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ΕΠΙΓΡΑΦΑΪ ΘΡΑ,ΚΗΣ

Α' ΛΙΘΟΣ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΣ ΕΚ ΤΡΑΊ ΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

'Η θέσις τής αρχαίας Τραϊανουπόλεως, πα
λαιός πόλεως των Θρακών, πρωίμως έξαφανι- 
σθείσης, καθωρίσθη τό πρώτον έκ τού ασφα
λούς υπό τού Albert Dumont, Rapport 
sur un voyage archeol. en Thrace, σ. 37, 
και Inscriptions et monuments figures de 
la Thrace, σ. 62, δστις άνεσκεύασεν έπιτυχώς 
γνώμην τού Sprumer, τοποθετούντος ταΰτην 
μεταξύ Κυψελών και “Εβρου επί τής αριστερός 
τού ποταμού όχθης και παρομοίαν τού PlNDER, 
όρίζοντος ταΰτην παρά τό Όρίχοβον. Κείται, 
κατά ταύτα, ή Τραϊανοΰπολις εγγύς τής δημο
σίας σήμερον οδού τής άγοΰσης από Άλεξαν- 
δρουπόλεως εις Φέρας, πλησίον τής μεγάλης γέ
φυρας και εκεί ένθα εύρίσκονται τανύν τά 
Θερμά, ήτοι ιαματικοί πηγαί, παρά τήν δε
ξιάν όχθην τού ποταμίσκου Λιτζάκιοϊ - Σού. 
’Απέχει περί τά 2 χιλ. τού σημερινού χωρίου 
Λουτρά, άρα κείται παρά τήν άριστεράν όχθην 
τού Λιτζάκιοϊ - Σού και 20 περίπου μίλια τού 
ποταμού "Εβρου. Πλησίον μάλιστα τής γέφυ
ρας εύρίσκεται κτήριον ρωμαϊκού σταθμού 
καί κατάλοιπα τών Ρωμαϊκών λουτρών τού 
Τραϊανού.

Ή άκρα τής πόλεως εύρίσκεται έπι αποτό
μου βράχου, ύψους 300 περίπου μέτρων, φέ- 
ροντος σήμερον τό διπλούν όνομα τού 'Αγίου 
Γεωργίου και τού 'Αγίου Κωνσταντίνου, λόγιο 
τής έπι τής κορυφής του ύπάρξεως δυο έξωκ- 
κλησίων, ών τό έν είναι τελείως ήρειπωμένον. 
Εις τούς πρόποδας τού βράχου τούτου και μέ
χρι τής δημοσίας οδού έξετείνετο ή αρχαία 
πόλις.

Κατά τήν προηγηθεΐσαν τής Ρωμαϊκής κατα- 
κτήσεως εποχήν ή πόλις εκαλείτο Ζερνίς (βλ. 
Γρηγ. Π. Ευθυμίου, Περί οίκήσεως τής παρ’ 
"Εβρον Θράκης και τού έν Έλαφοχωρίφ προ
ϊστορικού τύμβου, σ. 23). Φαίνεται δ’ ότι ύπήρ- 
ξεν ενταύθα αρχαιότατος Θρμκοπελασγικός συν
οικισμός, διότι ό βράχος, έφ’ ού ή άκρόπο- 
λις, είναι όμοιος προς πάσας τάς κατά μήκος 
τού 'Έβρου Θρρικοπελασγικάς άκροπόλεις, ήτοι 
φύσει οχυρός, δεσπόζων ολοκλήρου τής πέριξ 
περιοχής και εύνοών τήν ΰπαρξιν τοιαύτης οί

κήσεως. Ή διενέργεια άνασκαφών θ' απόδειξη 
τήν ορθότητα τής άπόψεως.

Μετονομασθεΐσα εις Τραϊανούπολιν ή πόλις 
κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους είχε καταστή 
σπουδαιοτάτη. ’Ήκμασε κυρίως επί τής εποχής 
τού Σεπτιμίου Σεβήρου (193-211 μ.X.). Τού
το καταφαίνεται καί έκ τού ότι δι’ αυτής διήρ- 
χετο ή Έγνατία οδός, ως μαρτυρεΐται έξ έπι- 
γραφής περιεχούσης ψήφισμα συνταχθέν έπι 
ήγεμονεύοντος τής «Θρακών έπαρχίας» Σικι- 
νίου Κλάρου, δπερ αφορά εις λεπτομέρειας τών 
έργασιώντών έκτελεσθεισών υπό διαφόρων Θρα- 
κικών χωρίων έπι τής οδού ταύτης. Έντφ ψη- 
φίσματι φέρεται «πρώτη ή Τραϊανουπόλεως 
φυλή», BCH 37, 1913, σ. 147, καί Annuaire 
des Etudes Grecques 1873, 98, άριθ. 5.

Ή Τραϊανοΰπολις διετέλεσε πρωτεύουσα τού 
διαμερίσματος Ροδόπης, μιας τών έξ έπαρχιών, 
είς ας διηρέθη ή Θράκη επί Διοκλητιανού 
(284-305 μ. X.). Διαλαμβάνεται δ’αύτη είς 
τό 'Οδοιπορικόν τού Άντωνείνου (βλ. σ. 175 
καί 322 Itiner.) καί είς τό 'Ιεροσολυμητικόν 
(βλ. σ. 602, Hierosol.). Κατά τον 60ν αιώνα 
μ. X. άναφέρεται υπό τού Τεροκλέους ως μία 
τών επτά πόλεων τής έπαρχίας Ροδόπης. Ύπήρ- 
ξεν έ'δρα Μητροπόλεως έχούσης ύπό τήν δι
καιοδοσίαν της κατ άρχάς μεν τρεις έπισκοπάς, 
βραδύτερον δέ οκτώ (βλ. Συνταγμάτιον Λέον- 
τος τού Σοφού [886 - 959],’Έκθεσις τού αοιδί
μου βασιλέως κυροΰ ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου 
τού γέροντος [1282-1328]). Καθ’α αναφέρει 6 
Προκόπιος, ό Ιουστινιανός έπηνώρθωσε τά 
προπύργια αυτής (βλ. Προκοπίου, Περί Ιου
στινιανού κτισμάτων).

Πότε καί ύπό τίνων κατεστράφη ή Τράία- 
νούπολις δεν είναι ακριβώς γνωστόν. Πάντως 
δ ’Ιωάννης Καντακουζηνός αναφέρει αυτήν ώς 
πόλιν κατεστραμμένων ονσαν έκ πολλών ετών. 
Τό υλικόν τών έρειπίων της έχρησιμοποιήθη 
διά τήν ένίσχυσιν τών φρουρίων Φερών καί 
Αίνου.

Έν Τραϊανουπόλει εύρέθησαν κατά καιρούς 
διάφορα ευρήματα, οίον νομίσματα φέροντα 
Ελληνικούς τύπους καί γράμματα, είς τά όποια 
παρίσταντο δ ’Απόλλων, ό Ζεύς έπι θρόνου, 
ή ’Αθήνα κρανοφόρος, ό ποταμός "Εβρος, κ.ά. 
Επίσης, τό 1935, δτε έτήθεντο τά θεμέλια τών 
ύπό τής 'Υπηρεσίας Τουρισμού λουτρικών έγκα-
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ταστάσεων, άνευρέθη ευμεγέθης ενεπίγραφος 
στήλη και κορμός αγάλματος, άτινα, τότε, ειχον 
άποσταλή εις την δημαρχίαν Άλεξανδρουπό- 
λεως καί, προφανώς, κατεστράφησαν.

Τήν κατωτέρω καταχωριζομένην επιγραφήν 
ά νεύρο μεν επί τής κορυφής τοϋ ύψηλοΰ καί 
αποτόμου βράχου, παρά τήν βορείαν πλευράν 
αυτού, έν μέσφ αργών λίθων. Πρόκειται περί 
ογκώδους τεμαχίου μαρμάρου, σχήματος τετρα
γώνου, διαστάσεων 0.80 X 0.80 μ. Ή άνω επι
φάνεια, ουσα άποκεκρουμένη κατά τήν δεξιάν 
πλευράν, φέρει έγκεχαραγμένας θέσεις ποδών, 
κατά τά δεξιά ίχνη τοΰ πέλματος, έν διαστάσει. 
Έκ τούτων ό μέν δεξιός πούς έξετείνετο έμπρο
σθεν αριστερά κατά προεκβολήν μέχρι τής 
άκρας σχεδόν τής επιφάνειας τοϋ μαρμάρου, ό I 
δ’ έτερος, ήτοι δ αριστερός, προς τό όπίσω. 
Έπί τών οϋτω σχηματιζομένων ιχνών τών πο
δών ύπάρχουσιν εγχάρακτοι δπαί, εντός τών 
οποίων ετίθεντο οί πόδες τοΰ αγάλματος. Δή- 
λον, λοιπόν, καθίσταται, ότι τό μάρμαρον τοΰτο 
άπετέλει τό βάθρον, έφ’ οΰ ί'στατο ό άνδριάς, 
δστις, ώς έκ τής έπιγραφής καταδεικνύεται, άνή- 
κεν εις τον αϋτοκράτορα Μ. Αϋρήλιον καί δτΐ 
δ άνδριάς ούτος ήτο υπέρ τό φυσικόν μέγεθος· 
δπως φαίνεται από τάς διαστάσεις τών πελ
μάτων.

Ή έμπροσθία κάθετος πλευρά, ύψους 0.35 μ., 
είναι ένεπίγραφος, ούσα εκατέρωθεν άποκε
κρουμένη. Ή επιγραφή, ής τά γράμματα έχουν 
ύψος 0.4 - 0.5 μ., πλάτος περίπου τό αυτό καί 
βάθος χαράξεως 0.2 μ., ήτο τετράστιχος, άλλ’ δ 
πρώτος αυτής στίχος άπεσβέσθη τελείως. Τά 
σωζόμενα γράμματα έχουσιν φδε :

ΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Μ ΑΥΡΗΛΙΟΙ 

ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΝ CEBACTO 

...................II ΠΟΛΙΙΙ

Έκ τής πρώτης λέξεως τοΰ β' στίχου ελλεί
πει, προφανώς, τό γράμμα Α, έκ δέ τής τελευ
ταίας τοΰ αύτοΰ στίχου αί κεραΐαι τοΰ γράμ
ματος Ν. Έκ τής τελευταίας λέξεως τοΰ γ' στί
χου ελλείπει τό γράμμα Ν. Έκ τοΰ τετάρτου, 
τέλος, στίχου, ελλείπει ή πρώτη λέξις, τής δποίας 
τό τελευταίου γράμμα, οΰτινος σώζονται αί δυο 
κεραΐαι, είναι τό Ν. Επομένως, ή επιγραφή 
άποκαθιστωμένη έχει φδε:

[ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ ΘΕΙΟΤΑΤΟΝ] 

[Α]ΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Μ ΑΫΡΗΛΙΟΝ 
ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΝ ΕΕΒΑΕΤΟ[Ν]
[Η ΤΡΑΙΑΝΩ]Ν ITOAIC

Πέραν τούτων ’ίχνη γραμμάτων ούδαμοΰ φαί
νονται. Πιθανόν νά μή ύπήρχον. Πιθανόν δμως 
καί ν’ άπεσβέσθησαν τελείως. Εις τήν δευτέραν 
περίπτωσιν ευκόλως δυνάμεθα νά προβώμεν 
εις συμπλήρωσιν διά τών λέξεων ΕΥΤΥΧΩΣ, ή 
ΠΡΩΤΑΡΧΟΥΝΤΟΣ ΔΕΙΝΟΣ.

Διά τής άνιδρύσεως τοΰ αγάλματος τούτου 
— δ τε άνδριάς καί τό υπόλοιπον τμήμα τοΰ 
βάθρου ή έξηφανίσθησαν ή κρύπτονται υπό 
τό χώμα— εκφράζονται, προφανώς, αί εύχα- 
ριστίαι τών Τραϊανοπολιτών προς τον Ρωμαΐον 
αϋτοκράτορα Μάρκον Αϋρήλιον Άντωνεΐνον 
(26 ’Απριλίου 121-17 Μαρτίου 180 μ. X. 
διάδοχον τοΰ Άδριανοΰ, άποθανόντα εις Σίρ- 
μιον τής Παννονίας) διά τινα ύπ’ έκείνου πα- 
ρασχεθεΐσαν αύτοΐς ευεργεσίαν, ίσως δτε διεξή- 
γε τον κατά τών Σαρματών πόλεμον.

Ή επιγραφή αύτη, ώς καί ή ύφ’ ημών γενο- 
μένη συμπλήρωσις τοΰ τελευταίου στίχου, άνα- 
τρέπει τήν γνώμην τοΰ Albert Dumont 

(έ. ά. σ. 463), δστις, έξ άφορμής άνευρέσεως 
παρόμοιας έπιγραφής έν Παλαιμ Ζαγορά:, ήχθη 
εις τό συμπέρασμα, δτι άλλη είναι ή παρά 
τον "Εβρον Τραϊανούπολις καί άλλη ή Τραϊ- 
ανών πόλις, στηριχθείς έπί τοΰ δτι τής μέν 
πρώτης τό εθνικόν είναι Τραϊανουπολείτης, τής 
δέ δευτέρας Τραϊανεύς. Έκ τής ύποθέσεως ταύ- 
της άφορμώμενος παραδέχεται, δτι κατά τον 
2ον πρός τον 3ον μ. X. αιώνα ύπήρχεν είς τήν 
περιοχήν τής σημερινής Παλαιάς Ζαγοράς 
έτέρα πόλις Τραϊανή. Τούτφ άκολουθοΰντες καί 
άλλοι ταυτίζουσι τήν Τραϊανήν ταύτην προς 
τήν Βερόην, ή Αύγούσταν Τραϊανήν, κληθεΐ- 
σαν ούτως έκ τοΰ γεγονότος δτι δ Τραϊανός 
έπεξέτεινεν ή έκαλλώπισεν αυτήν.

Άλλ’ ή ύφ’ ημών άνευρεθεΐσα έπιγραφή δεν 
έπιβεβαιοΐ τήν γνώμην τοΰ Dumont. Διότι ή 
πόλις έκαλεϊτο άδιακρίτως καί Τραϊανούπολις 
καί Τραϊανών πόλις. Δεν είναι δέ καί ορθή ή 
υπό τινων έξενεχθεΐσα γνώμη, δτι τά έρείπια 
τής παρά τήν Βερόην Τραϊανουπόλεως έχρησι- 
μοποιήθησαν διά τήν έπισκευήν τών φρουρίων 
Φερών καί Α’ίνου, διότι ή Τραϊανούπολις εκεί
νη εύρίσκετο πολύ μακράν τών πόλεων τούτων, 
ένώ ή ήμετέρα πολύ έγγύτερον.
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Β. ΣΤΗΛΗ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΣ ΕΚ ΦΕΡΩΝ

Την πρώτην περί τών Φερών μαρτυρίαν ώς 
πόλεως Θρακικής άκμασάσης κατά τούς βυζαν
τινούς χρόνους παρέχει ήμϊν ό Ί. Καντακου- 
ζηνός (Τστορ. I 310), οστις αναφέρει, ότι 
πρότερον ή πόλις ήτο φροντιστήριον άνδρών 
μοναζόντων, επί δέ τής εποχής του πόλισμα 
κατοικίαμένον νπο αγροτών τινων. ’Εκαλεί
το δ’ ή πόλις κατά τούς βυζαντινούς χρόνους 
Βήρα, ως άπεδείχθη υπό τοΰ ακαδημαϊκού 
κ. Α. Ορλανδου, Περί των βυζαντινών μνη
μείων τής Βήρας εν Θρακικά Δ', 1933, σ. 3-31- 
Έτέραν μαρτυρίαν περί τής Βήρας παρέχει 
ήμΐν καί ό Νικ. Χωνιάτης (595 Βόνν.). Άλλ’ 
εκ τής πληροφορίας αυτής τοΰ Χωνιάτου καί 
έκ μαρτυριών μεταγενεστέρων περιηγητών προ
ήλθε μεγάλη σΰγχυσις ώς προς τον καθορισμόν 
τής θέσεως τής Βήρας, διότι άλλοι μέν τών 
ερευνητών άνεζήτουν ταύτην παρά την Μάκρην 
καί έν τή αίγαιακή παραλίφ τής Θράκης, άλλοι 
παρά την Αίνον, άλλοι δέ πάλιν είς την μεταξύ 
Α’ίνου καί Μάκρης παρόχθιον Θράκην.

Διά τής άνευρεθείσης παρ’ ημών ένεπιγρά- 
φου στήλης άφ’ ενός μέν έπιβεβαιοϋται ό τό 
πρώτον υπό τοΰ κ. Αν. Ορλανδου γενόμε- 
νος ταυτισμός Βήρας καί Φερών, άφ’ ετέρου δέ 
άποδεικνύεται, ότι εις την προ τοΰ υψώματος, 
έφ’ οΰ ή σημερινή πόλις, περιοχήν, την έκτει- 
νομένην μέχρι τοΰ "Εβρου, έκειτο κατά τούς 
Ρωμαϊκούς — καί ασφαλώς καί κατά τούς Ελ
ληνικούς — χρόνους ακμαία πόλις, έπιβεβαιοΰσα 
οΰτω καί την πληροφορίαν τοΰ Καντακουζηνοΰ 
(Ίστορ. III 348,2), καθ’ ήν ή Βήρα ήτο λιμήν, 
εις όν προσωρμίζοντο αί βυζαντινοί νήες.

Ή έκ Φερών ενεπίγραφος στήλη άνευρέθη 
υπό τίνος γεωργοΰ κατά τήν άροτρίωσιν τοΰ 
άγροΰ του, εις μικράν δέ άπόστασιν από τής 
δημοσίας όδοΰ Άλεξανδρουπόλεως - Όρμενίου. 
Τό σχήμα τής στήλης είναι κυλινδρικόν σφαι- 
ρουμενον κατά τήν κορυφήν αυτής. Ή στήλη 
έχει ύψος 1.57 μ. καί είναι εξ ασβεστόλιθου. 
Έχει βάσιν όγκωδεστέραν μέ ύψος 0.40 μ· 
Ή περίμετρος τής στήλης είναι 1.07 μ., τής 
δέ βάσεως 1.55 μ. Τό υπέρ τήν βάσιν τμή
μα είναι ενεπίγραφου, εξ οκτώ στίχων, έκαστον 
δέ γράμμα έχει ύψος 0.4 - 0.5 μ., πλάτος κατά τι 
μικρότερου καί βάθος χαράξεως 0.2 μ. Ή δεξιά

πλευρά τής ένεπιγράφου επιφάνειας τής στή
λης είναι άποκεκρουμένη. Ή στήλη αύτη ήτο 
οδομετρική.

Κατά πιστήν μεταγραφήν ή επιγραφή έχει 
φδε :

αυτοκρα....

Ε ΙΟΥΛΙΟ) ΟΙ ι . .
ΜΑΞΙΜΙΝωΟ . . .
BACTCUKA Ιι . . .
ΝΟΥ Ο ΗΟ . . . .
ΜΑΞΙ I OYC . .
BACT Η ΑΒ . . .
ωΝΠΟΛΙΟ

Συμπληρουμένη ή επιγραφή έχει ώδε:

ΑΥΤΟΚΡΑ [ΤΟΡΙ]

Ε ΙΟΥΛΙΟ) 0[ΥΗΡω] 
ΜΑΞΙΜΙΝ0) C[E]
BACT0) ΚΑΙ I [ΟΥ]
ΛΙΟΥ OfΥ]ΗΡΟ[Υ] 
ΜΑΞΙ[ΜΙΝ]ΟΥ C[E] 
BACT[OY ΥΙΟ)] Η ΑΒ[Η] 
[Ρ]0)Ν ΠΟΛΙΣ

Αΰτοκρά [τορι]

Γ(αΐφ) Ίουλίφ 0[ΰήρ(υ] 
Μαξιμίνφ Σ [ε] - 
βαατψ και ’/ [ου] - 
Χίον Ο[ν]ήρο[ν] 

Μαξι[\ιί\]ου Σ[ε] 
βαατ[οϋ υίφ] ή Άβ[τ]] 
[ρ]ων πόλις.

"Οθεν, συμφώνως προς τήν γενομένην συμ- 
πλήρωσιν, ή επιγραφή άνετέθη υπό τής πόλεως 
είς τον Ρωμαίου αύτοκράτορα Γάϊον ’Ιούλιον 
Ούήρον Μαξιμΐνον καί τον υιόν αύτοΰ. Ό 
Γάϊος ’Ιούλιος Ούήρος Μαξιμΐνος βασιλεύσας 
από τοΰ 235 - 238 μ. X. έγεννήθη έν Θρφκη έκ 
γονέων μιξοβαρβάρων, ών φοβερός τήν όψιν 
καί μέγιστος τό σώμα. "Ενεκα δέ τών σωμα
τικών του προσόντων είχε προσληφθή υπό τοΰ 
αύτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου εις τήν αύτο- 
κρατορικήν φρουράν, έν συνεχείφ δ’ έτοποθε- 
τήθη ύπ’ έκείνου ώς praefectus εις τήν Τραϊα- 
νήν λεγεώνα. Μετά τον θάνατον τοΰ Σεπτιμίου 
Σεβήρου (235 μ. X.) ό στρατός άνηγόρευσεν 
αύτοκράτορα τον Γ. ’Ιούλιον Ούήρον Μαξιμΐ- 
νον, όν τό επόμενον έτος άνεγνώρισε καί ή 
Σύγκλητος.

Ό Γ. ’Ιούλιος Ούήρος Μαξιμΐνος διεξήγαγε 
πολλούς νικηφόρους πολέμους κατά τών Γερ
μανών, Σαρματών καί Δακών, προσλαβών διά 
τούτο τήν προσωνυμίαν Germanicus maxi- 
mus, Sarmaticus maximus, Dacicus maxi- 
mus. Κατέβαλεν έπίσης τήν είς ’Αφρικήν έκρα- 
γεισαν καί εναντίον του στρεφομένην έπανά- 
στασιν τών Γορδιανών. Ή έπανάστασις αυτή 
φαίνεται ότι ύπεκινήθη υπό τής Συγκλήτου, 
ήτις, μετά τον φόνον τών Γορδιανών, άνεκήρυ-
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ξε νέους βασιλείς, τον Μάξιμον καί τον Βαλβΐ- 
νον. Ό Γάϊος Μαξιμίνος τότε ήρχισε πόλεμον 
κατά τής Συγκλήτου. Άλλ’ ή διάρκεια τοΰ πο
λέμου καί αί ταλαιπωρίαι τών εκστρατειών έξή- 
γειραν τούς στρατιώτας, τινές των οποίων έφό- 
νευσαν τον Μαξιμΐνον μετά τοΰ υίοΰ του είσελ- 
θόντες εις τήν σκηνήν του, τάς δέ κεφαλάς άμ- 
φοτέρων άπέστειλαν εις τήν Ρώμην.

Άφιερωματική επιγραφή προς τον αυτόν 
αύτοκράτορα έχει άνευρεθή περί τήν Τραϊανήν 
Αύγοΰσταν, έκδοθεϊσα υπό τοΰ Μυρτ. Απο- 

ςτολιδου, Έπιγραφαί Τραϊανής Αΰγοΰστης, 
Θρφκικά Η’, 1937, σ. 89.

Τό σοβαρώτερον συμπέρασμα, δπερ προκύ
πτει εκ τής επιγραφής ταύτης, είναι δτι διά 
πρώτην φοράν σημειοΰται ή ύπαρ'ξις πόλεως 
επί των Ρωμαϊκών χρόνων είς τήν περιοχήν τής 
σημερινής κωμοπόλεως τών Φερών (τουρκ. Φε- 
ρετζίκ). Φαίνεται, λοιπόν, δτι πολύ προ τοΰ 
11ου μ. X. αίώνος, δτε έκτίσθη ή μονή τής Κο- 
σμοσωτείρας, ήτις άπετέλεσε τον κεντρικόν πυ
ρήνα οικισμοΰ, προϋπήρξεν ενταύθα θοακική 
πόλις, ή οποία διά πρώτην φοράν αποκαλύπτε
ται καί ή οποία ώνομάζετο αβηρα. Έκ τοΰ 
ονόματος τούτου προκύπτει δτι ή κατά τούς βυ
ζαντινούς χρόνους ονομασία Βήρα δεν προέρ
χεται έκ τοΰ επιθέτου βηρός, τουτέστιν άγριό- 
τοπος, άλλ’ έκ τοΰ παλαιοΰ ονόματος ’Άβηρα, 
κατ’ αποκοπήν τοΰ Α, δπερ αποτελεί σύνηθες 
γλωσσικόν φαινόμενον. Τό δέ γεγονός, δτι καί 
σήμερον είς τήν γλώσσαν τοΰ λαοΰ ή πόλις έκ- 
φέρεται κατ’ουδέτερον γένος, ήτοι τά Φέραι, 
καί δχι κατά θηλυκόν, μαρτυρεί αναλλοίωτου 
στοματικήν συνέχειαν τής κατ’ ουδέτερον έκφο- 
ράς τοΰ αρχαίου ονόματος τά ’Άβηρα, εΐτα δέ 
τά Βήρα. Έκ τοΰ τελευταίου δέ τούτου διά τής 
γνωστής άντικαταστάσεως τών χειλικών Β καί Φ 
προήλθεν ή σημερινή ονομασία Φέραι (καί 
ούχί Φέρραι).

Είς έπιμαρτυρίαν πάντων τών λεχθέντων έ'ρ- 
χεται τό γεγονός, δτι κατά καιρούς εύρέθησαν 
έξωθι τών Φερών αρχαία νομίσματα, τεμάχια 
μαρμάρων, σταυροί κ.ά'. αντικείμενα, τά όποια, 
μή περισυλλεγέντα, άπωλέσθησαν ή κατεστρά- 
φησαν. Ε’ίδομεν δέ καί ημείς ΐδίοις δμμασι μι
κρόν άργυροΰν νόμισμα φέρον επί τής μιας 
μέν ό'ψεως κατά δεξιόν κρόταφον κεφαλήν τοΰ 
Μ. Αλεξάνδρου, επί δέ τής ετέρας θεόν τινα

καθήμενον έπί θρόνου καί άνέχοντα διά μέν 
τής δεξιάς χειρός πτηνόν, διά δέ τής άριστεράς 
μακρόν δόρυ, ό'πισθεν δέ τής παραστάσεως τήν 
επιγραφήν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑ : Ταΰτα πάντα ση
μαίνουν, δτι πολύ προ τής βυζαντινής πόλεως 
τών Βήρων έ'κειτο έκεΐ Θρακική πόλις, ήτις, 
ως έκ τής έπιγραφής τής έπί τής οδομετρικής 
στήλης συνάγεται, εκαλείτο ’Άβηρα ή Άβή
ρων πόλις.

Γ ΣΤΗΛΗ ΕΚ ΚΟΜΑΡΩΝ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΣ

Τό χωρίου Κόμαρα (τουρκιστί Κουμαρλι) τής 
περιφερείας Όρεστιάδος κεΐται έκείθεν τοΰ πο- 
ταμοΰ Άρδα, παρουσιάζει δέ άξιόλογον αρχαιο
λογικόν ενδιαφέρον, διότι κατά καιρούς άνευρέ- 
θησαν θεμέλια οικήσεων, τάφοι, πλάκες μαρ
μάρινοι, κορμός αγάλματος άπολεσθείς, ως καί 
ενεπίγραφος πλάξ τοΰ Θρμκός ήρωος, έκδοθεί- 
σα υπό τοΰ άρχιμ. Νικ. Βαφειδου, προ τοΰ 
πολέμου.

Ή παρ’ ημών εύρεθεΐσα στήλη, ή μάλλον 
τεμάχιον στήλης, έχει ίίψος 0.40, πλάτος 0 15μ. 
είναι δέ άποκεκρουμένη άνωθεν, κάτωθεν, 
δεξιφ καί ολίγον προς τήν αριστερόν πλευράν· 
Ή ένεπίγραφος επιφάνεια τής στήλης είναι 
κυλινδρική, ή δ’ ό'πισθεν έπίπεδος. Ή στήλη 
έκ σκληροΰ μαρμάρου, ούχί καλής ποιότητας, 
δέν φέρει γράμματα καθ’ δλον τό ύψος αυτής. 
Διάστημα 0.28 μ. από τής κορυφής είναι άνευ 
γραμμάτων. "Υψος τών γραμμάτων είναι 0.04 μ., 
βάθος δέ χαράξεως 0.02 μ. Ή στήλη φέρει 
τρεις στίχους, τά δέ προς τήν δεξιάν πλευράν 
γράμματα είναι κατεστραμμένα, ώς καί τά τοΰ 
γ' στίχου. Ή επιγραφή έχει ώδε:

ΑΓΑΘΗΤ 
ΚΥΡίω a

- Ί <
Ή επιγραφή συμπληρουμένη έχει ως εξής:

ΑΓΑΘΗ ΤΥ [ΧΗ] 
ΚΥΡίω Α [ΠΟΛΛωΝΙ] 
[ΣωΖΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ] 
[ΡΙΟΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ]

’ Αγα&η Τ [ύχη] 
Κύριοι'Α [πόλλωνι] 
[Σώζης εΰχαριστήΐ - 
[ριον άνέθηκεν]

Πρόκειται, προφανώς, περί αναθηματικής έπι
γραφής τοΰ 2ου π. X. αίώνος, ώς φαίνεται από 
τό σχήμα τών γραμμάτων, τήν οποίαν Σώζης 
ή Σώζις τις άνέθηκετώ Άπόλλωνι ένεκα παρα- 
χωρηθείσης νίκης τίνος ή καί ίάσεώς του υπό
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τοϋ θεού εκ τίνος άσθενείας, ή και ένεκα πλού
σιας συγκομιδής του.

Δέον νά σημειωθή ενταύθα, δτι ό ’Απόλλων 
ήτο εκ των μάλλον λατρευομένων θεοτήτων έν 
Θράκη. ’Ήδη προ τού 3ου π. X. αίώνος ύπήρ- 
χεν ιερόν τού θεού εν τή χώρςι των Βεσσών, 
ένθα προς τιμήν του έτελοϋντο αγώνες καί άνη- 
γείροντο, κατά την ελληνικήν συνήθειαν, ανα
μνηστικοί στήλαι υπέρ τών νικητών. ’Ήγοντο 
επίσης έν Φιλιππουπόλει, κατά τούς Ρωμαϊκούς 
χρόνους, προς τιμήν τού θεού τά Κενδρίσεια 
Πύθια, υπήρχε δ’ έν τή πόλει ταΰτη ναός τού 
θεού. Ναο'ι τοϋ ’Απόλλωνος ύπήρχον εις τήν 
Μαρώνειαν, Αίνον, Μεσημβρίαν, Πέρινθον και 
άλλας Θρακικάς πόλεις, είς δέ τά ’Άβδηρα υπήρ
χε και μαντεϊον τοϋ θεοΰ.

Ή λατρεία τοϋ ’Απόλλωνος ήτο διαδεδομένη 
έν Θρρίκη ως θεοΰ τοϋ φωτός ή τοϋ ήλίου> 
συναποκομισθεΐσα μετά τής τοϋ Διός έκ τής 
πρώτης αυτών κοιτίδος. Άλλ’ δ ’Απόλλων έν 
Θράκη δέν εΐχεν ΰποστή τήν έξιδανίκευσιν 
εκείνην, έξ ής προήλθεν ό ’Απόλλων τών Ελ
λήνων. Ή λατρεία αυτού μετείχε πολύ τοϋ φυ
σικού, εις δέ τήν ένδοχώραν οι απλοϊκοί γεωρ
γοί έλάτρευον αυτόν ώς προστάτην τοϋ κυνη
γιού, ή τών αγρών, ή ώς ’ιατρόν. Διά τούτο

πολλάκις αυτόν ώς θεόν σφζοντα, ή σωτήρα, 
πρόγονον και πατρφον προσηγόρευον.

Κατά τήν δοξασίαν τών κατοίκων τό σημε
ρινόν χωρίον Κάμαρα ταυτίζεται προς τήν άρ- 
χαίαν Θρφκικήν πόλιν Δύμη. Άλλ’ ό Κωνςτ, 
Κουρτιδης (Θρακικά Η', 1937), στηριζόμενος 
είς τήν μαρτυρίαν τοϋ γεωγράφου Κλαυδίου 
Πτολεμαίου, δστις ορίζει τό γεωγραφικόν πλά
τος καί μήκος τής Δΰμης καί τών παρά τήν 
Έγνατίαν οδόν μετ’ αυτής κειμένων πόλεων 
έκ δεξιών προς τά αριστερά, τοποθετεί τήν 
Δύμην παρά τό χωρίον Κελδερζόκ, τό σημερι
νόν προσφυγικόν χωρίον Πόρος, κείμενον είς 
τήν δεξιάν όχθην τοϋ “Εβρου, ούχί μακράν τής 
πόλεως τών Φερών· Μέ τήν γνώμην ταύτην 
συντάσσονται καί άλλοι πολλοί έρευνηταί. Άλλ’ 
ή έ'λλειψις ευρημάτων είς τήν ούτως ύπό τοϋ 
Κωνςτ. Κουρτιδου όριζομένην Δύμην καθιστά 
λίαν αμφίβολον τήν τοποθέτησίν της έπί τή 
βάσει τής μαρτυρίας τοϋ Κλαυδίου Πτολε
μαίου. Αμφίβολον άφ’ ετέρου είναι, δτι ή Δύ
μη ε'κειτο παρά τά σημερινά Κόμαρα. Τό βέ
βαιον, πάντως, είναι δτι παρά τά Κόμαρα 
ε'κειτο παλαιόν πόλισμα, τοϋ οποίου ά'γνωστον 
παραμένει σήμερον τό δ'νομα, έφ’ δσον δέν 
διεξάγονται σκαφικαί έ'ρευναι.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
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