ΤΟΜΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ

A.

Γ. & Δ.

Ο Ρ Α Κ Ι ΚΑ
ΤΡΙΜ Η Ν ΙΑΙΟ Ν

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΙΔΡΥΘΕΝ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

“ Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Υ

Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η

ΕΠΙ

ΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ι Ο Υ

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ Ο Σ

Σ Τ Ι Λ Π.

ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΤΣΟΥΝΤΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΙΣΤ.

ΚΕΝΤΡΟ Τ,,

ΚΑΙ

ΛΟ ΓΟ ΤΕΧΝ Η Σ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΤΑΝΕΤΤ.

Θ Ε Σ / Ν ΙΚ Η Σ

ΠΟΛΥΔ. ΤΤΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΑΘ ΗΓΗΤΗΣ

Δ ΙΕΥΘΥΝ ΤΗ Σ

ΤΗΣ

ΚΑΙ

ΛΟ ΓΟ ΤΕ ΧΝ Η Σ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΤΟΥ

ΤΓΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Α Θ Η Ν A I
ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ — ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤ — ΒΟΥΛΗΣ 18

19 2 8

Κ. ΜΥΡΤΙΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
Διδάκτορος φιλολογίας

ΠΕΡΙ ΤΗΣ

ΦΙΑΙΠΠΟΥΠΟΑΕΑ,Σ KM Τ Μ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΕΥΜΟΛΠΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΔΡΙΣΟΣ1)

Η οπονδαιότης τής Φιλιππουπόλεως εν τε τή άρχαιότητι και τώ
μεοαίωνι.— 'Η ορθή τον ονόματος εκφορά καί γραφή.— Τά αρχαιό
τερα τής πόλεως ονόματα Ενμολπιάς και Κε(ν)δριασός.
§ 1) Σπουδαιότατη

των Θρακοελληνικών

πόλεων είναι ή Φίλιπποί)-

πόλις, ή υπό των Βουλγάρων καλούμενη νυν P lo v d iv 2). Κείμενη εν τω
μέσω

αναπεπταμένης

και γονιμωτατης

πεδιάδος 160— 165 μέτρων ύπε-

‘ ) Έκ τοϋ ανεκδότου συγγράμματος «Θράκη καί Φιλιππουπολις» από των αρχαίο
τήτων μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων, Β.Ι. Έδημοσιεύθη βουλγαριστί έν τφ Annuaire
de la bibliotheque nationale et du Musee a Plovdiv τοϋ έτους 1926, Sophia.
J) Περί Φιλιππουπό?νεως έχουσι γραφή μέχρι σήμερον είδικώς :
a ) Κωνσταντίνον Οικονόμου, ίερέως : Έγχειρίδιον περί τής επαρχίας Φίλιππουπόλεως, Βιέννη, έτ. 1819.
β\) Γεωργίου Τσουκαλά, ίστοριογεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, έτ· 1851.
γ') J ir e c e k . Philippopel έν τφ Das Fiirsterthum Bulgarien, Wien 1891, τόμ.
II. Μετάφρασις βουλγαρική υπό C. Argyrow, τόμ. II (οδοιπορικόν), σελ. 123—156,
έτ. 1899.
δ'.) G h ic io u r o w : ή Φιλιππουπολις (Πλόβδηφ), βουλγαριστί έν τή έπετηρίδι τοϋ
γυμνασίου θηλέων Φιλιππουπόλ,ειος έτ. 1897—98 (Otschet na plovdiv devitscheska

gymnasia).
ε'.) X IΕυγενίου Χασιώτου): Πλόβδηφ ή Φιλιππουπολις· έν τή έφημερίδι «Φιλιππούπολις», έτ. 1899, άρ. 2559 καί εξής.
Τ'.) G . Κ α ζ α ν ο ι ο : Σημειώσεις περί τής αρχαίας Φιλιππουπόλεως, βουλγαριστί
έν τφ Sbornik, τόμ. XVIII, έτ.1901, Sophia (Beleski virchou antitsnia Plovdiv).
η'.) St. C h ic h c o f, Plovdiv dans son passe et son present, έτ. 1926, βουλγαριστί καί γαλλιστί.
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ράνω της επιφάνειας τής θαλάσσης έν τη πάλαι ποτέ των Βησσών χώρα ή
έν γεωγραφικά)

βορείω

24°, 23' και 24 ' '

πλάτει 42°, 9 ' και 1 5 " και έν ανατολικά) μήκει

του μεσημβρινού του Λονδίνου G reen w ich, και πα-

ραρρεομένη υπό τού άργυροδίνου και πολυχεύμονος Έ βρ ου (νυν Μ αρίτσα)2)
απέχει

βορειοδυτικούς

νουπόλεως

τής μέν Άδριανουπόλεως

112,

τής δέ Κωνταντι-

309 μίλλια. ’Ανέκαθεν οΰσα κέντρον εμπορίας δημητριακών

καί. άλλων τής περί έαυτήν χώρας φυσικών

προϊόντων συνεκο ενώνει καί

κατά τούς αρχαίους ώς κατά τούς υστέρους χρόνους προς την Άδριανούπολιν καί τό Αιγαίον πέλαγος διά τού ποταμού "Εβρου, οντος καθ’ δλον
σχεδόν τό έτος πλωτού μέχρις αυτής καί έτι πορρωτέρω προς τάς πηγάς
εκτός έν εκτάκτου ανομβρία. Ή

έν τώ ποταμώ κατά την αρχαιότητα ναυ

σιπλοΐα μάρτυρεΐται3) καί έκ τού τύπου
επί Ρωμαιοκρατίας έχόντων

ένίων νομισμάτων τής πόλεως

ώς σύμβολον πλοίο ν μετ’ άνδρός ή πρώραν

πλοίου.
CII εμπορική δμως καί στρατηγική τής Φιλιππουπόλεως σπουδαιότης
άρχεται κυρίους από τών χρόνουν τής Ρωμαιοκρατίας, οπότε διήλθε παρ’ αυτή
ή μεγάλτ) στρατιωτική οδός ή από Άδριανουπόλεως άγουσα πρός δυσμάς4)

') Οί ΒησαοΙ άνήκοντες εις τό φΰλον τών _ ατρών ώκουν επί τοόν δειράδων τής
Ροδόπης κατερχόμενοι μέχρι τής άνω τοΰ 'Έβρου κοιλάδος' ώμόρουν δέ αύξηθέντες
σύν τφ χρόνο) πρός δυσμάς μέν τοϊς Καίοσι, τοϊς Αύταριάταις καί τοϊς Δορδάνοις,
πρός βορράν δέ τοϊς Όδρύσαις καί πρός νότον τοϊς Σαπαίοις, παροιμιώδεις καταστάντες επί άγριότητι. *Η ροδότου , VII, 111, Π ολυβίου , XXIV. 6. Σ τράβω νος , VII 47.
καί VII, 5,12.
-) Τό ονομα Μαρίτσα άπαντα τό πρώτον κατά τον δέκατον τρίτον αιώνα παρά
τφ Γ. Άκροπολίτη, Χρονικόν §33, §3 5 καί § 43. Οί Σλ,αϋοι έτυμολογοϋσιν αυτό έκ
τοΰ Moritsi ή Moravitsi, ονόματος Σλαυϊκής φυλής ή έκ τοΰ mar—ιηΪΓ=είρήνη,
ηρεμία. Πιθανωτέρα δ’ δμως ή γνώμη δτι προήλθεν έκ τον αρχαίου Θρακικοΰ ονό
ματος Μάριασος ή Μάρις, δι’ ού έκάλουν οί Θράκες τούς ποταμούς ένεκα τής λαμπηδόνος τής ύδατίου επιφάνειας α υ τώ ν, διότι τό θέμα μαρ σημαίνει λάμπειν (προβλ.
μαρμαίρω μάρμαρος. μαρμαρυγή). "Αλλοι δέ έτυμολογοϋσιν αυτό έκ τοΰ ίνδοευρωπαϊκοϋ θέματος ? η α τ = τ έ λ μ α, λίμνη, θάλασσα, δθεν τό ελληνικόν μ νρ ω (= ρ έω ), τό
Λατινικόν m a r e ί=θάλασσα) τό Γαλλικόν m a r a i s (=τέλμα), τό Αγγλικόν m a r s h
κτλ- καί έρμηνεύουσι διά τοϋ ρεΰμα , ποταμός.
■') ’Ίδε Muschmow, les monnaies antiques de Philippopolis. Annuaire de

bibliotheque nationale a Plovdiv, έτ. 1924, Sophia.
') ΙΙερί τής όδοΰ ταύτης οί αρχαίοι συγγραφεΐα πολλάκις ποιούνται λόγον καί οί
στρατιωτικοί αυτής σταθμοί καί σήμερον άκόμη είναι δυνατόν νά προσδιορισθώσιν
ακριβώς. Τούτην ακολουθεί κατά τό μάλλον ή ήττον καί ή σιδηροδρομική γραμμή
ή από Βελιγραδιού νϋν εις Κωνσταντινούπουλιν άγουσα. ("Ιδε J i r e c e k , Yon Belgrad
nach Constantinopel, die Balkan passe und Heerstrasse, σελ. 29 καί 91, Praga,
έτ. 1877). Ή οδός διερχομένη παρ’ αυτή τή πόλει ήπτετο τών νοτιοανατολικών αυτής
κρασπέδων. Ταύτης ίχνη άπεκαλύφθησαν έν έτει 192(> παρά τή πρός Στενήμαχον
άγούση όδφ, τή καλουμένη νϋν τον κόμητος Ίγνάτιεφ . Έκσκαπτομένου τοϋ έδάφους
έν βάθει τεσσάρων περίπου μέτρων από τής νϋν επιφάνειας αύτοϋ εύρέθησαν λίθ'ναι
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διά τής μετάξι'1 των όρέων Αίμου και Ροδόπης διόδου τω ν Succi ‘ ) προς
την πόλιν των Σέρδων, την Ανγονοταν Σερδικην 2) (νυν Σόφιαν) και πορρωτέρω

προς τό

Singidunum (νυν Βελιγράδι ον) καί τό Σίρμιον (νυν

Μητρ ο Πίτσαν) και κατέληγεν είς αυτήν ή από βορρά εκ τής Οϊσκου παρά
τω ’Ίστρω άγουσα διά του Αίμου είς την Θράκην έτέρα ο δ ό ς 3).

πλάκες ακατέργαστοι, ίκανώς μεγάλαι και παχείαι, προσηρμοσμέναι άλλήλαις συνεχώς,
άποτελοϋσαι προφανώς τό υπόστρωμα της όδοϋ ένεκα τοϋ κατά τά μέρη εκείνα άλ
λοτε τελματιόδους τοϋ εδάφους. Παρά τώ χείλει δέ τής όδοϋ- κατά εν μέτρον υψη
λότερα άνεσκάφη τάφος κτιστός διά λίθων, πλίνθων καί ασβέστου, έσκεπασμένος διά
λίθινων πλακών, πιθανώς τών πρώτων χριστιανικών χρόνων, δηλαδή τοϋ τετάρτου ή
πέμπτου μ. Χ· αϊώνος. Ή τοϋ τάφου διεύθυνσις ήτο από νότου πρός βορράν, όπως τό
υπ αύτοΰ αναμφιβόλους ύπάρχον μνημεΐον είναι έστραμμένον κατά την τών αρχαίων
συνήθειαν πρός τήν οδόν, διευθυνομένην απ' ανατολών πρός δυσμάς. Τά εσωτερικά
τοϋ τάφου τοιχιόματα (ομαλισμένα καί κεκονιαμένα είχον τοιχογραφίας ζωηράς είκονιζούσας δύο γυναίκας έν ίματίω, ένα άνδρα εν τηβέννφ, ταινίας εκ στεφάνων καί τό
χριστιανικόν σύμβολον τον ίχθϋν ίϊΧ Θ Υ Σ = Ίη σοΰ ς Χριστός Θεοϋ υιός σωτήρ). Καταστραφέντος τοϋ τάφου ένεκα τής ύπ’ αύτοΰ άναγερθείσης οίκοδομίας μέρη τινά τών
εικόνων μετά τών τοιχωμάτων άποσπασθέντα μετηνέχθησαν είς τό μουσεΐον τής πόλεως· ζωγράφος όμως τις, ώς είδομεν. αντέγραψεν αύτάς επί τύπου. Ί δ ε καί P e e w A .
έν τή έφημερίδι Φιλιππουπόλως Jug (— νότος), 26,X ,1926 «Νεωστί άποκαλυφθείς αρ
χαίος τάφος έν Φιλιππουπόλει» (Novootkrita antitschna grobitsa v if Plovdiv).
') Αυτή καλείται καί S u c c o r u m a n g u s t a e καί περιγράφεται υπό τοϋ Μαρκελλίνου (X X I.10,8). Σήμερον καλείται Σιδηρά πύλη, τουρκιστί Δεμίρ —καπού καί βουλγαριστί Τροίαν ή Τραϊαιον πύλη. Παρά τοΐς Βυζαντίνοις εκαλείτο Βασιλική κλισούρα
καί στενωποί καί τέμπη τον Αίμον, κατά δέ τάς σταυροφορίας e la u s tr a ή p o r t a e
S a n t i V a s s ilii. (’Ίδε, J ir e c e k . Αυτόθι, σελ. 31).
2.ι Ή πόλις ώνομάσθη υπό τών Ρωμαίων καί U lp ia πρός τιμήν τοϋ αύτοκράτορος Τραϊανού, ότε έγένετο πρωτεύουσα τής υπό τοϋ Αύρηλιανοΰ ιδρυθείσης επαρχίας
Νέας Δακίας Βραδύτερον έκ τοϋ ονόματος Σερδική (=πόλις τών Σέρδων, φύλου
πιθανώς Κελτικοϋ. λατινιστί S e r c lic a καί S a r d i c a προήλθε τό Σλαυικόν S r e d e tz ,
όπερ οί Βυζαντινοί μετέτρεψαν είς Τριαδίταα (Sredetz—TredetZ—Triaditsa). Τό
νΰν τής πόλεως όνομα Σοφία άρχεται από τοϋ δεκάτου τετάρτου αϊώνος επικρατούν
έκ, τοϋ έν αυτή ναού τής αγίας Σοφίας σωζομένου είσέτι. Ή Σερδική ήτο γενέτειρα
πόλις τοΰ αύτοκράτορος Μαξιμιανοϋ (285—310).
') Ή οδός αΰτη μνημονεύεται ωσαύτως ώς καί ή άλλη έν τή Tabula Peutingeriana, αλλά έν τω νοτίω αυτής μέρει πλήν τοΰ υπό τάς ύπορείας τοΰ Αίμου Μα,ηs io su b r a d i c e άλλοι σταθμοί δεν άναφέρονται. Ό θ εν ό Avramov ακολουθών τά
σωζόμενα ίχνη αυτής έπειράθη νά καθορίση τούς σταθμούς δι’ ίδιας αυτοψίας- Ούτως
από τής Οϊσκου πρός νότον πρώτον σταθμόν θέτει τό a d P u t e a παρά τή νΰν κώμη
Ribene τής περιφέρειας ΙΙλεύνης’ είτα τό S t o r g o s i a δύο χιλιόμετρα πρός νότον τής
Πλεύνης έν τή περιφερεία τοϋ Kai’lik* ειτα τό D o r i e n e s δέκα καί τέσσαρα χιλιό
μετρα πρός νότον τής Πλεύνης έπί τής νΰν όδοϋ από Πλεύνης είς Lovetsch ειτα τό
M e lt a πλησίον τώ Lovetsch ■ ειτα τό S o s tr a παρά τή κοή,ιη Lomets έπί τής νΰν
μεταξύ τοΰ Lovetsch καί Trojan οδού ειτα τό a d R a d i c e m παρά τή κώμη Kamene most· ειτα τό M o n t e — H a e m o έπί τών βορείων τοΰ Αίμου ΰπορειών καί τό
S u b — R a d i c e έπί τών νοτίων παρά τή κώμη Tekia. ’ Επειδή δέ έντεύθεν μέχρι τής
Φιλιππουπόλευυς ή άπόστασις είναι μακρά (εβδομήκοντα καί επτά χιλιόμετρα) καί
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Ένεκα τής παρ' αυτή συναντήσεως

των

339

δυο τούτων στρατιωτικών

οδών ή Φιλιπποΰπολις ου μόνον ηύκολύνθη εις την εμπορικήν προς βορράν και δυσιν συγκοινωνίαν, αλλά και έγένετο κατ’ ανάγκην καί τό ισχυ
ρόν προπΰργιον κατά τών εις την Θράκην από δυσμών καί βορρά έπερχομένων πολεμίων. Έ κ τοΰτου ερμηνεύεται καί ή τού Βυζαντίου άμετάτρεπτος καί επίμονος προσπάθεια

προς διαφύλαξη1 υπό την κυριαρχίαν

του τής φύσει καί τέχνη όχυράς τής πόλεως άκροπόλεως καί ή ενδελεχής
μέριμνα προς άμεσον

συνοικισμόν

τής έκάστοτε

έρημουμένης

πόλεως

■δι’ ελληνικών ή έλληνιζόντων στοιχείων κατά τον μεσαίωνα, οπότε τούτο
ως πρωτεύουσα τής ελληνικής αυτοκρατορίας ύφίστατο τάς αλλεπαλλήλους
εφόδους τών από βορρά καί δυσμών έπερχομενών βαρβάρων εθνών. .
Όθεν πολλάκις κατά τον μακραίωνά της βίον ή πόλις δηωθεΐσα καί
πολλάς καταστροφάς παθοΰσα σφαττομενών ή εξανδραποδιζόμενων ή εκ
διωκόμενων ή

άλλως

πως πιεζομένων

επιδρομέων καί τών κατακτητών,

τών κατοίκων' αυτής υπό τε τών

άνελάμΰανεν αύθις συν τώ χρόνιο την

προτέραν της ζωήν συνοικιζομένη καί άκμάξουσα. Κελτοί, Ρωμαίοι, Γ ότ
θοι, θύννοι, Σλαύοι, ’Άθαροι, ΓΙετσενέγοι, Ρώσσοι,

Κοΰμανοι, Βούλγα

ροι, Φράγκοι καί Τούρκοι είτε ώς επιδρομείς είτε ώς κατακτηταί διελθόντες δι. αυτής ούδαμώς

ήδυνήθησαν

ν’ άλλοιιοσωσι

τον αρχικόν αυτής

εθνολογικόν χαρακτήρα, δν ζηλοτυπίας διεφύλαξε μέχρι τού τέλους σχεδόν
τού λήξαντος ήδη οίώνος,

οπότε ήρξατο

έκθουλγαριζομένη. Σήμερον ή

πόλις είναι εντελώς Βουλγαρική έκριζωθέντος τού Ελληνισμού.
§ 2) Ή ορθή

τού ονόματος τής πόλεως εκφορά καί γραφή είναι

Φιλιππόπολις, ως φέρεται παρά τοίς "Ελλησι καί Λατίνοις συγγραφεύσιν,
εν ταΐς σωζομέναις έπι.γραφαίς‘ ) καί τοΤς νομίσμασιν αυτής τών Ρωμαϊ
κών χρόνιαν 2) καί ώς διετηρήθη άνά τό στόμα μέχρι σήμερον τού ελλη
νικού λαού τής πόλεως. Ύπύ τών αρχαίων Ελλήνων έλέγετο συνήθως εν
παρενθέσει Φιλίππου πόλις (πρθλ. ή Άδριανού, ή Κωνσταντίνου, ή Τραϊαούδείς σταθμός άναφέρεται έν τώ πίνακι, εικάζει δτι υπάρχει χάσμα, δπερ άναπληροΐ
κατά τάς επί τόπου έρευνας αύτοϋ διά δυο ετέρων σταθμών, ών τά ονόματα είναι
ημΐν άγνωστα, δι’ ενός παρά τή κώμη Mikhlltsi είκοσι καί πέντε χιλιόμετρα προς
νότον τοϋ Sub —Radice, καί δι’ άλλου παρά τη κώμη Karatoprak επί της από Καρλόβου νΰν εις Φιλιππούπολιν άγούσης αμαξιτής όδοϋ, άλλ’ έν τισι σημείοις μάλλον
εύθυγραμμιζομένης. Γ'Ιδε, Bulletin de la societe archeol. Bulgare, έτ. 1914, σελ.
226 καί έξης, Sophia). Ή διά τοϋ Αίμου δίοδος ταύτης τής όδοϋ εις την Θράκην
φαίνεται δτι από τοϋ έκτου αίώνος δμως έγκατελείφθη καί έγένετο αδιαπέραστος
(Leonclavii, Pand. Turc· 107). έτέθη δ’ αύθις εις χρήσιν από τοϋ 1018, διότι δι’ αυτής
διέρχονται εις Βουλγαρίαν οί Βυζαντινοί καί δι’ αυτής κατέρχονται οί Βούλγαροι εις
τήν Θράκην κατά τε τών Βυζαντινών καί τών Λατίνων.
■) ’Ίδε CIG, 2047—2051, C1L, 7 46-747, 6120-6121. 7409—7410 καί άλλαχοϋ.
2 ’Ίδε M u s c h m o w , αυτόθι.
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νοϋ, ή Μαρκιανοϋ ή ’Αλεξάνδρου κτλ. ή ή Μεγάλη, ή Όλβία, ή Νέα
πόλις)' παραλειπόμενου δε πολλάκις τοϋ πόλις έλέγετο απλώς η Φίλιππον,
ώσπερ σήμερον είσέτι λέγεται ή Αδριανον υπό τοϋ ελληνικού τής Θρά
κης λαοϋ ή Άδριανοΰ πόλις. Ω σαύτως έλέγετο έν συνθέσει ή Φιλιππόπολις (πρβλ. Άδριανόπολις, Κωνσταντινόπολις, Τραϊανόπολις, Μαρκιανόπολις, Άλεξανδρόπολις κτλ. ή ή Μεγαλόπολις, ή Όλβιό πόλις, ή Νικόπολις,
ή Πονηρόπολις, ή Δουλόπολις κτλ.)' διότι πάντα τά σύνθετα ονόματα τα
έχοντα δεύτερον συνθετικόν την λέξιν πόλις εληγον εις όπολι,ς, τά δέ rΙεράπολ.ις, Νεάπολης και τά τούτο ις δμοια είναι παράϋετα: Νέα-πόλις, Ίεράπολις, ώσπερ καί cΙερά - πέτρα, καί ούχί σύνθετα. Κατά τοϋτο έλέγετο καί

Philipp opolis (πρβλ. Adrianopolis, Constantinopolis, Nicopolis κτλ.), δθεν έσχηματίσθη τό Ιταλικόν Filip(ρ)οροΐί, τύ
Γαλλικόν Philippopoli καί Philippople, τό των Σταυροφόρων F(h)ilippopolis, Phinopoli(s), Vinipopolis, Phinepople, Finepople,
Fhenepople, Prinepople, Pinople, Sinople καί τύ Γερμανικόν Phi
lipp op el ‘). Σημεαοτέον δέ ότι και αυτοί οί Τούρκοι διετήρησαν σεβασθέν-

ύπέ των Λατίνων

τες τό αρχικόν τής πόλεως όνομα ή Φιλίππου, μεταβάλόντες μόνον μικρόν
κατά τάς απαιτήσεις τής εαυτών γλώσσης εις

Filippe ή Filibhe.

Έ ν τοίς κατόπιν χρόνο ις γενομένης τής διά παραθέσεως τών ονομάτων
Φιλίππου—πόλις συνθέσεως, έλέγετο καί Φιλιππονπολις (πρβλ. Ά δριανοΰπολις,. Κωνσταντινοϋπολις, Τραϊανουπολις, Μαρκιανοΰπολις, Άλεξανδρουπολις,

κατ’ αναλογίαν ών έλέχθη καί Μεγαλοϋπολις, Όλβιοϋπολις κτλ.)

Αυτή δέ ή έκφορά διατελει νΰν έν χρήσει ούσα καί τών άλλων άμφοτέρο3 ν μή άχρηστοποιηθεισών διότι ή μέν Φίλιππό πόλις συνεθίζεται. παρά τε
τώ λαω καί τοίς λο γ ίο ις, ή δέ ή Φιλίππου παρά μόνοις τοΐς λογίοις. Ό
κάτοικος τής πόλεως έλέγετο Φιλιπποπολίτης (θηλ. Φιλιπποπολιτις) καί έν ταίς
έπιγραφαις καί τοΐς νομίσμασι γράφεται Φιλι,πποπολείτης ένεκα τοϋ μακροϋ λΐ. Λατινιστί έλέγετο

Philippopolitanus 2*)' οί δέ άπαντώτες έν

έπιτυμβίοις στρατιωτών έπιγραφαις τύποι Philoppopolitanus :ή ή Phi-

loppopulitanus cives45
) ή Filopopolitanus δ) ή Filopopuletanus |J)
6
είναι παρεφθαρμένοι, 7) δφειλόμενοι εις τήν αμάθειαν τοϋ χαράξαντος
τάς έπιγραφάς τεχνίτου ή εις ξενόγλωσσους.
*) ’Ίδε πολ?..αχοϋ παρά G. d e V i l l e - H a r d o u i n , Conguete de Constantinople
καί II. d e V a le n c ie n n e s , histoire d’empereur Henri, υπό Wailly, έκδ.3, Paris,1882.
2)
3I
5)
6)

C IL, VI, τόμ· 2799.
καί '*) Αύτό-θι, VI, 2812, καί τόμ. X, 4814, καί XI 2785.
Αυτόθι, τόμ. X , 4874Αυτόθι, τόμ. VI, 2785.

7) "Ιδε καί D u m o n t
Paris, σελ. 483.

- H o m o lle ,

Melanges d’ archeologie et d’ epiqraphie,
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§ ο) Άρχαιότερον τοΰ ονόματος τής πόλεως Φιλιππόπολις όνομα ήτο
ή Εύμολπιάς,

ελληνικόν και τούτο, τεθέν προς τιμήν τοΰ ήρωος και

άοιδοΰ Θρακός Εΰμόλπου ή πιθανώτερον έπικρατεΐσαν εκ τοΰ ονόματος
γενάρχου τίνος Εΰμόλπου καλούμενου, έξ οΰ και φυλή τις εν τή πόλει
ωνο μάζετο ωσαύτως φυλή Εΰμόλπου ή Ενμόλπιοι καθ’ εύρεθείσας εν αυτή
τή πόλει έπιγραφάς των Ρωμαϊκών χρόνων. Χ) Το όνομα παρεδόθη ήμΐν
υπό των μεταγενεστέρων συγγραφέων τοΰ Άμμιανοΰ Μαρκελλίνου, τοΰ
Ροΰφου Σέξτου ή Φέστου καί τοΰ Στεφάνου Βυζαντίου, οιτινες αναμφι
βόλους δεν έπλασαν αυτό, άλλα μνημονεΰοντες έστηρίχθησαν επί παλαιοτέρων πηγών έκλειπουσών νΰν. Ό Μαρκελλΐνος τρις μνημονεύουν τό όνομα
Φιλιππόπολις παραθέτει τοΰτω έκάστοτε και τό αρχαία Ευμολπιάς. Ούτως
ίστορών τον τρόπον καθ’ ον τή Ρωμαϊκή πολιτεία προσετέθησαν έξ νέαι.
έπαρχίαι διά τής κατακτηθείσης Θράκης καί κατονομάζουν ταΰτας λέγει
ότι την ιδία Θράκην κοσμοΰσιν αΐ μεγάλαι πόλεις Φιλιππόπολις, ή πάλαι
Ε ν μολπιάς καί Βέροια: «quam Philippopolis, Eumolpias vetus et

Beroea, ainplae civitates exornant» *2). Επίσης επαναλαμβάνει όμοιοτρόπως τό όνομα γράφων περί τοΰ αΰτοκράτορος Ίουλιανοΰ, δστις διήλθε διά τής πόλεως «Pliilipoppolim petiit, Eumolpiada veterem»3)
καί περί τοΰ στρατηγοΰ Έκουιτίου, προσθαλόντος την πόλιν κατεχομένην

«Philippopolim clausam praesidiis
hostium, Eumolpiada veterem» 4). Ό Ροΰφος Σέξτος λέγει: «urbem
olim Eumolpiada dictam esse produnU καί «Eumolpiadem, quaeuunc Philippopolis dicitur» 5*7), καί ό Στέφανος ό Βΰζάντιος: ίΦιλιπ-

υπό τοΰ αποστάτου Προκοπίου,

ποΰπολις, επίσημος τής Θράκης πόλις επί τοΰ 'Έβρου κείμενη, πρότερον
μεν Εΰμολπιάς . . . » ‘ή.
"Οτι βεβαίως προ τής υπό τοΰ Φιλίππου τοΰ Άμΰντου

άνακτίσεως

(342 π. X.) τής πόλεως ') ΰπήρχεν έν τή θέσει αυτής συνοικισμός ή πολί
χνη τις, οΰδεμίαν επιδέχεται αμφιβολίαν.

Οΐ Θράκες, οιτινες καί πολλω

ύστερον ακόμη μέχρι τοΰ τετάρτου μ. X.' αιώνος προετίμων νά κατοικώ σιν επί μεμονωμένων υψωμάτων κατά κώμας υπό ίδιον

άρχοντα τον

‘) ’Ίδε Βλ, Σκορδέλη, Θρακικαί μελέται. σελ. 46 καί Sbornilc, τόμ. XVI, έτ·
1900, σελ. 118, Sophia.
η M areellin i Am. X X V II, 4.
3) Αυτόθι, XXII. 7.
4) Αύτόθι, XXV I, 10.
5) Rn.fi Sexti, breviarii, IX .
f>) Στεφάνου Βυζαντίου, έν τη λ· Φιλιππούπολις
7) P linii, Hist. n. IV, 11, 41. Δεζίππου, fr. 20. Λουκιανόν, Δραπέταμ Πλουτάρ
χου, περί περιεργίας 10.
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κωμάρχην ι), ών αί όμορο ι ή αι συγγενείς άπετέλουν τά γένη ή τάς φυ
λάς υπό τον φύλαρχον 2), άναμφισβητήτως κατωκησαν παλαιότατα καί τους
μεμονωμένους καί οχυρούς της πόλεως λόφους, τούς έκ τού κέντρου δε
σπόζοντας τής άνω τού "Εβρου

κοιλάδος καί παραρρεο μένους υπό τού

ποταμού. Πιθανώς οΐ επί των λόφων συνοικισμοί, οίτινες άπετέλεσαν καί
τας πρώτας φυλάς τής βραδύτερου άναπτυχθείσης πόλεως, είχον καί ίδια
Θρακικά ονόματα, ά'περ ου δεις

συγγραφεύς διά τό ά'σημον έμνημόνευσε

καί εν ούδεμια μεταγενέστερα επιγραφή ώς έκλιπόντα έσημειώθησαν. Τό
όνομα όμως

Ενμολπιας

είναι αδύνατον νά ύποτεθή ότι έτέθη εις τον

συνοικισμόν υπό των Θρακών, όσον πρωίμως καί αν όμολογηθή ότι οΰτοι διά τής προς τούς "Ελληνας επικοινωνίας

ήρξαντο έν τη άνω τού

Έβρου κοιλάδι εξελληνιζόμενοι.
ΙΙαρά τοίς Θραξίν ή πόλις κατά τον Στράβωνα 8) καί ή έπ άγροΤς
κώμη, άρα ό συνοικισμός έν γένει κατά τον Η σύχιον 4) εκαλείτο βρία ή
βρέα ή βέλτιον πρ'οφερόμενον, ώς άριδήλως εμφαίνεται έκ των συνθέτων
Μεσημβρία, Πολτνομβρία, Μελσιμβρία, m ria

brici ή

bred 5), (πρβλ. καί

Σηλυβρία, καί τά έν έπιγραφάΐς,!) Σκελαόρία, "Αλσαιβρία (εκ τού 'Αλααιβριηνος 7), Μασκοβρία καί Βολβαβρία (έκ τού Βολβαβριηνός 8). Ω σαύτως
ή πόλις κατά τον Η σύχιον !)) εκαλείτο λέβα (πρβλ. τά παρά Στέφανο) τώ
Βυζαντίω 3Αβρό - λέβα πόλις έν Θράκη καί λΑστελέβα πόλις έν τή Λυδία)
καί. ή.πόλις ό συνοικισμός έν γένει δέβα (πρβλ. τά παρά ΙΙροκοπίω 10) Κουμούδεβα, Ζικίδεβα, Ζισνούδεβα καί άλλα
P u lpu d eva), προς ό, ιός φαίνεται,

καί τό παρά τώ J ord a n is n)

συγγενεύει ή Δακομοισική κατάληξις

όνο μάτων πόλεων do,ν α 12) (πρβλ. Αίάδαβα, Κουιμέδαβα, Βριγέδαθά, Σικίδαβα 1Η), Άργίδαυα παρά Πτολεμαίο) D esu d a va έν επιγραφή κτλ. καί
Δαβάτοπος 14), έν φ προφανώς ή λέξις τόπος εν τώ δευτέρω συνθετικά) έρ’ ) ’Ίδε K i e p e r t Lehrbuoh der alten Geographie, Berlin, έτ. 1878, σελ. 321.
2ι νΐδε, D u m o n t - H o m o lie , αυτόθι σελ. 213.
*.) Στράβωνος, VII, 6, 1.
θ R o fle r , Thrac. 107 καί CIA, τόμ I, 31.
η "Ιδε G . P a u l i . Eine vorgriechis^he Inschrift von L em nos, σελ. 21.
') Sbornilc, ετι 1895, σελ. 3367) Αυτόθι, έτ· 1894, σελ. 99.
s) D ob rou sty, Archeol. izvestia na narodni musee ( = άρχαιολογ. δελτίον
τοΰ εθνικού μουσείου) τόμ. I, έτ. 1907. Sophia, 153.
!>) 'Ησυχίου, II, 437.
10) Προκοπίου, περί χτισμάτων IV.
“ ) J o r d a n i s Romana, έκδ. M om m sen, σελ. 28, 16.
ι?) "Ιδε R o fle r ,. αυτόθι, I, 115 καί K r e t s c h m e r , Einleitung in die geschichte
der griechischen Sprache σελ 222.
‘ y) Προκοπίου, περί χτισμάτων IV.
,4) ’Εξ επιγραφής: Θ60) ΔΑΒΑΤΟΤΤΕΙΟ). Sbornik, τόμ. XVIII, σελ. 766, «ρ 66.
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μη νεύει την «καταληπτόν καταστάσαν λέξιν δάδα) καί ή d a p a (πρβλ. Ζάλδαπα πόλις έν Θράκη, παρά ΓΙροκοπίφ ') καί Ζάλδαβα,

πόλις της κάτω

Μο ισίας, παρ’ Ιωάννη τω ΆντιοχεΤ2), ωσαύτως ή φυλή, τό γένος καί ο
συνοικισμός έν γένει εκαλείτο πάρα καί πόρος (ή) καί πόρον (τό) καί πάρα
(τά) κατά τε τούς συγγραφείς καί τάς έπιγραφάς (πρβλ. ή Βησσαπάρα 3),
ή Δωδόπαρος 4), η Δρυζίπαρος δ) καί τό Βρίπαρον, τό Τόπαρον, τό Ούεσούπαρον καί τά Δαρδάπαρα, Χεσδουπαρα, Μουτζίπαρα, Σκαρίπαρα, Βόσπαρα καί άλλα παρά Προκοπίω ι;) καί τά έν επιγραφή : τά Στρατόπαρα,
Γαλοΰπαρα,

Βαζόπαρα, Κρασαλόραπα, Βαζάπαρα,

Βουζίπαρα ').

Επίσης

τοπωνυμικά). Θρακικαί καταλήξεις ή σαν ή (η)σσδς ή ι(σ)σος s) (πρβλ. Ναϊσσός, A\yισσός, Ζελμισσός, Λιμισσός, Κουλκουσσός, Σαλμυδησσός, Ά ρπ η σσός, ’Οδησσός καί τά έν τή μικρά Ά σ ία Αυρνησσός, Σαγαλασσός, Πεδνηλισσός, Π ρύμνησσός,ΓΑλικαρνασσός) καί ή δίζα ή δίζος σημαίνουσα φρονριον ή οχυρόν·1) πρβλ. Τυρόδιζα ,()) Ταρπόδιζος 11), Ό στοΰδιζος 1-), Βουρτόδιζος 13) καί άλλα.
Κατά ταϋτα λοιπόν έπρεπεν οι Θράκες νά όνομάσωσι τον ούχί εΰκαταφρόνητον

συνοικισμόν των επί τοποθεσίας

σπουδαίας από άπόφεως

συγκοινωνίας, εμπορίας, πλουτοπαραγωγής καί οχυρότητας διά τίνος τοπω
νυμίας ληγοΰσης εις μίαν των προμνημονευθεισών λέξεων' ή καταλήξεων.
”Αρα τό όνομα Ενμολπιας έτέθη ή υπό των Ελλήνων εμπόρων, των από
των ελληνικών άνά τάς Θρακικάς άκτάς του Αιγαίου καί τοΰ Εύςείνου
Πόντου πολυαρίθμων αποικιών είσχωρησάντων μέχρι των άκρων τής άνω
κοιλάδος τού "Εβρου,

οΐτινες

διά τοΰ ονόματος τούτου

πατριαρχικήν τινα ελληνικήν οικογένειαν

άπφκισμενην

ανήκοντας εις

εκεί έκάλουν τον

επί τοΰ λόφου θρακικόν συνοικισμόν έν ταΐς προς άλλήλους σχέσεσι καί
’) Προκοπίου, αυτόθι Ιλ^
") Vωάννου Άντιοχέως, σελ· 32.

!) I tiller. Anton 136.
4) Μνρτίλον, αρχαιολογικά, «Ειδήσεις τοΰ Αίμου» Φιλιππουπόλεώς, έτ. 1902, άρ. 576
καί K a lin k a , Denkmaler in Bnlgarien, σελ. 150, άρ. 165.
'") Σονίδα, Δριζίπαρος, παρά Tomaschelc. die alien Thaker, J, SI, Drizipara.
Drizupara, Druzipara.
,:) Προκοπίου, αυτόθι. IV.
') D obrou sky. Sbornik, τομ. X II, έτ 1895, σελ. 536. Sophia, έν τή επιγραφή
τοΰ έγπορίου Πίζου
Η) K retsch m er, αυτόθι, σελ. 193. Πρβλ. καί Fick, vorgriecliiclie Orinamen,
4 καί 105.
!)) Pauli g. αυτόθι, σελ. 20, dizus.
’ ") ’Ηροδότου, VII, 25 καί Στεφάνου Βυζαντίου έν τή λξ.

,L) Itiner. Antonini. 220.
Ι2) Αυτόθι, 230.
IS) Tabula Peutingeriana.
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όμιλίαις ή υπό των άποίκων Ελλήνων

των συνοικησάντων έν τή πόλει

μετά των ιθαγενών Θρακών προς τιμήν τοΰ ήρουος Θρακός Ευμόλπου ή
τοΰ ομώνυμου

αυτώ αρχηγού των,

οΐτινες πιθανώς άπετέλεσαν καί την

φυλήν τοΰ Ευμόλπου ή τους Ευμολπίους. "Οτι δε άποικοι "Ελληνες ύπηρχον διασκεδασμένοι

έν τη άπωτάτη ταΰτη γωνία από τοΰ πέμπτου ήδη

π.χ. αίώνος ή και πρότερον ίσιος,

μαρτυρεί καί τεφροδόχος υδρία εύρε-

θεΐσα έν αγρώ προς βορράν τής Φίλιππουπόλεως 30 χιλιόμετρα μετ’ έπι,

„

, _

γραφής κεχαραγμενης βονοτροψηδον παρα τω στομιω αυτής
δηλαδή

ΟΙΑΙ Γ3

ΜΙΛΗΤΙΑ
ίωνιστί. τ. ε. Μιλησία, Έπίγαιος, άττικιστί ‘ ).
ΕΠΙΑΙΟΣ

Λΰτη δέ ή ονοματοθεσία
πτου

ΣΙΛ3ΤΙΑ

φαίνεται

ή τοΰ έκτου π.Χ. αίώνος,

κατά

ήμϊν οΰχί αρχαιότερα τοΰ πέμ
τά μέσα οΰτινος μανεπτΰχθη και

έξετάθη έν τή Ελλά δ ι ή αίρεσις τών 'Ορφικών

Διότι τότε ήρξαντο

παρά τοΐς "Ελλησιν άνακαινιζύμεναι καί αναπτυσσόμενοι αί πολυάριθμοι
από τών προϊστορικών χρόνων παραδόσεις περί τής μουσικής τέχνης και
τής θρησκευτικής ποιήσεως,
Θράκης, τής έκτεινομένης
σπόντου,

αιτινες συνεκομίσθησαν

εκ τής μυθολογικής.

δηλαδή από τοΰ Όλυμπου

υπό τών μεταναστάντων

άποκαταστάντων έν τή Βοιωτία

από βορρά

μέχρι τοΰ

Ελλη

προς νότον Θρακών και

καί. τή ’Αττική3).

Αΰται δέ αί παραδό

σεις ή σαν στενώς συνδεδεμέναι μετά τών Θρακών ποιητών ή τών μυθι
κών άοιδών

Φιλάμμωνος,

Θαμΰριδος,

Μουσαίου

καί Ευμόλπου, ον τά

μάλιστα έτίμησαν καί οί ’ Α θηναίοι4) ώς ήρωα αντίπαλον τοΰ Έρεχθέως *)
*) Μνρτ. Άποστολίδου. Πράβδα, έφημ Φιλιππουπόλεως, άρ· 515, 12 Αύγούστου
1924, (βουλγαρ στί).
) ’ Ορφικοί έλέγοντο τά μελί] αίρέσεώς τίνος Θεολόγων, ήτις έπιδιοϊκουσα δογμα
τικήν καί ήθικήν μεταρρύΟμιοιν τής δημώδους θρησκείας περιέβαλλε τόν νεωτερισμόν
της διά τοΰ ονόματος τοΰ Ό ρφέως, δστις, καίπερ αγνοούμενος υπό τοΰ Όμηρου καί
τοΰ 'Ησιόδου καί τό πρώτον μνημονευόμενος υπό τοΰ 'Ιβύκου, ήτο τότε τό υποκείμε
νον πολλαπλών σκοτεινών παραδόσεων ϊ ά δέ βιβλία τά συγγραφέντα υπό τών τής
αίρέσεως ταύτης αρχηγών, έν οις ήτο καί ό Όνομάκριτος καί ό Κέρκωψ, πρός διά.δοσιν τών δογμάτων των άνά τήν Ελλάδα, τ.έ ή θεογονία, οί ιεροί ύμνοι, οί μαγικοί
καί οί εξιλαστήριοι τύποι, άπεδίδοντο ύπ’ αυτών εις τόν Όρφέα, δηλαδή εις τόν
πρώτον πατέρα τής ελληνικής ποιήσεως, τόν κατά τόν Ελλάνικον πρόγονον τοΰ 'Ο μή
ρου. Ούτω δέ ό Όρφεύς κατέστη ό υποτιθέμενος ιδρυτής μυστηριώδους λατρείας,
άνερχομένης εις τάς άρχάς τοϋ Ελληνικού πολιτισμού, ήτις άνέζη μετά μακροχρόνιον
άφάνειαν χάριν τών ευσεβών, τών έπιζητούντων ήθικάς άρχάς πρός μέλλουσαν ευδαι
μονίαν. (”Ιδε L o b e c k , Orpheus καί Orphiker, P a u l y — W is s o v a , Real—Encycl. έν
ταϊς λέξεσι. M a u r y Religions tie Ja Grece, τόμ· II κεφάλ. XVIII καί έν τή: N o r d e
— G erclce : Einleitung in die Altertumswissenschaft, τόμ. II, έκδ. 3 Leipzig έτ·
1922, σελ. 242 υπό S . W id e καί σελ· 365 υπό A. Gercke).
ή ”Ιδε, Μνρτίλον Άποστολίδον, περί τών αρχαίων Θρακών § 5 καί ΰ.

4) 'Ίδε,

L obeck,

Aglaopliamus, σελ. 207·
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και μεταρρυθμιστήν των Έ λευ σινικόν μυστηρίων, δθεν και δ έν λΔΟήναις
υϊκος των Εύμολπιδών, απογόνων αΰτοΰ, διατηροΰντων έσαεί την ίερατείαν τής μεγάλης θεάς Δήμητρος ') και ού

οΐ. άθλοι, ως φαίνεται είχον

διαδοθή παρ’ άπασι τοΐς "Ελλησι και τό εΰηχον όνομα ειχεν έκλαϊ.κευθή.
cO Καλαποθάκις δ'μως

φρονεί ότι τό όνομα τής πόλεως Ενμολπιάς,

είναι των μεταγενεστέρων χρόνων, πλασθέν κατ’1αναλογίαν τοΰ ονόματος
τής ύπαρχουσης έν τή πόλει επί. ρωμαιοκρατίας φυλής τον Ενμόλπον ή
των Εύμολπίων,

όπερ

βέβαιοί καί ή έν τοΐς μέσοις χρόνο ις κατ’ αυτόν

•ονομασία τοΰ ενός των τριών τής άκροπόλεως λόφων, κληθέντος ωσαύτως
Εν/ιολπιάς*23
*). Ταΰτην 0έ την γνώμην φαίνεται ότι άσπάζεται καί ό καθη
γητής Kazarow :1).

Έ κ των προειρημένων όμως καί ιδία έκτης ρητής

τοΰ ακριβολόγου Μαρκελλίνου μαρτυρίας ότι ή Εΰμολπιάς προϋπήρχε τής
•Φίλιππουπόλεως νομίζομεν ότι ή γνώμη αΰτη είναι αστήρικτο:. Οΰδ5είναι
δυνατόν

να. νομισθή

ότι έκ παραλλήλου

.προς τό Φιλιππότωλω

έλέγετο

επί τινα χρόνον ή πόλις καί Εΰμολπιάς, ώσπερ έλέχθη καί Φλαδία επί των
Φλαβίων

αύτοκρατόρων 47
) καί Ονλπία5)

ΤριμοντίαΓ’) ή Τριμάντων Ί) επί

τοΰ Τραϊανού καί των Άντωνίνων, διότι, τό τοιοϋτον δέν σημαίνει Phi-

lippopolis, Eumolpias vetus οΰ δ’ άλλοθέν ποθεν επιμαρτυρείται. Ά ν α μ φιβόλως,

εάν έκ τής φυλής

τήν έγκατάστασιν αυτών

τοΰ Εΰμόλπου

ή των Εύμολπίων είτε κατά

εις τον προ υπάρχοντα συνοικισμόν είτε βραδΰ-

τερον ύπερισχυσάντων έπεκράτησε τό όνομα Ενμολπιάς, τοΰτο ήτο δυνατόν
νά γείνη [ΐόνον έν παλαιοτέροις χρόνο ις, προ τής άνιδρΰσεως δηλαδή τής
πόλεως υπό τοΰ Φιλίππου καί προ τής έπικρατήσεως τοΰ ονόματος Φιλιππόπολις, ητις συνετελέσθη προ τοΰ δευτέρου π.Χ. αίώνος, ά'τε μνημονευο(ΐένου τοΰ όνόμ,ατος υπό τοΰ Πολυβίου 8),
πολίχνη

διότι τότε ό συνοικισμός ή ή

ήτο μικρά καί άσημος καί τό όνομα

αυτής

δέν ήτο γνωστόν

πέραν τής στενής περί αυτήν περιφέρειας καί οΰχί έν τοΐς μεταγενεστφοις
χρόνο ις, οπότε ή πολίχνη έγένετο μεγαλόπολις καί λαμπροτάτη τής Θρα
κών επαρχίας ή των Θρακών μητρόπολις'1) καί τό όνομα αυτής Φιλιππόπολις

έγνώσθη πλέον άνά σΰμπαντα

τον άρχαϊον κόσμον καί συνεδέθη

') "Ιδε, R eise, Orpheus und die m^dhische Thraker, Neue Jiihr bucher
fiir die Philol. IV.
2) K c d a p o t h a k i s . de Tliracia provincia Romana, οελ. 42. Lipsiae, έτ. 1893.
3) R a z a r o w , αυτόθι σελ. 654. (Σημειώσεις περί τής αρχαίας Φιλιππουπόλεως).
ι) K a l a p o t h c ik is , αυτόθι, σελ. 4.
5) D u m o n t - H o m o l l e , αυτόθι, σελ. 483.

η CIL, τόμ. VI, 2566 καί Ephemeris epigraphica, IV, άρ. 891.
7 P l in i i, hist. n. IV, 41. D u m o n t - H o m o l l e , αυτόθι σελ. 42. καί αλλαχού·
s) Πολυβίου XXIV, 6.
ή D u m o n t - H o m o l l e , αυτόθι, σελ- 323, άρ. 3, άρ. 42 καί 60 Sbornik, τόμ.
XVI, σελ. 101, καί 166 K a l i n k a , αυτόθι σελ. 52, άρ. 49. 50 51.
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’ Αττοστολίδον,

Ιίερί Φιλιππουπόλεως

μεθ’ ιστορικών γεγονότων ανεξίτηλου εΐσέτι

μνήμης επί των χρόνο)ν του

Μαρκελλίνου. Νημειωτέον δε ') ότι ούχί εν τοΤς μέσοις χρόνοις, ό>ς νομίζει
ό Καλαποθάκις, άλλ’ άπό

τοΰ παρελθόντος αΐώνος ώνομαζετο

υπό τών

Ελλήνων Φ λιππουπολιτών ό νοτιοδυτικός τής άκρο πόλεως λόφος Ευμολπιάς, καθ’ ας μαρτυρίας εχομεν, ό υπό τών Τούρκων καλούμενος Taxim
— tepe, τ. ε υδραγωγείου λόφος-), υπό δέ τοΰ γεωγράφου Evlia Tscheleb y (1052) Sarai— tepe, τ. ε. ανακτόρων λωφος Η
).
§ 4) ΤΙ έξεΰρεσις τοΰ παλαιοτάτου
πρώτου

Θρακικοΰ συνοικισμού

τής πόλεως ή βέλτι,ον είπεΐν τοΰ

αυτής ονόματος, τοΰ εκτοπισΟέντος υπό

τοΰ Ευμολπιάς είναι δυνατόν ευχερώς κατά την ήμετέραν γνώμην να γείνη
επί τή βάσει μόνον αρχαιολογικών πηγών.

Κατ’ έπιγραφάς τών χρόνων

τής Ρωμαιοκρατίας εύρεθείσας εν Φιλιππουπόλει καί τή περί αυτήν χωρά.
επί αναθηματικών αναγλύφων καί μεταλλίων φέρεται: φυλή Κενδριοεϊς ή
φυλή Κενδρεισέων 4) "Απόλλων Κενδριοός δ) αντί τοΰ όρθοϋ γραμματικώς
καθ'ημάς Κενδριοεύς, Απόλλων Κενδρεισηνός σωτηρ ή ’ Απόλλων Κενδρηοηνός,ή Κεντρείοεια

εν Φίλιππο πόλεί ') καί Κενδρίσεια ή Κενδρίσεια Π ύ

θια εν Φιλιππουπόλει

επί μεταλλίων8). Τα περισωθέντα ήμΐν ταΰτα ονό

ματα Κενδριοεύς, Κενδρισηνός καί Κενδρίοειος προϋποθέτουσι τοπωνύμιο)
Κενδριοός εν τινι τής Φιλιππουπόλεως θέσει. Έ κ τοΰτου έπεται ότι λόφος
τις τής πόλεως, πιθανώς ό Νυμφαίος (Τσιντέν-τεπέ), επί τής κορυφής ου
υπήρχε ναός τοΰ ’Απόλλωνος πιθανώς, ως απεκαλυφθη
άλλη τις θέσις
συνοικισμός,

παρ’ αυτή,
εκαλείτο

εξ ανασκαφούν ή

όπου έγένετο πιθανώς ό πρώτος τών Θρακών

Κεδρισοός,

(πρθλ. τά:

Κηφισός, Τλισ(σ)ός έν τή

’Αττική, Κεδρισος έν Κρήτη— ποταμοί, 'Υμηττός, Αυκαβηττός, Άρδηττός.

ι) “Ιδε Τσουκαλά Γ. αυτόθι, σελ. 10, § 13
-) Κ. Οικονόμου, αύτόθι σελ 1S, § ι'.
ή Evliil Tscheleby, μετάορρ- Βουλγαρική ύπό D. Gadjhanov εν τώ περιοδικώ
συγγράμματι (Perioditscliesko spissanie) τόμ. LXX, έτ. 1909, σελ. 686, Sophia.
ή D um ont - H om o lie, αυτόθι, σελ 340, άρ. 07 β καί Kctlinka, αυτόθι, σελ.
99, άρ. 101 : «φυλής Κενδρεισέων».
5) Dobrouslcy, Sbornik, τόμ XVIII, έτ. 1901, σελ. 806 : «Άπόλλωνι Κενδρισώ»
αντί τοϋ όρθοϋ γραμματικώς «Άπόλλωνι Κενδρισεΐ». Καί αύτόθι, σελ- 772. άρ. 78:
«Άπόλλωνι Κενδρισώ Βίθυς Κότυος ίερεύς Συρίας θεάς δώρον άνέθηκεν» επί βωμοϋ·
ευρεθέντος έν Φιλιππουπόλει.
6) Bulletin de la societe archeol. Bulgare, τόμ. VII, έτ. 1919—20, σελ. 152,
Sophia: «Άπόλλωνι Κενδρεισηνώ Σωτήρι» επί μαρμάρινου βωμοϋ ευρεθέντος έν
Στενήμάχψ- καί K azarow , histoire de Sophia, σελ. 80, άρ. 16: «Άπόλλωνι Κ(εν)δρηση (νώ)». Μήπως όμως περιττεύει ένταϋθα ή συμπλήρωσις νω καί άναγνωστέα ή
έπιγραφή Κενδρησή ή Κενδρηαεΐ;
7) CIA, III, 129 καί Archeol. Mittheil. τόμ. X IX , σελ. 231.
8) Eckhel, doctrina num orum veterum , τόμ. I, σελ. 44 καί IV, σελ· 437. καί
Muschmoiv, αυτόθι-

Κ. Μνρτίλον Άτεοστολίδον, Περί Φιλιιττζουπόλεως

ο 17

Βριλησσός—όρη καί λόφοι έν ’Αττική καί άλλα)1), τ. έ. κέδρων, ενεκα των
πεφυκόπον εκεί «φθόνων κέδρων, δένδρων μνημονευόμενων ήδη και υπό
τού Ό μ η ρ ο υ 2) διά την ευωδίαν του ξύλο υ αυτών καιο μενού. Την έ κτ ου
κέδρος δ" ετυμολογίαν τής λέξεως ένισχύουσι καί τά κυρία παρά τοΐς Θραξίν ονόματα Κεδρήηολις ή Κεδρείπολις και Κεδρίπολις καί Κετρίπορις 3) καί
Κετρέζερις

κατ’ έπιγραφάς

καί ή έν τή νοτία Θράκη μεταξύ Μαρωνείας

καί Στρΰμης πόλις Κεδριόπολις 4). Έ κ τού τοπωνυμίου δέ ώνομάσθη καί
ό πλησίον

νεοπαγής

συνοικισμός

Κεδρισός,

ώ ; συνήθως

συμβαίνει, οι

κάτοικοι αυτού πάντες, «ποτελούντες έν γένος ή μίαν φυλήν ώνομάσθη σαν
Κεδρισεΐς, ό δέ λατρευόμενος ύπ’ αυτών Θεός ’ Απόλλων, ό πολιούχος τού
συνοικισμού, Κεδρισευς καί Κεδριοηνδς καί οί προς τιμήν τούτου τελού
μενοι αγώνες Κεδρίσεια.
Οτε βραδύτερου τό έν Κεδρισώ Ελληνικόν τού Εύμόλπου γένος ηύξήθη ί'| οί έπελθόντες έποικοι Ενμόληωι Ελληνικής προελεύσεως, συνοίκη
σαν μετά τών Κεδριοέων, ένεκα τής μείζονός των δυνάμεως, προερχόμενης
άναμφιβόλως έκ τής πληθύος ή έκ τού πλούτου των, μετέδωκαν ή έπέθαλον τύ όνομα τής φυλής των εις τον όλον συνοικισμόν, δ στις μετωνομά*
σθη Ενμολπιάς, οι δέ συναπομείναντες μετά τών νεηλύδων Εύμολπίων Κεδρισεΐς διεφύλαξαν τό όνομά των μόνον ώς φυλέται, δηλαδή εκαλούντο
κάτοικοι, πολίται τής Εύμολπιάδος (τ. έ. Ε υμόλπ ιοι=Εύμολπιοπολίται) τής
φυλής ιών Κεδριοέων ή Κεδριοηίδος. Έ ν ώ δέ συν τώ χρόνφ τό παλαιόν
όνομα τού συνοικισμού ύπεχώρει εις τό νέον Ενμολτηάς καί περιέπιπτεν
εις λήθην, όπως καί τό νέον βραδύτερου έτέθη εις αχρηστίαν προ τού επι
κρατή σαντος όλοσχερώς Φιλιππόπολις ή Φιλίππου πόλις άνά τούς αιώνας,
ή προσωνυμία τού πολιούχου Θεού Απόλλωνος Κεδρισευς καί Κεδρισηνός, ον τής λατρείας έπεμελούντο πιθανώς κατά παράδοση' ή προνομίαν
ή φυλή πλέον Κεδρισεΐς,

παρέμεινεν. Ό θ εν

καί οί αγώνες, οΐτινες, ώς

εικάζεται, δεν έπαύσαντο τελούμενοι τή φροντίδι. τής φυλής τών Κεδρισέων ανέκαθεν έν τώ αύτώ τόποι, δηλαδή έν Κεδρισώ— Ευμολπιάδι— Φιλαπποπόλει προς τιμήν τού Κεδρισέως ή Κεδρισηνού ’Απόλλωνος, διεφύλα
ξαν τό παλαιόν των

όνομα Κεδρίσεια. Τούτο δ’ είχον καί ότε επί τής

μεγίστης ακμής τής πόλεως, γενομένης μη τροπόλε ως τής Θράκης επί Ρ ω 
μαιοκρατίας, μετεθλήθησαν από τοπικών εις πανθρακικούς κατά τό πρότυ
ποί' πιθανώς τών έν Έλλάδι τελουμένων Πανελληνίων αγώνων καί έπα-

') ’Ίδε ανωτέρω αυτόθι § 8 περί τής τοπωνυμικής καταλήξεως (η)οοός ή ιο(ο)ός.
-) Όμηρον, Ό δ. Ε, 60,
Λ) Κετρίπορις, διάδοχος τοϋ Βηρισάδου ^ιετόι τοΰ Τήρου καί Σκοστοδόκου. CIA.
τόμ. II, 1. 66b.
4) Θεοψράοτου, περί οσμών 2, 4.

US
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νηγυρίζοντο μεγαλοπρεπούς έν τώ μαρμαροκτίστω της λαμπρότατης μητροπόλεως Φίλιππο πόλεως σταδίω. Κατά τά εΐρημένα λοιπόν δυνατόν ειπεΐν
οτι τό παλαιότατον της πόλεως δ'νομα ήτο Κεδρισός, Θρακοελληνικόν.
Νΰν γεννάται τό ζήτημα,

διατι εν τε ταΐς έπιγραφαΐς καί επί των

μεταλλίων αι λέξεις γράφονται οΰχί διά τοΰ άπλοΰ ό. άφοΰ ετυμολογούν
ται εκ του κέδρος, αλλά διά τοΰ -ιό (Κενδρισός— Κενδρισεΰς— Κενδρισηνός,
Κενδρίσεια). Τό πράγμα επιδέχεται, διττήν έξήγησιν δηλαδή ή πρέπει νά
ΰποτεθή οτι οΰν τώ χρόνιο έκκοπέντων των κέδρων διά τας άνάγκας τής
μεγεθυνόμενης πόλεως καί έξαφανισθείσης οΰτω τής αιτίας τής προσωνυ
μίας Κεδρισός ή λέξις μετά των εξ αυτής παραγωγών συνεφΰρθη προς τό
ρήμα κεντώ, λίαν εΰχρηστον παρά τοΐς Θραξί, (πρβλ. τό εν τοΐς κυρίοις
Θρακικοΐς όνόμασιν εκ τοΰ κεντώ) δεύτερον συνθετικόν κέντης— κέντος—
κένθης— ξένθης— ζένθης— δένθης— ένθης, οΐον Σατρ ο κέντης, Βειθΰκενθος,
Έπταικένθης, Δορξένθης, Λορζένθης, Δεροδένθης, Καρδένθης κτλ.) καίέγένετο Κενδρισός καί Κειτριαός (Κεδρισός κεντώ— κέντης=Κενδρισός— Κεντρισός), ή, δπερ καί πιθανώτερον ως γλωσσολόγικώς έξηγοΰμενον, 6 αρχι
κός κλειστός οδοντικός ηχηρός φθόγγος τοΰ Κεδρισός και των έξ αύτοΰ
παραγωγών d παρέμεινε σταθερός εν τή προφορά (ως έν ταΐς λέξεσι dagdvω — δαγκάνω, άέρλικας— δρόλικος, d o d i— όδόντι(ον), dέvδρo— δένδρον
κτλ.), ένω εν τω κέδρος μετεβλήθη εις μεσοδοντικόν στενωτόν φθόγγον δ
καί προς διάκρισιν άπ

αΰτοΰ έγίνετο χρήσις έν τή γραφή των γραμμά

των v<5=d. Άνάλογον συμβαίνει προς δήλωσιν τοΰ κλειστού χειλικού β
( = b ) έν τή Θρακική

λέξει βρία (= b r ia ), δστις προς διάκρισιν από τοΰ

στεναποΰ φθόγγου β δηλοΰται διά των δυο γραμμάτων α6~ οιον Μεσημ
βρία, Πολτυομβρία, Σηλυμβρία, Μελσιμβρία.
§ 5) ’Έκ τε τής τοπωνυμικής καταλήξεως ισός τής λέξεως Κε(ν)δρισός
καί των έπιθετικών έθνικών ή τοπικών καταλήξεων ενς καί ηνός τών έξ
αΰτοΰ παραγώγων

Κε(ν)δρισεύς καί Κε(ν)δρισηνός καί δη της δευτέρας,

ήτις ιδιάζει εις τά έθνικά ή τοπικά έπίθετα, τά παραγύμενα έξ ονομάτων
τόπων ή πόλεων

κειμένων εκτός τής κυρίας Ελλάδος, αναμφισβητήτως

έκφαίνεται ότι ή λέξις Κε(ν)δρισός ήτο ανέκαθεν τοπωνΰμιον. ’Ά ρ α πεπλανημένη είναι ή γνώμη τοΰ κ. καθηγητοΰ

K a za row

ότι η λέξις ήτο

άρχικώς δ'νομα Θρακικοΰ τίνος Θεοΰ, δστις συνεταυτίσθη βραδΰτερον προς
τον όμοιας Ιδιότητας έχοντα Ελληνικόν Θεόν ’Απόλλωνα ή. Αΰτη δ’ ή
πλάνη τοΰ σοφοΰ καθηγητοΰ προήλθεν έκ τής έπί τριών άναθηματικών
επιγραφών άπαντώσης βαρβαροφώνου προφανώς δοτικής "Απόλλωνι Κε-

Χ) ”Ιδε: K a z a r o w , Le sanctuaire du Cavalier Thrace pres du village Diinicli. R,ecueil, B. Diakovitch, Plovdiv, er. 1927, σελ. 132.
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δριοώ (δίς) ') καί Κυρίω Κενδρισώ κ'Απόλλωνι) (άπαξ) 2), ής ώς δευτερό
κλιτου ονόματος ή ονομαστική τυπικώς είναι Κενδρισός. Έ κ των προει
ρημένων δμως

εξάγεται

"Απόλλων Κενδρισεϊ,

ότι τό : 3Απόλλωνι Κενδριοώ

είναι αντί τοΰ:

(ον ή ονομαστική Κενδρισενς, πρβλ. "Απόλλων Ταρ-

σεύς 3, Άπόλλωνι Σμινθευς 4) = ' Απόλλων ι Κενδρισηνώ. Δηλαδή ύ Θρακικος λαός, δστις έλάλει επί Ρωμαιοκρατίας τήν Ελληνικήν γλώσσαν μετά
βαρβαρισμών καί σολοικισμών, έξωμάλισε

τήν δοτικήν τοΰ τριτοκλίτου

επιθέτου Κενδρισενς σχηματίσας αυτήν κατά τά εις ος δευτερόκλιτα επί
θετα' διό καί εν ταΐς έπιγραφαΐς εχαράχθη Κενδριοώ αντί Κενδρισεϊ. Ούδαμώς δ' άπίθανον τούτο να έγένετο καί κατ’ έπίδρασιν τής ύφισταμένης
είσέτι λέξεως Κενδρισός,

ώς προσωνυμίας θέσεώς τίνος

τής Φιλιππουπό-

λεως, πιθανώς τοΰ Νυμφαίου λόφου, επί τής κορυφής ουτινος μεταξύ έρειπίων ναού, τοΰ ’ Απόλλωνος πιθανώς, εύρέθη καί ή μία τών προειρημένων
αναθηματικών επιγραφών, δεδομένου

δτι ή λέξις

ώς προσωνυμία τοΰ

πρώτου συνοικισμού προ αιώνων ήδη έξέλιπεν.
ή D obrou sk y, Sbornik, τόμ. XVIII, έτ. 1901, σελ. S06 καί 772.

-) K a z a r o w , Jahreshef. Oster. Archeol. Inst. XVI, 208.
’) Τοΰ amov, .Recueil Diakovitch, σελ. 153.
*) "Ομήρου, Ίλ. A, 39. Έκ της πόλεως Σμίνθης παρά τή Τροία κατ’ Άρίσταρχον.

ΑΠΟ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ

Περί τοϋ Μετοχιού τούτου λέγει ό
’ Ιγνάτιος Ναζιανξοΰ όμιλών «περί τών
ήμετέρων εκκλησιών» εις τήν περιγραφήν
τής Ά νδρ/λεως πού θά δημοσιεύσωμεν
εις τον Β' τόμον : « Ή ’Εκκλησία τοϋ
Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεο?ώγου, Μετόχων
τών Σιναϊτών, πλησίον τής Μητροπόλεως, κτίριον με τρούλλαν υψηλήν, ήτοι
μέ κουππέν, κτισθέν επί τών ημερών
τών Αύτοκρατόρων τής Κων/λεως, έν
δον έν τώ παλατίω τών Βλάχων, ύφ’
ών καί έδόθη τοίς Σιναίταις διά Με
τόχων».

Τό εν Άδριανουπόλει Σιναϊτικόν Μετόχων τοϋ Ά γ. Ίωάννου τοϋ Θεολόγου,
τοϋ επικαλούμενου Όρφανοΰ.
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