
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

ΙΙερί γεωγραφικών ονομάτων έγραψα είς τον πρώτον τόμον της Έπε- 
τηρίδος Βυζαντινών Σπουδών και αλλαχού, προσθέτω δέ σήμερον δλίγας 
συμπληρώσεις:

Μαύρη Θάλασσα.
’Από τοϋ δωδεκάτου αιώνος ήρχισε νά συνηθίζεται τό όνομα Μαύρη 

Θάλασσα αντί τοΰ Εύξείνου Πόντου, άπαντα δέ ήδη είς τον δημώδη κώδικα 
τοΰ Νικ. Χωνιάτου (σ. 402 καί 699). Τινές συγγραφείς έπεξηγοΰν τό 
όνομα Είίξεινος Πόντος διά τοϋ Μαύρη Θάλασσα, όπως καί ό Φραν- 
τζής ακόμη, « τά τον Ενξείνον Πόντον ήτοι της Μαύρης Θαλάσσης » ( σ. 
135 βλ. καί 109). Τό όνομα Μαΰρη Θάλασσα άπαντα, από τοϋ ιβ' αιώνος 
καί είς επισήμους συμφωνίας, όπως φαίνεται από τό Jus graecoromanum 
τοϋ Lingentlial (3, 585) καί άλλαχόθεν.

Άφοϋ συνηθίσθη τό όνομα, προσετέθη εις την φήμην τών μητροπολι
τών τών παραλίων πόλεων τής Θράκης: οϋτω καλείται «ό Βάρνης και 
Καβάρνης νπέρτιμος και εξαρχος Μαύρης Θαλάσσης » ·. Καί ό μητροπολί
της Βιζϋης ώνομάσθη « νπέρτιμος και εξαρχος Μαύρης Θαλάσσης » 1 2.

'Ο πατριάρχης Διονύσιος έγραφε κατά τό 1555 : « ‘Ιερώτατοι μητρο- 
πολΐται Μαύρης Θαλάσσης καί ύπέρτιμοι, δ,τε Άγχιάλου, Σωζοπόλεως, 
Μεσημβρίας, Βάρνης τε, Άγαθουπόλεως... » 3.

Σπανιώτερον είναι τό όνομα ’Επάνω Θάλασσα: «είς την Σινώπην καί 
αλλαχού... εις την ’Επάνω Θάλασσαν»4.

Κατ’ άντίθεσιν προς την Μαΰρην Θάλασσαν ώνομάσθη τό Αιγαίο ν, 
αργότερα όμως, ’Άσπρη Θάλασσα. Τό όνομα Αίγαΐον εχρησιμοποιεΐτο συγ
χρόνως με τό Μαΰρη Θάλασσα π.χ. είς την συμφωνίαν Μιχαήλ Παλαιολό- 
γου καί Βενετίας τοϋ 12655. Καί είς ξένα έγγραφα, εκδοθέντα υπό Ν. Jorga 
καί άλλων συγγραφέων, άπαντα τό Egeum, Egeo, Egeopelago μέχρι τοϋ

1 Θρακικά, τ. 8, 1937, σ. 126. Αΰτ., σ. 153 λέγεται καί ό «Μεσημβρίας ύπέρ- 
τιμος καί εξαρχος Μαΰρης Θαλάσσης ».

2 Γ. Ζολώτα, 'Ιστορία της Χίου, τ. 3, 2, 1928, σ. 229.
3 Βυζ. Χρονικά, τ. 7, 1900, σ. 682.
4 ΜΜ 2, 546.
5 Βλ. Tafel-Thomas, Friedens- utid Handelsvertrag..., 1850, σ. 16.
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4 Κ. Άμάντου

δέκατου έκτου αίώνος. Και εις επίσημα κείμενα ελληνικά συνεχίζεται ή χρή- 
σις τοϋ ονόματος Αιγαίου. Οΰτω ό Παροναξίας μητροπολίτης ονομάζεται 
« νπέρτιμος καί εξαρχος παντός ΑΙγαίου Πελάγους » \

Παραλλήλως προς τό όνομα Αϊγαΐον καί κατ’ άντίθεσιν προς τό Μαύρη 
Θάλασσα, ήρχισε νά συνηθίζεται τό ’Άσπρη Θάλασσα, περί τής πρώτης 
αρχής τοΰ οποίου δεν δύναμαι νά δώσω ασφαλή πληροφορίαν.

Αί μαρτυρίαι εις νεώτερα έγγραφα είναι ά'πειροι, οϊον εις τό άρχείον 
Λυγνοϋ, εις τό Δελτίον 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας καί αλλαχού.

Θεσσαλία.

Τό όνομα Μακεδονία έχρησιμοποιήθη υπό τών Βυζαντινών καί διά 
περιφερείας τής Θράκης ( πβ. ΕΕΒΣ 1, σ. 44), την θέσιν δέ τουτου 
κατέλαβε τό όνομα Θεσσαλία, κατ’ έπίδρασιν ίσως τής Θεσσαλονίκης. 'Ο 
Τζέτζης (χιλιάδ. XIII 400 πβ. καί IX 69δ) αμφισβητεί την ορθότητα τής 
χρήσεως ταΰτης, θέλει την άρχαίαν σημασίαν τοϋ ονόματος: «’Άλλο Θεσ
σαλονίκη τε και άλλο Θεσσαλία... Ή Θεσσαλία χώρα δέ, ης περ και πολλαί 
αν πόλεις, Αάρισσα, Φ&ία, Φάρσαλος, Τρίκκης και άλλαι πόσαι...».’Αναφέρω 
μερικά παραδείγματα τής νέας χρήσεως. Ό Νικηφόρος Βρυέννιος (σ. 147) 
γράφει: « κατέσχε τήν εν Θεσσαλία μητρόπολιν, ήν Θεσσαλονίκην όνομά- 
ζομεν». Συνήθης ή χρήσις τοϋ ονόματος εις την φήμην τοϋ μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης: «ιερώτατος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, νπέρτιμος καί 
εξαρχος πόσης Θετταλίας» 8. «'Ο ταπεινός μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, 
νπέρτιμος καί εξαρχος πόσης Θεσσαλίας ’Ιωάννης » 1 2 3' « δ ταπεινός μητρο
πολίτης Θεσσαλονίκης, ιιπέρτιμος καί εξαρχος πόσης Θεσσαλίας ’Ιε
ρεμίας » 4.

Έφ’ όσον Θεσσαλία = Μακεδονία, καί Θεσσαλοί = Μακεδόνες.
'Ο Μιχαήλ Άτταλειάτης γράφει (σ. 233): « τό γένος τών Θετταλών 

έώρτασε μεν υπέρ άπαντας τήν τής πόλεως λντρωσιν, έίΐνσε δέ τφ &εφ καί 
τφ μεγαλομάρτνρι Δημητρίω τά σώστρα».

’Ασία.

Οι Βυζαντινοί διακρίνουν τήν ’Ασίαν ή Μικράν ’Ασίαν από την άνω 
’Ασίαν (Όξιανήν, Σογδιανήν κλπ.), όπως 6 ’Ιωάννης Λυδός (περί διοση-

1 Νέον ’Κπιστολάριον 1782, σ. 42 καί 207.
2 MM 1, 101.
3 Echos d’Orient, t. 26, 1927, σ. 14δ.
4 Actes d’Esphigtnenou, σ. 22.
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Γεωγραφικά ονόματα 5

μειών, σ. 116). Εις τον βίον Ευάρεστου «η τών Γαλατών επαρχία» τοπο
θετείται « εν xfj μεγάλη ’Ασία » 1.

Ή κυρίως ’Ασία ή Μικρά ’Ασία (καί παρά τω I. Λυδψ ένθ’ άνωτ., 
σ. 159) περιλαμβάνει τήν χώραν από τοϋ Άδραμυττίου μέχρι τής Μιλήτου. 
Σαφώς χωρίζεται αυτή από τήν Φρυγίαν καί τήν Καρίαν. ’Έγγραφον μετα
γενέστερον, τών Σελτσουκικών χρόνων όμιλε! περί « 'Ασίας της Ιωνίας » 8, 
οχι με πολλήν ακρίβειαν. Ό Χωνιάτης τοποθετεί ( σ. 194) τό Πέργαμον 
καί τό Άτραμΰττιον εις τήν ’Ασίαν.

Ό Γειοργιος Μοναχός (de Boor, σ. 558 ) διακρίνει τήν ’Ασίαν από τήν 
Φρυγίαν καί Καρίαν, 6'πως καί άλλα κείμενα. Αί « άπο&ήκαι τών βασιλικών 
κομμερκίων ’Ασίας και Καρίας » χωρίζονται σαφώς8. Συνηθισμένου είναι 
τό όνομα Μικρά ’Ασία καθ’ όλον τον Βυζαντινόν μεσαίωνα. Άπαντα άφ’ 
ενός εις τήν Σωκράτους Έκκλησ. 'Ιστορίαν (Hussey, σ. 626 ), άφ’ ετέρου 
εις τον Δούκαν ( σ. 13), έκ τών τελευταίων Βυζαντινών συγγραφέων.

'Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος γράφει (3, 22) ; « τό νΰν καλον- 
μενον Θρακησίων ϋέμα πάλαι μεν και κατ' άρχάς ’Ασία Μικρά ώνομάζετο 
καί δ ταύτης κρατών ανθύπατος Άσιάρχης ελέγετο».

Μητρόπολις τής ’Ασίας ήτο ή ’Έφεσος, δι’ αυτό γίνεται σΰγχυσις τών 
ονομάτων. Ό μέν Μαλάλας ονομάζει (σ. 366) «τήν ’Έφεσον, πάλιν της 
Ασίας», άλλα παρά τφ 'Ιεροκλεΐ ( Parthey, σ. 313) «'Ασία ή ’Έφεσος». 
Ή σχέσις επαρχίας καί πόλεως φαίνεται καλώς εις τήν φήμην τοΰ ’Εφέσου 
καί τοϋ Σμύρνης: « ’Ησαίας ελεώ &εοϋ αρχιεπίσκοπος Έφεσον ϋπέρτι- 
μος κα'ι εξαρχος πόσης ’Ασίας» 1 2 3 4. « Ιωάννης ελέφ &εοϋ αρχιεπίσκοπος της 
άγιωτάτης μητροπόλεως Έφεσον και εξαρχος πάσης ’Ασίας»5. «'Ο 
ταπεινός μητροπολίτης Σμύρνης Μεθόδιος, νπέρτιμος καί εξαρχος πάσης 
’Ασίας, κα&ηγούμένος ΓΙάτμου καί πρόεδρος παντός Αιγαίου » 6.

Οί κάτοικοι τής επαρχίας ’Ασίας ελέγοντο ’Ασιανοί, « επίσκοπος της 
Έφεσίων μητροπόλεως, τής ’Ασιανών επαρχίας » 7.

Παλλήνη - Κασσάνδρεια - Βερροια.
Ή σΰγχυσις τήν οποίαν άπαντώμεν εις τάς γεωγραφικός γνώσεις πολ

1 Anal. Bollandiana, τ. 41, σ. 296.
2 Μαυροκορδάτειος Βιβλιοθήκη. ’Ανέκδοτοι ελληνικά, σ. 72.
3 Byzantion, τ. 5, 1930, σ. 605, ΒΖ, τ. 24, 27.
4 ’Αρχαιολογικόν Λελτίον 1922, σ. 132.
5 Revue Etudes Grecques, t. 7, 1894, σ. 80.
8 Νέος Έλληνομνήμων, τ. 7, 47.
7 Mansi 8, 970. Παρά Ν. Βρυεννίφ φέρεται ( σ. 74 ) : « ό βασιλεύς Ροιμαίων 

έχων μεθ’ εαυτού τήν τών Φραγών καί τών Λυκαόνων φάλαγγα, έτι δέ καί τήν τών
’Ασιανών... »,
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6 Κ. Άμάντου

λών Βυζαντινών συγγραφέων φαίνεται πολύ σαφώς εις τήν χρήσιν τών 
ανωτέρω ονομάτων. Αναφέρω μερικά παραδείγματα.

Εις χρυσόβουλλον γράμμα τοϋ Ίωάννου Παλαιολόγου τοΰ έτους 1407 
λέγεται : « τό περί την Παλλήνην άνενεώσατο τείχος, δ Κασσάνδρειαν μεν ό 
τον ’Αλεξάνδρου πατήρ εκείνος ώνόμασεν... οι δε μετ’ αυτόν Ποτίδαιαν » /1 
Εις Χρυσόβουλλον τοΰ ’Αλεξίου Κομνηνοΰ λέγεται: «εν τη παλαιό, μεν 
Παλλήνη, νυν δε Κασσάνδρα λεγάμενη νήσω » /* Παρά Καμενιάτη (σ. 579) 
ή Παλλήνη ονομάζεται νήσος, άλλοτε δέ χερσόνησος 1 2 3. Εις τον βίον τής όσιας 
Θεοδώρας τον γραφέντα υπό Γρηγορίου Κληρικού ( Kurtz, σ. 68) λέγεται: 
« Βερροίας της πόλεως, ην δη και Ποτίδαιαν οι τών πάλαι λόγοι κατονο- 
μάζουσι » ! Και ό Συνέκδημος τοϋ 'Ιεροκλέους (Parthey, σ. 317 ), γράφει: 
« Ποτίδαια ή νϋν Κασσάνδρεια, ήγουν ή Βέρροια » !

Περισσοτέραν γεωγραφικήν αμάθειαν δεικνύει πάντοτε ό Χαλκοκονδύ- 
λης (Bonn, σ. 19): «την Ροδόπην διαβάντες άφίκοντο είς Κασσάνδρειαν, 
Πνδναν τό πάλαι καλονμένην» !

Πενταδάκτυλον.
Πλήν τοΰ γνωστού Πενταδακτύλου = Ταϋγέτου, φέρουν τό ό'νομα 

τοΰτο καί άλλα βουνά, οχι τόσον γνωστά.
Πεντεδάκτυλον ονομάζεται βουνόν είς τήν Κύπρον ήδη είς τον βίον 

Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμιθοΰντος 4.
Pentedattilo ήτοι Πεντεδάκτυλο ονομάζεται βουνό είς τήν Κάτω ’Ιτα

λίαν, παρά τό Reggio5.
Κατά τό Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae (σ. 633) 

ωνομάζετο Πεντεδάκτυλον καί βουνό είς τήν Μικράν ’Ασίαν.
Ή χρήσις τοΰ ονόματος, είς τόσον μακρυνάς άπ’ άλλήλων εκτάσεις 

(νότιος ’Ιταλία - Κύπρος) δεικνύει πόσον γενικώτεροι γλωσσικοί καί γεω
γραφικοί κανόνες ήσαν πανελλήνιοι.

Λάμπη.
Λάμπη, παλαιότερον Λάππη καί Λάππα6 είναι ό'νομα Κρητικής πόλεως.

1 W. Regel, Χρυσόβουλλα γράμματα τής... μονής Βατοπεδίου, 1898, σ. 42. 
Πβ. Dolger, ΒΖ 31, 34.

2 Βυζαντινά Χρονικά, τ. 3, 1896, σ. 121.
3 Βυζαντινά Χρονικά, τ. 5, 1898, σ. 484.
4 Migne, Patrologia Graeca, τ. 116, στ. 452.
5 Rohlfs, Scavi linguistici..., σ. 209.
8 M. Guar duci, Inscriptiones Creticae, τ. 2, 1939, σ. 190. Πβ. N. B.
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Γεωγραφικά ονόματα 7

Ό κάτοικος υπό του Στεφάνου Βυζαντίου ονομάζεται Λαμπαΐος, εις τούς 
έπειτα χρόνους Λαμπηνός. Εις τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους άναφέ- 
ρεται επίσκοπος Λάππης1.

Λάμπη είναι καί όνομα δύο μικρασιατικών συνοικισμών, ενός εις την 
Βιθυνίαν καί άλλου εις την περιφέρειαν Μαιάνδρου. Ό Ν. Χωνιάτης γρά
φει ( σ. 230): « εις Λάμπην ΐκετο καί πόλιν Κελαινάς, ενΰα τον Μαιάν
δρου είσίν αί εκδόσεις». Καί κατωτέρω (σ. 231) γράφει ό Ν. Χωνιάτης 
ότι δ Μ. Κομνηνός ήλθεν « εις Χώνας της Φρυγίας, εκεΐΰεν εις Λάμπην 
καί πόλιν Κελαινάς». 'Ο Κίνναμος ονομάζει (σ. 2δ1 ) την Λάμπην «κώμην 
’Ασιανήν», ήτοι άνήκουσαν εις την ’Ασίαν, την μεταξύ Μαιάνδρου καί 
Άδραμυττίου χώραν. Τό χωρίον τής ’Άννης Κομνηνής ( 1, 216) « την σκη
νήν κατά την Λάμπην πηξάμενος » άναφέρεται εις την Βιθυνίαν.

Λάμπα ή Λάμπη εσώθη καί ως προσηγορικόν καί δηλοΐ λιμνάζοντα 
ύδατα. Καί ως τοπωνύμιου έσώθη πολλαχοϋ.

Κώρυκος - Κούρικος.
Εις τα νότια τής Κιλικίας υπήρχε πόλις εμπορική, ή οποία έπεκοινώνει 

καί μέ την Κύπρον. Δι’ αυτό είχε καί « γενικόν καμμερκιάριον αποθήκης 
Κουρίκου »* 1 2. Ό Προκόπιος (περί Κτισμάτων, σ. 170) αναφέρει λουτρόν 
καί πτωχείον εις την Κώρυκον, πιθανώς κτίσματα τοϋ ’Ιουστινιανού. Τό 
πτωχεΐον Κωρύκου ( = πτωχοκομεϊον ) άναφέρεται καί εις έπιγραφάς μικρα
σιατικός καί φαίνεται ότι δεν ήτο άσήμαντον κτίριον3.

Ή Κώρυκος άπετέλει καί επισκοπήν, άναφέρεται δ’ επίσκοπος ’Αρχέ
λαος παρά Mansi 8, 9194.

Δρόίκων.

Δράκων είναι συχνόν όνομα ποταμού, έδόθη δε τούτο εκ τών έλικοει- 
δών κινήσεων. 'Ο Προκόπιος γράφει ( V 2 ): « ποταμός ονπερ δμωνύμως 
τφ σχήματι Δράκοντα καλοϋσιν οί επιχώριοι ».

Κατά τον Μανασσήν5 Δράκων ώνομάζετο καί ποταμός τής Ίσαυρίας.

Τωμαδάκη, Ή ’Επισκοπή Λάμπης καί οί επίσκοποι αυτής, Έπ. Έπετηρίς Φιλ. 
Σχ. Παν. ’Αθηνών, 1955- 1956, σσ. 339 -353.

1 Mansi..., τ. XI, σ. 645.
2 Revue Numismatique, 1905, σ. 326.
3 Monumenta Asiae Minoris, r. 3, 1931, σ. 213.
4 Βλ. καί τακτικά Benesevitch, Byz. Neugr. Jahrbiicher, τ. 5.
8 BZ 13, 1904, σ. 343.
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8 Κ. Άμάντου

Ή ’Άννα Κομνηνή αναφέρει ποταμόν Δράκοντα εις τήν Βιθυνίαν1. Τό 
ό'νομα Δράκων άπαντά καί εις τήν Λήμνον 1 2 3.

’Επισκοπή Άχελφου.
Άλλοτε έγραψα περί τοϋ ονόματος Άγχίαλος8, τό όποιον δημοτικώτε- 

ρον λέγεται Άχελώ καί Άχελός, δθεν καί τό εθνικόν Άχελινός. Έκεΐ 
παρετήρησα δτι έγιναν καί λάθη περί τήν χρήσιν τοϋ ονόματος Άχελφος.

Σήμερον θέλω να προσθέσω δτι είναι γνωστή καί επισκοπή Άχελφου 
( διάφορος τής μητροπόλεως Άγχιάλου) εις τήν Ναυπακτίαν4 5 εκ των χρό
νων Δέοντος τοϋ φιλοσόφου. Πβ. MM 1, 534 καί Βυζαντίδα 1, 1909, 26 
(«δ ’Αχελώον και ’Άρτης ») 6.

Παππίκιον όρος.
Τό Παππίκιον δρος τής Θράκης κακώς έσχετίσθη με τό Παγγαΐον πα- 

λαιότερον, υπό δέ τοϋ Αντωνίου Μηλιαράκη προς τό έν Βουλγαρίρ δρος 
Ρίλα. Τό ό'νομα έν πρώτοις φαίνεται νά έχη σχέσιν προς τό κύριον ό'νομα 
Παππίκιος, τό οποίον άπαντα εις επιγραφήν χριστιανικήν Λέσβου : « υπέρ 
τής ψυχής Παππίκιον πρεσβυτέρον » 6.

Ή γραφή Παπϋκιον είναι εσφαλμένη.
Τό Παππίκιον είχε πολλά μοναστήρια «σεμνεΐα» ή «φροντιστήρια». 

Ό Κίνναμος γράφει, (σ. 265): « οεμνείων απερ έν δρει Παπικίφ ϊδρυνται 
πλεϊστα». Παρά Ν. Χωνιάτη λέγεται (σ. 187 ) : «επί των κατά τό Παππί
κιον δρος φροντιστηρίων ».

Άπό τάς πηγάς ορίζεται ή γειτονία τοϋ Παππικίου, τό όποιον δεν 
δΰναται νά έχη σχέσιν προς τό δρος Ρίλα τής Βουλγαρίας, δπως ένόμισεν ό 
Αντώνιος Μηλιαράκης7. ‘Ο Ν. Χωνιάτης γράφει «εις Μοσινόπολιν αφι- 
κόμε&α και τω Παππικίφ προσβαίνειν έμέλλομεν ». Δι’ αυτό όρθώς ό Σ.

1 Βλ. W. Ramsay, The historical Geographie of Asia Minor, 1890, 
a. 188.

2 Lingenthal, Jus Graecoromanum, r. 3, 693.
3 ΕΕΒΣ, τ. 1, 1924, σ. 49.
4 Βλ. Gelzer, Ungedruckte und ungeniigend veroffentlichte Texte der 

Notitiae episcopatuuni, 1891, σ. 557. Πβ. και τά Nova tactica τά δημοσιευ- 
θέντα ΰπό τοΰ αΰτοΰ Gelzer είς τήν έκδοσιν τοϋ Γεωργίου Κυπρίου, σ. 78.

5 Πβ. καϊ Ν. Β. Τωμαδάκη, Βυζ. Γραμματολογία, Α', 1957, σ. 47 (περί 
των επισκοπών τής Ναυπακτίας καί τήν λοιπήν βιβλιογραφίαν).

6 ’Αρχαιολογικόν Δελτών 1929, σ. 26.
7 Θρακική Έπετηρίς 1897, σ. 71.
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Γεωγραφικά ονόματα 9

Κυριακίόης1 Ιτοποθέτησε τό Παππίκιον παρά τό σημερινόν Messina- 
Kalesi, τό όποιον κατέχει την θέσιν τής βυζαντινής Μοσινοπόλεως, πλησίον 
τής Κομοτηνής.

’Οξεία.

Αντιγράφω από χρυσόβουλλον τοϋ Μ. Κομνηνοΰ τοΰ 1158 (έκδ. 
Ζέπων 1, 381) τα ενδιαφέροντα ονόματα των νήσων τής Προποντίδος : 
’Οξεία, Πρώτη, Χάλκη, Πλατεία, Άγια Γλυκερία, Πρίγκιπος, η τοϋ ’Αν
τιγόνου, Τραγονήσιον, Τερέβινθος, άγιος Άνδρέας, άγιος Τρύφων, άγιος 
’Ελευθέριος, Κώδων, Πελαγίας, Θεοτόκος, Μεσονήσιον, ’Ιατρός, άγιος 
Δ ημήτριος.

Τινά ονόματα όπως ’Οξεία, Πλατεία είναι έκ τοΰ σχήματος ειλημ
μένα, ένφ άλλα είναι παλαιότερα ή άγιώνυμα.

’Οξεία εκαλείτο και συνοικία τής Κωνσταντινουπόλεως άγνωστον διατί. 
Εις τα θαύματα τοϋ αγίου ’Αρτεμίου λέγεται : « εις την Όξεΐαν, πλησίον 
των Αομνίνον εμβόλων » 1 2.

Περί τοΰ όρους ’Οξείας τής Βιθυνίας έγραψεν ό I. Μηλιόπουλος3. Εις 
ταύτην την Όξεΐαν άναφέρεται καί ή δημοσιευθεΐσα εις τά Ελληνικά 
( τ. 6, 88) «σφραγ'ις Σέργιου ποιμένος της ’Οξείας ».

Στΰλος - Στυλάριον.

Στΰλος ελέγετο ό κίων, εφ’ οΰ διέμενον καί στυλΐται μοναχοί. Οί 
στΰλοι ίδρΰοντο συνήθως πλησίον μοναστηρίων ή καί λαϊκών συνοικι
σμών, όχι εις την έρημον, όπου έν ανάγκη δεν θά εΰρισκον τρόφιμα ή 
άλλην περίθαλψιν. "Οπως δέ εκ τοΰ ονόματος μονών ωνομάσθησαν καί γει
τονικοί συνοικισμοί, οΰτω συνέβη καί μέ τό όνομα Στΰλος, τό όποιον έδόθη 
εις πλήθος συνοικισμών ή μονών.

Κορυφή τοΰ όρους Λάτρου τής περιφερείας Μαιάνδρου ωνομάσθη Στΰ
λος : « λ-αύρας τής ύπεραγίας Θεοτόκου... τής οϋσης εν τή κορυφή τοϋ Λά
τρου δρονς καί επονομαζομένης τοϋ Στύλου ». ( ΜΜ 4, 309).

« Έν τω Στύλω τφ καλονμένφ τοϋ Βαρλαάμ » 4.

1 Άθηνά, τ. 35, 1924, 219.
2 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Varia Graeca Sacra, σ. 5. Αΰτ., 

σ. 10 : « άηελ.ϋε είς την Πάλιν είς την ‘Οξεΐαν έν ιφ ναφ τοΰ άγιου Ίωάννον τοΰ Προ
δρόμου >.

3 ΒΖ 24, 88.
4 Μετέωρη, βλ. Βυζαντίδα 1, 1909, σ. 306.
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10 Κ. Άμάντου

Stilo άπαντά καί εις τήν Κάτω ’Ιταλίαν. ’Εκεί έπολέμησαν οι ’Άραβες 
προς τούς Γερμανούς1.

Στυλάριον ωνομάζετο τό σημερινόν Καραμπουρνού τής ’Ερυθραίας 
Χερσονήσου: «εν τοΐς μέρεσι του όρους τοϋ κείμενον εν τ,ή εμβολή τον 
κόλπον της ’Ιωνίας, δ κοινώς καλοϋσι Στυλάριον προς άνατολάς καταν- 
τικρυ Χίον » 1 2.

Στύλος κατά τον κ. Τωμαδάκην είναι καί χωρίον έπ. Άποκορώνου 
(Κρήτης ), παρά τό όποιον τό μετόχιον τής Μονής Αγίου Ίωάννου τής 
ΙΙάτμου.

Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ

1 Βλ. G. Schlumberger, Iya bataille de Stilo en l’an 982. Recits de 
Byzance et des Croisades, a. 31.

2 Δούκας, a. 112.
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