÙt¾n ¢gwg¾n protršpontaj polloÝj ¤pasi toà ÑnÒmatoj metadoànai kaˆ poll¾n ™pif£neian
kt»sasqai kaˆ par¦ to‹j “Ellhsi kaˆ par¦ to‹j ¥lloij, par' Ósouj pot ¢figmšnoi tetuc»kasi. kaˆ g¦r tÁj Kr»thj œpoikoi
gegÒnasin, éj fhsin “Omhroj: lšgei goàn 'OdusseÝj prÕj PhnelÒphn ¥llh d' ¥llwn glîssa memigmšnh: {™n mn 'Acaio…, ™n
d' 'EteÒkrhtej megal»torej, ™n d KÚdwnej, Dwrišej te tric£ikej, d‹o… te Pelasgo….} kaˆ tÕ PelasgikÕn ”Argoj ¹ Qettal…a
lšgetai, tÕ metaxÝ tîn ™kbolîn toà Phneioà kaˆ tîn Qermopulîn ›wj tÁj ÑreinÁj tÁj kat¦ P…ndon, di¦ tÕ ™p£rxai tîn
tÒpwn toÚtwn toÝj PelasgoÚj. tÒn te D…a tÕn Dwdwna‹on aÙtÕj Ð poiht¾j Ñnom£zei PelasgikÒn {Zeà ¥na, Dwdwna‹e,
Pelasgikš.} polloˆ d kaˆ t¦ 'Hpeirwtik¦ œqnh Pelasgik¦ e„r»kasin, æj kaˆ mšcri deàro ™parx£ntwn: PelasgoÚj te
polloÝj kaˆ tîn ¹rèwn Ônoma kalšsantej, oƒ Ûsteron ¢p' ™ke…nwn poll¦ tîn ™qnîn ™pènuma pepoi»kasi: kaˆ g¦r t¾n
Lšsbon Pelasg…an e„r»kasi, kaˆ to‹j ™n tÍ TrJ£di K…lixin “Omhroj e‡rhke toÝj ÐmÒrouj PelasgoÚj {`IppÒqooj d' ¥ge fàla
Pelasgîn ™gcesimèrwn, tîn o‰ L£risan ™ribèlaka naiet£askon.}
Στράβων, Γεωγραφικά 8.6.5.1
Kaˆ prîton posacîj lšgetai par¦ tù poihtÍ tÕ ”Argoj kaˆ kaq' aØtÕ kaˆ met¦ toà ™piqštou, 'AcaiikÕn ”Argoj kaloàntoj
À ”Iason À †ppion À PelasgikÕn À ƒppÒboton. kaˆ g¦r ¹ pÒlij ”Argoj lšgetai ”Argoj te Sp£rth te. oƒ d' ”Argoj t' econ T…
runq£ te. kaˆ ¹ PelopÒnnhsoj ¹metšrJ ™nˆ o‡kJ ™n ”Argeϊ. oÙ g¦r ¹ pÒlij ge Ãn okoj aÙtoà. kaˆ Ólh ¹ `Ell£j: 'Arge…ouj
goàn kale‹ p£ntaj kaq£per kaˆ DanaoÝj kaˆ 'AcaioÚj. t¾n d' oân Ðmwnum…an to‹j ™piqštoij diastšlletai, t¾n mn Qettal…
an PelasgikÕn ”Argoj kalîn {nàn aâ toÝj Óssoi tÕ PelasgikÕn ”Argoj œnaion.} t¾n d PelopÒnnhson ['AcaiikÕn] {e„ dš
ken ”Argoj ƒko…meq' 'AcaiikÕn} À {oÙk ”Argeoj Ãen 'Acaiikoà.} shma…nwn ™ntaàqa, Óti kaˆ 'Acaioˆ „d…wj
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.497.11
PelasgikÕn d ”Argoj tÕ QettalikÕn lšgei ¢pÕ Pelasgîn, o‰ polupl£nhtoi Ôntej, æj pollacoà dhloàtai, õkhsan kaˆ
™ke‹. Óti d ”Argoj oÙc' ἓn ¢ll¦ poll£, ™n to‹j toà Perihghtoà ded»lwtai, aÙtÒ te toàto kaˆ ¥lla cr»sima.
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Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 6.152β.3
”Argoj d ƒppÒboton t¾n PelopÒnnhson kale‹, t¾n d Qettal…an ”Argoj PelasgikÒn.
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 2.681α.1
Ariston. nàn aâ toÝj Óssoi <tÕ PelasgikÕn ”Argoj œnaion>: Óti ZhnÒdotoj metšgrafen oÛtwj o‰ d' ”Argoj t' econ tÕ
PelasgikÒn, oâqar ¢roÚrhj, toà `Om»rou filotšcnwj ésper prooimiazomšnou di¦ tÕ metaba…nein ¢pÕ tîn n»swn kaˆ tÁj
Peloponn»sou ™pˆ t¦ kat¦ Qessal…an, oÙk Ônta sunafÁ to‹j proeirhmšnoij. A
ex. <nàn aâ toÝj Óssoi tÕ PelasgikÕn ”Argoj œnaion:> ™pistršfei ºqikîj tÕn Kat£logon ™pˆ 'Acillša, deutšran ¢rc¾n
KatalÒgou poioÚmenoj. œsti d ¹ Qessal…a ped…on mšga kaˆ ko‹lon, p£ntoqen Ôresi kaluptÒmenon. toÚtou prîtoj Ãrce
QessalÒj, ¢f' oá kaˆ çnom£sqh: b(BCE3E4) oá œkgonoj A†mwn, ™x oá kaˆ A†monej: oá PelasgÒj, Fq‹oj, 'AcaiÒj. ¥rcei d
PelasgÕj taÚthj tÁj cèraj: ”Argoj d ¢pÕ 'Arge…aj tÁj aÙtoà mhtrÒj, met¦ d q£naton aÙtoà oƒ ¢delfoˆ ¥rxantej Fq…an
kaˆ 'Acaan çnÒmasan. õkei d aÙtÒqi kaˆ Deukal…wn Ð toÚtwn kat£ tinaj œkgonoj: oá “Ellhn, Öj “Ellhnaj aÙtoÝj
çnÒmasen. b(BE3E4)

Πρωτοδωριείς & Ηρακλείδες
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 1.56.6
<Istoršwn d eÛriske Lakedaimon…ouj te kaˆ >Aqhna…ouj prošcontaj, toÝj mn toà Dwrikoà gšneoj, toÝj d toà >Iwnikoà.
Taàta g¦r Ãn t¦ prokekrimšna, ™Ònta tÕ ¢rca‹on tÕ mn PelasgikÒn, tÕ d <EllhnikÕn œqnoj. Kaˆ tÕ mn oÙdamÍ kw
™xecèrhse, tÕ d polupl£nhton k£rta. >Epˆ mn g¦r Deukal…wnoj basilšoj o‡kee gÁn t¾n fqiîtin, ™pˆ d Dèrou toà
“Ellhnoj t¾n ØpÕ t¾n ”Ossan te kaˆ tÕn Olumpon cèrhn, kaleomšnhn d <Istiaiîtin: ™k d tÁj <Istiaiètidoj æj ™xanšsth
ØpÕ Kadme…wn, o‡kee ™n P…ndJ, MakednÕn kaleÒmenon: ™nqeàten d aâtij ™j t¾n Druop…da metšbh, kaˆ ™k tÁj Druop…doj
oÛtwj ™j PelopÒnnhson ™lqÕn DwrikÕn ™kl»qh.
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 8.43.4
Sikuènioi d penteka…deka pare…conto nšaj, >EpidaÚrioi d dška, Troiz»nioi d pšnte, <Ermionšej d tre‹j, ™Òntej oátoi
pl¾n <Ermionšwn DwrikÒn te kaˆ MakednÕn œqnoj, ™x >Erineoà te kaˆ P…ndou kaˆ tÁj Druop…doj Ûstata Ðrmhqšntej. Oƒ d
<Ermionšej e„sˆ DrÚopej, ØpÕ <Hraklšoj te kaˆ Mhlišwn ™k tÁj nàn Dwr…doj kaleomšnhj cèrhj ™xanast£ntej. Oátoi mšn
nun Peloponnhs…wn ™strateÚonto
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 6.53.1
Taàta mn LakedaimÒnioi lšgousi moànoi `Ell»nwn, t£de d kat¦ t¦ legÒmena Øp' `Ell»nwn ™gë gr£fw, toÚtouj g¦r d¾
toÝj Dwrišwn basilšaj mšcri mn d¾ Persšoj toà Dan£hj, toà qeoà ¢peÒntoj, katalegomšnouj Ñrqîj Øp' `Ell»nwn kaˆ
¢podeiknumšnouj æj e„sˆ “Ellhnej: ½dh g¦r thnikaàta ™j “Ellhnaj oátoi ™tšleon. ”Elexa d mšcri Persšoj toàde e†neka, ¢ll'
oÙk ¢nškaqen œti œlabon, Óti oÙk œpesti ™pwnum…h Persšϊ oÙdem…a patrÕj qnhtoà, ésper `Hraklšϊ 'AmfitrÚwn: ½dh ðn Ñrqù
lÒgJ crewmšnJ mšcri Persšoj Ñrqîj e‡rhta… moi. 'ApÕ d Dan£hj tÁj 'Akris…ou katalšgonti toÝj ¥nw a„eˆ patšraj aÙtîn
faino…ato ¨n ™Òntej oƒ tîn Dwrišwn ¹gemÒnej A„gÚptioi „qagenšej. Taàta mšn nun kat¦ t¦ “Ellhnej lšgousi gegenehlÒghtai.
`Wj d Ð par¦ Persšwn lÒgoj lšgetai, aÙtÕj Ð PerseÚj, ™ën 'AssÚrioj, ™gšneto “Ellhn, ¢ll' oÙk oƒ Persšoj prÒgonoi: toÝj d
'Akris…ou ge patšraj Ðmologšontaj kat' o„khiÒthta Persšϊ oÙdšn, toÚtouj d enai, kat£ per “Ellhnej lšgousi, A„gupt…ouj.
Kaˆ taàta mšn nun perˆ toÚtwn e„r»sqw: Ó ti dš, ™Òntej A„gÚptioi, kaˆ Ó ti ¢podex£menoi œlabon t¦j Dwrišwn basilh…aj,
¥lloisi g¦r perˆ aÙtîn e‡rhtai, ™£somen aÙt£: t¦ d ¥lloi oÙ katel£bonto, toÚtwn mn»mhn poi»somai.
Θουκυδίδης, Ιστορίαι 1.12.1.1
™peˆ kaˆ met¦ t¦ Trwik¦ ¹ `Ell¦j œti metan…statÒ te kaˆ katJk…zeto, éste m¾ ¹suc£sasan aÙxhqÁnai. ¼ te g¦r ¢nacèrhsij
tîn `Ell»nwn ™x 'Il…ou cron…a genomšnh poll¦ ™neÒcmwse, kaˆ st£seij ™n ta‹j pÒlesin æj ™pˆ polÝ ™g…gnonto, ¢f' ïn
™kp…ptontej t¦j pÒleij œktizon. Boiwto… te g¦r oƒ nàn ˜xhkostù œtei met¦ 'Il…ou ¤lwsin ™x ”Arnhj ¢nast£ntej ØpÕ Qessalîn
t¾n nàn mn Boiwt…an, prÒteron d Kadmh…da gÁn kaloumšnhn õkisan (Ãn d aÙtîn kaˆ ¢podasmÕj prÒteron ™n tÍ gÍ taÚtV,
¢f' ïn kaˆ ™j ”Ilion ™str£teusan), DwriÁj te Ñgdohkostù œtei xÝn `Hrakle…daij PelopÒnnhson œscon. mÒlij te ™n pollù
crÒnJ ¹suc£sasa ¹ `Ell¦j beba…wj kaˆ oÙkšti ¢nistamšnh ¢poik…aj ™xšpemye, kaˆ ”Iwnaj mn 'Aqhna‹oi kaˆ nhsiwtîn toÝj
polloÝj õkisan, 'Ital…aj d kaˆ Sikel…aj tÕ ple‹ston Peloponn»sioi tÁj te ¥llhj `Ell£doj œstin § cwr…a. p£nta d taàta
Ûsteron tîn Trwikîn ™kt…sqh.
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib. 1-20) 5.80.2.1
tr…ton d gšnoj fasˆ tîn Dwrišwn parabale‹n e„j t¾n nÁson ¹goumšnou Tekt£mou toà Dèrou: toÚtou d toà laoà mšroj
tÕ mn plšon ¢qroisqÁnai lšgousin ™k tîn perˆ tÕn ”Olumpon tÒpwn, tÕ dš ti mšroj ™k tîn kat¦ t¾n Lakwnik¾n >Acaiîn
di¦ tÕ t¾n ¢form¾n tÕn Dîron ™k tîn perˆ Malšan tÒpwn poiÁsai. tštarton d gšnoj summigÁna… fasin e„j t¾n Kr»thn
mig£dwn barb£rwn tîn di¦ tÕn crÒnon ™xomoiwqšntwn tÍ dialšktJ to‹j ™gcwr…oij “Ellhsi. met¦ d taàta toÝj perˆ M…nw
kaˆ <Rad£manqun „scÚsantaj ØpÕ m…an ¢gage‹n suntšleian t¦ œqnh t¦ kat¦ t¾n nÁson. tÕ d teleuta‹on met¦ t¾n k£qodon
tîn <Hrakleidîn >Arge‹oi kaˆ LakedaimÒnioi pšmpontej ¢poik…aj ¥llaj tš tinaj n»souj œktisan kaˆ taÚthj tÁj n»sou
katakths£menoi pÒleij tin¦j õkhsan ™n aÙta‹j: perˆ ïn t¦ kat¦ mšroj ™n to‹j „d…oij crÒnoij ¢nagr£yomen. ™peˆ d tîn t¦
Krhtik¦ gegrafÒtwn oƒ ple‹stoi diafwnoàsi prÕj ¢ll»louj, oÙ cr¾ qaum£zein ™¦n m¾ p©sin ÐmologoÚmena lšgwmen: to‹j
g¦r t¦ piqanètera lšgousi kaˆ m£lista pisteuomšnoij ™phkolouq»samen, § mn >Epimen…dV tù qeolÒgJ prosscÒntej, § d
Dwsi£dV kaˆ Swsikr£tei kaˆ Laosqen…dv.
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Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib. 1-20) 4.37.3.1
met¦ d t¾n DruÒpwn ¢n£stasin, polšmou sunestîtoj to‹j Dwrieàsi to‹j t¾n `Estiaiîtin kaloumšnhn o„koàsin, ïn
™bas…leuen A„g…mioj, kaˆ to‹j Lap…qaij to‹j perˆ tÕn ”Olumpon ƒdrumšnoij, ïn ™dun£steue KÒrwnoj Ð Kainšwj, ØperecÒntwn
d tîn Lapiqîn polÝ ta‹j dun£mesin, oƒ Dwrie‹j katšfugon ™pˆ tÕn `Hraklša, kaˆ sÚmmacon aÙtÕn ™k£lesan ™pˆ tr…tJ
mšrei tÁj Dwr…doj cèraj kaˆ tÁj basile…aj: pe…santej d koinÍ t¾n ™pˆ toÝj Lap…qaj strate…an ™poi»santo. Ð d' `HraklÁj
œcwn ¢eˆ toÝj meq' ˜autoà strateÚsantaj 'Ark£daj, kaˆ met¦ toÚtwn ceirws£menoj toÝj Lap…qaj, aÙtÒn te tÕn basilša
KÒrwnon ¢ne‹le kaˆ tîn ¥llwn toÝj ple…stouj katakÒyaj ºn£gkasen ™kcwrÁsai tÁj ¢mfisbhths…mou cèraj. toÚtwn d
pracqšntwn, A„gim…J mn tÕ ™pib£llon tÁj cèraj tr…ton mšroj paršqeto kaˆ parekeleÚsato ful£ttein to‹j ¢p' aÙtoà:
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib. 1-20) 4.58.6.3
toÝj d' ¥llouj `Hrakle…daj fasˆn ™lqÒntaj par' A„g…mion tÕn Dèrou t¾n patróan tÁj cèraj parakataq»khn ¢pait»santaj
met¦ Dwrišwn katoikÁsai.
Ψευδο-Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη 2.154.1
aâqij d ™ke‹qen Ðrmhqeˆj A„gim…J basile‹ Dwrišwn sunem£chse: Lap…qai g¦r perˆ gÁj Órwn ™polšmoun aÙtù Korènou
strathgoàntoj, Ð d poliorkoÚmenoj ™pekalšsato tÕn `Hraklša bohqÕn ™pˆ mšrei tÁj gÁj. bohq»saj d `HraklÁj ¢pškteine
KÒrwnon met¦ kaˆ ¥llwn, kaˆ t¾n gÁn ¤pasan paršdwken ™leuqšran aÙtù. ¢pškteine d kaˆ LaogÒran met¦ tîn tšknwn,
basilša DruÒpwn, ™n 'ApÒllwnoj temšnei dainÚmenon, Øbrist¾n Ônta kaˆ Lapiqîn sÚmmacon.
Πορφύριος, Χρονικά 1.1
Syncell. p. 261, D: `O perˆ tÁj basile…aj MakedÒnwn lÒgoj di¦ t¾n ¢ret¾n 'Alex£ndrou kaˆ Fil…ppou toà patrÕj aÙtoà to‹j
filomaqšsi perˆ taàta spoud£zousin ¢nagka‹oj pšfuke. Proke…sqw goàn kefalaiwdîj ØpÕ m…an sÚnoyin ¢rcÒmenoj ¢pÕ
Kar£nou toà prètou basilšwj MakedÒnwn ›wj 'Alex£ndrou. TÕ mn oân prîton gšnoj to‹j basileàsi tîn MakedÒnwn
e„j `Hraklša ¢nafšretai. Met¦ g¦r t¾n ¤lwsin Tro…aj œtesin p `Hrakle‹dai katšscon t¾n PelopÒnnhson, ™x ïn aƒ tîn
Korinq…wn kaˆ Lakedaimon…wn basile‹ai prîtai sunšsthsan. CrÒnoij d Ûsteron perˆ t¦ tšlh toÚtwn ¹ tîn MakedÒnwn
½rxato basile…a oÛtwj.
K£ranoj Ð 'Arge‹oj ¢delfÕj ín Fe…dwnoj, ˜nÕj tîn ¢f' `Hraklšouj katagÒntwn tÕ gšnoj kaˆ tÁj 'Arge…aj basileÚontoj,
spoud£zwn ˜autù cèran katakt»sasqai dÚnamin ½qroise par¦ toà ¢delfoà kaˆ ™k tÁj Ólhj Peloponn»sou, meq' ïn to‹j
Øpr Makedon…an tÒpoij ™pistrateÚsaj, summac»saj ¤ma ka… tini tîn 'Orestîn legomšnwn dun£stV perˆ t¾n cèran kat¦
tîn plhsiocèrwn barb£rwn, t¾n ¹m…seian œlabe cèran kaˆ pÒlin ½geire kat¦ crhsmÕn kaˆ basile…an ™n aÙtÍ sunest»sato,
¿n oƒ kat¦ gšnoj ™x aÙtoà kaˆ met' aÙtÕn diedšconto. Oátoj Ð K£ranoj ¢pÕ mn `Hraklšouj ia Ãn, ¢pÕ d Thmšnou toà met¦
tîn ¥llwn `Hrakleidîn katelqÒntoj e„j PelopÒnnhson ›bdomoj. Genealogoàsi d' aÙtÕn oÛtwj, éj fhsin Ð DiÒdwroj, [kaˆ
add. Scalig. perperam] oƒ polloˆ tîn suggrafšwn, ïn eŒj kaˆ QeÒpompoj: ... Mšcri toà nàn, tÁj ¢rcÁj 'Alex£ndrou, g…netai
crÒnoj ¢pÕ mn prèthj Ñlumpi£doj kaˆ aÙtÁj ¢rcomšnhj, kaq' ¿n `RwmÚloj `Rèmhn kt…zei, œth uk [ulg m.], ¢pÕ d Tro…aj
¡lèsewj œth w [wkh m.].
Σουίδα, Λεξικόν κάππα.356
K£ranoj, eŒj tîn `Hrakleidîn, stratolog»saj ™k tÁj `Ell£doj, Ãlqen e„j Makedon…an ¥doxon oâsan tÒte kaˆ ™bas…leuse
kaˆ diadocÍ kšcrhtai mšcri Fil…ppou.
Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 253.23 (Δώριον)
HrÒdotoj d ™n tÍ a/ perˆ toà Dwrikoà gšnouj fhsˆ polupl£nhton aÙtÕ kalîn kaˆ deiknÝj oÛtwj "tÕ d polupl£nhton
k£rta: ™pˆ mn g¦r Deukal…wnoj basilšoj õkee t¾n Fqiîtin, ™pˆ d Dèrou toà Ellhnoj t¾n ØpÕ t¾n ”Ossan te kaˆ tÕn
”Olumpon cèrhn kaleomšnhn >Istiaiîtin, ™k d >Istiaiètidoj æj ™xanšsth ØpÕ Kadme…wn, õkeen ™n P…ndJ MakednÕn
kaleÒmenon, ™nteàqen d aâtij e„j t¾n Druop…da metšbh, kaˆ ™k tÁj Druop…doj oÛtwj ™j PelopÒnnhson ™lqÕn DwrikÕn
™kl»qh". kaˆ oƒ KrÁtej Dwrie‹j ™kaloànto "Dwrišej te tric£ϊkej d‹o… te Pelasgo…". perˆ ïn ƒstore‹ ”Andrwn, {KrhtÕj
™n tÍ n»sJ basileÚontoj Tšktafon tÕn Dèrou toà “Ellhnoj, Ðrm»santa ™k tÁj ™n Qettal…v tÒte mn Dwr…doj nàn d
>Istiaiètidoj kaloumšnhj, ¢fikšsqai e„j Kr»thn met¦ Dwrišwn te kaˆ >Acaiîn kaˆ Pelasgîn tîn oÙk ¢par£ntwn e„j
Turrhn…an.} mšmnhtai tÁj Dwr…doj tÁj QettalikÁj C£rax ™n z/ tÍde gr£fwn perˆ Qessaloà toà A„£tou, [toà] nik»santoj
toÝj ™n ”ArnV BoiwtoÚj "Ð d QessalÕj oÙd t¾n tet£rthn mo‹ran tÁj ™pwnum…aj metšbalen, ¢ll' >Istiaiîtin aÙt¾n æj prˆn
kale‹sqai e‡ase. ke‹tai d prÕj dusmîn tÁj P…ndou. Dîroj d aÙt¾n Ð “Ellhnoj e„l»cei t¦ prîta kaˆ Dwrˆj ¢p' ™ke…nou
™kale‹to prÒteron, Ûsteron d >Istiaiîtij metwnom£sqh"
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2. Θεών έδος. Όρος/Ουρανός
Θεών Οικητήριον
Όμηρος, Ιλιάς 5.868
karpal…mwj d' †kane qeîn ›doj a„pÝn ”Olumpon
Όμηρος, Ιλιάς 8.1
'Hëj mn krokÒpeploj ™k…dnato p©san ™p' aan, ZeÝj d qeîn ¢gor¾n poi»sato terpikšraunoj ¢krot£tV korufÍ
poludeir£doj OÙlÚmpoio: aÙtÕj dš sf' ¢gÒreue, qeoˆ d' ØpÕ p£ntej ¥kouon: kšklutš meu p£ntšj te qeoˆ p©sa… te qšainai,
Ôfr' e‡pw t£ me qumÕj ™nˆ st»qessi keleÚei. m»tš tij oân q»leia qeÕj tÒ ge m»tš tij ¥rshn peir£tw diakšrsai ™mÕn œpoj, ¢ll'
¤ma p£ntej a„ne‹t, Ôfra t£cista teleut»sw t£de œrga. Ön d' ¨n ™gën ¢p£neuqe qeîn ™qšlonta no»sw ™lqÒnt' À Trèessin
¢rhgšmen À Danao‹si plhgeˆj oÙ kat¦ kÒsmon ™leÚsetai OÜlumpon dš: ½ min ˜lën ∙…yw ™j T£rtaron ºerÒenta tÁle m£l',
Âci b£qiston ØpÕ cqonÒj ™sti bšreqron, œnqa sid»reia… te pÚlai kaˆ c£lkeoj oÙdÒj, tÒsson œnerq' 'Adew Óson oÙranÒj
™st' ¢pÕ ga…hj: gnèset' œpeiq' Óson e„mˆ qeîn k£rtistoj ¡p£ntwn. e„ d' ¥ge peir»sasqe qeoˆ †na e‡dete p£ntej: seir¾n cruse…
hn ™x oÙranÒqen krem£santej p£ntšj t' ™x£ptesqe qeoˆ p©sa… te qšainai: ¢ll' oÙk ¨n ™rÚsait' ™x oÙranÒqen ped…on d ZÁn'
Ûpaton m»stwr', oÙd' e„ m£la poll¦ k£moite. ¢ll' Óte d¾ kaˆ ™gë prÒfrwn ™qšloimi ™rÚssai, aÙtÍ ken ga…V ™rÚsaim' aÙtÍ
te qal£ssV: seir¾n mšn ken œpeita perˆ ∙…on OÙlÚmpoio dhsa…mhn, t¦ dš k' aâte met»ora p£nta gšnoito. tÒsson ™gë per… t'
e„mˆ qeîn per… t' e‡m' ¢nqrèpwn.
Όμηρος, Ιλιάς 20.19
TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh nefelhgeršta ZeÚj: œgnwj ™nnos…gaie ™m¾n ™n st»qesi boul¾n ïn ›neka xun£geira: mšlous…
moi ÑllÚmeno… per. ¢ll' ½toi mn ™gë menšw ptucˆ OÙlÚmpoio ¼menoj, œnq' ÐrÒwn fršna tšryomai:
Όμηρος, Ιλιάς 20.1
•Wj o‰ mn par¦ nhusˆ korwn…si qwr»ssonto ¢mfˆ s Phlšoj uƒ m£chj ¢kÒrhton 'Acaio…, Trîej d' aâq' ˜tšrwqen ™pˆ
qrwsmù ped…oio: ZeÝj d Qšmista kšleuse qeoÝj ¢gor¾n d kalšssai kratÕj ¢p' OÙlÚmpoio poluptÚcou: ¿ d' ¥ra p£ntV
foit»sasa kšleuse DiÕj prÕj dîma nšesqai. oÜtš tij oân potamîn ¢pšhn nÒsf' 'Wkeano‹o, oÜt' ¥ra numf£wn a† t' ¥lsea
kal¦ nšmontai kaˆ phg¦j potamîn kaˆ p…sea poi»enta. ™lqÒntej d' ™j dîma DiÕj nefelhgerštao xestÍj a„qoÚsVsin ™n…zanon,
§j Diˆ patrˆ “Hfaistoj po…hsen „du…Vsi prap…dessin.
Όμηρος, Οδύσσεια 6.41
¹ mn ¥r' ìj e„poàs' ¢pšbh glaukîpij >Aq»nh OÜlumpÒnd', Óqi fasˆ qeîn ›doj ¢sfalj a„eˆ œmmenai: oÜt' ¢nšmoisi tin£ssetai
oÜte pot' ÔmbrJ deÚetai oÜte ciën ™pip…lnatai, ¢ll¦ m£l' a‡qrh pšptatai ¢nnšfeloj, leuk¾ d' ™pidšdromen a‡glh: tù œni
tšrpontai m£karej qeoˆ ½mata p£nta.
Ησίοδος, Ασπίς 203
qeîn d' ›doj ¡gnÕj ”Olumpoj: ™n d' ¢gor», perˆ d' Ôlboj ¢pe…ritoj ™stef£nwto ¢qan£twn ™n ¢gîni: qeaˆ d' ™xÁrcon ¢oidÁj
Moàsai Pier…dej, ligÝ melpomšnVj ™iku‹ai. †matoj stagÒnwn beblasthkšnai nom…zousi t¦j ∙oi£j.
Ησίοδος, Θεογονία 118
¢qan£twn o‰ œcousi k£rh nifÒentoj >OlÚmpou,
Ησίοδος, Θεογονία 42
ºce‹ d k£rh nifÒentoj >OlÚmpou dèmat£ t' ¢qan£twn:
Αριστοτέλης, Περί Κόσμου 400α.3
Toàton oân œcei tÕn lÒgon Ð qeÕj ™n kÒsmJ, sunšcwn t¾n tîn Ólwn ¡rmon…an te kaˆ swthr…an, pl¾n oÜte mšsoj ên, œnqa ¹
gÁ te kaˆ Ð qolerÕj tÒpoj oátoj, ¢ll' ¥nw kaqarÕj ™n kaqarù cwrù bebhkèj, Ön ™tÚmwj kaloàmen oÙranÕn mn ¢pÕ toà
Óron enai tÕn ¥nw, ”Olumpon d oŒon ÐlolampÁ te kaˆ pantÕj zÒfou kaˆ ¢t£ktou kin»matoj kecwrismšnon, oŒa g…netai par'
¹m‹n di¦ ceimînoj kaˆ ¢nšmwn b…aj, ésper œfh kaˆ Ð poiht¾j
{OÜlumpÒnd' Óqi fasˆ qeîn ›doj ¢sfalj a„eˆ œmmenai: oÜt' ¢nšmoisi tin£ssetai oÜte pot' ÔmbrJ deÚetai, oÜte ciën
™pip…lnatai, ¢ll¦ m£l' a‡qrh pšptatai ¢nšfeloj, leuk¾ d' ™pidšdromen a‡glh.}
sunepimarture‹ d kaˆ Ð b…oj ¤paj, t¾n ¥nw cèran ¢podoÝj qeù: kaˆ g¦r p£ntej ¥nqrwpoi ¢nate…nomen t¦j ce‹raj e„j tÕn
oÙranÕn eÙc¦j poioÚmenoi. Kaq' Ön lÒgon oÙ kakîj k¢ke‹no ¢napefènhtai
{ZeÝj d' œlac' oÙranÕn eÙrÝn ™n a„qšri kaˆ nefšlVsi.}
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.241.4
BhlÕn dš tinej tîn ¢rca…wn ™ntaàq£ fasi t¾n per…odon toà a„qšroj kaˆ tîn ¥strwn, ›teroi d tÕn ¢nwt£tw kaˆ p£nta
perišconta ¢šra. tinj dš fasi tÕn toioàton bhlÕn kat¦ DrÚopaj mn ”Olumpon enai, kat¦ d Calda…ouj oÙranÒn.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.587.6
>Istšon d ka…, Óti <Om»rou e„pÒntoj t¦j ger£nouj pštesqai oÙranÒqi prÒ fasin oƒ palaioˆ oÙranÕn ™ntaàqa lšgesqai tÕn
ØpÕ t¦ nšfh tÒpon, éste tù lÒgJ toÚtJ t¦j toà Ôrouj >OlÚmpou koruf¦j kaˆ ¥llwn tinîn m¾ nefeloumšnaj oÙ mÒnon
™pouran…ouj enai, ¢ll¦ kaˆ Øperouran…ouj, æj prÕj tÕn toioàton oÙranÒn.
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Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.62.15
“Oti tÕ e„pe‹n >OlÚmpia k£rhna o„keiÒteron ™pˆ Ôrouj noe‹n ½per ™pˆ toà oÙranoà. ”Olumpoj mn g¦r tÕ Ôroj œcei k£rhna
½toi ™xoc£j... TÕ d k£rhna ™k metafor©j e‡lhptai tÁj tîn zówn kefalÁj. oÛtw d kaˆ ¢pÕ ¥llwn merîn toà sèmatoj
¥lla kat¦ metafor¦n mšrh toà Ôrouj lšgetai, æj proϊoàsi fan»setai, oŒon Ñfràj Ôrouj di¦ t¦j tîn zówn Ñfràj, kaˆ pÒdej
di¦ toÝj pÒdaj, kaˆ ¥lla di' ¥lla, [æj ¢kribšsteron ™n tÍ Boiwt…v fane‹tai... kaˆ Óti tÕ k£rhnon kaˆ ˜tero…wj Ñnom£zetai
koinîj te kaˆ poihtikîj, dhlwq»setai ™n „d…oij tÒpoij.] (v. 45)
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.44.25
“Oti ”Olumpoj par¦ tù poihtÍ Ôroj Makedon…aj À kaq' <HrÒdoton Qettal…aj ØyhlÒtaton, qeîn o„kht»rion, kat¦ mÚqou
¥deian qel»santoj æj ¢nqrwpopaqšsin aÙto‹j kaˆ tÒpon tin¦ ™xa…reton doànai e„j ¢nqrwpikwtšran diagwg»n. Óqen kaˆ
>OlÚmpioi lšgontai. ¹ d ¢llhgor…a ”Olumpon tÕn oÙranÕn lšgei æj oŒon ÐlÒlampon. kaˆ t£ca di¦ toàto Ð màqoj oÙk ¥llo
ti Ôroj aÙto‹j œdwken, ¢ll¦ tÕn ”Olumpon di¦ tÕ œcein dhlad¾ sumbib£zesqai e„j tÕn lamprÕn oÙranÕn tÍ ¢naptÚxei toà
ÑnÒmatoj. œoike d ™k toà ÐlÒlampoj sugkopÁnai mn ¹ la sullab», trapÁnai d tÕ deÚteron o e„j u A„olikîj, æj tÕ Ônoma
Ônuma, ™x oá kaˆ tÕ Ñnuma…nw kaˆ tÕ nènumoj kaˆ t¦ toiaàta. diÕ kaˆ yiloàtai tÕ ”Olumpoj: yilwtikoˆ g¦r oƒ A„ole‹j. (v. 20)
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.197.10
”Olumpon mn nohtšon tÕ MakedonikÕn Ôroj, oÙranÕn d tÕn Øpr t¦ nšfh tÒpon, Öj pot mn kle…etai, Ósa kaˆ pÚlaij,
to‹j nšfesi
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.217.16
Qštij goàn Ôrqrou tù Dii ™ntugc£nei. fhsˆ g¦r Ð poiht»j: ºer…h d' ¢nšbh mšgan oÙranÕn OÜlumpÒn te. toàto d trÒpoj
Østerolog…aj ™st…. prîton g¦r ØperanabÁnai de‹ t¦j toà >OlÚmpou koruf£j, eta tÕn Øpr t¦ nšfh tÒpon katalabe‹n
oÙranÕn kaˆ aÙtÕn legÒmenon ÐmwnÚmwj tù steremn…J.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.91.20
(v. 360) “Oti semnologîn tij ¢rce‹on lamprÕn e‡poi ¨n tÕ Ôfr' ™j ”Olumpon †kwmai, †n' ¢qan£twn ›doj ™st…n. Øpokatab¦j
d “Omhroj p£lin perˆ >OlÚmpou fhsˆ qeîn ›doj, a„pÝn ”Olumpon, Ö parafr£zwn SofoklÁj a„pÝn oÙranÒn fhsi. (v. 361 s.)
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.513.12
Toàto d filosÒfwj lšgei, diÒti sfairoeid¾j mn Ð kÒsmoj, ¹ d gÁ mšsh toà pantÒj, kšntrou lÒgon ™pšcousa prÕj t¾n
sfa‹ran toà oÙranoà, e„j Ön muqikîj ¢neleÚsetai Ð plhge…j, kaˆ p£ntoqen ™p…shj ¢festhku‹a. <O d T£rtaroj katwt£tw,
œnqa pese‹tai Ð ∙ife…j, ¢p' ™nant…aj tù a„qšri ¢fèristai. DiÕ kaˆ Óson Ð perˆ a„qšra ™n Ûyei oÙranÕj ¢fšsthke toà mšsou,
½toi tÁj gÁj, tosoàton kaˆ Ð katwt£tw T£rtaroj, Ð kaˆ b£qistoj kaˆ ¢diexÒdeutoj. ‘Wn Ð mn a„q¾r kaˆ t¦ perˆ ”Olumpon
eÙkrinîj œcei kaˆ ¢nšfel£ ™stin oÙd' ¢nšmoij tin£ssetai, diÕ kaˆ zwÁj kaˆ ∙vstènhj qe…aj tÒpoi lšgontai, Ð d T£rtaroj
¢n£palin, Öj ferwnÚmwj tet£raktai, naˆ m¾n kaˆ katšyuktai, ¢¾r ín kaq' “Omhron kaˆ aÙtÒj. ºerÒenta g¦r aÙtÕn lšgei.
>A¾r mšntoi ØpÒgaioj kaˆ ¢n»lioj kaˆ di¦ toàto kaˆ yucrÒj. ™x oá kaˆ tÕ sfÒdra ∙igoàn tartar…zein fasˆ lšgesqai. <O mn
g¦r a„q¾r katal£mpetai. diÕ kaˆ ”Olumpoj ™f£nh lšgesqai t¦ ™ke‹ di¦ tÕ Ðlolampšj. Ð d T£rtaroj, æj e‡rhtai, ºerÒeij
™st…n, ½toi skoteinÒj, kaˆ oÙ l£mpetai oÜte aÙga‹j ºel…oio tšrpetai, æj ™n to‹j ˜xÁj ™re‹ Ð poiht»j.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 3.863.13
Kaˆ Óra faner¦n ™ntaàqa di£krisin >OlÚmpou kaˆ oÙranoà kaˆ a„qšroj. fhsˆ g¦r ”Olumpon mn tÕ Ôroj, oÙranÕn d tÕn
limn£zonta ¢šra kaˆ pacÚn, a„qšra d t¾n ¥nw kuklofor…an, t¾n a„t…an tÁj poi©j tîn ¢nšmwn kin»sewj, †na lšgV Óti ™x
>OlÚmpou toà Ôrouj la‹lay nefèdhj e„j ¢šra œrcetai ¥nwqen laboàsa tÕ ™ndÒsimon. –H kaˆ ¥llwj ¡ploÚsteron, a„qšra
œsti noÁsai t¾n a„qr…an kaˆ eÙd…an, †na Ï Ð noàj Óti nšfoj ™x >OlÚmpou e„j oÙranÕn œrcetai met¦ eÙd…an. ¿n ¢posemnÚnwn
a„qšra d‹an lšgei prÕj diastol¾n tÁj la…lapoj, À kaˆ ¥llwj, ™peˆ ™k DiÒj, ½goun ¢šroj, g…netai. diÕ oƒ meq' “Omhron t¾n
a„qr…an ¥llwj Ñnom£santej eÙd…an lšgousin, æj ¨n e‡poi tij ™naer…an. [>Aste…wj d ™k toà kat' ¢llhgor…an a„qšroj e‡t' oân
DiÕj pepÒristai nàn tÕ ™p…qeton. kaˆ œstin Ómoion, æj e‡ tij e‡poi D…a d‹on.]
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 3.720.7
Óqen kaˆ Poseidîn gai»ocoj, æj ¥n tij e‡poi, sunektikÕj gÁj, gÁn sunšcwn. ¢ll¦ d¾ kaˆ tù Dii ¢šri mštesti tÁj gÁj. a† te
g¦r ™x ¢šroj bolaˆ ™pˆ gÁn ¢f…entai, kaˆ ¢¾r dš ™stin Øp' aÙtÍ, æj dhlo‹ t£ te ¥lla ºrema‹a ØpÒgeia pneÚmata, naˆ m¾n
kaˆ t¦ b…aia, ™n oŒj kaˆ t¦ tufwnik£. kaˆ a„q¾r d ZeÝj oÙk ¢pÒklhrÒj ™sti tÁj gÁj. œcei g£r ti kaˆ purÕj ¹ gÁ, Ö polÝ
pollacoà ØposmÚcetai kat' aÙt»n, kaˆ toàto t¦ qerm¦ ™kfa…nousin Ûdata. Kaˆ oÛtw mn koin¾ p£ntwn ¹ gÁ, di' aÙt¾n d
koinÕj kaˆ tÕ Ôroj, Ð ”Olumpoj, æj ™rršqh. sunaf¾j g£r ™sti kaˆ aÙtÕj tÍ gÍ, kaˆ o„kht»rion p£ntwn qeîn kat¦ tÕn màqon.
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 8.46α.1
Ariston. messhgÝj ga…hj te <kaˆ oÙranoà ¢sterÒentoj>: Óti oÙdšpote epen messhgÝj ga…hj te kaˆ 'OlÚmpou nifÒentoj, oÙd
tÕn ”Olumpon ¢sterÒenta: diafšrei g¦r kat' aÙtÕn Ð ”Olumpoj toà oÙranoà. A
ex. <oÙranoà ¢sterÒentoj:> oÙdšpote d 'OlÚmpou ¢sterÒentÒj fhsin. b(BCE3E4)Til œnqen dÁlon Óti ”Olumpoj oÙ tÕn
oÙr£nion tÒpon dhlo‹, ¢ll¦ tÕn Øp' oÙranÒn. b(BCE3E4)
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 1.44.1
OÙlÚmpoio] Ôroj Makedon…aj Ð ”Olumpoj, tÕ sfairoeidj tÁj fÚsewj kaˆ Ð oÙranÒj.
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 1.44α.1
Ariston. <OÙlÚmpoio kar»nwn:> Óti Ôroj Ð ”Olumpoj: k£rhna ™pˆ Ôrouj. Aint
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Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 1.353β.1
ex. 'OlÚmpioj: oÛtw kat' ™xoc¾n tÕn D…a. kaˆ Kron…dhn (A 498 al.) aÙtÒn fhsin. b(BCE3)T
'OlÚmpioj: Ð ”Olumpoj Ôroj–¢llhgorikîj d Ð oÙranÒj. A
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 1.497.1
[”Olumpon] ”Olumpoj Ð oÙranÕj, Ðlolamp»j tij ên.
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 1.497γ.1
<oÙranÕn OÜlumpÒn te:> Óti ™n tù ¥krJ toà 'OlÚmpou ™stˆn Ðmènumoj pÒlij ”Olumpoj. Aim
Schοlia Vetera στα Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 195.1
PROS OLUMPON.”Olumpoj, Ð oÙranÕj, kaˆ ¹ toà pantÕj kÒsmou Ólh perioc¾, par¦ tÕ Ðlolamp¾j enai. Yiloàtai d,
Óti sunekÒph A„olikîj, ÐlÒlampoj. Kaˆ ”Olumpoj: tršpousi g¦r kaˆ tÕ a e„j u, t¦j s£rkaj sÚrkaj lšgontej. OÛtw tÕ
”Olumpoj yiloàtai. Tîn g¦r toioÚtwn t¦ ™ntelÁ dasÚnetai, t¦ d sugkopšnta yiloàtai. `Wj tÕ ÐlÒlampoj, ¡rmozÒmenoj,
¡llÒmenoj, ¥rmenoj, ¥lmenoj. Yiloàtai oân tÕ ”Olumpoj. E„ dš moi duspiste‹ tij æj eØresiepe‹, ¢kouštw kaˆ cr»sewn:
“Hte kaqallomšnh „oeidša pÒnton Ñr…nei–™p£lmenoj Ñxš: dour….
”Olumpoj oÛtw yiloàtai, kaˆ oÛtw lšgetai oÙranÒj. `Omo…wj d tù oÙranù kaˆ ¹ sfairoeid¾j ¹mîn kefal¾, ™n Î tÕ
Ðlolampj logistikÕn †drutai, ”Olumpoj lšgetai. Perˆ g¦r Ôrouj 'OlÚmpou nàn lšgein, yucrolog…a kaˆ lÁroj ™ntaàqa
œmellen enai. TZETZES.
Schοlia Vetera στον Οιδίπου Τύραννο του Σοφοκλή 867
”Olumpoj Ð oÙranÒj.
Schοlia Vetera στα Αλιευτικά του Οππιανού 2.38.2
oÙranÒn: Ôlumpoj ™tumologe‹tai par¦ tÕ Ðlolamp¾j enai.
Αίλιος Ηρωδιανός, Επιμερισμοί 99.8
”Olumpoj] Ð oÙranÕj, kaˆ Ônoma Ôrouj.
Σιμπλίκιος, Εις το Α των Αριστοτέλους Περί Ουρανού 7.85.12
oÛtwj kaˆ Ð oÙranÕj ™k tîn ¢krot»twn sunestëj tîn tess£rwn stoice…wn kat¦ tÕ kre‹tton tîn ¥krwn oÙs…wtai
fwteinÒtatoj kaˆ Ðlolamp¾j ¢potelesqe…j, diÕ kaˆ ”Olumpoj ¢neufhme‹tai.
Φιλόστρατος, Εικόνες 1.26.1.8
t…ktetai mn ™n korufa‹j toà >OlÚmpou, kat' aÙtÕ ¥nw tÕ ›doj tîn qeîn. ™ke‹ d “Omhroj oÜte Ômbrw a„sq£nesqa… fhsin
oÜte ¢nšmwn ¢koÚein, ¢ll' oÙd ciÒni blhqÁna… pote aÙtÕ di' Øperbol»n, enai d qe‹on ¢tecnîj kaˆ ™leÚqeron ¡p£ntwn
paqîn, ïn metšcei t¦ tîn ¢nqrèpwn Ôrh.
Φιλόλαος Κροτωνιάτης, Testimonia 16.2
F. pàr ™n mšswi perˆ tÕ kšntron Óper ˜st…an toà pantÕj kale‹ [B 7] kaˆ DiÕj okon kaˆ mhtšra qeîn bwmÒn te kaˆ sunoc¾n<
kaˆ mštron fÚsewj. kaˆ p£lin pàr ›teron ¢nwt£tw tÕ perišcon. prîton d' enai fÚsei tÕ mšson, perˆ d toàto dška sèmata
qe‹a coreÚein, [oÙranÒn] met¦ t¾n tîn ¢planîn sfa‹ran toÝj e plan»taj, meq' oÞj ¼lion, Øf' ïi sel»nhn, Øf' Âi t¾n gÁn, Øf'
Âi t¾n ¢nt…cqona, meq' § sÚmpanta tÕ pàr ˜st…aj perˆ t¦ kšntra t£xin ™pšcon. tÕ mn oân ¢nwt£tw mšroj toà perišcontoj,
™n ïi t¾n eƒlikr…neian enai tîn stoice…wn, Ôlumpon kale‹, t¦ d ØpÕ t¾n toà ÑlÚmpou for£n, ™n ïi toÝj pšnte plan»taj
meq' ¹l…ou kaˆ sel»nhj tet£cqai, kÒsmon, tÕ d' ØpÕ toÚtoij ØposšlhnÒn te kaˆ per…geion mšroj, ™n ïi t¦ tÁj filometabÒlou
genšsewj, oÙranÒn. kaˆ perˆ mn t¦ tetagmšna tîn meteèrwn g…nesqai t¾n sof…an<, perˆ d tîn ginomšnwn t¾n ¢tax…an t¾n
¢ret»n, tele…an mn ™ke…nhn ¢telÁ d taÚthn.
Δαμάσκιος, Εις τον Φαίδωνα από του περί των εναντίων λόγου (versio 2) 140.1
“Oti Ð T£rtaroj tÕ œscatÒn ™sti toà pantÕj kaˆ ¢ntiqštwj œcwn prÕj tÕn ”Olumpon: œsti d kaˆ qeÕj Ð T£rtaroj tÁj ™n
˜k£stJ diakÒsmJ ™scati©j œforoj. diÕ kaˆ OÙr£nion œcomen T£rtaron, ™n ú toÝj ˜autoà pa‹daj œkruyen Ð OÙranÒj, kaˆ
KrÒnion, ™n ú kaˆ oátoj toÝj ˜autoà pa‹daj, kaˆ D…ion, toutonˆ tÕn dhmiourgikÒn.
Δαμάσκιος, Εις τον Φαίδωνα από του περί των εναντίων λόγου (versio 1) 536.1
“Oti kat¦ m…mhsin toà kšntrou tÁj gÁj kaˆ tÕ ™n tù prutane…J pàr ¥sbeston tÍ <Est…v kaqišroun aƒ pÒleij. “Oti Ð T£rtaroj
qeÒj ™sti t¦j ™scati¦j toà kÒsmou ™piskopîn, æj Ð PÒntoj t¦j mesÒthtaj, æj Ð ”Olumpoj t¦j ¢krÒthtaj. œsti goàn toÝj
tre‹j eØre‹n oÙk ™n tù a„sqhtù mÒnJ tùde kÒsmJ, ¢ll¦ kaˆ ™n tù dhmiourgikù nù kaˆ ™n tù Kron…J diakÒsmJ kaˆ ™n tù
OÙran…J.
Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.654 και όμικρον.656
’OlÚmpioj: oÙr£nioj r. ASvg
”Olumpoj: oÙranÒj, qeoà o„kht»rion. kaˆ Ôroj ™n Makedon…v r. Avg
Απολλώνιος Σοφιστής, Λεξικόν κατά στοιχείον της τε Ιλιάδος και Οδύσσειας 120.9
”Olumpoj tinj Ôroj Makedon…aj.
Σουίδα, Λεξικόν όμικρον.222
”Olumpoj: oÙranÒj: qeoà o„kht»rion.
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Επική μετεωρολογία
Όμηρος, Ιλιάς 1.528
’H kaˆ kuanšVsin ™p' ÑfrÚsi neàse Kron…wn: ¢mbrÒsiai d' ¥ra ca‹tai ™perrèsanto ¥naktoj kratÕj ¢p' ¢qan£toio: mšgan
d' ™lšlixen ”Olumpon.
Όμηρος, Ιλιάς 8.199
se…sato d' e„nˆ qrÒnJ, ™lšlixe d makrÕn ”Olumpon
Όμηρος, Οδύσσεια 20.103
aÙt…ka d' ™brÒnthsen ¢p' a„gl»entoj >OlÚmpou, ØyÒqen ™k nefšwn: g»qhse d d‹oj >OdusseÚj. f»mhn d' ™x o‡koio gun¾ prošhken
¢letrˆj plhs…on, œnq' ¥ra oƒ mÚlai e†ato poimšni laîn. tÍsin dèdeka p©sai ™perrèonto guna‹kej ¥lfita teÚcousai kaˆ
¢le…ata, muelÕn ¢ndrîn: aƒ mn ¥r' ¥llai eádon, ™peˆ kat¦ purÕn ¥lessan, ¹ d m…' oÜ pw paÚet', ¢faurot£th d tštukto:
¼ ∙a mÚlhn st»sasa œpoj f£to, sÁma ¥nakti:
Zeà p£ter, Ój te qeo‹si kaˆ ¢nqrèpoisin ¢n£sseij, Ã meg£l' ™brÒnthsaj ¢p' oÙranoà ¢sterÒentoj, oÙdš poqi nšfoj ™st…:
tšraj nÚ teJ tÒde fa…neij.
Όμηρος, Οδύσσεια 6.41
¹ mn ¥r' ìj e„poàs' ¢pšbh glaukîpij >Aq»nh OÜlumpÒnd', Óqi fasˆ qeîn ›doj ¢sfalj a„eˆ œmmenai: oÜt' ¢nšmoisi tin£ssetai
oÜte pot' ÔmbrJ deÚetai oÜte ciën ™pip…lnatai, ¢ll¦ m£l' a‡qrh pšptatai ¢nnšfeloj, leuk¾ d' ™pidšdromen a‡glh: tù œni
tšrpontai m£karej qeoˆ ½mata p£nta.
Ησίοδος, Θεογονία 679
gÁ d mšg' ™smar£ghsen, ™pšstene d' oÙranÕj eÙrÝj seiÒmenoj, pedÒqen d tin£sseto makrÕj ”Olumpoj ∙ipÍ Ûp' ¢qan£twn,
œnosij d' †kane bare‹a t£rtaron ºerÒenta podîn, a„pe‹£ t' „w¾ ¢spštou „wcmo‹o bol£wn te krater£wn.
ìj ¥r' ™p' ¢ll»loij †esan bšlea stonÒenta: fwn¾ d' ¢mfotšrwn †ket' oÙranÕn ¢sterÒenta keklomšnwn: oƒ d xÚnisan
meg£lJ ¢lalhtù. oÙd' ¥r' œti ZeÝj ‡scen ˜Õn mšnoj, ¢ll£ nu toà ge eqar mn mšneoj plÁnto fršnej, ™k dš te p©san fa‹ne
b…hn: ¥mudij d' ¥r' ¢p' oÙranoà ºd' ¢p' >OlÚmpou ¢str£ptwn œsteice sunwcadÒn, oƒ d keraunoˆ ‡ktar ¤ma brontÍ te kaˆ
¢steropÍ potšonto ceirÕj ¥po stibarÁj, ƒer¾n flÒga e„lufÒwntej, tarfšej: ¢mfˆ d ga‹a feršsbioj ™smar£gize kaiomšnh,
l£ke d' ¢mfˆ perˆ meg£l' ¥spetoj Ûlh: œzee d cqën p©sa kaˆ >Wkeano‹o ∙šeqra pÒntÒj t' ¢trÚgetoj: toÝj d' ¥mfepe qermÕj
¢utm¾ TitÁnaj cqon…ouj, flÕx d' a„qšra d‹an †kanen ¥spetoj, Ôsse d' ¥merde kaˆ „fq…mwn per ™Òntwn aÙg¾ marma…rousa
keraunoà te steropÁj te. kaàma d qespšsion k£tecen c£oj: e‡sato d' ¥nta Ñfqalmo‹sin „de‹n ºd' oÜasin Ôssan ¢koàsai
aÜtwj, æj Óte ga‹a kaˆ oÙranÕj eÙrÝj Ûperqe p…lnato: to‹oj g£r ke mšgaj ØpÕ doàpoj Ñrèrei
Ησίοδος, Θεογονία 838
e„ m¾ ¥r' ÑxÝ nÒhse pat¾r ¢ndrîn te qeîn te: sklhrÕn d' ™brÒnthse kaˆ Ôbrimon, ¢mfˆ d ga‹a smerdalšon kon£bhse kaˆ
oÙranÕj eÙrÝj Ûperqe pÒntÒj t' >Wkeanoà te ∙oaˆ kaˆ t£rtara ga…hj. possˆ d' Ûp' ¢qan£toisi mšgaj pelem…zet' ”Olumpoj
Ñrnumšnoio ¥naktoj: ™peston£cize d ga‹a. kaàma d' Øp' ¢mfotšrwn k£tecen „oeidša pÒnton brontÁj te steropÁj te purÒj
t' ¢pÕ to‹o pelèrou prhst»rwn ¢nšmwn te keraunoà te flegšqontoj: œzee d cqën p©sa kaˆ oÙranÕj ºd q£lassa: qu‹e
d' ¥r' ¢mf' ¢kt¦j per… t' ¢mf… te kÚmata makr¦ ∙ipÍ Ûp' ¢qan£twn, œnosij d' ¥sbestoj Ñrèrei: trše d' >A…dhj ™nšroisi
katafqimšnoisin ¢n£sswn TitÁnšj q' Øpotart£rioi KrÒnon ¢mfˆj ™Òntej ¢sbšstou kel£doio kaˆ a„nÁj dhiotÁtoj. ZeÝj d'
™peˆ oân kÒrqunen ˜Õn mšnoj, e†leto d' Ópla, bront»n te sterop»n te kaˆ a„qalÒenta keraunÒn, plÁxen ¢p' OÙlÚmpoio
™p£lmenoj: ¢mfˆ d p£saj œprese qespes…aj kefal¦j deino‹o pelèrou. aÙt¦r ™peˆ d» min d£mase plhgÍsin ƒm£ssaj,
½ripe guiwqe…j, ston£cize d ga‹a pelèrh: flÕx d keraunwqšntoj ¢pšssuto to‹o ¥naktoj oÜreoj ™n b»ssVsin; ¢idnÁj
paipalošsshj plhgšntoj, poll¾ d pelèrh ka…eto ga‹a aÙtmÍ qespes…V, kaˆ ™t»keto kass…teroj ìj tšcnV Øp' a„zhîn ™n
™utr»toij co£noisi qalfqe…j, º s…dhroj, Ó per kraterètatÒj ™stin, oÜreoj ™n b»ssVsi damazÒmenoj purˆ khlšJ t»ketai
™n cqonˆ d…V Øf' <Hfa…stou pal£mVsin: ìj ¥ra t»keto ga‹a sšlai purÕj a„qomšnoio. ∙‹ye dš min qumù ¢kacën ™j t£rtaron
eÙrÚn.
Αριστοτέλης, Περί Κόσμου 400α.3
(βλ. πιο πάνω, Θεών Οικητήριον).
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.196.4
“Oti ™n tù {”Olumpon ¢g£nnifon} fanerîj ”Olumpon tÕ Ôroj lšgei. Ð g¦r ”Olumpoj Ð e„j oÙranÕn lambanÒmenoj oÙ n…fetai,
Óti mhd nefeloàtai, Ópou ge kat¦ toÝj palaioÝj kaˆ aÙtoà toà >OlÚmpou toà Ôrouj t¦ ¥kra æj ØpernefÁ oÜte n…fetai oÜte
katombre‹tai, æj kaˆ ™n >Odusse…v fanerîj fhsin Ð poiht»j.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.195.14
“Oti t¦j “Wraj filosofîn Ð poiht¾j pulwroÝj aÙt¦j lšgei toà oÙranoà kaˆ ™pitetr£fqai aÙta‹j fhsi mšgan oÙranÕn
OÜlumpÒn te, oÙ di¦ t¦ ™k tîn <Wrîn ¢potelšsmata, æj ¥n tij e‡poi ¢steϊzÒmenoj, ¢ll¦ éste ºmn ¢nakl‹nai, fhs…,
pukinÕn nšfoj ºd' ™piqe‹nai, toutšsti kaˆ ¢no‹xai nšfoj, oŒ£ tina pÚlhn, kaˆ aâqij ™piqe‹nai. Tù Ônti g¦r ïra… tinšj e„sin
æj ™pˆ polÝ kaˆ kairoˆ tetagmšnoi toà nefeloàsqai tÕn oÙranÕn e‡te kaˆ m». “Oti d pÚlai oŒon tù oÙranù t¦ nšfh, dhlo‹
Ð poiht¾j e„pën tÕ aÙtÒmatoi d pÚlai mÚkon oÙranoà, Ó ™stin ½chsan kaˆ ºno…cqhsan ™xioÚsV tÍ “Hrv kaˆ tÍ >Aqhn´.
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(v. 751) Kairiwt£th d lšxij ™pˆ ¢no…xewj pulîn tÕ ¢nakl…nein, æj pollacoà fa…netai, †na Ï kl…nein mn tÕ kle…ein, ¢nakl…nein
d tÕ ¢n£palin. (v. 749)
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.587.6
>Istšon d ka…, Óti <Om»rou e„pÒntoj t¦j ger£nouj pštesqai oÙranÒqi prÒ fasin oƒ palaioˆ oÙranÕn ™ntaàqa lšgesqai tÕn
ØpÕ t¦ nšfh tÒpon, éste tù lÒgJ toÚtJ t¦j toà Ôrouj >OlÚmpou koruf¦j kaˆ ¥llwn tinîn m¾ nefeloumšnaj oÙ mÒnon
™pouran…ouj enai, ¢ll¦ kaˆ Øperouran…ouj, æj prÕj tÕn toioàton oÙranÒn.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.607.21
Prètaj oân pÚlaj lšgei t¦ propÚlaia kaq' ÐmoiÒthta toà prètaij qÚraij, Óper ™n to‹j ˜xÁj pou lecq»setai. kaˆ ™ke‹ g¦r
prîtai qÚrai t¦ prÒqura. (v. 409-12) TÕ d bÁ d kat' >Ida…wn Ñršwn ™j ”Olumpon oÙk ™x ¢n£gkhj t¾n ”Idhn Øyhlotšran toà
>OlÚmpou enai dhlo‹, ¢ll¦ lšgoi ¥n, Óti katšbh ”Idhj, æj tÕ ™nteàqen ¢nelqe‹n e„j ÐpÒteron ¨n e‡pV tij ”Olumpon. E„ d kaˆ
¥llwj œgnwstai <Om»rJ ™x ”Idhj æj Øyhlotšraj kataba…nein e„j tÕ Ôroj tÕn ”Olumpon tapeinÒteron ™ke…nhj Ônta, oden
aÙtÒj. (v. 411) TÕ d polÚptucoj, æj kaˆ ¢llacoà fa…netai, æj ™pˆ Ôrouj toà >OlÚmpou e„rÁsqai doke‹, Öj poll¦j ptÚcaj,
½toi faraggèdeij ptÚxeij, ½goun perioc£j, œcei. oÙranù g¦r oÙk ¨n o„ke…wj tÕ polÚptucon ™pilšgoito. ”Olumpoj dš ™stin,
æj met' Ñl…ga ™re‹, ¢qan£twn œdafoj. Fhsˆ g¦r ™j ”Olumpon, †n' ¢qan£twn ›doj ™st…. Parhchtikîj dš pwj À ™tumologikîj
par£keintai ¹ pÚlh kaˆ Ð polÚptucoj. Par¦ tÕ ptÚssein g¦r kaˆ ¥mfw, †na Ï polÚptucoj Ð polÚpuloj. p£ntwj d Ð
poludeir¦j ”Olumpoj kat£ ge t¦j Ñrein¦j ™xoc¦j e‡h ¨n kaˆ polÚptucoj di¦ t¦j metaxÝ tîn pollîn deir£dwn poll¦j
ptÚcaj À ptuc£j. (v. 412)
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 1.420γ.1
D | ex. (;) ¢g£nnifon: tÕn l…an nifÒmenon kat¦ t¦ ØpÕ to‹j nšfesi Ôrh: T t¦ g¦r ¥kra toà 'OlÚmpou æj ØpernefÁ oÜte
n…fetai oÜte katombre‹tai, kat' aÙtÕn tÕn poiht¾n lšgonta: {ÑlumpÒn q'}, Óqi fasˆ qeîn ›doj ¢sfalj a„e… / œmmenai: oÜt'
¢nšmoisi tinassÒmenon oÜte pot' ÔmbrJ / deÚetai, oÜte ciën ™pip…lnatai, ¢ll¦ m£l' a‡qrh pšptatai ¢nnšfeloj, leuk¾ d'
™pidšdromen a‡glh (z 42–5) . ¢g£nnifon oân À tÕn p£nu katanifÒmenon, À tÕn ~oÜte Ólwj, AT | e‡per ¢pÒstrofoj e„j tÕ g
teqÍ. T
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 13.754β.1
ex. Ôreϊ nifÒenti: kaˆ ”Olumpoj ¥ra Ôroj: fhsˆ g¦r kat' OÙlÚmpou nifÒentoj” (S 616). prÕj d mšgeqoj ¹ e„kèn, ™peˆ ¢k…nhtÒn
™sti tÕ Ôroj. b(BCE3E4)T ¤ma d kaˆ tÕ ¥grion aÙtoà kaˆ foberÕn Ôrei pareik£zei ciÒni kekalummšnJ: tÕ g¦r ¥nifon
p£ntwj kaˆ ¼meron. T

Μέγας, αγνός, αιπύς, μακρός, θυώδης, αιγλήεις
Ησίοδος, Θεογονία 842
possˆ d' Ûp' ¢qan£toisi mšgaj pelem…zet' ”Olumpoj Ñrnumšnoio ¥naktoj: ™peston£cize d ga‹a.
Ησίοδος, Ασπίς 203
cruse…V fÒrmiggi: qeîn d' ›doj ¡gnÕj ”Olumpoj:
Όμηρος, Ιλιάς 5.367
aya d' œpeiq' †konto qeîn ›doj a„pÝn ”Olumpon:
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 3.364.1

Ariston. eÙrÚn: Óti ZhnÒdotoj gr£fei a„pÚn. a„pÝ d Ôroj ¨n lšgoito, Ð d oÙranÕj eÙrÚj: par»kei g¦r tÍ gÍ.
Όμηρος, Ιλιάς 5.398
aÙt¦r Ö bÁ prÕj dîma DiÕj kaˆ makrÕn ”Olumpon
Όμηρος, Ιλιάς 8.199
se…sato d' e„nˆ qrÒnJ, ™lšlixe d makrÕn ”Olumpon
Ησίοδος, Θεογονία 679
gÁ d mšg' ™smar£ghsen, ™pšstene d' oÙranÕj eÙrÝj seiÒmenoj, pedÒqen d tin£sseto makrÕj ”Olumpoj
∙ipÍ Ûp' ¢qan£twn, œnosij d' †kane bare‹a
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.295.13
t¦ e„j Ûyoj korufoÚmena: oÛtw g¦r kaˆ makrÕj ”Olumpoj Ð ØyhlÒj. œsti d Óte ¹ lšxij kaˆ tÕ baqÝ shma…nei, æj Óte fršata
makr¦ lšgontai, ½goun baqša, kaˆ oÙc' ¡plîj, ¢ll¦ p£nu baqša: oÙ g¦r p©n baqÝ ½dh kaˆ makrÕn lšgetai. ™ntaàqa goàn
kÚmata mn makr£, l»ϊon d baqÚ, oÙ m¾n makrÒn. (v. 145)
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 15.21γ.1
Ariston. <kat¦ makrÕn ”Olumpon :> Óti makrÕj Ð ”Olumpoj æj Ôroj. Aint
ex. (Ariston.) | kat¦ makrÕn ”Olumpon: makrÒn, Óti Ôroj. tÕn d ex. (Did.;) oÙranÕn eÙrÝn” (G 364. E 867 al.) fhs…n.
b(BCE3E4)T | tinj d <pros>gr£fousi pr…n g' Óte d» s' ¢pšlusa pedîn, mÚdrouj d' ™nˆ Tro…V / k£bbalon, Ôfra pšlointo kaˆ
™s<s>omšnoisi puqšsqai (= O 21 a. b.). de…knuntai g¦r ØpÕ tîn perihghtîn oƒ mÚdroi.95 T
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Ομηρικός Ύμνος Εις Δήμητραν 329
¢ll' oÜ tij pe‹sai dÚnato fršnaj oÙd nÒhma qumù cwomšnhj, stereîj d' ºna…neto mÚqouj. oÙ mn g£r pot' œfaske quèdeoj
OÙlÚmpoio pr…n g' ™pib»sesqai, oÙ prˆn gÁj karpÕn ¢n»sein
Όμηρος, Ιλιάς 1.532
e„j ¤la «lto baqe‹an ¢p' a„gl»entoj >OlÚmpou,
Όμηρος, Οδύσσεια 20.103
aÙt…ka d' ™brÒnthsen ¢p' a„gl»entoj >OlÚmpou

Νιφόεις και αγάννιφος
Όμηρος, Ιλιάς 18.616
¿ d' ‡rhx ìj «lto kat' OÙlÚmpou nifÒentoj
Όμηρος, Ιλιάς 18.186
¢qan£twn, o‰ ”Olumpon ¢g£nnifon ¢mfinšmontai.
Όμηρος, Ιλιάς 13.520
Ö d' ™n kon…Vsi pesën ›le ga‹an ¢gostù. oÙd' ¥ra pè ti pšpusto bri»puoj Ôbrimoj ”Arhj uŒoj ˜o‹o pesÒntoj ™nˆ kraterÍ
Øsm…nV, ¢ll' Ó g' ¥r' ¥krJ >OlÚmpJ ØpÕ crusšoisi nšfessin Âsto DiÕj boulÍsin ™elmšnoj, œnq£ per ¥lloi ¢q£natoi qeoˆ
Ãsan ™ergÒmenoi polšmoio.
Ησίοδος, Θεογονία 42
ºce‹ d k£rh nifÒentoj >OlÚmpou dèmat£ t' ¢qan£twn:
Ησίοδος, Θεογονία 118
¢qan£twn o‰ œcousi k£rh nifÒentoj >OlÚmpou,
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.153.30
Ðmo…wj tù ¢g£nnifoj ”Olumpoj, Óson ™k toà ¢gî ¢g£zw, Óqen ¢gastÒj,
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.196.4
“Oti ™n tù ”Olumpon ¢g£nnifon fanerîj ”Olumpon tÕ Ôroj lšgei. Ð g¦r ”Olumpoj Ð e„j oÙranÕn lambanÒmenoj oÙ n…fetai,
Óti mhd nefeloàtai, Ópou ge kat¦ toÝj palaioÝj kaˆ aÙtoà toà >OlÚmpou toà Ôrouj t¦ ¥kra æj ØpernefÁ oÜte n…fetai oÜte
katombre‹tai, æj kaˆ ™n >Odusse…v fanerîj fhsin Ð poiht»j.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.195.14
(βλ. πιο πάνω, Επική Μετεωρολογία).
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.197.10
”Olumpon mn nohtšon tÕ MakedonikÕn Ôroj, oÙranÕn d tÕn Øpr t¦ nšfh tÒpon, Öj pot mn kle…etai, Ósa kaˆ pÚlaij,
to‹j nšfesi, pot dš, æj oŒon ¢noigÒmenoj diekfa…netai. (v. 756)
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 1.420β.1
Ariston. <prÕj ”Olumpon:> Óti Ôroj Ð ”Olumpoj. Aim
D | ex. (;) ¢g£nnifon: tÕn l…an nifÒmenon kat¦ t¦ ØpÕ to‹j nšfesi Ôrh: T t¦ g¦r ¥kra toà 'OlÚmpou æj ØpernefÁ oÜte
n…fetai oÜte katombre‹tai, kat' aÙtÕn tÕn poiht¾n lšgonta: {ÑlumpÒn q'}, Óqi fasˆ qeîn ›doj ¢sfalj a„e… / œmmenai: oÜt'
¢nšmoisi tinassÒmenon oÜte pot' ÔmbrJ/ deÚetai, oÜte ciën ™pip…lnatai, ¢ll¦ m£l' a‡qrh/ pšptatai ¢nnšfeloj, leuk¾ d'
™pidšdromen a‡glh” (z 42-5). ¢g£nnifon oân À tÕn p£nu katanifÒmenon, À tÕn ~oÜte Ólwj, AT | e‡per ¢pÒstrofoj e„j tÕ g
teqÍ. T
ex. | ex. ¢g£nnifon: tinj ™pˆ toà oÙranoà, tÕn ¥gan n…fonta, b(BCE3)T æj bri»puon (cf. N 521) kaˆ gai»ocon (cf. I 183 al.), T
t¦ g¦r Ôrh nifÒenta” kale‹ (X 227 al.), æj kaˆ T»lefoj. b(BCE3)T | tÕ d a‡ ke p…qhtai di¦ tÕ ¥dika mšllein a„te‹n. b(BCE3E4)
Choer. O. (;) <¢g£nnifon:> tÕ ne…fw shma…nei tÕ bršcw, Óper gr£fetai di¦ tÁj ei difqÒggou, ™x oá nšfoj kaˆ nefrÒj. n…fw tÕ
cion…zw di¦ toà i, ™x oá tÕ ¢g£nnifon. n»fw tÕ spšndw di¦ toà h, ™x oá t¦ nhf£lia xÚla. n»fw tÕ prosšcw: kaˆ di¦ toà h
toàto: ™x oá tÕ n»fwn proseÚcou. A
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 13.754α.1
Ariston. ºra kaˆ ærm»qh Ôreϊ nifÒenti: Óti nifÒenta t¦ Ôrh. kaˆ ”Olumpoj toigaroàn Ôroj: nifÒeij g¦r lšgetai (sc. S
616).A ex. Ôreϊ nifÒenti: kaˆ ”Olumpoj ¥ra Ôroj: fhsˆ g¦r kat' OÙlÚmpou nifÒentoj” (S 616). prÕj d mšgeqoj ¹ e„kèn, ™peˆ
¢k…nhtÒn ™sti tÕ Ôroj. b(BCE3E4)T ¤ma d kaˆ tÕ ¥grion aÙtoà kaˆ foberÕn Ôrei pareik£zei ciÒni kekalummšnJ: tÕ g¦r
¥nifon p£ntwj kaˆ ¼meron. T
Απολλώνιος Σοφιστής, Λεξικόν κατά στοιχείον της τε Ιλιάδος και Οδύσσειας 5.31
¢g£nnifoj ¥gan cionèdhj. Ótan d ”Olumpoj ¢g£nnifoj, ¢pÕ tîn k£tw merîn tropikîj kat¦ sunekdoc¾n noe‹tai, ™peˆ t¦
™nour£nia mšrh toà Ôrouj oÙdamîj. diwr…zeto goàn perˆ aÙtîn: ”Olumpon d' Óqi fasˆ qeîn ›doj ¢sfalj a„eˆ œmmenai: oÜt'
¢nšmoisi tin£ssetai, oÙdš pot' ÔmbrJ deÚetai, oÜte ciën ™pip…lnatai: ¢ll¦ m£l' a„eˆ a‡qrh pšptatai ¢nnšfeloj, leuk¾ d'
™pidšdromen a‡glh.
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Πολυδειράς και πολύπτυχος, πτυχές και πύλες
Όμηρος, Ιλιάς 1.498
eáren d' eÙrÚopa Kron…dhn ¥ter ¼menon ¥llwn ¢krot£tV korufÍ poludeir£doj OÙlÚmpoio: ka… ∙a p£roiq' aÙto‹o kaqšzeto,
kaˆ l£be goÚnwn skaiÍ, dexiterÍ d' ¥r' Øp' ¢nqereînoj ˜loàsa lissomšnh prosšeipe D…a Kron…wna ¥nakta:
Όμηρος, Ιλιάς 8.409
<Wj œfat', ðrto d ’Irij ¢ellÒpoj ¢ggelšousa, bÁ d' ™x 'Ida…wn Ñršwn ™j makrÕn ”Olumpon. prètVsin d pÚlVsi poluptÚcou
OÙlÚmpoio ¢ntomšnh katšruke, DiÕj dš sf' œnnepe màqon:
Όμηρος, Ιλιάς 20.19
TÕn d' ¢pameibÒmenoj prosšfh nefelhgeršta ZeÚj: œgnwj ™nnos…gaie ™m¾n ™n st»qesi boul¾n ïn ›neka xun£geira: mšlous…
moi ÑllÚmeno… per. ¢ll' ½toi mn ™gë menšw ptucˆ OÙlÚmpoio ¼menoj, œnq' ÐrÒwn fršna tšryomai:
Όμηρος, Ιλιάς 11.75
o‰ d' ¥lloi oÜ sfin p£resan qeo…, ¢ll¦ ›khloi sfo‹sin ™nˆ meg£roisi kaq»ato, Âci ˜k£stJ dèmata kal¦ tštukto kat¦
ptÚcaj OÙlÚmpoio.
Ησίοδος, Θεογονία 113
ºd kaˆ æj t¦ prîta polÚptucon œscon ”Olumpon.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.218.10
poludeir£doj >OlÚmpou. >Istšon d Óti, ésper koruf¾ Ôrouj metaforikîj ¢pÕ tÁj tîn zówn korufÁj, oÛtw kaˆ deir¾ ¹
™xoc¾ ¹ l»gousa e„j stenÕn ¢pÕ tÁj tîn zówn deirÁj. Óqen kaˆ poludeir¦j ”Olumpoj, tÕ Ôroj dhlad¾ tÕ œcon poll¦j
™xoc£j. Óti d kaˆ pÒdej Ôrouj kaˆ knhmoˆ kaˆ ∙£ceij kaˆ ›tera toiaàta ™k tîn zwϊkîn, ¢llacoà fan»setai. <H d kl…sij
toà poludeir£doj æj >Ark£doj. prosfuîj d par£keitai koruf» kaˆ poludeir£j di¦ tÕ kaˆ ™n zóoij sumpefukšnai t¦
toiaàta. (v. 500)
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.479.30
eÛrhntai d kaˆ deir£dej Ôrouj, Ó ™sti tr£chloi.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.607.21
Prètaj oân pÚlaj lšgei t¦ propÚlaia kaq' ÐmoiÒthta toà prètaij qÚraij, Óper ™n to‹j ˜xÁj pou lecq»setai. kaˆ ™ke‹ g¦r
prîtai qÚrai t¦ prÒqura. (v. 409-12) TÕ d bÁ d kat' >Ida…wn Ñršwn ™j ”Olumpon oÙk ™x ¢n£gkhj t¾n ”Idhn Øyhlotšran toà
>OlÚmpou enai dhlo‹, ¢ll¦ lšgoi ¥n, Óti katšbh ”Idhj, æj tÕ ™nteàqen ¢nelqe‹n e„j ÐpÒteron ¨n e‡pV tij ”Olumpon. E„ d kaˆ
¥llwj œgnwstai <Om»rJ ™x ”Idhj æj Øyhlotšraj kataba…nein e„j tÕ Ôroj tÕn ”Olumpon tapeinÒteron ™ke…nhj Ônta, oden
aÙtÒj. (v. 411) TÕ d polÚptucoj, æj kaˆ ¢llacoà fa…netai, æj ™pˆ Ôrouj toà >OlÚmpou e„rÁsqai doke‹, Öj poll¦j ptÚcaj,
½toi faraggèdeij ptÚxeij, ½goun perioc£j, œcei. oÙranù g¦r oÙk ¨n o„ke…wj tÕ polÚptucon ™pilšgoito. ”Olumpoj dš ™stin,
æj met' Ñl…ga ™re‹, ¢qan£twn œdafoj. Fhsˆ g¦r ™j ”Olumpon, †n' ¢qan£twn ›doj ™st…. Parhchtikîj dš pwj À ™tumologikîj
par£keintai ¹ pÚlh kaˆ Ð polÚptucoj. Par¦ tÕ ptÚssein g¦r kaˆ ¥mfw, †na Ï polÚptucoj Ð polÚpuloj. p£ntwj d Ð
poludeir¦j ”Olumpoj kat£ ge t¦j Ñrein¦j ™xoc¦j e‡h ¨n kaˆ polÚptucoj di¦ t¦j metaxÝ tîn pollîn deir£dwn poll¦j
ptÚcaj À ptuc£j. (v. 412)
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.195.14
“Oti t¦j “Wraj filosofîn Ð poiht¾j pulwroÝj aÙt¦j lšgei toà oÙranoà kaˆ ™pitetr£fqai aÙta‹j fhsi mšgan oÙranÕn
OÜlumpÒn te, oÙ di¦ t¦ ™k tîn <Wrîn ¢potelšsmata, æj ¥n tij e‡poi ¢steϊzÒmenoj, ¢ll¦ éste ºmn ¢nakl‹nai, fhs…,
pukinÕn nšfoj ºd' ™piqe‹nai, toutšsti kaˆ ¢no‹xai nšfoj, oŒ£ tina pÚlhn, kaˆ aâqij ™piqe‹nai.
Tù Ônti g¦r ïra… tinšj e„sin æj ™pˆ polÝ kaˆ kairoˆ tetagmšnoi toà nefeloàsqai tÕn oÙranÕn e‡te kaˆ m».
“Oti d pÚlai oŒon tù oÙranù t¦ nšfh, dhlo‹ Ð poiht¾j e„pën tÕ aÙtÒmatoi d pÚlai mÚkon oÙranoà, Ó ™stin ½chsan kaˆ
ºno…cqhsan ™xioÚsV tÍ “Hrv kaˆ tÍ >Aqhn´. (v. 751) Kairiwt£th d lšxij ™pˆ ¢no…xewj pulîn tÕ ¢nakl…nein, æj pollacoà
fa…netai, †na Ï kl…nein mn tÕ kle…ein, ¢nakl…nein d tÕ ¢n£palin. (v. 749) “Ora d Ópwj tÕ œmukon, ™pˆ boÕj kur…wj ke…menon,
™pˆ pÚlhj epe tÁj di¦ t¾n ¥gan ¡rmog¾n ºchtikÁj kaˆ oŒon mukhtikÁj Ñnomatopoiîn kaˆ ™k toà parakolouqoàntoj ½cou
pulîn te mšgeqoj kaˆ stereÒthta dhlîn kaˆ ¥noixin aÙtîn. kaˆ ™n >Odusse…v dš poÚ fhsi t¦ d' ¢nšbracen ºäte taàroj, t¦
qÚretra dhlad». Kaˆ shme…wsai Óti Ð parabolikîj dex£menoj taÚrou d…khn ºce‹n qÚraj dšxait' ¨n kaˆ tÕ muk©sqai aÙt£j.
Kaˆ oÛtw tÕ ¢naidj taÚthj tÁj lšxewj di¦ parabolÁj ˜tšrwqi sun»qouj teqer£peutai, e„ kaˆ m¾ par£keintai ¢ll»laij ¼
te lšxij kaˆ ¹ ∙hqe‹sa parabol». Shme…wsai d kaˆ Óti ™nteàqen oƒ meq' “Omhron labÒntej muk©sqa… fasi kaˆ bront£j, ™peˆ
kaˆ aƒ <Omhrikaˆ aátai pÚlai nšfh e„sˆ brontèdh mukhqmÒn pote ¢fišnta. >AkÒlouqon d p£ntwj tÕn ™n >OlÚmpJ o‡kouj
plas£menon kaˆ pÚlaj aÙto‹j tolmÁsai e„pe‹n. ”Esti d tÕ œmukon deÚteroj ¢Òristoj toà mukî ∙»matoj kat¦ tÕ craismî
œcraismon, doupî œdoupon, ktupî œktupon, lhkî œlakon. TÕ d aÙtÒmatoi ¢ntˆ toà mÒnai ¢f' ˜autîn d…ca pulwrîn, æj
™¦n Ãsan a„sqhtika…. e‡rhtai d kaq' ÐmoiÒthta toà aÙtÒmatoj dš oƒ Ãlqen bo¾n ¢gaqÕj Menšlaoj.
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 1.499α1.1
Ariston. <poludeir£doj OÙlÚmpoio:> Óti kaˆ ¢rsenikîj tÕ poludeir£doj æj ™ntaàqa. Aint ¢rsenikÕn tÕ poludeir£doj. Til
ex. (;) <poludeir£doj OÙlÚmpoio:> paroim…a: trˆj d trihkÒsiai korufaˆ nifÒentoj 'OlÚmpou. Aint
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 20.5β.1
ex. ¥llwj: kratÕj ¢p' OÙlÚmpoio <poluptÚcou>: ™ke‹se g¦r Ð okoj toà DiÒj. poluptÚcou d poll¦j ¢nakl…seij œcontoj:
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À „scuroà, ¢pÕ tîn poluptÚcwn ¢sp…dwn. b(BCE`3E`4)T À Óti Ñktë sfa…raj œcei Ð oÙranÒj, m…an tîn ¢planîn, ˜pt¦ tîn
plan»twn. T
Απολλώνιος Σοφιστής, Λεξικόν κατά στοιχείον της τε Ιλιάδος και Οδύσσειας 137.3
ptÚcej aƒ tîn Ñrîn katakl…seij, kaˆ poluptÚcou 'OlÚmpoio toà poll¦ ¢pokl…mata œcontoj. lšgontai d kaˆ tÁj ¢sp…doj
ptÚcej t¦ di£fora ™p' ¢ll»loij ™l£smata.

Κορυφή - κορυφαί
Όμηρος, Ιλιάς 1.43
Wj œfat' eÙcÒmenoj, toà d' œklue Fo‹boj >ApÒllwn, bÁ d kat' OÙlÚmpoio kar»nwn cwÒmenoj kÁr, tÒx' êmoisin œcwn
¢mfhrefša te farštrhn:
Όμηρος, Ιλιάς 1.497
ºer…h d' ¢nšbh mšgan oÙranÕn OÜlumpÒn te. eáren d' eÙrÚopa Kron…dhn ¥ter ¼menon ¥llwn ¢krot£tV korufÍ poludeir£doj
OÙlÚmpoio:
Όμηρος, Ιλιάς 8.2
ZeÝj d qeîn ¢gor¾n poi»sato terpikšraunoj ¢krot£tV korufÍ poludeir£doj OÙlÚmpoio: aÙtÕj dš sf' ¢gÒreue, qeoˆ d' ØpÕ
p£ntej ¥kouon:
Όμηρος, Ιλιάς 5.753
eáron d Kron…wna qeîn ¥ter ¼menon ¥llwn ¢krot£tV korufÍ poludeir£doj OÙlÚmpoio. œnq' †ppouj st»sasa qe¦
leukèlenoj “Hrh ZÁn' Ûpaton Kron…dhn ™xe…reto kaˆ prosšeipe:
Όμηρος, Ιλιάς 2.166
Wj œfat', oÙd' ¢p…qhse qe¦ glaukîpij >Aq»nh, bÁ d kat' OÙlÚmpoio kar»nwn ¢xasa:
Όμηρος, Ιλιάς 8.25
seir¾n mšn ken œpeita perˆ ∙…on OÙlÚmpoio
Όμηρος, Ιλιάς 13.520
Ö d' ™n kon…Vsi pesën ›le ga‹an ¢gostù. oÙd' ¥ra pè ti pšpusto bri»puoj Ôbrimoj ”Arhj uŒoj ˜o‹o pesÒntoj ™nˆ kraterÍ
Øsm…nV, ¢ll' Ó g' ¥r' ¥krJ >OlÚmpJ ØpÕ crusšoisi nšfessin Âsto DiÕj boulÍsin ™elmšnoj, œnq£ per ¥lloi ¢q£natoi qeoˆ
Ãsan ™ergÒmenoi polšmoio.
Όμηρος, Ιλιάς 14.153
“Hrh d' e„se‹de crusÒqronoj Ñfqalmo‹si st©s' ™x OÙlÚmpoio ¢pÕ ∙…ou: aÙt…ka d' œgnw
Όμηρος, Ιλιάς 14.225
“Hrh d' ¢xasa l…pen ∙…on OÙlÚmpoio, Pier…hn d' ™pib©sa kaˆ 'Hmaq…hn ™ratein¾n seÚat' ™f' ƒppopÒlwn QrVkîn Ôrea
nifÒenta ¢krot£taj koruf£j: oÙd cqÒna m£rpte podo‹in:
Ησίοδος, Θεογονία 42
ºce‹ d k£rh nifÒentoj >OlÚmpou dèmat£ t' ¢qan£twn:
Ησίοδος, Θεογονία 62
tutqÕn ¢p' ¢krot£thj korufÁj nifÒentoj >OlÚmpou:
Ησίοδος, Θεογονία 118
¢qan£twn o‰ œcousi k£rh nifÒentoj >OlÚmpou,
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.510.18
>Istšon d kaˆ Óti, ésper oÙk ½rkesen e„pe‹n Ôrouj koruf¾n tÕ ¢nwt£tw, ¢ll¦ ¢krot£thn koruf¾n >OlÚmpou ™ntaàqa œfh
Ð poiht»j, Ðpo…a tij tù a„qšri Dii òke…wtai, oÛtwj oÙ mÒnon korufa‹Òj tij ¢rke‹ lšgesqai, ¢ll' œcei cr»seij par£ tisi kaˆ Ð
korufaiÒtatoj. Proϊën d plhquntikîj koruf¦j ™re‹ t¾n ¥rti ∙hqe‹san koruf»n, ØperaÚxwn kaˆ oÛtw t¾n koruf»n. Perˆ
d poludeir£doj >OlÚmpou ˜tšrwqi gšgraptai. ”Eti „stšon æj kaq…zei mn kaˆ ™ntaàqa qeîn ¢gor¦n Ð poiht»j, kaq…zei dš pou
kaˆ ™n to‹j ˜xÁj. >All' ™ntaàqa mn Ð ZeÝj basilikîj ˜autÕn sunist´ kat¦ ™mbr…qeian krater£n, æj fan»setai, †na p£ntej
e‡xwsin oŒj aÙtÕj boÚletai, ™ke‹ d t… te tÕ a‡tion tÁj ¢gor©j kaˆ Ó ti ¥llo par¦ t¦ ™ntaàqa, dhlwq»setai, ésper kaˆ t¦
prÕ toÚtwn œn te tÍ a kaˆ tÍ d, œnqa sumposiakÕn Ãn tÕ ¥qroisma. (v. 4-6)
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.645.21
OÛtw kaˆ >OlÚmpou korufaˆ kaˆ k£rhna lšgontai,
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.217.16
Qštij goàn Ôrqrou tù Dii ™ntugc£nei. fhsˆ g¦r Ð poiht»j: ºer…h d' ¢nšbh mšgan oÙranÕn OÜlumpÒn te. toàto d trÒpoj
Østerolog…aj ™st…. prîton g¦r ØperanabÁnai de‹ t¦j toà >OlÚmpou koruf£j, eta tÕn Øpr t¦ nšfh tÒpon katalabe‹n
oÙranÕn kaˆ aÙtÕn legÒmenon ÐmwnÚmwj tù steremn…J.
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.218.10
poludeir£doj >OlÚmpou. >Istšon d Óti, ésper koruf¾ Ôrouj metaforikîj ¢pÕ tÁj tîn zówn korufÁj, oÛtw kaˆ deir¾ ¹
™xoc¾ ¹ l»gousa e„j stenÕn ¢pÕ tÁj tîn zówn deirÁj. Óqen kaˆ poludeir¦j ”Olumpoj, tÕ Ôroj dhlad¾ tÕ œcon poll¦j
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™xoc£j. Óti d kaˆ pÒdej Ôrouj kaˆ knhmoˆ kaˆ ∙£ceij kaˆ ›tera toiaàta ™k tîn zwϊkîn, ¢llacoà fan»setai. <H d kl…sij
toà poludeir£doj æj >Ark£doj. prosfuîj d par£keitai koruf» kaˆ poludeir£j di¦ tÕ kaˆ ™n zóoij sumpefukšnai t¦
toiaàta. (v. 500)
Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.62.15
“Oti tÕ e„pe‹n >OlÚmpia k£rhna o„keiÒteron ™pˆ Ôrouj noe‹n ½per ™pˆ toà oÙranoà.
”Olumpoj mn g¦r tÕ Ôroj œcei k£rhna ½toi ™xoc£j... TÕ d k£rhna ™k metafor©j e‡lhptai tÁj tîn zówn kefalÁj. oÛtw
d kaˆ ¢pÕ ¥llwn merîn toà sèmatoj ¥lla kat¦ metafor¦n mšrh toà Ôrouj lšgetai, æj proϊoàsi fan»setai, oŒon Ñfràj
Ôrouj di¦ t¦j tîn zówn Ñfràj, kaˆ pÒdej di¦ toÝj pÒdaj, kaˆ ¥lla di' ¥lla, [æj ¢kribšsteron ™n tÍ Boiwt…v fane‹tai...
kaˆ Óti tÕ k£rhnon kaˆ ˜tero…wj Ñnom£zetai koinîj te kaˆ poihtikîj, dhlwq»se-tai ™n „d…oij tÒpoij.] (v. 45)
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 1.499β.1
ex. <poludeir£doj OÙlÚmpoio:> paroim…a: trˆj d trihkÒsiai korufaˆ nifÒentoj 'OlÚmpou. Aint
Πλούταρχος, Αιμίλιος Παύλος 15.8.1
>Epeˆ d' ™de…pnhsan oƒ stratiîtai kaˆ skÒtoj ™gšneto, to‹j ¹gemÒsi fr£saj tÕ ¢lhqj Ãge di¦ nuktÕj t¾n ™nant…an ¢pÕ
qal£sshj, kaˆ katalÚsaj ¢nšpaue t¾n strati¦n ØpÕ tÕ PÚqion. ™ntaàqa toà >OlÚmpou tÕ Ûyoj ¢nate…nei plšon À dška
stad…ouj:
shma…netai d' ™pigr£mmati toà metr»santoj oÛtwj (`98 Preger).
OÙlÚmpou korufÁj ™pˆ Puq…ou >ApÒllwnoj ƒeroà Ûyoj œcei (prÕj t¾n k£qeton d' ™metr»qh) pl»rh mn dek£da stad…wn
m…an, aÙt¦r ™p' aÙtÍ plšqron tetrapšdJ leipÒmenon megšqei. EÙm»lou dš min uƒÕj ™q»kato mštra keleÚqou XeinagÒrhj: sÝ
d' ¥nax ca‹re kaˆ ™sql¦ d…dou.

Άλλες θεότητες96
Κλήμης Αλεξανδρεύς, Προτρεπτικός προς Έλληνας 2.19.1.1
E„ qšleij d' ™popteàsai kaˆ Korub£ntwn Ôrgia, tÕn tr…ton ¢delfÕn ¢pokte…nantej oátoi t¾n kefal¾n toà nekroà foinik…di
™pekaluy£thn kaˆ katastšyante ™qay£thn, fšron-tej ™pˆ calkÁj ¢sp…doj ØpÕ t¦j Øpwre…aj toà >OlÚmpou (kaˆ taàt' œsti
t¦ must»ria, sunelÒnti f£nai, fÒnoi kaˆ t£foi).
Schοlia Vetera στον Θεόκριτο 5.21/22δ.1
`HraklÁj ™lqën e„j D‹on pÒlin tÁj Makedon…aj KGEAPT eden œk tinoj ƒeroà polloÝj ™xiÒntaj. qšlwn d proskunÁsai
¢nškrine, t…noj e‡h. maqën d 'Adènidoj enai œfh: oÙdn ƒerÕn ¢ntˆ toà oÙdenÕj ¥xion, oŒon oÙdeˆj qeîn Øp£rcei.
Ορφεύς, Ύμνοι 45.1
>Elqš, m£kar DiÒnuse, pur…spore, tauromštwpe, B£ssare kaˆ Bakceà, poluènume, pantodun£sta, Öj x…fesin ca…reij ºd'
a†mati Main£si q' ¡gna‹j, eÙ£zwn kat' ”Olumpon, ™r…brome, manik B£kce, qursegc»j, barÚmhni, tetimšne p©si qeo‹si kaˆ
qnhto‹si broto‹sin, Ósoi cqÒna naiet£ousin: ™lqš, m£kar, skirtht£, fšrwn polÝ gÁqoj ¤pasi.
Στράβων, Γεωγραφικά 10.3.14.1
Kaˆ SeilhnÕn kaˆ MarsÚan kaˆ ”Olumpon sun£gontej e„j ἓn kaˆ eØret¦j aÙlîn ƒstoroàntej p£lin kaˆ oÛtwj t¦ Dionusiak¦
kaˆ FrÚgia e„j ἓn sumfšrousi, t»n te ”Idhn kaˆ tÕn ”Olumpon sugkecumšnwj poll£kij æj tÕ aÙtÕ Ôroj ktupoàsin. e„sˆ mn
oân lÒfoi tšttarej ”Olumpoi kaloÚmenoi tÁj ”Idhj kat¦ t¾n 'Antandr…an, œsti d kaˆ Ð MusÕj ”Olumpoj, Ómoroj mn oÙc
Ð aÙtÕj d tÍ ”IdV. Ð d' oân SofoklÁj poi»saj tÕn Menšlaon ™k tÁj Tro…aj ¢pa…rein speÚdonta ™n tÍ PoluxšnV, tÕn d'
'Agamšmnona mikrÕn ØpoleifqÁnai boulÒmenon toà ™xil£sasqai t¾n 'Aqhn©n c£rin, e„s£gei lšgonta tÕn Menšlaon sÝ d' aâqi
m…mnwn pou kat' 'Ida…an cqÒna po…mnaj 'OlÚmpou sunagagën quhpÒlei.
Tù d' aÙlù kaˆ ktÚpJ krot£lwn te kaˆ kumb£lwn kaˆ tump£nwn kaˆ ta‹j ™pibo»sesi kaˆ eÙasmo‹j kaˆ podokroust…aij
o„ke‹a ™xeÚronto ka… tina tîn Ñnom£twn, § toÝj propÒlouj kaˆ coreut¦j kaˆ qerapeut¦j tîn ƒerîn ™k£loun, Kabe…rouj kaˆ
KorÚbantaj kaˆ P©naj kaˆ SatÚrouj kaˆ TitÚrouj kaˆ tÕn qeÕn B£kcon kaˆ t¾n `Ršan Kubšlhn kaˆ Kub»bhn kaˆ Dindum»nhn
kat¦ toÝj tÒpouj aÙtoÚj. kaˆ Ð Sab£zioj d tîn Frugiakîn ™sti kaˆ trÒpon tin¦ tÁj mhtrÕj tÕ paid…on paradoÝj t¦ toà
DionÚsou kaˆ aÙtÒj.
ToÚtoij d' œoike kaˆ t¦ par¦ to‹j Qrvxˆ t£ te KotÚttia kaˆ t¦ Bend…deia, par' oŒj kaˆ t¦ 'Orfik¦ t¾n katarc¾n œsce.
tÁj mn oân KÒtuoj tÁj ™n to‹j 'Hdwno‹j A„scÚloj mšmnhtai kaˆ tîn perˆ aÙt¾n Ñrg£nwn. e„pën g£r semn¦ KÒtuj” ™n
to‹j 'Hdwno‹j Ôreia d' Ôrgan' œcontej,” toÝj perˆ tÕn DiÒnuson eÙqšwj ™pifšrei Ð mn ™n cersˆn bÒmbukaj œcwn, tÒrnou
k£maton, daktulÒdikton p…mplhsi mšloj, man…aj ™pagwgÕn Ðmokl£n: Ð d calkodštoij kotÚlaij Ñtobe‹.” kaˆ p£lin yalmÕj
d' ¢lal£zei: taurÒfqoggoi d' Øpomukîntai poqn ™x ¢fanoàj foberoˆ m‹moi, tup£nou d' e„kën ésq' Øpoga…ou brontÁj fšretai
barutarb»j.” taàta g¦r œoike to‹j Frug…oij: kaˆ oÙk ¢peikÒj ge, ésper aÙtoˆ oƒ FrÚgej Qrvkîn ¥poiko… e„sin, oÛtw kaˆ t¦
ƒer¦ ™ke‹qen metenhnšcqai. kaˆ tÕn DiÒnuson d kaˆ tÕn 'HdwnÕn Lukoàrgon sun£gontej e„j ἓn t¾n Ðmoiotrop…an tîn ƒerîn
a„n…ttontai.
'ApÕ d toà mšlouj kaˆ toà ∙uqmoà kaˆ tîn Ñrg£nwn kaˆ ¹ mousik¾ p©sa Qrvk…a kaˆ 'Asi©tij nenÒmistai. dÁlon d' œk te
tîn tÒpwn ™n oŒj aƒ Moàsai tet…mhntai: Pier…a g¦r kaˆ ”Olumpoj kaˆ P…mpla kaˆ Le…bhqron tÕ palaiÕn Ãn Qr®kia cwr…a
kaˆ Ôrh, nàn d œcousi MakedÒnej: tÒn te `Elikîna kaqišrwsan ta‹j MoÚsaij Qr´kej oƒ t¾n Boiwt…an ™poik»santej, o†per
kaˆ tÕ tîn Leibhqri£dwn numfîn ¥ntron kaqišrwsan. o† t' ™pimelhqšntej tÁj ¢rca…aj mousikÁj Qr´kej lšgontai, 'OrfeÚj
te kaˆ Mousa‹oj kaˆ Q£murij, kaˆ tù EÙmÒlpJ d toÜnoma ™nqšnde, kaˆ oƒ tù DionÚsJ t¾n 'As…an Ólhn kaqierèsantej
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mšcri tÁj 'IndikÁj ™ke‹qen kaˆ t¾n poll¾n mousik¾n metafšrousi: kaˆ Ð mšn t…j fhsin kiq£ran 'Asi©tin ∙£sswn,” Ð d toÝj
aÙloÝj Berekunt…ouj kale‹ kaˆ Frug…ouj: kaˆ tîn Ñrg£nwn œnia barb£rwj çnÒmastai n£blaj kaˆ sambÚkh kaˆ b£rbitoj
kaˆ mag£dij kaˆ ¥lla ple…w.
'Aqhna‹oi d' ésper perˆ t¦ ¥lla filoxenoàntej diateloàsin, oÛtw kaˆ perˆ toÝj qeoÚj. poll¦ g¦r tîn xenikîn ƒerîn
paredšxanto éste kaˆ ™kwmJd»qhsan: kaˆ d¾ kaˆ t¦ Qr®kia kaˆ t¦ FrÚgia. tîn mn g¦r Bendide…wn Pl£twn mšmnhtai, tîn
d Frug…wn Dhmosqšnhj diab£llwn t¾n A„sc…nou mhtšra kaˆ aÙtÕn æj teloÚsV tÍ mhtrˆ sunÒnta kaˆ sunqiaseÚonta kaˆ
™pifqeggÒmenon eÙo‹ sabo‹ poll£kij kaˆ Ûhj ¥tthj [¥tthj] Ûhj. taàta g£r ™sti sab£zia kaˆ mhtrùa.
”Eti d' ¥n tij kaˆ taàta [eÛroi] perˆ tîn daimÒnwn toÚtwn kaˆ tÁj tîn Ñnom£twn poikil…aj, kaˆ Óti oÙ prÒpoloi qeîn
mÒnon ¢ll¦ kaˆ aÙtoˆ qeoˆ proshgoreÚqhsan. `Hs…odoj mn g¦r `Ekatšrw kaˆ tÁj Forwnšwj qugatrÕj pšnte genšsqai
qugatšraj fhs…n ™x ïn oÜreiai NÚmfai qeaˆ [™x]egšnonto, kaˆ gšnoj oÙtidanîn SatÚrwn kaˆ ¢mhcanoergîn, KourÁtšj te
qeoˆ filopa…gmonej ÑrchstÁrej.” Ð d t¾n Forwn…da gr£yaj aÙlht¦j kaˆ FrÚgaj toÝj KourÁtaj lšgei, ¥lloi d ghgene‹j
kaˆ calk£spidaj: oƒ d' oÙ toÝj KourÁtaj, ¢ll¦ toÝj KorÚbantaj FrÚgaj, ™ke…nouj d KrÁtaj, periqšsqai d' Ópla
calk© prètouj ™n EÙbo…v: diÕ kaˆ Calkidšaj aÙtoÝj klhqÁnai: oƒ d' ØpÕ Tit£nwn `Ršv doqÁnai propÒlouj ™nÒplouj toÝj
KorÚbantaj ™k tÁj BaktrianÁj ¢figmšnouj, oƒ d' ™k KÒlcwn fas…n. ™n d to‹j Krhtiko‹j lÒgoij oƒ KourÁtej DiÕj trofe‹j
lšgontai kaˆ fÚlakej, e„j Kr»thn ™k Frug…aj metapemfqšntej ØpÕ tÁj `Ršaj: oƒ d Telc…nwn ™n `RÒdJ ™nnša Ôntwn toÝj
`Ršv sunakolouq»santaj e„j Kr»thn kaˆ tÕn D…a kourotrof»santaj KourÁtaj ÑnomasqÁnai: KÚrbanta d toÚtwn ˜ta‹ron
`IerapÚtnhj Ônta kt…sthn par¦ to‹j `Rod…oij parasce‹n prÒfasin to‹j Pras…oij éste lšgein, æj een KorÚbantej da…monšj
tinej 'Aqhn©j kaˆ `Hl…ou pa‹dej. œti d KrÒnou tinšj, ¥lloi d DiÕj kaˆ KalliÒphj fasˆ toÝj KorÚbantaj toÝj aÙtoÝj to‹j
Kabe…roij Ôntaj, ¢pelqe‹n d toÚtouj e„j Samoqr®khn kaloumšnhn prÒteron Mel…thn, t¦j d pr£xeij aÙtîn mustik¦j enai.
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Σημειώσεις Κεφαλαίων Δ-Ε & Παραρτήματος
Βλ. Pritchett 1961, 369-375.
Εντυπωσιακές πληροφορίες για σεισμικά φαινόμενα και τσουνάμι Παλαιοχριστιανικής Εποχής, σε ευρύτατη
έκταση, δίνονται στο έργο του Γεωργίου Μοναχού, Χρονική Ιστορία (ζ΄Περί Γρατιανού) 560.9: {Kat' ™ke…nouj d
toÝj kairoÝj seismÕj mšgaj kaˆ foberètatoj gšgonen, æj ™n 'Alexandre…v ØpocwrÁsai mn t¾n q£lassan ™pˆ polÚ,
t¦ d plo‹a æj ™pˆ xhr©j eØreqÁnai ke…mena. plÁqoj d laoà sundramÒntoj e„j qšan toà paradÒxou qaÚmatoj,
kaˆ toà Ûdatoj p£lin Øpostršyantoj kaˆ ™kbebhkÒtoj makrÒteron toà sun»qouj tÒpou, katepont…sqhsan
¢nqrèpwn muri£dej e, kaˆ t¦j mn ™ke‹se prosormizoÚsaj naàj tÕ Ûdwr katek£luyen, t¦j d ™n tù potamù
Ne…lJ eØreqe…saj ¢pšrriyen Ð potamÕj e„j t¾n xhr¦n met¦ pollÁj tÁj ∙Úmhj mšcri stad…wn rp. ¢ll¦ m¾n
kaˆ tÁj Kr»thj kaˆ tÁj 'Acaaj kaˆ Boiwt…aj kaˆ tÁj 'Hpe…rou kaˆ Sikel…aj t¦ ple‹sta mšrh sunšbh tÒte
¢polšsqai, tÁj qal£sshj ¢nelqoÚshj, kaˆ poll¦ plo‹a Øywqšntoj toà Ûdatoj ™pˆ tîn Ñršwn ™rr…fhsan ¥cri
stad…wn r, t£j te Brettanik¦j n»souj kaˆ tÁj 'AfrikÁj t¦ aÙt¦ kaˆ ce…rona ØpostÁnai, kaˆ scedÕn p£shj
tÁj o„koumšnhj t¦ prÕj tÍ qal£ssV t¦ mn ØpÕ tîn seismîn, t¦ d ØpÕ tÁj qal£sshj katepont…sqhsan. kaˆ
mšntoi kaˆ ™n to‹j buqo‹j kaˆ to‹j meg£loij pel£gesi t¦ ¢mfˆ tÕn 'Adr…an kaˆ tÕ A„ga‹on pšlagoj kaˆ ¥lla
ple‹sta Øpecèrhsan kaˆ dišsthsan æseˆ te‹coj œnqen kaˆ œnqen t¦ Ûdata, kaˆ ™f£nh ¹ xhr£: kaˆ poll¦ tÒte
plo‹a eØršqhsan plšonta kaˆ e„j tÕn puqmšna kaq…santa p£lin ¢n»cqhsan tÍ toà Ûdatoj ¢pokatast£sei.
sunecîn d kaˆ ™pall»lwn tîn seismîn ginomšnwn, ¹ mn m…a tÁj Biqun…aj pÒlij p©sa sunšpese kaˆ t¦ kÚklJ
tîn proaste…wn, ¢groˆ kaˆ œrga ple‹sta. ¹ d Germ¾ kaloumšnh pÒlij toà `EllhspÒntou p©sa ™k qemel…wn
kateptèqh. kaˆ prÕj toÚtoij c£smata poll¦ kat¦ diafÒrouj tÒpouj ™gšnonto, æj ™k tîn fÒbwn ™n to‹j Ôresi
mšnein toÝj ¢nqrèpouj, ™k d tÁj ¢broc…aj poll¦ zî£ te kaˆ ¥nqrwpoi diefq£rhsan.}
3
Το παλαιότερα αναφερόμενο Δίον είναι της Εύβοιας. Το επίθετο δίος-δία-δίον χαρακτηρίζει συνήθως -όχι όμως
αποκλειστικά- πρόσωπα. Η λέξη αναφέρεται και στις μυκηναϊκές πινακίδες. Βλ. Ventris & Chadwick 1973, 540:
di-u-jio, di-wi-jo, di-wi-ji-jo.
4
Για μία συνοπτική αναφορά στο ιστορικό της έρευνας και στη σχετική βιβλιογραφία για το αρχαίο Δίον, βλ.
ενδεικτικά: Μπακαλάκης 1977, Σωτηριάδης 1929, Σωτηριάδης 1932, Παντερμαλής 1989, Στεφανίδου-Τιβερίου
1998, 17-23, Πινγιάτογλου & Στεφανίδου-Τιβερίου 2011, 17-18. Βλ. επίσης σειρά δημοσιευμάτων, σχετικών με το
αρχαίο Δίον, στη βιβλιογραφία της παρούσας έκδοσης.
5
Beaujour 1829.
6
Leake 1835, 1, 408.
7
Heuzey 1860, 129.
8
Clarke 1813-1814. Αργότερα ταυτίστηκε και από τον L. Heuzey (Heuzey 1860). Βλ. και Βακαλόπουλος 1972, 22-23.
9
Heuzey 1860 και Heuzey & Daumet 1876.
10
Ο όρος από τον Στράβωνα (Γεωγραφικά 8.3.23.5). Για τον όρο «πλαταμώνα», βλ. αναλυτικότερα στο Παράρτημα. Ο συσχετισμός του Πλαταμώνα με τον αρχαίο «πλαταμώνα» είχε ήδη γίνει από τον L. Heuzey (1860, 89).
11
Tafel 1839, 88.
12
Μία παρόμοια, της ίδιας εποχής, εντοπίστηκε στη θέση Βάλτος Λεπτοκαρυάς (ανασκαφή ΕΡΓΟΣΕ).
13
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib. 1-20) 12.58.2.5 έως 12.59.4.1: {™pizhtoÚshj d tÁj ƒstor…aj t¾n
tÁj perˆ t¾n nÒson deinÒthtoj a„t…an, ¢nagka‹Òn ™stin ™kqšsqai taàta. progegenhmšnwn ™n tù ceimîni meg£lwn
Ômbrwn sunšbh t¾n gÁn œnudron genšsqai, polloÝj d kaˆ tîn ko…lwn tÒpwn dexamšnouj plÁqoj Ûdatoj
limn£sai kaˆ sce‹n statÕn Ûdwr paraplhs…wj to‹j ˜lèdesi tîn tÒpwn, qermainomšnwn d' ™n tù qšrei toÚtwn
kaˆ shpomšnwn sun…stasqai pace…aj kaˆ dusèdeij ¢tm…daj, taÚtaj d' ¢naqumiwmšnaj diafqe…rein tÕn plhs…on
¢šra: Óper d¾ kaˆ ™pˆ tîn ˜lîn tîn nosèdh di£qesin ™cÒntwn Ðr©tai ginÒmenon. suneb£leto d prÕj t¾n nÒson
kaˆ ¹ tÁj prosferomšnhj trofÁj kak…a ™gšnonto g¦r oƒ karpoˆ kat¦ toàton tÕn ™niautÕn œnugroi pantelîj
kaˆ diefqarmšnhn œcontej t¾n fÚsin. tr…thn d a„t…an sunšbh genšsqai tÁj nÒsou tÕ m¾ pneàsai toÝj ™ths…aj,
1
2
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di' ïn ¢eˆ kat¦ tÕ qšroj yÚcetai tÕ polÝ toà kaÚmatoj: tÁj d qermas…aj ™p…tasin laboÚshj kaˆ toà ¢šroj
™mpÚrou genomšnou, t¦ sèmata tîn ¢nqrèpwn mhdemi©j yÚxewj genomšnhj luma…nesqai sunšbaine. diÕ kaˆ t¦
nos»mata tÒte p£nta kaumatèdh sunšbainen enai di¦ t¾n Øperbol¾n tÁj qermas…aj. di¦ d taÚthn t¾n a„t…an
oƒ ple‹stoi tîn nosoÚntwn œrripton ˜autoÝj e„j t¦ fršata kaˆ t¦j kr»naj, ™piqumoàntej aÙtîn katayÚxai t¦
sèmata. oƒ d' 'Aqhna‹oi di¦ t¾n Øperbol¾n tÁj nÒsou t¦j a„t…aj tÁj sumfor©j ™pˆ tÕ qe‹on ¢nšpempon. diÕ kaˆ
kat£ tina crhsmÕn ™k£qhran t¾n nÁson DÁlon, 'ApÒllwnoj mn oâsan ƒer£n, dokoàsan d memi£nqai di¦ tÕ
toÝj teteleuthkÒtaj ™n aÙtÍ teq£fqai. ¢nask£yantej oân ¡p£saj t¦j ™n tÍ D»lJ q»kaj met»negkan e„j t¾n
`R»neian kaloumšnhn nÁson, plhs…on Øp£rcousan tÁj D»lou. œtaxan d kaˆ nÒmon m»te t…ktein ™n tÍ D»lJ m»te
q£ptein. ™po…hsan d kaˆ pan»gurin t¾n tîn Dhl…wn, gegenhmšnhn mn prÒteron, dialipoàsan d polÝn crÒnon.
Tîn d' 'Aqhna…wn perˆ taàt' ¢scoloumšnwn LakedaimÒnioi toÝj Peloponnhs…ouj paralabÒntej katestratopšdeusan
perˆ tÕn „sqmÒn, dianooÚmenoi p£lin e„j t¾n 'Attik¾n e„sbale‹n: seismîn d meg£lwn ginomšnwn deisidaimon»santej
¢nškamyan e„j t¦j patr…daj. thlikoÚtouj d toÝj seismoÝj sunšbh genšsqai kat¦ poll¦ mšrh tÁj `Ell£doj,
éste kaˆ pÒleij tin¦j ™piqalatt…ouj ™piklÚsasan t¾n q£lattan diafqe‹rai, kaˆ kat¦ t¾n Lokr…da cerron»sou
kaqestèshj ∙Áxai mn tÕn „sqmÒn, poiÁsai d nÁson t¾n Ñnomazomšnhn 'Atal£nthn. ¤ma d toÚtoij prattomšnoij
LakedaimÒnioi t¾n Trac‹na kaloumšnhn õkisan kaˆ metwnÒmasan `Hr£kleian di¦ toiaÚtaj tin¦j a„t…aj.}
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib. 1-20) 12.67.1.1 έως 12.67.2.2: {Bras…daj d dÚnamin ƒkan¾n ¢nalabën œk te Lakeda…monoj kaˆ par¦ tîn ¥llwn Peloponnhs…wn ¢nšzeuxen ™pˆ Mšgara. kataplhx£menoj d toÝj
'Aqhna…ouj, toÚtouj mn ™xšbalen ™k tÁj Nisa…aj, t¾n d pÒlin tîn Megaršwn ™leuqerèsaj ¢pokatšsthsen e„j
t¾n tîn Lakedaimon…wn summac…an: aÙtÕj d met¦ tÁj dun£mewj di¦ Qettal…aj t¾n pore…an poihs£menoj Âken
e„j D‹on tÁj Makedon…aj. ™ke‹qen d parelqën e„j ”Akanqon sunem£chse to‹j Calkideàsi.}
14
Τα κεραμικά περιρραντήρια αντιγράφουν ίσως μεταλλικά ή μαρμάρινα και έχει υποτεθεί ότι ξεκίνησαν ως
μόδα του 5ου αι. π.Χ. από τη Χίο. Βλ. Simantoni-Bournia 1992.
15
Όπως μία άποδη λεκανίδα του α’ μισού του 4ου αι. π.Χ. (Robinson 1950, pl. 203, 616) και ένα πιθοειδές αποθηκευτικό αγγείο με ευρύ ώμο και σχεδόν κάθετο χείλος για την υποδοχή πώματος, του α’ μισού του 4ου αι.
π.Χ. Στην Όλυνθο ο D. M. Robinson υποστηρίζει πως πρόκειται για ντόπια κεραμεική με την χαρακτηριστική
oλυνθιακή μίκα (Robinson 1933, pl. 36, 37).
16
Για παράδειγμα: Μόνωτοι σκύφοι με εναλλάξ ερυθρές και μελανές ομόκεντρες ταινίες, του α’ μισού του 5ου
αι. π.Χ. (Sparkes & Talcott 1970, fig. 8, pl. 30, 726-776). Σκύφος αττικού τύπου του γ’ τέταρτου του 5ου αι. π.Χ.
(Sparkes & Talcott 1970, pl. 16, 343). Κύλικα-σκύφος του β’ τέταρτου του 5ου αι. π.Χ. (Sparkes & Talcott 1970, pl. 25,
575-577). Μόνωτο κύπελλο του λεγόμενου τύπου Φειδία των μέσων του 5ου αι. π.Χ. και μετά (Sparkes & Talcott
1970, fig. 3, pl. 11, 203-214). Αττική μελαμβαφής κεραμική του τέλους του 5ου και α’ μισού του 4ου αι. π.Χ. Σκύφοι
αττικού τύπου του β’ τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. (Sparkes & Talcott 1970, fig. 4, pl. 16, 349). Σκύφοι τύπου "bolsal" με
εμπίεστη διακόσμηση των αρχών 4ου αι. π.Χ. (Sparkes & Talcott 1970, fig. 6, pl. 24, 539, 551, 557, fig. 8, 759).
17
Βλ. Garlan 2006, 141-148. Βλ. και Αθήναιο, Δειπνοσοφισταί 11.28.11: {LÚsippon tÕn ¢ndriantopoiÒn fasi
Kas£ndrJ carizÒmenon, Óte sunókise t¾n Kas£ndreian, filodoxoànti kaˆ boulomšnJ ‡diÒn tina eØršsqai
kšramon di¦ tÕ polÝn ™x£gesqai tÕn Menda‹on onon ™k tÁj pÒlewj, filotimhqÁnai kaˆ poll¦ kaˆ pantodap¦
gšnh paraqšmenon keram…wn ™x ˜k£stou ¢poplas£menon ‡dion poiÁsai pl£sma.}
18
Βλ. Peutinger 1824: Pella, Beroea, Ascordus, Arulos, Bada, Anamo, Hatera, Bium (Dium), Sabatium, Stenas (Tempe),
Olympum.
19
Ο συσχετισμός έγινε πρώτη φορά από τον L. Heuzey (1860, 100). Για τον Σαβάζιο βλ. π.χ. Ησύχιο, Λεξικόν
(σίγμα.5): {Sab£zioj: ™pènumon DionÚsou. oƒ d uƒÕn DionÚsou: kaˆ S£bon ™n…ote kaloàsin aÙtÒn. FrÝx d Ð
Sab£zioj. Σουίδα, Λεξικόν (έψιλον. 3787): EÙo‹, sabo‹, Dhmosqšnhj Øpr Kthsifîntoj. BakcikÒn ti ™p…fqegm£
™stin. EÙo‹, sabo‹, mustik¦ mšn ™stin ™pifqšgmata. fasˆ d tÍ Frugîn fwnÍ toÝj mÚstaj dhloàn: ¢f' oá kaˆ Ð
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