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ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ





Μ. Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ1 
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Μόλο πού τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών χρησιμοποίησε καί χρη
σιμοποιεί σύγχρονα εμπειρικά κριτήρια για τήν ένταξη τών μικρασιατικών 
ελληνικών πληθυσμών κατά τήν περίοδο πού αφορά τις έρευνές του, σταθε
ρά αισθανόμαστε τήν ανάγκη να κάνουμε συσχετισμούς με τήν άρχαία διαί
ρεση τής Μικρός ’Ασίας καί νά μεταχειριζόμαστε τήν άρχαία ονοματολο
γία, πού άλλωστε άποτελεΐ καθιερωμένο —διεθνώς— μέσο συνεννόησης.

Όπως είναι γνωστό, στό πέρασμα τών αιώνων, τά όρια τών χωρών καί, 
άργότερα, επαρχιών τούτων μεταβλήθηκαν πολλές φορές, κάποτε μάλιστα 
μετακινήθηκαν σέ μεγάλες άποστάσεις· άκόμη καί ό άριθμός τους δεν ύπήρ- 
ξε σταθερός.

Επιπλέον, λίγα μόνο σημεία τής διαδρομής τών συνόρων, κατά τις διάφο- 
φορες φάσεις τής ιστορίας τους, είναι βέβαια καί άσφαλή: μεγάλα, πολύ με
γάλα τμήματά τους χαράζονται συμπερασματικά, με μεγαλύτερο ή μικρότερο 
βαθμό προσέγγισης, συχνά μάλιστα οί γνώμες τών ειδικών άποκλίνουν ση
μαντικά μεταξύ τους. ’Αναμφισβήτητα, οί άνάγκες τού Κέντρου επιβάλλουν, 
ώστε οί συνεργάτες του νά μήν άγνοοΰν πού βρίσκεται σήμερα ή σχετική 
έρευνα καί ποιά είναι, στις πιό γενικές γραμμές, τά συμπεράσματά της.

A ' Πήγες καί βοηθήματα

α) Οί πηγές

Οί πηγές πού διαθέτουμε γιά τόν καθορισμό τών ορίων τών διαφόρων 
μικρασιατικών χωρών ή επαρχιών είναι:

1. Ελάχιστες άμεσες πληροφορίες, γενικά σύντομες καί δίχως άκριβο-

1. Ό όρος «χώρες» κυριολεκτείται για τήν κλασική καί άκόμη —γιά τις πιό πολλές περι
πτώσεις— γιά τήν έλληνιστική εποχή: όπως θά δούμε πιό κάτω, Καρία, Λυδία κτλ. είναι, 
άντίστοιχα, ή χώρα τών Καρών, τών Λυδών κτλ. Ό όρος «επαρχίες» είναι σωστός όταν πρόκει
ται γιά μονάδες τής ρωμαϊκής διοικητικής διαίρεσης.





ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 209

λογία, ιδίως από φιλολογικά κείμενα (γεωγραφικά, ιστορικά κτλ.), είτε για 
τήν έκταση μιας χώρας ή επαρχίας γενικά, είτε γιά ένα μεγαλύτερο ή μικρό
τερο τμήμα των ορίων της.

2. ’Αφθονότερες σχετικά έμμεσες ενδείξεις, κυρίως ειδήσεις γιά τήν υπα
γωγή πόλεων ή άλλων γεωγραφικών μονάδων σ’ ορισμένη χώρα —στά ρω
μαϊκά χρόνια: επαρχίας— ή σέ κάποια υποδιαίρεσή της. Όπως είναι αυτονό
ητο, περισσότερο εύπρόσδεκτες είναι οί ειδήσεις από τις όποιες προκύπτει 
ότι μια γεωγραφική μονάδα ήταν στά σύνορα δύο γειτονικών χωρών ή επαρ
χιών ή σέ μικρή απόσταση άπ’ αύτά. Οί πληροφορίες τής κατηγορίας αυτής 
προέρχονται επίσης άπό γεωγραφικά, ιστορικά καί άλλα κείμενα, αλλά οί 
πιό πολλές οφείλονται σ’ επιγραφές καί νομίσματα.

Παρ’ όλη τή συγκέντρωση καί άξιοποίηση τών σχετικών χωρίων άπό 
πολλές γενεές έρευνητών, μερικοί άπό τούς όποιους έπιμονότερα καί συστη
ματικότερα άσχολήθηκαν μέ τήν ιστορική γεωγραφία καί τήν τοπογραφία 
τής Μικρός ’Ασίας, καί ειδικότερα μέ τά όρια τών μικρασιατικών χωρών καί 
έπαρχιών, κατά τή ρωμαϊκή καί τή βυζαντινή εποχή, ή μέ τα σύνορα τών 
μητροπόλεων καί τών επισκοπών του χώρου πού μάς ενδιαφέρει, τό υλικό 
είναι πάντα άποσπασματικό καί ελλιπέστατο. Όταν μάλιστα λάβει κανείς 
ύπόψη τό γεγονός ότι, όπως είπαμε, τά όρια άλλαξαν κατά πυκνά χρονικά 
διαστήματα καί ότι οί λίγες εκατοντάδες ειδήσεων καί ένδείξεων πού διαθέ
τουμε είναι κλιμακωμένες άπό τήν αρχαϊκή ως τή βυζαντινή εποχή, μπορεί, 
καί χωρίς νά προσεγγίσει τά σχετικά θέματα, ν’ άντιληφθεΐ ότι τελικά οί 
μαρτυρίες, μέ τις όποιες έπιχειρεΐται ή διαγραφή τών ορίων τούτων σέ μιά 
ορισμένη ιστορική στιγμή, δέν είναι παρά ένα ύποπολλαπλάσιο τού συνό
λου.

Άπό τήν άλλη μεριά, ή χρησιμοποίηση καί ερμηνεία τού υλικού συναν
τά διάφορες δυσκολίες, άπό τις όποιες αναφέρω δύο, τις συνηθέστερες καί 
σπουδαιότερες:

1. Όχι σπάνια συμβαίνει νά ξέρουμε ότι τά σύνορα δύο χωρών ή έπαρχι
ών ήσαν κοντά σέ μιά ορισμένη γεωγραφική μονάδα, άλλ’ άγνοοΰμε τή θέση 
της. Τότε τό πρόβλημα τής χάραξης τών συνόρων συνδέεται μέ τήν τοποθέ
τηση τής μονάδας αύτής καί επηρεάζεται άπό τις σχετικές συζητήσεις, συ
χνά πολύπλοκες, γιατί έπεκτείνονται σέ γειτονικά γεωγραφικά καί ειδολογι
κά έδάφη καί διασταυρώνονται μ’ άλλα ζητήματα ταυτίσεων καί τοποθετή
σεων.

2. Συχνά επίσης έχουμε νά κάνουμε μέ πληροφορίες άσυμβίβαστες ανα
μεταξύ τους. Σέ κάθε τέτοια περίπτωση τίθεται πρώτα τό έρώτημα αν ή 
ασυμφωνία τών πηγών οφείλεται σέ σφάλμα κάποιας άπ’ αύτές —προπάντων 
όταν πρόκειται γιά έργα αδόκιμων συγγραφέων— ή στό γεγονός ότι άνάμεσα 
στις δύο αντιφατικές πληροφορίες έχει πραγματικά μεσολαβήσει κάποια 
μεταβολή. Στή δεύτερη περίπτωση, γεννιέται ένα νέο πρόβλημα: μήπως τό 
μεταγενέστερο κείμενο δέν άποδίδει πράγματι μιά υστερόχρονη φάση, άλλ’ 
άντίστροφα, άντλώντας άπό μιά παλιότερη πηγή, μάς μεταφέρει σέ μιά προ
γενέστερη εποχή.
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β) Ή σημερινή κατάσταση τής ερευνάς
Όπως είναι φυσικό, κάτω από τις συνθήκες πού σύντομα ιχνογραφήσα

με, ελάχιστα είναι τά βέβαια καί τά δεκτά άπό όλους, ενώ διάπλατα άνοίγον- 
ται οί θύρες στις υποθέσεις καί στις συζητήσεις, άπό τις όποιες μέ κόπο 
προκύπτει, άραιά καί πού, κανένα καινούργιο δεδομένο. Γιά τούτον άκριβώς 
τό λόγο πλεονάζουν οί όλότελα λεπτομερειακές εργασίες, σπανίζουν εκείνες 
πού άφοροΰν τήν έκταση μιας ολόκληρης χώρας ή επαρχίας μέσα άπό τό 
πέρασμα περισσότερων αιώνων καί είμαστε ακόμη μακριά άπό μια μελέτη 
πού ν’ άγκαλιάζει ολόκληρη τή Μικρά ’Ασία.

Έδώ σημειώνουμε τά κυριότερα άπό τά βοηθήματα τής δεύτερης ομάδας, 
πού αύτή τή στιγμή είναι τά μόνα πού, λίγο ή πολύ, συγκεντρώνουν καί 
συζητούν τά πορίσματα των ειδικότερων ερευνών.

1. ’Άρθρα τής Real-Encyklopedie:
Hirschfeld, Aïolis, I 1, Ί894, c. 1035.
Burchner, Doris, V 2, Ί905, c. 1565-1566.
Burchner-Brandis, Galatia, VII 1, Ί910, c. 519 sqq., passim.
Burchner, Ionia, IX 2, Ί916, c. 1893.
Burchner, Isauria, IX 2, 1916, c. 2056.
Rüge, Kappadokia, X 2, Ί919, c. 1910-1911.
Burchner, Karia, X 2, 1919, c. 1943-1944.
Rüge, Kilikia, XI 1, Ί921, c. 385.
Keil, Lydia, XIII 2, Ί927, c. 2161 sqq., passim.
Rüge, Lykaonia, XIII 2, 1927, c. 2253.
Rüge, Lykia, XIII 2, 1927, c. 2270-2271.
Rüge, Pamphylia, XVIII 3, Ί949, c. 354-359, 364-378.
Ruge, Phrygia, XX 1, Ί941, c. 790-801.

Σημ. Τά άρθρα γιά τήν Παφλαγονία, τήν Πισιδία, τον Πόντο, δέ βρίσκονται στή θέση 
τους: θά δημοσιευτούν σέ παραρτήματα σ’ εποχή πού είναι άγνωστη άκόμη.

Ή αξία τών άρθρων τούτων είναι άνιση. Τά πιό παλιά, ιδίως τά πριν άπό 
τό 1920, είναι συνοπτικά καί όχι πάντοτε επιτυχή, άκόμη καί μέ τά κριτήρια 
τής τότε εποχής (συγκεκριμένα εκείνα πού φέρουν τήν υπογραφή τού Burch
ner). Άπό τό 1920 καί έπειτα είναι ολοένα καί πιό πλούσια σ’ υλικό καί 
βιβλιογραφία. Τά νεότερα άπό τό 1940 ίσοδυναμούν μέ πραγματικές μονο
γραφίες.

2. 'Ορισμένα γενικότερα έργα, όπου όμως πλατύτερα συζητοΰνται τά 
όρια τών μικρασιατικών επαρχιών τής ρωμαϊκής εποχής καί, άναδρομικά, 
τών χωρών πού προϋπήρξαν άπ’ αύτές:

W. Τ. Arnold, The Roman system of provincial administration to the acces
sion of Constantine the Great, Oxford 31915, σσ. 268-276 (ρωμαϊκή επαρ
χία ’Ασίας2, Κιλικία, Βιθυνία, Γαλατία, Παμφυλία, Καππαδοκία).

2. Ή ρωμαϊκή έπαρχία ‘Ασίας περιλάμβανε τή Μυσία, τή Λυδία, τήν Καρία (μαζί μέ τά 
παλιά εδάφη τών ελληνικών πόλεων) καί τό δυτικό τμήμα τής Φρυγίας.
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Α. Η. Μ. Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford 1937, 
σσ. 59-95 (ρωμαϊκή επαρχία ’Ασίας), σσ. 105-109 (Λυκία), σσ. 111-123 
(Γαλατία), σσ. 125-145 (Παμφυλία, Πισιδία Λυκαονία), σσ. 175-191 
(Καππαδοκία).
D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, Princeton 1950. Ρωμαϊκή επαρχία 
Ασίας, σσ. 34, 154, 168-171, 242, 1042-1043, 1044, 1049, 1060-1063, 1123. 
Βιθυνία: σσ. 302, 313-320, 435-436, 1182. Γαλατία: σσ. 372-374, 413, 434, 
443, 454, 455-458, 574-575, 605, 1237, 1284, 1291, 1304-1305, 1307-1308, 
1312, 1317-1324, 1435, 1438, 1459-1461. Ίσαυρία: σ. 1170. Καππαδοκία: 
σσ. 200, 202, 435, 443, 493, 494, 1095, 1332. Κιλικία: σσ. 266, 270-271,285, 
288, 376, 383-384,402,418, 433-434, 443, 444, 548-549, 576, 660, 1165-1166, 
1245, 1256, 1271-1272, 1282-1284, 1459, 1529. Αυκία: σσ. 242, 516-517, 521, 
529-530, 540, 576, 1370, 1374, 1386-1388. Παμφυλία: σσ. 263, 1372. Πα- 
φλαγονία: σσ. 186, 1081. Πόντος σσ. 178, 189 κ.έξ., 368 κ.έξ., 434, 443 
κ.έξ., 548, 561, 1066, 1284 κ.έξ., 1291, πρβλ. σχετικά με όρια Λυδίας-Κα- 
ρίας, σ. 36, Λυδίας-Φρυγίας, σσ. 785-786, Λυδίας-Μυσίας, σ. 35, Μυσίας- 
Φρυγίας σ. 785.

γ) Γενικός απολογισμός

Διάφορες συμπτώσεις —αριθμός καί ποιότητα των αμέσων πληροφοριών 
καί των εμμέσων ενδείξεων, έκταση καί άποτελεσματικότητα τών νεότερων 
ερευνών— έχουν ώς αποτέλεσμα ότι σήμερα δέ διαθέτουμε τις ϊδιες περίπου 
γνώσεις για τα όρια όλων τών μικρασιατικών χωρών καί επαρχιών. Γενικά 
μπορούμε νά ποϋμε ότι ξέρουμε καλύτερα τήν έκταση τών δυτικών χωρών 
(Μυσίας, Λυδίας, Καρίας, Λυκίας, καθώς καί τής Αίολίδας καί τής Ιωνίας) 
παρά τών ανατολικών (Πόντου, Καππαδοκίας, Κιλικίας)· ότι ακριβέστερα 
καθορίζονται τα παράλια παρά τά μεσόγεια σημεία. Άλλ’ αύτό δεν άποτελεϊ 
άπαράβατο κανόνα: χάρη σ’ επίμονες μελέτες καί σε καλή εκμετάλλευση 
ενδείξεων άπό επιγραφές καί νομίσματα ή γνώση τών συνόρων τής Φρυγίας 
είναι άπό τις πιό ικανοποιητικές τόσο άπό άποψη πυκνότητας, όσο καί άπό 
άποψη πιθανότητας, πράγμα πού δέ θά μπορούσε νά λεχθεί γιά τά κοινά όρια 
Ίσαυρίας - Κιλικίας - Λυκαονίας - Καππαδοκίας.

Β' 'Ένα βοήθημα γιά τούς συνεργάτες τον Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών

Οί τρέχουσες έργασίες τού Κέντρου έκαναν άπό καιρό αισθητή τήν 
ανάγκη νά δοθεί στούς συνεργάτες του ένα βοήθημα, στό όποιο νά ανατρέ
χουν κάθε φορά πού θά παρουσιάζονταν έρωτήματα σχετικά μέ τά όρια μιας 
μικρασιατικής χώρας. Τό βοήθημα τούτο θά έπρεπε νά έχει άφομοιώσει τά 
συμπεράσματα τών συζητήσεων πού έχουν προηγηθεΐ, ταυτόχρονα όμως νά 
είναι όσο τό δυνατόν πιό εύχρηστο, ώστε ν’ άποφεύγεται ό κόπος καί ή
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απώλεια χρόνου εκείνων πού πρόκειται να τό χρησιμοποιούν. Τό μέγιστο 
πού θά ώφειλε να παρέχει θά ήταν μια εικόνα των κυριότερων μόνον από τις 
μεταβολές πού ύπέστησαν τα σύνορα των μικρασιατικών χωρών καί ή διά
κριση τών σημείων ή τών τμημάτων πού είναι λίγο πολύ γνωστά καί ασφαλή 
από έκεΐνα πού τοποθετούνται μέ μικρότερη ή μεγαλύτερη προσέγγιση. 
Έπειτα άπό διάφορες απόπειρες καί σκέψεις, φάνηκε ότι οί συνεργάτες θά 
μπορούσαν καλύτερα να εξυπηρετηθούν, αν τό βοήθημα τούτο έπαιρνε τή 
μορφή χαρτογραφικών σχεδιασμάτων. Ένα κείμενο μέ πλήθος άπό άρχαΐα 
καί νεότερα, ιδίως τουρκικά, τοπωνύμια δε θά μπορούσε νά χρησιμεύσει 
χωρίς τήν παράλληλη χρήση όχι ενός, άλλα περισσότερων χαρτών, καί 
μάλιστα χαρτών πού δε θά διαθέτει τό Κέντρο- ενώ οί χάρτες μπορούν νά 
διαβαστούν άμεσα καί χωρίς τή βοήθεια κειμένου, προπάντων αν χρησιμο
ποιηθούν γραμμές διαφόρων χρωμάτων, συνεχείς, διακοπτόμενες, κυματοει
δείς, καί σημειωθούν, όπου χρειάζονται, χρονολογίες, ονόματα αρχαίων πη
γών καί κάθε άλλη διαφωτιστική ένδειξη. 'Ωστόσο, τελειώνοντας τά σχεδιά
σματα, είδα ότι δέ θά ήταν άσκοπο νά τά συνοδεύσω μέ μερικά συμπληρωμα
τικά σχόλια καί επεξηγήσεις, ένα είδος προέκτασης τού υπομνήματος πού 
θά υπάρχει πάνω στα σχεδιάσματα- σχόλια, στά όποια δέ θά χρειάζεται νά 
καταφεύγει κανείς κάθε φορά πού θά παίρνει στά χέρια του τά σχεδιάσματα, 
άλλα μόνο σάν τού γεννηθούν ορισμένα άπορήματα, ή όταν θελήσει νά 
συμβουλευθεΐ τή βιβλιογραφία, τής όποιας οί γενικότεροι ως τώρα τίτλοι 
σημειώνονται πιό πάνω σσ. 210-211.

Ή διαίρεση τής Μικρός ’Ασίας κατά τήν αρχαιότητα είναι αποτέλεσμα 
—πρώτα καί κύρια— εθνικών καί πολιτικών συνθηκών καί κατά δεύτερο 
μόνο λόγο γεωγραφικών. Όλα σχεδόν τά ονόματα τών διαφόρων χωρών 
οφείλονται στά φύλα καί στά έθνη πού κατοίκησαν ή επικράτησαν κατά 
περιοχές: Αίολίς, ’Ιωνία, Δωρίς, Μυσία, Λυδία, Καρία, Λυκία, Παμφυλία, 
Πισιδία, Φρυγία, Βιθυνία, Παφλαγονία, Γαλατία, Λυκαονία, Ίσαυρία, Καπ
παδοκία, για νά περιοριστούμε στά γνωστότερα καί επισημότερα μόνον ονό
ματα. ’Ελάχιστες περιφέρειες, άπό τις πιό μικρές, μπορούν νά παίρνουν τ’ 
όνομά τους άπό τήν πρωτεύουσά τους: π.χ. Τρωάς. Τέλος, άπό τις μεγάλες 
περιφέρειες μόνον μία έχει όνομα δηλωτικό τής γεωγραφικής της θέσης: ό 
Πόντος- άλλά ή έκταση στήν όποια επικράτησε νά δίνεται τούτο άνταποκρί- 
νεται περίπου στά όρια τού βασιλείου πού βαφτίστηκε έτσι. 'Η συμβολή τής 
γεωγραφικής διάπλασης στήν έξάπλωση τών ονομάτων έγκειται ακριβέστε
ρα: α) στο ότι ή φυλετική καί πολιτική επέκταση τών διαφόρων εθνικών 
στοιχείων επηρεάστηκε άπό τά γεωγραφικά δεδομένα καί ολοκληρώθηκε 
μέσα σ’ ορισμένα φυσικά όρια- β) στο ότι κάθε μεταγενέστερη μεταβολή στή 
χρήση τών ονομάτων, είτε αυτόματη, είτε επίσημη, είτε λόγια, δεν μπορούσε 
παρά ν’ άνταποκρίνεται σέ κάποια άλλα φυσικά όρια.

Οί φάσεις, άπό τις όποιες πέρασε ή διαίρεση τής Μικράς ’Ασίας σέ 
διαμερίσματα, είναι πάρα πολλές. ”Αν οί μετακινήσεις λαών καί οί εξωτερι
κές κατακτήσεις, πού κατά καιρούς έπέφεραν ριζικές αλλοιώσεις στό χάρτη
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τής ’Ανατολής, δεν ήσαν γεγονότα καί τόσο συχνά, δεν ελειψαν όμως ποτέ 
καί οί τοπικοί πόλεμοι, οί δυναστικές αναταραχές, τα διοικητικά μέτρα, γιά 
νά προκαλοΰν κατά πυκνά χρονικά διαστήματα, πότε έδώ καί πότε εκεί, 
περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές μετακινήσεις ορίων. Στους χάρτες δέ 
σημειώσαμε παρά μόνο μερικές, έκεΐνες πού έξυπηρετοΰν τις άνάγκες τού 
Κέντρου. Καί πρώτα-πρώτα παραλείψαμε τις φάσεις τις παλιότερες από τό 
1200 π.Χ., έποχή τής εισβολής τών θρακο-φρυγικών φύλων (Φρυγών, Βιθυ- 
νών, Παφλαγόνων, Μυγδόνων κ.ά.) πού κατέλυσαν τή χεττιτική αύτοκρατο- 
ρία, άπώθησαν ή υπερκάλυψαν μεγάλο μέρος από τούς παλιότερους πληθυ
σμούς καί γενικά άλλαξαν την έθνική καί πολιτική όψη τής Μικρός ’Ασίας 
γιά χίλια περίπου χρόνια. Πράγματι, ή προγενέστερη άπό τό 1200 κατάστα
ση δέν άφησε ϊχνη στήν κατοπινή διαμόρφωση τών διαμερισμάτων τής μι
κρασιατικής χερσονήσου. ’Αντίθετα, ή μεταγενέστερη κατάσταση έπέζησε 
κάτω άπό τήν περσική κατάκτηση ως μέσα στήν ελληνιστική έποχή, καί 
πέρα άκόμη άπ’ αύτή, άφού άποτέλεσε τήν άφετηρία γιά τις ύστερότερες 
μεταβολές. ’Από τις άλλαγές πού σημειώθηκαν μετά τό 1200 π.Χ. άποτυπώ- 
σαμε στούς χάρτες, σύμφωνα μέ τις άνάγκες τού Κέντρου, μόνο τις κυριότε- 
ρες —έκεΐνες πού μπορούν νά θεωρηθούν σταθμοί.

α) "Ορια τών μικρασιατικών χωρών πριν άπό 
τή ρωμαϊκή κατάκτηση

Πρώτη περίοδος: άπό τό 1200 π.Χ. ως τό 300 περίπου π.Χ. Όταν σταμά
τησαν οί έπιδρομές καί διαμορφώθηκε μιά σταθερότερη κατάσταση, τά θρα- 
κο-φρυγικά φύλα βρέθηκαν εγκατεστημένα σέ μιά περιοχή πού άρχιζε άπό 
τά παράλια τής Προποντίδας καί τού ΔυτικοίλΠόντου καί εισχωρούσε βαθιά 
στό έσωτερικό τής Μικρός ’Ασίας. Τό έπικρατέστερο άπ’ αύτά, οί Φρύγες, 
ίδρυσαν (12ος-8ος ai.) ένα ισχυρό κράτος πού ανατολικά έφτασε ως τόν 
Εύφράτη καί δυτικά κατέλαβε περιοχές τής Λυδίας ως σέ μικρή άπόσταση 
άπό τά παράλια, όπου οί ελληνικές έγκαταστάσεις. ’Αλλά τό όνομα τής 
Φρυγίας, τήν άρχαϊκή καί τήν κλασική έποχή (7ος-4ος ai.) διατηρήθηκε σέ 
μιά πιό περιορισμένη έκταση, πάντως μεγαλύτερη άπό έκείνη στήν όποια 
άρχισε νά άποδίδεται άπό τά ελληνιστικά χρόνια καί έπειτα. Πράγματι, ως 
τήν άρχή τού 3ου αί. π.Χ. ή Φρυγία απλωνόταν ως τήν Προποντίδα καί μ’ 
ένα διάδρομο πού έβγαινε στον Εΰξεινο χώριζε τή μικρή τότε Βιθυνία άπό 
τήν Παφλαγονία· κατείχε δηλαδή τήν Τρωάδα (σάν υποδιαίρεσή της) καί 
έδάφη πού αργότερα πέρασαν στή Μυσία καί στή Βιθυνία: ή περιοχή αύτή 
λεγόταν ειδικότερα «Φρυγία ή προς Ελλήσποντον» ή «Μικρά Φρυγία», γιά 
νά διακρίνεται άπό τό τμήμα νότια άπό τόν Έρμο πού χαρακτηριζόταν 
«Μεγάλη Φρυγία». Προς Άνατολάς ή Φρυγία έφτανε τότε ως τόν Άλυ καί 
τή λίμνη Τάττα (Tuzgolu): περιλάμβανε δηλαδή τά τρία τέταρτα τής μεταγε
νέστερης Γαλατίας. Προς ΝΑ έκτεινόταν σ’ έδάφη πού αργότερα άποδόθη- 
καν στή Λυκαονία: ό Ξενοφών τοποθετεί τό ’Ικόνιο στά σύνορα τών δύο
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χωρών και τούτο συμφωνεί μέ τό γεγονός ότι από κεΐ περνάει καί ή γραμμή 
ώς τήν όποια έφτανε πολύ αργότερα ακόμη ή διάδοση τής φρυγικής γλώσ
σας. Τά σύνορα τής Φρυγίας προς τήν Πισιδία, τήν Καρία καί τή Λυδία 
άλλαξαν σε πολύ μικρότερη κλίμακα ώς τήν ελληνιστική καί τή ρωμαϊκή 
εποχή.

Ή Βιθυνία πριν άπό τά ελληνιστικά χρόνια περιοριζόταν σέ μια στενή 
λουρίδα γης, ανάμεσα στήν Προποντίδα καί στον Εϋξεινο Πόντο, πού άνα- 
τολικά δεν ξεπερνούσε τις εκβολές τού Σαγγάριου.

Όσο γιά τήν Παφλαγονία, άπό τά δυτικά οριζόταν άπό τά ορεινά συγ
κροτήματα Megri Dag καί Ala Dag. ’Ανατολικά, κατά τόν Ξενοφώντα, έφτα
νε ώς τά Κοτύωρα· κατ’ άλλους συγγραφείς, ώς τόν Άλυ. Προς τά νότια, 
περιλάμβανε τήν ’Άγκυρα ώς τά χρόνια τού ’Αλέξανδρου.

Σ’ όλη τήν έκταση άνατολικά άπό τήν Παφλαγονία, τή Φρυγία καί τή 
Λυκαονία καί βόρεια άπό τόν Ταύρο δινόταν τό όνομα τής Καππαδοκίας3.

Νότια άπό τις δύο αυτές οροσειρές σχημάτισαν κράτος οί Κίλικες πού 
γύρω στά 600 φαίνεται ότι κατείχαν έπίσης τμήματα τής Καππαδοκίας καί 
τής Παμφυλίας.

Μέ τό τελευταίο τούτο όνομα οί Έλληνες χαρακτήριζαν μιά στενή λου
ρίδα γης, όπου είχαν έγκατασταθεΐ Έλληνες άποικοι, άπό τό άκρωτήριο 
'Ιερά Άκρα (Kilidonya, τοπωνύμιο πού διατηρεί τήν ονομασία των άπέναντί 
του Χελιδονίων νήσων) ώς καί τήν περιοχή τής Σίδης καί τις έκβολές τού 
ποταμού Μελανός (Manavgat Tsai).

Σέ μεταγενέστερη έποχή, θά τό δούμε πιό κάτω, τά άκραΐα σημεία τής 
Παμφυλίας μετακινήθηκαν προς Άνατολάς. Τά βόρεια σύνορά της, προς 
τήν Πισιδία, εικάζονται.

Ή Λυκία, ώς καί τήν έλληνιστική έποχή ήταν μικρότερη κατά τι άπό 
δ,τι έγινε μόλις τόν Ιο αί. π.Χ. Πρός Άνατολάς έφτανε, όπως είπαμε, μόνον 
ώς τήν 'Ιερά Άκρα, αφήνοντας στήν Παμφυλία τή στενή παραλία πρός τόν 
κόλπο τής Αττάλειας: ή σχετική μαρτυρία των αρχαίων γεωγράφων συμπί
πτει μέ τήν παρατήρηση ότι οί λυκιακές έπιγραφές δεν ξεπερνούν τήν ορο
σειρά των Σολύμων πού δεσπόζει στήν παραλία αύτή. Πρός Βορρά έμεναν 
έξω ή Καβαλίς καί ή Μιλυάς. Πρός Δυσμάς τά σύνορα περνούσαν άνάμεσα 
στήν Τελμησσό καί στά Δαίδαλα, πού λογίζονταν καρικά.

Τά άνατολικά όρια τής Καρίας είναι άμφίβολα- συνήθως τοποθετούνται 
στήν οροσειρά τού Honazdag, άν καί στό οροπέδιο των Ταβών (Tavas Ovasi) 
κατοικούσαν Φρύγες καί Πισίδες άνάμεικτοι μέ Κάρες. Τά σύνορα μέ τή 
Λυδία περνούσαν άπό τό βουνό Μεσωγίς μάλλον, παρά άπό τήν κοίτη τού 
Μαιάνδρου.

Όπως οί Φρύγες, έτσι καί οί Λυδοί ίδρυσαν ένα ισχυρό κράτος πού στά

3. Καταχρηστικά βέβαια, γιατί ό πληθυσμός τής βόρειας ζώνης περιλάμβανε διάφορα φύλα: 
Λευκοσύρους, Χάλυβας κ.ά.
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χρόνια τής άκμής του (6ος αί. π.Χ.) έθεσε ύπό τον έλεγχό του μεγάλη έκταση 
τής Μικρός Ασίας, από τό Αιγαίο ώς τον Άλυ. ’Αλλά τό όνομά τους έμεινε 
σέ μιά μικρότερη περιοχή: βόρεια άπό τή Μεσωγίδα καί τήν κοιλάδα του 
Μαιάνδρου, νότια άπό τή γραμμή Γέρμης (Soma) - Καρσεών (Sindirgi) - 
Συνάου (Simav) καί δυτικά άπό τό Πανόσιον πεδίον (Banaz).

Στά παράλια τής Μυσίας, τής Λυδίας καί τής Καρίας είχαν εγκατασταθεί 
—άνάμεσα στά 1400 καί 700 π.Χ.— 'Έλληνες άποικοι: βόρεια, απέναντι στή 
Λέσβο καί ώς τό Σίπυλον όρος, κυρίως Αιολεΐς· στό κέντρο, άπό τή Φώκαια 
ώς τό Ποσίδειον άκρωτήριον, ιωνικά προπάντων στοιχεία- νοτιότερα, στήν 
Αλικαρνασσό καί στήν Κνίδο, Δωριείς. ’Αντίστοιχοι ελληνικοί πληθυσμοί 
κρατούσαν καί τά άπέναντι νησιά: Αίολεΐς κατά πλειοψηφία στή Λέσβο καί 
τήν Τένεδο- Τωνες, άνάμεικτοι μ’ άλλους 'Έλληνες, τή Χίο καί τή Σάμο- 
Δωριεΐς τά Δωδεκάνησα. Οί ονομασίες Αίολίς, ’Ιωνία, Δωρίς έχουν μόνον 
εθνικό καί πολιτικό περιεχόμενο: σημαίνουν τις περιοχές όπου επικράτησαν 
Αίολεΐς, Τωνες, Δωριείς. Καμιά άπ’ αυτές δέν έχει γεωγραφικό αντίκρισμα: 
καί οί τρεις περιλάμβαναν, άπό τή μιά μεριά, νησιά καί, άπό τήν άλλη, 
ορισμένα ήπειρωτικά εδάφη, χωρίς φυσικά όρια, κάποτε καί χωρίς συνέχεια.

Όταν, έπί Δαρείου του Α' (522-486), τό περσικό κράτος χωρίστηκε για 
πρώτη φορά σέ σατραπείες, ή Μικρά ’Ασία άποτέλεσε τέσσερις άπ’ αύτές: 
τήν πρώτη, πού περιέλαβε τούς 'Έλληνες των δυτικών παραλίων, τούς Κά
ρες, τούς Λυκίους, τούς Μιλύες4 καί τούς Παμφύλους- τή δεύτερη, στήν 
όποια ανήκαν Μυσοί, Λυδοί, Λασόνιοι, Καβαλεΐς καί 'Υγεννεΐς4 5- τήν τρίτη, 
μέ τούς Φρύγες, τούς Παφλαγόνες καί τούς Καππαδόκες- τήν τέταρτη, στήν 
όποια περιήλθαν οί Κίλικες. Είναι χαρακτηριστικό τό γεγονός ότι ό Ηρό
δοτος, πού άποτελεΐ τήν πηγή μας, άναφέρει έθνότητες καί όχι χώρες σαν τά 
στοιχεία πού άποτέλεσαν τις σατραπείες: ένδειξη για εκείνο πού ύπογραμμί- 
σαμε άπό τήν άρχή, ότι δηλαδή αρχικά προεϊχε ό εθνικός, όχι ό γεωγραφι
κός χαρακτήρας τών διαφόρων περιοχών. ’Αργότερα έπήλθαν μεταβολές 
στον αριθμό καί στήν έκταση τών μικρασιατικών σατραπειών, συχνά χωρίς 
ανταπόκριση μέ τά έθνικά όρια: για τούτο καί ή περσική διοικητική διαίρε
ση δέν είχε μονιμότερη επίδραση στή διαμόρφωση τών μικρασιατικών δια
μερισμάτων.

Δεύτερη περίοδος: Ελληνιστική εποχή· 300 π.Χ. - 133 π.Χ. Κατά τή 
χρονική αύτή περίοδο τών συνεχών δυναστικών μεταβολών καί πολέμων τά 
όρια τών έπικρατειών μεταβάλλονταν διαρκώς- άλλά λίγα σχετικά γεγονότα 
έπέφεραν σημαντικές μόνιμες άλλαγές στή διάκριση καί τήν οροθεσία τών 
χωρών τής Μικρός ’Ασίας.

1. Ή έπέκταση τού πριν ασήμαντου κράτους τής Βιθυνίας (έγινε βασί-

4. Φύλο πού κατοικούσε βόρεια άπό τούς Λυκίους.
5. Επίσης οί Καβαλεΐς κατοικούσαν βόρεια άπό τούς Λυκίους. Οί Υγεννεΐς είναι άγνωστοι 

άπό άλλοΰ.
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λείο στις αρχές τοϋ 3ου αί. π.Χ.), πού μέ διαδοχικές κατακτήσεις έφτασε 
γύρω στά 200 π.Χ. στά έξης όρια: Ρύνδακος ποταμός, όρος Όλυμπος, αντε
ρείσματα τού μικρασιατικού ύψίπεδου ανάμεσα στόν Σαγγάριο καί στον 
Θύμβρο ή Τέμβριο (Porsuk), ώς τή συμβολή περίπου των δύο αύτών ποτα
μών από κεΐ ή όροθετική γραμμή έπαιρνε κατεύθυνση ΒΑ, περνούσε, πιθανό
τατα, από τό Benli Dag, γύριζε προς Βορρά, άφηνε στή Βιθυνία τήν πόλη 
Κρήτεια (Gerede) καί έφτανε στή θάλασσα άνατολικά άπό τήν κοιλάδα τού 
Βιλλαίου (Filyos). Οί άρχαΐες έλληνικές άποικίες Χαλκηδών καί 'Ηράκλεια 
έμειναν άνεξάρτητες ώς τήν εποχή πού ή περιοχή περιήλθε στούς Ρωμαίους. 
Άπό τότε επικράτησε νά δίδονται στή Βιθυνία τά όρια τούτα. Ή έπέκταση 
τής Βιθυνίας έγινε σ’ εδάφη τής Φρυγίας τού Ελλησπόντου (βλ. πιο πάνω, 
σ. 213).Τό όνομα αύτό δέν άναφέρεται πιά άπό τις πηγές καί τό υπόλοιπο 
τμήμα τής περιοχής άποδίδεται στή Μυσία.

2. Ή είσοδος τών Γαλατών στή Μικρά ’Ασία, μετά τήν έξωσή τους άπό 
τή Θράκη (277 π.Χ.), καί ή έγκατάστασή τους στήν ’Ανατολική Φρυγία, καί 
σέ τμήματα τής Παφλαγονίας καί Καππαδοκίας. Τά εδάφη αύτά λογίζονται 
πιά σάν ιδιαίτερη χώρα μέ τ’ όνομα Γαλατία.

3. Ή 'ίδρυση, επίσης στις αρχές τον 3ου αιώνα, τών δύο βασιλείων, τοΰ 
Πόντου καί τής Καππαδοκίας, πού έπέφερε τή διάκριση τής άρχικά μεγάλης 
χώρας πού έφερε τό δεύτερο όνομα σέ δύο τμήματα. Τά όριά τους διαμορφώ
θηκαν στή γραμμή Pasa Dag - Cicei Dag - Jalypunar Dag - Ak Dag - Gurleik 
Dag. Τό βασίλειο τοΰ Πόντου καταλάμβανε άρχικά τή Βόρεια Παφλαγονία 
(βόρεια άπό τό όρος Όλγασσυς) καί τό άκρο δυτικό τής περιοχής πού 
σήμερα λέγεται Πόντος. 'Η ’Άμαστρις καί ή Άμισός κατακτήθηκαν τόν 3ο 
αιώνα- ή Σινώπη, τά Κατύωρα, ή Κερασοΰς κατά τις άρχές τοΰ 2ου- γιά μικρό 
διάστημα (180-179) οί βασιλείς τοΰ Πόντου άπέσπασαν τό Τίειον άπό τή 
Βιθυνία. Προς Νότο, κατέλαβαν τή Γαλατία. Τή μεγαλύτερη έκτασή του, 
ώστόσο, τό βασίλειο τοΰ Πόντου τήν πήρε άργότερα, τήν εποχή τών συγ
κρούσεων μέ τούς Ρωμαίους.

Στις μεγάλες αύτές μεταβολές ας προσθέσουμε καί μιά άλλη, μικρότερη: 
τή μετάθεση τών άνατολικών ορίων τής Παμφυλίας, γύρω στά 200 π.Χ., άπό 
τις εκβολές τού Μέλανος (βλ. σ. 214) στό άκρωτήριο Κορακήσιον ή άκόμη 
άνατολικότερα, στό άκρωτήριο Άνεμούριον. 'Η μετακίνηση αύτή δέ φαίνε
ται νά συνδέεται μέ πολιτικά γεγονότα: ίσως λοιπόν νά είναι άποτέλεσμα 
νέων εκτιμήσεων καί άντιλήψεων, είτε έπιστημονικοΰ είτε πρακτικού χαρα
κτήρα.

β) "Ορια τών ρωμαϊκών έπαρχιών τής Μ. ’Ασίας
'Η ρωμαϊκή έποχή (βλ. χάρτη) γιά τή Μικρά ’Ασία άρχίζει τό 133 

π.Χ., όταν ό τελευταίος Περγαμηνός βασιλέας, ό ’Άτταλος Γ', κληροδότησε 
στούς Ρωμαίους τό κράτος του, πού περιλάμβανε τή Μυσία, τή Λυδία, τήν 
Αίολίδα, τήν ’Ιωνία, τήν Καρία —έξω άπό τις παλιές ήπειρωτικές κτήσεις 
τής Ρόδου, άνεξάρτητες άπό τό 167 π.Χ.—, τή Φρυγία, τή Λυκαονία καί
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μέρος τής Πισιδίας. Οί Ρωμαίοι σχημάτισαν τότε μια επαρχία, πού ονόμα
σαν ’Ασία (Provincia Asiae), όπου περιέλαβαν τή Μυσία, τή Λυδία, την 
Αίολίδα, την ’Ιωνία, την Καρία, μαζί με τίς παλιές κτήσεις των Ροδίων, καί 
τή δυτικότατη Φρυγία. ’Από τα υπόλοιπα μέρη τής κληρονομιάς παρεχώρη- 
σαν: τή Φρυγία στον Μιθριδάτη Ε' του Πόντου, τή Λυκαονία στούς γιούς 
του Άριαράθη τής Καππαδοκίας. Μετά τή δολοφονία τοϋ Μυθριδάτη, βρή
καν τήν ευκαιρία να πάρουν πίσω τή Φρυγία, πού τήν πρόσθεσαν στήν 
επαρχία τους. Τό 84 π.Χ. διαλύοντας τήν ομοσπονδία των Κιβυραιωτών, 
ένωσαν μέ τήν ’Ασία τά Κίβυρα καί παραχώρησαν τήν περιοχή τής Καβαλί- 
δος στό Κοινό των Λυκίων.

Δεύτερη κατά σειρά ρωμαϊκή έπαρχία ήταν ή Βιθυνία, πού κι αύτή πέρα
σε στούς Ρωμαίους μέ κληρονομιά, όταν πέθανε ό Νικόδημος Γ' (74 π.Χ.). 
Δέκα χρόνια άργότερα, μετά τήν ήττα τού Μιθριδάτη τοϋ ΣΤ', ή έπαρχία 
τούτη μεγάλωσε μέ τήν προσθήκη ενός μέρους από τά εδάφη του: τής Β. 
Παφλαγονίας καί τής ζώνης τού Πόντου ως τή Φαρνάκεια (Κερασούντα). Ή 
έπαρχία από τότε λεγόταν Bithynia et Pontus.

Τό βασίλειο τού Πόντου τή στιγμή τής υποταγής του είχε τή μεγαλύτερη 
έκταση τής ιστορίας του. Ό Μιθριδάτης ό ΣΤ' είχε ανακτήσει τή Γαλατία 
πού άποστάτησε όταν ήταν ανήλικος, είχε καταλάβει τή Μικρή ’Αρμενία 
καί όλες τίς εκτάσεις ανάμεσα σ’ αύτήν καί στήν Τραπεζούντα καί είχε 
επεκτείνει τήν επικυριαρχία του στα φύλα πού κατοικούσαν τήν παραλία 
από τήν Τραπεζούντα ως τόν Καύκασο. Οί κτήσεις τού Μιθριδάτη ΣΤ' πού 
έμειναν έξω από τήν έπαρχία Βιθυνίας-Πόντου μοιράστηκαν άπό τούς Ρω
μαίους σέ διάφορους τοπικούς δυνάστες, καθώς καί στούς φίλους τους ήγεμό- 
νες τής Παφλαγονίας, τής Γαλατίας, τής Μικρής ’Αρμενίας. Ή περιοχή 
ανατολικά άπό τόν ποταμό Τριν δόθηκε άργότερα, άπό τόν ’Αντώνιο, στον 
Πολέμονα, άλλοτε ήγεμόνα τής Τραχείας Κιλικίας: γι’ αύτό άπό τότε λέγε
ται, επί αιώνες, Pontus Polemoniacus. Ή Μικρή ’Αρμενία άλλαξε πολλές 
φορές χέρια: άπό τόν Καίσαρα δόθηκε στήν Καππαδοκία- άπό τόν ’Αντώνιο 
στον Πολέμονα- άπό τόν Όκτάβιο, άφοΰ γιά ένα μικρό διάστημα έγινε 
ανεξάρτητη, δόθηκε πάλι στήν Καππαδοκία (20 π.Χ.).

Τρίτη κατά σειρά έπαρχία, μέ τό όνομα Cilicia, σχηματίστηκε άπό τήν 
Κιλικία, τήν Παμφυλία καί τήν Ίσαυρία πού κατακτήθηκαν άπό τόν Πομπή- 
ιο τό 67 π.Χ. Λίγο άργότερα προστέθηκαν σ’ αύτήν τό δυτικό τμήμα τής 
Λυκαονίας, τρεις «διοικήσεις» (λατ. conventus, δικαστικές περιφέρειες) — 
Κιβύρας - Λαοδικείας, Άπαμείας, Συννάδων, πού άποσπάσθηκαν άπό τήν 
έπαρχία τής ’Ασίας, καί ή Κύπρος. ’Αλλά γρήγορα, τό 49 π.Χ., οί τρεις 
«διοικήσεις» ξαναγύρισαν στήν Άσία, στήν όποια λίγο άργότερα προστέ
θηκαν ή Δυτική Πισιδία μέ τή Μιλυάδα καί ή Παμφυλία. Ή Κύπρος παρα- 
χωρήθηκε άπό τόν ’Αντώνιο στήν Κλεοπάτρα. Τό 44 π.Χ. ή Πεδινή Κιλικία 
ενώθηκε μέ τή Βόρεια Συρία. ’Αργότερα δόθηκε κι αύτή στήν Κλεοπάτρα 
καί τά υπόλοιπα τμήματα τής έπαρχίας, πού διαλύθηκε, σέ φίλους καί ύπο- 
στηρικτές τοϋ ’Αντωνίου.
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Στο μεταξύ ή Λυκία, ανεξάρτητη ακόμη, είχε μεγαλώσει. Όπως είδαμε, 
τό 84 π.Χ., οί Ρωμαίοι τής είχαν δώσει τήν Καβαλίδα. Λίγο αργότερα, την 
εποχή πού οί Ρωμαίοι καταλάμβαναν τήν Παμφυλία, τό Κοινό των Λυκίων 
κέρδιζε έδαφος προς Άνατολάς, φτάνοντας ως τήν παραλία τού κόλπου τής 
Παμφυλίας, καί προς Δυσμάς, μεταφέροντας τά σύνορα στον ’Ινδό ποταμό. 
Μετά τήν άνακήρυξή της σ’ επαρχία τού ρωμαϊκού κράτους, τό 43 π.Χ., 
έπεκτάθηκε καί προς Βορρά, γιατί προστέθηκαν σ’ αύτήν ή Κιβυράτις, πού 
άποσπάστηκε άπό τήν ’Ασία άκόμη μιά φορά, καί ή Μιλυάς. Έτσι ή Λυκία 
άπέκτησε τά φυσικά όρια τής ομώνυμης χερσονήσου μόλις τόν Ιο αιώνα 
π.Χ. 'Η επαρχία ολοκληρώθηκε μέ τήν προσθήκη καί τής Παμφυλίας.

Τήν εποχή των πολέμων τού ’Αντωνίου μέ.τόν Όκτάβιο, ό Άμύντας, 
παίζοντας διπλό παιγνίδι, κατόρθωσε μέ δωρεές καί των δύο νά συγκεντρώ
σει ύπό τήν εξουσία του τή Γαλατία, τμήμα τής Φρυγίας, τή Λυκαονία, τήν 
Πισιδία, τήν Ίσαυρία, τή Δύση τής Παμφυλίας καί μέρος τής Τραχείας 
Κιλικίας. Όταν πέθανε, τό 25 π.Χ., οί κτήσεις του περιήλθαν στούς Ρωμαί
ους, πού σχημάτισαν μιά νέα επαρχία. Ή Galatia, έτσι ονομάστηκε, έξω άπό 
τήν ομώνυμη χώρα περιλάμβανε τή Λυκαονία, τήν Πισιδία, τή Νοτιοανατο
λική Φρυγία. 'Η Τραχεία Κιλικία παραχωρήθηκε στον ’Αρχέλαο τής Καπ
παδοκίας.

Ή τελευταία αυτή χώρα έγινε ρωμαϊκή επαρχία τό 17 μ.Χ., άφοΰ πέθανε 
ό ήγεμόνας πού άναφέραμε.

Ό Πολεμονιακός Πόντος διατηρήθηκε σάν άνεξάρτητο κράτος ως τό 64 
μ.Χ., οπότε ενώθηκε μέ τήν επαρχία τής Γαλατίας. Οί άμυντικές άνάγκες τού 
κράτους έναντίον των κινδύνων, πού άρχισαν νά δημιουργοΰνται άνατολικά 
άπό τόν Εύφράτη, οδήγησαν τόν αύτοκράτορα Βεσπασιανό στήν άπόφαση 
νά δημιουργήσει μιά μεγάλη έπαρχία, πού περιέλαβε τή Γαλατία, τή Βόρεια 
Πισιδία, τή Λυκαονία, τήν Καππαδοκία, τήν Παφλαγονία, τόν Πολεμονιακό 
Πόντο, καθώς καί τή Μικρή ’Αρμενία καί τήν Κομμαγηνή πού προσαρτή- 
θηκαν τό 72 μ.Χ. Τήν ίδια επίσης εποχή καταργήθηκαν καί διάφορες μικρές 
ήγεμονίες πού οί Ρωμαίοι είχαν άφήσει άνάμεσα στις μικρασιατικές επαρχί
ες τους. ’Αλλά ή μεγάλη αύτή διοικητική μονάδα άποδείχτηκε, όπως ήταν 
επόμενο, πολύ δυσκολοκυβέρνητη. Γιά τούτο τό λόγο ό Τραϊανός άποκατέ- 
στησε τήν έπαρχία Γαλατίας καί δημιούργησε μιά νέα έπαρχία μ’ έδάφη τής 
Καππαδοκίας, τής Μικρής ’Αρμενίας καί τού Πολεμονιακοΰ Πόντου (άνά
μεσα 107 καί 113 μ.Χ.).

Ή παρακολούθηση των μεταβολών στον άριθμό των έπαρχιών καί στή 
διαδρομή των συνόρων τους έχει λιγότερο ένδιαφέρον γιά τό Κέντρο ως τό 
τέλος τού 3ου αιώνα.

'Υπογραμμίζουμε μόνο δύο γενικά φαινόμενα: ότι καθ’ όλο αύτό τό χρο
νικό διάστημα έπικρατεΐ ή τάση γιά μεγάλες διοικητικές περιφέρειες, ’ίσες 
μέ δύο, τρεις ή καί περισσότερες άρχαΐες χώρες, καί ότι οί συνεχείς μεταθέ
σεις τών συνόρων τους οδηγούσαν σιγά σιγά, κατά περιοχές, λιγότερο ή 
περισσότερο μακριά άπό τήν άρχαία οροθεσία.
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Ή τάση για τή συγκρότηση μεγάλων επαρχιών πήρε τέλος μέ τή μεταρ
ρύθμιση του Διοκλητιανοΰ (γύρω στά 300 μ.Χ.)· Ό αύτοκράτορας αυτός 
αύξησε τον άριθμό τους μικραίνοντας τήν έκτασή τους. ’Έτσι στή θέση τής 
έπαρχίας ’Ασίας δημιουργήθηκαν έξι νέες: Ελλησπόντου, ’Ασίας, Καρίας, 
Λυδίας, Φρυγίας, Πακατιανής καί Φρυγίας Salutaris. Ή επαρχία Βιθυνίας 
καί Πόντου τριχοτομήθηκε σε Βιθυνία, Παφλαγονία καί Διόσποντο. ’Από 
τήν επαρχία Γαλατίας προέκυψαν Γαλατία καί Πισιδία (ή τελευταία περι
λάμβανε τή Λυκαονία). Ή Κιλικία έδωσε μιά νέα ομώνυμη επαρχία καί τήν 
Ίσαυρία. Ή μεγάλη μονάδα πού έφερε τό όνομα τής Καππαδοκίας κατανεμή- 
θηκε σε Καππαδοκία, Μικρή ’Αρμενία καί Πολεμονιακό Πόντο.

Συνολικά ό άριθμός των μικρασιατικών επαρχιών αύξήθηκε άπό έξι σε 
δεκαεπτά.

Ή τάση αυτή εξακολούθησε καί κατά τούς επόμενους αιώνες. Τόν τέταρ
τον αιώνα χωρίστηκαν ή Λυκία άπό τήν Παμφυλία, ή Πισιδία άπό τή Λυκα
ονία καί μοιράστηκαν στά δύο ή Καππαδοκία (I καί II), ή Κιλικία (I καί II), 
ή Μικρή ’Αρμενία (I καί II). Ό Διόσποντος μετονομάστηκε, για να τιμηθεί 
ή 'Αγία Ελένη, σ’ Έλενόποντο. Τόν πέμπτον αιώνα μοιράστηκε στά δύο ή 
Γαλατία (Galatia I καί Galatia Salutaris) καί δημιουργήθηκε, άπό τμήματα 
πού άποσπάστηκαν άπό τή Βιθυνία καί τήν Παφλαγονία, μία ακόμη επαρχία, 
ό Όνωριάς. Ή διοικητική αυτή διαίρεση πού διατηρήθηκε, μέ μικρές μετα
βολές, ως τόν έβδομον αιώνα, όταν άρχισαν να δημιουργοΰνται τελείως νέες 
διοικητικές περιφέρειες, τά θέματα, άποτέλεσε επίσης τή βάση γιά τήν άρ- 
χική οροθεσία τών μικρασιατικών μητροπόλεων.

Στά χαρτογραφικά σκαριφήματα φαίνεται καλά πόσο πολύ διαφέρουν 
στήν έκτασή τους καί στή διαδρομή τών ορίων τους οί μετά τόν Διοκλητιανό 
ρωμαϊκές επαρχίες άπό τις παλιές μικρασιατικές χώρες, τών όποιων φέρουν 
τά ονόματα.

Τελειώνοντας, θεωρούμε σκόπιμο να επισύρουμε τήν προσοχή τών συ
νεργατών μας σε μερικά γεγονότα, ή άγνοια τών όποιων μπορεί νά προκαλέ- 
σει συγχύσεις.

Στή διεθνή βιβλιογραφία, τά ονόματα τών διαφόρων μικρασιατικών δια
μερισμάτων —χωρών ή επαρχιών— άποδίδονται συνήθως στήν έκταση πού 
κάθε φορά απαιτούν οί περιστάσεις, π.χ. τό όνομα τής Φρυγίας αποδίδεται 
στήν έκταση πού κάλυπτε ή κατά τήν άρχαϊκή καί κλασική εποχή, ή κατά 
τούς αλεξανδρινούς χρόνους, ή μετά τόν Διοκλητιανό, άνάλογα μέ τήν 
αφορμή στήν όποια οφείλεται ή μνεία του. Όταν ένα όνομα άναφέρεται 
γενικά καί χωρίς συγκεκριμένη χρονική άνταπόκριση, απεικονίζει συνήθως 
τήν κατάσταση τών χρόνων γύρω άπό τό τέλος τής άλεξανδρινής εποχής καί 
τήν άρχή τής ρωμαιοκρατίας. Τά πράγματα είναι διαφορετικά στούς Μικρα- 
σιάτες λόγιους, πού γιά διάφορους λόγους ήσαν περισσότερο εξοικειωμένοι 
μέ τις εκκλησιαστικές πηγές: αυτοί μέ τά ονόματα Πισιδία, Λυκαονία κτλ. 
εννοούν τά εδάφη στά όποια οί ονομασίες αύτές δίνονταν κατά τούς αιώνες
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πού ή εκκλησιαστική διοίκηση διαμορφωνόταν πάνω στο πρότυπο τής πολι- 
τικής, δηλαδή ακριβώς κατά τήν έποχή από τον Διοκλητιανό ως τόν Ηρά
κλειο.

Αύγουστος 1959
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