ΑΙ ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΒΟΛΟΙ
ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Δια τον μέλλοντα νά πραγματευθή περί τών οδών και εμβόλων των
Βυζαντινών πόλεων πλοΰσιαι πρόκεινται αί πηγαί' τοιαΰται δ’είναι, άφ’ ενός
μεν οι πάπυροι, άφ’ ετέρου δέ, βραδΰτερον, τα από τοΰ Γ αίώνος ιδιωτικά
έγγραφα. Χρήσιμον έπ’ ίσης υλικόν παρέχουσιν οί νόμοι, οι σχολιασταί και
λεξικογράφοι ως καί αί πληροφορίαι τών διαφόρων περιηγητών. Εννοείται
δτι πολύ διά τό θέμα βοηθοΰσιν αί παρά τοΐς διαφόροις συγγραφεΰσι κατεσπαρμέναι καί σπανιώτεραι, δυστυχώς, πληροφορίαι, αιτινες είναι οπωσδή
ποτε συχνότεραι προκειμένου περί εμβόλων' πβ. τό περί κτισμάτων έργον τοΰ
Προκοπίου καί τά τοΰ Ψευδοκωδινοΰ Πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως. Εις
τάς ανωτέρω πηγάς προσθετέοι αί όλίγαι σχετικαί εικόνες ως καί τά σωζόμενα υπολείμματα Βυζαντινών οδών.

ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Οί Βυζαντινοί συγγραφείς συχνά όμιλοΰσι περί οδών, την άρχαίαν
ταΰτην μεταχειριζόμενοι λέξιν. Τό δτι καί παρά τφ λαφ θά ήτο ή ονομασία
εν χρήσει, δηλοΐ, άφ’ ενός μέν δτι συνηθέστατα αΰτη χρησιμοποιείται εν
παπΰροις, μεταγενεστέροις έγγράφοις, ποιήμασι1 καί παροιμίαις1
2, 3άφ’
4 * *ετέρου
*
δέ άπαντάται έν κειμένοις τών μετά την άλωσιν χρόνων8 καί σήμερον δέ
δημωδώς πολλαχοΰ περιφέρεται *.
1 Λΰβιστρος καί Ροδάμνη, στίχ. 2391 (Μαυροφρύδου, Εκλογή μνημείων 411).
Τά χρονικά τού Μορέως, στίχ. 5147 (Schmitt).
2 Πβ. κάλλιον εναι είς όδόν αδελφός ή μητέρα. Λΰβιστρος καί Ροδάμνη, στίχ.
80 (κωδ. Νεαπόλεως, Eambert). Πβ. καί τήν έν Σητείφ τής Κρήτης σημερινήν πα
ροιμίαν «κωπέλλι μπέμπεις ’ς τήν όδό, γλάκα καί μοναχός σου».
3 Ώς λ.χ. παρ’ Έρωτοκρίτφ καί έν τοΐς Κρητικοΐς δράμασι Στάθη, Έρωφίλη,
Γύπαρι καί Φορτουνάτφ (Βλ. Στ. Ξανθουδίδου, Έρωτόκριτος, 640). Παρ’
Ά χ έ λ η, Πολιορκία τής Μάλτας, στίχ. 860,1334 καί έν τφ συναξαρίφ τών ευγενι
κών γυναικών, στίχ. 352 (Krumbacher).
4 Κατά πληροφορίας τοΰ ’Αρχείου τής λεξικού τής νεωτέρας Ελληνικής οί Πόν
τιοι λέγουσι νϋν ό νοδός ή ή δδός, έν Δρόβιανη ’Ηπείρου ό ο ΰ δ ο ς, έν
Κυπριακοΐς ποιήμασι φέρεται ό ό δ ι ό ς καί έν ποιήμασι πάλιν τής Βιθυνίας τό
ό δ ι ό.
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Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Έδήλου δ’ ή οδός τον εύρΰτερον δρόμον, κατ’ αντιδιαστολήν προς τήν
στενωπόν1, έφ5 δσον δ’ αυτή άπετέλει κυρίαν οδικήν αρτηρίαν έχαρακτηρίζετο ως οδός «βασιλική»2 ή «δεσποτική» 8 ή «δημοσιακή»4 ή «δημοσία» 5
ή «δεμοσία» 6 ή και «άμαξική»7.
Επειδή δε, εν σχεσει προς τάς εκατέρωθεν παρόδους8, έκειτο εν τω
μέσφ, ώνομάζετο καί μέση”.
Εΐπομεν ευθύς ανωτέρω δτι ή κυρία οδός εχαρακτηρίζετο ώς δημοσία,
τούτο δέ κατ’ άντίθεσιν προς τήν Ιδιωτικήν, ής μνεία γίνεται έν τοϊς παπυροις καί τοΐς νόμοις10.
Οί Βυζαντινοί συνώνυμους, αντί τού οδός, έλεγον καί δρόμος, ώς δ’ έλεγον, ώς έσημειώθη, βασιλική ή δεσποτική ή δημοσία οδός, oiiroj πάλιν
έλεγον καί δρόιιος βασιλικός " ή δεσποτικός'2 ή δημόσιος'2.
1 Κατά τον Πολυδεύκη, Όνομαστ., 9,37 «τάς μέν εύρυτέρας, οδούς αν
καλοίης, τάς δέ στενάς στενωπούς καί λαύρας». Εις τά Βασιλικά έν τούτοις (2,2,151)
φέρεται" «οδός έστιν ή ατραπός καί ή πλατεία».
2 Κλήμεντος, Στρωματ., 7,12,7" 15,91. Χρυσόστομος, PG, 57,434"
59,563. Σωφρόνιος 'Ιεροσολύμων, PG, 878,3165. Μιχαήλ Ψ ε λλ ο ΰ, Έπιστολαί (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 5,286). S p a t a, Le pergamene, 165,1.
Νικήτα Χωνιά του, Χρον. Διήγ., 7,8" 533,4. Άσίζαι τής Κύπρου, Β' 244
(Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,454) καί πολλαχοϋ αλλαχού.
8 S p a t a, Diplomi Graeci Siciliani inediti, 412,7. C u s a, I diplomi, 353,6.
I S p a t a, Ένθ’ άν. 448,5,462,1. C u s a, Ένθ’ άν. 376,5.
5
Βασιλικά, 58,8,7" 60,3,31. Τής δημοσίας καί μεγάλης όδοΰ. Cusa, I di
plomi, 14,4.
8
Trincliera, Syll, 71,54,84,67. Καί σήμερον κατά τόπους λέγουσιν ή
δεμουσιά. Ή δημοσία οδός, κατ’ αντιδιαστολήν πρός τήν ιδιωτικήν καί τήν
στρατιωτικήν.
7 Cusa, I diplomi, 627. Νΰν λέγουσιν αμαξωτός δρόμος.
8 Τή δημοσία όδφ ή τή παρόδφ, Βασιλικά, 58,8,7.
8 «Ούχ ή μέν τού τοιούτου (ψυχή) ταΐς μέσαις πάλιν των πόλεων έοικυΐά έστιν
ένθχι νΰν μέν εντεύθεν άργυροκόπων, νΰν δ’ έκεϊύεν των χαλκοτύπων ό ήχος πολύς
γίνεται». Χρυσόστομος, PG, 60,61 «τήν βασιλικήν οδόν καί μέσην βαδίζοντες». Σωφρόνιος Ιεροσολύμων, PG, 873,3165 «τήν μέσην βαδίζεις καί
Οιίτως βασιλικήν». Μιχαήλ ,ψ έ λ λ ο ΰ, Έπιστολαί (Κ. Σάάα, Μεσ. Βιβλ., 5,286).
Όρα δτι ή κεντρικότερα οδός τής Κωνσταντινουπόλεως εκαλείτο Μέση, περί ής βλ.
Mordtmann, Esquisse topographique de Constantinople, 61 -62.
10 Corp. pap. Reineri, 95,12. Βασιλικά, 60,3,31.
II Trincliera, Syll., 124,95,144,111,152,14. Cusa, I diplomi, 353,6,533,
14. L. Petit, Le monastere de Notre Dame de Pitie Izwjestija, 6,40.
12 C u s a, Ένθ’ άν. 353,6. Trincliera, Syll., 237,181.
13 H e i senbe rg-W enger, Byzantin. papyri, 13,30. Ί ο υλιανοϋ,
Έπιστολαί, 60,15, 62,6 (Bidez). Έν έγγράφψ τού 1586 άναφέρεται καί δημοσιακή
οδός. Ρ. lemerle, Actes de Kutlumus, 180, ή αυτή δ’ έν έτέρφ εγγράφω τού
1369 χαρακτηρίζεται ώς καθολική στράτα. Ρ. L e m er 1 e, Ένθ’ αν. 106.
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Τον κεντρικόν επ’ ίσης δρόμον οί μεσαιωνικοί ημών πρόγονοι εκάλουν,
κατά την άρχαίαν χρήσιν, καί λεωφόρον ‘, ταΰτην δέ, ως και τάς οδούς καί
τούς δρόμους, εκάλουν επ’ ίσης βασιλικήνI2 η δημοσίαν λεωφόρον3.
Περί των κεντρικών οδών ό'ντος τοϋ λόγου, ας προστεθή ενταύθα δτι
εν Χανίοις της Κρήτης, κατά τον ΙΔ' αιώνα άρχόμενον, ή κυρία οδός τής
πόλεως έχαρακτηρίζετο ώς «ρούγα μαγίστρα» 4. 5
Αί εκατέρωθεν τών κυρίων καί δημοσίων οδών τοιαϋται εκαλούντο τότε
πάροδοιs ούτως υπό τών νόμων χαρακτηριζόμενοι' «ή δέ πάροδος δι’ ής
δύναταί τις καί άμαξαν άγειν καί υποζύγια παραφέρειν»6 7 ή «ή δέ πάροδος,
δι’ ής καί βούκολα καί υποζύγια δύναταί τις περιφέρειν» ’ ή «ήδέ πάροδος
άνθρωπον μόνον καί ζφον διοδεύειν δι’ αυτής δέχεται»8.
'Ως δέ παρ’ άρχαίοις άμφοδοι έλέγοντο οί παράπλευροι δρόμοι9, ούτω
καί παρά Βυζαντινοΐς, παρά τάς παρόδους, έχομεν καί την ονομασίαν αμφοδοι10 IIή 12
αμφοδα ", άτινα δ Σουΐδας χαρακτηρίζει ως οδούς έχούσας «εκατέ
ρωθεν διεξόδους» 19.
I Κλήμεντος, Στρωματ., 7,15,91. ’Ισίδωρος Πηλουσιώτης,
PG, 78,236. Ά ν ν η ς Κομνηνής, Άλεξιάς, 1,124,7. Νικολάου Μ ε σ αρ ί τ ο υ, Λόγος αφηγηματικός, 19,25 (Heisenberg). Τ a f e 1, Eustathii opusc.,
261,23. Τής λέξεως περιπεσοΰσης εις αχρηστίαν, νϋν μόνον έν Αϊνφ λ ε ω φ ό ρ ι
λέγεται ή οδός.
2Γρηγόριος Νυσσης, PG, 44,417. Σωφρόνιος 'Ιεροσολύ
μων, PG, 873,3460. Γρηγορίου πρεσβυτέρου, Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου, PG, 32,269.
3 Στεφάνου Διακόνου, Βίος τοΰ οσίου μάρτυρος Στεφάνου τοΰ νέου,
PG, 100,1097. ”Α ν ν η ς Κομνηνής, Άλεξιάς, 1,245,5. 'Ο διάκονος Στέφανος
(”Ενθ’ άν. 1073) όμιλε! περί «βασιλικής δημοσίας λεωφόρου».
4 Σπ. Θεοτόκ η, Μνημεία τής Ελληνικής ιστορίας, Β' τεΰχ. Α', 20.
5 Βασιλικά, 58,3,12 καί 58,8,76 Βασιλικά, 58,3,12. Σύνοψις ήττων, 0,1 (Zach. ν. Lingenthal, JGR, 5,524).
7 Επαναγωγή ηύξημένη, 42 (Zach. ν. Lingenthal, JGR, 4,332).
s Σύνοψις ήττων, 0,23 (Zach. ν. Lingenthal, JGR, 2,191).
9 Herman n-Bliimner, Lehrbuch3,137.
10 Χρυσόστομος, PG, 51,115' 59,399. Άννης Κομνηνής Άλε
ξιάς, 1,124,7. Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα,
2,448. Ευσταθίου, Παρεκβ., 909,10. Τ a f e 1, Eustathii opusc., 268,4,275,72,
292,33,293,57. Ή λ. μυριόλεκτος καί έν τοΐς παπύροις.
II Πασχάλιον χρονικόν, 474,12. Σ ο υ ί δ α ς, έν λ. άγυιαί καί άμφοδον. Λεξικ.
Ζ ω ν α ρ α έν λ. έγκώμιον. I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Σχόλια εις Ίλιάδος Β' στίχ. 12 (Matranga, Anecdota Grieca, 2,455). Σ χ ο λ ι α σ τ. Ά ρ ι α τ ο φ., Λυσιστράτη, 5.
Νΰν, λησμονηθείσης τής λέξεως, έν Κερκύρρ μόνον καί Παξοΐς ά φ ο δ ι ά λέγεται
ή αυλή τής οικίας.
12
Σ ο υ ί δ α ς έν λ. άγυιαί. Ούχί όρθώς ό Σκαρλάτος Βυζάντιος
(Ή Κωνσταντινούπολις, 1,111) φρονεί ότι άμφοδοι είναι αί εκατέρωθεν μιας όδοΰ
κατάστεγοι καί περίστυλοι οδοί.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 00:44:19 EET - 3.81.89.158

6

Φαίδωνος I. Κουζουλέ

Αί οδοί των Βυζαντινών πόλεων είχον, ως είκός, διάφορον πλάτος' αί
μέν λοιπόν έξ αυτών χαρακτηρίζονται ως πλατεΐαι οδοί 1 η απλώς πλατεΐαι2, αί δέ άντιδιαστελλόμεναι προς αυτάς, ως στενωποί3.
Αί πλατεΐαι οδοί, αΐτινες δέον να μή ταυτισθώσι προς τάς σημερινός
πλατείας, τάς υπό τών Βυζαντινών λεγομένας φόρα, κατά τούς νόμους, άκολουθοΰντας Ρωμαϊκήν παράδοσιν, έπρεπε κατ’ ορθόν μέν νά έχωσι πλάτος
δώδεκα ποδών, ήτοι τριών και ήμίσεος μέτρων, δπου δ’ έκαμπτον δέκα και
έξ4, ήτοι τεσσάρων μέτρων καί έβδομήκοντα δυο εκατοστών ή κατ’ ορθόν
οκτώ ποδών, ήτοι μέτρων δύο καί τριάκοντα πέντε εκατοστών, δεκαέξ δέ
κατά την καμπήν, τουτέστιν, ώς προείπομεν, τεσσάρων μέτρων καί έβδομήκοντα δύο εκατοστών5.
Ώρίζετο δ’ ούτως ή πλατεία' «οδός πλατεΐά έστι, δΓ ής δύναταί τις
έλαύνειν θρέμματα καί άμαξας καί υποζύγια» 6 ή «οδός πλατεΐά έστι τό περιιέναι καί τό έλαύνειν καί έλκειν καί τό βαστάζειν δόρυ ορθόν εί μή οι
καρποί βλάπτονται» 7.
1 Πρόχειρος νόμος, 38,9. Σύνοψις ήττων, 0,23 (Zach. ν. Lingenthal, JGR, 2,
191). Καί παρ’ άρχαίοις ή πολύ πλατεία οδός εκαλείτο πλατεία (Daremberg Saglio, Dictionnaire, 5,778).
2 Ί ώ σ η π ο ς, Περί τοΰ Ίουδ. πολ., 1,425. Γρηγόριος Νύσσης,
PG, 44,152. Μ α λ ά λ α, Χρονογρ., 160,18,280,21,233,5. Κωνσταντίνου
Πορφυρογέννητου, Έκθεσις, 345,17. Άρμενοποΰλου, Έξάβιβλ.,
2,4,82. Οϋτω καί έν τοίς παπύροις. Alf. Stockle, Spatromische und byzantiniscbe Ziinfte (Klio 9, Beiheft, 149). G. Downey, Imperial building
records in Malalas, BZ, 38, 309. Ή έν Κωνσταντινουπόλει Μέση χαρακτηρίζεται
ώς πλατεία. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις, 345,18.
3 Γρηγόριος Νύσσης, Ένθ’ άν. Πρόχειρος νόμος, 38,9. Νικολάου
Μεσαρίτου, Λόγος αφηγηματικός, 19,25 (Heisenberg). Κατά τό έπαρχικόν βιβλίον Λέοντος τοΰ Σοφοΰ (3,2 καί 13,1) καί τόν Μ. Βασίλειον (PG, 31,1521) πρός
τάς πλατείας άντιδιαστέλλονται τά ά μ φ ο δ α καί αί ρ ύ μ α ι.
4 Πανδέκται, 8,3,8. Πρόχειρος νόμος, 38,9. Alf. Stockle, Ένθ’ άν. 113. Έν
τοίς Βασιλικοΐς (58,11 Γ) γίνεται λόγος διά στενωπόν έχουσαν πλάτος δέκα ποδών ή
καί πλεΐον τών δώδεκα ποδών. "Οταν ή στενωπός ήτο δέκα ποδών, τότε δέν έπετρέπετο αί εκατέρωθεν αυτής οίκίαι νά έχωσι σωλάρια, ήτοι έξώστας, ΐνα μή έμποδίζωσιν οΰτω τό φώς καί πρός αποφυγήν πυρκαϊών. Πβ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Περί τήν
Βυζαντινήν οικίαν (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., ΙΒ' 115,116).
5 Βασιλικά, 58,8. ’Επαναγωγή ηύξημένη, 42,66. Σύνοψις ήττων, Ένθ’ άν. Ματ
θαίου Βλαστάρη, Σύνταγμα κατά στοιχείον, κεφ. Γ' (Ράλλη - Ποτλή, Σύν
ταγμα, 6,314). Κατά τόν Ρωμαϊκόν νόμον τό έλάχιστον πλάτος τών οδών είς τά εύθύγραμμα τμήματα ώρίζετο οκτώ ποδών, δώδεκα δέ είς τά καμπύλα (Daremberg Saglio, Dictionnaire, 5,782). Θ. Δεσποτοπούλου, Ή οδοποιία έν Έλλάδι
άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον (Τεχνικά Χρονικά, έτ. 9ον, 21 ίδιαιτ.
άποσπ.).
6 Σύνοψις ήττων, Ένθ’ άν.
7 ’Επαναγωγή ηύξημένη, 42 (Zach. ν. Lingenthal, JGR, 4,332).
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Εΐπομεν δτι προς τάς πλατείας οδούς άντιδιεστέλλοντο αί στενωποί, δια
φορά, ήν εύρίσκομεν ήδη καί παρά Πολυδεύκει, δστις γράφει- «τάς μέν
εύρυτέρας, οδούς αν καλοίης, τάς δε στενάς, στενωπούς»1 και ην πολλούς
αιώνας βραδΰτερον πιστοποιεί καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος γράφων- «λέ
γονται δέ καί πόλεων στενωποί αί στεναί άμφοδοι» 1
2 σύμφωνων ούτω καί
προς τον Χρυσόστομον, δστις πάλιν πολύ παλαιότερον διαστέλλει τάς άμφόδους τών στενοιπών3. 4
’Αντί δέ της στενωπού, οί Βυζαντινοί συνωνύμως μετεχειρίζοντο καί τό
στενή1, εννοείται οδός, προς δέ καί τό στενόν5, * ακριβώς δπως οί σημερινοί
'Έλληνες, οΐτινες την στετωπόν καλοϋσι στενόν, έν ’Άνδριρ δέ στενήν5.
Ό Φρύνιχος λέγει- «ρύμη- καί τούτο μέν οί ’Αθηναίοι επί τής ορμής
ετίθεσαν, οί δέ νϋν αμαθείς επί τού στενωπού» καί ό Άντιαττικιστής- «ρύ
μην ου φασι δεΐν λέγειν, αλλά στενωπόν»7. ’Εντεύθεν έ'πεται δτι, διά νά
λέγεται κοινώς ή στενωπός ρύμη κατά τον Β' μ.Χ. αιώνα, θά ήτο πολύ πα
λαιότερον τό όνομα έν κοινή χρήσει, ως άλλως τε καί οί πάπυροι δεικνύουσι.
Πόσον δέ κοινολεκτουμένη θά ήτο ή ρύμη καθ’ δλους τούς μετά τον Β'
μ.Χ. αιώνα χρόνους φανερώνει ού μόνον ή μνεία αυτής υπό διαφόρων εγγρά
φων καί συγγραφέων 8 9μέ την προσθήκην δτι έκοινολεκτείτο \ αλλά καί ή
εύρυτάτη κατά τούς μετά την άλωσιν χρόνους καί νΰν χρήσις αυτής. Στενωπός
λοιπόν καί ρύμη ή ρύμνη 10 ήσαν κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους συνώνυμα.

1 Πολυδεύκους, Όνομαστ., 9,37.
- Ευσταθίου, Παρεκβ., 672,26. Τήν στενωπόν και αλλαχού αναφέρει ό
Ευστάθιος. Τ afel, Eustathii opusc., 250,23.
3 Χρυσόστομος, PG, 51,115.
4 Μακάριος Αιγύπτιος, PG, 34,877.
5Trincliera, Syll., 152,14. Άσίζαι τής Κύπρου, Α' 286 (Κ. Σάθα, Μεσ.
Βιβλ., 6,232).
5 Έν Άνδρφ ή στενή άρχομένη εκ τοϋ βασιλικού δρόμου καταλήγει εις τήν
αυλήν τής οικίας.
’Φρυνίχου, Επιτομή, 404 (Eobeck). Άντιαττικιστής. Bekker, 113.
8 C u s a, I diplomi, 31,11,59,3,76,8. Hesseling-Pernot, Poernes
Prodromiques, IV, 108,111. Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ., 512,19. Έν
τφ πρό τού δεκάτου αίώνος γραφέντι μαρτυρίφ Άνδρέου τοϋ Κρητός (Act·, SS,
Όκτωβρ., 141) αί ρύμαι μνημονεύονται διαστελλόμεναι τών λεωφόρων.
9 Άγυιά· ή κοινώς λεγομένη ρύμη. Ευσταθίου, Παρεκβ., 166,22.
10 Όρασις τοϋ Δανιήλ περί τοϋ εσχάτου καιρού. Vasiliev, Anecdota
Grsecobyzantina, 45. Hesseling-Pernot, Poernes Prodromiques, IV,
HI. Διήγησις τοϋ πωρικολόγου (Wagner, Carmina Graeca, 202). S p a t a, Ee
pergamene Grece, 445,9. Διά τόν τύπον ρύμνη βλ. S t. Ρ s a 1 t e s, Grammatik, 83. Τό υποκοριστικόν ρ υ μ 1 ς εν εγγράφω τών αρχών τοϋ ΙΓ' αίώνος.
Miklosick - Μ tiller, Acta et Diplomata, 3,52,53.
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”Ησαν δ’ αί ρυμαι τότε δυο ειδών ή εύρυτεραι, δημόσιοι η βασιλικοί
καλούμενοι1, δτ ών ελευθέρους ήδΰνατο νά διέλθη πας πολίτης, η ιδιωτικοί,
από τής κεντρικής δήλα δη όδοΰ εις την αυλήν τής οικίας όδηγοΰσαι1
2. 3
Άναλόγως έπειτα τοϋ πλάτους έχομεν την απλώς ρύμην στενήν ή
σχενορρύμην2 καλουμένην και τό σιενορρνμιον4. 5
Τέλος πολλαχώς μνημονευόμενος έχομεν και τάς χνφλάς ονμας5, τάς μή
έχοΰσας δήλαδή κατά τό έτερον άκρον διεξόδους, τά κοινώς νϋν τνφλοσόκακα.
Νΰν ή στενωπός καλείται ρύμη εν Τκάρφ, Κώ, Καρπάθφ καί Καρπασία Κόπρου, ρύμνη Ιν Λέσβφ, Χίφ καί Σηλυβρίμ6, φέρεται δέ καί τό στενορρυμι ώς στενομνρι ή στολομνρι έν Σύμη 7.
Συνώνυμος προς την ρύμην ήτο καί ή έν τοΐς παπυροις πολυλεκτος
λαύρα, την οποίαν 6 Πολυδεύκης λέγει συνώνυμον προς την στενωπόν8. Την
λαύραν ό Φαβωρΐνος χαρακτηρίζει ώς στενήν ρύμην, ό δέ Θεσσαλονίκης
Ευστάθιος ώς στενήν οδόν 9. 10 11
Περί τών διαφόρων ειδών των οδών όμιλοϋντες ας προσθέσωμεν δ'τι οί
Βυζαντινοί είχον καί τά βαστέρνια 10 ή διαβατικά ", δι’ ών ένόουν μικρούς
διαδρόμους είτε από τής αυλής εις τήν έξώθυραν είτε από οικίας εις οικίαν
όδηγοϋντας 12.
Τέλος δίσχρατον έκάλουν οί πρόγονοι ημών τό σημεΐον άφ’ ου ήρχιζον

1 Ρ. Oxy., 1634. .ajgyptische Urkttnden aus den koniglichen Museen zu
Berlin, άρ. 83. Corpus pap. Reineri, 99,7. Heisenberg-Wenger, Byzant. papyri, 11,26.
2 "Οπως νϋν έν Ίκαρίρ. A. Haghimichal i, I/art populaire grec
(Byzantinisch - Neugriech. Jahrbiiclier, 6,35).
3 Heisenberg-Wenger, ΈνίΚ άν. 11,31. Παρά 2 ο υ ΐ δ μ φέρε
ται στενορρύμη.
4 Βασιλικά, 58,12,20. ^PJgyptische Urkunden aus byzantinischer Zeit, άρ.
900,21.
5 P. Oxy., 1,99,9,1276,8. Heisenberg-Wenger, Ένθ’ άν. 11,31.
6 Τον τύπον υποδεικνύει καί τό τής Άπυράνθου τής Νάξου ρ υ μ ν ά ς τό δηλοϋν τόν άνά τάς ρύμνας άσκόπως περιφερόμενοι’. Έν Πόντφ ρ υ μ ί ν, έν Νισύρψ
ρ υ μ ί δ ι ν καί ρ υ μ ί δ α έν Θήρφ λέγεται ή μικρά οδός.
7 Μ. Γρηγοροπούλου, Ή νήσος Σύμη 44.
3
Πολυδεύκους, Όνομαστ., 9,37. Έν τφ λεξικφ τοϋ Φωτίου φέρεται
λαύρα' δημόσιος στενωπός, άμφοδος, ρύμη.
9 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1922,57. Έν τούτοις έν τφ έπ’ όνόματι τοΰ Ζω
ναρά λεξικφ φέρεται' λαύρα, πλατεία ρύμη. Κατά τόν Ησύχιον, διάλαυρος' οικία με
γάλη πανταχόθεν λαύραις διειλημμένη ή λεγομένη περιάμφοδος.
10 Θαύματα τοΰ αγίου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Varia Grseca
sacra, 27,6). Πβ. καί τό Ελληνικόν λεξικόν τοΰ Du Cange έν λ. β α σ τ έ ρ ν ι ο ν.
11 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata, 5,356.
12 Βλ. τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοϋ Du Cange έν λ. διαβατικό ν.
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ή εις δ συνηνοΰντο δυο οδοί1, τρίοδον η τριόδιον2 το εξ ου τρεις εξεκίνουν
οδοί, τό τοΰ Όφεως τοΰ Πόντου τριδρόμι, τετράμφοδον δε τό μέρος εν φ
διεσταυροϋντο δυο οδοί, τό κοινώς νΰν σταυροδρόμι, έκατέρας των διασταυ
ρουμένων οδών καλουμένης καί σταυροπής όδοϋ 3.
Καί ταΰτα μέν διά τάς εντός τών πόλεων οδούς, αΐτινες, ως ελέχθη,
άλλοτε ήσαν ευρΰτεραι καί άλλοτε στενώτεραι, προκειμένου δμως περί διόδων
δι’ ορεινών ή απόκρημνων μερών ή διά μέσου αγρών έχρησιμοποίουν οί
Βυζαντινοί τά καί σήμερον καλούμενα μονοπάτια4, τά όποια ούτως όρίζουσιν
οί νόμοι' «Μονοπάτιόν έστι δι5 οΰ τις δΰναται παρελθεΐν ποδί καί έφιππος»5'
ή «τό δε μονοπάτιον πεζόν μόνον άνθρωπον δέχεται»6 ή «μονοπάτιόν εστι
τό περιιέναι καί διακινεΐν άνθρωπον χωρίς υποζυγίου»7.

Η ΕΠΙΣΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Τών Βυζαντινών χωρίων οί δρόμοι δεν ήσαν πάντοτε ομαλοί καί εστρωμένοι, τό αυτό ό'μως δεν είναι ορθόν νά δεχθή τις καί διά τάς οδούς τών
πόλεων. ’Ήδη ό Ίουλιανός περιγράφει τάς λεωφόρους τών πόλεων εστρωμένας μέ χάλικας εφ’ ών είχε έπιχυθή χώμα 8, προ αύτοΰ δέ ό Λουκιανός όμιλε!
δι’ οδόν «εστρωμένην χάλιξιν καί δυσπάτητον όξέσι κέντροις λίθων» 9, δι’ ήν
εργασίαν άναμφιβόλως θά έχρησιμοποιοΰντο τά υπό πολύ μεταγενεστέρου
συγγραφέως άναφερόμενα «προς εξομάλισιν τών τριβών αναγκαιότατα πτύα
καί τύκιακαί σκαπάναι» 10. Την μέριμναν άλλως τε τής έπιστρώσεως τών οδών
δεικνύει καί ή πολλάκις, κυρίως έν τοΐς εγγράφοις καί τοΐς νόμοις, άναφερο‘Trinchera, Syll., 298,225.
’ Ά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν ή ς, Άλεξιάς, 1,124,7. S p a t a, Le pergamene,
181.2. C u s a, I diplomi, 527,11. T r i n c li e r a, Syll., 107,82.
3 S p a t a, Diplomi Greci, 30,5.
4 Rudolf Vari, Incerti scriptoris byzantini sseculi X liber de re militari, 7,9*8,9‘11,21. Trinchera, Syll., 298,225. S p a t a, Diplomi Greci,
420.2. Διήγησις τοΰ Διγενή, στίχ. 1913 (Μηλιαράκη).
5 Βασιλικά, 58,3,12. Επαναγωγή ηύξημένη, 42 (Zach. ν. Lingenthal, JGR,
4,332).
6 Σύνοψις ήττων, 0,23 (Zacb. ν. Lingenthal, JGR, 2,191).
1 Σύνοψις, 0,1 (Zach. ν. Lingenthal, JGR, 5,524).
8 Ίουλιανοϋ, Έπιστολαί, έπιστ. 98,180 (Bidez). Πρόκειται δήλα δή περί
των σκυρωτών οδών τών αρχαίων. Θ. Δεσποτοπούλου, Ή οδοποιία έν Έλλάδι άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον (Τεχνικά Χρονικά, έτος 9ον (1940)
18 ΐδιαιτ. άποσπ.).
9 Λουκιανού, Τραγωδοπ., 226 άπόσ. Πβ. Hermann-Bltimner,
Lehrbuch8,138.
10 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον, Διήγ., 81,1.
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μένη δδοστρωσία καί ό δι’ αυτήν φόροςΆλλα καί κατ’ άλλον τρόπον,
πλήν των σκύρων, έπεστρώννυντο τότε αί οδοί, ως μανθάνομεν εκ τε των
νόμων, οϊτινες δμιλοΰσι περί τοϋ «στρώσαι λίθοις την οδόν ή αποστρώσαι» 2
καί εκ χωρίου τοϋ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου ένθα φέρονται τα έξης" «καί τό
στρώσαι καί επί λίθων λέγεται ώς δηλοι τό έστρωσε λίθοις την οδόν»3.
Ήσαν δ’ οί λίθοι ούτοι σκληροί ορθογώνιοι1 καλώς προς άλλήλους
προσαρμοζόμενοι καί επί τοϋ εδάφους καταχωννΰμενοι5 τοιοΰτοι δέ σώζονται
σήμερον εις την περιοχήν τοϋ Τόπ-Καποϋ τής Κωνσταντινουπόλεως. Άλλα
καί μέ πολυγωνικός ή τετραγώνους πλάκας έστρώννυντο οί κεντρικοί δρόμοι
οι τε εντός τών πόλεων καί οί έκτος αυτών εις αϋτάς άγοντες".
Τοιαϋτην διά πλακών στρώσιν διά τήν εποχήν τοϋ Ήρώδου έν Άντιοχείμ άναφέρουσιν ό'τε Ίώσηπος καί δ Μαλάλας7, τό αυτό δέ όμολογεΐται καί
δι’ άλλας πόλεις, καί δή τήν Κωνσταντινοΰπολιν, εις τά προάστια τής οποίας
άναφέρονται πλακόστρωτοι οδοί", αλλά καί έν αυτή τή πόλει0.
1 Βλ. τήν 24ην νεαράν τοϋ ’Ιουστινιανού (Zach. ν. Lingenthal, Iniperatoris
Justiniani Novelise quae vocantur, 1,1δ6). Βασιλικά, 5,1,4" 16,1,27. MiklosichMuller, Acta et Diplomata, 6,47.
2 Βασιλικά, 58,8,11. ΓΙβ. καί τήν ήττονα Σύνοψιν Κ, 9,24 (Zach. ν. Lingen
thal, JGR, 5,391).
3 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1368,48.
1 Ό Μαλάλας, Χρονογρ., 280,20 αναφέρει δτι επί ’Αντωνίνου Πίου πάσαι
αί οδοί τής ’Αντιόχειας έστρώθησαν διά μυλίτου λίθου.
5 Συμεών ο ς Μεταφράστου, Βίος τών άγιων Κάρου καί Ίωάννου.
PG, 114,1249. Ό περιγράφων τό άνάκτορον τοΰ Θεοδώρου Μετοχίτου λέγει ότι οι
δρόμοι οί εις αυτό άγοντες ήσαν «έΰτυκτοι κατορυχέεσσι λίθοισι». R. Gnilland,
Le palais de Theodore Metochite (Revue des etudes Grecques, 35,90).
6 Συμεών ος Μεταφράστου, Ένθ’ άν. Μ α λ ά λ α, Χρονογρ-, 223,
17. Σωφρόνιος Ιεροσολύμων, PG, 873,3688. Ό Ίώσηπος (περί τοΰ
Ιουδαϊκού πολέμου, 1,425) δμιλεΐ περί όδοΰ έν τή ’Αντιόχεια τής Συρίας έστρωμένης «ξεστφ μαρμάρφ» ή «λίθω ξεστφ» ώς ό αυτός λέγει έν τή ’Ιουδαϊκή άρχαιολογίμ του (16,5,4).
7 Ί ω σ ή π ο υ, Περί τοΰ Ίουδ. πολέμου, 1,425. Μ α λ ά λ α, Χρονογρ., 223,17.
8 Τ a f e 1, Eustathii opusc., 111,62. H. D e 1 eh a y e, Deux typica byzantins de l’epoque des Paleologues, 133.
9 T a f e 1, ”Ενθ’ άν. 311,19. Περί τοΰ Κωνσταντίνου Θ' δμιλών ό Μιχαήλ
Ψ ε λ λ ό ς (Χρονογρ., 149,4 Σάθα) λέγει δτι «καί οί λίθοι τών εδαφών άπεστρώννυντο, ΐνα μή όλισθαίνη περί ταΐς πλαξίν ό 'ίππος αΰτφ». Καί ό "Αραψ δέ περιηγη
τής Ibn Batoutah, κατά τόν ΙΔ' αιώνα, λέγει δτι αί οδοί τής πρωτευούσης ήσαν
πλακόστρωτοι. J. Eb e r s ο 1 t, Constantinople byzantine et les voyageurs du
Levant, 44. Αί περί πλακοστώσεως λοιπόν τών δδών τής Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρίαι είναι σαφέστατοι, δέν έχει δθεν δίκαιον ό Krause δταν γράφη δτι πιθανόν
είναι νά είχεν ή Κωνσταντινούπολη; πλακοστρώτους οδούς, μ’ όλον δτι ούδέν περί
τούτου τεκμήριον εδρεν εις τούς Βυζαντινούς συγγραφείς (Krause, Die Byzantiner des Mittelalters, 22 τοΰ προλόγου).
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At ούτω στρωννύμεναι οδοί ήσαν αί μέ την Λατινικήν λέξιν στράται
καλούμενοι (νϊεε stratse), δι’ ής λέξεως κατόπιν έδηλοΰτο πάσα οδός1, προς
δέ κα'ι οτρωιαί2, αί δέ διά πλακών, π/.ακωταί 5.

Η ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Πλήν τής όδοστροοσίας, δι’ ήν ιδιαιτέρως και βασιλείς ένδιεφέροντο4 και
διάφοροι άλλαι υπέρ των οδών έλαμβάνοντο φροντίδες υπό ιδιαιτέρων κρα
τικών υπαλλήλων5. Τοιοΰτοι διά την πρωτεύουσαν ήσαν ό έπαρχος τής
πόΐεως6, διά τάς πόλεις τής Λυκαονίας κα'ι Πισιδίας επί ’Ιουστινιανού ό
πραίτωρ1, διά διαφόρους άλλας πόλεις οί άαιννόμοι8 ή άγοοανόμοι9 καί επί
Βενετοκρατίας έν Κρήτη ό dominus capitaneus 10.
Οί άρχοντες λοιπόν οΰτοι έφρόντιζον νά όμαλίζωνται, καθίστανται
εύθεΐαι καί επισκευάζωνται αί οδοί11, ν’ αποφεύγεται δέ παν τό δυνάμενον

1 Στράτα γάρ ή έστρωμένη οδός τη Λατίνων καλείται φωνή. Προκοπίου,
Υπέρ των πολέμων, 2,1,7 οδός' ή στράτα λεξικ. Ζ ω ν α ρ α τήν στράταν ήρχουμουν
ποτέ μέ πείναν καί μέ δίψαν. Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques, IV, 227. Νικήτα Χωνιά του, Χρον. Διήγ., 733,14. Καλλίμαχος καί
Χρυσορρόη, στίχ. 2051. Cusa, I diplomi, 386,2,559,6. Trinchera, Syll.,
112,85,124,95. Σπ. Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικά, 101. Miklosich-Miil1 e r, Acta et Diplomata, 5,23 6,14. ’Εν τφ βίω Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοϋ
(PG, 93,1676) φέρεται καί τό ρήμα παραστρατίζω.
2 Βίος καί μαρτύριον του άγιου Δομετίου (Anal. Boll., 19,295,20,298,1,299,10,
315,3). Strata' στρωτή, CGL, 2,439,19.
Κωνσταντίνου ΙΙορφυρογεννήτου, Έκϋεσις, 438,8. ’Έδα
φος εστρωμένον διά πλακών ή μαρμάρων χαρακτηρίζεται ώς πλακωτόν ή
μαρμαρωτόν. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσιτ,
84,5,106,13.
4
ΓΙερι τοΰ Μ. Κωνσταντίνου λέγεται ότι «ήν οικοδομών γέφυρας καί όδοστρωσίας κατασκευάζων». (Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά, 220). Πβ. καί τήν ανωτέρω
μνημονευθεΐσαν νεαράν τοΰ ’Ιουστινιανού. Σημείωσον ότι αί βασιλικοί οδοί συνετή,
ροΰντο καί έπεσκευάζοντο δαπάναις τοΰ κράτους.
° Έν Ρώμη πρός τόν σκοπόν τούτον ύπήρχον οί curatores viarum ή viocuri,
Ελληνιστί δέ οδών έπιμεληταί. Πβ. Du Cange, Constantinopolis Chri
stiana, 69.
6 Βασιλικά, 58,11,10. Επαναγωγή, 39,34.
7 Βασιλικά, 6,9,4,58,8,6.
8 Πανδέκται, 43,10. Βασιλικά, 58,8,8,11,12.
9 Λ ι β α ν ί ο υ, Δύσκολος ώλισθεν § 6 τόμ. 6,554 (Forster).
10 Hip. Noiret, Documents inedits pour servir a l’histoire de la do
mination Venitienne, 445.
11 Βασιλικά, 58,8,11.
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νά βλάψη αύτάς και σμικρύνη to μικρόν άλλως τε πλάτος αυτών. Ούτως άπηγορεύετο οί εργαστηριακοί νά Οέτωσι προ των εργαστηρίων των διάφορα
αντικείμενα, εξαιρούμενων των κναφέων, οΐτινες ήδΰναντο νά άπλώνωσι
φορέματα καί των τεκτόνων, οΐτινες ήδΰναντο νά τοποθετώσι τροχούς εις τόσην
δ'μως από τής θΰρας των εργαστηρίων των άπόστασιν, ώστε νά δΰναται νά
διέρχεται άμαξα1. Κατά τό έπαρχικόν δέ βιβλίον (13,3) άπηγορεΰετο εις τούς
σαλδαμαοίονς (παντοπώλας), εύπρεπείας χάριν, νά έκθέτωσιν εις τάς οδούς
κατά τάς Κυριακάς καί δεσποτικάς έορτάς τά έμπορεΰματά τιον ή δταν διά
των οδών έγίνετο βασιλική προέλευσις.
Επειδή δέ, ένεκα τής στενότητος τών δρόμων, τό φως αυτών ήτο ολί
γον, διά τούτο δεν έπετρέπετο νά κατασκευάζωνται έξώσται τών οικιών τά
λεγάμενα τότε οωλάρια ή ταβλωτά εις τάς οδούς, τών οποίων τό πλάτος ήτο
μικρότερον τών δέκα ποδών, ουδέ νά ΰπάρχωσι κάτωθεν τών εξωστών τού
των, καί προς ύποβάσταξιν αυτών, τοίχοι ή κίονες λίθινοι ή ξύλινοι, ώστε
νά άδικήται ή οδός 1
2. Οί κατασκευαζόμενοι έπ3 ίσης έξώσται ώφειλον ν’ άπέχωσι τών απέναντι αυτών τουλάχιστον δέκα πόδας3.
Εννοείται δ’ δτι, παρά τάς απαγορεύσεις ταύτας καί τάς υπό τού νόμου
εις τούς παραβάτας έπιβαλλομένας ποινάς4, άναφέρεται δτι πολλών αρχόντων
αί οίκίαι τοσοΰτον έξεΐχον, ώστε νά σχηματίζωσιν αυται στοάν καλύπτουσαν
τήν δίοδον5.
Έπ’ΐσης αύστηρώς άπηγορεΰετο, άνευ διαταγής τού έπάρχου τής πόλεως,
νά φράσση τις τάς ρύμας διά τής κτιζομένης οικίας του6, ούδ’ έπετρέπετο,
έπί τή προφάσει άνακαινίσεως, νά ύψώνη τις ή νά χαμηλώνη ή νά μηκύνη
τήν οδόν 7 ή νά κάμνη οπήν ή γέφυραν εις δημοσίαν οδόν, οπότε ένήγετο ώς
βλάπτων αυτήν8.

1 Πανδέκται, 43,7,8,10. Βασιλικά, 58,8,12. Σύνοψις Κ, 9,24 (Zach. ν. Lingenthal, JGR, 5,391).
2 Νόμ., 12,5. Βασιλικά, 58,8,10.
3 Ζήνωνος, Διάτ., 128. Δέοντος, Νεαρά, 113 (Migne, PG, 107,652).
Βασιλικά, 58,11,9.
4 Ό Θεοδοσιανός κώδιξ ωριζεν, ΐνα ό τοιοΰτος ηλιακός κρημνίζεται, ή δέ οι
κία πάσα κατέχεται υπέρ τοϋ δημοσίου (Βασιλικά, 58,11,9), ή δέ διάταξις τού Ζήνω
νος, ΐνα ό κύριος τής οικίας πληρώνη ώς πρόστιμον δέκα λίτρας χρυσίου, δέκα ό
εργολάβος ή άρχιτέκτων, ό δέ κατασκευάσας τεχνίτης νά τύπτεται καί εξορίζεται
(κώδ. Θεοδ., 25,5). Βλ. περί τών ανωτέρω Φ. Κουκουλέ, Περί τήν Βυζαντινήν
οικίαν, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. ΙΒ' 113 έξ.
5 S i 1 ν. G. Μ e r c a t i, Gli aneddoti d’un codice Bolognese, BZ, 6,140.
6 Επαναγωγή, 39,34. Πρόχειρον ηΰξημένον, 78,38 (Zach. v. Lingentbal,
JGR, 6,320).
7 Βασιλικά, 58,8,12.
R Βασιλικά, 58,8,7.
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Τέλος ελαμβάνετο πρόνοια, ΐνα κατά την ρυμοτομίαν αί όδο'ι βλέπωσι
προς άνατολάς, ΐνα δέχονται περισσότερον φως1.

II ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Παρ’ δλα εν τούτοις τά λαμβανόμενα μέτρα, ή κατάστασις των οδών
των πόλεων, και δή καί των τής πρωτευούσης, δεν ήτο καθ’όλου καλή' περιη
γητής τοϋ ΙΒ' α’ιώνος, ό Odon de Deuil, έγραψε περί τής Κωνσταντινου
πόλεως' «ή πόλις είναι ρυπαρά καί πλήρης ακαθαρσιών» 1
2, έν ψηφίσματι δέ
τής Βενετικής συγκλήτου τοΰ 1455 όμολογεΐται ότι ή πόλις τοΰ 'Ηρακλείου
ήτο «ακάθαρτος, ως είναι γνωστόν»3.
Καί έπεβάλλετο μέν νά ρίπτεται έκτος τών πόλεων «παν τό άχρείον καί
απόβλητον ως προς την τών ζώντων χρήσιν» 4, εις τάς Βυζαντινός εν τούτοις
οδούς ήδύνατό τις νά ΐδη άπερριμμένα ράκη5, 6παλαιά δέρματα", θνησιμαία
ζφα7, παιδιών άποχωρήματα8 καί κόπρον9 ή διάφορα τών οικιών απορρίμ
ματα 10, 11
προς δέ καί ε’ις τάς δημοσίας οδούς καί τάς στοάς καί φάτνας αλόγων
ζώων ή καί τά ζφα ταΰτα προσδεδεμένα 11.
Κατά τούς νόμους, οί αστυνόμοι έπρεπε νά φροντίζωσι νά μη ρίπτεται
εις τάς οδούς τι τό βλάπτον αύτάς 12, υπό τό τί δέ τούτο, πλήν τών απορριμ
μάτων, περί ών ανωτέρω ό λόγος, εννοούνται καί τά ρυπαρά ύδατα, ώς πιστο

1 Ε ύ ο t ά 8ί ο ς ’Αντιόχειας, PG, 18,724.
2 J. Ebersolt, Constantinople byzantine et les voyageurs du Le
vant, 33.
3Hip. Noiret, Documents inedits pour servir a l’histoire de la do
mination Venitienne, 449.
4Γρηγόριος Νύσσης, PG, 44,605.
5 T a f e 1, Eustathii opusc., 298,15. Δημητρίου Κυδώνη, Έπιστολαί (Boissonade, Anecdota Nova, 256).
6 Πανδέκται, 43,10. Βασιλικά, 58,8,12.
7 Χρυσόστομος, PG, 59,399. Γρηγόριος Νύσσης, "Ενθ’ άν.
Βασιλικά, ”Ενθ’ άν. Ί ω σ ή φ Β ρ υ ε ν ν ί ο υ, Λόγος δεύτερος εις τήν σωτήριον
σταύριοσιν, 2,163 (έκδ. Βουλγάρεως).
8 ’Ακολουθία τοϋ σπανού (Legrand, Bibl. Gr. vulg., 2,37).
9 Γρηγόριος Νύσσης, Ένθ’ άν. Πανδέκται, Ένθ’ άν. Βασιλικά,
58,8,12.
10 Ταϋια έν Κρήτη, επί Βενετοκρατίας, συνειθίζετο νά συγκεντρώνται εις ώρισμένον δι’ έκαστον εντός τής πόλεως μέρος καλούμενον κ ο π ρ έ α ν. Hip. Noi
ret, Ένθ’ άν, 175.
11 Άρμενοπούλου, Έξάβ., 2,4,26. 'Αγίου ’Αθανασίου, Είς τό
πορευθέντες είς τήν άπέναντι κώμην, PG, 28,180.
12 Πανδέκται, 43,10. Βασιλικά, 58,8,11.
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ποιείται εκ των νόμων, οΐτινες άπηγόρευον να μή έκδίδωσιν εις πλατείαν η
ρύμην πόλεως η κώμης οί χαλαστήρες ρυπαρών ΰδάτων «διά τάς γινομένας
από τούτων βλάβας τοϊς παριοΰσι»1.
"Οτι βέβαια από καιροΰ εις καιρόν, και δη εις ώρισμένας περιστάσεις,
έκαθαρίζοντο οί δρόμοι, έχομεν μεμαρτυρημένον' οΰτω, προκειμένου νά γίνη
δημοσία βασιλική προέλευσις ή θριαμβευτική υποδοχή τοϋ επανερχόμενου
νικητοΰ βασιλέως ή στρατηγού, δ τήν καθαριότητα τής πρωτευούσης έποπτεύων έπαρχος τής πόλεως διέτασσε νά φιλοκαληθώσιν οί δρόμοι5, μέτρα
δέ καθαρισμού οδών επί Βενετοκρατίας ή Φραγκοκρατίας μαρτυροϋνται έν
Κρήτη καί Κύπρφ.
Γνωρίζομεν λοιπόν δτι έν Ήρακλείι») τής Κρήτης, κατά διάταγμα τοϋ
1360, έκαστος τών κατοίκων άπηγορευετο νά ρίπτη έκ τής οικίας του ακα
θαρσίας εις οίονδήποτε μέρος. Τήν αποκομιδήν άνελάμβανον καθ’ έκάστην
διά τεσσάρων κάρρων δώδεκα όδοκαθαρισταί πληρωνόμενοι υπό τών κατοί
κων, άναλόγως τής οικονομικής εκάστου καταστάσεως, τών πλουσίων μάλιστα
πληρωνόντων τό εις τούς πένητας αναλογούν ποσόν". Οί όδοκαθαρισταί οΰτοι
ειδοποιούν διά κέρατος τούς κατοίκους νά φέρωσιν εις τάς άμάξας των δ,τι
ειχον άπορριπτέον.
Τάς συγκεντρουμένας δ’ ακαθαρσίας ώφειλον οί αυτοί όδοκαθαρισταί
νά ρίπτωσιν έκτος τής πόλεως εις θέσιν καλουμένην κοπρέαν. Έάν δ1
3 οΰτοι
2
παρημέλουν τό καθήκον των τοΰτο, τότε ώφειλον καθ’ ήν ημέραν δεν είργάσθησαν νά πληρώνωσι δώδεκα γρόσια. Επίσης ΰπεχρεοϋντο οί πολΐται νά
φιλοκαλώσι κατά Σάββατον τό προ τής οικίας των μέρος τής οδού4.
Κατά τάς Άσίζας τής Κύπρου, περίπου κατά τήν αυτήν εποχήν, διετάσσοντο οί Κύπριοι «νά φουρκαλήσουν τά στενά» καί μάλιστα τό προ τής
οικίας του έκαστος τμήμα τής όδοϋ, τοΰ παραβάτου δφείλοντος νά καταβάλη
ως πρόστιμον επτά καί ήμισυ σολδία5.
Καί αυτά μέν έν Κρήτη διέτασσον αί άρχαί, δτι δμως τό κακόν δεν
έθεραπεύετο δηλοΐ τό δτι τφ 1455 πιστοποιείται δτι ή πόλις τοΰ 'Ηρακλείου
ύπήρξεν «immunda ut omnibus notum est» ήτοι ακάθαρτος ως τοίς πάσι

1 Βασιλικά, 58,8,6. Άρμενοπούλου, ”Εν{Κ άν. 2,4,82.
2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "ΕκΟεσις, 499,14.
3 "Εκαστος ιδιοκτήτης κατέβαλλεν από ενός μέχρι τεσσάρων γροσίων. J. J egerlehner, Beitrage zur Venvaltungsgeschichte Kandias im 14 Jahrhundert, BZ, 13,461. Κατά διάταγμα τοϋ 1407 έκαστος πολίτης έπρεπε νά πληρώνη
τό */4 τής δαπάνης τής άπαιτουμένης διά τήν μεταφοράν τών απορριμμάτων του έκ
τής κοπρέας του έξω τής πόλεως. Hip. Noiret, ”Ενθ’ άν. 175.
4 J. J e g e r 1 e h n e r, Ένθ·’ άν. 13,460,461.
5 Άσίζαι τής Κύπρου, A' 286 (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,232).
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γνωστόν καί ελαμβάνετο πρόνοια «ut furet et teneatur ab omnibus munda
et clara continue ab omni immundieia»
Μικρόν ανωτέρω ώμίλησα διά τα εις τάς οδούς έκ των οικιών ριπτόμενα ρυπαρά ύδατα. Αληθές είναι δτι εις τά μεγάλα κέντρα δι’ αυτά καί τά
από τών άφεδρώνων άποχετευόμενα ΰπηρχον ιδιωτικοί υπόνομοι, οΐτινες
είσέβαλλον εις δημοσίους ολκούς1
2, καράβονς, ως καί νΰν ενιαχού, καλουμένους3 4η κανάλους η καλάν ο υς *, οΐτινες, έγχώρυγοι όντες, ελαμβάνετο πρό
νοια νά είναι αρκετά βαθεΐς. Τοιοΰτους, κατά τά Πάτρια τής Κωνσταντινου
πόλεως, κατεσκευασεν ό Μ. Κωνσταντίνος, ώστε νά μη προέρχεται δυσωδία
καί προκαλώνται επομένως νόσοι «άλλ’ εις τό βάθος διέρχεσθαι τάς δυσώδεις
ύλας καί κατέρχεσθαι εις την θάλασσαν»5.
Τά κείμενα ούχί σπανίως όμιλοϋσι περί τών εις την θάλασσαν εις τάς
παραλίους πόλεις εκδιδόντων ακαθάρτων υπονόμων6, προς δέ καί περί τών
επιφορτισμένων την καθαριότητα αυτών καναλοπλυτών ή καλαλ.οπλντών7,
τών οποίων, φυσικά, τό επάγγελμα έθεωρείτο επονείδιστου8.
Προστεθείσθω δ’ ότι διά την συντήρησιν τών κανάλων τούτων ήτο υπο
χρεωμένος νά καταβάλλη ειδικόν τέλος ό έχων την χρήσιν αυτών9.
’Επειδή εις τάς οδούς τών Βυζαντινών πόλεων δεν υπήρχε σύστημα
άποχετεύσεως τών όμβριων ύδάτων, πολλαχοϋ δ’ έν αύταΐς εσχηματίζοντο
1 Hip. Noiret, Ένθ’ άν. 449.
2 Δ ί ω ν ο ς Χρυσοστόμου, Πρός Άλεξανδρεΐς, 15. Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ·
λ ο υ, Έξάβ , 2.480,81.
3 Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, Έξάβ , 2,4,81. Κ ά ρ α β ο ς νΰν εν Θεσσαλονίκη,
Κρήτη καί Θράκη λέγεται ή καταβόθρα. Τό κάραβος ώς τοπωνύμιου φέρεται νΰν έν
Νάξφ, Πάρω καί Κεφαλληνία. Πβ. Κ. Ά μ α ν τ ο ν έν ’Αθήνας τόμ. 27,38 τοΰ
Λεξικ. ’Αρχείου.
4 Βασιλικά, 58,22α. Έπιθι καί Κ. Ά μ α ντον έν Άθηνάς, 24,300,41,186. Έν
έγγράφίο τοΰ 1192 άναφέρεται «κάναλος τής δημοσίας όδοΰ. Miklosich-Mul1 e r, Acta et Diplomata, 3,21. Περί υπονόμων τής Κωνσταντινουπόλεως βλ. Du
Cange, Constantinopolis Christiana, 2,84.
3 Ψευδό κωδινοΰ, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 149,4.
6 Γ α λ η ν ο ΰ, Περί τροφών δυνάμεως, βιβλ. 3 (Α. Κοραή, Ξενοκράτους καί
Γαληνοΰ περί τής από τών ένυδρων τροφής, 23). Νείλος ασκητής, PG, 79,
561. Ί ω ά ν ν ο υ Ά κ τ ο υ α ρ ί ο υ, Περί τών ένεργειών καί παθών τοΰ ψυχικού
πνεύματος, 2,7 (Ideler, Physici et medici Grseci minores, 1,368,3,370,7).
7 Εις τά σχόλια τοΰ Επίκτητου φέρεται’ «πτύον σιδηροΰν έπικαμπές μεθ’οδ τήν
σηπεδόνα τών σκυβάλων άνιμώνται οί λεγόμενοι καλαλοπλύται». Κ α λ ο π λ ύ τ η ς νΰν
έν Χίφ λέγεται μικρό; χείμαρρος χυνόμενο; εις υπόγειον αγωγόν τής χώρας καί
έκεϊθεν εις τήν θάλασσαν. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Συμβολή εις τό τοπωνυμικόν τής Χίου,
Άθηνάς τόμ. 27,38 τοΰ Λεξικ. ’Αρχείου.
8 Χρυσόστομος, PG, 61,331,414. Ό αυτός ιεράρχης (PG, 62,77) εις
τούς φαύλους ανθρώπους συγκαταλέγει τούς κοπρώνας.
0 Βασιλικά, 16,1,27.
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λάκκοι, τούς οποίους ήναγκάζοντο οί πολΐται νά πληρώνωσι διά λίθων και
χωμάτων ‘, διά τούτο, μετά βροχήν, αΰται ήσαν πλήρεις πηλού1
2 ή κα'ι λιμναζόντων ύδάτων, δι’ ών ήσαν υποχρεωμένοι νά βαδίζωσιν καταρώμενοι οί
διαβάται3, των οποίων ού μόνον διά τον λόγον τούτον εις τον βόρβορον έκυλίοντο τά κτήνη, αλλά πολλάκις όλισθαίνοντες και αυτοί οί ϊδι,οι4. Άναφέρεται μάλιστα δτι ’Ανδρόνικος ό γέρων, μεταβαίνων έφιππος εις τον ναόν
τής τού Θεού Σοφίας, δεινώς έκακοπάθησε κυλισθείς εις τέλμα, ένεκα ολισ
θήματος τού ίππου του 5. 6
’Αλλά κα'ι άλλα μειονεκτήματα ειχον τότε αί οδοί. Οί Βυζαντινοί έγνώριζον βεβαίως τό πετρέλαιον «τό γήθεν έλαιον» ή «τό εκ πέτρας έλαιον» ή
«τό πηγέλαιον», ως τό άπεκάλουν8, δεν φαίνεται ομιος δτι τό έχρησιμοποίουν
προς φοιτισμόν των οδών. "Οτι των μεγάλων πόλεων αί οδοί έφωτίζοντο,
καθ’ ώρισμένους τουλάχιστον αιώνας, έχομεν σαφείς μαρτυρίας. Ούτω γνωρίζομεν δτι εν Κωνσταντινουπόλει επί Θεοδοσίου τού Β' ό έπαρχος τών
πραιτωρίων Κύρος διέταξε νά φωτίζωνται αί οδοί τής πρωτευούσης7, περί
φωτισμού δέ τών οδών ’Αντιόχειας καί Καισαρείας κατά τον Δ' αιώνα έχο
μεν εκ τού Λιβανιού, Εύαγρίου καί άλλοθεν μαρτυρίας8.
Κατά τον “Τ' αιώνα δ Προκόπιος μέμφεται τον ’Ιουστινιανόν δτι, χάριν
1 Χρυσόστομος, PG, 47,458.
2 Χρυσόστομος, PG, 61,94. Ό Ί ώ σ η π ο ς, Περί τοΰ ’Ιουδαϊκού πο
λέμου, 1,21,11 όμιλε! διά τήν «Άντιοχέων πλατείαν οΰ φευκτήν; οΰσαν υπό βορβό
ρου». Θαύματα τοΰ αγίου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Varia Graeca
sacra, 27,6). Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Δ ι ή γ., 780,4. Δ η μ. Κ υ δ ώ ν η,
Έπιστολαί (Boissonade, Anecdota nova, 257,278). Έν τφ πωρικολόγιρ (Wagner,
Carmina Grseca, 202,1) λέγεται ότι οί μεθυσβύντες κοιμώνται εις τάς ρύμας καί
έμπηλώνονται. Ό δέ Μανουήλ Χρυσολωρας (PG, 156,41) τον λόγον
ποιούμενος περί τών έν Κωνσταντινουπόλει εμβόλων, προσθέτει ότι ούτως ήδύνατό
τις «ανευ πηλού πάσαν διιέναι».
3 Λιβανιού, Δύσκολο; ώλισθεν, § 6 (τόμ. 6,554' Forster). Ν ικηφόρου
πρεσβυτέρου Ιίωνσταντι νουπόλεως, Βίος Άνδρέου τοΰ κατά
Χριστόν σάλου, PG, 111,657. Τ h. Ρ r e s s e 1, Johannis Tzetzae epistolae, 27.
4Silv. G. Mercati, Gli aneddoti d’un codice Bolognese, BZ,
6,134,135.
5 Νικηφόρου Γρήγορά, Ίσιου , 1,373,17. Νικήτα Χωνιάτου,
Χρον. Λιήγ., 780,3·
6 Τ a f e 1, Eustathii opusc., 171,41. Βλ. καί τό 'Ελληνικόν γλωσσάριον τού
Du Gange έν λ. πηγέλαιον.
7 Πασχάλιον χρονικόν, 588,11.
8 Λιβανιού, Προς Θεοδόσιον τόν βασιλέα κατά Τισαμενοϋ, 37 (τόμ. 3,183,
10' Forster). Εύαγρίου, Έκκλ. ίστορ., PG, 862,2857. Fr. Schemel, Basilius und die Schule yon Caesarea (Philolog. Wochenschrift, 42 (1922) στήλ.
621) Βλ. όσα περί τοΰ φωτισμού τών Βυζαντινών πόλεων κατά τόν Ε' αιώνα γράφει
ό J. Ν. Bakhnizen, Die oudchristelijke monumenten van Ephesus, 89.
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των δαπανών διά την όχύρωσιν «ούτε λύχνα ταϊς πόλεσιν έν δημοσίφ έκάετο οΰτε
τις άλλη ήν παραψυχή τοΐς ταΰτας οίκοΰσι» *, κατά μάρτυρα δέ τον Εύάγριον,
επί Μαυρίκιου, έν ’Αντιόχεια ύπήρχον «δημόσια καί ιδιωτικά λυχνα»1
2. Προσεπιμαρτυροΰσι δέ περί τοϋ φωτισμού των οδών τών μεγάλων πόλεων πρώτον
τά λεγάμενα περί «δημοσίας λυχναψίας» η «δημοσίας φωταγωγίας» κατά τον
εορτασμόν τοϋ Πάσχα η ευχάριστων γεγονότων3 ως καί τό έν τοΐς Βασιλικοΐς
λεγόμενον ό'τι τό εκ τού φόρου τού χρυσαργΰρου περισσεϋον ώφειλεν «άναλίσκεσθαι εις αναγκαίας χρείας τής πόλεως οιον έργα ή σιτωνίαν ή φώτα» 4.
Λέγοντες δ’ δτι έφωτίζοντο αί οδοί τών μεγαλοπόλεων έννοοΰμεν τών
κεντρικών οδών τον φωτισμόν' άλλως δεν εξηγείται πώς ό Χρυσόστομος
όμιλεΐ περί περιερχομένων «έν σκότα) καί πηλφ»5, ήν πληροφορίαν πολύ
βραδύτερον διά την Κωνσταντινούπολην έπιβεβαιοΐ ό Odon de Deuil,
βεβαιών δ'τι εις πολλά μέρη τής πρωτευούσης έβασίλευεν αίωνία νύξ6 καί ό
ανώνυμος δέ ομίλων περί τών σκοτεινών οδών τής Κωνσταντινουπόλεως7.
Καί προσεπάθουν μέν νά κολάσωσι τό μειονέκτημα τούτο , τού σκότους
οί πρόγονοι ημών δάδας άνά χεΐρας κρατούντες, οσάκις παρίστατο ανάγκη
νύκτωρ νά έξέλθωσι8, 9τό τοιοΰτον δμως δεν ήμπόδιζε νά είναι έπικίνδυνος ή
έν καιρφ νυκτός πορεία, άφ’οΰ οί έπωφελούμενοι τού σκότους κακοποιοί διέπραττον διάφορα έγκλήματα3.

ΠΟΘΕΝ ΕΛΑΜΒΑΝΟΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΟΔΟΙ

Κυρίαν πηγήν διά τά ονόματα τών οδών κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους
έχομεν τούς μ.Χ. παπύρους 10 καί τά έγγραφα. Έκ τούτων λοιπόν πληροφο1 Προκοπίου, ’Ανέκδοτα, 26,7.
2Εύαγρίου, ’Εκκλησιαστική ιστορία, 6,8 (228,4' Bidez - Parmentier).
δΓρηγόριος Θεολόγος, PG, 36,624. Πασχάλιον χρονικόν, 572,8.
4 Βασιλικά, 56,12α. Πβ. καί Φ. Κουκούλι, Εϊχον νυκτοψύλακας οί Βυζαν
τινοί ; (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, 381,382).
5 Χρυσόστομος, PG, 61,94.
6 J. Ebersolt, Constantinople Byzantine et les voyageurs du Levant, 33.
7 S i 1 v. G. M e r c a t i, Gli aneddoti d’un codice Bolognese, BZ, 6,134.
8 Χρυσόστομος, PG, 51,237' 52,615. Βίος τού οσίου Ευθυμίου, 12,22
(De Boor). Νικήτα Παφλαγόνος, ’Ιγνατίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου
πόλεως βίος, PG, 105,524. "Αννης Κομνηνής, Άλεξιάς, 1,100,3. Ν ι κ η φ ό
ρου Γρήγορά, Ίστορ., 82,23.
9 "Έπιθι Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ”Ενθ’ άν. 381. J. Ebersolt, "EvO·’ άν. "Ορα
ότι κατά τούς Πανδέκτας (9,3,1) κοινής ώφελείας ήτο νά διέρχεται τις διά τών οδών
άνευ φόβου καί κινδύνου.
10 A 1 f. S t δ c k 1 e, Spatromische und byzantinische Ziinfte (Klio, 9 Beiheft, 150,151).
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΗ'
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ρούμεθα οτι αί όδο'ι τότε ώνομάζοντο α') από προσώπων, τά οποία η πρώτα
κατψκησαν εν αυταΐς η ήσαν τά επισημότερα έκ των παροικούντων η και
οίκονομικώς συνέβαλον εις την κατασκευήν αυτών. Ούτως εχομεν άμφοδον
'Αρποκρατίωνος *, άμφοδον Κρητικού2, «δρόμον Θοήριδος»8, «οδόν τού
Γαλάτη»4, «οδόν τού Καστροϊωάννου»5, «ρύμην τού Κουτσούβελου»8,
«στράταν τού Πελεγρίνου»7 κτλ. β') από συμπατριωτών κατοικούντων εν
αυταΐς πβ. τό συχνά υπό τών παπύρων άναφερόμενον «άμφοδον Μακεδόνων»
καί «Κρητικόν άμφοδον»8, γ') κατά παλαιάν συνήθειαν 9, από τών έχόντων
έν αυταΐς τά εργαστήριά των τού αυτού επαγγέλματος πβ. «άμφοδον ή λαύρα
τών χηνοβοσκών»10, «άμφοδος ή λαύρα σκυτέων»1
11, «λαύρα ποιμέναιν»12 ή
«άμφοδος ποιμενική» 13, «διέξοδος άσκοθυραρίων» 14, «οδός ή λαύρα ζωναρών» 15, «άμφοδον λινυφείων» 16" δ') από τά έν αυταΐς κατ’ εξοχήν πωλούμενα
ό)ς λ.χ. «άμφοδος ή ρύμη μυροβαλάνου» 17, ε') από σημαντικών οικοδομημά
των έν αυταΐς ή εγγύς αυτών κειμένων λ.χ. «δρόμος γυμνασίου» 18, «ρύμη
θερμών βαλανείων» 19, ς·') από εκκλησιών" ούτως εχομεν «ρύμην τής αγίας
εκκλησίας»20, «λαύραν τού ευκτήριου τού αγίου Βίκτωρος»21, «οδόν τού αγίου
Θεοδώρου ή τής ύπεραγίας Θεοτόκου»22, «ρύμην τού αγίου Ίουλιανού» 23,
«στενόν τού αγίου Άνδρέου» 24, «άμφοδον τής αγίας Ευφημίας» 25, «οδόν τής
1 Fayum towns Papyri, 95,9.
2 Ρ. Oxy., 105,4,1458 στήλ. I, 9.
3 Ρ. Oxy., 911,13.
4 C u s a, I diplomi, 390,4.
3 S p a t a, Diplomi Greci Siciliani inediti, 8,48.
6 Trinchera, Syll., 520,8.
7 C u s a, Ένθ’ dv. 671,12.
9 Πβ. τά σημερινά, τά Κρητικά, τά Μανιάτικα, τά Ψαριανά.
9 Alf. Stockle, Ένθ’ άν. 148,149.
10 Ρ. Oxy., 147,20,1634,5.
11 Ρ. Oxy., 1037,12. Η eis enberg· Wen ger, Byzant. papyri, 8,19,16,8.
12 P. Oxy., 99,7. Πβ. τά σημερινά τά σκοινοπλοκάδικα, τά γύφτικα.
13 Ρ. Oxy., 75,17.
14 Miklosich - Muller, Acta et Diplomata, 3,51.
15 Miklosich - Muller, Ένθ·’ άν. 3,88.
,e P.B, 137,5.
” P. Oxy., 254,5,1276,6.
18 P. Oxy., 1116,5.
19 P. Oxy., 43 verso στήλ. III.
20 M a s p e r o, Papyri, 67,314,8.
21 Heisenberg -W egner, Ένθ’ άν. 9,37.
22 F. P r e is i g k e, Antikes Leben nacli den agyptisclien papyri, 124.
23 C u s a, I diplomi, 637,12.
24 Trinchera, Syll., 152,114.
25 P. Oxy., 1038,23.
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αγία; 3Αγαθής».«ρύμην
12
της αγίας Βαρβάρας»2, ζ') τέλος αί οδοί φαίνεται
δτι ωνομάζοντο καί από διαφόριον εμβλημάτων, τα οποία έζωγραφίζοντο η
έξηρτώντο από τούς κατά την αρχήν αυτών τοίχους, ώς δεικνύει ή παρά
Μαλάλα μνημονευόμενη «ρύμη τό ελάφιν» s.

ΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΟΔΟΙΣ ΚΡΗΝΑΙ, ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΛΙΑ

’Ήδη οι Ρωμαίοι αύτοκράτορες παραδίδεται δτι μεγάλην κατέβαλλον
φροντίδα προς ύδρευσιν των πόλεων τής ’Ανατολής υδραγωγούς σωλήνας
κατασκευάζοντες καί δι’ αυτών μακρόθεν τό ύδωρ διοχετεύοντες4. 5Τών ύδραγωγών τούτων, οΐτινες, προτού δι’ αυτών ρεύση τό ύδωρ, εκαλούντο υδρεία6, 7
γενικώς δέ μετά την διέλευσιν τού ΰδατος αγωγοίβ, συχνά γίνεται μνεία υπό
τών συγγραφέων. Ούτως ό Μ. Βασίλειος λόγον ποιείται διά τούς εις τάς
πόλεις οίκοδομούντας αγοράς «καί υδραγωγούς Ιπισκευάζοντας»’, κατά δέ τά
πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως ό ολκός τών ύδάτων τής πρωτευούσης εγένετο υπό Κωνσταντίνου τού Μεγάλου 8.
Άναφέρεται προς τούτοις δτι ό ’Αναστάσιος εις την ‘Ιεράπολιν έφερε
μακρόθεν καί δι’ ανωμάλων τόπων ύδωρ άφθονον9, δτι δ ’Ιουστινιανός εις
την λουτρόπολιν τής Βιθυνίας, τά Πύθια, πάσχουσαν από έλλειψιν ύδατος,
διωχέτευσε «πηγάς ποτίμων ύδάτων» 10, 11
δτι επί τού αυτού αύτοκράτορος Ιπεσκευάσθη δ πολύ, φυσικά, αρχαιότερος άγιογός τής ’Αλεξάνδρειάς11, δτι
έπ’ αυτού κατεσκευάσθη αγωγός ύδατος εις την πόλιν Δάρας καί κρήναι εις
τάς άμφόδους τής ’Αντιόχειας12, γνωστόν δ’ είναι δτι εν Κωνσταντινουπόλει

1 Trinchera, Syll., 555,14.
2 C u s a, I diplomi, 89,14.
3 Μαλάλα, Χρονογρ., 345,18. "Ορα δτι καί έν τη Δύσει κατά τόν μεσαίωνα,
αντί τών σημερινών αριθμών τών οδών, έχρησιμοποίουν δι’ έκάστην οικίαν διαφόρους
παραστάσεις φυτών, ζφων καί τών τοιοΰτων. ’Από τών εμβλημάτων εννοείται ώνομάζοντο καί διάφορα οικοδομήματα, πβ. τά ονόματα λουτρών ίππος, κάνθαρος. Παλατ.
Άνθολ., 9,628 (Dindorf). Μαλάλα, Χρονογρ., 192,8 καί ’Ιουστινιανού,
Νεαρά 96,15.
4 Μαλάλα, Χρονογρ., 217,1.
5 Χρυσόστομος, PG, 59,695.
6 Φρυνίχου, ’Επιτομή, 314.
7 PG, 29,448.
"Ψευδοκωδινοΰ, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 2,138,9 (Preger).
9 Προκόπιος Γάζης, PG, 873,2817.
10 Προκοπίου, Περί χτισμάτων, 5,3,19 (156,17‘ Haury).
11 Μαλάλα, Χρονογρ., 445,8.
12 Προκοπίου, περί χτισμάτων 220,10,241,9 (Βόνν.).
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τφ 368 έπ'ι Ουάλεντος έκτίσάη υπόνομος υδατος, δστις μετά ταΰτα έπεσκευάζετο υπό των Βυζαντινών αΰτοκρατόρων'.
Έκ τών κεντρικών ειτα ολκών διά μολυβδίνων2 η πήλινων σωλήνων3,
οιτινες ελαμβάνετο πρόνοια νά είναι μάλλον στενοί4, τό ΰδωρ διεβιβάζετο εις
διαφόρους άνά τάς οδούς κρήνας5 ένθα προσερχόμενοι οί πολΐται μετά πήλι
νων υδροδοχείων ΰδρεύοντο6.
Πλήν τών κρηνών, εις τάς όδοΰς, μάλιστα τάς έκτος τών πόλεων, προς
υπολογισμών τών μιλιασμών, τών κατά μίλια δήλα δή αποστάσεων’, ήδΰνατό
τις νά ΐδη καί στόλους ή στυλίσκους μαρμάρινους, ους οί συγγραφείς καλοΰσι
είτε σημεία 8, είτε μίλια 9 διά την άρχικώς κατά χίλια βήματα άπ3 άλλήλων
άπόστασιν 10 καί οιτινες έφερον πλατέα άβάκια έφ’ ών έχαράσσοντο σχετικαί
μέ την από τοΰ κέντρου άπόστασιν έπιγραφαί11.
Τέλος εις τάς μακράς λεωφόρους, καί μάλιστα είς τά σημεία τής διασταυρώσειος αυτών, δ διαβάτης ήδυνατο νά ΐδη επί κιόνων ιδρυμένους σταυ-

I ’Ανωνύμου, Σύνοψις χρονική (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 7,350,25). Γ. Π αχ υ μ έ ρ η, Μιχαήλ Παλαιολόγος, 512,17. J. Fbersolt, Constantinople byzantine et les voyageurs du Levant, 23,8 ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.
2Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 36,296. Μ. Βασίλειος, PG,
31,1389.
3 Πανδέκται, 8,5,13.
4 Τ a f e 1, Fustathii opusc., 347,80.
5 Π ρ ο κ ο π ί ο υ, Περί κτισμάτων, 2,3,24. Ευσταθίου Θεσσαλο
νίκης, Δέησις εις τον βασιλέα κύριον Μανουήλ τον Κομνηνόν. R e g e 1, Fontes
rerum byzantinarum, 127.
6 X o u u I o ii, Εις Άράτιον Δοΰκα καί Στέφανον άρχοντα, 61,1,11 (For
ster - Richtsteig).
7 Είς τήν άρχαίαν Ελλάδα τά μήκη τών οδών έμιετροΰντο κατά στάδια έχοντα
διάφορον κατά πόλεις μήκος' ε’ις τήν ’Αττικήν π.χ. καί τούς Δελφούς τό στάδιον είχε
μήκος 177,55 μέτρ., είς τήν ’Ολυμπίαν 192,27 καί είς τήν ’Επίδαυρον 181,08. Θ. Δ εσποτοπούλου, Ή οδοποιία έν Έλλάδι άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι
σήμερον (Τεχνικά Χρονικά, έτ. 9ον 1940,13 ίδιαιτ. άποσπ.).
"Παλλάδιος Έλενουπόλεως, PG, 34,1052. Καλλινίκου,
Βίος τοΰ οσίου Ύπατίου, 60,66,117. Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου πατρός ημών Δα
νιήλ τοΰ Στυλίτου (Anal. Boll., 32,124). Θ ε ο φ ά ν ο υ ς, Χρονογρ., 2,26,6 (De
Boor). ’Ιωάννης Κ λ ί μ α κ ο ς, PG, 88,812 καί πολλαχοϋ άλλαχοϋ.
9 Τοΰ όσιου πατρός ήμιών Δωροθέου διδασκαλίαι ψυχωφελείς, PG, 88,1725.
10 Τούς γε μήν σταθμού; μίλια πατρίως έκάλουν άπό τής χιλιάδος τών βημάτων
(Λ υ δ ο ΰ, Περί μηνών, 54,72,124,11' Wunsch). Κατά τά έπαρχικά Ίουλιανοΰ τοΰ
Άσκάλωνίτου, τοΰ άρχιτέκτονος, τό μίλιον είχε μήκος επτά σταδίων καί ήμίσεος
(Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, Έξάβ , 2,4,12 σ. 210) τό αυτό δε λέγει καί ό Σουΐδας έν λ.
στάδιον επτά καί ήμισυ στάδια ποιοϋσι μίλιον.
II Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, PG, 136,565.
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ρους, τούς οποίους, κατά τής επηρείας των πονηρών πνευμάτων άνεστηλωμένους1, εύλαβώς προσεκΰνει.

ΟΙ ΕΜΒΟΛΟΙ

Οί Ρωμαίοι αύτοκράτορες εις τάς μεγάλας πόλεις τής Ανατολής εκτιζον,
κατά το σχέδιον των Ρωμαϊκών πόλεων, στοάς ύπωρόφους, ύφ’ ας έπροστατεύοντο οί πολΐται από τοϋ ήλιου, τής βροχής καί τών καιρικών μεταβολών1
2.
Συνεχίζοντες την συνήθειαν ταύτην οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες, έφρόντιζον
αί πόλεις τοϋ κράτους των νά εχωσι στοάς. Οϋτο.) τοιαΰτας άναφέρεται ότι
εκτισεν έν Κωνσταντίνουπόλει Κωνσταντίνος ό Μέγας, περί ών κατά τον ΙΓ'
καί ΙΕ' αιώνα όμιλοϋσι Ι'ρηγόριος ό Κύπριος καί Μανουήλ ό Χρυσολωράς3,
στοάς μεγάλας λέγουσιν οί συγγραφείς ότι ειχεν ή Νικομήδεια4, τάς οποίας,
υπό σεισμού καταπεσούσας, άνήγειρε Θεοδόσιος ό Β'5. Εις τό Δαράς, την
μετέπειτα Άναστασιούπολιν, παραδίδεται ότι ό ’Αναστάσιος εκτισε ομοίως
δημοσίας στοάς6, ό Ευσέβιος όμιλεΐ περί κιόνων υποβασταζόντων τάς δημο
σίας στοάς τής Καισαρείας7, ό ’Ιουστινιανός, άνανεώσας την Μαρτυρούπολιν
τής ’Αρμενίας, έπεσκεύασε τάς υπό τού χρόνου φθαρείσας δημοσίας στοάς
της8, στοάς δέ εκαμε καί εις την Σεργιούπολιν9, επαινεί δέ καί ό Χορίκιος

1 Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, ”Ενθ’ άν. Θεοδώρου Σ τ ο υ ·
δ ί τ ο υ, Έπιστολαί, PG, 99,1260. Νικήτα Παφλαγόνος, ’Ιγνατίου αρχιε
πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως βίος, PG, 105,517. Trinchera, Syll., 225,298.
S p a t a, Le pergamene Grece, 165,1. Πβ. καί όσα σχετικά έσημείωσα έν τή μι
κρά διατριβή μου τό κιόνιον τοΰ Νεοφύτου έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 8,151 έξ.
Πρόσθες ότι, προς προστασίαν τών πόλεων, οί Βυζαντινοί ένεπήγνυον σταυρόν υπέρ
τάς πύλας τών φρουρίων των. Συμεών Μεταφραστής, PG, 115,440.
2 Ώρισμένως άναφέρεται ότι ό Τιβέριος έν ’Αντιόχεια τής Συρίας έκτισε δύο
τοιαύτας μεγάλας στοάς εκατέρωθεν τής κεντρικής της όδοϋ. Ί ω σ ή π ο υ, Ίουδ.
Άρχαιολ., 16,5,3. L. d e Β e y 1 i e, I/habitation byzantine, 41., G. Downey,
Imperial building records in Malalas, BZ, 38,306,307.
3 Ψευδοκωδινοϋ, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 2,283 (Preger). Γεωρ
γίου Κυπρίου, Έγκώμιον είς Μιχαήλ Παλαιολόγον, PG, 142,376. Μ ανουήλ Χρυσολωρά, ’Επιστολή πρός τόν Ίωάννην βασιλέα, PG, 156,41,56.
Περί τών έν Κωνσταντινουπόλει έμβόλων βλ. D u Cange, Constantinopolis
Cbristiana, 109 έξ.
4 Λ t β α ν ί ο υ, Μονψδία έπί Νικομηδείμ, 7 (τόμ. 4,333,6’ Forster).
8 Μ α λ ά λ α, Χρονογρ., 363,12.
* Κεδρηνοϋ, Σύνοψις ίστορ., 1,630,15.
7 Ευσεβίου, Περί τών μαρτύρων Παλαιστίνης, 9,12.
8 Μ α λ ά λ α, Ένθ’ άν.
r Π ρ ο κ οπίου, Περί χτισμάτων, 235,12 (Βόνν.).
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τό μέγεθος των εν Γάζη τοιούτων1, περί διαφόρων δέ στοών της’Αντιό
χειας κατά τον ‘Τ' αιώνα όμιλοΰσιν ό Εύάγριος καί ό Προκόπιος1
2. 3
Την χρήσιν τέλος τών στοών τούτων, ας πολλάκις έχομεν μνημονευόμε
νος υπό τών Βυζαντινών συγγραφέων καί εν μωσαϊκοΐς ζωγραφιζομένας,
εύρίσκομεν καί εν Κρήτη κατά τον ΙΔ' αιώνα s.
Αί στοαί αΰται, αιτινες καλούνται «δημόσιαι στοαί» 4 5ή έμβολοι*· «παρά
τό τον λαόν εμβαίνειν» κατά τό Μ. Ετυμολογικόν6 7 ή, δρθώς, παρά τό εις
αύτάς «έμβάλλειν τον λαόν»?, ειχον αρκετόν μήκος. Κατά τον Ίώσηπον, εν
Άντιοχείμ επί Τιβερίου εκτίσθη δημοσία στοά μήκους είκοσι σταδίων8, περί
Νικομήδειας μαρτυρεΐται δτι «άναβαίνουσα επί τον λόφον ήν διειλημμένη
στοών δυσί δυάσι διηκούσαις τού παντός»9, 10
λέγει
11 δέ καί ό Μανουήλ Χρυσολωράς περί τών εμβόλων τής Κωνσταντινουπόλεως «διά τών σκεπαστών καί
φρακτών τούτων δρόμων διά πάσης ποτέ τής πόλεως διικνουμένων έξεΐναι
οίνευ πηλού καί άκτΐνος πάσαν αυτήν διιέναι» ,0, πληροφορίαι τάς οποίας έπιβεβαιούσι καί αί εικόνες ως λ.χ. δ χάρτης τής Μαδιβάς, καί άλλαι απεικο
νίσεις
Οί έμβολοι οΰτοι, οΐτινες ώνομάζοντο είτε από τών διαστάσεων είτε από
τού σχήματος π.χ. «μάκρος έ'μβολος» «τό σίγμα», «οί σιγματοειδεΐς έμβολοι»,

1 X ο ρ ι κ ίο υ, Επιτάφιος επί Προκοπίφ, 27,23 (Forster - Richtsteig).
2 Ε ΰ α γ ρ ί ο υ, Έκκλησ. ιστορία, 1,18. Προκοπίου, Ένθ’ άν. 211,8.
3 Σ π. Θεοτόκη, Μνημεία τής Ελληνικής ιστορίας, τόμ. 2 τεϋχ. 1,85,148.
4 Ευσεβίου, "Ενθ·’ άν. Άρμενοπούλου, Έξάβ., 2,4,42,43.
5 "Ορα οτι καί εις τάς εκκλησίας έχομεν δεξιόν καί αριστερόν έμβολον.
3 ΜΕ, 334,18. Ό Gaisford, παρανοών τό χωρίον, νομίζει δτι πρόκειται περί
στρατιωτικής παρατάξεως.
7 Ό Du Cange έν τφ Έλληνικφ γλωσσαρίιο του έν λ. έμβολος λέγει’ «vel ab
έμβάλλειν quod homines intro se mittant vel ab τόν λαόν εμβαίνειν’ ...alios velle
sic dictos quia subvolumina sunt vel quia sub illis ambulant». Τό έμβολος παρά
τόν λαόν έμβάλλειν=είσέρχεσθαι, καταφεύγειν παράγει καί ό Reiske σχολιάζων χω
ρίον τής έκθέσεως τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, 2,130.
Ό ’Αθανάσιος Βερναρδάκης (Πόθεν τά Βυζαντινά έμβολα, μηνιαΐον
παράρτημα ’Αθηνών, 1909,8) συνέδεσε την λ. μέ τά Ρωμαϊκά rostra (έμβολα), 6 δέ
Κ. Dieterich, Sprache und Volksiiberlieferung der siidliehen Sporaden
272 συνδέει τήν λ. πρός τό άρχαΐον έμβολον τό δηλοϋν σφηνοειδές τμήμα γής. Τήν έκ
τοΰ έμβάλλειν ετυμολογίαν ένισχύουσι καί τά εξής δύο χωρία τοΰ Χρυσοστόμου.
«Καν είς αγοράν έμβάλης, καν είς τάς όδοΰς» «τοϊς έν έρημίαις διατρίβουσιν ουδέ
ποτε εις πόλιν ταχέως ουδέ είς αγοράν έμβεβληκόσι» (PG, 59,219’ 61,35).
8 Ί ω σ ή π ο υ, Περί τοΰ Ίουδαϊκοΰ πολέμου, 1,21,11.
9 Λιβανιού, Μονφδία επί Νικομηδείρ, 7 (τόμ. 4,333,6).
10 Μανουήλ Χρυσολωρά, ’Επιστολή πρός τόν Ίωάννην βασιλέα, PG,
156,41. Πβ. καί Du Cange, Constantinopolis Christiana, 109.
11 Βλ. L. i e B e y 1 i e, L’habitation byzantine, 41,42.
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είτε από των Ιδρυτών των πβ. «δ των Δομνίνου εμβολος» «ο Βιβιανοΰ»1,
2, «Ζωΐλου στοά», «Καλλίστου στοά»3, είτε και απο τών
«ό των Μοσχιανοΰ»1
γειτονικών οικοδομημάτων η αγορών π.χ· «εμβολος τοϋ φόρου τοϋ Κωνσταν-

Οί εμβολοι 'Ιερουσαλήμ 1, Άσκάλωνος 2 καί Γάζης 3, κατά τόν μωσαϊκόν
χάρτην τής Μαδιβας, αίώνος έκτου.

τίνου» 4, είτε από τά έν αυτοϊς κατ’ εξοχήν υπάρχοντα εργαστήρια «εμβολος
τών χαλκοπρατείων ή άργυροπρατείων»5, ήσαν στοαι εχουσαι κατά την πρόσ1 Θαύματα τοΰ αγίου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου · Κεραμέως, Varia Grseca
sacra, 5,2,27,6).
2 Μ α λ ά λ α, Χρονογρ., 490,19. "Επιθι καί Ψευδό κ ωδίνου, Πάτρια
Κωνσταντινουπόλεως, 52,17,54,4,14,56,5.
3Εΰαγρίου, ’Εκκλησιαστική ιστορία, 1,18 (PG. 862,2469).
4 Πασχάλιον χρονικόν, 1,623,6. Οίσυνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 420,14.
5 ’Επί Θεοδοσίου τοΰ Β' ή Κωνσταντινούπολή είχε 52 έμβόλους. Κατάλογον εμ
βόλων τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τόν I' αιώνα βλ. έν ψ ε υ δ ο κ ω δ ι ν ο ΰ,
Πάτρισ τής Κωνσταντινουπόλεως, 362. ”Επιθ·ι καί Θεοφάνους, Χρονογρ., 116,
16,172,3,195,2,231,18,402,17 καί τόν Du Cange, ’ΈνΌ·’ άν.
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οψιν κίονας1 καί η μονώροφοι η καί διώροφοι μέ ιδιωτικά επί τοΰ άνω
πατώματος διαμερίσματα1
2, εις α άνήρχετό τις διά λίθινης κλίμακος3, προς δε
διάφορα προς τούς κίονας βλέποντα ομοτέχνων, ως επί τό πολύ, εργαστήρια4.
Επειδή δε εις τάς στοάς ταΰτας έσΰχναζον οί πολΐται καί έπιβεβλημένον
έθεωρεΐτο ή πόλις νά έχη ευπρόσωπα κτήρια5, 6διά τούτο ού μόνον εστρώνοντο διά πλακών τά εδάφη καί αί στέγαι αυτών καί οί τοίχοι ειχον ορθο
μαρμάρωσήβ, αλλά καί αγάλματα έτοποθετοΰντο εν αύταΐς7, καί δη τών
ιδρυτών αυτών8, προς δέ καί εικόνες βασιλέων καί βασιλισσών9, επί δέ
τών τοίχων των έζωγραφίζοντο διάφοροι εικόνες είτε θρησκευτικού περιεχο
μένου, ό βίος π.χ. καί τά μαρτύρια μαρτύρων 10, 11
είτε ιστορικού ή μυθολο
γικού' οί νόμοι επί παραδείγματι όμιλοΰσι περί δημοσίας γραφής παριστανούσης τον Αΐαντα καί τον Άχιλλέα 11 είτε καί σχετιζομένας μέ τον βίον καί
τάς πράξεις βασιλέων, ως συνέβαινε μέ τον Καριανόν έμβολον, ό'που ό Μαυ
ρίκιος διέταξε νά ζωγραφίσωσι «τάς εαυτού εκ παιδιόθεν πράξεις μέχρι τής
αυτού βασιλείας» 12.
Σημειωτέου δ3 δτι κατά τό έπαρχικόν, έν τώ περί διορθώσεων δημο
σίων οδών κεφαλαίφ, εάν παρίστατο ανάγκη περιποιήσεως ή διορθώσεως
δημοσίας στοάς, ώφειλον νά καταβάλωσι τά έν τή στομ εργαστήρια τό ήμισυ
1 Ευσεβίου, Περί των μαρτύρων Παλαιστίνης, 9,12. Άρμενοπο ό
λου, Έξάβ., 2,4,43. ’Εν τφ ανωτέρω χωρίιρ γίνεται εύρύς λόγος περί τοΰ τίνες ήσαν
υποχρεωμένοι νά πληρώνωσι πρός επισκευήν τών εις τάς στοάς γινομένων βλαβών.
2 Θεοδοσιανός κώδιξ, 15,1,45.
3 Επειδή αί εις τό άνω πάτωμα άνάγουσαι κλίμακες ήσαν ξύλιναι, δ Αρκάδιος, πρός έξασφάλισιν από τών πυρκαϊών, διέταξε νά κατασκευάζωνται λίθινοι. Θεοδοσιανός κώδ., Ένθ’ άν.
4 Κατά τόν Προκόπιον, περί κτισμάτων 235,12 (Βόνν.) ό ’Ιουστινιανός είς
τήν Σεργιούπολιν «στοάς καί άλλας οίκοδομίας τώ χωρίιρ έντέθεικεν, ά δή πόλεως
εγκαλλωπίσματα γίνεσθαι εϊωθεν>.
5 Σωφρόνιος 'Ιεροσολύμων, PG, 142,346. Περί τών εμβόλων τής
Κωνσταντινουπόλεως καί τών Ιν αύτοίς πωλουμένων εμπορευμάτων βλ. J. Ε b e rs ο 1 t, Constantinople byzantine et les voyageurs du Levant, 36,60. Σ x. B uξ a v τ ίο υ, Ή Κωνσταντινούπολή, 1,111,433.
6 Εύαγρίου, Ένθ’ άν. Ψευδοκωδινοϋ, Πάτρια Κωνσταντινουπό
λεως, 149,1.
7 Ψευδοκωδινοϋ, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 149,1.
8 Μ α λ ά λ α, Χρονογρ., 321,6. Πασχάλιον χρονικόν, 528,19. Ε· d e Be y1 i e, I/habitation byzantine, 41. D u Cange, Ένθ’ άν. 109.
9 Θεοδοσιανός κώδιξ, 15,1,44. Ψευδοκωδινοϋ, Πάτρια Κωνσταντινου
πόλεως, 52,16,54,14 (Preger).
10 Ά σ τ έ ρ ι ο ς Ά μ α σ ε ί α ς, PG, 40,337,340.
11 Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, Έξάβ., 2,4,49.
12 Θεοφάνους, Χρονογρ., 402.16 (Βόνν.). Κ ε δ ρ η ν ο 0, Σύνοψις ίστορ.,
1,694,18.
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της δαπάνης τής άπαιτηθείσης διά την επισκευήν τής προσόψεως αυτής ώς
και τών κιόνων καί τοΰ επιστυλίου αυτών. Το έτερον ήμισυ κατέβαλλον οί
εις τό επάνω πάτωμα μένοντες «διά τά επικείμενα τή στομ βάρη». Τάς δαπάνας τής έπιδιορθώσεως τής στέγης ώφειλον επ’ ίσης κατά τό ήμισυ νά καταβάλωσι τά εργαστήρια «διά την τής στοάς χρήσιν», τά κάτωθεν αυτών κατα
στήματα τό εν έκτον «διά τό άβροχον» καί τά ύπερκείμενα τών εργαστηρίων
τό εν τρίτον «διά την τής στοάς δ'χλησιν». Τάς δαπάνας τέλος διά τάς βλάβας
τών κιόνων τής στοάς (βάσεως, κιονοκράνων) ή τοΰ οικοδομήματος μέχρι
πινσοΰ, ύπεχρεοϋτο νά καταβάλη τό δημόσιον1.
Τά κείμενα όμιλοϋσι διά τόπον «εν λεωφόρου σχήματι έμβόλοις δυσί
μεσούμενον»1
2 ή διά την «πλατείαν (οδόν) τών εμβόλων»3 ή διά «σκεπασμέ
νος διπλάς στράτας» 4 έξ ών μαρτυριών φαίνεται ότι ύπήρχον οδοί έχουσαι
εκατέρωθεν στοάς5.
Ειπον ανωτέρω δτι οί εμβολοι έχρησίμευον διά νά προφυλάττωσι τούς
πολίτας από τών ηλιακών άκτίνων καί τών καιρικών επιδράσεων. Ενταύθα
σκόπιμον κρίνω νά προσθέσω δτι εν αύταϊς ήδΰνατό τις νά συναντήση καί
έπαίτας, εμβολαρίους διά τούτο καλουμένους, οϊτινες μάλιστα καί εις τάς
γωνίας αυτών διενυκτέρευον6. 7Περί Ρωμανού τοΰ Λακαπηνού λέγεται δτι
«ψύχους πολλοΰ γενομένου άνέφραξέ τε θυρίσι καί σανιδώμασι τάς τών εμβό
λων στοάς ως μη την χιόνα καί τό ψύχος έκεΐθεν είσιέναι τοΐς πένησι»1.
Δέον νά παρατηρήσω μεν δτι έμβολος άνά τούς αιώνας έδήλου ού μόνον
τήν υπό κιόνων ύποβασταζομένην στοάν, αλλά, όπως λέγουσι τά κείμενα,
καί τον «έγχώρυγον θόλον», χώρον δήλα δη επιμήκη μέ στέγην θολωτήν8,
εντός τού οποίου, διά Πυράς τήν νύκτα κλεισμένου9, προύτίθεντο διάφορα
1 Άρμενοπούλου, Έξάβ., 2,4,43.
2 Σωφρόνιος Ιεροσολύμων, PG, 873,3460.
3 Μ α λ ά λ α, Χρονογρ., 280,20.
4 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ., 733,25.
5 "Ο Ί ώ σ η π ο ς, Ίουδ. Άρχαιολ., 16,148 λέγει οτι ό Τιβέριος έν ’Αντιόχεια
τής Συρίας τήν κατά μήκος τέμνουσαν τήν πόλιν πλατείαν «στοαΐς παρ’ έκάτερα κατεστόρεσε». Ό G. Downey, Imperial building records in Malalas, BZ, 38,
308 φρονεί ότι ό Μαλάλας, όταν εις τόν ενικόν αριθμόν άναφέρη έμβολον, εννοεί
τόν εχοντα μίαν μονήν κιονοστοιχίαν, έμβόλους δ’ εις τόν πληθυντικόν καλεί τό εκα
τέρωθεν μιας όδοΰ ζεύγος κιονοστοιχιών.
8 Σιιμεών Μεταφραστής, PG, 114,857. Μιχαήλ Ά τ τ α λ ε ι α
τού, Ίστορ., 275,23. Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινου
πόλεως, Βίος Άνδρέου τοΰ κατά Χριστόν σαλοΰ, PG, 111,664. Πβ. καί Φ. Κού
κο υ λ έ, Μπολιάρις έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 3,334.
7 Ο ί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 743,16.
8 Ψευδό κωδινοϋ, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 148,12 (Preger).
9 Ό Μανουήλ Χρυσολωράς, ”Ενθ’ άν. 156,41 όμιλεΐ διά «σκεπα
στούς καί φρακτοΰς δρόμους».
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είδη προς πώλησιν, τό επί Τουρκοκρατίας δήλα δή μπεζεστένιτοιοϋτον
δ5 ίσως εννοεί ό Μιχαήλ Άτταλειάτης ό'ταν όμιλή διά τάς «έπισκεπείς τών
λεωφόρων, αΐπερ εμβολοι λέγονται»2.
Άλλα καί τάς άπλάς οδούς ένθα διάφορα προς πώλησιν τρόφιμα και
εμπορεύματα προύτίθεντο, οΐ Βυζαντινοί, τουλάχιστον των τελευταίων αιώνων,
έκάλουν έμβόλους. Ούτως ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος έγραψε' «λαύραν στενήν
τινα ούσαν και πλήθουσαν των προς άπόλαυσιν' είεν δ’ αν τοιαΰται λαΰραι
καί οί εν ταΐς πόλεσι λεγόμενοι εμβολοι»3, είπε δέ καί ό Κίνναμος, περί
Βενετών όμιλών, «καί στενωπός αύτοΐς έν Βυζαντίφ άποτέτακτο, ον έμβολον
όνομάζουσιν οι πολλοί»4.
"Οτι δέ τό έμβολος έδήλου καί απλώς την οδόν, πιστοποιεί, νομίζω,
επ’ ίσης τό οτι καί σήμερον έν Xίφ ΐμπολος λέγεται στενός δρόμος ή καί
απλώς δρόμος5, εις τό χωρίον μάλιστα τής νήσου Χαλκί οΰτω χαρακτηρί
ζεται ό κυριώτερος αύτοϋ δρόμος5, μπονλάκι δέ (έμβολάκι) έν Τήνφ καί
οιενομπόλι έν Μάνη λέγεται ή στενή οδός.
Ό Pears 7 ταυτίζει τούς έμβόλους προς τά Τουρκικά χάνια, οικοδομή
ματα δήλα δή έχοντα τήν μορφήν τών οχυρών μέ αυλήν τετράγωνον, εις ήν
έβλεπον αί είσοδοι τών καταστημάτων, τούτο όμως έκ τών ύπ5 όψιν μου
πηγών δέν έπιβεβαιοΰται. Τέλος υπάρχει ή γνώμη οτι ένίοτε καί συνοικία
ολόκληρος, έν ή οι ομοεθνείς έμπορευόμενοι έμενον, έχαρακτηρίζετο ως
έμβολος8.1 2 3 4 5 6 7

1 Τούτο βέβαιοι κατά τόν ΙΔ' αιώνα ό "Άραψ περιηγητής Ibn Batoutali. J.
Ε b e r s ο 11, Constantinople byzantine et les voyageurs du Levant, 44. A.
Άνδρεάδου, "Ιστορία τής "Ελληνικής δημοσίας οικονομίας, 597.
2 Μιχαήλ "Ατταλειάτου, Ίστορ., 275,23. Έν τοΐς χωρίοις τής Χίου
σκεπαστά λέγονται στενοί δρόμοι, υπέρ οΰς ύπάρχουσι στοαί.
3 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1922,3.
4 Κιννάμου, "Ιστορ., 281,3.
5 Συχνά αυτόθι ακούεται ή φρ. «έπαρε τά βούδια νά μήν γυρίζουν μέσα "ς τούς
έμπόλους».
6 Κ. Ά μ ά ν ι ο υ, Ποικίλα γλωσσικά έν "Αθήνας, 23,481 καί τοϋ α ύ τ ο ΰ,
Συμβολή εις τό τοπωνυμικόν τής Χίου "Αθήνας τόμ. 27,38 Λεξικ. "Αρχείου.
7 Pears, Fall, 157. Πβ. καί Α. "Ανδρεάδου, Ένθ’ αν, 598.
9J. Ebersolt, "Ένθ" άν. 36. W. Η e y d, Geschichte des Levanthandels, 1,274.
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Αί οδοί χαί οί έμβολοι των Βυζαντινών πόλεων

ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ
άγορανόμος 11.
αγωγός 19.
άμφοδον 6.
άμφοδος 5.
αστυνόμος 11, 13.
άφοδιά—αυλή οικίας 5.
βασιλικός δρόμος 4.
βαστέρνιον 8.
δεμουσιά 4.
δεσποτικός δρόμος 4·
δημοαιακη οδός 4.
δημόσιος δρόμος 4.
διαβατικόν 8.
δίστρατον 8.
dominus capitaneus 11.
ελαιον έκ πέτρας 16.
έμβολάριος 25.
έμβολος 22.
έμπολος 26.
έπαρχος της πόλεως 11, 14.
ιδιωτική οδός 4.
καλαλοπλύτης 15.
κάλανος 15.
καλοπλύτης 15.
καναλοπλύτης 15.
κάναλος 15.
κάραβος 15.
κοπρέα 14.
λαύρα 8.
λεωφόρος 5.
μαρμαρωτόν 11.
Μέση 4, 6.
μίλιον 20.
μονοπάτιον 9.
μπεζεστένι 26.
μπουλάκι 26.

νοδός=όδός 3.
όδιός=όδός 3.
οδός 3.
ούδος=όδός 3.
πάροδος 5.
πηγέλαιον 16.
πλακωτή 11.
πλακωτόν 11.
πλατεία 6.
πραίτωρ 11.
ρυμίδα 8.
ρυμίν 8.
ρυμνάς 8.
ρύμ(ν)η 6, 7, 8.
ρούγα μαγίστρα 5.
σαλδαμάριος 12.
σημεΐον 20.
σκεπαστό 26.
σταυρωτή οδός 9.
στενή 7.
στενομπόλι 26.
στενόν 7.
στενωπός 6, 7.
στενορρύμιον 8.
στοά 21, 22.
στράτα 11.
στράτα καθολική 4.
στρωτή 11.
σωλάριον 12.
ταβλωτόν 12.
τετράμφοδον 9.
τριδρόμι 9.
τριόόίον 9.
ύδρεΐον 19.
φόρος 6.
ΦΑΙΔΩΝ I. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
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