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Προϊζηορική Εποχή 
 

ύκθσλα κε ηνπο αξραηνιόγνπο, ε πεξηνρή ηεο 
Πηνιεκαΐδαο έρεη θαηνηθεζεί από ην 6000 π.Χ. [εθθξεκεί 
παξαπνκπή]. Κάπνηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ζηε 
Γπηηθή Μαθεδνλία θαηνηθνύζαλ πξηλ ην 2200 π.Χ. Αηνιείο 
θαη Αξθάδεο θαη ε Δνξδαία αλήθε ζην θξάηνο ησλ αξραίσλ 
Οξεζηώλ – Δικησηώλ [εθθξεκεί παξαπνκπή]. 

εκεξηλέο έξεπλεο δέρνληαη όηη έλα επξύηεξν ζύλνιν 
απ' ηνπο Πξσηνέιιελεο, δειαδή Αηνιείο θαη Αξθάδεο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη σο αρατθό ππόζηξσκα, θαηνηθνύζε ζηε 
Γπη. Μαθεδνλία. Έηζη εξκελεύεηαη θαη ε γισζζηθή 
ζπγγέλεηα ηεο αξραίαο Μαθεδνληθήο δηαιέθηνπ όρη κόλν κε 
ηε Μπθελατθή Γιώζζα, αιιά θαη κε ηελ Αξθαδνθππξηαθή 
θαη γεληθόηεξα κε ηηο δηαιέθηνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 
γεληθόηεξα σο αρατθέο - πξσηνειιεληθέο. Πεξί ην 1900 
π.Χ. νη πξσηνέιιελεο απηνί άξρηζαλ λα θαηεβαίλνπλ ζηε 
λόηηα Διιάδα. Έλα ηκήκα όκσο απηώλ έκεηλε ζηε 
Μαθεδνλία. Ήηαλ απηνί πνπ ζηα ηζηνξηθά ρξόληα 
νλνκάδνληαη Μαθεδνλεο. 

 

 
 

Δθηόο από ηηο λενιηζηθέο αξραηνινγηθέο αλαθαιύςεηο, 
έλα ρξπζό πεξηδέξαην πνπ ρξνλνινγείηαη θαηά 
πξνζέγγηζε ζηα 4500 π.Χ, αλαθαιύθζεθε ηπραία από 



έλαλ θάηνηθν ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2006 ζηελ πεξηνρή 
ηεο Πηνιεκαΐδαο, ζηα πεξίρσξα ηεο πόιεο. 

Ο δεκνζηνγξάθνο Κώζηαο Καληνύξεο πεξηγξάθεη ην 
ζηνηρείν σο έλα "επίπεδν, θαη θαηά πξνζέγγηζε 
δαθηπινεηδέο πξντζηνξηθό θξεκαζηό θόζκεκα πνπ 
πηζαλώο λα είρε ζξεζθεπηηθή ζεκαζία θαη λα είρε θνξεζεί 
ζε πεξηδέξαην από έλα πξνεμέρνλ κέινο ηεο ηόηε 
θνηλσλίαο". 

 
ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ 

 
Αρχαίος Μακεδονικός Σάθος 

 
Σν όλνκα Δνξδαία ζεκαίλεη αγαπεκέλε θαη πάξζεθε 

από ηελ αξραία ζεά Ένξδα (Μεηέξα Γε) [εθθξεκεί 
παξαπνκπή]. 

ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ ην θξαηίδην ησλ Δνξδώλ 
αλέπηπμε ηζρπξή δύλακε, δηθό ηνπ ηξόπν ζηηο ηέρλεο θαη 
ηνλ πνιηηηζκό, αιιά επεηδή δερόηαλ ζπρλέο θαη πνιιέο 
επηζέζεηο από δηάθνξνπο επηδξνκείο θαη εμαηηίαο ηνπ όηη 
δηαηεξνύζε θηιηθέο ζρέζεηο κε ην θξάηνο ησλ Αηγώλ, 
ηειηθά ην πξνζεηαηξίζηεθε. 

 
Μακεδονική Περίοδος 

 
Με ηε γξήγνξε εμέιημε ηνπ θξάηνπο ησλ Αηγώλ, ζην 

νπνίν βαζηιείο κεηαμύ ησλ άιισλ δηεηέιεζαλ ν Φίιηππνο ν 
Β΄ θαη ν Μέγαο Αιέμαλδξνο, ην θξαηίδην ησλ Δνξδώλ 
ελζσκαηώζεθε πιήξσο ζην θξάηνο ησλ Αηγώλ, ελώ ν 
βαζηιηάο Φίιηππνο Β' θαη ν Μέγαο Αιέμαλδξνο θξόληηζαλ 
λα αθνκνησζεί θαη νιόθιεξε ε πεξηνρή Δνξδαία ζην 
θξάηνο ησλ αξραίσλ Μαθεδόλσλ. Απηό κε ηε ζεηξά ηνπ 
είρε σο απνηέιεζκα θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε θαη 
αθνκνίσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο αξραίαο Δνξδαίαο - Δνξδώλ 
- ζην Μαθεδνληθό βαζίιεην. 



Από ηνπο έμη ζηξαηεγνύο, ζσκαηνθύιαθέο ηνπ 
Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ , ν Πηνιεκαίνο ν Λάγνπ θαζώο θαη ν 
Αξηζηόλνπο θαηαγόηαλ από ηελ Δνξδαία. 

 
Ρωμαϊκή Περίοδος 

 
Γηα ηελ πεξίνδν ησλ Ρσκατθώλ ρξόλσλ έρνπκε 

πνιιέο πιεξνθνξίεο από ηζηνξηθνύο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πεξηνρή ηεο Πηνιεκατδαο θαη ηεο Δνξδαίαο. ε απηήλ 
έγηλαλ πνιιέο ζπγθξνύζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο καθξόρξνλεο 
πάιεο Μαθεδόλσλ κε ηνπο Ρσκαίνπο πνπ 
πξνζπαζνύζαλ λα εηζέιζνπλ ζηε ιεθάλε ηεο Δνξδαίαο 
θαη λα πξνσζεζνύλ απ’ απηή ζηελ Ηπεηξσηηθή Διιάδα, 
αιιά θαη γηαηί ε πεξηνρή απνηεινύζε θνκβηθό ζεκείν 
θαζώο ε Δγλαηία νδόο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Αξραία 
Δγλαηία Οδόο, πνπ ζπλέδεε ηε Ρώκε κε ηηο ρώξεο ηεο 
θπξηαξρίαο ησλ Ρσκαίσλ ζηελ Αλαηνιή, πεξλνύζε κέζα 
από ηελ πόιε. 
 

 

 

ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΙΑ 

 
Μεηά ηε Μάρε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ην 1389, θαη πξηλ 

ηελ εηζβνιή ησλ Σνύξθσλ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν, ππήξμαλ 
κεγάιεο θαηαζηξνθέο από ηνπο Σνύξθνπο κε καδηθό 
θάςηκν ζπηηηώλ θαη ιεειαηήζεηο πεξηνπζηώλ[εθθξεκεί 
παξαπνκπή]. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε 
πεξηνρή νλνκαδόηαλ "Δπαξρία Κατιαξίσλ" θαη ε 
Πηνιεκαΐδα, "Κατιάξ". Η πεξηνρή έγηλε γλσζηή γηα ηε 
ζπκβνιή ηεο ζην Μαθεδνληθό Αγώλα θαη γηα ηηο ηζηνξηθέο 
κάρεο ζηα ρσξηά Κακέλνο θαη Πέξδηθαο θαηά ηνπο 
Βαιθαληθνύο πνιέκνπο ηνπ 1912-13. εκαληηθέο κνξθέο 
ηεο πόιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα ήηαλ 
ν Ισάλλεο Καηεθαλόπνπινο, ν Γεώξγηνο Ρόκπνιεο θαη ε 
Βελεηία Μπακπαγηάλλε[2]. 

 



 

ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ 

 
Η πόιε απειεπζεξώζεθε από ηελ ηνπξθηθή θαηνρή 

ζηηο 15 Οθησβξίνπ 1912, γεγνλόο πνπ γηνξηάδεηαη θάζε 
ρξόλν κε καζεηηθή παξέιαζε. 

 
 

 
 
 
 

Καηά ηνλ Α' Βαιθαληθό Πόιεκν, ζηελ Πηνιεκαΐδα, 
θαηά ηελ πξνέιαζε ηνπ Διιεληθνύ ζηξαηνύ ζηηο 15 
Οθηώβξε ηνπ 1912, νη Σνύξθνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο 
αληηζηάζεθαλ κόλνη ηνπο γηα ιίγν, κα αλαγθάζηεθαλ λα 
ππνρσξήζνπλ θαη ζην ηέινο λα παξαδώζνπλ ηελ πόιε. 
ηηο 24 ηνπ ίδηνπ κήλα, Σνύξθνη θάηνηθνη, κε ηελ βνήζεηα 
αηάθησλ Σνύξθσλ ζηξαηησηώλ, αηθληδηάδνπλ ηελ 5ε 
Διιεληθή κεξαξρία πνπ ππνρσξνύζε από ην Ακύληαην - 
(όξνβηηο) θαη ηεο πξνθάιεζαλ ζνβαξέο απώιεηεο. Η 5ε 
κεξαξρία νπζηαζηηθά έραζε ηε ζπλνρή ηεο θαη 
αλαζπληάρζεθε ζηελ Κνδάλε. 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε, ε πόιε αλαπηύρζεθε. Σν 
1916 ε επαξρία Κατιαξίσλ κεηνλνκάζηεθε ζε επαξρία 
Δνξδαίαο. Πξηλ θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηεο 
Λσδάλεο, κεγάιεο κάδεο πξνζθύγσλ θαηέθεπγαλ ζηα 
πξνζθάησο απειεπζεξσκέλα εδάθε, από ην 1919 θαη 
ίζσο θαη ιίγν πην πξηλ, θαη θαζώο έγηλε θαη ε αληαιιαγή 
ησλ πιεζπζκώλ κε ηελ πξναλαθεξζείζα ζπλζήθε. ηελ 
πεξηνρή εγθαηαζηάζεθαλ πξόζθπγεο από ηε Θξάθε, ηνλ 



Πόλην θαη ηε Μηθξά Αζία γεληθόηεξα, αληηθαζηζηώληαο έηζη 
ηνλ θπξίσο ηνπξθνγελή πιεζπζκό πνπ δνύζε πξηλ, ηνπο 
ιεγόκελνπο Κνληάξνπο, ππεξδηπιαζηάδνληαο ηνλ 
πιεζπζκό ηεο πόιεο θαη ζπκβηώλνληαο αξκνληθά κε ηνπο 
βιάρηθνπο πιεζπζκνύο θαη ηνπο ππόινηπνπο γεγελείο 
θαηνίθνπο ηεο Δνξδαίαο. 

 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ 

 
ηηο 8 επηεκβξίνπ 1942 ε Πηνιεκαΐδα από 

θνηλόηεηα έγηλε δήκνο κε 8.000 θαηνίθνπο, ησλ νπνίσλ 
θύξηα αζρνιία ήηαλ ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία. Αμίδεη λα 
αλαθεξζεί όηη ε επαξρία Δνξδαίαο ήηαλ κεγάιν εκπνξηθό 
θαη επηρεηξεκαηηθό θέληξν πξηλ ηελ Σνπξθνθξαηία αιιά 
θαηά ηελ κεηέπεηηα πεξίνδν επήιζε ε παξαθκή θαη ε 
ζπξξίθλσζε. 

Ο ζεκεξηλόο Γήκνο Πηνιεκαΐδαο απνηειείηαη από 
ηελ πόιε ηεο Πηνιεκαΐδαο θαη 12 κηθξέο θνηλόηεηεο, 
θαιύπηνληαο έθηαζε 217,9 η.ρικ. Καηά ηελ απνγξαθή ηνπ 
2001, ν πξαγκαηηθόο πιεζπζκόο ηνπ ηνπηθνύ 
δηακεξίζκαηνο Πηνιεκαΐδαο ήηαλ 28.942 θάηνηθνη. Ο 
ζπλνιηθόο πιεζπζκόο ηνπ δήκνπ ήηαλ 35.539 θάηνηθνη. 

Η Πηνιεκαΐδα (θαζ. Πηνιεκαΐο), πξώελ Κατιάξηα 
(ηα), είλαη πόιε ζηε βόξεηα Διιάδα, ζην Γηνηθεηηθό 
Γηακέξηζκα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, αλήθεη ζην λνκό 
Κνδάλεο, θαη είλαη πξσηεύνπζα ηεο επαξρίαο Δνξδαίαο. 
Απέρεη πεξίπνπ 28 ρηιηόκεηξα από ηελ Κνδάλε, 
πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ, θαη είλαη ε δεύηεξε ζε πιεζπζκό 
πόιε ηνπ. 

Από ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ε εζληθή νδόο GR- 3/E65 
παξαθάκπηεη ηελ πόιε ζηελ αλαηνιή. Χαξαθηεξίδεηαη σο 
ελεξγεηαθό θέληξν ηεο Διιάδνο ιόγσ ησλ 
ζεξκνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ πνπ εθκεηαιιεύνληαη ην ιηγλίηε 
ηεο πεξηνρήο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο. 

Η πεξηνρή ηεο Δνξδαίαο καδί κε ηελ ππόινηπε Άλσ 
Μαθεδνλία ηεο αξραηόηεηαο ή ηε ζεκεξηλή Γπη. 
Μαθεδνλία, ε νπνία θαηαιακβάλεη ηε Β.Γ γσλία ηνπ 



Διιεληθνύ θξάηνπο, απνηειεί ηελ παλάξραηα θνηηίδα ησλ 
Μαθεδόλσλ. 

 
 


