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Βιβλιοχριοίαι (Δημ. Κανατσούλη, Ή Δυτ. Μακεδονία κατά τούς αρχαίους...) 5G3

κτήμονος δνομαζομένου Aïvat*. Παρά ταΰτα οί κάτοικοι, ως δρ·&6τατα πα
ρατηρεί δ ομιλητής, διετήρησαν άκμαίον το ελληνικόν των φρόνημα, κατά 
δέ τον Μακεδονικόν ’Αγώνα τό χωρίον των υπήρξε κέντρον των αντάρτικών 
σωμάτων τής περιοχής.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Δημ. Κανατσούλη, Ή Δυτική Μακεδονία κατά τους αρχαί
ους χρόνους. (Διάλεξις). Θεσσαλονίκη 1958 [Εταιρεία Μακεδονικών Σπου
δών. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΰ Αίμου 24]. 8ον, σ. 20 μεθ’ ενός 
χάρτου.

Ή ανωτέρω διάλεξις έγινε πρώτη εις τήν σειράν, την δργανωθεΐσαν 
διά τήν Δυτικήν Μακεδονίαν υπό τοΰ 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου 
τοΰ Αίμου κατά τό έτος 1958. 'Ο ομιλητής δρθώς παρατηρεί εν αρχή τής 
ομιλίας δτι ή αρχαία ιστορία τής Δυτικής Μακεδονίας είναι ελάχιστα γνω
στή, διότι αί περί αυτής πληροφορίαι τών αρχαίων είναι λίαν πενιχραί. 
Τάς πληροφορίας ταύτας δρθώς ερμηνεύων 6 συγγραφεΰς καθορίζει τα δρια 
τών διαφόρων περιοχών τής υπό τοΰ Θουκυδίδου καλούμενης ’Άνω Μακε
δονίας, άποδεικνύει δτι τα κατοικοΰντα αυτήν έθνη, οί Όρέσται, οΐ Λυγκη- 
σταί κτλ. ήσαν κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ αΰτοΰ συγγραφέως μακεδονικά, άρα 
ελληνικά, καί όχι ιλλυρικά, δπως ίσχυρίσθησαν μερικοί.

Ή ’Άνω Μακεδονία, κατοικουμένη υπό πληθυσμοΰ άγροτικοΰ καί κτη- 
νοτροφικοΰ καί μή έχουσα συχνήν επικοινωνίαν προς τάς ελληνικός πόλεις, 
στερούμενη δέ καί ιδίων πόλεων καί άστικοΰ πληθυσμοΰ, έμεινε καθυστε
ρημένη μέχρι τουλάχιστον τών χρόνων τοΰ Φιλίππου τοΰ Β\ δ δποίος κατ- 
ήργησε τάς τοπικός βασιλείας καί μετφκισε τα βασιλεύοντα γένη εις τήν 
Κάτω Μακεδονίαν. Άντιθέτως δμως προς τήν καθυστέρησιν οί κάτοικοι, 
ήναγκασμένοι να μάχωνται κατά τίον ’Ιλλυριών καί τών από Βορρά βαρβά
ρων, είχον άποβή πολεμικώτατοι, μετά δέ τήν συνένωσιν τής χώρας των 
προς τήν Κάτω Μακεδονίαν τρεις τάξεις εκ τών εξ τών πεζεταίρων άπετε- 
λέσθησαν εξ αυτών, πολυάριθμοι δ’ υπήρξαν οί έξ αυτών στρατηγοί καί συν- 
εργάται τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου.

Κατά τούς μετά τον ’Αλέξανδρον ελληνιστικούς χρόνους αί πόλεις πλη- 
θύνονται, δργανοΰνται κατά τον ελληνικόν τρόπον, εκάστη έχει τήν αυτοτέ
λειάν της, συνενοΰνται δμως κατά έθνη ή κοινά. Ταΰτα διατηροΰνται 
μέχρι τοΰ 3ου μ. Χρ. αίώνος, μέχρι τών χρόνων τοΰ Καρακάλα. Καθ’ δλους 
τούς αιώνας τούτους καί βραδύτερον ακόμη ή Μακεδονία, καί ιδίως ή "Ανω, 
άπέβη τό πρόφραγμα τοΰ Έλληνισμοΰ κατά τών από βορρά βαρβάρων, πολύ

1 Ύπενθυμίζομεν δτι τό όνομα τοΰ ετέρου τών κυρίων προσώπων τών κω· 
μφδιών τοΰ Καραγκιόζη είναι Χατζή - Άϊβάτης.



56t Βιβλιοκριοίαι (K. Λ. Κωνσταντινίδου, "Ερευνα έν τη Άνω Μακεδονία...)

δ5 ορθώς παρατηρεί δ ομιλητής δτι οι σκληροί άγώνες και αί λαμπραί ύ- 
πηρεσίαι, τάς οποίας προσέφεραν οι Δυτικομακεδόνες καί εις το πρόσφατον 
παρελθόν διά την ελευθερίαν τής Μακεδονίας καί ολοκλήρου τής Ελλάδος, 
αποτελούν αψευδείς μάρτυρας τής συνεχίσεως τής πολεμικής αρετής καί τού 
πατριωτισμού αυτών μέχρι σήμερον.

Ή διάλεξις είναι λίαν διδακτική καί αξιανάγνωστος, ιδία διά τούς 
Δυτικομακεδόνας, οί οποίοι πρέπει να είναι υπερήφανοι διά τήν ελληνικήν 
των καταγωγήν καί τήν πολεμικήν αρετήν τών παλαιών προγόνων καί τών 
πατέρων των.

ΣΤ1ΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Κωνστ. Λ. Κωνσταντινίδου, ’Έρευνα εν τή ’Άνω Μα
κεδονία περί τής αρχαίας Ήρακλείας τών Λυγκηστών. Φλώρινα, 1^60. 
8ον, σ. 26 μεθ’ ενός χάρτου.

Τό φυλλάδιον άφιερούται εις τον αείμνηστον ’Αντώνιον Δ. Κεραμό- 
πουλλον διά τάς ιστορικός καί άρχαιολογικάς του μελέτας περί τής Ελληνι
κής Μακεδονίας. Ώς γνωστόν, ούτος κατόπιν τής διαπιστώσεως, δτι επί τού 
λόφου τού Αγίου Παντελεήμονος ΰπήρχεν αξιόλογος συνοικισμός, εταυτι- 
σε τούτον προς τήν 'Ηράκλειον τών Λυγκηστών, ενφ αύτη έτοποθετεΐτο 
μέχρι τούδε παρά τό Μοναστήριον. Τήν γνώμην ταυτην τού Κεραμοποΰλλου 
δέχεται ό συγγραφεύς καί προσπαθεί να τήν υποστήριξή διά προσθήκης 
πληροφοριών καί παρατηρήσεων, τάς οποίας περισυνέλεξε καί έκαμεν δ ίδιος 
επιτοπίως.

Αί παρατηρήσεις αύται καί πληροφορίαι είναι άξιαι προσοχής, άλλα 
δι’ αυτών δεν δύναται να στηριχθή ή γνώμη τού Κεραμοπουλλου, ή δποία 
εξ αρχής επαρουσίαζε πολλάς αδυναμίας. Τα εις τήν περιοχήν τού Μονα
στηριού ευρήματα καί ιδίως επιγραφαί συνηγοροΰσιν, δπως έδειξεν ή κ. 
Παπάζογλου είς τό ανωτέρω (σ. 508) κριθέν εργον της, υπέρ τής παλαιάς 
γνώμης, ούδέν δ’ εκ τών μέχρι σήμερον γνωστών τεκμηρίων δικαιολογεί 
τήν γνώμην περί ύπάρξεως δυο πόλεων με τό ίδιον δ'νομα, τής μεν παρά 
τήν Φλώριναν, τής δέ παρά τό Μοναστήριον.

'Υπέρ τής παλαιός γνώμης συνηγορεί καί δ παρατιθέμενος υπό τού 
συγγραφέως χάρτης, εις τον δποΐον ή 'Ηράκλεια τοποθετείται είς τό ύψος 
τού Μοναστηριού καί δχι τής Φλωρίνης. Εις τό αυτό ύψος τοποθετείται καί 
υπό τού παλαιού χάρτου τού Peutinger, ώστε να μή χωρή αμφιβολία περί 
τής θέσεως τής πόλεως.

Πλήν τούτου δέν δύναμαι να συμφωνήσω προς τον συγγραφέα καί 
είς μερικός από τάς παρατηρήσεις του. Τό στρώμα τής στάκτης, τό δποΐον 
καλύπτει τα λείψανα τής πόλεως, ασφαλώς δεικνύει έκτεταμένην πυρκαϊάν, 
όπως πιστεύει δ συγγραφεύς, δύσκολον δμως είναι να ΰποτεθή δτι έγινε
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