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η ∆ράµα και η περιοχή της κατά τον 5ο αι. π.Χ., οι Ήδωνες 
 
 

 (Ηροδότου Ιστορίαι Ζ 110, 114 Πολύμνια) 

110: ταύτας μὲν δὴ τὰς πόλιας τὰς παραθαλασσίας τε καὶ Ἑλληνίδας ἐξ 

εὐωνύμου χειρὸς ἀπέργων παρεξήιε· ἔθνεα δὲ Θρηίκων δι᾽ ὧν τῆς χώρης ὁδὸν 

ἐποιέετο τοσάδε, Παῖτοι Κίκονες Βίστονες Σαπαῖοι Δερσαῖοι Ἠδωνοὶ Σάτραι. 

τούτων οἱ μὲν παρὰ θάλασσαν κατοικημένοι ἐν τῇσι νηυσὶ εἵποντο· οἱ δὲ αὐτῶν τὴν 

μεσόγαιαν οἰκέοντες καταλεχθέντες τε ὑπ᾽ ἐμεῦ, πλὴν Σατρέων, οἱ ἄλλοι πάντες 

πεζῇ ἀναγκαζόμενοι εἵποντο. 

114: φαρμακεύσαντες δὲ ταῦτα ἐς τὸν ποταμὸν καὶ ἄλλα πολλὰ πρὸς 

τούτοισι ἐν Ἐννέα ὁδοῖσι τῇσι Ἠδωνῶν ἐπορεύοντο κατὰ τὰς γεφύρας, τὸν 

Στρυμόνα εὑρόντες ἐζευγμένον. Ἐννέα δὲ ὁδοὺς πυνθανόμενοι τὸν χῶρον τοῦτον 

καλέεσθαι, τοσούτους ἐν αὐτῷ παῖδάς τε καὶ παρθένους ἀνδρῶν τῶν ἐπιχωρίων 

ζώοντας κατώρυσσον.  

 

(ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β 98) 

…τῆς δὲ Παιονίας παρὰ τὸν ᾿Αξιὸν ποταμὸν στενήν τινα καθήκουσαν 

ἄνωθεν μέχρι Πέλλης καὶ θαλάσσης ἐκτήσαντο, καὶ πέραν ᾿Αξιοῦ μέχρι Στρυμόνος 

τὴν Μυγδονίαν καλουμένην ᾿Ηδῶνας ἐξελάσαντες νέμονται… 
(Υπογραµµίστε στα αποσπάσµατα από τα αρχαία κείµενα του Ηροδότου και του 

Θουκυδίδη το όνοµα Ήδωνες) 
 
Κείµενο 1 
“Νοτίως της Οδοµαντικής βρισκόταν η Ηδωνίδα, που εκτεινόταν ανάµεσα στους 

ποταµούς Στρυµόνα και Νέστο (από δυτικά προς ανατολικά) και από τον Αγγίτη ποταµό ως την 
παραλία του Στρυµονικού και Πιερικού κόλπου (από βορρά προς Νότο), δηλ. σ' ολόκληρη την 
περιοχή των νοµών ∆ράµας, Καβάλας και στο νότιο τµήµα της επαρχίας Φυλλίδας (Σερρών). 

[...] 
Όπως φαίνεται από τις πηγές η Ηδωνίδα αποτελούνταν από τρία τµήµατα:1) την 

Φυλλίδα, που εκτεινόταν ανάµεσα στο Παγγαίο και τον Αγγίτη, 2) την κυρίως Ηδωνίδα, που 
καταλάµβανε την περιοχή του σηµερινού νοµού της ∆ράµας και της επαρχίας Νέστου Καβάλας 
και 3) την Πιερίδα, που εκτεινόταν σ' όλο το µήκος της παραλιακής λωρίδας ανάµεσα στο 
Παγγαίο και τη θάλασσα, περιλαµβάνοντας περίπου την περιοχή του σηµερινού νοµού της 
Καβάλας, εκτός από την επαρχία του Νέστου”. 

Σαµσάρης ∆.Κ, Ιστορική Γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα 
 
Κείµενο 2 
“Κατά τον Ηρόδοτο τον Αλικαρνασσέα οι Ηδωνοί συγκαταλέγονται ανάµεσα στα 

τριάντα τρία έθνη των Θρακών. Το θρακικό αυτό έθνος ζούσε στον ευρύτερο χώρο της Θράκης, 
µέρος της οποίας αποτελούσε και η σηµερινή Ανατολική Μακεδονία, και ήταν εξαπλωµένο 
µέχρι τον ποταµό Στρυµόνα. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι σε παλιότερους χρόνους η επικράτεια 
των Ηδώνων έφτανε µέχρι τον Αξιό ποταµό, όµως σύντοµα τους αποµακρύνανε από την 
περιοχή οι Μακεδόνες και τους αναγκάσανε να µετακινηθούν ανατολικότερα”. 

Χατζόπουλος Γ.Κ. , Η εµβρυακή µορφή του θεάτρου και η λατρεία του ∆ιόνυσου στη χώρα 
των Ηδώνων 

 
1. Με βάση τα  κείµενα 1,2 µπορείτε να εξηγήσετε γιατί η ∆ράµα στον τίτλο του δραµινού 
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περιοδικού «∆ράµα –Ηδωνίδα Γη» χαρακτηρίζεται “Ηδωνίδα Γη”; Γνωρίζετε άλλα προϊόντα 
δραµινά, καταστήµατα, συλλόγους µε την επωνυµία «Ήδωνες»; 

2. Ποιους αρχαίους συγγραφείς επικαλείται ο συγγραφέας του δεύτερου κειµένου για τις 
πληροφορίες που µας δίνει στο κείµενο σχετικά µε τους Ήδωνες; Για ποιο λόγο τους αναφέρει; 
Βοηθούν στην εγκυρότητα των πληροφοριών; 

 
Κείµενο 3 
“... Από οικονοµική άποψη αυτή η χώρα των Ηδώνων παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

σηµαντική, αφού βρίσκεται στην περιοχή του Παγγαίου µε τα ονοµαστά µεταλλεία χρυσού(VII 
112) και γειτονεύει, ανατολικά µε την ξακουστή για τον πλούτο της περιοχή του ∆άτου, ενώ στο 
εσωτερικό της “έχει και άφθονη ξυλεία, καλή για ναυπήγηση, πολλά ξύλα για κουπιά και 
µεταλλεία µε ασήµι” (V23). Εξάλλου, η γεωγραφική της θέση την καθιστά κοµβικό σηµείο για 
τη συγκοινωνία και το εµπόριο στην ευρύτερη περιοχή της Θρηίκης και του Βορείου Αιγαίου.” 

Σπυρόπουλος Η.Σ., “Η περιοχή της ∆ράµας στην Ιστορίην του Ηρόδοτου (Ηδωνίς και 
Ηδωνοί) 

 
1. Ποια είναι τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η χώρα των Ηδωνών;  
2. Πιστεύετε ότι ο φυσικός της πλούτος και η θέση της κινούσε το επεµβατικό και 

κατακτητικό ενδιαφέρον των διαφόρων γειτονικών Θρακικών φυλών αλλά και πιο µακρινών 
πόλεων -κρατών; 

 
Κείµενο 4 
«...Ο µεγάλος δηµιουργός του Αθηναϊκού κράτους Περικλής, προκειµένου να προβεί 

στην υλοποίηση του µεγαλόπνοου ναυτικού του προγράµµατος ιδρύει µεγάλης σηµασίας 
αποικία στην παράλια περιοχή της χώρας των Ηδωνών, προκειµένου να εκµεταλλευθεί την 
τεράστια σε ποσότητα και εξαιρετική σε ποιότητα ξυλεία του ιερού όρους Παγγαίου.” 

“...Η τεράστια σηµασία που αποδίδανε οι Αθηναίοι στην περιοχή αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι το 436 π. Χ. οι Αθηναίοι έστειλαν δέκα χιλιάδες αποίκους, οι οποίοι είχαν οικτρό 
τέλος στη σύγκρουση τους µε τους Ηδωνούς.» 

«...Εύλογο ήταν, ύστερα από τόσες οχλήσεις και πείσµονες επιθέσεις να εξασθενήσουν 
αµυντικά οι Ηδωνοί και να υποταχθούν σε νέα δύναµη, που αναφάνηκε τον 4ο  π. Χ. αιώνα, 
στους Μακεδόνες του Φιλίππου του Β. Το ιερό Παγγαίο τίθεται πλέον στην υπηρεσία και την 
εκµετάλλευση των Μακεδόνων...Είναι αµφίβολο αν είχε την τόση ακτινοβολία της η εκστρατεία 
του Μ. Αλεξάνδρου χωρίς το ιερό και χρυσοφόρο Παγγαίο» 

Χατζόπουλος Γ. Κ. , Η εµβρυακή µορφή του θεάτρου και η λατρεία του ∆ιόνυσου στη 
χώρα των Ηδωνών. 

 
1. Ποιοι Έλληνες και µε ποιο τρόπο έδειξαν ενδιαφέρον για τη χώρα των Ηδωνών; Γιατί 

τελικά κατακτήθηκαν από τους Μακεδόνες; Ποια η σηµασία της κατάκτησης αυτής στη 
σταδιακή ανάπτυξη της δύναµης του µακεδονικού βασιλείου στα χρόνια του Φιλίππου και του 
Μ. Αλεξάνδρου; 

 
Σύνδεση µε το σχολικό εγχειρίδιο:  
Αναφορά στους Ήδωνες µπορεί να γίνει κατά τη διδασκαλία των Περσικών πολέµων: -

εκστρατεία Μαρδόνιου 492 π. Χ. και εκστρατεία Ξέρξη 480 π. Χ.- (σελ. 59 -60) και κατά τη 
διδασκαλία του κεφαλαίου που αφορά το Βασίλειο της Μακεδονίας (σελ. 95-99). Μάλιστα 
µπορεί να αξιοποιηθεί ο χάρτης της σελ. 95 του σχολικού εγχειριδίου. 

 
Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
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Η πρόταση αυτή δοκιµάστηκε στην τάξη σε δύο διαφορετικά τµήµατα, όχι όµως κατά τη 
διδασκαλία των Περσικών πολέµων, όπως προτείνεται παραπάνω, αλλά στην επανάληψη του 
κεφαλαίου «Αρχαϊκή εποχή». 

Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά. Ζητήθηκε από τους µαθητές του ενός τµήµατος  να 
αξιολογήσουν γραπτά την προσπάθεια εκφράζοντας τη θέση τους αν τους προξένησε το 
ενδιαφέρον η τοπική ιστορία. Από τους 23 µαθητές που ήταν παρόντες ανταποκρίθηκαν οι 18. 
Οι 13 από αυτούς σχολίασαν θετικά τη διδασκαλία και οι 5 την έκριναν µάλλον αρνητικά. Αυτοί 
κυρίως εστίασαν στον τρόπο διδασκαλίας, γιατί δεν χρησιµοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες ή 
γιατί δεν ήταν οµαδική εργασία.( Παρόλο που δούλεψαν σε οµάδες, ήταν η πρώτη φορά και 
πολύ σύντοµος ο χρόνος που δόθηκε) 

 
Συγκεκριµένα έγραψαν: 
«…Έµαθα πράγµατα τα οποία δεν γνώριζα και κατάλαβα πως κάποιες ονοµασίες 

προϊόντων ή καταστηµάτων έχουν άµεση σχέση µε την αρχαία ιστορία.» 
«Μου άρεσε, γιατί έµαθα να υποστηρίζω την άποψή µου µε βάση τα στοιχεία που δόθηκαν 

στα φυλλάδια. … Θα ήθελα όµως πιο πολύ να µάθω για τα ήθη, τα έθιµα και τις παραδόσεις του 
τόπου µας» 

«Πιστεύω ότι είναι πολύ εποικοδοµητικό να ασχολούµαστε µε την πολιτιστική αλλά και 
γεωφυσική ιστορία, διότι ο καθένας µας πρέπει να έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις για τον τόπο του. 
Μου άρεσε διότι ξεφύγαµε λίγο από το βιβλίο» 

«Μου φάνηκε λίγο βαρετό. Θα ήταν πιο ενδιαφέρον αν ήταν πιο οµαδική η δουλειά ή αν 
βγαίναµε λίγο έξω από την τάξη» 

 
Οι µαθητές παρόλο που δεν γνώριζαν την προέλευση του ονόµατος «Ήδωνες» και ποια 

σχέση είχαν µε την περιοχή απάντησαν ικανοποιητικά στις ερωτήσεις των κειµένων 3, 4, οι 
οποίες αφορούν τη σηµασία του φυσικού πλούτου και της θέσης της περιοχής. 

Έδειξαν να αντιλαµβάνονται το σχήµα «αίτιο – αποτέλεσµα» και χρησιµοποίησαν την 
κριτική τους ικανότητα. Μάλιστα τέθηκε η ερώτηση από κάποιον µαθητή γιατί η ∆ράµα δεν 
αναφέρεται στην αρχαία ιστορία όπως η Αθήνα και η Σπάρτη. 

 Επίσης, φάνηκε να κατανοούν τη σηµασία των «πηγών» για τη συγγραφή ενός 
ιστορικού έργου.  

Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι ότι ενεργοποιήθηκαν µαθητές, οι οποίοι παραδοσιακά 
αδιαφορούν για το µάθηµα της ιστορίας. 

 
για το σύνδεσµο φιλολόγων ν. ∆ράµας, Ευαγγελία Αντωνίου 

 
 


