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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

Στο Βυζάντιο δεν κατασκεύαζαν δρόμους. Φαίνεται, ίσως περίεργο, 
άλλα έτσι είναι, άπο ο,τι τουλάχιστον αφήνουν να διαφανεί οι πηγές, άπο 
τον πέμπτο αιώνα μ.Χ. και έξης. Ή ρωμαϊκή αυτοκρατορία κληροδότη
σε στο Βυζάντιο ενα αξιόλογο οδικό δίκτυο, άλλα ή ρωμαϊκή αυτοκρα
τορία ανήκει στην 'Αρχαιότητα, ένώ το Βυζάντιο στο Μεσαίωνα, πού ε
πιβάλλει παντού μιά γενική ανασφάλεια. Οι αρχαίοι δρόμοι παρακμά
ζουν. 

'Από τους πιο σημαντικούς δρόμους θεωρείται, φυσικά, ή Εγνατία 
οδός. 'Από το 479 ήδη, ό ρήτορας Μάλχος ό Φιλαδελφεύς θεωρεί δτι ή 
περιώνυμη 'Εγνατία είναι 8ΰσο8ος και στενή ό86ς επί την Νέαν Ήπει-
ρον άπάγουσα\ και ή κατάσταση θα χειροτερεύσει ως τα τέλη του έκτου 
α'ιώνα, παρόλο το οικοδομικό έργο του 'Ιουστινιανού: το 601, ό magister 
militum per Thracias Κομεντίολος πού βρίσκεται στις Νοβές (Svistov) 
της Μυσίας έχει ανάγκη άπο ντόπιους οδηγούς για να του δείξουν που 
βρίσκεται ή περίφημη οδός του Τραϊανού, ώστε να μπορέσει να επιστρέ
ψει στην Κωνσταντινούπολη διαμέσου Φιλιππούπολης . Κατά τον ύ-
μνητή των κτισμάτων του 'Ιουστινιανού Προκόπιο πάλι1, ή οδός πού ο
δηγεί άπο το προάστειο της Κωνσταντινούπολης Στρογγύλον ως το Ρή-
γιον... εκ του επί πλείστον ανώμαλος ούσα, ομβρων, αν ούτω τύχοι, επι-
πεσόντων, τελματώδης τε και 8υσπάριτος τοις ττ}8ε ίοΰσιν έγίνετο... Ό 

1. Μάλχος, άπ. 18: FHG IV, 127. Βλ. επίσης P. Soustal - J. Köder, Nikopolis und 
Kephallenia (TIB 3), Wien 1981, 51. J. Köder, Der Lebensraum der Byzantiner (Byz. Ges
chichtsschreiber Ergänzungsband 1), Graz - Wien - Köln 1984, 62-69. 

2. Σιμοκάττης, Η', 3, 1, σελ. 289-290 de Boor. Θεοφάνης, σελ. 282, 27-29 de Bo
or. Για τους στρατιωτικούς δρόμους τών Βαλκανίων βλ. την κλασσική πραγματεία του 
C.J. Jirecek, Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel und die Balkanpässe, Prag 
1877. 

3. Προκόπιος, Κτισμ. Δ', 8, 5, σελ. 134 Haury-Wirth. Όταν λίγο αργότερα (557), 
το Ρήγιον θα καταστραφεί άπο σεισμό (Μαλάλας, σελ. 488-489 CSHB, Θεοφάνης, σελ. 
231, 20-23), πρέπει και ό δρόμος να υπέστη σημαντικές καταστροφές. Προφανώς το δρό
μο αυτό χρησιμοποιεί και ό αυτοκράτορας Μαυρίκιος το 591/2 (Σιμοκάττης, Ε', 16, 9-
14, σελ. 219-220 και Θεοφάνης, σελ. 268, 8-14) για να διαπιστώσει δτι τα προάστεια 
της πρωτεύουσας βρίσκονται σέ ήμιάγρια κατάσταση. 
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'Ιουστινιανός, λίθοίς αυτήν καταστρώσας άμαξιαίοις, εύπετή τε κατε-

στήσατο κοά άπονον όλως. Το πλάτος του δρόμου είναι τόσο, ώστε να 

μπορούν να διασταυρώνονται με άνεση δύο άμαξες (ες όσον άμαξας ου 

στενοχωρείν δύο arc' εναντίας άλλήλαις Ιούσας). Οι λίθοι πού αποτελούν 

το οδόστρωμα είναι τραχείς σαν τις μυλόπετρες και μεγάλοι, έτσι ώστε 

ό καθένας τους να καλύπτει πολλή γ η , και είναι επεξεργασμένοι ες το ο

μαλές καϊ το λεΐον. Αοκοϋσιν 8ε συμπεφυκέναι άλλήλοις. 

Ό δρόμος αυτός —καύχημα κατά τον Προκόπιο— καλύπτει μια 

σχετικά μικρή απόσταση, όπως είναι το διάστημα άπο το Στρογγύλον 

στο Ρήγιον, πολύ κοντά μάλιστα στην πρωτεύουσα, και ή όδοποιητική 

δραστηριότητα της διοίκησης του 'Ιουστινιανού κάθε άλλο παρά καλύ

π τ ε ι δλες τις επαρχίες της αυτοκρατορίας. Έ κ τ ο ς άπο το δρόμο προς το 

Ρήγιον (Kucuk-Cekmege), ό Προκόπιος παρουσιάζει τον 'Ιουστινιανό να 

ξοδεύει χρήματα αριθμού κρείττονα γ ια να κατασκευάσει έναν επίσης ά-

μαξήλατο δρόμο άπο τήν 'Αντιόχεια στην Κιλικία: κόβοντας τα βουνά σε 

μεγάλη έκταση και νενικηκώς τα αμήχανα, ό αυτοκράτορας αποδεικνύει 

ότι ουδέν άπορον άνθρώπω γένοιτο, συνοδεύοντας μάλιστα τήν έκφραση 

αυτή και με άλλα θαυμαστικά . Ή αδυναμία Ομως της κεντρικής διοίκη

σης είναι τόσο μεγάλη, ώστε να μήν μπορεί να κρυφτεί με θαυμαστικά: 

Σ τ ή Βιθυνία, δηλ. ακριβώς απέναντι άπο τήν πρωτεύουσα, ή κατάσταση 

εμφανίζεται κρίσιμη: βροχές και λυώσιμο του χιονιού σε συνδυασμό με 

το παχύ χ ώ μ α του εδάφους της επαρχίας αυτής (γεώδης γαρ ύπεράγαν ή 

χώρα ούσα) κάνουν τους δρόμους βάλτους (τάς οδούς τεναγώδεις εργα

ζομένη) και πνίγουν κυριολεκτικά Οσους μετακινούνται έκεΐ . Δυτικά 

της Νίκαιας, ένας χείμαρρος καθιστά άπορον τήν ταύτγ) όδόν . Ό άλλος 

δρόμος πάλι πού οδηγεί άπο τή Βιθυνία στή Φρυγία εϊναι ακόμα πιο επι

κίνδυνος: ένθα δή άνθρώποις τε άναρίθμοις και ζώοις έτέροιςχειμώνος ώ

ρα διολωλέναί ζυνέβαινε . 'Ανάλογα με το τί συμβαίνει στή Βιθυνία, τά 

μέτρα πού παίρνει και τά έργα πού εκτελεί έκεΐ ό 'Ιουστινιανός δείχνουν 

περίπου ανεπαρκή. 

Σε ο,τι άφορα τον τόσο επικίνδυνο δρόμο Βιθυνίας-Φρυγίας, οι 

πρωτοβουλίες ανήκουν τόσο στον 'Ιουστινιανό, όσο και στην 'ιδιαίτερα 

4. Προκόπιος, Κτισμ. Ε' , 5, 3, σελ. 159. Γ ι α τον Προκόπιο και τήν 'Αντιόχεια γε

νικά, βλ. G. Downey, Procopius on Antiochi A Study of Method in the De Aedificiis, By-

zantion 14, 1939, 361-378. Γ ι α τους δρόμους στην 'Ανατολική Μικρασία, βλ. J.G.C. 

Anderson, The Road System of Eastern Asia Minor with the Evidence of Byzantine Cam

paigns, JHS 22, 1897, 22-60. 

5. Προκόπιος, Κτισμ. E' , 3, 13, σελ. 155-156. 

6. Προκόπιος, Κτισμ. Ε' , 3, 4, σελ. 154. 

7. Προκόπιος, Κτισμ. Ε' , 3, 12, σελ. 155. 
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μεγαλοπράγμονα Θεοδώρα: το αυτοκρατορικό ζεύγος διατάζει να σκε
παστεί το οδόστρωμα λίθοις παμμεγέθεσι και έτσι, οι οδοιπόροι πορεύ
ονται επί στερρας της όδοΰ ες ημέρας όδοΰ -ήμισυ εΰζώνω άνδρί . Με τον 
τρόπο αυτό, ισχυρίζεται ό Προκόπιος, ό 'Ιουστινιανός και ή Θεοδώρα 
τον κίνδυνον τοις παριοΰσι διέλυσαν. 'Αφόρητη μεγαλοστομία για να δι
καιολογηθεί ενα έργο μικρής πάλι έκτασης σε ενα δρόμο τουλάχιστον 
τριών ημερών πορείας. Υπάρχουν δμως και τα 'Ανέκδοτα , Οπου ό Προ
κόπιος υποστηρίζει δτι ό 'Ιουστινιανός κατέστρεψε ολόκληρο το οδικό 
δίκτυο της 'Ανατολής, και προς την Περσία και προς την Αίγυπτο. Στα 
Κτίσματα πάλι, περιγράφει τό πώς, με αυτοκρατορικά έργα, απελευθε
ρώθηκαν οι εκβολές του ποταμού Δράκοντος στην Έλενούπολη της Βι
θυνίας και κατασκευάστηκε έκεΐ οδός άμαζιτός . 'Από τα 'Ανέκδοτα δ
μως μαθαίνουμε δτι αύτο πρέπει να έγινε επειδή ή Έλενούπολη ορίστη
κε σαν το λιμάνι δπου υποχρεωτικά θά κατέπλεαν όσοι επιθυμούσαν να 
ταξιδεύσουν άπό την Κωνσταντινούπολη στην 'Ανατολή. Ό π ω ς κι αν έ
χουν τα πράγματα, πρόκειται για τις τελευταίες ανταύγειες μιας αρχαί
ας παράδοσης, για τή διατήρηση της οποίας στή ζωή οι προσπάθειες του 
'Ιουστινιανού γίνονται δλο και πιο σπασμωδικές. 

Οι ποταμοί πλημμυρίζουν. Ό ποταμός Σίβερις στην επαρχία Γα
λατία προξενεί το θάνατο πολλών οδοιπόρων {των έκείνγ) όδω ιόντων 
πολλούς εφθειρεν ), κάτι πού συμβαίνει επίσης και στον ποταμό Δρά
κοντα της Βιθυνίας (πολλοίς τε ούτω διεφθάρθαι ζυνέβαινε ' ). ΟΊ γέφυ
ρες πού υποτίθεται δτι εξασφαλίζουν τήν ακίνδυνη διάβαση τών ποτα
μών είναι λίγες και παλιές και ό Προκόπιος δεν παραλείπει να τονίσει δ
τι ή οικοδόμηση τους ανάγεται στην 'Αρχαιότητα: Γέφυρα πεποίηται 
μεν τοις πάλαι άνθρώποις, λέει σχετικά με τους χείμαρρους πού βρί
σκονται δυτικά άπό τή Νίκαια της Βιθυνίας . Αυτή ή παλιά γέφυρα λοι
πόν, άπιοϋσα ωχετο... ούδαμη ένεγκουσα την του χειμάρρου έπιρροην. 
Ό 'Ιουστινιανός θά χτίσει έκεΐ μία μεγαλύτερη γέφυρα και θά διορθώσει 
τό κακό άπό... τους χείμαρρους. Στην Ταρσό της Κιλικίας δμως... ό 

8. Προκόπιος, Κτισμ. Ε', 3, 14-15, σελ. 156. 

9. Προκόπιος, Άνέκδ. 30, σελ. 182-183 Haury-Wirth. Πρβλ. επίσης Β. Rubin, 
Prokopios von Kaisareia, Stuttgart 1954, 309. Averil Cameron, Procopius and the Sixth 
Century, Berkeley - Los Angeles 1985, 49-66. 

10. Προκόπιος, Κτισμ. E', 2, 12, σελ. 153. 
11. Σίβερις: αρχαίος 'Ιερός ποταμός (σήμερα Girmir Çayi). Βλ. Κ. Belke - Μ. Restie, 

Galatien und Lykaonien (TIB 4), Wien 1984, 95. 
12. Προκόπιος, Κτισμ. E', 4, 2, σελ. 156-157. 
13. Προκόπιος, Κτισμ. Ε', 2, 8, σελ. 153. 
14. Προκόπιος, Κτισμ. Ε', 3, 5, σελ. 154. 
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Κύδνος ορμάει προς την πόλη καί, κατακλύζοντας τάς γέφυρας βραχείας 
οΰσας, πλημμυρίζει όλες τις αγορές και τους δρόμους (αγυιάς), καθώς το 
ύψος του νερού φτάνει ως τα υπερώα τών σπιτιών '. Στη Μεγάλη 'Αντιό
χεια, Ινας ασήμαντος χείμαρρος πού έχει το ταπεινό όνομα Όνοπνίκτης, 
κυλώντας σε μια απότομη χαράδρα πάνω άπο το τείχος (ΰπερθεν περιβό
λου) γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνος Οταν βρέξει (επειδάν ύοι) καί, περ
νώντας, όπως φαίνεται, πάνω άπο το τείχος... 8ιεσκε8άννυτο μεν εις 
τους της πόλεως στενωπούς, ανήκεστα 8ε κακά τους ταύτγ) ωκημένους 

> f γ 16 

εφγαζετο . 
Στην Ταρσό της Κιλικίας πού, Οπως είδαμε, ol γέφυρες είναι μι

κρές, δεν γίνεται ανοικοδόμηση ούτε επισκευή μετά τή θεομηνία. Γενι
κά, οι κίνδυνοι στην επαρχία είναι τόσο μεγάλοι γι ' αυτούς πού διαβαί
νουν γέφυρες, ώστε να βλέπουν κυριολεκτικά το χάρο με τα μάτια τους: 
Sia ταϋτα ό θάνατος εν οφθαλμούς ην, λέει επιγραμματικά ό Προκόπιος 
σχετικά μέ τή γέφυρα του ποταμού Πύραμου πού οδηγεί στή Μοψουε-
στία της Κιλικίας, καί ή μαρτυρία αυτή έχει κάτι το τραγικό, καθώς 
συμπληρώνεται άπο τή μελαγχολική διαπίστωση Οτι είναι λυπηρό να 
προξενεί τόσους κινδύνους για τήν ανθρώπινη ζωή ενα έργο σαν τή γέφυ
ρα, πού οι αρχαίοι είχαν επινοήσει για τή σωτηρία τών ανθρώπων (πρά
γμα τε εις σωτηρίαν επινενοημένον τοις πάλαι άνθρώποις) . 

Στον ποταμό της Κιλικίας Σάρο, ή γέφυρα είναι επίσης παλιά: γέ
φυρα ουν εκ παλαιού άποτετόρνευται, μας πληροφορεί κατατοπιστικά 
καί πάλι ό Προκόπιος . Ή γέφυρα αυτή αποτελείται άπο δύο αψίδες, ή 
βάση τών οποίων, όπως είναι φυσικό, βρίσκεται στο κέντρο του ποταμού 
καί φθείρεται άπο το νερό καί το χρόνο. Ή γέφυρα του Σάρου ουκ εις 
μακράν τε πάσα τω ποταμω εμπεσεισθαι επί8οξος ην. Ό 'Ιουστινιανός 
θα υποχρεωθεί να μεταστρέψει πρόσκαιρα ολόκληρο το ρου του ποταμού 
για να μπορέσει να επιδιορθώσει τή γέφυρα μέ παλιά υλικά, άλλα πόσες 
τέτοιες επιδιορθώσεις είναι δυνατές τον έκτο αιώνα; 

Τα νέα έργα γεφυροποιίας είναι σπανιότατα. Αυτός ό κατεξοχήν οί-

15. Προκόπιος, Κτισμ. Ε', 5, 17, σελ. 161. Για τήν Κιλικία γενικά βλ. W.M. Ram
say, Ciucia, Taurus and the Great Taurus Pass, Geographical Journal, 22 Oct. 1903, 357-
386. 

16. Προκόπιος, Κτισμ. Β', 10, 16, σελ. 78. Πρβλ. καί T.C. Lounghis, La montagne; 
quelques considérations d'après les sources byzantines, Communications grecques présen
tées au Vie Congrès international des études du Sud-Est européen, Athènes 1990, 47-55. 

17. Προκόπιος, Κτισμ. E', 5, 6-7, σελ. 159-160. Πρβλ. Η. Hellenkemper - F. Hild, 
Neue Forschungen in Kilikien, Wien 1986 (VTIB 4), 127, όπου εντοπίζονται αψίδες υ
δραγωγείου προς τή Μοψουεστία. 

18. Προκόπιος, Κτισα. Ε', 5, 9-13, σελ. 160. 
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κοδόμος και άνοικοδόμος της 'Αρχαιότητας αυτοκράτορας 'Ιουστινιανός 

Α ' έχτισε μια γέφυρα πάνω στον π ο τ α μ ό Σαγγάριο και επιδόθηκε συ

στηματικά στο έργο αυτό, δείχνοντας μεγάλη επιμέλεια, την εποχή πού 

ό Προκόπιος έγραφε το Περί Κτισμάτων (...τα νυν... ηδη πολλην ες αυτό 

διατριβην εχει)ί9. Στον ποταμό Δράκοντα της Βιθυνίας κατασκεύασε 

ουο γέφυρες, ες άγαν ευρείας . ε π ί σ η ς γεφύρωσε τον ποταμό ζ,ιρερι 

της Γαλατίας, κοντά στην Ίουλιούπολη, ενίσχυσε μάλιστα τη γέφυρα με 

ενα ισχυρό τείχος, δν δη πρόμαχον καλοΰσίν οι ταύτα σοφοί, λέει ό Προ

κόπιος 2 1 , δίνοντας μας έτσι και μία πληροφορία σχεδόν τεχνολογικού χα

ρακτήρα. Μ ε τ ά τον Προκόπιο, άπο όλες τις λίγες γέφυρες πού έχτισε ή 

ανοικοδόμησε ό 'Ιουστινιανός μόνο μία: εκείνη πού βρίσκεται στον π ο 

ταμό Βάθυρσο ή Βαρβυσσο της Θράκης, στα περίχωρα δηλαδή της Κων

σταντινούπολης: άπο έκεΐ θα περάσει ό αυτοκράτορας Η ρ ά κ λ ε ι ο ς για να 

μπει στην πρωτεύουσα το b o o , εκεί οα χτίσει ο αυτοκράτορας .Βασί

λειος Α ' το ναό του μάρτυρος Καλλινίκου . Μετά είναι ή απόλυτη σιγή. 

Ιουστινιανός ό βασιλεύς, τοιούτον έργον κατασκευακώς, την μεγάλην 

του Θεοΰ έκκλησίαν... ούδε μνήμης νυν άζιοΰται, παραπονούνται οι διά

φορες παραλλαγές του Χρονικού του Λογοθέτη . Ό τ α ν ό Κωνσταντίνος 

Πορφυρογέννητος μας πληροφορεί στο Περί Θεμάτων, δτι πάνω στον 

Σαγγάριο υπάρχει αξιοθέατος γέφυρα, ην έποίησεν Ιουστινιανός ό βα

σιλεύς εκείνος ό πολυυμνητος , κάτι πού επαναλαμβάνει και ό Ζωνα-

ρας , ή μνεία οειχνει σαν να αναφέρεται σε χρόνους μυαικους. Α π ο ο,τι 

λένε Πορφυρογέννητος και Ζωναράς, στις πλάκες της γέφυρας αυτής ό 

Ά γ α θ ί α ς έγραψε ενα π ο μ π ώ δ ε ς επίγραμμα πού βρίσκεται στην Παλατι

νή 'Ανθολογία 2 7 , και οπού ό 'Ιουστινιανός, μετά τήν υ π ο τ α γ ή της Δύσης 

και των Περσών, υποτάσσει και τον Σαγγάριο: 

19. Προκόπιος, Κτισμ. Ε', 3, 10, σελ. 155. 
20. Προκόπιος, Κτισμ. Ε', 2, 13-14, σελ. 153-154. 
21. Προκόπιος, Κτισμ. Ε', 4, 3, σελ. 157. 
22. Νικηφόρος, σελ. 26, 6-8 de Boor, κεφ. 25, σελ. 74, 9-10 Mango. 
23. Συν. Θεοφ., σελ. 340, 14-16 CSHB. 
24. Λέων Γραμματικός, σελ. 239, 18-20 CSHB. Θεοδόσιος Μελιτηνός, σελ. 167 

Tafel. Συνέχεια Γεωργίου Μονάχου, εκδ. Istrin σελ. 10, 7-10. Ψευδοσυμεών, σελ. 667, 
1-3 CSHB και Συνέχεια Γεωργίου Μονάχου, σελ. 825, 21-23 CSHB. 

25. Περί Θεμάτων, Ι, V, 23-24, σελ. 70 Pertusi. 
26. Ζωναράς, ΙΔ' , 7, τόμ. Γ', σελ. 275 Dindorf. 
27. Παλατινή 'Ανθολογία IX, 641: τόμ. Η', σελ. 121, εκδ. Waltz-Soury. Πρβλ. και 

Μ. Whitby, Justinian's Bridge over the Sangarius and the Date of Procopius's De Aedifici-
is, JHS 105, 1985, 129-148. Τήν επισήμανση της μελέτης αυτής οφείλω στο συνάδελφο 
Στ. Λαμπάκη. 



42 α,-™ Τ.Κ. ΛΟΤΓΤΗΣ 

Και σύ μεθ' Έσπερίην ύψαύχενα και μετά Μήδων 
εθνεα και πάσαν βαρβαρικήν άγέλην, 

Σαγγάριε, κρατερήσι ροάς άψΐσι πεδηθείς, 
ούτω έδουλώθης κοιρανική παλάμη* 

ό πριν δε σκαφέεσιν άνέμβατος, ό πριν άτειρής, 
κεΐσαι λαϊνέη σφιγκτος άλυκτοπέδη. 

Είναι, φανερό Οτι το επιδεικτικό στυλ του επιγράμματος του Άγα-
θία δεν ταίριαζε πια στους χρόνους του Πορφυρογέννητου και του Ζωνα
ρά πού μετέφεραν μόνο οράματα ενός μακρινού παρελθόντος. 'Ιουστινια
νός βασιλεύς ουδέ μνήμης νυν άζιοΰται... 

Ό π ω ς ό Προκόπιος απέδιδε τα έργα οδοποιίας στους πάλαι αν
θρώπους, με τον ίδιο τρόπο, με την έναρξη των λεγόμενων σκοτεινών 
αιώνων, οι άνθρωποι δείχνουν νά συνειδητοποιούν τη μεταβολή και με
τατρέπουν τη ρωμαϊκή όδοποιητική παράδοση σε παραμύθι μακρινό, 
πού, δπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, το διηγούνται γέ
ροι. Ά π ο το στόμα ενός γέρου, ό πατρίκιος Κομεντίολος θα μάθει το 
601, δτι ή ένδοξη οδός του Τραϊανού είναι τώρα δυσχερής και άδιόδευ-
τος άπο ετών πολλών και Οτι αποτελεί θανάσιμη δοκιμασία για αν
θρώπους και ζώα. Ό ερχομός τοΰ Μεσαίωνα συνοδεύεται άπο δέος και 
ανασφάλεια και οι δρόμοι αρχίζουν νά μήν οδηγούν πουθενά. Ό κόσμος 
είναι σαν νά μικραίνει απότομα χωρίς δρόμους και οι άνθρωποι δένονται 
με τον τόπο διαμονής τους. Ό τ α ν σε πηγές πού αναφέρονται στον ένατο 
αιώνα πιά θα αναφέρονται δρόμοι δπως π.χ. ή 68ος άπάγουσα προς Ζέ-
λισσαν, κοντά στή Δαζιμώνα , τότε μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι δτι 
πρόκειται για δρόμους σε πρωτόγονη κατάσταση, για δρόμους στο έλεος 
της φύσης, πού μόνο στρατιωτικές δυνάμεις μπορούν νά χρησιμοποιούν 
μέ κάποια σχετική ασφάλεια. 

Στις αρχές τοΰ 626, ό νικηφόρος στρατός τοΰ αυτοκράτορα Ηρά
κλειου, πού προελαύνει άπο τήν Περσαρμενία, έχει στή διάθεση του δύο 
δρόμους σε κακή κατάσταση: δυο γάρ οδοί αύτω προεκειντο στενού τε 
και δύσβατοι, μας πληροφορεί ό Θεοφάνης . Τον έβδομο αιώνα, οι 
Σκλαβηνίες είναι τόσο απρόσιτες στα Βαλκάνια ώστε νά χρειάζεται εκ
στρατεία. Ό Κώνστας Β' το 6583 1 και ό 'Ιουστινιανός Β' το 688/689 

28. Σιμοκάττης, Η', 3, 2, σελ. 290. Θεοφάνης, σελ. 282-283. 

29. Γενέσιος, Δ', 14, σελ. 65 Lesmueller-Werner και Thurn. 

30. Θεοφάνης, σελ. 312, 20-21. 

31. Θεοφάνης, σελ. 347, 6-7. 

32. Θεοφάνης, σελ. 364, 11-13. Βλ. σχετικά τελευταία, Μάρθα Γρηγορίου-

Ίωαννίδου, Ή εκστρατεία τοΰ 'Ιουστινιανού Β'κατά των Βουλγάρων και Σλάβων, Βυ-

ζαντιακά 2, 1982, 113-124, οπού και όλη ή προγενέστερη βιβλιογραφία. 
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θα επιχειρήσουν να διεισδύσουν σ' αυτές τις εχθρικές περιοχές μέ περισ
σότερο άπό αμφίβολα αποτελέσματα. Το 695, όταν διορίζεται ό πρώτος 
γνωστός στρατηγός στο θέμα Ελλάδος, ό πατρίκιος Λεόντιος, έκελεύ-
σθη 8ε εις τρεις έμβληθηναι 8ρόμωνας καί αυθημερόν άποκινησαι της πό
λεως33, δηλαδή τα ταξίδια δια θαλάσσης θεωρούνται καί πιο γρήγορα καί 
πιο ασφαλή. 'Ακόμα καί ή χερσαία επικοινωνία Θεσσαλονίκης-
Κωνσταντινούπολης, δηλ. των δύο σημαντικότερων πόλεων τής αυτο
κρατορίας, αμφισβητείται1 καί αν λειτουργεί ακόμα ή Εγνατία οδός, έ
στω καί Οχι τόσο συχνά, ή λειτουργία της σταματάει στή Θεσσαλονίκη, 
ένώ ή "Ηπειρος αποτελεί κάτι σαν terra incognita. Οι άλλοτε σημαντικοί 
δρόμοι Κωνσταντινούπολη - Ναϊσσός - Σιγγηδών καί Θεσσαλονίκη -
Ναϊσσός - Σιγγηδών βρίσκονται μόνο έν μέρει κάτω άπο βυζαντινό έ
λεγχο' καί μόνο στά μέσα πιά του δέκατου αιώνα ό Κωνσταντίνος Ζ ' 
Πορφυρογέννητος θα μπορέσει νά γράψει: Ίστέον, ότι άπο Θεσσαλονί
κης μέχρι, του ποταμού Αανούβεως, εν ω το κάστρον εστίν τα Βελέγραδα 
έπονομαζόμενον, εστίν οδός ημερών οκτώ, ει καί μη Sia τάχους τις, άλλα 
μετ αναπαύσεως πορεύεται , και στα αυτοκρατορικά αυτά λογία οια-
κρίνεται μιά κάποια χαλάρωση πού προέρχεται άπο τήν έλλειψη κινδύ
νου στή διάρκεια τής πορείας ως το Δούναβη. 

Για νά φτάσει όμως κανείς σ' αυτή τή σχετική ασφάλεια, έπρεπε νά 
περάσουν αιώνες ολόκληροι, στή διάρκεια τών οποίων ή 'Ρωμαίων πο
λιτεία συγκεχυμένη ην, όπως λέει ή Χρονογραφία του Θεοφάνη1 , καί γιά 
τον περισσότερο κόσμο, ή οδός επί 'Ρωμανίαν άγουσα κεκλεισμένη ην . 
Αύτο ακριβώς το κλείσιμο του δρόμου προς τήν αυτοκρατορία στή διάρ
κεια τών λεγόμενων «σκοτεινών αιώνων» συνίσταται στο Οτι ή αυτο
κρατορία ήταν ανοιχτή στις εισβολές, χωρίς νά διατηρεί στρατό σε μόνι
μα σύνορα. Ή εποχή τής στρατιωτικής-θεματικής διοίκησης τών διαφό
ρων επαρχιών συνεπάγεται καί τή χρήση τών Οσων δρόμων υπάρχουν γιά 
σχεδόν αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς. Ό τ α ν ή αυτοκράτειρα 
Ειρήνη ή 'Αθηναία πραγματοποιεί τή θριαμβευτική της περιοδεία στή 
Θράκη τό 784 πού φτάνει ως τή Φιλιππούπολη καί τήν 'Αγχίαλο, δεν 

33. Θεοφάνης, σελ. 368, 21-22. 

34. Ί . Καραγιαννόπουλος, Ή επικοινωνία Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινουπόλεως 

κατά τους 7ο-9ο αϊ., 'Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής 'Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 22, 1984, 211-229. 

35. Μ. Ja. Siuziumov, Vizantiiskii gorod (seredina VII - seredina IX v), Viz. Vrem. 

27,1967,38-70. 

36. DAI, 42, 15-18, σελ. 182 Moravcsik-Jenkins. 

37. Θεοφάνης, σελ. 392, 7-8. 

38. Θεοφάνης, σελ. 395, 5-6. 
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πρόκειται για ασφάλεια των δρόμων, άλλα για το Οτι ή αυτοκρατορική 
αυλή συνοδεύεται άπο ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις (δυνάμεως πολ-
λης)39, έτσι ώστε ή περιοδεία να μήν ξεχωρίζει άπο μια κανονική εκ
στρατεία. Το ίδιο συμβαίνει και λίγο πριν άπο τή Ζ ' Οικουμενική Σύνο
δο το 787, οπότε πάσα ή βασιλική υπουργία και κόρτη έζηλθεν εως τών 
Μαλαγίνων , τον μεταγενέστερο πρώτο σταθμό του μικρασιάτικου 
στρατιωτικού δρόμου το δέκατο αιώνα καί, μέ 'ισχυρό στρατό επίσης, ό 
Κωνσταντίνος Σ Τ ' επισκέπτεται το ναό του 'Ιωάννη του Θεολόγου 
στην Έφεσο το 795 . Το 797, λίγο πριν άπο τήν αιματηρή λύση του οι
κογενειακού αυτοκρατορικού δράματος, έζηλθεν ό βασιλεύς συν rfj μητρϊ 
αύτοϋ εν rfj Προύσγ) θερμίσαι ", άλλα, καί έκεΐ ακόμα, παρευρίσκονται η 
βασιλική τάξις καί οι άρχοντες των ταγμάτων. Λίγο αργότερα, αραβικές 
επιδρομές θα φτάσουν ως τα Μαλάγινα , δηλ. ώς έκεΐ πού είχε προωθη
θεί ή αυτοκρατορική αυλή. 

Μέ τήν αυγή του ένατου αιώνα, ή μερική ανοικοδόμηση των τειχών 
των πόλεων καί τών φρουρίων πού παρατηρείται ("Αγκυρα, Θήβασα, 
Άνδρασος το 805) δέν φαίνεται να επεκτείνεται καί στους δρόμους, ού
τε στην απλή συντήρηση τους, ούτε στις γέφυρες καί στα άλλα έργα ο
δοποιίας. Στή διάρκεια της πολυθρύλητης δραπέτευσης του πατρικίου 
Σαμωνα το 904, δέν είναι καθόλου βέβαιο π.χ. αν θα διέβαινε τον "Αλυ 
απο τή γέφυρα που υπήρχε εκεί , άλλα απο κάποιο άλλο ίσως πέρα
σμα47. Ή παλιά δημοσία στράτα του βασιλικού δρόμου, πού αναφέρεται 
για τον έκτο αιώνα στο Βίο του Θεοδώρου του Συκεώτου, πρέπει να εί
χε τελείως ξεχαστεί48. Το δέκατο αιώνα, ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέν
νητος στην Ύπόθεσιν τών βασιλικών ταξειδίων θεωρεί Οτι ή αυτοκρα
τορική πανστρατιά πού περιλαμβάνει τους θεματικούς στρατούς Όψίκι-
ον, Θρακήσιοι, 'Ανατολικοί, Σελεύκεια, Καππαδοκία, Χαρσιανόν, Βου-

39. Θεοφάνης, σελ. 457, 7. 
40. Θεοφάνης, σελ. 462, 10-11. 

41. Περί Βασιλείου Τάξεως, Α', 444-445. 
42. Θεοφάνης, σελ. 469, 27-29. 
43. Θεοφάνης, σελ. 471,8-9. 
44. Θεοφάνης, σελ. 473, 24-25. 
45. Θεοφάνης, σελ. 481, 8-10 καί 482, 19. 
46. Πρβλ. Belke-Restle, σελ. 104. 

47. Οι πηγές (Συν. Θεοφ., 369. Ψευδοσυμεών, 708. Γεωργ. Μον., 864) χρησιμο
ποιούν τους ορούς περάν-διαπεράσαι. Πρβλ. R.J.H. Jenkins, The "Flight" of Samonas 
Speculum 23, 1948, 217-235. 

48. Έκδ. Festugière, Subsidia Hagiographica 48, 1970, I, 3, κεφ. 3,4. 
49. Περί Βασιλείου Τάξεως, A', 444-445 GSHB. 
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κελλάριοι, Άρμενιάκοι, Παφλαγονία και Σεβάστεια θα πορεύεται με 
σταθμούς τα άπληκτα στα Μαλάγινα, στο Δορύλαιον, στο Καβόρκιν, 
στην Κολώνεια (Ak saray) και στην Καισαρεία και στον Δαζιμώνα. 'Από 
παλιά, ό Heinrich Geizer είχε διακρίνει δύο κύριους στρατιωτικούς δρό
μους, έναν προς Α και έναν άλλο προς ΝΑ και ή διαφορά ανάμεσα στις 
δύο εκστρατείες έγκειται στον τόπο συγκέντρωσης των Άρμενιακών 
θεμάτων' . 'Από την άλλη πλευρά, στις έξονυχιστικότατες έρευνες των 
F. Hild, Κ. Belke - Μ. Restie είναι εμφανέστατη ή έλλειψη πληροφοριών 
για τη μέση βυζαντινή εποχή, ανάμεσα στην ύστερορωμαϊκή και τή σελ-
τζουκική, ιδιαίτερα άπο τον δέκατο τρίτο αιώνα, οπότε έζησε ό Abu 1-
Feda και νωρίτερα. Ό 'Ιωάννης Σκυλίτζης, άνθρωπος του ενδέκατου αι
ώνα, όταν αναφέρεται στις μικρασιατικές περιοχές πού έζησαν τις αρα
βικές επιδρομές τον ένατο αιώνα, αρκείται σέ μιά βραχυλογία: καί οι των 
χωρών κάτοικοι πυνθανόμενοι τειχήρεις έγίνοντο και τάς έπιδρομας διε-
δίδρασκον*1. Πρόκειται, ούτε λίγο ούτε πολύ γιά μεγάλη στενότητα ορί
ζοντα και κυριαρχία του τοπικού συμφέροντος, δηλαδή γιά δύο τυπικά 
μεσαιωνικά χαρακτηριστικά. Στην Κουκουσο το 877, ό αυτοκράτορας 
Βασίλειος Α ' εϊναι υποχρεωμένος να κόψει τους θάμνους πού του φρά
ζουν τον δρόμο, την άβατον εόπόρευτον (βατήν) πεποιηκώς . Οι δρόμοι 
πού πορεύεται είναι δύσβατοι και απόκρημνοι καί, μέ βάση τις ενέργειες 
στην Κουκουσο, θα μπορούσε κανείς να διερωτηθεί, πόσον καιρό είχαν να 
χρησιμοποιηθούν αυτοί οι δρόμοι. Καί άπο όσα γνωρίζω τουλάχιστον, 
αυτή ή πενιχρή μνεία αποτελεί καί τή μοναδική αυτοκρατορική προσπά
θεια διάνοιξης ή επιδιόρθωσης ενός επαρχιακού δρόμου στή μέση'βυζαν
τινή εποχή, το μόνο παράδειγμα μετά τον 'Ιουστινιανό Α'. "*Αν ό Με
σαίωνας είναι μιά εποχή κυριαρχίας της υπαίθρου πάνω στην πόλη, ή ά-

50. Ό τόπος αυτός δέν είναι ό ΐδιος σέ κάθε περίπτωση: στην εκστρατεία προς ΝΑ 

μέ στόχο την Ταρσό, οι Άρμενιάκοι, οι Παφλαγόνες καί ή Σεβάστεια ενώνονται μέ' την 

αυτοκρατορική στρατιά στην Καισαρεία, ενώ στην έκστρατεία,προς Α μέ στόχο την Τε-

φρική «τα Άρμενιακα θέματα» όφείλουσιν άποσωρεύεσθαι εις Βαθύν póacxoc. Έ δ ώ , στα 

Άρμενιακά Θέματα θα πρέπει οπωσδήποτε να συγκαταλεχθεϊ και το Θέμα Χαλδίας. Βλ. 

Η. Geizer, Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung, Leipzig 1899, σελ. 113. 

Πρόκειται δηλαδή γα τα θέματα πού προέρχονται άπο το παλιό θέμα τών.'Αρμενιάκων, 

παρόλο πού το Χαρσιανον δέν φαίνεται να συγκαταλέγεται σ' αυτά, αντίθετα μέ ο,τι 

μαρτυρεΐται στο Περί Θεμάτων II , 45-50, σελ. 65 Pertusi. 

51. F. Hild, Das byzantinische Strassensystem in Kappadokien (VTIB 2), Wien 1977. 

Belke-Restle, passim. 

52. Σκυλίτζης, σελ. 108, 77-78 Thurn. 

53. Συν. Θεοφ., 280, 13-14. Σκυλίτζης, 141, 70. Για τις εκστρατείες του Βασίλει

ου Α', βλ. J.G.C. Anderson, The Campaign of Basil I against the Paulicians in 872, Classi

cal Review 10, April 1896, 138-139. 
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πομόνωση των ανθρώπων και ή έλλειψη επικοινωνίας προέρχονται άπο 
την έλλειψη δρόμων. Ό τ α ν ό Σκυλίτζης μνημονεύει οδούς και παρόδους 
γύρω άπο την Καισαρεία της Καππαδοκίας, δπου επαναστατεί ό Βάρδας 
Σκληρός το y/ο , ασφαλώς οεν πρόκειται για ορομους επικοινωνίας, 
άλλα για στρατηγικές διόδους με πολύ περιορισμένη χρήση. 

Ό περιορισμός του βυζαντινού μικρασιάτικου χώρου κατά την πε
ρίοδο της λεγόμενης σταθεροποίησης των Κομνηνών φέρνει κάποια σχε
τική μεταβολή. 'Ιδιαίτερα μετά τή διέλευση της Πρώτης Σταυροφορίας 
και ως τή μάχη του Μυριοκέφαλου (1176), παρατηρείται μια κάποια ά
νεση στις βυζαντινές στρατιωτικές πορείες πού, βέβαια, στην πλειοψη
φία τους μετατοπίζονται δυτικότερα: παράδειγμα, ή εκστρατεία ύπο τον 
καίσαρα 'Ιωάννη Δούκα (μάλλον το 1111) ακολουθεί τήν πορεία "Αβυ-
δος - Σμύρνη - Έφεσος - Σάρδεις - Φιλαδέλφεια - Λαοδίκεια, και, διαμέ
σου Χώματος και Λάμπης, προχωρεί στο Πολύβοτον της Φρυγίας . 
Πρόκειται για μια εισαγωγική εκκαθαριστική επιχείρηση πού, στα όρια 
της αρχαίας Φρυγίας ήδη, θά έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες γιά μια 
βυζαντινή προέλαση, επειδή στο Φιλομήλιον της Φρυγίας οι κάτοικοι 
γίνονται παρανάλωμα βαρβαρικής μαχαίρας, δπως λέει ή "Αννα Κομνη-
νη . Ui στρατιωτικοί ορομοι βρίσκονται μέσα στη ζ,ωνη επιχειρήσεων, 
δπως και πριν και, για το λόγο αυτό, ή ανασφάλεια πού βασιλεύει δέν εί
ναι μικρότερη άπο εκείνη των σκοτεινών αιώνων. Μόνο οι πόλεις της 
Δυτικής Μικρασίας κάπως ανασαίνουν. Σέ δ,τι άφορα τήν ορολογία, αυ
τό πού αναφέρεται συχνά στην Άννα Κομνηνή είναι οι λέξεις τέμπη και 
ατραποί , κάτι πού κάνει ακόμα πιο αισθητή τήν έλλειψη δρόμων. 'Ακό
μα και ή κοιλάδα του Όρόντη στην 'Αντιόχεια αποκαλείται στο κείμενο 
'Οξύς δρόμος . 

Ή επιλογή του Λοπάδιου (Ulubad) σαν στρατιωτικής βάσης στή 
Βιθυνία γιά επιχειρήσεις εναντίον των Σελτζούκων άπο τον 'Αλέξιο Α' 
αποτελεί ορόσημο καΐ γιά τους διαδόχους του: ό 'Ιωάννης Β' το ανοικο
δομεί59. 'Από τή Βιθυνία ως το Φιλομήλιον της Φρυγίας φαίνεται δτι α
κολουθείται Ινας συγκεκριμένος δρόμος: της προς το Φιλομήλιν άνθέξε-
σθαι όδοΰω. Ή καταστροφή στο Μυριοκέφαλον έκανε το δρόμο αυτό δύσ-

54. Σκυλίτζης, σελ. 318. 

55. "Αννα Κομνηνή, ΙΑ', 5: Leib τόμ. Γ', 25-27. 

56. Άννα Κομνηνή, ΙΑ', 6,4: τόμ. Γ', 29. 

57. "Αννα Κομνηνή, ΙΔ ' , 5,7: τόμ. Γ', 168. 

58. "Αννα Κομνηνή, ΙΑ', 4,1: τόμ. Γ', 19. 

59. Κίνναμος, σελ. 38 CSHB. Χωνιάτης, σελ. 28 van Dieten. 
60. "Αννα Κομνηνή, ΙΕ' , 4,4: τόμ. Γ', 201. 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 47 

χρηστό, φυσικά μαζί με την προέκταση του προς το Ίκόνιον και αυτό ε

πιβεβαιώνεται, επίσημα άπό τις π η γ έ ς της Τρίτης Σταυροφορίας 6 1 , δπου 

λέγεται:.. . a via regia quam imperator Emanuel ire solebat, eo quod esset 

deserta et longissima versus Iconium et tota montibus clausa, necessitate 

coactiadsinistram declinavimus... . Ό π ω ς είναι γνωστό άπο το Νικήτα 

Χωνιάτη ' , ή στρατιά του Φρειδερίκου Α ' Βαρβαρόσσα την άνοιξη του 

1190 πέρασε άπο τη Φιλαδέλφεια καί τη Λαοδίκεια της Φρυγίας, πού α

ποτελούσε τότε την τελευταία βυζαντινή κτήση πριν άπο τή Σελτζουκι-

κή επικράτεια. Ή εγκατάλειψη της κεντρικής βυζαντινής οδικής αρτη

ρίας εξαιτίας τής ανασφάλειας πιστοποιεί με τον πιο επίσημο τρόπο το 

τέλος του ρωμαϊκού όδικοΰ συστήματος στην 'Ανατολή πού, στή διάρ

κεια του Μεσαίωνα, είχε επιζήσει όπως μπορούσε. 

Έ τ σ ι , το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα άπο όσα εκτέθηκαν είναι ή 

παράλληλη παρακμή των αρχαίων δρόμων μαζί με τις αρχαίες πόλεις 

στο Βυζάντιο. Ό Μεσαίωνας εισβάλλει με ορμή καί ερειπώνει τις π ό 

λεις, όπως ή μανία των π ο τ α μ ώ ν καί τής φύσης καταστρέφει τ α όδοποι-

ητικα έργα. Έ ν α ν π ρ ω τ ό τ υ π ο συνδυασμό καταστροφής μιας επαρχιακής 

πόλης με τους δρόμους της πλημμυρισμένους άπο τή μανία ενός π ο τ α 

μού μας δίνει γ ια το Δάρας τής Μεσοποταμίας ό κλασικιστής Προκόπι

ος ό Καισαρεύς * καί μ' αυτό τελε ιώνω. Τή σκηνή πρέπει να τή φαντα

στούμε κάπως έτσι: 

... 'Ενισχυμένος άπο τις καταρρακτώδεις βροχές πού έπεσαν τελευ

ταία, ό ποταμός μπροστά στο τείχος υψώνεται μουγκρίζοντας, καθώς ό 

αγωγός είναι π ι α πάρα πολύ μικρός γ ια να τον απορροφήσει. Καθώς 

φουσκώνει κατευθυνόμενος ενάντια στό τείχος, ό ποταμός παίρνει μιά 

μορφή μεγαλειώδη. Ή δ η ξεπερνάει σε ύψος τό προτείχισμα καί τό 

γκρεμίζει αμέσως. Τό κύριο τείχος σείεται άπό τή δόνηση στή μεγαλύ

τερη του έκταση. Ά π ό τήν πίεση του νερού ανοίγουν οι πύλες καί πλημ

μυρίζει μέ δύναμη σχεδόν ολόκληρη ή πόλη, καί ή αγορά καί οι στενωποί 

πού οδηγούν σ' αυτήν. Σ τ ό δρόμο του, ό ποταμός παρασύρει έπιπλα, ξύ

λινα σκεύη καί μια τεράστια ποικιλία άλλων π ρ α γ μ ά τ ω ν . Ξαφνικά, στή 

διώρυγα πού βρίσκεται στην έξοδο τής πόλης, ό ποταμός εξαφανίζεται 

61. Epistula de morte Friderici imperatoris: Quellen zur Geschichte des Kreuzzugs 
Kaiser Friedrichs I: MGH SSRG, Nova Series, V, 174. 

62. Πρβλ. Ν. Mersich, Tzibritze. Zum Austragungsort der Schlacht von Myriokepha-
lon, ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Festschrift für H. Hunger zum 70. Geburtstag. Wien 1984, 241-246. 

63. Χωνιάτης, σελ. 412, 12-29. Πρβλ. CM. Brand, Byzantium confronts the West, 
1180-1204, Cambridge Mass. 1968, 188. 

64. Προκόπιος, Κτισμ. Β', 2, 13-16, σελ. 52. Βλ. επίσης Rubin, Prokopios, 304. 
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στα έγκατα της γης. Μετά άπο λίγες μέρες, ανάβλυσε και πάλι στα όρια 
μιας άλλης πόλης, της Θεοδοσιούπολης Ραφαεινα της Όσροηνής, δηλα
δή σέ απόσταση «σημείων τεσσαράκοντα» από το Δάρας της Μεσοπο
ταμίας, Οπου είχε συμβεί ή θεομηνία αύτη. Ό τ ι επρόκειτο για τόν πο
ταμό του Δάρας πού είχε πλημμυρίσει και Οχι για κάποια άλλα νερά ή
ταν φανερό, επειδή ολόκληρος ό συρφετός των σκευών, πού είχε γεμίσει 
τους δρόμους της πόλης, διεφάνη ενταύθα, μας λέει ό Προκόπιος... 

Τ.Κ. ΛΟΤΓΓΗΣ 

τυπώθηκε τον 'Ιανουάριο 1994 
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