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Β'

Θράκη.

1. ΓενικαΙ παρατηρήσεις. Τό υπέρ τών Βενετών χρυσόβουλλον τοΰ 
1198 εμφανίζει την θρακικήν καθ’ δλου περιοχήν διηρημένην εις μεγάλας 
τινάς διοικητικός περιφερείας και εις άλλας ελασσόνας μονάδας : εις τό θέμα 
Θράκης και Μακεδονίας 1 μετά τών εις αυτό υπαγόμενων επισκέψεων, εις τό 
θέμα Χερρονήσου, εις τό θέμα Άδριανουπόλεως καί Διδυμοτείχου, εις τό 
θέμα Άγχιάλου, εις τό θέμα Φιλιππουπόλεως, Βερόης, Μόρας καί Άχρι- 
δοϋ 1 2. Περιελάμβανεν ωσαύτως ή θρακική χώρα τάς επισκέψεις Χοιροβάκ-

1 Είς τά μολυβδόβουλλα τών λειτουργών τοΰ θέματος τούτου πρέπει νά προστε- 
θή καί τό τελευταίως έκδοθέν τοΰ Μιχαήλ πρωτοσπαθαρίου καί κριτοΰ έπί τοΰ»ίππο- 
δρόμου Θράκης καί Μακεδονίας τοΰ Μονοχαρίτου. ’Ανήκει τό μνημεΐον τοΰτο είς τό 
δεύτερον ήμισυ τοΰ ΙΑ' αίώνος : V. Laurent, Documents de Sigillographie. 
La Collection C. Orghidan (Παρίσιοι, 1952), σελ. 130-131, άριθ. 241.

2 Σπουδαιότατα σφραγιστικά μνημεία έκ τής αυτής συλλογής Orghidan έκδο- 
θέντα αυτόθι, σελ. 129 - 130, άριθ. 239-240, παρέχουν νέον υλικόν διά τήν ιστο
ρίαν τοΰ θέματος Φιλιππουπόλεως. Είναι άμφότερα τοΰ ΙΑ' αίώνος καί άνήκον τό 
μέν είς κριτήν τής Φιλιππουπόλεως, τό δέ είς εκ προσώπου Μώρας καί Φιλιππουπό- 
λεως. Τοΰ τελευταίου ιδιαιτέρως ή σημασία είναι μεγάλη, διότι διά πρώτην φοράν 
τά ονόματα τών δύο πόλεων εΰρηνται παρεζευγμένα έπί μολυβδίνης σφραγΐδος. Είναι 
δέ καί κατά τοΰτο σημαντικόν τό νεωστί έκδοθέν μνημεΐον, καθ’ οτι δεικνύει δτι 
ήδη άπό τοΰ ΙΑ' αίώνος τό θέμα Φιλιππουπόλεως έτεινε νά έπεκταθή, διά νά κατά
ληξη τελικώς είς τό θέμα Φιλιππουπόλεως, Βερόης, Μόρας καί Άχριδοΰ. Κατά τόν 
πατέρα V. Laurent, τό αρχικόν θέμα ίδρύθη, τό ένωρίτερον, μετά τήν οριστικήν 
κατάλυσιν τοΰ Βουλγαρικού Κράτους υπό τοΰ Βασιλείου τοΰ Β'. Δέν ήδυνήθημεν 
δυστυχώς νά ίδωμεν μελέτην τοΰ πατρός Laurent, άναφερομένην είς μολυβδόβουλ- 
λον τοΰ ’Αργυρού Καρατζα, πρωτοκουροπαλάτου καί δουκός Φιλιππουπόλεως, καί 
δημοσιευθεΐσαν έν τή ρουμανική Revista Istorica, τόμ. 29 (1943), σελ. 203 - 210.
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160 Διον. Ά. Ζακυθηνοΰ

χων, Σηλυβρίας, Τζουρουλοϋ καί Θεοδωρουπόλεως, Μεσσήνης, Άρκαδιουπό- 
λεως και Βουλγαροφύγου Ό συντάκτης τής Partitio Romanise, παραλεί- 
πων την μεταξύ Άξιου και 'Έβρου περιοχήν δι= ούς ανωτέρω άνεπτύξαμεν 
λόγους 1 2 *, παρέχει αναγραφήν των περιφερειών και των πολισμάτων, άτινα 
άνήκον εις τήν Θράκην. Τά εδάφη ταΰτα εμελλον να άποτελέσουν τήν πρώτην 
μερίδα τοϋ Δουκός και τής Κοινότητος Βενετίας (Pars prima domini Ducis 
et Communis Venetise), τήν πρώτην μερίδα τοϋ Αύτοκράτορος (Pars prima 
domini Imperatoris) και τήν πρώτην ωσαύτως μερίδα των Σταυροφόρων 
(Pars prima Peregrinorum). Ήσαν δέ αί περιφέρειαι αΰται αί εξής : Civi- 
tas Arehadiopoli. Messini. Bulgarofigo. Pertinentia Putis et Nicodemi. 
Civitas Heraclee. Pertinentia Chalkidos, cum civitate Rodosto et Pa- 
nido, cum omnibus, que sub ipsis. Civitas Adrianopoli cum omnibus, 
que, sub ipsa. Pertinentia Gani. Casale Chortocopli. Casalia Chotriki, 
Kerasea, Miriofitum. Pertinentia Peristasi. Pertinentia Brachioli. Casa
lia de Raulatis et Examili. Emporium Sagudai. Pertinentia Gallipoli. 
Eazu et Eactu. Pertinentia de Muntimanis et Sigopotamo, cum omni
bus, que sub istis. A Porta Aurea et Blachernali et occidentali Steno 
usque ad Midiam et Agathopoli. Similiter et ab ipsa civitate Vizoi usque 
ad Zurlo et Theodoropoli. Pertinentia 8 micra et megali Brissi. Perti- 
nentia Gehenna. Civitas Panfili cum omnibus, que sub ipsa. Pertinen
tia Culi. Civitas Apri cum omnibus, que sub ipsa. Didimochium cum 
omnibus, que sub ipsa. Pertinentia de Kipsali. Pertinentia de Garelli. 
Pertinentia de Rebuecho. Pertinentia de Bira. Pertinentia Macri et 
Traianopoli, cum casali de Brachon. Pertinentia Scifis et Pagadi, cum 
omnibus, que sub ipsa. Pertinentia Maditi, cum omnibus, que sub ipsa. 
Icalotichas, cum omnibus, que sub ipsa, i. e. Anafarsus, Tinsaccos· 
Iplagia, Potamia et Aacros, cum omnibus, que sub ipsa. Pertinentia 
de Phitoto. Pertinentia de Galanatom. Molinoto. Pertinentia de Jalo- 
castelli. Pertinentia Sirolefki. Catepanikium de Eno cum apothikis. 
Catepanikium de Russa, cum omnibus, que sub ipsa, et pertinentia de 
Agiovivario 4.

1 Βλ. ανωτέρω, ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 58-55 [89-91], Τής παρούσης μελέτης 
τά προηγούμενα μέρη εδημοσιεύθ-ησαν έν Έπετηρίδος τόμ. 17 (1941), σελ. 208-274, 
τόμ. 18 (1948), σελ. 42 - 62, τόμ. 19 (1949), σελ. 3-25 καί τόμ. 21 (1951), σελ. 
179 -209.

* Βλ. ανωτέρω, ΕΕΒΣ, τόμ. 21, σελ. 180 κέ. [122 κέ[.
9 ’Εν τή έκδόσει φέρεται ή γραφή provintia micra et megali Brissi. Άντ’ 

αυτής προτιμώμεν τήν γραφήν pertinentia, τήν οποίαν παρέχει ό κώδιξ τοϋ ‘Αγίου 
Μάρκου και ή οποία αρμόζει περισσότερον πρός τήν άσήμαντον τούτην περιφέρειαν.

4 Τ a f e 1 καί Thomas, Urkunden, τόμ. A', σελ. 464-468, 473- 474, 480-484.
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Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινή) κράτει 161

Καθ’ όλου είπεΐν, ή θρρκική περιοχή εμφανίζεται εν τίμ έγγράφιρ τής 
διανομής εις άκρον κατατετμημένη. Ούδαμού τοΰ τμήματος τούτου τοΰ κει. 
μενού γίνεται χρήσις τής λέξεως provincia, την οποίαν εΐδομεν ευρέως χρη- 
σιμοποιουμένην ανωτέρω. 'Ο συντάκτης, κατά προτίμησιν, δηλοΐ τάς διοικη
τικός περιφερείας διά των δρων civitas (πόλις, κάστρον), pertinentia (έπίσκε- 
ψις), katepanikium (κατεπανίκιον) κα'ι casale, δρον, τον όποιον άποδίόομεν 
διά τοΰ βυζαντινού προάατιον *. Έξέχουσαν πάντως θέσιν κατέχει ή διά τοΰ 
δρου pertinentia, ήτοι επίσκεψις, δηλουμένη περιφέρεια, ή οποία, ως γνω
στόν, ανάγει την προέλευσιν εις τα πλαίσια τής φορολογικής διοικήσεως. 
Τούτο ενισχύει την ανωτέρω διατυπωθεΐσαν γνώμην, ότι ό συντάκτης τοΰ 
εγγράφου εχρησιμοποίησε πρωτίστως πηγάς εκ των αρχείων των δημοσιονο
μικών τοΰ Κράτους υπηρεσιών 1 2.

2. Πρός δυσμάς τον "Εβρου. ’Ερχόμενοι εις τά καθ’ εκαστα, παρα- 
τηρούμεν δτι ό πρώτος κλήρος τών Σταυροφόρων, ως ορίζεται έν τή Parti- 
tio Romanise, περιελάμβανε πόλεις τινάς και περιφερείας, κειμένας δυιικώς 
τού "Εβρου. Το φυσικόν σύνορον τού ποταμού δεν έλήφθη και έν τή περι- 
πτουσει ταύτη ώς όροθετική γραμμή, είναι δέ γνωστόν δτι και παλαιότερον 
τά δρια τών δύο θεμάτων, Βολεροΰ καί Μακεδονίας, ευρίσκοντο πρός δυσμάς 
τού "Εβρου, μεταξύ Μαρωνείας καί Μάκρης 3 4 5.

Πρώτη ήρχετο ή επίσκεψις Μάκρης καί Τραϊανουπόλεως \ ’Επανειλημ
μένους οι Βυζαντινοί συγγραφείς μνημονεύουν τά δύο ταΰτα πολίσματα \ Καί 
ή μέν Μάκρη έκειτο, δπου καί ή σημερινή ομώνυμος πολίχνη, ή δέ Τραϊα- 
νούπολις επί τής θέσεως τής αρχαίας Δορίσκου, ούχί μακράν τής παραλίας 
τής Άλεξανδρουπόλεως Ενωρίς ή Τραϊανούπολις προήχθη έν τή εκκλησια
στική ίεραρχίςι. ’Από τού Θ' αιώνος άναφέρεται ως μητρόπολις, έχουσα υπό 
τήν δικαιοδοσίαν της άρχικώς μέν τάς επισκοπάς Πήρου ή Πόρων καί Άνα- 
στασιουπόλεως, ακολούθως δέ τάς τού Διδυμοτείχου, Μάκρης, Μοσυνοπό- 
λεως, Άναστασιουπόλεως, Πόρων καί Ξανθείας 1. Μεταξύ άλλων, μνημονεύο- 
μεν ενταύθα μολυβδόβουλλον τού ΙΑ' ή ΙΒ' αιώνος, άνήκον ε’ις τον μητρο

1 ’Ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 21, σελ. 199, σημ. 2 [141, σημ. 2],
3 Αυτόθι, σελ. 182 [121].
3 Στ. Κυριακίδου, Βυζαντινοί Μελέται, III, σελ. 293 κέ., 402.
4 Tafel καί Thomas, ”Ev&’ άνωτ., τόμ. Α', σελ. 482.
5 Tafel, Via Egnatia, Β', σελ. 34 κέ., 50 κέ.
8 A. Dumont, Inscriptions et monuments figures de la Thrace (Παρί- 

σιοι, 1876), σελ. 62 κέ. Άχ. Σαμοθράκη, ’Ολίγα τινά περί Τραϊανουπόλεως, 
Θρρικικά, τόμ. 18 (1943), σελ. 177 κέ.

1 Georgii Cyprii Descriptio Orbis Romani, έκδ. H. Gelzer, σελ. 25 καί 
79, άριθ. 500 καί 1680.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Erej ΚΒ' II
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162 Διον. Ά. Ζακυθηνοΰ

πολίτην Τραϊανουπόλεως Μιχαήλ τον Βαρΰν ’Από άπόψεως διοικητικής, 
είναι γνωστόν δτι παλαιότερον ή πόλις περιελαμβάνετο εις τό θέμα Μακεδο
νίας, ώς περιφανώς δεικνύει επιγραφή, εύρεθεϊσα κατά τόπον κα'ι έχουσα 
ούτω" εν Τραϊανονπό[λει] [ΰ]έμα Μακεδωνίας 1 2 * * * 6 7. Κατά τον Bertrandon de 
L,a Broquiere, επισκεφθέντα την περιοχήν τφ 1433, άμφότεραι αΐ πόλεις, 
κα'ι ή Μάκρη και ή Τραϊανούπολις, άλλοτε άνθοΰσαι, εκειντο ήρειπωμέναι 8.

Μετά τής έπισκέτβεως Μάκρης και Τραϊανουπόλεως τό έγγραφον συνά
πτει τό casale de Brachon. Ό Tafel μεταγράφει : «συν τφ χωρίφ τοΰ Βρά
χων», τοιούτο δέ τοπωνύμιον ούδεμίαν θά παρείχε γλωσσικήν δυσχέρειαν*. 
Νομίζομεν δμως δτι τό έγγραφον πρέπει νά διορθωθή εις casale de Bla- 
chon, ήτοι προάστιον των Βλάχων, διότι έν τφ Τυπικφ τής Κοσμοσωτείρας, 
περ'ι ου ευθύς κατωτέρω, μνημονεύεται τόπος υπό τό όνομα ό Σωτήρ των 
Βλάχων \

Παρά τον ροΰν τοΰ ποταμού έκειτο ή επίσκεψις Βήρας Έν τή τοπο- 
θεσίςι ταύτη ό σεβαστοκράτωρ Ίσαάκιος ό Κομνηνός, υιός τού ’Αλεξίου 
τοΰ Α' και πατήρ τού ’Ανδρονίκου Α', άνεκαίνισε τφ 1151/1152 τήν 
μονήν τής Κοσμοσωτείρας. Έν τφ περισωθέντι Τυπικφ 6 ιδρυτής περι
γράφει τήν Βήραν ως τόπον «έρημον ανθρώπων και οικημάτων», ως ενδιαί
τημα «δφεων μόνον κα'ι σκορπιών», «κλάδοις άμφιλαφέσι περιστρεφόμε- 
νον» Τήν μονήν τής Βήρας ή τοΰ Βηρός έπεσκέφθη ό ’Ανδρόνικος ό Α' 
κατά τάς άρχάς τής βασιλείας του : «και τοΐς εκεΐσε κυνηγεσίοις ένευφρανθείς, 
κατά τήν πατρφαν άφικνεΐται μονήν, τήν εν τή Βήρςι διακειμένην, και τφ

1 G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 118.
K. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 5, άρ. 12.

8 A. Dumont, Ένθ’.άνΜτ., σελ. 54 - 5δ.
* C h. Scheie r, he Voyage d’Outremer de Bertrandon de la Bro

quiere (Παρίσιοι, 1892), σελ. 174 καί 179.
* Tafel καί Thomas, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 492.
6 h. Petit, Typikon du monastere de la Kosmosotira pres d’AJnos 

(1152), Izvestija τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Ρωσικού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, 
τόμ. 13 (1908), σελ. 52.

6 Tafel καί Thomas, ’'Evil’ άνωτ., σελ. 481. Άχ. ©.Σαμοθράκη, 
Λεξικόν Γεωγραφικόν καί ‘Ιστορικόν τής Θράκης, Άρχεΐον τοΰ Θρακικοϋ Λαογρα- 
φικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τόμ. 7 (1940 - 1941), σελ. 311 κέ.

7 L. Petit, "Ενθ’ άνωτ,, σελ. 19 κέ. Περί τής μονής βλ. Ά. Όρλάν- 
δου, Τά βυζαντινά μνημεία τής Βήρας, Θρακικά, τόμ. 4 (1933), σελ. 3-34.’Αξιό
λογος είναι ή αυτόθι, σελ. 27, δημοσιευόμενη έμμετρος επιτύμβιος έπιγραφή μέλους 
τίνος τής αΰτοκρατορικής ο’ικογενείας, φέροντος τόν τίτλον τοΰ δεοπότου. ’Επειδή δ 
τίτλος ούτος είσήχθη εις τήν βυζαντινήν αυλήν καί διοίκησιν τό πρώτον τφ 1163
(h. Brehier, Ees institutions de l’Empire byzantin, σελ. 140), έπεται δτι ή 
ήμετέρα έπιγραφή είναι μεταγενέστερα τοΰ έτους τούτου.
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τοΰ φυσαντος έφίσταται μνήματι μετά δορυφορίας και δόξης βασιλικής»
Ό Βιλλεαρδουΐνος αναφέρει τό μοναστήριον τοΰτο ως Abbeie de Vera ή, 
κατ’ άλλην γραφήν, Abbeie de Veroisne * 2. Κατά τον ΙΔ' μεσοΰντα αιώνα 6 
τόπος είχε μεταβληθή εις φροΰριον και πόλισμα, ως διδάσκει ό Καντα- 
κουζηνός : «φροόριόν τι καρτερικώτατον παρά τον "Εβρον κατφκισμένον, δ 
πρότερον μέν φροντιστήριον άνδρών μοναζόντων ήν, τότε δέ υπό των συνε
χών πολέμων καί τών εφόδων τών βαρβαρικών αγροτών τινων κατφκισμένων 
πόλισμα ήδη ήν» 3 *. Τφ 1433 ό Bertrandon de La Broquiere έγραφε σχε- 
τικώς : «Item, de la, je vins a une ville que Ton nomme Vira : en ceste 
ville souloit avoir ung beau chastel lequel est abbatu en aucun lieu, et 
m’a dit ung grec qu’il y souloit avoir III' (300) chanoines et y est en- 
coires le cuer de Peglise, de quoy les Turcz ont faict leur musquee et 
ont edifie autour de ce chastel une grande ville qui est peuplee de 
Grecz et de Turcz»

Κατά την αυτήν περιοχήν, και δη έν τή άμεσωτέρα περιφερείς τής Αίνου, 
πρέπει νά άναζητήσωμεν την Pertinentia Scifis et Pagadi cum omnibus, 
quae sub ipsa 5 * 7. Περί τοϋ πρώτου τοπωνυμίου ό Tafel παρατηρεί δτι υπό 
τον τόπον Scifis λανθάνει πιθανώς τό κατά την Θρςκην φροΰριον Τζόμπη, 
προσθέτων εις ταΰτα δτι αγνοεί τά κατά τό δεύτερον τοπωνυμιον Pagadi 
Τοΰτο, άγνωστον εις ημάς εξ άλλων πηγών, έχει προφανώς σχέσιν προς τό 
νεοελληνικόν πηγάδι. "Οσον αφορά εις τό δνομα Scifis, ή εικασία τοϋ Tafel 
φαίνεται ελάχιστα πιθανή. Καθ’ ημάς, υπό τό δνομα τοΰτο και δη υπό τον 
τόπον sifis, τον μαρτυρουμενον υπό τοΰ κώδικος τοϋ 'Αγίου Μάρκου, λαν
θάνει τό «χωρίον ή Σόφους», τό όποιον μνημονεύεται έν τφ Τυπικφ τοϋ 
Ίσαακίου τοΰ Κομνηνοΰ υπέρ τής μονής τής Κοσμοσωτείρας

Παρά τάς έκβολάς τοϋ ποταμοϋ καί παρά την Αίνον έκειτο πιθανώτατα 
to emporium Sagudse, τό εμπόριον Σαγουδάους 8. Ή λέξις εμπόριον ή 
εμπορειον χρησιμοποιείται προς δήλωσιν τοΰ κάτω μέρους πόλεώς τίνος, έν 
αντιδιαστολή προς τό φροΰριον9. Οϋτω ό Νικήτας ό Χωνιάτης, όμιλών περί

Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινοί κράτει 163

'Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 363.
3Villehardouin, § 382, έκδ. Faral, τόμ. Β', σελ. 190. Πρβλ. σελ. 

191, σημ. 6.
3 Καντακουζηνός, τόμ. Γ', σελ. 310.
‘ C h. Scheie r, ’Ένθ' άνωτ., σελ. 179 - 180.
4 Tafel καί Thomas, "EvO’ άνωτ., σελ. 482.
3 Αυτόθι, σημ. 4 καί 5.
7 I/. Petit, *EviP άνωτ., σελ. 52.
8 Tafel καί Thomas, Ένθ’ άνωτ., σελ. 467.
* Δ. *Α. Ζακυθηνοϋ, Le Despotat grec de Moree, τόμ. Β' (Άθήναι 

1953), σελ. 168, σημ. 2.
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τής άλώσεως τής Κορίνθου υπό των Νορμανδών (1147), μνημονεύει το εμπό- 
ριον, «δπερ ή κάτω πόλις επονομάζεται» Είναι ωσαύτως γνωστά τό εμπο- 
ρεΐον Στρουμμίτζης, άναφερόμενον έν έγγράφφ τοϋ 1286 1 2, καί τό εμπόρων 
τής Βελιγοστής τού Χρονικού τού Μορέως 3. Έκ τού δρου τούτου προήλθε 
καί τό τοπωνύμιον Νίμπουργειό 4. Τό τοπωνύμιον Σαγουδάους μαρτυρεΐται 
εν Μικρμ ’Ασίρ;5 6 7, άλλα τό Τυπικόν τής Κοσμοσωτείρας γνωρίζει ομώνυμον 
συνοικισμόν έν Θράκη : «έμπόριον ή Σαγουδάους μετά των έν αύτώ προσκα- 
θημένων παροίκων καί ενοίκων, τού τε δικαίου τού βασιλικάτου καί τού 
φοΰνδακος» β. Διευκρινειται δτι τό έμπόριον Σαγουδάους περιελαμβάνετο 
μεταξύ των εντός τής Αίνου καί έκτος δεσποτικώς διαφερόντων ' τφ Ίσαα- 
κίφ τφ Κομνηνφ ακινήτων, ών την άνακαίνισιν, έκ μακρού χρόνου σχεδόν 
άμαυρωθέντων, γενέσθαι έβούλετο 8.

Δεν θά έπανέλθωμεν εις την περιφέρειαν Διδυμοτείχου καί εις την 
Άδριανούπολιν. Αί δύο αΰται πόλεις, αί κείμεναι εκατέρωθεν τού “Εβρου 
καί έμφανιζόμεναι έν τφ έγγράφφ ως άπαρτίζουσαι διακεκριμένος περιφέ
ρειας, άπετέλουν κατά τό χρυσόβουλλον τού 1198 τό ήνωμένον θέμα Άδρια- 
νουπόλεως καί Διδυμοτείχου 9 10.

3. Πρός άνατολάς τοϋ "Εβρου. Άνατολικώς τοΰ Έβρου, χωρούντες 
από τής παραλίου προς την μεσόγαιον, θά μνημονεύσωμεν πρώτον τό κατε- 
πανίκιον Αίνου μετά των Αποθηκών '°. Την ιδιαιτέραν ακμήν της οφείλει 
ή πόλις αύτη εις την έπίκαιρον διά τάς οίκονομικάς άνταλλαγάς θέσιν της. 
Προσφυέστατα ό ιστορικός Κριτόβουλος έξαίρει τάς φυσικάς συνθήκας, αΐτι- 
νες έπέτρεψαν είς αυτήν νά άναπτυχθή. «Αίνος γάρ, λέγει, ήν μεν τό παλαιόν 
πόλις μεγίστη τών Αίολίδων, έπί τε δόξη καί πλούτφ καί δυναστεία μέγα 
φρονούσα, ξυμπάσης τε τής καθ’ αυτήν παραλίας κρατούσα, αλλά δή καί

1 ΝικήταςΧωνιάτης, σελ. 99.
2 F r. Dolger, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, σελ. 300.
8 Χρονικόν τοΰ Μορέως, στ. 4666.
4 Ί. Β ο γ ι α τ ζ ί δ ο υ, Περί τοΰ νεοελληνικού γεωγραφικού ονόματος Νιμπουρ-

γειού, Άθηνά, τόμ. 20 (1908), σελ. 15-32.
6 “Αννα ή Κομνηνή, ΙΕ', 2, τόμ. Β', σελ. 269 (Reif.). ΓΙρβλ, Ρ. L ε

πί erle, Philippes et la Macedoine Orientale, σελ. 179, σημ. 3.
e L. Petit, “Ενθ’ άνωτ., σελ. 52. Περί τής λέξεως φούνδαξ βλ. κατωτέρω 

έν τοϊς περί Αίνου γραφομένοις.
7 Περί τής χρήσεως τοΰ ρήματος: Ν. Ά. Βέη, Ubei· die Konstruktion von 

διαφέρειν ("gehoren’) mit dem Genitiv, Glotta, τόμ. 2, σελ. 118 κέ.
8 ί,. Petit, Ένθ’ άνωτ., σελ. 52.
8 Βλ. ανωτέρω, ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 57 - 58 [86-87],
10 Tafel καί Thomas, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 484. Τά κατά τον θεσμόν τοΰ 

χατεπαηκίον άπό τοΰ ΙΒ' λήγοντος αίώνος θά διευκρινηθοΰν έν τφ τρίτω κεφαλαιφ.
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των νήσων ένίων. ΚεΧται γάρ εν καλλίστω τής παραλίας Θράκης τε και Μακε
δονίας μέρει. Έκ μεσημβρίας μέν έχουσα τό τε Αίγαΐον καί τάς νήσους 
παρακείμενος ’Ίμβρον καί Λήμνον καί τάς λοιπάς καί την άπδ τούτων εμπο
ρίαν δαψιλώς καρπουμένη' από δέ άρκτου 'Έβρον ποταμόν, δς εκ τε τής 
άνω Μυσίας καί τοΰ Αϊμονος όρους τάς πηγάς έχων ρεΧ δια τής μεσόγειας 
Θράκης τε καί Μακεδονίας, κατά μεσημβρίαν αεί πορευόμενος, προϊών δέ 
κατά μικρόν καί την Άδριανοϋ παραρρέων μέγας τε γίνεται καί ναυσί 
περατός.Καί κατωτέρω : «Ό δ’ οΰν 'Έβρος κατιοίν τε καί προς τφ 
Δορίσκφ γινόμενος καί παραρρέων αυτόν, έξεισι προ τοΰ λιμένος Αίνου ές 
την τούτη θάλασσαν τοΰ Αιγαίου. Τρέφει δέ γένη τε παντοδαπών ιχθύων 
πολλά, μειζόνων τε καί μειόνων, άλλα δή καί πιόνων' παρέχει δέ καί τοΧς 
έν τή πόλει δι’ αΰτοϋ πλοίοις φορτηγοΧς τάς εμπορίας ποιεΧσθαι ές τε την 
μεσόγειον καί τινας των έν αυτή πόλεων πλησιόχωρους αΰτφ. Εϊσί δέ καί 
προ τής πόλεως λίμναι καί ετεραι πέριξ αυτής, αϊ δή καί χερρόνησον ταΰτην 
ποιοΰσιν, αλλά δή καί έτέρα τις λίμνη μεγάλη έμβάλλουσα ές αυτάς όπισθεν 
τοΰ προ τής πόλεως όρους, κείμενη προς βορράν άνεμον, Στεντορίς καλου- 
μένη τό παλαιόν, τρέφουσαι καί αΰται ιχθύων τε γένη πολλά καί κύκνων 
άγέλας καί πτηνών άλλων εδωδίμων, λίμναις ένδιαιτωμένων καί ποταμοΧς... Τό 
δέ δή μεΧζον καί φ πάσας σχεδόν τάς γειτονούσας νικά μεθ’ υπερβολής τή τε 
τών χρημάτων καί προσόδων φορά, οί έν αυτή γινόμενοι άλες πλεΧστοι καί 
κάλλιστοι τών απανταχού, ους άνά πάσαν Θράκην τε καί Μακεδονίαν διαδι- 
δοΰσά τε καί διατι&εμένη ότι πλεΧστον ξυλλέγει χρυσόν καί άργυρον' καί 
ώς από πηγών ούτως ή πόλις αύτη τό έξ αρχής ευδαίμων τε ήν καί πλούτον 
άφ&ονον είχε καί δύναμιν πλείστην και δόξαν περιεβέβλητο, καί πολλοΧς 
άλλοις έκόμα καλοΧς» *.

Τήν οικονομικήν σημασίαν τής πόλεως δεικνύουν καί αί ενταύθα μνη- 
μονευόμεναι άποθήκαι. Αύται, ως παλαιότερον τά ρωμαϊκά horrea καί τά 
βυζαντινά ώρρεΐα ή όρρια, ήσαν κρατικά καταστήματα σχέσιν έχοντα προς 
τήν πολιτικήν τού ανεφοδιασμού καί τάς άνάγκας τής φορολογίας 1 2 3 *. Επι
γραφικά καί σφραγιστικά μνημεΧα, ως καί άλλα κείμενα, άναφέρονται εις 
τούς θεσμούς τών όριαρίων καί τών άποϋηκαρίων8. Προς δήλωσιν τών

1 Κριτόβουλος, Β', 12: Fragmenta Historicorum Gnecorum, τόμ. Ε', 
σελ. 112-113. Πρβλ. Β. Ά. Μυστακίδου, Αίνος, "Εβρος, Άλικαί -’Ιχθυοτρο
φεία, Θρακικά, τόμ. 3 (1932), σελ. 66 - 67. Περί Αίνου βλ. καί *Α. Θ. Σαμοθράκη, 
Λεξικόν Γεωγραφικόν καί 'Ιστορικόν τής Θράκης, Άρχρΐον τοΰ Θρακικοϋ Λαογρα- 
φικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυροί, τόμ. 7 (1910-1941), σελ. 260 κέ.

2 G. Millet, Apothecarios, Byz. Zeitschrift, τόμ. 30 (1929- 1930), σελ. 
430 κέ. Περί τής διαφοράς μεταξύ αποθήκης καί horreum βλ. αυτόθι, σελ. 433 κέ.

3 Αυτόθι, σελ. 430 κε. Δέν εϊδομεν τήν νεωτάτην μελέτην τοΰ S. G. Μ e r-
cati, Όριάριος : Horrearius, iEgyptus, τόμ. 30 (1950), σελ. 8-13,
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166 Λιον. Ά. Ζακυθηνοΰ

αποθηκών έχρησιμοποιήθη βραδύτερον και ή λέξις φούνδαξ, την οποίαν έν 
παρόδφ έμνημονεύσαμεν ανωτέρω επ’ εύκαιρίςι τής παραθέσεως χωρίου τοΰ 
Τυπικού τής Κοσμοσωτείρας κα'ι την οποίαν θά συναντήσωμεν καί έν τοΐς 
εξής. Ή λέξις αύτη διετηρήθη εις τά μεσαιωνικά fundicus και fondaco, 
προέρχεται δέ έκ τού αραβικού funduq και τούτο έκ τού ελληνικού ηαν- 
δοχεΐον

’Ήρχετο ακολούθως ή έπίσκεψις Κυψέλων Τά Κύψελα, Κύψαλα ή 
"Υψαλα, έκειντο παρά την συμβολήν των ποταμών "Εβρου κα'ι Έργινίου, 
δπου, κατά τον Στράβωνα, έτερματίζετο ή Έγνατία 'Οδός Β. Ή αρχαία αύτη 
πόλις επανειλημμένους μνημονεύεται ύπο των Βυζαντινών. Και ούτοι και οί 
παλαιότεροι ομιλούν περί τής δασώδους περιοχής, ή οποία περιέβαλλε τά 
Κύψελα 1 2 * 4 5 * 7. 'Ο Βιλλεαρδουΐνος αναφέρει την mult bele praerie, pres de la 
Capesale 8, ό δέ Edrisi την πόλιν «κειμένην ούχί μακράν τού ποταμού, τού 
έπονομαζομένου Μαρίτσα, ποταμού σημαντικού, τον όποιον διέρχεται τις 
διά πλοίων» \ Τά Κύψελα άπετέλεσαν επισκοπήν καί ακολούθως αρχιεπι
σκοπήν \ Μολυβδόβουλλον τού Γ αιώνος άνήκεν είς τον αρχιεπίσκοπον 
Κυψέλλου Λέοντα 8 10 11. Κατά τό έτος 1433, ό Bertrandon de La Broquiere 
εΰρε τήν πόλιν ήρειπωμένην έκ τών πολέμων °.

Άνατολικώτερον έκειτο τό κατεπανίκιον Ρουσίου μετά τής έπισκέψεως 
τού Άγριοβιβαρίου ‘°· Τό μεσαιωνικόν τούτο πόλισμα ταυτίζεται προς τήν 
άρχαίαν Τόπειρον καί τό νεώτερον Ρούσκιοϊ, παρά τήν Κέσσανην Κατά τον 
Edrisi, τό Ρούσιον ήτο έκτισμένον έπί τής κλιτύος υψηλού όρους 12. Οί δυτι
κοί ιστορικοί τών Σταυροφοριών αναφέρουν τούτο ως Rusa civitas καί ως

1 G. Bratianu, Etudes Byzantines d’histoire economique et sociale, 
σελ. 145.

2 Tafel καί Thomas, ”Ev6·’ άνωτ., σελ. 481.
8 Tafel, Via Egnatia, Β', σελ. 57 - 58.
4 Αΰτόάι, σελ. 57.
5 Villehardouin, § 496, τόμ. Β', σελ. 310.
8 Παρά Tafel, Constantinus Porphyrogenitus De Provinciis Regni By- 

zantini (Tubingen, 1846), σελ. 33.
7 Georgius Cyprius, έκδ. H. Gelzer, σελ. 4 καί 59, άρ. 64 καί 1182. 

Πρβλ. Ά. Σταμούλη, Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τών ’Εκκλησιών τής Θρμκης, 
Θρακικά, τόμ. 14 (1940), σελ. 126 - 127.

8 G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 119.
9 Ch. Schefer, ’Ένθ·’ άνωτ., σελ. 173.
10 Tafel καί Thomas, Ένθ’ άνωτ., σελ. 484.
11 Tafel, Via Egnatia, Β', σελ. 19 κέ. Πρβλ. Ν. Ά. Βέη, Αί έπιδρομα1 

τών Βουλγάρων ή,τδ τόν τζάρον Συμεών, 'Ελληνικά, τόμ. 1 (1928), σελ. 369, σημ. 5.
18 Παρά Tafel, Constantinus Porphyrogenitus, vEvO·’ άνωτ., σελ. 33.
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La Rousse'. 'Ο επίσκοπος Ρουσίου Τρύφων υπέγραψε τά πρακτικά τής συνό
δου τοΰ 879, ό δέ Άρέθας, εν επιστολή γραφείου! μεταξύ των ετών 914 κα'ι 
924, εξαιρεί τό εθνικόν φρόνημα άλλου επισκόπου, τοΰ Ευθυμίου, «εις 
μηδέν των προταθέντων υπό Βουλγάρων ύπείξαντος, άλλ’ εύσταθώς άγαν 
τάς άπειλάς ύπενεγκόντος» 3. Τό ’Αγριοβίβαρον, τό όποιον συνάπτεται προς 
τό κατεπανίκιον Ρουσίου, έκειτο ’ίσως έν τή ιχθυοτρόφιρ περιοχή τής Στεν- 
τορίδος λίμνης 8.

Θά μνημονευσωμεν ακολούθως δυο άλλας περιφερείας : την έπίσκεψιν 
Γαρέλλης καί την πόλιν (civitas) ’Άπρων μετά πάντων των ύπ’ αυτήν υπα
γόμενων 4. Τά δυο ταΰτα «πολίχνια», ως άποκαλεΐ ό Νικηφόρος Γρηγοράς 
την Γάρελλαν καί τον ’Άπρων 5, άναφέρονται συνήθως παρεζευγμέναι έν τή 
άφηγήσει τών Βυζαντινών ιστορικών. Επανειλημμένους τούτο συμβαίνει 
παρά τφ ’Ιωάννη τφ Καντακουζηνφ. Άναφερόμενος εις τον κατά τούς εμφυ
λίους πολέμους διακριθέντα Συργιάννην, ό αύτοκράτωρ ιστορικός γράφει : 
«δύο έξ αυτών [τών πόλεων τής Θράκης, ων έπετρόπευεν ό Συργιάννης), τον 
’Άπρων καί την Γάρελλαν, φρουραΐς κατασχών καί τάλλα άσφαλισάμενος, 
ωστ’ έχειν προς πολιορκίαν άντέχειν, άπέστη προς τον πρεσβύτερον βασιλέα 
Νοεμβρίου μηνάς» β. Ή Γάρελλα ύπήρξεν έδρα επισκόπου καί ακολούθως 
αρχιεπισκόπου 7.

Ό ’Άπρως ύπήρξεν έκ τών έπισημοτάτων πόλεων τής Θράκης. ’Έκειτο 
επί τής διασταυρώσεως τών οδών τών άγουσών προς Αίνον καί προς την 
θρρκικήν χερσόνησον. Κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους μνημονεύεται ως 
Colonia Claudia Aprensis, επί δέ Θεοδοσίου τοΰ Α', άνακτισθεΐσα, μετω- 
νομάσθη εις Θεοδοσιούπολιν, τό όνομα όμως τούτο δέν κατίσχυσε τελικώς 8.

1 Histoire Anonyme de la Premiere Croisade, έκδ. L· Brehier, § 5, σελ. 
26. V il 1 e li a r d o u i n, § 402, τόμ. Β', σελ. 214 κ.ά. Πρβλ. P. Lemerle, 
Philippes et la Macedoine Orientale, σελ. 170 καί σημ. 5.

’ Σ. Κουγέα, 'Ο Καισαρείας Άρέθας καί τό έργον αύτοΰ (Άθήναι, 1913), 
σελ. 18. Πρβλ. Ν. Ά. Β έη, “Ενθ’ άνωτ., Ελληνικά, τόμ. 1 (1928), σελ. 368, S. 
Ρ. Sestakov, Zur Geschichte der griechisch - bulgarischen Beziehungen, 
Byzantinoslavica, τόμ. 1 (1929), σελ. 162 (γερμ. περίληψις).

* Τά χειρόγραφα, πλήν τοΰ κωδικός τοΰ Άγιου Μάρκου, παρέχουν τήν γραφήν 
Agriovivario. Ό Tafel προετίμησε τήν γραφήν Agiovivario, τήν παρεχομένην ύπό 
τοΰ κώδικος τούτου: Tafel καί Thomas, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 485, σημ. 9.

* Αυτόθι, σελ. 481.
5 Νικηφόρος Γρηγοράς, τόμ. Β', σελ. 229.
8 ’Ιωάννης Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 123. Πρβλ. σελ. 138 καί 

143. Tafel καί Thomas, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 481, σημ. 4.
7 Ά. Σταμούλη, "Ενθ’ άνωτ., Θρακικά, τόμ. 14 (1940), σελ. 101-102.
8 Hirschfeld, Aproi, έν Pauly - Wissowa, Real- Encyclopadie, τόμ. Β', 1, 

στ. 272.
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Κατά τον Edrisi, ό Άπρως ήτο ανθούσα πόλις τοϋ εσωτερικοί’, περιβαλλό
μενη υπό κατοικιών και αμπελώνων Ό ’Άπρως ήτο άρχικώς έδρα επι
σκόπου, τελοΰντος υπό την μητρόπολιν 'Ηράκλειας, ακολούθως προήχθη εις 
αρχιεπισκοπήν και τέλος, προ τοΰ 1171, είς μητρόπολιν 1 2 * 4 5. Έσώθη μολυβδό- 
βουλλον τοΰ ΙΑ' ή ΙΒ' αιώνος, άνήκον εις άδηλον αρχιερέα Άπρων και 
ραίκτορα 8. Ή πόλις ταυτίζεται προς την Neapolis ή la cite de Naples 
των δυτικών ιστορικών τών Σταυροφοριών \ Ούδεμίαν έχει σχέσιν προς τό 
κατεπανίκιον Άκρους ή Άκρου, τοΰ οποίου τό κέντρον εΰρίσκετο εν 
'Ιερισσφ 6 7.

Τρίτον θρακικόν πόλισμα μνημονεύεται όμοΰ μετά τοΰ Άπρω και τής 
Γαρέλλης: τό Πάμφιλον ή Πάμφυλον, τό οποίον χαρακτηρίζεται υπό τής 
Partitio Romanise ως πόλις (civitas) 6. 'Ως συνάγεται εκ τής άφηγήσεως 
τοΰ Καντακουζηνοΰ, τό Πάμφιλον περιελάμβανε την κάτω πάλιν και την 
άκρόπολιν \ από δέ τοΰ Η' αιώνος ήτο έδρα επισκοπής, τεταγμένης υπό την 
μητρόπολιν Ήρακλείας 8. Έκ τών στοιχείων, τά οποία παρέχουν Έλληνεζ 
και δυτικοί ιστορικοί, ιδιαίτατα ό Βιλλεαρδουΐνος, προκύπτει δτι τό θρα
κικόν τοΰτο πόλισμα έκειτο επί τής όδοΰ, τής άγοΰσης από Άδριανουπόλεως 
εις Ραιδεστόν, και δη προ τής Χαριουπόλεως9 10 11. Κατά τούς χρόνους τής 
Άννης τής Κομνηνής, ύπήγετο εις τό θέμα Μακεδονίας *°.

Ούχ! μακράν τοΰ Παμφίλου έκειτο ή έπίσκεψις Κουλή 11. Ή Άννα ή 
Κομνηνή, άναφερομένη εις τάς έπιδρομάς τών Πετσενέγγων, μνημονεύει το 
τοϋ Κουλή πολίχνιον και τον τον Κονλ^η ρνακα: «όρώντες δέ τούς περί τάς 
κωμοπόλεις τών παρακειμένων χωρών προς τάς πόλεις και τά φρούρια συνε- 
λαυνομένους διά πτοίαν πολλήν, άπάραντες τοΰ ούτωσί καλουμένου ΙΙαμ- 
φύλου τόπου, καταλαμβάνουσι τό τοΰ Κούλη πολίχνιον τό άπαν συνεπαγό

1 Παρά Tafel, Constantimis Porphyrogenitus, σελ. 33.
2 Β. Στεφανίδου, *0 μητροπολίτης “Απρος ή ό μητροπολίτης ’'Απρω; 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 4 (1927), σελ. 265-266. Β. Μ υστακ ι
δού, Μητρόπολις “Άπρω καί μητροπολίτης “Άπρω, Θρρκικά, τόμ. 2 (1929), σελ. 
39 κέ. ’Α. Σταμούλη, Ένθ’ άνωτ., σελ. 83 - 85.

8 G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 116.
4 Πρβλ. E. Faral, εν τή έκδόσει τοϋ Βιλλεαρδουίνου, τόμ. Β', σελ. 201, 

σημ. 3.
5 Στ. Κυριακίδου, Βυζαντινοί Μελέται, σελ. 361, σημ. 2.
6 Tafel καί Thomas, Ένθ’ άνωτ., σελ. 480.
7 ’Ιωάννης Καντακουζηνός, τόμ. Β', σελ. 187.
8 ’Α. Σταμούλη, Ένθ’ άνωτ., σελ. 153- 154.
9 Ε. Faral, έν τή έκδόσει τοϋ Βιλλεαρδουίνου, τόμ. Β', σελ. 179, σημ. 2.
10 Στ. Κυριακίδου, Βυζαντινοί Μελέται, σελ. 393 -394.
11 Tafel καί Thomas, Ένθ’ άνωτ., σελ. 480.
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μενοι στράτευμα» V Έκ της δλης έκθέσεως τής Κομνηνής προκύπτει δτι ή 
έπίσκεψις Κουλή εκειτο προς άνατολάς τοΰ Παμφίλου.

Κατά την αυτήν περιοχήν πρέπει νά άναζητηθή τό casale Chortocopli, 
ήτοι τό προάστιον τοΰ Χορτοκοπείου 1 2 3 4. Ό τόπος είναι γνοοστός έκ τής άφη- 
γήσεως τοΰ Βιλλεαρδουίνου. Ό ιστορικός οΰτος δμιλεΐ περί τοΰ casal qui 
Cortacople est appellez, είναι δε χαρακτηριστικόν δτι χρησιμοποιεί τον 
αυτόν δρον casale, τον όποιον εύρίσκομεν έν τφ έγγράφφ τής διανομής 8. 
Τό Χορτοκοπεΐον ή Χορτοκόπιον εκειτο επί τίνος κοινοϋ σημείου των οδών, 
των αγούσων άφ’ ενός έκ Καλλιπόλεως εις ’Αδριανούπολιν καί άφ’ ετέρου 
εκ Κυψέλων εις Ραιδεστόν, πιθανώτατα προς άνατολάς τοΰ ’Άπρω *. Τό 
τοπωνΰμιον Χορτοκοπεΐον ή Χορτοκόπιον εύρίσκομεν μνημονευόμενον έν 
άγιορειτικφ έγγράφφ τοΰ 1044 ή 1059 5.

Άφοΰ μνημονευσωμεν τήν Τζουρουλόν καί τήν Θεοδωρούπολιν, περί 
ών έγένετο ανωτέρω 6 ό προσήκων λόγος, άφοΰ παραδράμωμεν τάς πόλεις 
(civitates) Βουλγαρόφυγον, Μεσσήνην καί Άρκαδιουπολιν, τάς οποίας τό 
ήμέτερον περί διανομής έγγραφον άναγράφει πρώτας μεταξύ των κτήσεων 
τοΰ πρώτου κλήρου τοΰ δουκός καί τής Κοινότητος Βενετίας 7 καί των οποίων 
ήρευνήθη ήδη ή έν τή έπαρχιακή διοικήσει καθ’ δλου θέσις 8, θά προχωρή- 
σωμεν προς τήν Βιζύην. Αΰτη άναφέρεται έν τφ έγγράφιρ ως απλή πόλις 
(civitas) 9. ’Από τής άπασχολούσης ημάς ένταΰθα διοικητικής δργανώσεως 
τοΰ Κράτους, ή Βιζυη, έπισημοτάτη θρακική πόλις και έ'δρα παλαιάς έκκλη- 
σιαστικής περιφερείας 10 11, παρουσιάζει ιδιαίτερον ένδιαφέρον. Πράγματι κατά 
τον Η' καί Θ' αίώνα, αΰτη άπετέλεσεν ιδίαν διοικητικήν καί στρατιωτικήν 
μονάδα υπό τουρμάρχην. Έσώθη μολυβδόβουλλον τών χρόνων τοιιτων, άνή- 
κον εις τινα Σταυράκιον, βασιλικόν σπαθάριον καί τουρμάρχην Βιζΰης “. 
'Αγιολογικόν κείμενον, μεταγενέστερον τοΰ μολυβδοβούλλου, ό Βίος τής

1 Άννα ή Κομνηνή, Ζ', 1, τόμ. Α', σελ. 227 -228.
2 Tafel καί Thomas, ’ΈνΘ·’ άνωτ., σελ. 466.
3 Viljehardouin, 381 - 382, τόμ. Β’, σελ. 189 κέ.
4 Πρβλ. Ε. Faral, Αυτόθι, σελ. 190, σημ. 1.
3 Fr. Dolger, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, σελ. 

178. Τό χωρίον τοΰτο εκειτο κατά τήν χερσόνησον Παλλήνης.
6 ’Ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 54 [83].
7 Tafel καί Thomas, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 464.
8 ’Ανωτέριο ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 54-55 [83 -84],
° Tafel καί Thomas, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 474.
10 ’Α. Σταμούλη, Ένθ’ άνωτ., σελ. 90 κέ. Πρβλ. Μητροπολίτου Σάρδεων 

Γερμανού, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τών έπαρχιών τής ’Ανατολ. καί Δυτ. Θρά
κης, Θρμκικά, τόμ. 6 (1935), σελ. 53 κέ.

11 Κ. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβοιιλλα, σελ. 11, άρ. 31.
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'Αγίας Μαρίας τής νέας, μετάστασης εις Κύριον περί το έτος 902 μνημο
νεύει τον δρουγγάριον Νικηφόρον, προαχθέντα εις τουρμάρχην Βιζύης 
πιθανώς μετά την μάχην τοΰ Βουλγαροφύγου (896) 1 2. Ή παρουσία των 
αρχόντων τούτων έχει προφανώς σχέσιν προς την άμυνάν τής περιοχής, ή 
οποία μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Συμεών (927) εΰρέθη εκτεθειμένη εϊς τάς βουλ
γαρικός επιδρομάς. Τό μνημονευθέν αγιολογικόν κείμενον είναι και από τής 
άπόψεως ταυτης σημαντική πηγή 3 4.

Έρχόμεθα ακολούθως εϊς την έπίσκεψιν Γεένης (pertinentia Gehen
na) V Περί τοΰ ονόματος τούτου ό Tafel γράφει5 * 7: forma mirifica. Ganos 
malimus? sed hoc ipsum supra habuimus. An Daonium ?. Οΰτε περί 
τοΰ Γάνου πρόκειται, άφοΰ οΰτος, ως όράώς παρατηρεί ό συγγραφεύς, άνα- 
φέρεται άλλαχοΰ, οΰτε καϊ περϊ τοΰ Δαονίου. 'Ως ήδη διέγνωσεν ό Θεό
δωρος Menke, ή Γέενα τοΰ εγγράφου πρέπει νά ταυτισθή προς τήν νεωτέ- 
ραν Γένναν “, ή οποία έκειτο εις τόν καζάν Σαράντα Εκκλησιών 1. 'Ομώ
νυμον χωρίον εύρίσκομεν αναγραφόμενου εν εγγράφοις τοΰ 'Αγίου ’Όρους8.

Έτι βορειότερου έκειτο ή έπίσκεψις τής Μικράς και τής Μεγάλης Βρυ- 
σεως9. 'Ως παρετήρησεν ό Tafel, επισκοπή Βρύσεως, άνήκουσα εϊς τήν 
μητρόπολιν Άδριανουπόλεως, άναφέρεται εν τοΤς Νέοις Τακτικοϊς 10 II. ’Ακο
λούθως εϊσάγεται ή έν τφ ήμετέρψ έγγράφφ διάκρισις τής Μικράς καί τής 
Μεγάλης Βρύσεως, εκκλησιαστικά δε έγγραφα όμιλοΰν περί επισκοπής τής 
Μεγάλης Βρύσεως καί αρχιεπισκοπής τής Μικράς Βρύσεως 11. Διένεξις μεταξύ 
αρχιερέων τών δύο τούτων περιφερειών άνήχθη ενώπιον τής ίεράς συνοδου 
επί πατριάρχου Λουκά τοΰ Χρυσοβέργη (1157 — 1170) 12. Βιβλιογραφικόν

1 Cy. Moravcsik, Byzantinoturcica, τόμ. Α', σελ. 359.
2 Fr. Dvornik, Quelques donnees sur les Slaves extraites du tome 

IV Novembris des «Acta Sanctorum», Byzantinoslavica, τόμ. 1 (1929), σελ. 40.
3 Αυτόθι., σελ. 39-43.
4 Tafel καί Thomas, "Ένθ" άνωτ., σελ. 480.
5 Αυτόθι, σημ. 4.
I Th. Menke, Erlauterude Vorbetnerkungen zur Spruner - Menke 

Hand - Atlas zur Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit, σελ. 40. 
Ά. Χρηστίδου, Γέννα, Άρχεϊον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού 
Θησαυρού, τόμ. 2 (1935 - 1936), σελ. 119 κέ.

7 Γ. Λ α μ π ο υ σ ι ά δ ο υ, ‘Οδοιπορικόν, Θρμκικά, τόμ. 10 (1938), σελ. 254.
8 Σωφρονίου Εϋστρατιάδου, "Ιστορικά μνημεία τού Άθω, 'Ελλη

νικά, τόμ. 2 (1929), σελ. 352 καί 377.
3 Tafel καί Thomas, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 480.
10 Georgius Cyprius, έκδ. Η. Gelzer, σελ. 80, άρ. 1718.
II Ά. Σταμούλη, ’Ένθ" άνωτ., σελ. 95 κέ.
13 V. Grnmel, Tes regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, 

τόμ. Α', τεύχος 3 (1947), σελ. 137, άρ. 1098.
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σημείο)μα κώδικος τής Μονής Κουτλουμουσίου τοϋ έτους 1169 μνημονεύει 
τον ταβουλλάριον και κληρικόν τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής πόλεως Μικρός 
Βρύσεως τον Ψελλόν, «άνοικοδομήσαντα» εξ επιταγής Γερασίμου μοναχού, 
καθηγουμένου τής σεβάσμιας μονής τού εν μάρτυσι περιωνύμου Θεοδοόρου 
τοϋ Κλεισουριώτου, τό χειρόγραφον τούτο V

4. Ή Θρφκικτ) Χερσόνησος καϊ αΐ άκζαΐ της Προηοντίδος. Κατά
τούς χρόνους, καθ’ οΰς έγράφετο τό υπέρ των Βενετών χρυσόβουλλον τού 
’Αλεξίου τοϋ Γ\ ή θρρκική Χερσόνησος άπετέλει είσέτι ιδίαν διοικητικήν 
περιφέρειαν * 2 *. Έν τή Partitio Romanise ή περιοχή αυτή, ώς κσί ολόκληροί 
ή Θράκη, παρίσταται διεσπασμένη ε’ς επισκέψεις, πόλεις καί άλλας ελασ
σόνας περιφερείας.

Άπώταται πασών των διοικητικών τούτων περιφερειών ήσαν αί επι
σκέψεις Μαδύτου και Καλλιπόλεως s. Καί ή Μάδυτος καί ή Καλλίπολις 
φέρονται ένωρίτατα ώς έπισκοπαί, τεταγμέναι υπό την μητρόπολιν Ήρα- 
κλείας 4. Έσώθη μολυβδόβουλλον τού ΙΑ' ή ΙΒ' αίώνος, άνήκον εις τον 
μητροπολίτην Μαδύτοιν Νικηφόρου 5. Έν συνεχεία προς την επίσκεψιν 
Καλλιπόλεως τό έγγραφον περιέχει τα τοπωνύμια Lazu et Lactu. Δεν είναι 
σαφές, εάν οί διά τούτων δηλούμενοι τόποι άνήκον εις τήν είρημένην έπί- 
σκεψιν ή εάν άπετέλουν ιδίαν περιφέρειαν. Πάντως τό χωρίον νοσεί προ
φανώς, καθ’ ά δέ σημειοΐ καί ό Tafel, τά ονόματα είναι άγνωστα έν τή 
μεσαιωνική γεωγραφίςι τών ελληνικών χωρών 6. ’Ίσως ύπ’ αυτά λανθάνει ή 
τοπωνυμία Λίζηκος, υπό τήν οποίαν φέρεται επισκοπή, έξαρτωμένη από τής 
μητροπόλεως Ήρακλείας 7.

Μνημονεύεται ακολούθως ή Pertinentia de Muntimanis et Sigopo- 
tamo, cum omnibus, quae sub istis 8. Περί τού πρώτου τών ονομάτων

1 Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος τών έν ταΐς Βιβλιοθήκαις τοΰ 'Αγίου ’Όρους 
ελληνικών κωδίκων, τόμ. Α', σελ. 279. Πρβλ. *Α. Σταμούλη, ”Ev0·’ άνωτ., σελ. 
95 - 96.

5 Πρβλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 55- 56 [84- 85],
9 Tafel καί Thomas, νΕνθ·’ άνωτ., σελ. 467 - 468 καί 483.
4 Ά. Σταμούλη, ΈνΟ·’ άνωτ., σελ. 122 κέ., 129 κέ.
5 G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 115.

Περί τών αρχαιοτήτων Μαδύτου βλ. C h. Ρ i c a r d - A. J. Reinach, Voyage
dans la Chersonese et anx lies de la mer de Thrace, Bulletin de Correspon
dence Hellenique, τόμ. 36 (1912), σελ. 305 κέ.

8 Tafel καί Thomas, Ένθ’ άνωτ., σελ. 468, σημ. 2.
7 Georgius Cyprius, ”EviK άνωτ., σελ. 63, άρ. 1274. Πρβλ. Ά. 

Σταμούλη, ΈνίΡ άνωτ., σελ. 129.
3 Tafel καί Thomas, Ένθ’ άνωτ., σελ. 468.
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τούτων δ αυτός Tafel παρατηρεί : «locus nobis incognitus, scriptione, ut 
patet, corrupta»1. Τά χειρόγραφα παρέχουν τάς γραφάς: De Muntemanis, 
De Muntimanis, Demum Temanis και Munciakianis, ούδεμία δμως 
αυτών βοηθεί ημάς διά την γεωγραφικήν άναγνώρισιν. Σημειοΰμεν απλώς 
δτι ή κατάληξις τής τελευταίας (Munciakianis) φαίνεται παραδίδουσα άκραι- 
φνέστερον βυζαντινόν τύπον. Τουναντίον, είναι γνωστός δ Σιγός ποτα
μός, ρέων κατά την θρακικήν Χερσόνησον, παρά την Μάδυτον και την 
Σηστόν 1 2 *.

Κατά την αυτήν περιοχήν πρέπει νά άναζητηθοΰν ελασσόνες τινες περι- 
φέρειαι και άσημα πολίσματα. Μεταξύ τούτων καταλέγομεν πρώτον τήν έπί- 
σκεψιν Ύαλοκαστελλίου ". Έκ τής άφηγήσεως τοΰ ιστορικού Νικήτα τού 
Χωνιάτου, δ'στις ποιείται μνείαν τοΰ τοπωνυμίου, προκύπτει ότι τό Ύαλο- 
καστέλλιον έκειτο παρά τήν ευρωπαϊκήν παραλίαν τοΰ Ελλησπόντου, κατά 
τινα χώρον έπιτηδείως έχοντα διά τήν επικοινωνίαν μετά τής Μικράς Ασίας 4 * * 7. 
’Αναγράφονται περαιτέρο} ή Pertinentia Galanatom και τό Molinotoδ. 
Διά τό τελευταΐον οΐ κώδικες παρέχουν επίσης τάς γραφάς Molivoto καί 
Molivoro. Ή πρώτη είναι ασφαλώς ή υγιέστερα, διότι ύπ’ αυτήν δυνάμεθα 
νά άναγνωρίσωμεν τό θρςικικόν Μελίβοτον. Τό ακόλουθον χωρίον τοΰ 
Χωνιάτου, άναφερόμενον εις τήν ναυτικήν εκστρατείαν τοΰ Κοντοστεφάνου 
εναντίον τής Αίγυπτου (1169), προσδιορίζει τήν θέσιν τοΰ Μελιβότου : «μετ’ 
ου πολύ δέ καί αυτός δ Κοντοστέφανος εξεισιν (ήγε δέ τότε δγδόην μήν 
δ ’Ιούλιος), καί δή προς τό Μελίβοτον καταχθείς καί παρά τοΰ βασιλέως 
εκεΐσε σφιγμένου θ-εατοΰ τοΰ στόλου τά προς τό έργον ύφηγηθείς, μετά δύο 
ημέρας ανάγεται καί κατάγεται εις τά Κοίλα, ταΰτα δή τά περί Σηστόν τε 
καί ’Άβυδον» β. Κατά ταΰτα, τό Μελίβοτον πρέπει νά άναζητηθή παρά τον 
'Ελλήσποντον καί προ τής πόλεως Κοίλα, ή δποία έκειτο ούχί μακράν τής 
Σηστοΰ καί τής Μαδύτου "Οσον άφορφ εις τό τοπωνύμιον Galanatom, 
τοΰτο παραδίδεται καί υπό τούς τύπους Galavotom, Galavaton καί Gava- 
latori. Ό τελευταίος εβοήθησεν ημάς νά άχθώμεν εις τό συμπέρασμα δτι τό

1 Αυτόθι, σημ. 3.
3 Αυτόθι, σημ. 4.
5 Αΰτόθ·ι, σελ. 484.
4 Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 360.
δ Tafel και Thomas, *Ενθ·’ άνωτ., σελ. 484.
"Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 209. F. Chalandon, Jean II Comnene 

et Manuel I Comnene, σελ. 639.
7 ΙΙερί των Κοίλων ή τής Κοιλανών πόλεως, ώς άναφέρεται έν επιγραφή, βλ. 

A. Dumont, Inscriptions et monuments figures de la Thrace, σελ. 66. Ch. 
Picard-A. J. Reinach, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 285 κέ.
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δνομα τοί μεσαιωνικοί συνοικισμοί διετηρήθη εις τό σημερινόν χωρίον 
Γαλατάρια τοί καζά τής Καλλιπόλεως

Χωροίντες περαιτέρω, θά μνημονευσωσμεν την έπίσκετβιν Βραγχιαλιου * 2 * 
και τα προάστια τίν Ραουλάτων και τοί Έξαμιλίου 8. Τό δνομα τοί Βραγ- 
χιαλίου μαρτυρεΐται υπό Βυζαντινών και Λατίνων συγγραφέων 4 *. ’Ανωτέρω 
άπεκρουσαμεν την διόρθοισιν τοί Tafel, άντικαταστήσαντος εν τφ υπέρ των 
Βενετών χρυσοβουλλφ τοί ’Αλεξίου Γ' τό δνομα τής Άγχιάλου διά τοί ήμε- 
τέρου Βραγχιαλιου 6. Τό Έξαμίλιον αντικατέστησε την άρχαίαν Λυσιμάχειαν, 
μνημονεύεται δέ πολλάκις υπό των Βυζαντινών ιστορικών °. Ήτο έδρα επι
σκοπής, υπαγόμενης υπό την μητρόπολιν 'Ηράκλειας 7. Μολυβδόβουλλον τοί 
ΙΑ' ή τοί ΙΒ' αίώνος άνήκεν εις τον επίσκοπον Έξαμιλίου Στυλιανόν8. 
Κατά χώραν εύρέθησαν άρχαΐαι και παλαιοχριστιανικοί έπιγραφαί9 * *. Περί 
τοί προαστίου τών Ραουλάτων ουδέν γνωρίζομεν. Τό δνομα έχει προφανώς 
σχέσιν προς την γνωστήν βυζαντινήν οικογένειαν τών Ραοΰλ ιο.

Έν συνεχεία ήρχοντο ή έπίσκεψ.ς Περιστάσεως ", τά casalia Chotriki, 
Kerasea, Miriofitum 12 * * * και ή έπισκεψις Γάνου 18. Ή μεσαιωνική Περίστασις 
αντικατέστησε την άρχαίαν Τηρίστασιν, τής οποίας τό δνομα μνημονεύεται 
παρά τοΐς Βυζαντινοις ίστορικοΐς 1J. Ή Περίστασις δμοί μετά τοί Μυριο- 
φΰτου άπετέλεσαν τήν επισκοπήν Μυριοφύτου καί Περιστάσεως16 *. Τό Μυριό- 
φυτον τοίτο άναφέρεται έν τφ ήμετέρφ έγγράφφ ώς προάστιον, ως προάστια 
δέ χαρακτηρίζονται ωσαύτως οι τόποι Chotriki και Kerasea. Ή Κερασέα

1 Στ. Β. Ψάλτη, Ή Θράκη καί ή δύναμις τοΰ έν αυτή ελληνικό» στοιχείου
(Άθήναι, 1919), σελ. 160-161.

2 Tafel καί Thomas, ”Εν9’ άνωτ., σελ. 467.
3 Αυτόθι, σελ. 467.
4 Αυτόθι, σελ. 269, σημ. 4.
6 Πρβλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 58 -59 [87 - 88],
6 Tafel καί Thomas, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 467, σημ. 4.
7 Ά. Σταμούλη, νΕνθ’ άνωτ., σελ. 111.
8 G. Schlumberger, Sigillographie de TEmpire byzantin, σελ. 116.
9 A. Dumont, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 49 κέ. Ά. Παπαδοπούλου-Κε-

ραμέως, Αρχαιότητες καί έπιγραφαί τής Θράκης, Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελ
ληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, ’Αρχαιολογική ’Επιτροπή, παράρτημα τοΰ 17 τόμου 
(1886), σελ. 103 κέ.

10 Περί αυτής βλ. Άντ. Χατζή, Οί Ραούλ, Ράλ, Ράλαι, Kirchain 1909. 
Β. Ά. Μυστακίδου, Οί Ράλ(λ)αι, Έπετηρίς ’Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 5 
(1928), σελ. 257 κέ.

11 Tafel καί Thomas, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 467.
12 Αυτόθι, σελ. 466.
13 Αυτόθι, σελ. 466.
14 Αυτόθι, σελ. 467, σημ. 1.
15 Ά. Σταμούλη, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 147- 148.
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πρέπει άδιστάκτως νά ταυτισθή προς to ομώνυμον νεώτερον πόλισμα τοΰ 
καζα Μυριοφύτου ‘, δυσχερέστερος όμως αποβαίνει ό γεωγραφικός καθο
ρισμός τοΰ τοπωνυμίου Chotriki. Τά χειρόγραφα παρέχουν και όίλλας 
γραφάς : Cotriki, Kotrichi. Coltrihi, Corici. Ό Tafel ομολογεί ότι αδυ
νατεί να προτείνη άναγνώρισίν τινα ", συνομολογοΰμεν δέ καί ημείς. Διά νά 
διευκολΰνωμεν ενδεχομένως τούς μεταγενεστέρους ερευνητάς, σημειοϋμεν 
απλώς ότι έν τή περιοχή ταύτη έκειτο ή παράλιος πολίχνη Χώρα, ήτις ενω- 
θεΐσα μετά τοΰ Γάνου άπετέλεσαν ένιαίαν εκκλησιαστικήν περιφέρειαν. ’Ίσως 
υπό τό τοπωνΰμιον τοΰ εγγράφου, δεινώς διεστρεβλωμένον, λανθάνει τής 
πολίχνης ταΰτης τό όνομα. Σημειοϋμεν επίσης ότι εν επιστολή τοΰ Δημητρίου 
Κυδώνη άναγινώσκομεν τό όνομα τοΰ Χορτιάτου 1 2 3 4.

Ή Γάνος ή ό Γάνος, δστις ήτο τό κέντρον τής ομωνύμου έπισκέψεως, 
πολλάκις άναφέρεται υπό των Βυζαντινών συγγραφέων, ως καί τά «όρη τοΰ 
Γάνου» *, όπου είχεν ίδρυθή διάσημος μοναχική πολιτεία. Επ’ εσχάτων 
έξεδόθη μολυβδόβουλλον τοΰ ΙΔ' ή ΙΒ' αϊώνος, άνήκον εις τον πρώτον τοΰ 
Γάνου5 * *, μνημονεύεται δέ καί κατά τον ΙΔ' αιώνα δ προκαθήμενος Γάνους 
ό Κεκοχλημένος ®. Τό θρρκικόν τοΰτο πόλισμα άπετέλεσεν αρχιεπισκοπήν καί 
εΐτα μητρόπολιν, από δέ τοΰ IT' αϊώνος φέρεται ήνωμένον μετά τής Χώρας

’Ακολούθως ή Partitio Romanise καταλέγει τήν έπίσκεψιν Χαλκίδος 
μετά τών πόλεων Ραιδεστοΰ καί Πανίδου καί μετά πάντων τών ύπ’ αύτάς 
υποκειμένων 8. Ή Χαλκίς έκειτο παρά τάς Μέτρας καί είναι γνωστή έκ τής 
ομωνύμου επισκοπής, ή οποία ύπήγετο υπό τήν μητρόπολιν Ήρακλείας9. 
Αί μετ’ αυτής αναγραφόμενοι δύο πόλεις, ή Ραιδεστός καί τό Πάνι-

1 Στ, Β. Ψάλτη, Ένθ’ άνωτ., σελ. 150 κε.
2 Tafel καί Thomas, Ένθ’ άνωτ., σελ. 466 - 467, σημ. 4.
8 G. Gammelli, Demetrius Cydones Correspondance, σελ. 108.
4 Tafel καί Thomas, "Eve-’ άνωτ,, σελ. 466, σημ. 2.
5 V. Laurent, La Collection C. Orghidan, σελ. 200, άρ. 392. Καί άλλα

μολυβδόβουλλα βλ. παρά G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire 
byzantin, σελ. 118. Πρβλ. K. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, Χρονολογήσεις Βυζαντια- 
κών μολυβδοβούλλων τής Θράκης, Άρχεΐον τοΰ Θρμκικοΰ Λαογραφικοϋ καί Γλωσ
σικού Θησαυρού, τόμ. 3 (1936-1937), σελ. 207. Πρός τινα πρώτον τοΰ Γάνου απευ
θύνεται έπιστολή τοΰ Γεωργίου Τορνίκη : Σ π. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων,
τόμ. 13 (1916), σελ. 8.

8 Κ. Krumbacher, 'Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, έλλ. μετ., 
τόμ. Β', σελ. 154.

ι Ά. Σταμούλη, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 98 κέ.
8 Tafel καί Thomas, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 465.
9 Μ. Σαραντή, Περί τής έν Θράκη Χαλκίδος, Μεσαιωνικά Γράμματα, τόμ. 

2 (1935), σελ. 156-170. Ά. Σταμούλη, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 185. Πρβλ. καί τό 
άρθρον τοΰ R. Jan in, έν Dictionnaire d’Histoire et de Geograpbie ecclesia- 
stiques, τόμ. IB' (1951), σελ. 278.
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δον, είναι έκ τών σημαντικότερων αστικών κέντρων τής παραλίου Θράκης.
'Η Ραιδεστός ίδρύθη επί της θέσεως της αρχαίας Βισάνθης1. Την 

ιδιαιτέραν ακμήν της οφείλει είς την ναυτικήν και εμπορικήν κίνησιν, τήν 
όποιαν έξήρεν ήδη ό Προκόπιος : «Ήρακλείας δέ άποθεν ημέρας οδόν, λέγει, 
χωρίον έπιθαλασσίδιον ήν, Ραιδεστός όνομα, παράπλου μέν έφ1 2 3 4 5 Ελλη
σπόντου καλώς κείμενον, εύλίμενον δέ και τή κατά θάλασσαν έργασίςτ έπιτη- 
δείως έχον ιοΐς έπ’ έμπορίμ ναυτιλλομένοις καταίρειν τε και άποφορτίζεσθαι 
προσηνώς μάλιστα καί αυ πάλιν άνάγεσθαι ούδενί πόνφ εμπλησαμένους τοΰ 
γόμου τά πλοία» 2. Ό Edrisi επαινεί τήν χαιρίεσσαν τοποθεσίαν, έφ’ ής 
ήτο ιδρυμένη ή πόλις, καί τούς περιβάλλοντας αυτήν αμπελώνας 8. Ό Μιχαήλ 
ό Άτταλειάτης εξ άλλου καί εν τφ ίστορικφ του έργφ καί έν τή Διατάξει, 
τήν οποίαν εξέδωκε τφ 1077 υπέρ τοΰ ύπ’ αυτού συοταθέντος Πτωχοτρο- 
φείου, όμιλεΐ περί τοΰ κάστρου Ραιδεστον καί παρέχει πληροφορίας τινάς, 
χρησίμους διά τήν τοπογραφίαν αυτού *.

Ή Ραιδεστός ήτο σημαντικόν κέντρον εμπορίας τοΰ σίτου. Άναφερό- 
μενος είς τά μέτρα μονοπωλήσεαις, τά όποια έλαβε κατά τά έτη 1073-1074 
ό λογοθέτης τοΰ δρόμου Νικηφόρος, σύμβουλος τοΰ Μιχαήλ Ζ' τοΰ Δούκα, 
ό Άτταλειάτης γράφει : «... έν τφ κάστρφ τή Ραιδεστφ κατάγουσιν άμαξαι 
τον σίτον πολλαί καί διαπιπράσκουσι διασκεδαννύμεναι εις τε τά τών μονα- 
στηρίων ξενοδοχεία καί κατατόπια καί αυτής τής μεγάλης εκκλησίας καί 
πολλά»ν εγχωρίων καί άνετον ποιούνται τήν πρασιν προς τον βουλόμενον καί 
άκώλυτον, καί ούτως οδεύει διά πάντων τό αγαθόν τής εύθηνίας» \ Τάς 
μεθόδους ταύτας κατήργησεν ό Νικηφόρος, ίδρύσας δημοσίαν αποθήκην, 
φοννδακα : «ου γάρ, ώσπερ τό πρότερον ήν, ό βουλόμενος έξωνεΐτο τον 
σίτον καί μετά τοΰ πωλοΰντος συνήλλαττε, καί εΐ περ μή έν τφδε τφ κατα- 
τοπίφ ήρέσκετο, μετέβαινεν είς τό άλλο καί αυθις είς έτερον, καί από τών 
αμαξών ή πράσις έγίνετο' άλλ’ εισερχόμενα τά γεώργια έν τή τοΰ φούνδακος 
ειρκτή σιτοόνας ειχον ένοικους τοΰ φούνδακος καί σιτοκαπήλους πολλούς, καί 
ουτοι προαρπάζοντες τόν σίτον έξωνοΰντο καί άπετίθουν καί διηγωνίζοντο 
κερδαίνειν επί τφ νομίσματι νομίσματα τρία. Ήγόραζε δέ από τών αμαξών 
ούδείς, ούτε ναυτικός εϊσάγων αυτόν είς τήν βασιλεύουσαν, ούτε αστικός, 
ούτε αγροίκος, ούτε άλλος ούδείς, άλλ’ από τών σιτοκαπήλων τοΰ φούνδακος 
ή πράσις προέβαινεν, ως εκείνοι έβούλοντο καί ό προκαθήμενος αυτών

1 Oberhmnmer, Bisanthe, Pauly - Wissowa, Real Encycl., τόμ. Γ', 1, στ. 
500-501.

2 Προκοπίου, Περί χτισμάτων, Δ', 9 (Haury, τόμ. Γ', 2, σελ. 139).
3 Παρά Tafel, Constantinus Porphyrogenitus, Ένθ·’ άνωτ., σελ. 37.
4 Μιχαήλ Άτταλειάτου, “Ιστορία, σελ. 201 (Bonn). ‘Η Διάταξις παρά

Miklosich καί Muller, Acta et Diplomata grseca, τόμ. E', σελ. 293 κέ.
8 Μιχαήλ Άτταλειάτου, 'Ιστορία, σελ. 201-202.
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λυμεών ψουνδακάριος, δς καινοτομών τούς τον σίτον καταβιβάζοντας και 
σίτον έκ τούτων κακώς άφαιρούμενος καί βαρείας απαιτήσεις υπέρ τών 
τοπιατικών εισπραττόμενος, ήνάγκαζε την πράσιν διά τό καινοτομεΐσθαι 
πολυειδώς ένδεεστέραν ποιεΐν» '. Μέχρι τών τελευταίων βυζαντινών χρόνων 
ή Ραιδεστός διετήρησε την οικονομικήν της ακμήν. Την οικονομικήν σημασίαν 
τής πόλεως δεικνύουν ωσαύτως και τά σφραγιστικά μνημεία.'Όύτω μολυβδό- 
βουλλον τοΰ έτους 967/968, εύρεθέν κατά τόπον, άναφέρεται εις τά «βασι
λικά κομμέρκια τής Θράκης» % τελευταίως δε εδημοσιεύθη μολυβδόβουλλον 
τοΰ Θ' αιώνος, άνήκον εις τινα Γεώργιον, βασιλικόν κανδιδάτον καί διοι
κητήν Ραιδεστοΰ \

Ό τύπος Πάνιδον, ύφ’ δν φέρεται εν τφ ήμετέρφ έγγράφφ ή πόλις τοΰ 
Πανίου, μνημονεύεται έπανειλημμένως καί παρά τοίς Βυζαντινοΐς καί παρά 
τοΐς Λατίνοις ϊστορικοΐς τών Σταυροφοριών *. Ούτω ό Foucher de Chartres 
χρησιμοποιεί τον τύπον Panadox s, ό δέ ΒιλλεαρδουΤνος γράφει Panedor 6. 
’Ίσως το όνομα Πάνιδον πρέπει νά άναγνωσθή καί εν μονογράμματι, χαρα- 
χθέντι επί χάλκινης σφραγΐδος ’■ Τά άνευρεθέντα επιγραφικά καί αρχαιολο
γικά μνημεία μαρτυρούν ό'τι από τοΰ Β' π.Χ. αιώνος ύπήρξεν αδιάκοπος 
συνέχεια εις τον ιστορικόν βίον τοΰ Πανίου 8. ’Ιδιαιτέρας μνείας ά'ξιον είναι 
τό επιτύμβιον επίγραμμα Ίωάννου τίνος ηραγματεντοϋ εκ κώμης ΜαγζάρΓ 
θων Β. Κατά τούς πρωίμους βυζαντινούς χρόνους οί πραγματενταί, άντιστοι· 
χοΰντες προς τούς παλαιοτέρους negociatores, ήσαν λειτουργοί προσηλω
μένοι εις τά κτήματα τοΰ στέμματος '°, από τής άπόψεως δέ ταύτης τό επι^_ 
γραφικόν τοΰτο μνημεϊον είναι διδακτικόν. Έκ τών σφραγιστικών μνη 
μείων, τών άναφερομένων εις την πόλιν καί τήν Εκκλησίαν Πανίου, μνη- 
μονεύομεν ενταύθα τρία τοΰ ΙΑ' ή ΙΒ' αίώνος, άνήκοντα εις τον Ιπίσκοπον 
Πανίου Θεόδωρον, εις τον ποιμένα Πανίου Νικηφόρον καί εις τον ποιμένα 
Πανίου Ίωάννην ". Άξιολογώτερον δμως πάντων είναι τό μολυβδόβουλλον 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Αυτόθι, σελ. 202-203. Πρβλ. G. Bratianu, EDtudes Byzantines d’hi- 
stoire economique et sociale, σελ. 142 κέ.

2 Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 82.
3 V. Laurent, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 140, άρ. 260.
4 Tafel καί Thomas, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 466, σημ. 4.
5 Παρά Ρ. Lemerle, Philippes et la Macedoine Orientale, σελ. 171.
6 Villehardouin, § 417, τόμ. Β', σελ. 230.
7 Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 81.
8 Αυτόθι, σελ. 87 κέ. A. Dumont, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 45 κέ. Πρβλ. Ν.Ά. 

Βέη, Zur einer byzantinischen Inschrift aus Panion vom Jahre 882, Phein. 
Museum, τόμ. 71 (1916), σελ. 285 κέ.

9 Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 94.
10 G. Millet,Ένθ’ άνωτ., Byz. Zeitschrift, τόμ. 30 (1929 - 1930), σελ. 437.
11 Κ. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 285, άρ.
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τοϋ I' αίώνος, τό άναφερόμενον εις τον Άρχοντα Πανιού Μιχαήλ Έκ τής 
πηγής ταύτης πληροφορούμεθα διι ή θρφκική πόλις δίφκειτο κατά τούς 
χρόνους εκείνους υπό Ιδιου λειτουργού, τού αρχοντος, τον όποιον εΐδομεν 
ασκοϋντα διοικητικά καθήκοντα και εις άλλας πόλεις και περιφέρειας τοϋ 
Κράτους 2.

Τό έγγραφον τής διανομής αναφέρει κα'ι τρίτην 8 σημαντικήν πόλιν τής 
Προποντίδος, την Ήράκλειαν (civitas Heraelese) \ ’Έκειτο αυτή Ιπί τής 
θέσεως τής πάλαι άνθούσης ελληνικής πόλεως Περίνθου5, την οποίαν διε- 
δέχθη περί τα τέλη τοϋ Γ' αίώνος Καί τά εκ Περίνθου - Ήρακλείας 
αρχαιολογικά καί επιγραφικά μνημεία είναι άξιολογώτατα, μαρτυροΰντα περί 
τής ακμής τής πόλεως καί περί τής άδιασπάστου συνεχείας τού εν αυτή βίου 7. 
Περί τά μέσα τοϋ ΙΒ' αίώνος, ή 'Ηράκλεια ήτο πυκνώς κατιρκημένη καί 
έμπορικωτάτη, παρέχουσα καταφΰγιον εις τούς στόλους καί τούς στρατούς 8. 
Την ναυτικήν αυτής σημασίαν εξαιρεί καί δ Βιλλεαρδουΐνος, λέγων δτι «la 
cite d’Arecloie», «seoit sor un bon port de mer» 8. ’Από άπόψεως εκκλη
σιαστικής, ή Ηράκλεια ύπήρξεν ή έπισημοτάτη των θρρκικών περιφερειών, 
χρηματίσασα μητρόπολις τής επαρχίας Ευρώπης Θρρκης 10. 1 2 3 * 5 * 7 8 9 *

31α-31γ. Πρβλ. V. Π a u r e n t, Les Bulles metriques dans la Sigillographie 
byzantine, Ελληνικά, τόμ. 5 (1932), σελ. 390, άρ. 335 καί τόμ. 6 (1933), σελ. 81, 
άρ. 426 - 427.

1 G, Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 
159 -160.

2 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 260 [53] καί 270 κέ. [63 κέ.), τόμ. 21, 
σελ. 202 κέ. [144 κέ.].Έκ των έπ’ εσχάτων δημοσιευθέντων μολυβδοβούλλων προσθέ- 
τομεν άδηλον άρχοντα Χίου τοΰ Θ' αίώνος καί άδηλον ωσαύτως άρχοντα Θηβών τοϋ 
I' ή ΙΑ' αίώνος: V. Laurent, La Collection C. Orghidan, σελ. 110-111 καί 
127, άρ. 204 καί 236.

3 Περιέργως τό ήμέτερον έγγραφον παραλείπει καί άλλην σημαντικωτάτην καί 
ανθούσαν πόλιν τής Προποντίδος, τήν Σηλύμβριαν, εκτός εάν αΰτη λανθάνη υπό 
τινα τών κακώς παραδεδομένων τοπωνυμιών.

* Taf el καί Thomas, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 465.
5 Ε. Oberhummer, Perinthos, έν Pauly - Wissowa - Kroll, Reai 

Encycl., τόμ. ΙΘ' (1937), στ. 802 κέ.
8 Αυτόθι, στ. 810.
7 G. Seure, Antiquites Thraces de la Propontide, Bulletin de Corre- 

spondance Hellenique, τόμ. 36 (1912), σελ. 534 κέ.
8 Edrisi, παρά Taf el, Constantinus Porphyrogenitus, σελ. 37.
9 Villehardouin, § 417, τόμ. B', σελ. 230.
19 Ά. Στ α μ ουλή, Ένθ’ άνωτ., σελ. 112 κέ. Μητροπολίτου Κορυτσάς Ευ

λογιού Κουρίλα, Heraclea Sacra, Θρμκικά, τόμ. 17 (1942), σελ. 379 κέ. Τό 
δημοσιευόμενον πρώτον κεφάλαιον άναφέρεται εις τήν έπίδρασιν τής θρησκείας τών 
αρχαίων Θρακόΐν επί τόν Χριστιανισμόν.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΒ' 12
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Περαιτέρω ή Partitio Romanise αναγράφει τάς ακολούθους τοπωνυ
μίας : Icalotichas, cum omnibus, quae sub ipsa, id est Anafartus, Tin- 
saccos, Iplagia, Potamia et Aacros, cum omnibus, quae sub ipsa *. 
“Απαντες οί τόποι οΰτοι έκειντο εν τη άμέσφ περιοχή τής Κωνσταντινουπό
λεως. Περί τοΰ πρώτου ονόματος ό Tafel παρατηρεί : «An Megalotichos ? 
Estne locus noster idem cum loco veterum Μακρόν Τείχος Chersonesi 
thracicae ?... An sermo est de loco Κοίλα prope Sestum, quem Kalas 
dicit Benjamin Tudelitanus ?» 1 2. Έξ άλλου ό κ. Στ. Κυριακΐδης υποθέτει 
δτι υπό τό όνομα λανθάνει αυτή ή περιφέρεια τής θρμκικής Χερσονήσου 3 4 *. 
Καθ’ ημάς, τό τοπωνΰμιον Icalotichas δεν δηλοΐ ούτε την Χερσόνησον 
οΰτε τα Κοίλα \ αλλά, ως μετά τίνος δισταγμού διέγνωσεν ό Tafel, τό 
Μεγάλο Τείχος. Τοΰ όρου Μέγα Τείχος γίνεται χρήσις έν βυζαντιναΐς πηγαΐς 
προς δήλωσιν τοΰ κυρίου οχυρωματικού έργου τοΰ Θεοδοσίου \

’Εντός τής περιφερείας τοΰ Τείχους μνημονεύονται και άλλαι τοποθεσίαι. 
Ή Πλαγιά πρέπει να ταυτισθή προς τό ομώνυμον νεώτερον χωρίον τοΰ σαν
τζακιού Τσαλτάτζας 6 7. Άγνοοΰμεν εάν σφζεται τοπωνΰμιον Ποταμιά, πάντως 
vox bene sonat graece, ως εγραψεν ό Tafel '.Ύπό τό όνομα Anafartus κρύ
πτονται τά νεώτερα Άνάφαρτα 8. Υπολείπονται επομένως προς άναγνώρισιν 
τά τοπωνύμια Tinsaccos και Aacros. Καί περί τοΰ πρώτου καί περί τοΰ 
δευτέρου ό Tafel σημειώνει : locus cum scriptione sua nobis incognitus ". 
To όνομα Aacros παραδίδεται υπό διαφόρους τύπους έν τοϊς χειρογράφοις : 
Aacros, Acros, Aatios. Ούδέν των γνωστών εις ημάς πολισμάτων καί 
χωρίων τής περιοχής έφερεν όνομα παρεμφερές. Προς στιγμήν απεβλέψαμεν 
εις τά Άθυρα, άλλ’ έν διπλωματικαΐς πηγαΐς, άναφερομέναις εις την Μονήν 
τής Ψυχοσωστρίας, εύρομεν τοπωνΰμιον προσομοιάζον προς τάς γραφάς τοΰ 
περί διανομής ήμετέρου εγγράφου. ’Εν χρυσοβούλλφ δηλονότι τοΰ αΰτοκρά-

1 Tafel καί Thomas, Ένθ’ άνωτ., σελ. 483.
2 Αυτόθι, σημ. 2.
8 Στ. Κυριακίδου, Βυζαντινοί Μελέται, σελ. 429, σημ. 2 καί 432-433.
4 ’Εάν τις άπέκρουε τόν ένταΰθα προτεινόμενον ταυτισμόν, θά ήδύνατο μάλλον

νά σύναψη τήν γραφήν Icalotichas πρός τό τοπωνΰμιον τάς Καλάς. Χωρίον τάς Κα
λάς εύρίσκομεν έν χρυσοβοΰλλφ Ίωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ, περί οΰ θά γίνη καί 
κατωτέρω λόγος : Γέροντος Άρκαδίου τοΰ Βατοπεδινοΰ, Γράμματα 
τής έν Κωνσταντινουπόλει Μονής τής Θεοτόκου τής Ψυχοσωτρίας, Byz. -Neu- 
griechische Jahrbiicher, τόμ. 13^(1937), σελ. ζ', στ. 63.

6 R. J a n i n, Constantinople byzantine. Developpement urbain et reper
toire topographique (Παρίσιοι, 1950), σελ. 250.

e Στ. B. Ψάλτη, Ένθ’ άνωτ., σελ. 312.
7 Tafel καί Thomas, Ένθ’ άνωτ., σελ. 483, σημ. 6.
8 Τ h. Menke, Ένθ’ άνωτ., σελ. 40.
“ Tafel καί Thomas, Ένθ’ άνωτ,, σελ. 483, σημ. 4 καί 7.
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τορος Ίωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ, εκδοθέντι κατά Δεκέμβριον τοΰ 1349, 
γίνεται λόγος περί «τοΰ ποταμού τοΰ καλούμενου Άέρος» ’Ίσως ό ποτα
μός οΰτος πρόκειτο εν τφ νοσοΰντι χωρίφ, άλλως πρέπει νά ΰποθέσωμεν δτι 
υπήρχε κατά την ανατολικήν Θράκην τοποθεσία ομώνυμος προς τό μακεδο
νικόν ’Άκρος * 2 3. "Οσον αφορά εις την θέσιν Tinsaccos, νομίζομεν δ'τι αΰτη 
πρέπει άδιστάκτως νά ταυτισθή προς «φρούριόν τι Σηλυβρίας εγγύς, Σάκ- 
κους όνομαζόμενον», περί τοΰ οποίου όμιλε! 6 Καντακουζηνός, αναφερό- 
μενος εις τάς αντιθέσεις μεταξύ τών δυο Άνδρονίκων \

5. Άπδ Κωνσταντινουπόλεως μέχρις Άγαϋ·οπόλεως. Μεταξύ τών 
εδαφών, τά όποια άπετέλουν τον πρώτον κλήρον τοΰ Αύτοκράτορος, ή Par
ti tio Romanise μνημονεύει τά εκτεινόμενα από τής Χρυσής Πύλης, τής 
Πύλης τών Βλαχερνών και τοΰ Στενοΰ τής Δύσεως μέχρι Μήδειας και Άγα- 
θοπόλεως : A Porta Aurea et Blachernali et occidendali Steno usque ad 
Midiam et Agathopoli4 5 6 7.

Έκ τών ένταΰάα άναφερομένων δύο πυλών τοΰ χερσαίου τείχους τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ή μέν Χρυσή λεγομένη έκειτο προς νότον κατά την 
οδόν, την άγουσαν προς τό "Εβδομον, τό Ρήγιον καί την Προποντίδα δ' ή 
Πόρτα τών Βλαχερνών, Πόρτα τοΰ μονοτείχους τών Βλαχερνών, ως άποκαλεΐ 
αυτήν ό Θεοφάνης β, εύρίσκετο εις την βορειοτάτην συνοικίαν τής πόλεως 
καί ήνοίγετο επί τοΰ τείχους, τοΰ άνεγερθέντος τφ 627 υπό τοΰ Ηρακλείου

Διά τοΰ ονόματος Στενόν, δυτικόν Στενόν, Στενόν τής Δύσεως ή ’Ανά
πλους, οί Βυζαντινοί έδήλουν την ευρωπαϊκήν ακτήν τοΰ Βοσπόρου 8. Ό 
Θεοφάνης όμιλε! περί τοΰ Στενόν τον Πόντον καί περί τών ϋρακφων τοΰ 
Στενοΰ μερών 9. ’Ανωτέρω έγένετο λόγος περί τής στρατιωτικής καί οικονο
μικής σημασίας τών Στενών καί έμνημονεύθησαν μολυβδόβουλλα τοΰ Γ καί 
ΙΑ' αίώνος, άνήκοντα εις τον πρωτοσπαθάριον Άρκάδιον καί στρατηγόν 
Βοσπόρου καί εις τον χαρτουλάριον Χρυσοπόλεως καί Βοσπόρου Ίωάννην 10.

‘Γέροντος’Αρκαδίου τοΰ Βατοπεδινοϋ, *Έν0·* άνωτ., σελ. η'. 
F r. Dolger, Aus den Scliatzkammern des Heiligen Berges, σελ. 120 κέ.

2 Στ. Κυριακίδου, Βυζαντινοί Μελέται, σελ. 361, σημ. 2 καί 475.
3 Ιωάννης Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 136 καί 144.
4 Tafel καί Thomas, ΈνΘ·’ άνωτ., σελ. 473-474.
5 R. Jan in, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 252 κέ.
6 Θεοφάνης, τόμ. Α', σελ. 386 (De Boor).
7 R. Jan in, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 267.
8 Tafel καί Thomas, Ένθ·’ άνωτ., σελ. 473, σημ. 7. R. J a n i η, Ένθ* 

άνωτ., σελ. 426 καί 437.
9 Θεοφάνης, τόμ. Α', σελ. 367 καί 481 (De Boor).
10 ’Ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 56 [85].
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Κατά τούς πρωίμους βυζαντινούς χρόνους προΐστατο τής περιφερείας ό κόμης 
τοΰ Ίερον και τον Πόντου η κόμης των Στενών τής Ποντικής Θαλάσσης, 
έδρεύων εν 'Ιερφ, επί τής ασιατικής ακτής *. Βραδΰτερον ό Κωνσταντίνος ό 
Πορφυρογέννητος, εκθέτων «τίνι τρόπφ γέγονεν τό βασιλικόν δρομώνων», 
αναφέρει τά πλώιμα των Στενιτών καί προσθέτει: «τό γάρ παλαιόν είχεν 
καί τό Στενόν χελάνδια βασιλικοπλώιμα μέχρι τών δέκα» 1 2 * *. Τελευταίως έδη- 
μοσιεύθη μολυβδόβουλλον τοΰ ΙΑ' αίώνος, άνήκον εις τον Κωνσταντίνον, 
βεστάρχην και στρατηγόν τοΰ Στενοΰ τον Χαψέν s. Έν χρυσοβούλλφ τοΰ 
Τωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ, τοΰ έτους 1349, μνημονεύεται ή Μονή Κεγ- 
χρίου, διακειμένη «κατά τό έφον μέρος τοΰ περί τον Άνάπλουν Στενοΰ» *.

Αί δύο επί τής ακτής τοΰ Εύξείνου Πόντου θρακικαί πόλεις είναι γνω- 
σταί καί ως εκκλησιαστικά καί ώς εμπορικά κέντρα. Ή Μήδεια άπετέλει επι
σκοπήν ύποκειμένην εις τήν μητρόπολιν Ήρακλείας, ή δέ Άγαθόπολις, επι
σκοπή καί αυτή άρχικώς, άνήκεν εις τήν μητρόπολιν Άδριανουπολεως 5 6 *. 
Μεταξύ των πόλεων, εις ας διά χρυσοβούλλου τοΰ 1336 ό Ανδρόνικος ό Γ' 
επέτρεψε τήν έλευθέραν εμπορίαν εις τούς εκ Μονεμβασίας ναυτίλους, περι
λαμβάνονται ή Μήδεια καί ή Άγαθόπολις

Σημείωσις. Εις τάς ανωτέρω άναγραφομένας διοικητικός περιφερείας 
δεν περιλαμβάνομεν τέσσαρας, τών οποίων ή άναγνώρισις δεν κατέστη δυνατή. 
Είναι δέ αύται ή Pertinentia Putis et Nicodemi, ή Pertinentia Eebue- 
cho, ή Pertinentia de Phitoto καί ή Pertinentia Sirolefki.

Περί τής τελευταίας τοΰτο μόνον δυνάμεθα νά εΐπωμεν, άπορρίπτοντες 
ώς απίθανους τάς υποθέσεις τοΰ Tafel \ δτι τό τοπωνύμιον Ξηρολεύκη, τό 
όποιον φαίνεται λανθάνον έν τφ έγγράφφ, δεν είναι εις ημάς άλλοθεν γνω
στόν. Περί τής Pertinentia Putis et Nicodemi ό Tafel ούδέν προτείνει8. 
Τά χειρόγραφα παρέχουν ωσαύτως τάς γραφάς: Puds, Piacis, Puti, Pictis

1 J. B. Bury, History of tlie Eater Roman Empire8, τόμ. B' (Λονδϊνον, 
1923), σελ. 355, σημ. 5. E. Stein, Histoire du Bas - Empire, τόμ. B' (ΓΙαρί- 
σιοι, 1949), σελ. 442, σημ. 1.

8 Πορφυρογεννήτου, Πρός τόν ίδιον υίόν Ρωμανόν, έκδ. Moravcsik, 
κεφ. 51, σελ. 246 καί 250.

* V. Laurent, La Collection C. Orghidan, σελ. 126, άρ. 234.
' Γέροντος ’Αρκαδίου τοΰ Βατοπεδινοΰ, ”Ενθ·’ άνωτ., σελ. ζ'. 

F r. Dolger, Ένθ·’ άνωτ., σελ. 124.
'Georgius Cyprius, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 63 καί 80, άρ. 1273 καί 1711. 

Πρβλ. *Α. Σταμούλη, "EvfP άνωτ., σελ. 65 κε., 143 κέ.
6 Miklosich καί Muller, Acta et Diplomata grseca, τόμ. E', σελ. 

165 κέ.
1 Tafel καί Thomas, Ένθ·’ άνωτ., σελ. 484, σημ. 5.
8 Αύτόθα, σελ. 465, σημ. 5 καί 6.
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και Nicodimi, Nicomidi, Meodimi. Εις τον νοϋν τοϋ έρευνητοϋ έρχονται 
τά τοπωνυμία Πνϋιον, Έμπύ&ιον άφ’ ενός καί Νίκαιας, Νίκης, Νκίτζης 
αφ’ ετέρου. Ή θρρκική Νίκαια, Νίκη καί Nequise, κατά τον ΒιλλεαρδουΤ 
νον είναι γνωστή καί ως πόλισμα καί ως εκκλησιαστική περιφέρεια 1 2. Θά 
ήδΰνατό τις ωσαύτως νά ύποθέση δτι πρόκεινται ενταύθα τά μικρασιατικά 
τοπωνυμία Νικομήδεια καί Πυθία, κατά λάθος περιληφθέντα μεταξύ των 
θρρκικών.

Τήν Pertinentia Tebuecho, τής οποίας τό δνομα παραδίδεται καί υπό 
τούς τύπους Eebuccho, Eebucto καί Tetucito, 6 Tafel ταυτίζει προς τον 
'Ακιδονκτον ή Κηδόκτον (προφανώς τό ό'νομα έχει σχέσιν προς τό λατινικόν 
aquaeductum), χώρον παρά τήν Ήράκλειαν, μνημονευόμενον υπό τών 
Βυζαντινών ιστορικών 3 *. ’Αντί τής ήκιστα πιθανής ταΰτης άναγνωρίσεως, θά 
ήδύνατό τις νά προτείνη τον συσχετισμόν τοϋ τοπωνυμίου προς τό ΰρρκικόν 
Αεβεδδς ή Λέβαδα, έδρας επισκοπής τεταγμένης υπό τήν μητρόπολιν Φι- 
λιππουπόλεως *, ή προς τό Λεβοννιον, δπου τφ 1091 ό ’Αλέξιος ό Κομνη- 
νός ένίκησε τούς Πετσενέγγους 5 *. ’Αλλά ταϋτα πάντα παρέχονται ενταύθα 
ως άπλαΐ ενδείξεις.

Τό ό'νομα τής Pertinentia Phitoto, φέρεται υπό διαφόρους τύπους : 
Plitoto, Plithoto, Phitoro. Ό Tafel γράφει περί αυτής: locus cum scrip- 
tione hactenus nobis incognitus β. Κατά πάσαν πιθανότητα, τό τοπωνύμιον 
τοΰτο περισφζει τό ό'νομα τοϋ θρφκικοϋ πολίσματος Πολνβοτον. Ό Tafel 
συνάπτει τό Πολύβοτον τούτο προς τό Μελίβοτον, περί τοϋ οποίου έγένετο 
ανωτέρω λόγος 7. Ή γνώμη αυτή πρέπει ίσως νά άναθεωρηθή. Καθ’ δσον, 
τουλάχιστον, δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τών στοιχείων, τών παρεχόμενων υπό 
τής ’Άννης τής Κομνηνής καί τοϋ Ίωάννου τοϋ Καντακουζηνοΰ, τό Πολύ
βοτον έκειτο εν τή περιοχή τοϋ Ρουσίου, δπου άναφέρεται μετά τών πόλεων 
Κισσοΰ καί Άκονίτου 8, ενώ τό Μελίβοτον, ώς ήδη έλέχθη, εύρίσκετο επί 
τής Χερσονήσου.

Σημειώνομεν, τέλος, δτι μεταξύ τών θρφκικών πόλεων, τών άναγραφο-

1 Villehardouin, § 344, τόμ. Β', σελ. 154.
2 Θεοφάνης, τόμ. Α', σελ. 496. Georgius Cyprius, "Ενθ·’ άνωτ., 

σελ. 59, άρ. 1184. Ά. Εταμούλη, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 148 κέ.
9 Tafel καί Thomas, ”Ενθ’ άνοίτ., σελ. 482, σημ. 5.
* Ά. Σταμούλη, ’’Ενθ·’ άνωτ., σελ. 127 - 128.
5 Ά ν ν α ή Κομνηνή, Η', 4-5, τόμ. Β', σελ. 12 καί 14 (Reiff.).
8 Tafel καί Thomas, "Ενθ” άνωτ., σελ. 484, σημ. 1.
1 Αυτόθι, σημ. 3.
8 Άννα ή Κομνηνή, Ζ', 9, τόμ. Α', σελ. 254. ’Ιωάννης Καντα- 

κουξηνός, τόμ. Α', σελ. 436.
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μενών εν τή Partitio Romanise, δεν μνημονεύεται ή Χαριοΰπολις, έκτος εάν 
λανθάνη υπό τινα εσφαλμένην γραφήν. Ή Χαριοΰπολις, κείμενη επί τής 
όδοΰ, τής άγοΰσης εξ Άδριανουπόλεως εις Ραιδεστόν, άναφέρεται πολλάκις 
υπό των Βυζαντινών ιστορικών. Μολυβδόβουλλον τοϋ Θ' αίώνος άνήκεν εϊς 
τον Θεοδόσιον, βασιλικόν σπαθάριον και τοποτηρητήν Χαριοπόλεως *.

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1

1 G. Schlumberger, Sigillographie de 1’Empire byzantin, σελ. 159.
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