
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ

Κατωτέρω πραγματεύομαι 1) περί τής εκτάσεως, καθώς και περί τών 
τύπων γεωγραφικών τινων μεσαιωνικών ονομάτων, 2) περί τινων έθνι- 
κών χρησίμων εις τί|ν έξακρίβωσιν γεωγραφικών ονομάτων, 3) περί ταυ- 
τισμοΰ των σημερινών Λιαδρομίων προς τούς μεσαιωνικούς Διαδρόμους 
καί τού Σχηματαρίου προς τό Σχίσμα τοΰ Προκοπίου.

Α'.

Τό δνομα "Ελλάς εις πολλούς Βυζαντινούς συγγραφείς λαμβάνεται 
άορίστως αντί τοΰ ’Ιλλυρικού ή τής Ρωμανίας ή περιλαμβάνει μετά τής 
κυρίως 'Ελλάδος καί την "Ηπειρον καί την Μακεδονίαν. Μέ την εΰρυτέ- 
ραν έννοιαν μετεχειρίσθη ασφαλώς τό δ'νομα ό Μένανδρος (fr. 48) εις τό 
εξής περίφημου χωρίον *): «κεραϊζομένης της 'Ελλάδος ύπδ Σκλαβηνών 
και άπανταχόοε αλλεπαλλήλων αυτή επηρτημένων των κινδύνων, ό ΤιβέριΟς 
.... πρεσβεύεται ώς Βαϊανόν τον ηγεμόνα των Άβάρων . . . και πείθει 
γε αντον κατά Σκλαβηνών άρααθαι πόλεμον». Έκ τής διηγήσεως τοΰ Με
νάνδρου περαιτέρω φαίνεται ασφαλές ότι οί σταλέντες επίκουροι ’Άβαροι 
διέβησαν νοτίως τοΰ Δουνάβεως, έπειτα πάλιν επέρασαν εις τήν σημερι
νήν Ρουιτανίαν, δπου ήσαν οί Σλάβοι καί έκαυσαν τάς οικήσεις των καί 
έλήστευσαν τήν χώραν των, ενώ οί Σλάβοι ουδέ νά άντισιώσιν ήδύναντοι 
άλλα κατέφυγον εις δασώδη καί δυσπρόσιτα μέρη. Είναι λοιπόν σαφές 
δτι ή «κεραϊζομένη Ελλάς» ήτο ή νοτίως τοΰ Δουνάβεως χώρα καί γέννα 
απορίαν μόνον σήμερον πώς ένομίσθη δτι οι Σλάβοι οί μή ύπερασπισθέν- 
τες τάς καιομένας κώμας των έν τή σημερινή Ρουμανία ήδυναντο νά κα- 
τέλθουν μέχρι τής σημερινής Ελλάδος, δπως ίσχυρίσθη ό Fallmerayer. 2) 
Μακράς επιδρομάς ήδυναντο νά κάμνουν οί Ουννικοί λαοί έφιπποι, άλλ’

') Πβ. τά γραφέντα εϊς τήν μελέτην μου, Τά Μακεδονικά (1020 σ. 8 καί 86). 
J) (loHohlehto tier BalMastl Morea I (1880) 180 nil.
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οχι οί Σλάβοι μόνοι των, διότι δεν διέθετον ιππικόν, όταν δεν συνεμά- 
χουν μέ ’Αβαρούς ή άλλους Ούννικούς λαούς.

Πιθανώς εις τήν αυτήν επιδρομήν άναφέρεται και ή εΐδησις τοϋ Με
νάνδρου (fr. 47 εν τελεί) «ξυνηνέχθη τά Σκλαβηνά έθνη μέχρι που χι
λιάδων εκατόν Θράκην και άλλα πολλά ληΐσασθαι» και τοϋ Ίωάννου 
επισκόπου ’Εφέσου δτι επί τοΰ Γιβερίου οί Σλάβοι έπέδραμον τήν 'Ελ
λάδα, τά περίχωρα τής Θεσσαλονίκης καί όλην τήν Θράκην,1) και τοΰ Μι
χαήλ τοΰ Σΰρου ίάκολουθοΰντος ως επί τό πολύ τον Ίωάννην ’Εφέσου) 
έπαναλαμβάνοντος τά αυτά. * 2) Φαίνεται λοιπόν βέβαιον έκ τοΰ ανωτέρω γεγο
νότος δτι καί ξένοι συγγραφείς μετεχειρίσθησαν τό δνομα Ελλάς μέ εύ- 
ρεϊαν έννοιαν, αντί τοΰ ’Ιλλυρικού. ’Άλλο χωρίον πολυθρύλητου, δπου 
άπαντα τό ό'νομα Ελλάς, είναι τό γνωστόν τοΰ Εύαγρίου3): «οί ’Αβαρές 
δίς μέχρι τον καλούμενου μακρον τείχους ελάσαντες Σιγγηδόνα, Άγχία- 
λον τε καί την ‘Ελλάδα πάσαν καί έτέρας πόλεις τε καί φρούρια ^πολιόρ
κησαν καί ήνδραποδίααντο». ’Ήδη 6 πολύς Zinkeisen καί έπειτα ό Hopf 4 *) 
ύπτοπτευσαν δτι είς τό χωρίον τοΰ Εύαγρίου πιθανόν ’Ελλάς — εύρωπαϊκαί 
επαρχίαι τοΰ Βυζαντίου, άλλ’ οί μετ’ αυτούς ιστορικοί καί αυτοί οί είδικώ- 
τατοι δεν ήκολούθησαν τάς γνώμας των. 3) Έκ των ήμετέρων ό κ, Καρο- 
λίδης άπεδέχθη και ανέπτυξε σαφώς δτι είς τό χωρίον τοΰ Εύαγρίου 
Ελλάς = Ρωμανία.6) "Οτι ή ερμηνεία αΰτη τοΰ ονόματος Ελλάς εις τό 
ανωτέρω χωρίον τοϋ Εύαγρίου είναι ασφαλής δεικνύει καί τό γεγονός 
δτι καί ό Θεοφάνης άναφερόμενος είς τάς αύτάς έπιδρομάς τών Άβάρων 
γράφει (de Boor I 253) «ό Χαγάνος την Σιγγηδόνα πόλιν κατέατρεψεν 
καί πολλά?1 ετέρας πόλεις έχειρώοατο τάς υπό τδ ’Ιλλυρικόν τελούοας' παρέ
λαβε δε καί την Άγχίαλον, ηπείλει δέ καί μακρά τείχη καταστρέψαι». 7) Τό 
’Ιλλυρικόν λοιπόν τοΰ Θεοφάνους είναι ή Ελλάς τοΰ Εύαγρίου!

’) Βλ. Tafrali, Thessalonique des origines au XIV siecle 1019 σ. 98· ΓΙβ. κα 
τά έμά Μακεδονικά σ. 7 καί Ε. Stein, Studien zur Geschichte des Byzantinisehen 
Reiches 1919 σ. 105 καί 114.

'·) Βλ. τά τοϋ Μιχαήλ κατά τήν έκδοσιν τοϋ Chabot παρά Tafrali, ΈνΘ’ άνωτ. 
σ. 108 σηιι 3.

3) ’Έκδ. Bides-Par meatier σ· 228.
‘) Joh. Zinkeisen, Geschichte Griechenlands I (1832) σ. 700 K. Hopf, Ge- 

schichte Griechenlands (Erscli - Gruber 85) σ. 91 ϊάς υποθέσεις τοΰ Zinkeisen 
και τοϋ Hopf δέν εΐχον ύπ’ οτμιν δταν το πριΐιτον ήρμήνευσα τό δνομα Ελλάς όρμη' 
θείς έκ τοϋ χωρίου τοϋ Μενάνδρου (Μακεδονικά ένθ. άνωτ.)

·') Ό Jirecek (Denkschriften der Wiener Akademie τ. 48 σ. 92. Geschichte der 
Serben τ. I σ. 89) καί ό Bury (A History of the later roman Empire τ. 2,1889, 
σ. 144) έδέχθησαν δτι Σλάβοι καί ’Άβαροι έφθασαν 578 - 582 μέχρι 'Ελλάδος.

β) Βλ. τά έμά Μακεδονικά σ. 86.
·) ΓΙβ. προσέτι καί Θεοφύλ. Σφοκάττην 1, 3 (lie Boor σ. 47).
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Ή νέα ερμηνεία τοΰ ονόματος Ελλάς εις τά χωρία τοϋ Μενάνδρου 
καί τοΰ Εύαγρίου καταρρίπτει τά κυριώτατα επιχειρήματα τής {θεωρίας 
τοϋ Fallmerayer δτι και τον εκτον αιώνα οί Σλάβοι κατήλθον μέχρι 
Ελλάδος καί ΙΙελοποννήσου. Οί Σλάβοι κατήλθον νοτίως. τοΰ Δουνάβεως 

τον έβδομον αιώνα, μόλις δε τον δγδοον έ'φθασαν μέχρι τής Πελοπόννη
σου, πράγματι δέ μόνον κατά τούς χρόνους τούτους άναφέρονται άναμφι- 
σβητήτως εν αυτή. Τον εκτον αιώνα μόνον ως βοηθοί, ιπποκόμοι, αχθο
φόροι κττ. τών θύννων καί Άβάρων ήδύναντο νά εκδράμουν εις μακροτέ
ρας αποστάσεις. Αί νεώτεραι παρατηρήσεις προ πάντων τοΰ Peiskei’ περί 
τής καταστάσεως τών Σλάβων κατά τον εκτον αιώνα, καθώς καί αί νεώτε- 
ραι γλωσσικαί ερευναι επιβάλλουν έκ νέου την εξέτασιν τής θεωρίας τοΰ 
Fallmerayer, εις την οποίαν ελπίζω καί εγώ νά έπανέλθω.

“Άλλα χωρία έκ βροντολογίου ανεκδότου, όπου συχνά Έλλάς=Ρωμα- 
νία, αναφέρει ό Σάθας.Χ) Σημειώνω προσέτι τά εξής χωρία, είς τά όποια ή 

'Ελλάς περιλαμβάνει καί την Μακεδονίαν ή “Ήπειρον. Εις τό Synaxa- 
rium (έκδ. Delehaye σ. 012,20) άναφέρεται δτι ή αγία Βάσσα «νπήρχεν 
επί Μαξιμιανοΰ τον βαοιλέως εν ’Εδέση τι/ πόλ.ει της ’Ελλάδος». Παρά 
Κεδρηνώ (2, 313) * διά Μακεδονίας και Στρυμόνος και 'Ελλάδος καταλαβόν 
τες την Νικόπολιν». Παρά Χωνιάτη (860, 15) «ή καθ’ 'Ελλάδα Νικόπολις».

Άλλ’ ενώ πολλοί συγγραφείς μετεχειρίσθησαν τό δνομα Ελλάς μέ 
εύρυτέραν έννοιαν, αντί τοΰ Ίλλυρικοΰ ή τής Ρωμανίας ή περιέλαβον μό
νον την “Ήπειρον καί την Μακεδονίαν, εις την επίσημον γλώσσαν τής διοι- 
κήσεως Ελλάς ή θέμα Ελλάδος ήτο ή σημερινή Στερεά Ελλάς μετά τής 
Θεσσαλίας: Θεοφάν. Συνέχ. (σ 564, 12): παρελήψθη ή πάλας Δημητριάς,
η εν τω Θέματι ’ ΕλλΑδος . Σκυλίτζ. (706. 14) <δικαστής ’Ελλάδος καί’Ελ
λησπόντου (—Πελοποννήσου!) προβέβλ.ηται» (ό Νικηφορίτζης): Παρά Ψελλφ 
(Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5, 344) < Τω πραίτωρι ΙΊελ-οποννήοου καί Ελλάδος τω 
Χικηφορίτζη». Έπί σφραγΐδος αναγράφεται τό δνομα τοΰ έπειτα αύτο- 
κράτορος Νικηφόρου Βοτανειάτου ως δουκός Πελοποννήσου καί Ελλά
δος.2) Καθόλου είπεΐν είς σφραγίδας άνευρέθησαν τά ονόματα καί τά 
αξιώματα πολλών υπαλλήλων τής Ελλάδος καί Πελοποννήσου, κριτών 
κομμερκιαρίων, πρωτονοταρίων, στρατηγών κλπ.3).

Ό μητροπολίτης Λαρίσσης έπωνομάζετο είς τήν φήμην του «ΰπέρτι-

') Μνημεία Ελληνικής 'Ιστορίας τ. 1 σ. XI σημ. 2.
0 Βλ. Γεωργ. Βεγλεοή, Ό αυτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου Νικηφόρος ό Βοτανειάτης 

πρωτοπρόεδρος καί δοΰξ Ελλάδος καί Πελοποννήσου. ΑΟήναι 1916 σ. 4.
:!) Βλ Sehlumberger, Sigillographie byzantine σ. 54 καί 165 κέξ. Βυζαντινά 

χρονικά τ. 21 σ. 91 κέξ.
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μυς καί έξαρχος δεύτερος Θεσσαλίας και πόσης 'Ελλάδος ;> ι) καί τό δνομα 
Ελλάς έδήλου βεβαίωςjενταύθα τήν Στερεάν Ελλάδα.

“Οπως τδ δνομα Ελλάς, ουχω καί χό δνομα Μακεδονία έλήφθη πολ- 
λάκις μέ εύρυτέραν έννοιαν καί περιέλαβε καί χήν σημερινήν Βουλγαρίαν 
καί χήν σημερινήν Αλβανίαν! Ήδη ό Tafel είς λαμπράν μελέτην2) συν- 
έλεξε τά χωρία τα σχειικά μέ τό δνομα Μακεδονία και έ'δειξεν δχι είς τούς 
Βυζαντινούς συγγραφείς Μακεδονία ήχο ή σημερινή Άναχολική Ρωμυλίω 
πολλάκις δέ καί ή σημερινή Θράκη. Τινές συγγραφείς, δπως π. χ. δ Καν- 
χακουζηνός, μεταχειρίζονται τδ δνομα μέ χήν άρχαίαν του έννοιαν: «Μα
κεδονίαν πλήν Θεσσαλονίκης πάσαν υπό Κράλη έχεσθαι». *) Είς τό Syna- 
xarium (έκδ. Deleliaye σ. 177, 12) τδ δνομα Μακεδονία εκτείνεται καί 
είς χήν σημερινήν Βουλγαρίαν: «επίσκοπος της Όδυασοπόλεως. .. χώρας 
Μακεδονίας». Όμοίως παρά Λέονχι Διακόνφ (σ. 103): «την Μυσίαν. . . 
άπόμοιραν tέλουσαν τής Μακεδονίας». Παρά χφ Χαλκοκονδύλη τδ δνομα 
περιλαμβάνει καί χήν Αλβανίαν: «άπήγαγε τον στρατόν από τής προς 
τον Ίόνιον Μακεδονίας τής των Αλβανών χώρας».4) Είς χήν Μακεδονίαν 
περιλαμβάνεται χό πολύ μέρος τής ’Αλβανίας καί κατά τήν μεσαιωνικήν 
επιτομήν χοΰ Στράβωνος5): «οχι ή Μακεδονία περιορίζεται εκ μεν δυ-
σμών τή παραλία τοΰ Άδρίου, εξ ανατολών δε τή παραλλήλω ταύτης με
σημβρινή γραμμή τή διά τών εκβολών °Εβρου ποταμού καί Κυψελών πό- 
λεως, εκ βορρά δε τή νοούμενη ευθεία γραμμή τή διά Βερτίσκου ορούς 
καί Σκόρδου καί Όρβήλον καί Ροδόπης καί Αίμου. ... εκ νότον δέ τή 
'Έγνατία όδω από Δυρραχίου πόλεως προς άνατολάς ίοϋσιν έως Θεσσαλο- 
νικείας». Καί παρά χω Τζάνε Κορωναίφ Μακεδόνες καί Μακεδονΐχαι 
είναι σχραχιώχαι έξ ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας, Μακεδονία δέ καί ή Βόρειος 
Ήπειρος καί ή ’Αλβανία °).

Άλλ’ ένω είς τούς συγγραφείς κυμαίνεται ή έκτασις τής έννοιας τής 
Μακεδονίας, κατά χήν αναγραφήν αξιωμάτων επισήμων ή Μακεδονία είναι 
πάντοτε ή βόρειος Θράκη, ή σημερινή Άναχολική Ρωμυλία. Ούχω σχιχνά

‘) Βλ. Revue des Etudes Grecques t. 32 σ. 314 καί Βυζαντίδα 2, 19.
2) Tafel, Constantini Porphyrogeniti de Provinciis regni Byzantini 1846 

σ. XVI κέξ. Πβ. καί τά έμά Μακεδονικά σ. 5.
3) Κανιακ. 3 104, 20 ϊδ. καί 1, 37, 15 καί 3, 31, 10 καί 2, 79, 13.
4) Χα/.κ. σ. 353, 19 Πβ. καί σ.)323, 16 καί 432, 10. 'Ως γνωστόν καί κατά τούς Ρω

μαϊκούς χρόνους'τό όνομα Μακεδονία έξετάθη μέχρι τών ακτών τής νοτίου ’Ιλλυρίας. 
Πβ. Daremberg-Saglio 4,727.

fi) Milkr, Geegr. Gr. Minoras 2, 677,
e) Ιλ, S, M§e, T|4vi Kfigwvuim), Hmilm 4νδριιγ«Ηήμι«ι* 18®T s. i«’·
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άναφέρεται < Κριτής Θράκης καί Μακεδονίας».1) Επίσης στερεοτύπως άνα- 
φερεται ό Μητροπολίτης Ηράκλειας» ως «ύπέρτιμος καί εξαρχος πάσης 
Θράκης και Μακεδονίας» -).

Μέ εύρυτάτην έννοιαν καί άοριστίαν πολλάκις εγίνετο χρήσις εις τούς 
συγγραφείς τοϋ Βυζαντίου και τοΰ ονόματος Θράκης.* 2 3) Επισήμως βε
βαίως Θράκη είναι σχεδόν δλη η σημερινή ’Ανατολική Θράκη λεγομένη, 
όπως δεικνύει καί ή ανωτέρω σημειωΟεϊσα μνεία τοΰ κριτοΰ «Θράκης καί 
Μακεδονίας >. Πριν έκταάή τό όνομα Μακεδονία εις τήν σημερινήν ’Ανα
τολικήν Ρωμυλίαν, περιελαμβάνειο καί αύτη εις τήν Θράκην καί διά τούτο 
ή Επιτομή τοΰ Στράβωνος γράφει4): «εν Θράκη, η νυν Μακεδονία κα
λείται». Παλαιότερον, πριν κατέλθουν οί Βούλγαροι, τό ό’νομα Θράκη πε
ριλάμβανε καί τό πλεΐστον τής σημερινής Βουλγαρίας, ως παρετήρησα καί 
άλλοτε.5 6) Προσθέτω σήμερον καί ά'λλο παράδειγμα τής εύρυτέρας ταύτης 
έννοιας τής λέξεως: Παρά Θεοφύλακτα» Σιμοκάττη (de Boor σ. 230, 18) 
(ιό οτρατηγδς υπό τοϋ βασιλέως παρά τον”Ιατρόν έπέμπετο, δπως τά των 
Σκλανηνών γένη διανήξααθαι τον ποταμδν κωλυόμενα άφοβίαν άκοντα τη 
Θράκη παράσχοιντο' έφασκε γάρ ό αντοκράτωρ τω Πρίσκω ονκ αν ήρεμοίη 
τδ βάρβαρον, εί μη τον νΙατρόν εις τά μάλιστα το Ρωμαϊκόν περιφρονρή- 
οαιτο». Και αλλαχού (De Boor 116, 26) «τό Γετικόν, ταυ τον δ’ είπέϊν αί 
των Σκλανηνών άγέλαι τά περ'ι την Θράκην εις τό κρατερόν ελνμαίνοντο». 
Παρά τω Εύαγρίφ (Bidez - Parmentier σ. 100): «Θράκην πλ.ήθος θύν
νων των πάλαι Μααααγετών έπιδραμόντων καί τον ”Ιατρόν διαΰάντων μηδέ
ν ός άμύνοντος». Παρά τω Όλυμπιοδώρω (HGM 1, 461, 20) «πρώτον μεν 
τό Γότθων έθνος πάσαν επιτρέχει την Θράκην, έμελλε δε μικρόν ύστερον 
καί τό των θύννων καί τό των Συρμάτων καταδραμείσθαι τό τε Ιλλυ
ρικόν καί αυτήν την Θράκην». Παρά Θεοφάνει (Χρονογρ. de Boor 1, 
219, .13) «έγένετο ειρήνη βαθεϊα εν τή Θράκη, μηκέτι τολμώντων των 
θύννων περάσαι τον Δανονβιν». Καί άλλαχοΰ (1, 224, 30) : «επανέστη ή 
θάλ.αοσα τή Θράκη επί μιλιά δ' καί έκάλνψεν αυτήν επί τά μέρη Όόύσ-

') Seklumberger, Sigillographie σ. 162, ΣίίΙα, Μεσ. Βιβλ. τ. 5 σ. 487 ΔιεΟν. 
Έφημ. Νομισμ. Άρχ. 5, 160. Tafel, Eustathii Opuscula σ. 358.

2) Miklosich - Muller 1, 257 καί 1, οί) καί 2, 449 καί 4, 379.
") 116. καί Tafel, C. Porpliyrogeniti de provinciis regni Byzantini σ. XIΠ 

κεξ. ‘II εύρεία εκτασις ως πρύς τήν χρήαιν τοϋ όνοματος Θράκη δικαιολογείται πε
ρισσό τερον, καθ’ όσον ώς γνωστόν καί εις τους παλαιούς συγγραφείς ή Θράκη είχεν
εύρυτάτην εκτασιν.

6 Miller, Geogr. Gr. Minores 2, 578.
') -Μακεδονικά σ. S.

ί
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σου καί Διονυαοπόλεως καί το ’Αφροδίσιον». Έν τώ περί Θεμάτιον τοΰ Κ 
Πορφυρογέννητου ,(3, 45) λέγεται: «ήτε Βουλγαρία καί αυτός ό 'Ίοτρος 
καί το περιώνυμον δρος τό διήκον αχοί τον ΙΙόντου, τό καλούμενον Αίμος, 
της Θράκης είσί μέρη, νυνί δέ άλλότρια χρηματίζονσι». ’Ενίοτε τα δρια τοϋ 
Ιλλυρικοί καί τής Θράκης συγχέονται. Οΰτω π. χ. ενώ έν τή Χρονογραφία 
τοΰ Θεοφάνους ή Σαρδική είναι «.πόλις της Θράκης» (1, 116, 31), παρά 
Κιννάμω (σ. 240, 7) λέγεται «’Ιλλυριών μητρόπολις».

Έκ τών ανωτέρω χα>ρίων άναμφιαβήτητον φαίνεται δτι Θράκη ώνο- 
μάζετο καί τό πλεϊστον τής σημερινής Βουλγαρίας, ενώ εξ άλλου, μετά τήν 
απώλειαν αυτής τό δ'νομα περιωρίσθη έπισήμως εις τήν σημερινήν Ανα
τολικήν Θράκην. Παρά τώ Καντακουζηνώ (1, 35, 15) όμως εκτείνεται καί 
εις τήν σημερινήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν, εις δέ τον βίον τοΰ οσίου 
Μακαρίου Μακρή δ ’Άθως ανήκει εις τήν Θράκην *)!

Ό Καναβοΰτσης Θράκην εννοεί τήν ’Ανατολικήν καί Δυτικήν όμοΰ 
μέχρι Φιλιππουπόλεως 2).

Καί ά'λλα ονόματα πλήν τής eΕλλάδος, Θράκης καί Μακεδονίας ύπέ- 
στησαν έπέκτασιν.

Παρά Χαλκοκονδυλη τό ό'νομα Αιτωλία έξετάθη εις τήν "Ηπειρον , 
«ήλασε καί επί Αιτωλίαν καί Ίωαννίνων την πόλιν εΐλε» (σ. 28, 16 πβ. 
καί 236, 19).

Άφ’ δτου ίδρΰθησαν τα θέματα, πολλαί περιφέρειαι έπεκλήθησαν εξ 
αυτών, οιον Στρυμών — Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλονίκην Μακεδο
νία. Ταΰτην τήν έννοιαν έχει παρά τφ Κεδρηνώ (2, 29, 1) τό όνομα: «την 
έν Θεσσαλονίκη Βέρροιαν εκτισεν η Ειρήνη ΕΙρηνόπολιν μετονομάαασα. ®) * 3

ή Δελτ. Ίστορ. ΈΘν. Εταιρείας 3, 464: «έφ’ ενί των όρέων κειμένφ πρό Θράκη 
παραγίνεται Άθφ προσαγορευομένιμ καί τη τοΰ Βατοπεδίου μονή προσφοιτα».

3) Καναβούτσ. (Lehnerdt) σ. 40, 20: «Θράκη ουν λέγεται ό τόπος δλος, δντινα εάν 
θελήαη τις ΐνα διέλθη, έξελθών άπό τοΰ Νέσου ποταμού, δντινα καλοϋσιν οί ΐδιώται 
Μέστον καί άπέλθη εις τήν Φιλιππούπολιν, ειτα άπό τής Φιλιππουπόλεως καί άνωθεν 
διέλθη τον τόπον δλον εκείνον καί καταντήση εις τό άκρωτήριον τοΰ δυσικοΰ στόμα
τος τοΰ στενού (γρ. Στενού) τοΰ άνω, δπερ οί κοινοί λέγουσι Φάρον, πάλιν άπ’ εκείνου 
κατέλθη τό δυσικόν στενόν δλον καί καταντήση εις τό άκρωτήριον τοΰ στόματος τοΰ 
δυσικοΰ τήν Σηστόν,—πόλις γάρ ύπήρχεν ένταΰθα ή Σηστός, οί δέ κοινοί λέγουσιν τό 
άκρωτήριον Κριθέαν —καί πάλιν άπό τούτου διέλθη τόν αίγιαλόν τοΰ κόλπου τοΰ Με
λανός, δν τινα καλοϋσιν οί κοινοί κόλπον τοΰ Μαγαρισιού, καί τής Αίνου κοή τά κύ- 
κλφ τής Αίνου μέχρι Μαρωνείας καί εφεξής, έ'ως οΰ καταντήση πάλιν εις τόν Νέσον 
ποταμόν—αΰτη ή περιγραφή καί ή γή πάσα λέγεται Θράκη».

') Τό σφάλμα τοΰ άγεωγραφήτου Κεδρηνοΰ, δτι δηλ. ή αύτοκράτειρα Ειρήνη 
έκτισε καί μετωνύμασε Είρηνόπολιν τήν Βέρροιαν τής Μακεδονίας (πράγματι δ’ έκτισε 
καί μετονόμασε τήν Βερόην τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας) ήκολούθησαν καί νεώτεροι
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Και αλλαχού (2, 518. 9) γέγονε δε καί λιμός κατά την Θράκην και 
Μακεδονίαν, Στον μόνα και θεοπαλονίκην και μέχρι Θετταλίας». Κατά τήν 
γνώμην μου καί εις το εξής χωρίον τοΰ Κεδρηνοΰ (2, 512, 3) ουτω νοη· 
τέον τόδνομα: «οι ΙΙατζινάκαι πάπαν έληισαντο την Μνοίαν άχρι Θεπσα- 
λονίκης» (=θέματος Θ ). Εύνόητον δ’ είναι δτι έπισήμως τό θέμα Θεσσα
λονίκης ελέγετό βραχΰτερον απλώς Θεσσαλονίκη. Οίίτο) π. χ. άναφέρεται 
«κριτής Βολεροϋ, Στρυμόνος και Θεσσαλονίκης» ') «άπογραφευς Βολερον, 
Στρυμόνος καί Θεσσαλονίκης» * 2) «άναγραφευς Βολεστρών (;) καί Στρυμό
νος καί Θεσσαλονίκης» 3).

Εις τά ανωτέρω παραδείγματα είναι σαφές καί άναμφισβήτητον δτι 
Θεσσαλονίκη — θέμα Θεσσαλονίκης, δηλ. Μακεδονία. Τήν αυτήν έννοιαν 
νομίζω δτι έχει τό ό'νομα καί παρά Θεοφάνει (de Boor 1, 364) «τοντω 
τω ετει έπεστράτευσεν ’Ιουστινιανός κατά Σκλαβινίας καί Βουλγαρίας· καί 
τους μεν Βουλγάρους προς τό παρόν ΰπηντηκότας ώθησεν, μέχρι δέ Θεσ
σαλονίκης έκδραμών, πολλά πλήθη των Σκλάβων τά μεν πολέμφ, τά δε 
προσρυέντα παραλαβών εις τά τοΰ Όψικίου διά τής Άβύδον περάσας κατέ
στησε μέρη». Είναι αληθές δτι ό Νικηφόρος έν τή Συντόμφ 'Ιστορία του 
(de Boor 36, 19) άναφερόμενος εις τήν εκστρατείαν τού ’Ιουστινιανού Β' 
λέγει: «μέχρι Θεσσαλονίκης έκδραμών πόλεως», ένω δ Θεοφάνης ειπεν 
ανωτέρω απλώς «μέχρι Θεσσαλονίκης». Παρά τήν (κατά λάθος) προσθήκην 
τής λ. πόλεως παρά Νικηφόρω νομίζω πιθανώτερον δτι Θεσσαλονίκη καί έν- 
ταΰθα=Μακεδονία, τοσοΰτφ μάλλον καθόσον ό ποιμενικός βίος των Σλάβων 
δέν ήδΰνατο να έπιτρέψη εις αυτούς νά έγκατασταθώσι τόσον ενωρίς παρά 
τήν πόλιν Θεσσαλονίκην, αλλά μάλλον εις τά βόρεια ορεινά τμήματα τής 
Μακεδονίας.

Εσφαλμένη άνάγνωσις επιγραφής4) έκαμε τον Πέτρον Παπαγεωρ-

ίστορικοί, μεταξύ των οποίων καί δ Σ. Λάμπρος (Ιστορία τής 'Ελλάδος τ. 4 σ. 10). 
Τό συμπέρασμα τοΰ σφάλματος τούτου ΰπήρξεν δτι ένομίσθη, δτι οί Βούλγαροι έπέ- 
δραμον εις Μακεδονίαν προ τοΰ 784, πρό τής άνακτίσεως δηλ. τής Βερόης, δπερ 
δέν είναι άΐ,ηθές.

*) Rev. Et. grecques 4,112.
2) Actes de Zographos σ. 86.
3) Βυζαντινά Χρονικά 9,120
4) Επιγραφή τής εκκλησίας τοΰ άγιου Δη μητριού έχει ώς έξης :

«Κτίστης θεωρείς τοΰ πανενδόξου δόμου 
έκείθεν ένθεν μάρτυρος Δη μητριού 
τοΰ βαρβάρων κλύδωνα, βαρβάρου1 στόλον 
μετατρέποντος καί πόλιν λυτοουμένου.

Βλ. Tafrali, Thessalonique des oi’igines au XIV siecle σ. 112 σημ. 1. ’Αντί 
τοΰ όρΟοϋ κτιστά; ό Παπαγεωργίου άνέγνωσε Κώστας (Byz, Zeit. 17, 388) καί έσχέ
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γιου νιί παρεξηγήση τον Tafel και νά νομίση orι ή εν τή Χρονογραφία τοΰ 
Θεοφάνους είδη σις (da Boor 1,347, 6): «τούτοι τώ ετει έπεοτράτενοεν δ 
βαοιλενς (Κώνστας Β') κατά Σκλαβινίας και ηχμαλώτενσε πολλούς και νπέ- 
ταξεν» άναφέρεται εις εκστρατείαν τοΰ Κώνσταντος Β' τό 658-9 κατά Σκλα 
βινίας παρά την Θεσσαλονίκην. Ουδέν τούτου άναληθέστερον. ’Απέδειξα 
άλλοτε1) δτι κατά τον έ'βδομον καί δγδοον αιώνα Σκλαβινία' είναι ή Βουλ
γαρία καί ή (ορεινή) παρά την Ροδόπην χώρα καί επομένως κατά τών 
Σλάβων τούτων έξεστράτευσεν ό Κώνστας Β', δχι κατά τής Θεσσαλονίκης.

"Ολως αύθαιρέτως μεταχειρίζεται ό Καντακουζηνός τό δνομα Χαλκι
δική, δχι περί τής αρχαίας Χαλκιδικής τής Μακεδονίας, αλλά περί τμήμα
τος τής Θράκης: «κατά την Χαλκιδικην την εν τη Θράκη» (1, 437, 16)’
«κατά την Χαλκιδικην της Θράκης» (2, 161, 13)· «γενόμενός προς την Χαλ
κιδική»’, την Γρατιανον πάλιν έπολιόρκει» (2, 422, 6)' «Αίνον ήτεΐτο και τάς 
της Χαλκιδικής πόλεις» (3, 208, 15).

’Άλλο παράδειγμα μεγάλης αυθαιρεσίας είναι τό τοΰ Άκροπολίτου 
(έκδ. Heisenberg), δστις αποδίδει τό δνομα Πνρρηναΐα εις την Πίνδον: 
<τά Πνρρηναΐα ύπερβάντες δρη περί την ’Άρταν εχώρονν» (1, 171, 13). 
«τών Πνρρηναίων ορών, ά δη διορίζει την παλαιάν τε και την Νέαν ’Ήπει
ρον της c Ελληνίδος και ήμετέρας γης» (1, 166, 6).

Άλλα γεωγραφικά ονόματα άναφέρουσιν οι συγγραφείς ύπό διαφόρους 
τόπους, πολλάκις πλαστούς.

Ή επισκοπή Άναίων (τά νεώτερα "Ανία παρά τήν ’Έφεσον) φέρεται 
κατά τον μεσαίωνα κατά διαφόρους τόπους, όπως καί τό πάλαι. * 1 * 3) Συνη- 
θέστεροι είναι οι τύποι, ή Άναία (Miklosich-Mtiller, Acta 3, 79 καί 6; 
183) καί τά Άναια εις τούς καταλόγους επισκόπων (ό Άναίων, έν τή δια
τυπώσει τοΰ Λέοντος 3). ’Αλλά καί ό τύπος ’Άναια (ή) άπαντα4). Τό δε 
εθνικόν λέγεται κατά τον μεσαίωνα Άνιώτης αλλά καί Άνανιώτης δ).

τισε πρός τά λεγάμενα χοϋ Tafel (De Thessalonica ejusque agro dissertatio geogra- 
phica 1839 σ. LXXXIII) περί χής εκστρατείας χοϋ Κώνσχανχος καχά τής Σκλαβινίας. 
Άλλ’ ούτε ό Tafel Θεωρεί χήν Σκλαβινίαν παρά χήν Θεσσαλονίκην: «verum illam 
Sclaviniam Byzantii propiorem puto» (παρά χήν Ροδόπην βεβαίως).

1) Άμάντου, Μακεδονικά σ. 17.
-) Περί χιόν αρχαίων Άναίων ΐδ. χήν λεπτομερή μελέχην χοΰ άειμνήσχου Σβορώνου έν 

ΔιεΘνεϊ Έφημερίδι χής Νομισμαχικής ’Αρχαιολογίας 8,161 κέξ. Έν άγνοια χής μελέχης 
χαύχηί έγραψε καί δ Μυατακίδης περί Άναίθ)ν έν ’Εκκλησιαστική Άληθεία 1922 σ. 166.

3) Gelzer, Ungedruckte nnd ungeniigend veroffentlichte Texte nnd Notitiae 
Episcopatuum σ. 5B2.

4) Lingenthal, Jus graecoromanum 8,585. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae 
Constantiuopolitanae 715,18

“) Βυζανχινά Χρονικά 13, 489 καίέν Νέφ Έλληνομνήμονι 113, 253.
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Ή Άγχίαλος τής σημερινής Ανατολικής Ρωμυλίας έλέγετο παλαιότερον 
Άγχιάλη και Άγχίαλις, παρά δε τφ λαφ κατά τον μεσαίωνα Άγχιαλός, 
Άχελ.ώ καί Άχελός. Παρά τφ Θεοφάνει, Χρονογρ. (de Boor, 1, 437, 20) 
Άχελός, παρά τφ Χωνιάτη (σ. 561, 10 δημ. κώδ.) Άχελώ. (ΓΙβ. «Tomas 
schek, zur Ivunde d. Hiimushalbinsel, Sitzungsberichte der Wiener 
Akademie 113, 305. Σ. Κουγέαν, Λαογρ. 4,566 Τά διάφορα μεσαιωνικά 
χωρία, εν οις άπαντώσιν οί διάφοροι τόποι τής λ. συνέλεξεν ό Ψάλτης? 
Grammatik der Byzantinischen Chroniken σ. 3 καί 146. Πβ. προσέτι 
Κουκουλεν έν Άθηνα 27, 161.) Τό δνομα Άχελινός (Miklosich Muller, 
Acta 5, 48) φαίνεται εθνικόν τοΰ Άχελοϋ καί επικυρώνει τον δημώδη τύπον 
αυτού. Οί ιστοριογράφοι όμως έγραψαν άρχαϊκώτερον δήθεν καί Άχελφος, 
αντί Άχελώ ή Άχελός καί έπειτα εκ συγχύσεως ελέχθη έν τη Συνεχείς τοΰ 
Θεοφάνους (σ. 389, 12 πβ. Γεωργ. Μον. 881, 17 καί Συμ. Μάγ. 724, 8) δτι 
«ό πόλεμος μεταξύ Ρωμαίων τε και Βουλγάρων προς τώ Άχελφω συγκε- 
κρότηται ποταμών. Τό λάθος διέπραξαν έκτοτε καί νεώτεροι ιστορικοί καί 
αυτός ό Jirecek ι) άναφερόμενος εϊς τήν μάχην τοΰ 917 παρά τήν Άγ- 
χίαλον. (Έν νεωτέρα του δμως μελέτη 2) ό Jirecek παρετήρησεν όρθώς 
δτι τό ’Αχελώος έπλάοθη έκ τοΰ Άχελός). Καί δμως ήδη ό Tafel 8) παρε- 
τήρησε τό 1839 δτι ποταμός Άχελφος μόνον εις τήν Αιτωλίαν υπάρχει, 
δχι εις τήν Θράκην.

Τό δνομα Άχυράους * 4 5 * *) παρά τό σημερινόν Μπαλήκ Κεσέρ τής Μι* 
κράς Ασίας καί τάς παλαιοτέρας Άδριανοϋ Θήρας άπαντα κατά διαφόρους 
τύπους: την Άχυράους παρά Παχυμέρει (2, 336, 17 καί 1, 23, 2 καί 1, 
523, 6), τής Άχυράους παρ’ Άκροπολίτη (1, 28, 1), Άχυραόj έν τφ βίω 
Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου.δ) Όχνρα'ι παρά Χωνιάτη (44, 12 άλλ’ εις τον 
δημώδη κώδικα αύτοΰ Άχνραΐ). Παρ’ Άκροπολίτη (1, 278, 23) φέρεται καί 
ό τύπος ’Οχυρά: «τό κάοτρον των ’Οχυρών, ο και Άχυράους παρά τισι 
λέγεται». Εις τάς άναγραφάς έπισκόπων καί μητροπολιτών άναφέρετοα ό

Κ. Άμάντου — Παρατηρήσεις τινές εις τήν Μεσαιωνικήν Γεωγραφίαν. 49

*) Geschiehte der Bulgaren σ. 167. Καί 6 Σπ. Λάμπρος (Ίστορ. τής Ελλάδος
4, 313) διέπραξε τό αυτό λάθος.

-) Jirecek, Das Fiirstentum Bulgarien σ. 524 σημ.
:ί) Tafel, de Thessalonica ejusque agro dissertatio σ. 485.
') Περί τής Άχυράους ΐό. Tafel, A bhandlungen der Miinchener Akademie t.

5, 2 (1848) σ. 97, Tomaschek Sitzungsbei'ichte der Wiener Akademie τ. 124, 8
(1891) σ. 91 κέξ. Πβ. Ν. Λαγοπάτη, Γερμανός Β' Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως-Νι-
καίας 1914 σ. 21-22.

■’) Migne 99,209: «κώμη τίς έοτιν Άχειραώ καλούμενη»· αύτ. 99, 305: «άπό κώ- 
μης Αχυράους». Έν τφ βάρ δμυις τοΰ Στουδίτου τω έκδοθέντι εις τά Βυζαντινά Χρο
νικά (21, 294) φέρεται: «κώμη τίς έστιν Άχυράους καλούμενη».

4
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τύπος ' Αχνράους 5] και Άχεράονς'). Έξ δλων τούτων τών τύπων ποιος 
πράγματι ελεγείο κατά τον μεσαίωνα; Ό τύπος Άχυράους φαίνεται πλα
στός· δεν είναι δυνατόν νά έλεγετο πράγματι υπό τοΰ ελληνικού λαού 
Άλλα παρόμοια πλάσματα πιστοΰσι τούτο. Ουτω π. χ. ή Γρατιανούπο- 
λις φέρεται παρ’ Άκροπολίτη (1, 39, 18) και απλώς «ή Γρατζιάνυνς». 
'Ομοίως παρ’ αυτώ λέγεται (1, 73, 8): «φθάνει την Φιλίππους« και 
(1. 20, 20): «η τε μεγάλη Περσθλάβα και ή Προβάτους». Εις τό τυπι
κόν τής Παναγίας τής Κοσμοσακείρας τό έκδοθέν υπό Petit άπαν- 
τώσι πολλά θηλυκά εις ους: ή Νεβοοέλονς (αντί: τό Νεβοσέλο), ή Σα- 
γουδάονς κλπ. (σ. 52). ’Εξ δλων τούτων φαίνεται δτι τό ό'νομα Άχυ- 
ράους δεν έλέγετο πράγματι, είναι πλαστός τύπος τών λογιών. Αυθαί
ρετος φαίνεται και δ τύπος ’Οχυρόν-Όχυραί. Εις την εξακρίβωσιν τού 
αληθούς ονόματος μας βοηθεϊ τό εθνικόν Άχυραϊτης, τό όποιον άπαντα 
συχνά κατά τον μεσαίωνα 3). Τούτο βεβαίως μόνον από τον τύπον Άχυ- 
ραώ ή Άχύραι ήδύνατο νά προέλθη, άσφαλέστερον μάλιστα από τοΰ 
πρώτου, διότι από τού δευτέρου μάλλον Άχνρίτης έ'πρεπε νά σχημα- 
τισθή.
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Β'.

“Οπως και τό ανωτέρω σημειωθέν ό'νομα ' Αγνραιτης δεικνύει, τά 
εθνικά βοηθούν ημάς πολλάκις εις εξακρίβωσιν ή καί πίστωσιν απλώς 
ονόματος τόπου. Είναι επομένως άξια έρεύνης καί προσοχής ταύτα. Ση- 
μειωτέον δ’ δτι καί κατά τόν μεσαίωνα άπαντώσι πολλάκις διπλά εθνικά 
τόπου τίνος (πολλάκις άλλοι γείτονες άλλως σχηματίζουσι τσύτα) καί επο
μένως ή συνύπαρξις αύτη δέν μας ταράσσει, άλλα τουναντίον μάς ενισχύει 
εις την εξακρίβωσιν τών γεωγραφικών ονομάτων. ’Αναφέρω ολίγα παρα
δείγματα τού φαινομένου.

Αλλαχού 3) έσημείωσα δτι τό σημερινόν όνομα Διασορηνός καί Δια- 
σορίτης είναι εθνικόν τοΰ Διός Ιερού τής Λυδίας. Κομνηνός είναι ό κάτοι
κος τής Κόμνης 4), άλλά καί Κομνιάτης δ), Κνμινιανός είναι τό εθνικόν

‘) Actes d’Atlios δ, 130, Gel-eer, Ungedruckte und ungenugend veroffentii- 
chte Texte σ. 600 Mildosich-Miiller 1, 119.

'-) Actes d’Athos 5, 158 κ»ί 5, 300, Σάθα, Μεσ. Βι6λ. 1, 233 Καντακ. 2,180,13 κλπ, 
;) Βλ. Λαογραφίαν τ. 7 σ. 337 σημ. 3.
') Βλ. ί'ελΐ.όν, έν Σάθα, Μεσ. Βι6λ. 4, 407. Π6. Moritz, Die Zunamen bei den 

Byzant. Historikern und Clironisten II 39.
) Δελτ. cJoton. καί ΈΟνολ. Εταιρείας 6, 160.
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τοΰ Κύμινα, άλλα καί Κυμινιάτης ι). Λιπαρίτης άλλα και Λιπαρηνός είναι 
6 κάτοικος τής Λιπάρας, τής άλλως Λυκανδοΰ ονομαζόμενης * 2 3). Καλορίτης 
και Καλορηνος είναι δ κάτοικος τοΰ Καλοϋ *Όρους 8). Έν Χίφ υπάρχει 
τοπωνΰμιον Καλορηνά, τό όποιον πάντως προήλθεν εκ τίνος Καλορηνοϋ 
επίσης εν Χίφ ύπήρχεν άλλοτε ναός τής Παναγίας τής Καλοριτίσοης, τής 
άνηκοΰσης δηλ. εις τινα Καλορίτην. Τα εθνικά ταΰτα ονόματα διεδό- 
θησαν εύρΰτερον, δταν τό Καλόν Όρος κατελήφθη υπό τών Τούρκων 
Σελδτσοΰκων, τών κτισάντων άντ’ αΰτοΰ τήν Άλάγιαν.

Τινά εθνικά γράφονται διαφόρως και έσφαλμένως πολλάκις υπό τών 
συγγραφέων ή άντιγραφέων και επιφέρουν συγχυσιν: ό κάτοικος τής Ίωνο- 
πόλεως τής Παφλαγονίας, τής τουρκικής Inemboli (τοΰ άρχ. Άβώνου 
Τείχος) γράφεται συνήθως ΟΙνουπολίτης παρά Χωνιάτη (709, 3), άλλά και 
Ήονοπολίτης παρά τώ Άκομινάτφ (2, 12δ) και τώ ΙΙαχυμέρει (2, 107, 10), 
Οίνοπολίτης παρά τώ Έφραιμ (στ. 6610). Κατ’ εμέ πρέπει νά γράφεται τό 
εθνικόν τής Ίωνοπόλεως Ίωνοπολίτης. Ό κάτοικος τοΰ μεσαιωνικοΰ Οί- 
ναίου τοΰ Πόντου (άρχ. Οίνόης) γράφεται Οίναιώτης παρά Χωνιάτη (667, 
20) καί Παχυμέρει (1, 290, 5), Οίνιάτης έν τή Συνεχείφ τοΰ Θεοφάνους 
(298, 9), Όνιάτης παρά Γεωργίφ Μοναχώ (845, 9), Ήνιώτης δέ εις τινα 
μεταγενεστέραν ένθΰμησιν 4 * * *). “Ολοι οΰτοι οί τύποι προήλθον κατ’ εμέ εκ
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ι) ”Ανν. Κομν. εκδ. Reifferscheid, 2, 174, 10. Αημ?μριέβσκη, Τυπικά σ. 245.
2) Μιχ. Ατταλ. 45, 4. Κεδρην. 2, 572, 18. Actes de Xenophon σ. 71. Ό Κεδρηνός 

(2, 422) γράφει κακώς Λάπαραν, αντί Λιπάραν. Τόν τελευταϊον τύπον πιστοΰσι καί 
τά εθνικά.

3) ΒΖ. 16, 495 Byz. Neugr. Jahrb. 3, 161 MiMosich - Muller, Acta et Diplo- 
mata 1, 371. Τελευταϊον διεξήχθη μακρά συζήτησις περί τοΰ Καλορίτου, ό δέ Bane· 
SCU (BNJ 3, 161) κακώς ύπεστήριξεν δτι Καλορίτης^ό έκ τοΰ 'Αγίου “Ορους (οΰτος
λέγεται 'Αγιορίτης). ’Ορθή είναι ή γνώμη τοΰ Mercati (BNJ 4, 9) ύποστηρίξαντος
δτι Καλορίτης='ο κάτοικος τοΰ Καλοΰ Όρους, τής Άλαγίας τής Παμφυλίας. Ό τύπος
Καλόν Όρος άπαντά παρά Κωνστ. Πορφυρογέννητοι (1, 659, 12), ένφ δέ ό Reiske 
ήγνόει τήν θέσιν αΰτοΰ (ένθ. άνωτ. II 780: ubi situm fuerit hoc Καλόν Όρος seu
mons pulcher, non novi, neque invenio), ό Tomaschek έξηκριβωσε λαμπρώς αυτό 
(Zur historischen Topographie von Kleinasien ira Mittelalter, Sitzungsberichte 
der Wiener Akademie 1891 τ. 124, 8 σ. 57) δπερ δμως ήγνόησαν οί τελευταίοι συ- 
ζητήσαντες. Σημειωτέον δτι Καλάν ’Όρος άπαντά εκ τοΰ μεσαίοινος καί έν Κρήτη 
(Miklosich- Miiller, Acta 3,236), δπου σήμερον καί Κακόν ’Όρος εύρίσκεται. Τό 
δε έν τή Συνεχείφ τοΰ Θεοφάνους (102, 14) Καλόν δρος δέν πρέπει νά ταυτιοθή πρός 
τό τοΰ Πορφυρογέννητου, άλλά ζητητέον εις τάς περί τήν Προποντίδα χώρας. Κατά 
τάς έμάς λοιπόν παρατηρήσεις τρεις τόποι έκ τοΰ μεσαίωνος φέρουσι τό όνομα 
Καλόν Όρος.

‘) Έν Νέψ Έλληνομνήμονι 7, 166.
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χοϋ αυτού ΟΙναίου τοΰ Πόντου, όχι εκ τής αρχαίας Οϊνόης τής ’Αττικής 
ή Άργολίδος, όπως ΰπέθεσεν ό Moritz ').

Καθώς είπον ανωτέρω τα εθνικά ονόματα είναι καί κατά τούτο χρή
σιμα ότι πιστοποιοΰσιν ή έξακριβοΰσι πολλάκις γεωγραφικά ονόματα άλλως 
σπάνια ή ασαφή. Ούτω π. χ. τό εθνικόν Τζνμπηνός * 2) βεβαιώνει τον τόπον 
τοΰ φρουρίου τής Θρακικής Χερσονήσου Τζύμπης, τής άναφερομένης υπό 
τοΰ Καντακουζηνοΰ (τ. 3, 242) καί δεικνύει ότι κακώς έγράφη Τζάμπη εις 
τό τυπικόν τής Κοσμοσωτείρας (σ. 55, 31). Τό συχνάκις άπαντών οικο
γενειακόν όνομα Θεολογίτης (π. χ. Miklosich-Miiller 1,373 καί 1,375 
καί 2, 407 και 5, 117 κ. α.) είναι κυρίως εθνικόν τοΰ Θεολόγου ήτοι τής 
μεσαιωνικής ’Εφέσου, ήτις μετωνομάσθη από τοΰ ναού τοΰ 'Αγίου Ίωάν- 
νου τοΰ Θεολόγου 3). Έκ πολλών εθνικών ονομάτων ώς οικογενειακών 
συμπεραίνομεν μετ’ ασφαλείας την ΰπαρξιν γεωγραφικού ονόματος καί όταν 
ακόμη δεν γνωρίζωμεν την θέσιν αυτών: τό οικογενειακόν όνομα Βαρίτης 
(Miklosich-Muller, Acta 4, 83 και 4, 131) είναι κυρίως εθνικόν τόπου 
τινός Βαρις, αγνώστου τοποθεσίας (καί σήμερον Βαρι συχνόν γεωγρ. όνομα) 
Ό Λιθοπυργίτης (ένθ. άνωτ. 6, 176) είναι εθνικόν αγνώστου εις εμέ τοΰλά 
χιστον τόπου Λιθόπνργος. Τό Βοτανειάτης πρέπει νά θεωρηθή εθνικόν τό
που τίνος Βοτάνη. Τό συχνόν όνομα Παδιάτης (ένθ. άνωτ. 1, 370 καί 1, 
151 κ. α.) είναι εθνικόν τόπου τινός Πεδίου καλουμένου (αντί Πεδιάτης, 
όπ ρ επίσης άπαντςί), όπως υπέθεσε καί ό Moritz (Die Zunamen II 240) 
καί όχι τής Παδουης, όπως κακώς ένόμισεν ό Παπαδημητριού4).

Τά πολλά σύνθετα μετά τοΰ άγιος ονόματα ('Αγιοθεοδωρίτης, 'Αγιοζα- 
χαρίτης, Άγιοευφημίτης, 'Αγιογεωργίτης, 'Αγιοαναργυρίτης, 'Αγιοστεφανίτης, 
'Αγιοσυμεωνίτης, 'Αγιοχριστοφορίτης, 'Αγιοφλωρίτης,'Αγιοβαρβαρίτης, 'Αγιο- 
δημητριάτης, 'Αγιονικολάτης, ' Αγιοβλασίτης, 'Αγιοστρατηγίτης, 'Αγιοαθανα- 
σίτης, Άγιοαναστασίτης, 'Αγιοσαβαΐτης, κλπ, κλπ.) πιστοποιονσι την ΰπαρξιν

52 Κ. Άμάντου—Παρατηρήσεις τινές εις τήν Μεσαιωνικήν Γεωγραφίαν.

0 Die Zunamen 2, 40.
s) Pitra, Anal. Sacra et Classica 6,171 γράφεται: Κωνσταντίνου τοΰ Τζψπίνου 

άλλα προφανώς γραπτέον Τζυμπηνού. Τό όνομα άπαντα καί παρά Schlwnberger, 
Melanges d’archeologie Byzantine σ. 214 όπου πάλιν γράφεται Τζνμπεινος άντΐ 
-ηνός. ΙΙιΘανώς καί τό φερόμενον έν Ήπειρωτικοϊς (έκδ. Βόννης σ. 213) Τζηπλινός άνε- 
γνώσθη κακώς άντί Τζνμπηνός.

3) Θεοφάν. Χρονογρ. de Boor 1, 469,30: «κατελθών είς Έφεσον και εις τόν Θεο
λόγον». Γενέο. 121,20: ' ιιέχρις Ιωάννου τοΰ Θεολόγου τής επαρχίας κατήντησεν». 116. 
Άμάντου, Τοπωνυμικά Σύμμικτα έν Άθηνφ τ. 22 σ. 189.

4) Βυζαντινά Χρονικά 6, 172: «περί τοΰ (ονόματος) Παδιάτης (ΙΤαδυάτης) άν κα
λώς ένθυμούμεθα, άνέγνωμέν που βτι έδόθη εί'ς τινα έξ ’Ιταλίας καταγόμενον καί 'ίσως 
έκ Παδουης >
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σχετικών συνοικισμών η και μονών, διότι και συνοικισμοί, ώς γνωστόν, έφε. 
ρον τό ονομα έκ τοΰ ναοΰ αγίου τινός. Πβ. τά λεγάμενα έν Δελτίφ τής 
'Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας τ. 4, 407: «ε'στι τις έν τήδε τη Χερ- 
ρονήσφ (τή Θρακική δηλ.) κώμη, εστι δέ τις και παρά τη κώμη ναός, υπό 
μίαν αμφω και την αυτήν ηκοντα προαηγορίαν, "Αγιος γάρ Εύφημινός (;) 
έκατέρω καλεΐσθαι συμβαίνει».

Γ'.

Τελευταϊον θά αποδείξω δτι τά σημερινά Λιαδρόμια τών Β. Σποραδών 
ταυτίζονται προς τούς μεσαιωνικούς Διαδρόμους καί τό Σχηματάρι τής 
Βοιωτίας προς τό Σχίσμα τοΰ Προκοπίου.

Μέχρι τοΰδε, καθ’ δσον γνωρίζω, δεν εύρέθη ή ορθή ετυμολογία και 
ερμηνεία τοΰ ονόματος Σχηματάρι τής Βοιωτίας. Ή επιτροπή τών τοποινυ- 
μίων τής Ελλάδος J) γράφει < Σχηματάρι», ονομάζει τό ονομα «ιδιόρρυθ
μον» καί υποθέτει, φαίνεται, δτι προήλθεν έκ τής λέξεως σχήμα ή έκ τίνος 
σχηματάρις, δπερ δμως είναι ανύπαρκτον, καθ’ δσον γνωρίζω. Ή άνομοίω· 
σις ή γενομένη εις τό ξεσκίζω, δπερ πολλαχοϋ τής 'Ελλάδος έγινε ξεκώ καί 
ξικώ, μ’ έκαμε νά ΰποπτεύσω δτι καθ' δμοιον τρόπον τό Σχηματάρι προ
ήλθεν από τό πλήρες Σχισματάρι (δπερ ακούεται ενίοτε καί σήμερον) = μι
κρόν Σχίσμα. Πράγματι έπειτα παρετήρησα δτι παρά Προκοπίφ (ΓΙολ.ΥΙΙΙ 
2δ, 23) άπαντα έν Βοιωτία: Σχίσμα εις τό εξής χωρίον: «άμφι δε τά ίκείνη 
χωρία, ον δη τδ Σχίσμα ώνόμασται καί σεισμός υπερμεγέθης γενόμενος 
πλείω φόνον ανθρώπων η έν πόση τη άλλη Έλλάδι είργάσατο». Τούτο τό 
βοιωτικόν Σχίσμα πρέπει νά ταυτισθή προς τήν θέσιν τοΰ σημερινού Σχη- 
ματαρίου, τό όποιον κανονικώτατα, ως ώραϊον παράδειγμα τού γραμμα
τικού νόμου τής άνομοιώσεως, προήλθεν εξ εκείνου. Ή διά τού η λοιπόν 
γραφή δεν έχει κανένα λόγον : τό ονομα πρέπει νά γράφεται Σχιματάρι.

Ή αρχαία νήσος "Ικος εις τάς Βορείους Σποράδας προς Α. τής Σκιά
θου λέγεται καί γράφεται υπό πολλών σήμερον Χελιδρόμια καί Ήλιοδρό- 
μια.2) Πιστεύω δτι δεν είναι δυνατόν τοσούτον διάφορα ονόματα (καί παρά
λογα μάλιστα) νά άποδίδωνται εϊς τον αυτόν τόπον. Ή γνώμη μου αυτή μέ 
έκαμε νά έρωτήσω περί τοΰ αληθούς ονόματος τής νήσου, τοΰ πράγματι 
λεγομένου υπό τοΰ λαού καί έμαθον δτι Λιαδρόμια, δχι Χελιδρόμια ούτε

') Βλ. Ν. Πολίτου, Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών καί κοινοτήτων, 
ΆΘήναι, 1920 σ. 18.

,) Π6. Σ. Οικονόμου, Ή νήσος Πεπάρηθος, Jena, 1883 σ. 8 σημ. 1,
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Ήλιοδρόμια είναι to πραγματικόν όνομα τής νήσου, Λιαδρομίτης δέ τό 
εθνικόν. ΤάΧελιδρόμια και Ήλιοδρόμια είναι πλαστά, «έξελληνισμός» δήθεν.

Άφοϋ έξηκριβώθη τό σημερινόν όνομα, εΰκολον είναι νά ταυτίσωμεν 
τήν νήσον προς τούς μεσααονικούς Διαδρόμους, οΐ όποιοι άπαντώσι παρά 
τή Καμενιάτη πρώτον σ. 579, 21) και παρά τφ Συροπούλφ έ'πειτα1). 
Τρίτην μαρτυρίαν δεν γνωρίζω. Άπαντα όμως και εθνικόν Λιαδρομίτης2) 
τό όποιον βεβαίως έσχηματίσθη εκ των Διαδρόμων. Τά σχετικά χωρία τοΰ 
Καμενιάτου καί Συροπούλου άναφέρονται εις τάς βορείους Σποράδας, τό δέ 
σημερινόν όνομα Λιαδρόμια βοηθεΐ είς τήν έξακρίβωσιν των Διαδρόμων. 
Γλωσσικώς είναι γνωστή ή μεταβολή τοΰ δ εις λ: Όδυσσεύς - Λυσσέας, 
Αίδηψός - Ληψό κτλ.

Σημειωτέον ότι μεσαιωνικόν όνομα Διάδρομοι είναι γνωστόν καί έν 
Βιθυνία (Θεοφυλ. Σιμοκάτ. έκδ. de Boor σ. 309, 11 Χρον. Παοχάλ. εκδ. 
Βόννης 1, 694 7).

Αί ανωτέρω παρατηρήσεις δεικνύουν σαφώς πόση προσοχή χρειάζεται 
κατά τήν άνάγνωσιν τών μεσαιωνικών συγγραφέων καί ως προς τά γεω
γραφικά ονόματα καί πόσον έξ άλλου νεώτερα τοπωνύμια είναι χρήσιμα 
είς τήν έξ κρίβωσιν μεσαιωνικών γεωγραφικήν ονομάτων.

"Εν ’Αθήναις κατά Δεκέμβριον τοΰ 1923

ΚΩΝΣΤ. ΑΜΑΝΤΟΣ

') Silv. Sguropuli, Vera historia Unionis non verae inter Graecos et La
tinos, 1660 σ. 325: «παραμείψαντες Σκϋρον καί Σκόπελον είς τούς Διαδρόμους κατή- 
ραμεν» Πβ. καί Ζερ/.εντην, Νησιωτική Έπετηρίς. έτος πρώτον σ. 58. 

ή Actes de ZograpLos σ. 40,
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