«Ειδομένη, πόλις Μακεδονίας»
Η Ειδομένη, αξραία πόιε Πειαγνληθή, όπωο δειώλεη θαη ην όλνκά ηεο, νθείιεη ηελ
νλνκαζία ηεο πηζαλόλ ζηνλ ηδξπηή ηεο ή ζηελ Δηδνκέλε, θόξε ηνπ Φέξεηνο (ή Βέξεηνο) γηνπ ηνπ
Μαθεδόλα.
Η ζέζε ηεο αξραίαο πόιεο, ρωξίο λα ππάξρεη απόιπηε ηαύηηζε όπωο απηή ηεο Δπξωπνύ,
ήηαλ δεμηά (δπηηθά) ηνπ πνηακνύ Αμηνύ απέρνπζα 53 κίιηα από ηε Θεζζαινλίθε, ιίγν βνξεηόηεξα
από ηε ζεκεξηλή πόιε ηεο Γεπγειήο.
Καηειήθζε πξώηα από ηνπο Παίονες, νη νπνίνη αλάγθαζαλ ηνπο Πειαγόλεο λα κεηαλαζηεύζνπλ δπηηθόηεξα, θαη ζπγθαηαιέρζεθε ζηελ Αμφαξίτιδα Παιονία.
Καηαθηήζεθε από Κξήηεο απνίθνπο πνπ κε αξρεγό ηνλ Βόηηωλα κεηαλάζηεπζαλ ζηε
Μαθεδνλία θαη απνηέιεζε κέξνο ηεο Βνηηηαίαο. Σηε Βνηηηαία, θαη εηδηθόηεξα ζηνπο αλαηνιηθνύο
πξόπνδεο ηνπ όξνπο Πάηθνπ, ππήξραλ νη πόιεηο κε ειιεληθό ραξαθηήξα, από βνξξά πξνο λόην,
Ειδομένη, Γορτσνία, Αταλάντη, Εσρωπός.
Δλζωκαηώζεθε ζην Μαθεδνληθό θξάηνο κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο πεξηνρήο, επί βαζηιείαο
Ακύληα ηνπ Α’, ζηα ηέιε ηνπ 6νπ αηώλα π.Χ.
Κπξηεύζεθε κε έθνδν - «εἷλεν Εἰδομενὴν μὲν καηὰ κράηος» - από ηνλ Σιτάλκη, βαζηιηά
ηωλ Οδξπζζώλ Θξαθώλ, ζηελ αξρή ηνπ ρεηκώλα ηνπ 429 π.Χ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ, όηαλ ν Οδξύζζεο βαζηιηάο εθζηξάηεπζε ελαληίνλ ηνπ Μαθεδόλα βαζηιηά
Πεξδίθθα ηνπ Β’ κε κεγάιν εθζηξαηεπηηθό ζώκα, όπωο αλαθέξεη ν Θοσκσδίδης παξαδίδνληάο
καο ηελ πρώηη γραπηή ιζηορική αναθορά για ηην Ειδομένη. Η εθπόξζεζε, δε, ηεο πόιεο
πξνϋπνζέηεη όηη ήηαλ νρπξωκέλε κε ηείρε.
Ο Αξρέιανο, πνπ δηαδέρζεθε ζην ζξόλν ηνλ παηέξα ηνπ Πεξδίθθα (414-399 π.Χ.),
αλαζπγθξόηεζε ην θξάηνο ηωλ Μαθεδόλωλ θαη αλνηθνδόκεζε ηηο πόιεηο (πνπ είραλ θαηαζηξαθεί),
πηζαλόλ κεηαμύ απηώλ θαη ηελ Δηδνκέλε.
Η Ειδομένη, πόλις Μακεδονίας με εθνικό όνομα Ειδομένιος, ήηαλ θύξηνο ζηαζκόο ηεο καθεδνληθήο νδνύ πξνο ηελ θνηιάδα ηνπ Γνύλαβε θαη ηόπνο
ζπγθέληξωζεο ηωλ δπλάκεωλ ηνπ Μεγαιέμαλδξνπ
θαηά ηελ εθζηξαηεία ηνπ ελαληίνλ ηωλ Πεξζώλ.
Γελ ηαπηίδεηαη κε ηελ πόιε Ιδομεναί, πνπ βξηζθόηαλ βνξεηόηεξα θαη αλαηνιηθά ηνπ Αμηνύ πνηακνύ,
ε νπνία απέθηεζε ζπνπδαηόηεηα όηαλ αλαπηύρζεθε ην
ζύζηεκα ηωλ ξωκαϊθώλ δξόκωλ. Σηελ πεξίνδν ηεο
ξωκαϊθήο θπξηαξρίαο ε Δηδνκέλε αλήθεη δηνηθεηηθά
ζηελ Γ’ κεξίδα ηεο Μαθεδνλίαο, όπωο θαη ε Ιδνκελαί,
κε πξωηεύνπζα ηελ Πέιια.
Καηά ηνπο βπδαληηλνύο ρξόλνπο, ηνλ 6ν κ.Χ. αηώλα, αλαθέξεηαη κεηαμύ ηωλ άιιωλ θαη ε
πόιηο Ιδομένη λα αλήθεη ζηελ επαξρία ηεο Α’ Μαθεδνλίαο, πνπ πεξηειάκβαλε 31 πόιεηο κε
πξωηεύνπζα ηε Θεζζαινλίθε.
Μεηά από 2-3 αηώλεο, όηαλ έγηλε ε δηνηθεηηθή νξγάλωζε ζε ζέκαηα, ε Ιδνκέλε αλαθέξεηαη
λα αλήθεη ζην ζέκα ηεο Μαθεδνλίαο θαη ζηελ πξώηε από ηηο ηξεηο επαξρίεο ηνπ κε ηελ ίδηα, όπωο
θαη ζηελ πξνεγνύκελε, δηνηθεηηθή δηαίξεζε. Γελ είλαη ζίγνπξν όκωο αλ ε Ιδνκέλε ηωλ βπδαληηλώλ
ρξόλωλ ήηαλ ε Δηδνκέλε ή ε Ιδνκελαί.

