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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟ ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ 

***   
Δ. Καϊμάρης, Γ. Καραδέδος, Ο. Γεωργούλα, Π. Πατιάς 

*** 
Η Εγνατία1 οδός των Ρωμαίων, η οποία σε μεγάλο τμήμα της ακο-

λουθεί παλιότερους δρόμους των Μακεδόνων βασιλέων και κυρίως την 
«κάτω οδό» που αναφέρει ο Θουκυδίδης2, ένωνε την Δύση με την Ανα-
τολή και είναι ο πιο σημαντικός στρατιωτικός και εμπορικός δρόμος της 
αρχαιότητας, ο οποίος για περισσότερα από 2.000 χρόνια συνδέθηκε με 
τις τύχες της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας (εικ. 1). Κατά μήκος της διαδρομής της υπήρχαν στάσεις και σταθ-
μοί διαφόρων τύπων. Τα mutationes ήταν σταθμοί ανεφοδιασμού που 
απείχαν 7 έως 14 μίλια ή 10 έως 20 χιλιόμετρα. Τα mensiones ήταν 
πανδοχεία που απείχαν μεταξύ τους 30 έως 40 μίλια ή 45 έως 60 χιλιό-
μετρα, δηλαδή όσο ήταν η διαδρομή ταξιδιού μιας ημέρας με τα μέσα 
εκείνης της εποχής.  

Το 1979 βρέθηκε στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, σε τυχαία ανασκαφή, 
μιλιάριο in situ. Η δίγλωσση επιγραφή του αναφέρει το όνομα του κα-
τασκευαστή της οδού «Γναίος Εγνάτιος Γάιου, Ανθύπατος Ρωμαίων», 
και χρονολογεί την κατασκευή της Εγνατίας στην περιοχή της ανατολι-
κής Μακεδονίας, στο δεύτερο μισό του 2ου π.Χ. αιώνα3.  

Η πορεία της Εγνατίας από την Αμφίπολη έως την Καβάλα αποτέλε-
σε αντικείμενο έρευνας πολλών μελετητών4 στο παρελθόν, οι οποίοι 
στηρίζονταν σε ιστορικές πηγές, στα διάφορα οδοιπορικά5, όπως των 
Ιεροσολύμων, του Μπορντώ, και κυρίως στην Tabula Peutingeriana, κα-

                                                
1 Για την Εγνατία οδό βλέπε: P. Collart, «Une refection de la Via Egnatia, sous Trajan», 
BCH 59(1935), σ.395, P. Collart, «Les milliaries de la Via Egnatia», BCH 100(1976), σ.177-
200, F. O’ Sallivan, The Egnatia way, Harrisburg, 1968, Π. Τσατσοπούλου-Καλούδη, Εγνα-
τία οδός, Ιστορία και διαδρομή στο χώρο της Θράκης, ΥΠ.ΠΟ., Αθήνα 2005. 
2 Θουκιδίδης ΙΙ, 97, 1-2 
3 Στ. Σαμαρτζίδου, «Εγνατία οδός: Από τους Φιλίππους στη Νεάπολη», Μνήμη 
Δ.Λαζαρίδη, (1990), σ.559 
4 P. Collart, BCH 100(1976), σ.177 κ.ε., Στ. Σαμαρτζίδου, ό.π. 559 κ.ε., Μ.Οτατζής, Εγνα-
τία οδός: Από την Αμφίπολη στους Φιλίππους, μεταπτυχιακή εργασία στο μάθημα της 
Ρωμαϊκής Ιστορίας, Α.Π.Θ. (1993), Π.Θεοδωρίδης, Εγνατία Οδός, διπλωματική εργασία 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1973). 
5 Για τα οδοιπορικά βλέπε: Τσατσοπούλου-Καλούδη ό.π., σ.12-14, Κ.Miller, Itineraria 
Romana, Romische Reisewege an dem Hand der Tabula Peutingeriana, Stuttgard, 1916. 
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θώς και σε τυχαία αρχαιολογικά ευρήματα, όπως τα μιλιάρια, για τα 
οποία, με εξαίρεση αυτό του Αμυγδαλεώνα, δεν ξέρουμε την ακριβή 
θέση τους. Όλοι οι μελετητές συμφωνούν σε μια πορεία της Εγνατίας 
από τους βόρειους πρόποδες του Παγγαίου (εικ. 2), με εξαίρεση τον 
Hammond6, ο οποίος, χωρίς να στηρίζεται σε κανένα δεδομένο, δείχνει 
σε χάρτη της Μακεδονίας την Εγνατία να διασχίζει την Πιερία Κοιλάδα, 
μεταξύ Παγγαίου και Συμβόλου, ακολουθώντας μια διαδρομή παρό-
μοια με αυτήν της σύγχρονης Εγνατίας, η οποία δόθηκε πρόσφατα σε 
λειτουργία. 

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε στο Α.Π.Θ., με αφορμή τη 
διπλωματική εργασία και τη διδακτορική διατριβή του τοπογράφου μη-
χανικού Δ. Καϊμάρη7, υπό την επίβλεψη των Ο. Γεωργούλα, Γ. Καραδέ-
δου και Π. Πατιά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Πολυτεχνικής Σχολής «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατά-
σταση Μνημείων Πολιτισμού», ένα διαφορετικό είδος έρευνας8 για τον 
εντοπισμό της Εγνατίας οδού, η οποία στηρίζεται στην ανάγνωση και 
ερμηνεία ιχνών σε αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες, τα οποία 
σχετίζονται με θαμμένες στο έδαφος ανθρώπινες δραστηριότητες του 
παρελθόντος. Τα ίχνη αυτά, ανοιχτόχρωμα ή σκουρόχρωμα, επάνω στο 
έδαφος ή στη βλάστηση, οφείλονται στη διαφορετική υγρασία που συ-
γκρατείται στο χώμα πάνω από τις θαμμένες κατασκευές. Τα ανοιχτό-
χρωμα αντιστοιχούν σε συμπαγείς κατασκευές (όπως δρόμους, κτίρια, 
τοίχους, κ.ά.) και τα σκούρα σε ανοιχτές κατασκευές (όπως λάκκους, 
τάφρους κ.ά.). 

Για τη διαχείριση και ερμηνεία των ιχνών δημιουργείται στον ηλε-
κτρονικό υπολογιστή ένα σύγχρονο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 
(G.I.S.) στο οποίο εισάγονται όλα τα δεδομένα της έρευνας, όπως: ιστο-
ρικοί χάρτες, κτηματολόγια, σύγχρονοι θεματικοί χάρτες, ψηφιακοί 

                                                
6 N.G.L.Hammond, A History of Macedonia (1972). 
7 Δ.Καϊμάρης, Φωτογραμμετρία-Φωτοερμηνεία. Διερευνητικά Εργαλεία στην Αρχαιολο-
γία, διπλωματική εργασία στο Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση 
Μνημείων Πολιτισμού», Α.Π.Θ. (2002). Η έρευνα συνεχίστηκε από τον ίδιο φοιτητή ως 
διδακτορική εργασία με τίτλο «Φωτογραμμετρική επεξεργασία ψηφιακών εικόνων στην 
υπηρεσία της αρχαιολογικής έρευνας. Η διαδρομή της Εγνατίας οδού από την Αμφίπο-
λη έως τους Φιλίππους» με επιβλέποντες τους Ό.Γεωργούλα, Γ.Καραδέδο και Π.Πατιά. 
8 Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ανακοινώθηκαν το 2002 στο Πανελλήνιο 
Συνέδριο το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη. Βλ. Δ.Καϊμάρης, 
Ό.Γεωργούλα, Γ.Καραδέδος, ΑΕΜΘ 16, 2002, σ.119-129. 
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χάρτες που έχουν γεωαναφερθεί στο σύγχρονο προβολικό σύστημα, 
ιστορικές πηγές, σύγχρονες ειδικές μελέτες, επιφανειακές έρευνες 
κ.ο.κ. Οι αεροφωτογραφίες και οι δορυφορικές εικόνες ενσωματώνο-
νται στο G.I.S., με αποτέλεσμα οι εντοπισμένες με τη φωτοερμηνεία 
αρχαιολογικές θέσεις να είναι πλήρως και με απόλυτη ακρίβεια καθο-
ρισμένες στο χώρο.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα αυτής της μεθόδου περιορίζε-
ται μόνο στον εντοπισμό και τον προσδιορισμό του σχήματος των θαμ-
μένων κατασκευών. Όμως, καθώς είναι επακριβώς προσδιορισμένες 
στο χώρο, μπορούν πολύ εύκολα να επιβεβαιωθούν ανασκαφικά. 

 
Η οριοθέτηση της περιοχής έρευνας 
 
Η οριοθέτηση της περιοχής έρευνας (εικ. 2) από την Αμφίπολη έως 

τους Φιλίππους έγινε με βάση τις απόψεις των σύγχρονων μελετητών, 
οι οποίοι με μικρές διαφοροποιήσεις συμφωνούν μεταξύ τους. Εξαιρέ-
θηκε η περιοχή ανάμεσα στο Παγγαίο και το Σύμβολο, την οποία προ-
τείνει ο Hammond για τους εξής λόγους: α) Ο Αππιανός αναφέρει ότι το 
42 π.Χ. ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός προσέγγισαν τους Φιλίππους μέσω 
της Εγνατίας οδού, β) όλα τα έως σήμερα γνωστά μιλιάρια βρέθηκαν 
δυτικά, βορειοδυτικά και βόρεια του Παγγαίου και γ) η στρατιωτική 
τακτική δεν θα επέτρεπε τη χάραξη ενός στρατιωτικού δρόμου μέσα 
από στενά περάσματα.  

 
Σύγχρονοι χάρτες 
 
Συγκεντρώθηκαν έξι χάρτες κλίμακας 1:50.000 του 1970 της Γεω-

γραφικής Υπηρεσίας Στρατού, έξι χάρτες του Ινστιτούτου Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών κλίμακας 1:50.000 και σαράντα εννέα χάρ-
τες 1:5.000 του 1982 της Γ.Υ.Σ. Οι χάρτες ψηφιοποιήθηκαν και γεωανα-
φέρθηκαν στο Ελληνικο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987, εξα-
σφαλίζοντας ένα σύγχρονο χαρτογραφικό υπόβαθρο. 

 
Ιστορικοί χάρτες 
 
Μελετήθηκαν ιστορικοί χάρτες κλίμακας 1:50.000 έως 1:200.000, 

από το 1901 έως το 1945, ιστορικοί χάρτες 1:20.000 από το 1916 έως το 
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1918 (εικ. 3), και εβδομήντα έξι διανομές γαιών του Υπουργείου Γεωρ-
γίας κλίμακας 1:5.000 από το 1928 έως το 1975. 

Η υπέρθεση των ιστορικών χαρτών με τους σύγχρονους, επέτρεψε 
τον προσδιορισμό της ιστορικής εξέλιξης των τοπωνυμίων της περιοχής 
και τον εντοπισμό έξι άγνωστων ιστορικών τοπωνυμίων, την ακριβή 
θέση της θαμμένης τοξωτής γέφυρας της Εγνατίας στο «Κούρουβο»9 
(μήκους 50 μέτρων), τις θέσεις δύο άγνωστων γεφυριών δυτικά και τη 
γέφυρα της Εγνατίας νότια της αρχαίας Αμφίπολης. 

 
Επιλεκτική Έρευνα Πεδίου 
 
Κατά την επιλεκτική έρευνα πεδίου έγιναν πολλές επισκέψεις στην 

περιοχή ενδιαφέροντος. Με τη χρήση ενός GPS χειρός και μιας ψηφια-
κής φωτογραφικής μηχανής αποτυπώθηκαν φωτογραφικά και προσδι-
ορίσθηκαν οι συντεταγμένες όλων των θέσεων υψηλού ενδιαφέροντος 
(εικ. 4). Ακολούθησε επεξεργασία των πληροφοριών, που είχε ως στόχο 
την κατανόηση των αρχικών πληροφοριών της Ιστορικής Έρευνας και 
την οριστικοποίηση της περιοχής μελέτης.  

 
Τηλεσκοπικά δεδομένα 
 
Η εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο τμήμα αεροφωτο-

γραφήσεων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, στον Οργανισμό Κτη-
ματογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και στη Διεύθυνση Το-
πογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, οδήγησε στη συγκέντρωση 319 αεροφωτογραφιών κλίμακας 
1:6.000 έως 1:42.000 από το 1945 έως το 1996. Η μέτρια ποιότητά τους 
επέβαλε την ψηφιακή επεξεργασία τους για τη βελτίωση των φωτομε-
τρικών χαρακτηριστικών τους και τη γεωμετρική τους διόρθωση. Έτσι 
δημιουργήθηκαν ορθοφωτομωσαϊκά υψηλής χωρικής ακρίβειας, τα 
οποία προσφέρουν εποπτικότερη άποψη του υπό μελέτη χώρου, δυνα-
τότητα συσχέτισης και ευκολότερης ερμηνείας των ιχνών, δυνατότητα 
άντλησης ακριβούς μετρητικής πληροφορίας των μεγεθών των ιχνών, η 

                                                
9 Δ. Καϊμάρης - Ο. Γεωργούλα - Γ. Καραδέδος, «Ιστορική Χάρτες και Αρχαιολογία». Χαρ-
τογραφία του Ευ Ζην, 8ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ, 24-26 Νοεμβρίου 
2004, 51-61. 
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οποία είναι καθοριστική για την ερμηνεία τους και την εύκολη υλοποί-
ηση της θέσης τους στον πραγματικό χώρο, δηλαδή στο έδαφος.  

 
Ψηφιακά τηλεσκοπικά δεδομένα 
 
Συλλέχθηκαν πέντε δορυφορικές εικόνες αρχείου του συστήματος 

QuickBird-2 (εικ. 5), οι οποίες συμπληρώθηκαν με νέες λήψεις. Η χρονι-
κή περίοδος των νέων λήψεων προσδιορίσθηκε βάσει των αποτελεσμά-
των εξειδικευμένης έρευνας η οποία προηγήθηκε με σκοπό την τεκμη-
ρίωση των Βέλτιστων περιόδων Εντοπισμού Ιχνών. Στις δορυφορικές 
εικόνες, οι οποίες απέδωσαν ένα μεγάλο αριθμό ιχνών, πραγματοποιή-
θηκαν γεωμετρικές διορθώσεις με τη χρήση του ψηφιακού Μοντέλου 
Εδάφους και παρήχθησαν ορθοεικόνες υψηλής χωρικής ακρίβειας.  

 
Νέο Γεωγραφικό Σύστημα Διαχείρισης Ιχνών 
 
Για τη βέλτιστη διαχείριση και συσχέτιση του μεγάλου όγκου των 

δεδομένων, όπως των επίγειων φωτογραφιών, των πληροφοριών της 
ιστορικής και επιφανειακής έρευνας, των ιστορικών και γεωλογικών 
χαρτών, των διαγραμμάτων διανομών της γης, των αεροφωτογραφιών, 
των δορυφορικών εικόνων και των ιχνών που είναι το αποτέλεσμα της 
φωτοερμηνείας των διαχρονικών τηλεσκοπικών δεδομένων, δημιουρ-
γήθηκε ένα νέο Γεωγραφικό Σύστημα Διαχείρισης Ιχνών (GIS). Συνοδεύ-
εται από ιδιοποιημένες εφαρμογές, που διασφαλίζουν τη βέλτιστη διε-
παφή με το χρήστη, την εύκολη εισαγωγή και διαχείριση των δεδομέ-
νων και τη μέγιστη ταχύτητα επεξεργασίας τους.  

 
Η διαδρομή της Εγνατίας οδού 
 
Ανιχνεύθηκε μεγάλος αριθμός γραμμικών ιχνών που εκ πρώτης ό-

ψεως θεωρήθηκαν ότι ανήκουν στην κατηγορία των ιχνών της Εγνατίας 
οδού (εικ. 6). Συνδυάζοντάς τα με όλα τα δεδομένα  της έρευνας επιλέ-
χθηκαν τα τελικά ίχνη, τα οποία υλοποιούν την πορεία της Εγνατίας ο-
δού (εικ. 7). Η πορεία αυτή συνδέει τη γέφυρα του Στρυμόνα νότια της 
Αμφίπολης, τη γέφυρα στο Κούρουβο, το τόξο στην πεδιάδα των Φιλίπ-
πων και την πύλη των Κρηνίδων στο ανατολικό τείχος της πόλης των 
Φιλίππων. 
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Ενδεικτικά παρουσιάζονται μερικά από τα ίχνη της Εγνατίας σε αε-
ροφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες. Σε περιοχή βόρεια της Αμφίπο-
λης παρατηρούμε στη σύγχρονη δορυφορική εικόνα, παράλληλα με τον 
υφιστάμενο αγροτικό δρόμο, ένα γραμμικό ίχνος μήκους 600 μέτρων 
και πλάτους περίπου 6 μέτρων, το οποίο ανήκει στην Εγνατία Οδό (εικ. 
8).  

Στην πεδιάδα των Φιλίππων, βορειοδυτικά της πόλης, εμφανίζεται 
σε αεροφωτογραφία του 1996 γραμμικό ίχνος μεγάλου μήκους (εικ. 
9α). Το ίδιο ίχνος εμφανίζεται σε δορυφορική εικόνα του 2003 (εικ. 9β). 
Το κτηματολόγιο του 1940 (εικ. 9γ) αποκλείει την ταύτιση του ίχνους με 
κάποιο παλαιό αγροτικό δρόμο που καλύφθηκε από τις τροποποιημέ-
νες διανομές μετά το 1960 και την αλλαγή της κοίτης του ποταμού Γαγ-
γίτη. Εξάλλου, τέσσερις ανασκαφικές τομές (εικ. 9γ), οι οποίες έγιναν 
στη θέση αυτή το 2004 από τον αναπλ. Καθηγητή Γ. Καραδέδο10 και την 
αρχαιολόγο Μ. Νικολαΐδου-Πατέρα, αποκάλυψαν το οδόστρωμα της 
Εγνατίας (εικ. 10) καθώς και ταφικά μνημεία δίπλα σε αυτό. Χαρακτη-
ριστικό της αξιοπιστίας και της ακρίβειας αυτής της μεθόδου έρευνας 
είναι το γεγονός ότι και στις τέσσερις ανασκαφικές τομές, με την πρώτη 
τοποθέτηση του εκσκαφέα, οι ανασκαφείς βρέθηκαν στον άξονα της 
οδού.  

Το πρώτο σκάμμα (εικ. 9γ) χαράχθηκε στα νοτιανατολικά της αψίδας 
(εικ. 11) στην οποία οδηγούνται τα ίχνη της Εγνατίας που εντοπίσθηκαν 
με τη φωτοερμηνεία. Ο Heuzey11 υπέθεσε ότι η αψίδα στήθηκε σε αυτή 
τη θέση για να θυμίζει τη μάχη των Φιλίππων. Αντίθετα ο Collart12 την 
κατατάσσει στην κατηγορία των «αποικιακών αψίδων», οι οποίες στην 
επαρχία συνόδευαν την ίδρυση μιας αποικίας και τη συνδέει άμεσα με 
το όριο του pomerium, το οποίο στην περίπτωση των Φιλίππων είναι 
εξαιρετικά εκτεταμένο, καθώς και με τις τειχίσεις του Βρούτου και του 
Κάσιου για την αντιμετώπιση του Αντώνιου στην περίφημη μάχη της 
Πεδιάδας των Φιλίππων.  

Με τα δεδομένα που προέκυψαν από την παραπάνω έρευνα η αψί-
δα απέχει 250 μ. περίπου από τις τειχίσεις του Βρούτου και του Κάσιου, 

                                                
10 Γ.Καραδέδος, Μ.Νικολαϊδου-Πατέρα, «Αναζητώντας την Εγνατία οδό στην πεδιάδα 
των Φιλίππων», ΑΕΜΘ 20 (2006), σ.139-148. 
11 L.Heuzey, H.Daumet, Mission archeologique deMacedoine (1876), σ.117 κ.ε. 
12 P.Collart, Philippes, Ville de Macedoine depuis ses origines a la fin de l’ époque ro-
maine (1937), σ.319-324. 
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τις οποίες η έρευνά μας εντόπισε με φωτοερμηνεία, και 2000 μ. περί-
που από το τείχος της πόλης. Η αψίδα, κάτω από την οποία περνούσε η 
Εγνατία, βρίσκεται στην ανατολική κοίτη του Γαγγίτη ποταμού, ο οποίος 
σήμερα είναι μπαζωμένος μετά τον αναδασμό του 1960, και σίγουρα 
αποτελεί την αρχή της γέφυρας, η οποία οπωσδήποτε υπήρχε στη θέση 
αυτή, μια διάταξη η οποία μας παραπέμπει σε γέφυρες της ίδιας χρονι-
κής περιόδου μέσα στη Ρώμη. Η θέση του τόξου σε σχέση με το πεδίο 
της μάχης των Φιλίππων και με το pomerium συνηγορεί τόσο στην ά-
ποψη του Henzey όσο και του Collart, χωρίς να αποκλείεται η ορθότητα 
και των δύο απόψεων, με δεδομένη τη μικρή χρονική απόσταση ανά-
μεσα στη μάχη των Φιλίππων και την ανακήρυξη της πόλης σε ρωμαϊκή 
αποικία από τον Οκταβιανό.  

Η ανασκαφική έρευνα στη θέση αυτή μας έδωσε τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά της Εγνατίας οδού (εικ. 10). Αμέσως κάτω από το στρώμα 
καλλιέργειας αποκαλύφθηκε στρώμα πάχους 30 περίπου εκατοστών 
από χαλίκι, λατύπες και μεγάλους αργούς λίθους, το οποίο ορίζεται δε-
ξιά και αριστερά από σειρά όρθιων λίθων, που βρίσκονται στην περα-
σιά των εσωτερικών παρειών της αψίδας και ορίζουν το πλάτος της ο-
δού, το οποίο είναι 4,95 μέτρα, δηλαδή ίσο με το άνοιγμα της αψίδας. 
Δεξιά και αριστερά δημιουργούνται πρανή από χαλίκι και λατύπες. Κά-
τω από το στρώμα με τους μεγάλους αργούς λίθους βρέθηκε παχύ 
στρώμα χαλικιού και λατύπης πολύ σκληρό, με αρκετά όστρακα στην 
επάνω επιφάνειά του, η οποία έχει σκούρο χρώμα από τη μακροχρόνια 
χρήση. Η αφαίρεση αυτού του στρώματος, το οποίο αποτελείται από 
επάλληλες στρώσεις καθαρών χαλικιών ή συντρίμματος πολύ συμπα-
γών, δεν μπόρεσε να προχωρήσει βαθύτερα από 1 μέτρο από την άνω 
επιφάνεια της,  επειδή φθάσαμε στον υδάτινο ορίζοντα και ήταν αδύ-
νατη η συνέχιση της ανασκαφής. Το στρώμα αυτό αποτελεί το αρχικό 
οδόστρωμα της Εγνατίας οδού, ενώ το υπερκείμενο στρώμα με τους 
αργούς λίθους αποτελεί υπερύψωση του αρχικού οδοστρώματος στο 
πλαίσιο κάποιας από τις πολλές επισκευές που κατά καιρούς έγιναν 
στην Εγνατία από διάφορους αυτοκράτορες (Τραϊανό, Αδριανό, Μ. Αυ-
ρήλιο, Σεπτίμιο Σεβίρο, Καρακάλλα, Φίλιππο Άραβα), όπως μαρτυρείται 
από τις επιγραφές στα μιλιάρια, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις 
είναι διπλές ή τριπλές, σβησμένες και ξαναγραμμένες.  
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Σταθμοί ανάπαυσης και μιλιάρια 
 
Σε σχέση με την Tabula Peutingeriana13 διαπιστώθηκε σε αυτό το 

τμήμα της Εγνατίας οδού μια διαφορά στο μήκος, της τάξης των 400 
μέτρων. Γνωρίζοντας από την έρευνά μας με μεγάλη ακρίβεια την πο-
ρεία της και τις αποστάσεις των σταθμών (mutationes) από το «Οδοι-
πορικό του Μπορντώ»14, μπορούμε να τοποθετήσουμε τον πρώτο 
σταθμό μετά την Αμφίπολη στο τρίγωνο που ορίζεται από τους οικι-
σμούς Δομείρου, Πρώτης και Μαυρολεύκης και τον δεύτερο νοτιοδυτι-
κά της Μαυρολεύκης. Επίσης προσδιορίζεται η πραγματική θέση των 
μιλιαρίων βάσει των αποστάσεων που αναγράφονται στην επιφάνειά 
τους (εικ. 7).  

 
Αρχαιολογικές θέσεις κατά μήκος της διαδρομής της Εγνατίας 

οδού.  
 
Εκτός από τα γραμμικά ίχνη που ανήκουν στην Εγνατία Οδό, ανι-

χνεύθηκαν και άλλα είδη ιχνών, τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν σε 
δύο βασικές κατηγορίες. 

 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν περίπου 600 πλήρως θαμμένες στο 

έδαφος κατασκευές όπως:  
 
α.  Μεμονωμένα κτίρια (εικ. 12). 
β.  Πολεοδομικά σύνολα (εικ. 13), όπως αυτό που εντοπίσθηκε κο-

ντά στο Καλαμπάκι, όπου η επιφανειακή έρευνα, μετά τον εντοπισμό με 
φωτοερμηνεία, έδωσε σημαντικό αριθμό κεραμικής, γεγονός που επι-
βεβαιώνει την ύπαρξη οικισμού. 

γ.  Θαμμένες κυκλικές κατασκευές (εικ. 14). 
δ.  Θαμμένες οχυρωματικές κατασκευές (εικ. 15), όπως οι οχυρώ-

σεις του Κάσιου και του Βρούτου στην Πεδιάδα των Φιλίππων. 
 

                                                
13 Early Christian Pilgrimage, «The Anonymous Pilgrim of Bordeaux (333 A.D.)», (1999), 
http://servus.christusrex.org/www1/ofm/pilgr/bord/10Bord01Lat.html#60 
14 Roman Numismatics, Art, History and Archaeology, «The Tabula Peutingeriana», 
(1996-2005), http://www.romancoins.info/Tabula-Peutingeriana.html 

http://servus.christusrex.org/www1/ofm/pilgr/bord/10Bord01Lat.html#60
http://www.romancoins.info/Tabula-Peutingeriana.html
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Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν περίπου 500 κατασκευές οι οποίες 
σώζονται σε μικρό ύψος επάνω από το έδαφος, καθώς δεν είναι πλή-
ρως θαμμένες ή δεν καλύπτονται από τη βλάστηση. Σε αυτήν την κατη-
γορία ανήκουν ίχνη που αντιστοιχούν: 

 
α.  Σε διατηρημένες οχυρωματικές κατασκευές (εικ. 16), όπως αυτές 

οι οποίες ανιχνεύτηκαν βορειοανατολικά της Αμφίπολης και που η επι-
τόπια έρευνα έδειξε ότι είναι βουλγαρικά χαρακώματα του Α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου.  

β.  Διατηρημένες κυκλικές κατασκευές (εικ. 17).  
γ.  Διατηρημένες κατόψεις κτιρίων (εικ. 18). 
 
Από τους Φιλίππους έως την Καβάλα (εικ. 19), καθώς δεν πραγμα-

τοποιήθηκε προς το παρόν  καμία φωτοερμηνευτική έρευνα από την 
ομάδα, παραπέμπουμε στη δημοσίευση της Στ. Σαμαρτζίδου στον τόμο 
Μνήμη Δ. Λαζαρίδη (1990), η οποία έγινε με αφορμή την ανακάλυψη 
μικρού τμήματος του οδοστρώματος της Εγνατίας και μιλιαρίου in situ 
στο χωριό Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Επίσης αναφέρουμε ότι το τμήμα 
του λιθόστρωτου δρόμου στις ανηφοριές πριν από τον Άγιο Σίλα έχει τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά όχι της Εγνατίας οδού αλλά του δρόμου Καβά-
λας-Δράμας της τουρκοκρατίας, τμήμα του οποίου ανασκάφηκε μπρο-
στά από το θέατρο των Φιλίππων.  

Η φωτοερμηνευτική έρευνα της ομάδας συνεχίσθηκε το 2006 στο 
πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του 
Α.Π.Θ. Μ. Δαγδάρογλου με επιβλέποντες τους Ο. Γεωργούλα και Γ. Κα-
ραδέδο στο τμήμα μεταξύ Καβάλας και Νέας Καρβάλης (εικ.20), όπου 
ανασκάφηκε πρόσφατα στην κορυφή του λόφου βορειοανατολικά από 
το χωριό οχυρός οικισμός του τέλους του τέταρτου με αρχές του 3ου π. 
Χ. αιώνα (εικ. 21), από την αρχαιολόγο Μ. Νικολαΐδου15. Αυτή η οχυρή 
θέση ταυτίστηκε από την αρχαιολόγο Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη και την 
ανασκαφέα με το σταθμό της Εγνατίας οδού Ακόντισμα. 

Η φωτοερμηνευτική έρευνα έδωσε δυστυχώς μόνο ένα μικρό ίχνος 
της Εγνατίας πολύ κοντά στον οχυρό οικισμό (εικ. 22), καθώς το υπό-
λοιπο τμήμα της αρχαίας οδού πρέπει να καταστράφηκε από τη νέα 
Εγνατία οδό η οποία ακολούθησε την ίδια πορεία. Από τα μέχρι τώρα 

                                                
15 Μ. Νικολαϊδου, Ι. Πατέρα, «Ανασκαφική έρευνα στα ανατολικά της Καβάλας», Α-
ΕΜΘ19(2005), σ.25-34 
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στοιχεία, καθώς η ανασκαφική έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί για τους 
γνωστούς οικονομικούς λόγους, ο σταθμός της Εγνατίας θα πρέπει να 
βρίσκεται ανάμεσα στο τείχος και το ίχνος της Εγνατίας έξω από την 
κεντρική πύλη που οδηγούσε στον οικισμό. 

Η φωτοερμηνευτική έρευνα στην περιοχή έδωσε επίσης ίχνη από 
οχυρωματική κατασκευή, σε μεγάλο μήκος παράλληλα και βόρεια της 
Εγνατίας, η οποία κατά πάσα πιθανότητα σχετίζεται με την προστασία 
των μεταλλίων στην Περαία της Θάσου. 

Η έρευνα αυτή του Α.Π.Θ., εκτός από το ιστορικό και αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον το οποίο παρουσιάζει, δημιουργεί τις προοπτικές για τη 
δημιουργία ενός ερευνητικού προγράμματος με συμμετοχή των αρμό-
διων Εφορειών, του Α.Π.Θ., της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των σχετι-
κών Νομαρχιών, οι οποίες πρόσφατα έδειξαν ενδιαφέρον για τον εντο-
πισμό και την ανάδειξη αρχαιοτήτων της περιοχής. Το πρόγραμμα αυτό 
θα επεκτείνει αυτήν την έρευνα, θα προχωρήσει στον προγραμματισμό 
της αποκάλυψης των αρχαιολογικών θέσεων και θα προτείνει μια αρ-
χαιολογική-τουριστική διαδρομή με βάση την πορεία της αρχαίας Εγνα-
τίας και τους σταθμούς της, η οποία θα ενοποιήσει όλους τους γνω-
στούς αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και τους νέους που θα προκύ-
ψουν. 

 
 

*** 
 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΖΑΝΤΕΣ 
 

 

Εικόνα 1. Η διαδρομή της Εγνατίας οδού από το Δυρράχιο έως τη 
Κωνσταντινούπολη. 
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Εικόνα 2. Οριοθέτηση της περιοχής έρευνας. 
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Εικόνα 3. Χάρτης της σειράς Generalkarte του 1901, κλίμακας 

1:200,000 (συλλογή ΕΛΙΑ, πηγή: ΕΚΕΧΧΑΚ). 
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Εικόνα 4. Ιστορική Έρευνα και Επιλεκτική Έρευνα Πεδίου. 
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Εικόνα 5. Η επιφάνεια κάλυψης των σύγχρονων δορυφορικών εικό-
νων. 
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Εικόνα 6. Το σύνολο των γραμμικών ιχνών από την Αμφίπολη έως 
τους Φιλίππους. 
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Εικόνα 7. Η πορεία της Εγνατίας οδού, οι θέσεις των σταθμών ανά-
παυσης, των μιλιαρίων και των γεφυρών κατά μήκος της διαδρομής της. 
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Εικόνα 8. Ο σύγχρονος αγροτικός δρόμος (διακεκομμένα βέλη) και 

το γραμμικό ίχνος της καλυμμένης αρχαίας Εγνατίας οδού (βέλη). 
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 α. 

 β. 

γ. 
Εικόνα 9. α. Αεροφωτογραφία του 1996, Ο.Κ.ΧΕ., κλίμακας 1:15.000, β. Δορυφορική εικόνα του 

2003 στην ίδια περιοχή. Εντοπίζεται γραμμικό ίχνος της καλυμμένης Εγνατίας οδού, μεγάλου μή-
κους, γ. Η υπέρθεση της δορυφορικής εικόνας με τη Διανομή του Υπ. Γεωργίας του 1940, κλίμακας 
1:5.000 και οι θέσεις των ανασκαφικών τομών 1,2,3 και 4, που αποκάλυψαν την Εγνατία οδό. 
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Εικόνα 10. Η Εγνατία οδός, επάνω: Τομή κατά πλάτος της οδού στο 

σκάμμα 2, κάτω: Τα σκάμματα 3 και 4 στα οποία φαίνεται το οδόστρω-
μα της οδού και τα παρακείμενα ταφικά μνημεία. 
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Εικόνα 11. Σχέδιο αναπαράστασης της Αψίδας από τον Heuzey, κα-

τάλοιπα της οποίας σώζονται μέχρι και σήμερα.  
 
 

α. β. 
Εικόνα 12. α. Δορυφορική εικόνα του 2005. Σε κύκλους οι θέσεις των 

θαμμένων κτιριακών κατασκευών, β. Η απόδοση των ιχνών με λευκό 
χρώμα. 
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α. β. 
Εικόνα 13. α. Δορυφορική εικόνα του 2002. Ίχνη πιθανού αρχαίου 

οικισμού, β. Η διανομή των γαιών του 1928, αποκλείει τη ταύτιση των 
ιχνών με τα όρια των ιδιοκτησιών της εποχής. 
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Εικόνα 14. α. Θέση καλυμμένης κυκλικής κατασκευής διαμέτρου, 
περίπου, 30 μέτρων. Αεροφωτογραφία του 1993, Ο.Κ.Χ.Ε., κλίμακα 
1:15,000, β. Απόδοση του ‘‘κυκλικού’’ ίχνους, γ. Δορυφορική εικόνα του 
2002, δ. Δορυφορική εικόνα του 2004. Διατήρηση του ίχνους (συμπαγής 
κατασκευή κάτω από το έδαφος) στα διαχρονικά τηλεπισκοπικά δεδο-
μένα της ίδιας γεωγραφικής θέσης. 
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α. β. 
Εικόνα 15. α. Αεροφωτογραφία του 1996, Ο.Κ.Χ.Ε., κλίμακας 

1:15,000. Ασθενές γραμμικό ίχνος στο πάνω δεξιό τμήμα της εικόνας, β. 
Δορυφορική εικόνα του 2003 στην ίδια γεωγραφική θέση. Το ίχνος της 
θαμμένης οχύρωσης των Φιλίππων ανιχνεύεται, 

σχεδόν, στο σύνολό του. 
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Εικόνα 16. Αεροφωτογραφία του 1977, Ο.Κ.Χ.Ε., κλίμακας 1:15,000. 
Διατηρημένες κατασκευές που αποδίδονται σε οχυρωματικές κατα-
σκευές ή σε στρατιωτικές τάφρους των Βαλκανικών Πολέμων ή του 1ου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Οι κατασκευές ανιχνεύονται, επίσης, στις αερο-
φωτογραφίες του 1945 και στις σύγχρονες δορυφορικές εικόνες. 
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Εικόνα 17. α. Αεροφωτογραφία του 1945, Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:42,000, 
β. απόδοση της κυκλικής κατασκευής με διάμετρο 50m και των γραμμι-
κών ακτινωτών στοιχείων, γ. αεροφωτογραφία του 1977, Ο.Κ.Χ.Ε., κλί-
μακας 1:15.000 και δ. δορυφορική εικόνα του 2002. 
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α.                                                                         β. 
Εικόνα 18. Διατηρημένη κάτοψη κτιρίου, που ανιχνεύεται, α. σε αε-

ροφωτογραφία του 1977, κλίμακας 1:15,000 και, β. σε δορυφορική ει-
κόνα του 2002. 
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Εικόνα 19. Χάρτης στον οποίο σημειώνεται η πορεία της αρχαίας 
οδού από τους Φιλίππους ως τη Καβάλα. Πηγή: Στ. Σαμαρτζίδου. 

 



Δ. ΚΑΪΜΑΡΗΣ, Γ. ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ, Ο. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, Π. ΠΑΤΙΑΣ 
 

 

 236 

Εικόνα 20. Η περιοχή έρευνας (δορυφορική εικόνα από Google) από 
την Καβάλα έως το Ακόντισμα. 

 

 
Εικόνα 21. Τοπογραφικό διάγραμμα της θέσης Ακόντισμα. 



ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟ ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ 
 

 
 

237 
 

 
 
 
 

Εικόνα 22. Σύγχρονη δορυφορική εικόνα στην οποία φαίνεται το 
γραμμικό ίχνος της Εγνατίας οδού, σε σχέση με τον αρχαίο οικισμό και 
η πιθανή θέση του σταθμού του Ακοντίσματος ανάμεσά τους. 
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Από την εισήγηση των Γ. Καραδέδου, Δ. καϊμαρη,  Ο. Γεωργουλα και  Π. Πατια. 


