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ΙΣΤΟΡΙΚΗ rΕΟΓΡΑΦΙΑ.-Vοlustana-Βάλλας στενά,* ύπό Α. ΚεQαμοπούλλοv. 

Το στενον "t'OU Σ.::ριχν"t'ιχπόροu είς μόνος &ρχΙΧΤος συγγριχφεΙΙς κιχ1 όίπ(χξ μόνον 

μΨljμονεύει όνομιχσ"t'(, "t'o δ' 5νομ.α, "t'o όποΤον δ(δει εΙς ιχu"t'ό, εΤνιχι Volustana. Ό 

Τ. Livius δΊjλ έν 42,2 (πρβλ Πολύβ. 2 ,13) Ισ"t'ορων "t'ov πόλεμον "t'Ou βιχσιλέως 

Περσέως xιx"t'ιx. "t'ou uπά"t'οu Ι otv"t'ou Μιχρκ(ου "t'ii'> 169 π. , ρ. &νιχγράφει οη ό Μάρκιος, 

σπεύδων να. εΙσβάλγι έκ ΘεσσΙΧλ(ιχς εΙς Μιχκεδον(ιχν, &νεχώρΊjσε JLe"t'ιX. "t'Ou a"t'pιx"t'o\) "t'ou 

έκ ΠΙΧλιχιοφιχρσάλου κιχ1 προχωρ-ήσιχς προς βορραν πορε(ιχν μιcXς "ημέριχς, έσ"t'ά.&-!ι κιχ1 

έκάλεσε "t'οuς όδΊJγoιις "t'0\) σ"t'pιx"t'ou οΥ"t'ινες .{}α. "ησιχν έν"t'όπιο( "t'ινες άνδρες, Υνιχ έκ.{}έ

σωσιν ~κιxσ"t'oς δια. "t'(νος όδοϋ .{}α. ώδ-ήγει "t'ov a"t'pιxTov έν"t'ος "t''ijς Μιχκεδον(ιχς. 'Εξιχφε

.{}ε(σης δε προφιχνως "t''ijς δια. "t'ων Τεμπων δυσκόλου όδοϋ, "η"t'ις ουδε μνΊjμOνεύετιxι δπο 

"t'OU Λιβίου, οΙ όδ"ljγο1 &πεφ"ήνιχν"t'ο άλλοι μεν δπερ "t''ijς δδοϋ "t'ou Πυ,ΙΗου (δ"ιjλ "t'ou a"t'evo\) 

"t''ijς llέ"t'ριχς - ΙΚΙΧ"t'εΡ(Ψljς), άλλοι δε δπερ "t''ijς δια. "t'ων Ι{ιχμβουνίων όρέων ("i\"t'ot δια. 

"t'Ou a"t'evou "t'ou Σιχριχν"t'ιχπόροu, ώς διιχσιχφεΤ"t'ιχι περιχι"t'έρω), άλλοι δε δπερ "t'ou a"t'evo\), 

οπερ διέρχε"t'ιχι πιχρα. την έλώδΊj λ(μνΊjν' σκουρ(δΙΧ (δ"ιjλ δια. "t'ou νΟ"t'ιω"t'έροu a"t'evou 

ής Ζιλιάνιχς, "t'0\) με"t'ιχξu Ι{ιχρυας - εφ"t'οκιχρuας). Ή σύσκεψις ιxu"t'"1j ty(ve"t'o έν"t'ος 

"t''ijς ΘεσσΙΧλ(ιχς, έπειδ"η ό uπιχ"t'ος μόνον μιcXς "ημέριχς όδον εΤχε βΙΧδ(σει έκ Ωαλιχιοφαρ

σάλου. Ό χωρισμός ομως "t'ων όδων προς "t'ιx. "t'p(ιx JLVOIjJLOveu.&lv"t'ιx &νω"t'έρω a"t'evιX. 

y(ve"t'ιxt όλ(γ~ βορειό"t'ερον "t''ijς Έλιχσσωνος. Μέχρις έκεΤ urελε(πε"t'ο δδος κοιν-ή, "t'.ην 

όπο(ιχν &πεφάσισεν ό Μάρκιος να. διιχνύσ~lj, καΙ o"t'ιxv .{}α. έσ"t'ΡΙΧ"t'οπέδεuε πλ"φ(ον "t'ou 

σημείου, εΙς δ χωρ(ζον"t'ιχι ΙΧΙ όδο1 ΙΧΙ άγουσιχι πρός "t'ιx. "t'p(ιx σ"t'ενά, "t'ό"t'ε .{}α. έλάμβιχνεν 

* Άνεκοινώ-&η κιχτα την σuνεo ρ(ιxν της 20 Mιxtou . 
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όριστικ-~ν ιΧπόφασιν περΙ τ-~ς κο:τευιtύνσεως, "ην -&α. προετίμα. Προχωρεί λοιπον εΙς τ.η ν 

Περραιβ(αν καΙ στρο:τοπεδεύει προς βορριΧν που τ-ης 'Ελασσωνος μεταξυ' ζώρου καΙ 

Δολίχοl]ς . Κατα. τον αότον χρόνον ό βιχσιλευς τ-ης Μακεδονίας Περσευς μ-~ γνωρίζων 

τίνα όδον -&α. έβ&διζεν ό ιΧναμενόμενος έχ-&ρός, ~κρινε καλον να. καταλ&βΊ) δ ια. στρατου 

πιΧντα τα. στεν&. ΚαΙ εΙς μέν τον ζυγο'l των Καμβουνίων, οστις έκαλείτο Volustana 

( << ίη jug um Cambuniorum montium- Volustana ipsi νocant » ) ~πεμΨε 10 χιλ 

εόζώνους νέους ύπο τον Άσκλ-Ι]πιόδωρον, εΙς το ύπερ τ""~ν Άσκουρίδα φρούριον απο:

.(}ουντα 12 χιλ ύπο τον Ίππίαν, αότος δε κατέλαβε τ""~ν περΙ το Δίον χώραν, 'ίνα 

βεβαίως φυλ&ξη ην ~ξoδoν του στενου τ"~ς Πέτρο:ς. Ό Μ&ρκιος ιΧποφασίζει να. 

έκβι&cτ;1] το νοτιώτερον στενον το διερχόμενον ύπερ ην ' σκουρ ίδα. 

Παραλείποντες τα. έπακολου&ήσαντα πολεμικα. γεγονότα, συν&γομεν, οτι VoI u

stana είναι βεβαίως το παλαιον όνομα καΙ ό τόπος του σ"l] μερινου Σαρανταπόρου . 

Τουτο o~κρίβωσε καΙ έδέχ&1] ό Leake Trαvels zn '!lorther'!l Greece ΙΙΙ 338, δν 

o~κoλoύ&!]σεν ό H euzey L e 17ιοn! OlYlJlpe 207, Mzsszon αrclzcol. de Mαcedozne 

181 έξ . , ό Δ~μιτσας Μακεδονικών μέρ. ΙΙ σ. 77, 151 καΙ π&ντες οΙ ~κτoτε [στορικοΙ 

ΠερΙ του ονόματος Volustana ό Leake είπε ην γνώμ-Ι]ν, οτι το δεύτερον 

μέρος ο:ότου είναι o~ έλλ-l]Vικ-~ λέξις στεvα (παρεφ&αρμένΥΙ) καΙ μετέγραψε Βωλοϋ 

στενά , τοϋτο δε παρέλαβον ιΧνευ κρίσεώς τινος i\ συζYIτ"llσεως καΙ ό Heuzey καΙ 

ό Δ-ήμιτσο:ς (Βώλου στενιf)_ 

'Εν τοίς Πρακτ. της Άρχ. Έταιρείας 1914,198 λέγεται το έξ-ης: « ~ λέξις 

(Βολούστο:νο:) φαίνεται οΟσα διαλεκτικ-Ιι τ-ης Μακεδονικ-ης i\ Περραιβικ-ης (-ητοι Θεσσα

λικ-ης) διο:λέκτου ' δεύτερον συν-&ετικον φα(νεται, οτι ύπόκειται σντως -~ λέξις στενά, 

-η δε ιXρx-~ του πρώτου -&α. ~τo δίγαμμα (πρ βλ π. χ. Βοίτυλος=Ο!τυλος) >> . Άλλα. 

καΙ π&λιν παραμένει ιΧνερμ-ήνευτον το πρωτον μέρος του ονόματος, δεδο μένου οντος, 

οη οη γ λωσσα i\ διάλεκτος του τόπου, είτε Μακεδονικ.η ε!τε Θεσσαλικ-ή , είναι κο:τα 

τα.ς έπιγραφα.ς του τόπου πιfντως έλλψικ-η αότό-&ι, δεν ύπ&ρχει δ' έπΙ των Κο:μβου

νίων Βωλός τις i\ Βωλος. 
Θα. κατευ-&ύνω λοιπον ην ~ρευναν περΙ τ""~ς προελεύσεως του ονόματος προς 

ιΧλλο σ"l]μείον . 

''Εν ηνι καταλ6γφ -&εαροδόκων εύρε-&έντι κocΙ ιΧποκειμένφ έν ΔελφΟίς, γεγραμμένφ 

δε έν τι!> χρόνφ 420-400 π. Χρ . (Dittenberger, Sylloge8
, 90) φέρονται ώς -&εαροδ6κοι 

« έν Βάλλαις [το]Ι Ξενοτέλος» δΥΙλ οΙ υΙοΙ του Ξενοτέλους l. Ή πόλις Β&λλαι ~τo Μακε-

ι ΊΌ ιιχιΙτη σχέσι, των Δελφων προς την βάλλιχν οηλοί ιΧνΙΧΥνώρισιν των βιχλλιχίων κιχ(, κιχτ' ~πέ

κτιχσιν , των Μιχκεο6νων, ώς 'Ελλήνων. Είνιχι οέ TOUTO οευτέριχ τις βιχ&μ.!ς μ.ετιΧ την ιΧνΙΧΥνώρισιν 'Αλε

ξάνορου του Φιλέλληνος βιχσιλέως της Mιxκεooνlιxς ώς ·Ελληνος ~ν Όλυμ.π(q:. Έτέριχ δμ.ο(ιχ ιΧνΙΧΥνώρισις 

των 1ιχχεο6νων ώς ~λλήνων πιχρέχετιχι δπο lπιοιχυριιχκης lΠΙΥριχφης tAE 1925-6 σελ. 76 !ξ.) ιΧνΙΧΥΡΙΧ-
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δονικ.η κοιι υ έγετο κοιΙ ένικως : Στέφ. Ηυζ. «Βάλλα, πόλις Μοικεδονίοις . .. ΘεοιγέΨljς 

ΜοικεδονικοΤς (Fragln. Hist. g r. ιν 509,3): ΒοιυοιΙους μετοιγοιγων εΙς τον νυν 

λεγόμενον Πύ.&ιον τόπον » . ΤΟ έντοιυ.&", όνομοιζόμενον Πύ.&ιον τοπο.&ετείτοιι περΙ τιΧ 

15 χιλιό μετροι προς &νcr.τολOCς του χοινίου του cr.τζ'ιjζώγιχ όπο το χωρίον Σέλος, εν&οι 

&ρχοιίον τεΤχος, οϋτως ωστε, α.ν δ ΘειχγέΨljς δεν μιχρτυρ'{j περΙ μιχκριψης τινος μετιχ

γωγ'ης ~ μετοιτοπΙσεως Βcr.λλcr.Ιων τινων 'ί) των Βcr.λλcr.ίων προς ο'1κισιν του τόπου, 

σστις επειτοι έλέγετο Πύ'&ιον , πρέπει έγγυς που να. εκειτο κοιΙ '1) Β,Χ/ λοι. Γενικ'ήν τινοι 

τούτου πΙστωσιν εχομεν έκ του ΠτολεμοιΙου 3,13 λέγοντος: «πόλεις δ' εΙσΙν έν τ'(j 

Moικεδoνί~ μεσόγειοι ",'(δε ' Πιερ[ας,' q υλάκοιι, Ούάλλαι» . Αότο δε τουτο είχεν εΙπεί 

πρότερον δ ΠλΙνιος IV, 17. Οδτος μΨljμονεύσcr.ς των ποιρΙΧλΙων πόλεων τ'ijς ΠιερΙιχς, 

χωρεί προς τOCς μεσογείους: «oppida Pydna, Alorus' Flumen Haliacmon' zntus 

Aloritae, Vallaei, Phylacaei · . 

Έκ των μοιρτυριων τούτων συνάγετοιι ση -η πόλις ΒάλλΙΧ, Βάλλοιι 'ί) ΟΜλλοι, 

Ο Μλλοιι (το έ,&νικον ΒοιλλΟΙίος, Οόοιλλοιίος) έλογίζετό ποτε ώς &.ψήκουσοι εΙς την 

ΠιερΙιχν ώς κοιΙ '1) Φυλάκ'ljl. Ή ΦυλάΚΊj τοπο%ετεΤτοιι εΙς &pxcr.Iov τείχος κείμενον έπΙ 

σρους περΙ τOC 7 χιλιόμετροι προς Ύj ΒΑ των ΣερβΙων . ΆλλOC το σνομ", ΦυλάΚΊj 

δ'ljλΟί, στι '1) πόλις nοιβεν οιότό, έπειδ,η έφύλοισσε σπουδcr.Τον τι στενόν, τοιουτον δ' είνοιι 

το του Σοιροιντοιπόρου. Έπειδ,η -η βορεΙοι έκβολ,η τούτου, τOC « στενOC τ-ης Π6ρτοις » , 

εόρΙσκοντοιι έπτOC χιλι6μετροι περίπου προς δυσμOCς των ΣερβΙων, δ δε χάΡΤ"ljς του 

έλλ έπιτελείου (1: 200 χιλ) δεικνύει ",ότ6%ι &ρχοιΤον φρούριον-τOC ποιλοιιOC Σέρβιοι

νομίζω, ση έντοιυ%οι %oc επρεπε νOC κείτοιι "1) Φυλάκ'lj' &λλιχ δεν ΙσχυρΙζομοιι, έπειδ,η 

τουτο δεν εΤνοιι το ζ-ήτημά μου, κοιΙ &.ρκουμ",ι εΙς το στι '1) Φυλάκ'lj τοπο{}ετείτιχι 

κοιτOC τ,ην βορείοιν έκβολ-ην του στενου του Σοιροιντοιπ6ρου γενικως, &.ποτελεί δε 

μετOC τ-ης Βάλλοις ζευγος π",ρά τε τ<'!> Πτολεμ",ί<!> κοιΙ τ<'!> Πλινί<!> κοιΙ έν έγγύΤ'ljη 

'ί) συνεχεί~ προς τον κύριον πυρ-ην", τ-ης Πιερίcr.ς, εΙς 'ην &.ν-ήκει κcr.τ' &.μφοτέρους τού

τους τους μάρτυρcr.ς. 

Έπειδ,η σμως κατOC τ&.νωτέρω '1) μετοιτόπισις των Βαλλα(ων εΙς το οϋτω οΙκισ%εν 

Πύ%ιον έντοπίζει -ημάς εΙς τ-ην νοτίαν έκβολ-ην του (Χότου στενου, σπερ άρχεται κυρίως 

φοόσης &ειχ ροοόχους του Ιεροσ του Ά.σχληπιου ~ν ~λληνιχιxίς χώριχις η πόλεσιν. Έν ΙιχχεοονΙ,!, δρΙζεται 

δ βιχσιλε1ις ΠερΙΗκκιχς (360 π. ' ρ . ) oιιl την κεντρικην ΙιχκεοονΙιχν κιχ ! δ Μενέλιχος Ιχάνορος ~ξ ΕζιοροΙιχς 

(ΈορlΗιχς) θιιl την θυτικήν , χωρΙς νομ.Ιζω , νιl σημ.ιχ(ν)1 τοστο 3τι ή c ιχζιτόνομ.ος κιχΙ δπήκοος» 'ΕορθΙιχ 

οεν δπήγετο εΙς το κράτος τοσ ΠερδίΚΚ2 . ΕΙς τΟ Πό-& ιον των Κιχμ.βουνΙων (ΠερριχιβΙιχς η ΠιερΙιχς) δρίζετa.ι 

&ειχ ροοόκος δ ΝΕκφιχντος Βοόπλιχγος. 

ι Ε1νιχι πι&ιχνόν , δη, κ ιx-&tiις τΟ Πό-&ιον, 06τω κιχ , ή Βάλλιχ &ιl ιlνηκεν εΙς την Έλείμ.ιιχν περ! το 

220 π. . BCH 1897 112 = Gr. Dial. Inschr. 2765. πρβλ. A1tnuαl B r. Scool 1910-11 σ. 201. 
B E LOCH. Gr. Gesch.B ΠΙ, 2, 72 ~ ξ. 
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ό) Ιγψ βορειό-τερον -του λοινΙου λοι-τζ'ιjζώγοι, πεΙ&ομοιl, οη κοιΙ έν -τψ νψ -του -τε ΠλlνΙου 

κοιι -τοίί Π-τολεμοιΙου, ποιροι-τοισσ6ν-των τ-ην Βιίλλοιν κοιι την ΦυλιίΚ'ljν, όπιίρχει Ύ] εννοιοι 

τοίί σ-τενοίί, εΙς -τα ιΧκρα: -τοίί όποΙου πρέπει να εκειν-το οιΙ δύο oι~-τoιι πόλεις. Προς 

-τοίί-το δ' &γει κοιΙ ε-τερον -τεκμ~ ριoν. ΤΟ έλλ"ljνικον ονομοι Βιίλλοι Βιίλλοιι (ΒοιλλΟΙίΟΙ), 

πρέπει νιΧ είχε -το &ρκ-τικον Β κοιτηγμένον έκ δΙγοιμμοι, διό-τι λοιηνισ-τΙ με-τεγριίφει 

Valla, Vallaei (κοιι οχι Balla 6>ς -το BlPPQLOΙ - Berrhoea) κοιι έν-τείί&εν ΟΜλλοιι 

(ο3-εν βεβοιΙως* Ούοιλλοιίοι). 

, λλ' εΙς -τ,ην νο-τΙοιν έκβολ,ην -τοίί σ-τενοίί 7 χιλιόμε-τροι προς δυσμας -τοίί χοινΙου 

Χοι-τζ'ιjζώγοι ε'ί-τε 20 χλμ. προς δυσμας -τοίί Πυ3-Ιου κεί-τοιι -το χωρΙον Βουβάλα, 

π) 'φΙον -του όποΙου κεί-τοιι &ρχοιίον τείχος c ΠοιλοιΙκοισ-τρο » , εν&οι εόρέ&-φοιν κοιΙ 

έπιγροιφοιΙ, ων μΙοι -των προ -τοίί 300 χρ6νων (Πρακτικά Α. Ε, 1914, 194, 196. Α. Εφ. 

1913, 173, 179. πρβλ 153). ΤΟ ονομοι όμως Βουβιίλοι, έν χώροι μ,η -τρεφούσ-;Ij βου

βιίλους, είνοιι νομΙζω οιύ-το -τοίί-το -το Ο Μλλοι, προελ&ον Ύj κοι-τα πoιρε-τυμoλoγΙoιν'~ 

χοι-τα συμφυρμον -των δύο ποιλοιιων -τύπων έν -τψ μοικρψ χρ6νψ κοιΙ όπο ξενικ,ην έπΙ 

οιιωνοις διοΙκ'φιν. 

Άνω-τέρω είπον, ο-τι έκ -τοίί λοι-τινικοίί Va προέκυψε -το έλλ"ljνικον Ούοι (πρβλ 

Calvinus - Κοιλουίνος κ.-τ. 'ιπιίρχουσιν όμως ποιλοιια ποιροιδεΙγμοι-τοι, κοι&' ιΧ -το 

οιύ-το &πο-τέλεσμοι έπΎjλ&ε κοιΙ έκ -τοίί F. π. χ. Fοιξός, ''Οοιξος (ποιρα -το Άξός), 

Fιλεuς - Όιλευς (ποιρα -το 'Ιλεύς), Foι) Ιδιος- ΌοιλΙδιος (ποιρα -το ΆλΙδιος Collitz

Bechtel, DzalecHnscll1'. 5313 σ-τ. 174 γ, 182οι κοιΙ σελ 513). Δεν γνωρΙζω -τΙ &α 

ε'ίπωσιν οΙ γλωσσολόγοι, &λλ' έπειδ-η -το *Fιίλλοι με-τεγριίφ"lj Βιίλλοι '~δ'lj κοι-τα -τον 

5°'1 οιΙ Π. J , νομΙζω, ό-τι -το ΟΜλλοι προηλ&εν έκ -τοίί λοι-τινικοίί Va11a εΙ χοιΙ δεν 

έννοω πως οΙ λοι-τίνοι με-τέγροιψοιν Valla, έν <!> &πο -τοίί 5 οιΙ εΤχεν έκνικ~σει ό -τύπος 

Βιίλλοι. "Η μ~πως συνυπΎjρχoν &μφό-τεροι., ωσ-ΤΕ να έπέλ&-;1j ό συμφυρμος Βουβιίλλοι; 

κοι-τα -τ' &νω-τέρω, οίί-τε '~ Βιίλλοι OUνοι-τοιι να -τοπο&ε-Τ"lj~ϊj εΙς -τ,ην Ποιλοι-τΙ-τσοιν 

(Heuzey L e mont OlYllzpe 189, 202) οδ-τε -το κιίσ-τρον -τ-ης Βουβά.λοις μένει διοι&έσιμον 

προς -τοπο%έτ"φιν ιΧλλ'ljς -τινος πόλεως 6>ς -ή ~ ζωρος (Annual 0./ tlze Β1'. Sclzool 

1910-11,201. Πρακτ. τ. Α.Ε. 1914 205) -η ή ΔολΙχ"lj. "Αν δε διιΧ -τοιύ'"t""l)ς της -τοπο

&ε-τ"~σεως της Βάλλοις μειοίί-τοιι ό &ρι%μος -των &νοιγκοιΙων -τειχων προς -τοπο%έΤ"ljσιν 

των πόλεων -της Περροιιβικης ΤριπολΙ-τιδος, δπoμιμν~σκoμεν, δ-τι δπιίρχ.ουσι Πρακτικα 

ε. ιΧ. 1 8 έξ.) τα τεΙχ-1j μετοιξυ Βουβά.λοις κοιι ΛΟΙΚΧΟίίδι, -το της Βούρμποις (οιύ-τ. σ. 190, 

163), -το ποιρα το χά.νι ~oι-τζ'ljζώγoυ (οιύ-τ. 197), -το Κοισ-τρΙ ποιρα την Δούχλισ-τοιν (οιύ-τ . 

205), -το ποιρα το Σέλος (οιύτ. 205), ετερόν η (οιύτ. σ. 206)-&'1 πά.ν-τοι είνοιι όρ-&ως 

,ηκριβωμένοι-ωσ-τε να εχωμεν &φ-&ονΙοιν. 

Άλλ' διν ή Βου βάλοι έπέχη τ,ην &έσιν -της Βάλλοις, τό-τε εχομεν οντως -τοιύ-Τ"ljν 

φρουρον έγγύ-τοιτοι προς -το νότιον στόμιον τοίί σ-τενοίί τοίί Σοιροιντοιπόρου &ρχομένου 
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κυρΙως όλΙγψ βορειότερον του μψημονευ-&έντος χοινΙου . Ε'ίτε δε διότι "Ι) όδΟς προς τα 

στενον δι"~ρxετό ποτε δια τ"~ς ΒιΧλλοις, ε1τε διότι οιυτ"1) εΤχε τ.ην αμεσον φύλοιξιν 

οιυτου, ευκόλως "ηδύνοιτο να προέλ&n ό συνδυοισμος T~ς ΒιΧλλας καΙ των στενων, ~στε 

να όνομοισ%ωσι τοιυτοι τ"~ς ΒOCλλοις στενOC, Βοιλλάςστενοι, (πρβλ ~ ιoς ορος Διόσορος

~ ιoσoρεΙτ"ης .λοιρεΙου κώμΎj - Δoιρειoυκωμ"~τ"ης κ.Τ.Τ . .λ ιΟς κουροι, Διόσκουροι, .λ ιοσκου

ρΙδ"ης), ο-&εν το ΒοιλλιΧστενοι, Val1astena, οπερ ποιρα ιβΙψ έφ&OCΡΎi όπωσδ"~πoτε (ύπο 

των άντιγροιφέων') είς VoI(l)ustana. ΟΩστε το άλΎj&ες ονομο: "ητο Βάλλας στι;"α 

κο:Ι είχε δoθ-~ ύπ' άν.θ·ρώπων βλεπόντων τα στενα άπο νότου. 
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