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ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
(’Από τήν ιστορίαν τής βυζαντινής Χαλκιδικής)

Διά τήν ιστορίαν πόλεων καί τόπων, οί όποιοι δεν εύρέθησαν, όπως τα 
μεγάλα κέντρα, είς τό προσκήνιον τής 'Ιστορίας, δεν ύπάρχουν ή υπάρχουν 
έλάχισται πληροφορίαι πηγών. Ή Χαλκιδική κατά τήν βυζαντινήν εποχήν 
δέν εύρέθη ποτέ είς τό κέντρον μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Έάν έξαι- 
ρέσωμεν τό "Αγιον Όρος αυτής μέ τάς Μονάς του καί τάς πληροφορίας των 
εγγράφων αυτών, δέν γνωρίζομεν πολλά περί τοΰ ιστορικού βίου τής Χαλ
κιδικής κατά τήν βυζαντινήν εποχήν. Τά έγγραφα των Μονών του 'Αγίου 
’Όρους δίδουν βεβαίως πλήθος πληροφοριών, αλλά αί πληροφορίαι αύ- 
ταί, όταν δέν είναι ονόματα προσώπων, είναι ώς επί τό πλεΐστον τοπωνύμια 
περιοχών τής Χαλκιδικής, όπου αί Μοναί είχον κτήματα, επί τή βάσει δέ 
αυτών έχει ήδη έπιχειρηθή μία διοικητική καί γεωγραφική μελέτη τής 
Χαλκιδικής κατά τούς βυζαντινούς χρόνους1. Διά ταϋτα, εκτός τών αραιών 
φιλολογικών πηγών, καί παν στοιχεΐον τοπικόν, όπως έπιγραφαί, αρχαιο
λογικά ερείπια, τοπωνύμια, εντόπιος λαογραφία καί γλώσσα καί οτιδήποτε 
άλλο, ήμποροϋν νά συνεισφέρουν είς τήν γνώσιν τής ιστορίας τοΰ τόπου.

Ημείς είς τήν μικράν αυτήν μελέτην θά προσπαθήσωμεν νά άνακαλύ- 
ψωμεν τήν ιστορίαν καί νά έρμηνεύσωμεν τήν έτυμολογίαν ένός τοπωνυ
μίου τής Χαλκιδικής, παρ’ όλον ότι τά τοπωνύμια παρουσιάζουν είς τήν 
επιστημονικήν έρευναν λίαν ολισθηρόν έδαφος. Θά προσπαθήσωμεν, διότι 
πιστεύομεν ότι ή όρθή έτυμολόγησίς του καί ή επιτυχής τοποθέτησίς του 
είς τά ιστορικά αύτοΰ πλαίσια θά μάς διδάξη κάτι άπό τήν βυζαντινήν ιστο
ρίαν τής Χαλκιδικής, διότι βυζαντινόν είναι, όπως θά ϊδοΰμε, τό τοπωνύμιον 
αυτό. Κατά πόσον ή έτυμολόγησίς του είναι όρθή καί ή ιστορική τοποθέ
τησίς του επιτυχής, τοΰτο θά κρίνη ό αναγνώστης. Τό τοπωνύμιον αυτό εί
ναι ή «Καλαμαρία» (Καλαμαριά).

1. Ή Πύλη Καλαμαρίας τής Θεσσαλονίκης
Σήμερον ονομάζεται «Καλαμαριά» προσφυγικός συνοικισμός είς τά 

νοτιο-ανατολικά προάστεια τής Θεσσαλονίκης επί τοΰ Μικροΰ-Καραμπουρ- 
νοΰ, τοΰ Μικροΰ Εμβόλου τών Βυζαντινών, ό όποιος άποτελεΐ καί ιδιαίτερον

1. Γεωργίου Ί. Θεοχαρίδου, Κατεπανίκια της Μακεδονίας. (Συμβολή είς 
τήν διοικητικήν Ιστορίαν καί γεωγραφίαν τής Μακεδονίας κατά τούς μετά τήν φραγκο
κρατίαν χρόνους). «Μακεδονικά», Παράρτημα 1, Θεσσαλονίκη 1954, σ. 1-34.
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Δήμον Καλαμαριάς. Πουθενά άλλου δέν απαντάται τό όνομα Καλαμαριά. 
Έπί τουρκοκρατίας όμως καί μέχρι των άρχών του 20οϋ αίωνος ώνομάζετο 
«Πόρτα Καλαμαριάς» ή πύλη του ανατολικού τείχους τής πόλεως, ή οποία 
εύρίσκετο άλλοτε1 εις τήν άνατολικήν εξοδον έκ τής πόλεως τής μεγάλης 
λεωφόρου τής Θεσσαλονίκης, τής λεγομένης Έγνατίας οδού2.

Είναι προφανές, ότι ή πύλη αυτή του ανατολικού τείχους τής πόλεως 
ώνομάζετο «Πόρτα Καλαμαριάς» (Πύλη Καλαμαρίας), διότι ώδήγει εις 
περιοχήν, κειμένην άνατολικώς τής Θεσσαλονίκης καί φέρουσαν τό όνομα 
Καλαμαριά (Καλαμαρία), πολύ πριν νά ύπάρξη προς τά εκεί ό σημερινός 
εξω τής πόλεως ομώνυμος συνοικισμός. Κατά τόν ίδιον τρόπον ώνομάζετο 
Ληταία Πύλη ή πύλη τού δυτικού τείχους τής πόλεως, ή υπάρχουσα άλλο
τε εϊς τό δυτικόν τέρμα τής σημερινής όδοΰ 'Αγίου Δημητρίου3, διότι αύτή 
ώδήγει εις τό βορειο-ανατολικώς τής πόλεως κείμενον χωρίον Λητή (Άϊ- 
βάτι, έπί τουρκοκρατίας)4. Υπήρχε λοιπόν εις παλαιούς χρόνους περιοχή

1. B. Α. Μυστακίδου, Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημειώματα. «Ό έν Κων/- 
πόλει Έλλην. Φιλολ. Σύλλογος» 27 (1900) 387. - Π. Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλο
νίκης Βυζαντιακοί ναοί καί έπιγράμματα αυτών, ΒΖ 10(1901) 23. Τ ο 0 α ύ τ ο ϋ, Zur Vita 
der Hl. Theodora von Thessalonike, BZ 10 (1901) 146. -O. Tafrali, Topographie de Thes- 
salonique, Paris 1913, σ. 96. - Tö 1903 κατηδαφίσθη τό μεταξύ Ευαγγελίστριας καί Σιντρι
βανιού τμήμα τού ανατολικού τείχους καί ή Πόρτα-Καλαμαριάς, πλήν τού νοτίου πύργου 
αυτής. Τήν 30ήν Αύγούστου 1906 είχεν αρχίσει ή κατεδάφισις τού νοτίου τούτου πύργου 
τής Πόρτας-Καλαμαριάς, τού μόνου άπομείναντος έξ όλου τού ανατολικού τείχους. Τό 
μέχρι τού Λευκού Πύργου τμήμα είχε κατεδαφισθή ήδη τό 1873 έπί Μιδάτ-Πασά. ’Εκ τού 
πύργου τούτου έξήχθησαν 41 έλληνικαί καί 1 λατινική έπιγραφή είς μαρμαρίνας στήλας, 
προερχομένας έκ τού παναρχαίου νεκροταφείου εξωθι τού ανατολικού τείχους. Τάς έπι- 
γραφάς έξέδωκεν ό Π. Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκης κατεσφραγισμένον βι- 
βλίον άνοιχθέν. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον Ελένης Σβορώνου 1907. Ό ίδιος έδημο- 
σίευε τάς έπιγραφάς, καθώς έξήγοντο, είς τήν έφημερίδα «’Αλήθεια» τής Θεσσαλονίκης 
τού Σεπτεμβρίου-Όκτωβρίου 1906.

2. Ή οϋτω λεγομένη κατά τούς νεωτέρους χρόνους όδός τής πόλεως είναι άγνωστον 
πώς ώνομάζετο Οπό τού λαού κατά τήν βυζαντινήν έποχήν. 'Υπό τών λογίων ώνομάζετο: 
Λεωφόρος. Έπί τουρκοκρατίας έλέγετο: Τό Φαρδύ=ό φαρδύς δρόμος (τουρκ. Τζαντέ-Γιόλ). 
Βλ. Ο. Tafrali, Thessalonique au XlVe siècle, Paris 1919, σ. 122, σημ. 2. - Ά. Ξ υ γ γ ο- 
π ο ύ λ ο υ, Συμβολαί είς τήν τοπογραφίαν τής βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Δημοσιεύματα 
τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Σειρά θεολογική καί φιλολογική άριθμ. 2, Θεσσα
λονίκη 1949, σ. 8, σημ. 6. Ή μεγάλη ρωμαϊκή στρατιωτική όδός Έγνατία, από Δυρραχίου 
είς Κωνσταντινούπολή, διήρχετο όπισθεν τής Θεσσαλονίκης κατά μήκος τών λιμνών 
Άγ. Βασιλείου καί Βόλβης, άλλ’ άπέστελλε διακλάδωσιν αυτής είς τήν πόλιν. Βλ. C h.
I. Makaronas, Via Egnatia and Thessalonike. Studies presented to David Moore Robin
son, 1. St. Louis 1951, σ. 380-388, ίδίςι σ. 384 κ.έ. καί σημ. 12.

3. Έπί τουρκοκρατίας όδός Μιδάτ-Πασά. Ο. Tafrali, Topographie κ.λ., σ. 168, 
σημ. 5.

4. Ο. Τ a f r a 1 i, Topographie κ.λ., σ. 106 κ.έ. - Π. Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλο-
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νοτιο-ανατολικως τής Θεσσαλονίκης φέρουσα τό όνομα Καλαμαρία (Κα
λαμαριά σήμερον), πολύ πριν ίδρυθή εκ των προσφύγων τής μικρασιατικής 
καταστροφής του 1922 ό έκεΐ συνοικισμός Καλαμαριάς, ό όποιος έλαβε 
τό όνομα έκ τού τόπου καί όχι ό τόπος έκ των προσφύγων. Περί τούτου μάς 
πείθει ή πύλη τού ανατολικού τείχους τής πόλεως, ή φέρουσα παλαιόθεν 
τό όνομα Πύλη Καλαμαρίας, άκριβως έπειδή ώδήγει εις τήν περιοχήν, τήν 
όνομαζομένην Καλαμαρία. Εις πόσον όμως παλαιούς χρόνους ώνομάζετο 
Καλαμαρία ή περιοχή αύτή τής δυτικής Χαλκιδικής καί ποία ήτο αυτή 
άκριβως; Αύτό θά έρευνήσωμεν είς τά έπόμενα.

2. Ή Κασσανδρεωτική Πύλη
Μέχρι των χρόνων τού Καμενιάτου τούλάχιστον, μέχρι δηλαδή των 

αρχών τού 10ου αίώνος, ή Πύλη Καλαμαρίας τού ανατολικού τείχους τής 
Θεσσαλονίκης εΐχεν άλλο όνομα. Δεν ώνομάζετο Πύλη Καλαμαρίας, αλλά 
Κασσανδρεωτική Πύλη1. Διατί Κασσανδρεωτική; Προφανώς, διότι ώδήγει 
εις τήν Κασσάνδρειαν τής Χαλκιδικής. Ή ιδία όμως πύλη μετά τούς χρό
νους τού Καμενιάτου ώνομάζετο, όπως είδαμε, Πύλη Καλαμαρίας, ώς οδη
γούσα είς τήν Καλαμαρίαν. Έκ τούτων πρέπει νά έξαχθοΰν τά έξής αναγ
καία συμπεράσματα: α) "Οτι ή μετονομασία τής πύλης από Κασσανδρεωτική 
είς Καλαμαρίας πρέπει νά έγένετο μετά τούς χρόνους τού Καμενιάτου, άφοΰ 
ό Καμενιάτης τό 904 ονομάζει τήν πύλην αυτήν, όπως είπαμε, άκόμη Κασ- 
σανδρεωτικήν καί δέν γνωρίζει τήν ονομασίαν Καλαμαρίας. β) Ότι ή έξω 
τής πύλης αύτής περιοχή νοτιο-ανατολικως τής Θεσσαλονίκης επί τής επο
χής τού Θεσσαλονικέως Καμενιάτου δέν ώνομάζετο άκόμη Καλαμαρία, 
άφοΰ ή είς τήν περιοχήν αύτήν οδηγούσα πύλη τού ανατολικού τείχους 
διετήρει άκόμη επί τής εποχής τού Καμενιάτου τό παλαιόν της όνομα Κασ
σανδρεωτική. Καί γ) ότι μετά τούς χρόνους τού Καμενιάτου συνέβη κάτι, 
ένεκα τού όποιου ή έξω τής άνατολικής πύλης τής Θεσσαλονίκης περιοχή 
προς τήν Κασσάνδρειαν τής Χαλκιδικής ώνομάσθη Καλαμαρία καί διά τούτο

νίκης Βυζαντιακοϊ ναοί κ.λ., ΒΖ 10 (1901) 23. - Τήν θέσιν καί ονομασίαν ταύτης παρανοεί 
ό T h. T a f e 1, De Thessalonica ejusque agro. Dissertatio geographica, Berolini 1839, σ. 102 
καί 107.

1. Κασσανδρεωτική κατά τόν 7ον αιώνα: Acta St. Demetrii martyris. M i gn e, P. Gr. 
116, 1305. Κασσανδρεωτική κατά τον 9ον αιώνα: Βίος 'Αγίας Θεοδώρας: Ed. E. Kurtz, 
Des Klerikers Gregorios Bericht über Leben, Wundertaten und Translation der Hl. Theo
dora von Thessalonich. Mémoires de Γ Academie Imperiale des Sciences de St. Pétersbourg, 
Ville série, Classe historico-philologique VI, Nr. I, St. Pétersbourg 1902, κεφ.9, σ. 5.-Πρβλ. 
Π. Ν. Παπαγεωργίου, Zur Vita der Hl. Theodora κ.λ., BZ 10 (1901) 146. Κασσαν
δρεωτική κατά τούς χρόνους τού Καμενιάτου: Καμενιάτης, Βόνν. σ. 529. Βλ. καί Ο. T a- 
frali, Topographie κ.λ., ο. 96, οημ 1. - Τ h. Tafel, De Thessalonica κ.λ., σ. 99.
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ή έν λόγω πύλη ήλλαξεν όνομα από Κασσανδρεωτική εις Καλαμαρίας. Τί 
ήτο τούτο, τό όποιον συνέβη καί πότε συνέβη, θά έξετάσωμεν αμέσως.

3. Τό κατεπανίκιον Καλαμαρίας
Είναι γνωστόν, ότι ή κατ’ άρχάς ρωμαϊκή διοικητική διαίρεσις του 

Βυζαντινού Κράτους όπέστη πολλάς καί βαθείας μεταβολάς κατά τήν μα
κράν έξέλιξίν της εντός τού ιστορικού βίου τού Κράτους από των πρώτων 
μεταρρυθμίσεων των χρόνων τού Διοκλητιανοΰ μέχρι τού 14ου αΐώνος, όπότε 
αρχονται αί τουρκικαί κατακτήσεις. Ή σπουδαιοτέρα εκ των μεταρρυθμί
σεων αυτών είναι ή έμφάνισις των «θεμάτων» εις τό ανατολικόν τμήμα τού 
άρχικώς ένιαίου Ρωμαϊκού Κράτους, τό έξελιχθέν εις Ελληνικήν Χριστιανι
κήν Μεσαιωνικήν Αύτοκρατορίαν, τήν συντόμως όνομαζομένην Βυζαντι
νήν1. Τό «θέμα», τό όποιον έχει τό όνομά του άπό τό στρατιωτικόν σώμα, 
τό όποιον έστάθμευεν εις αυτό, ήτο διοικητική διαίρεσις τής γεωγραφικής 
έκτάσεως τού Κράτους, διατελοΰσα ύπό τήν διοίκησιν στρατηγού, ό όποιος 
συνήνωνε στρατιωτικήν καί πολιτικήν συνάμα εξουσίαν, καί εχουσα εγκα
τεστημένους γεωργικώς τούς άποτελούντας τό στρατιωτικόν σώμα στρατιώ- 
τας. Ύποδιηρεΐτο δέ ή έκτασις τού Θέματος άκριβώς όπως υποδιηρεΐτο τό 
στρατιωτικόν σώμα, τό όποιον έστάθμευεν εις τήν έκτασιν αύτήν. Πρώτον 
δηλαδή εις «τούρμας», έκάστη τών όποιων διετέλει υπό τουρμάρχην. Έκά- 
στη «τούρμα» ύποδιηρεΐτο είς «δρούγγους», έκαστος τών όποιων διετέ- 
λει ύπό δρουγγάριον. Τέλος δέ έκαστος «δροΰγγος» υποδιηρεΐτο είς «βάν- 
δα», διοικούμενα ύπό κομήτων2. Δύο ή τρία Θέματα ήμποροΰσαν να συνε-

1. Ή βιβλιογραφία περί τών βυζαντινών Θεμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Περιο- 
ριζόμεθα είς όλίγα γενικώτερα έργα: Σκιαγράφησιν τής ιστορικής έξελίξεως τής διοικη
τικής διαιρέσεως του Βυζαντινού Κράτους, άπό τών ρωμαϊκών χρόνων (309 μ.Χ.) μέχρι τών 
τελευταίων πληροφοριών τών πηγών (1351 μ.Χ.), βλέπε είς Σ τ. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυ
ζαντινοί Μελέται IV: Τό Βολερόν, Θεσσαλονίκη 1937/9, σ. 100 κ.έ. -Τάς κατά στάδια δια- 
τυπωθείσας απόψεις καί θεωρίας τών έρευνητών περί τής δημιουργίας τών Θεμάτων έκ- 
θέτει κατά τρόπον έποπτικόν ό J. Karayanno poulos, Conlribution au problème des 
«Thèmes» byzantins, «L’Hellénisme Contemporain», 2e série, tome X, Athènes 1956, σ.459- 
462. Τάς ιδίας αυτού θεωρίας αναπτύσσει Ό ίδιος, Die Entstehung der byzantinischen 
Themenordnung (=Byzantinisches Archiv 10), München 1959, σ. 89-94.-A. Pert usi, La 
formation des thèmes byzantins, Berichte zum XI. Intern. Byzantinisten-Kongress, München 
1958. G. Ostrogorsky, La formation des thèmes byzantins. Korreferat zu A. Pertusi. 
Berichte zum XI. Intern. Byzantinisten-Kongress, VII: Korreferate, München 1958, σ. 1-8.

2. Περί τούτων βλ. Στ. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζαντινοί Μελέται V: Σύμμεικτα, 
Θεσσαλονίκη 1937/9, σ. 536 κ.έ.: Παρατηρήσεις έπί τής έξελίξεως τής θεματικής διαιρέ- 
σεως τών Βυζαντινών καί τών ονομάτων τών θεματικών αρχόντων. Κυρία πηγή: Αέοντος, 
Τακτικά, Διάτ. Δ': Μ i g n e, P. Gr. 107, 697 κ.έ. Πρβλ. A. D a i n, Sylloge tacticorum, Pa
ris 1938, (Les Belles Lettres), 35, 1 κ.έ., σ. 55/8. - L. B r é h i e r, Les institutions de l’empire
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νωθοΟν μονίμως ή προσωρινός εις μεγαλυτέραν διοικητικήν ένότητα, όνο- 
μαζομένην «κατεπανίκιον», το όποιον έτέλει υπό άρχοντα άνώτερον του 
στρατηγού, όνομαζόμενον δούκα ή κατεπάνω1.

Περί τά τέλη όμως του 12ου αιώνος, ιδίως μετά τήν άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως ύπό των Φράγκων τό 1204, έπήλθε σημαντική διοικητική 
μεταρρύθμισις, ή όποια ήρχισε λίαν πιθανώς ήδη επί Κομνηνων καί ή 
όποια πρέπει νά άποδοθή εις τόν πρώτον έξ αύτων, τόν ’Αλέξιον Α' (1081- 
1118), ή εις ενα εκ των άμέσων διαδόχων αύτοΰ, τόν Ίωάννην Β' (1118-1143) 
ή τόν Μανουήλ Α' (1143-1180), άλλ’ έπεκράτησε καί έξηπλώθη εις όλον 
τό Κράτος ιδίως μετά τό 1204. Μετά τήν μεταρρύθμισιν ταύτην ό όρος «κα
τεπανίκιον», ό όποιος προηγουμένως έδήλωνε τό μέγα Θέμα, τό υπαγόμενον 
εις «κατεπάνω», εις διοικητικόν δηλαδή άρχοντα έρχόμενον εις τήν ίεραρ- 
χικήν κλίμακα αμέσως μετά τόν «δοϋκα» (δούξ-κατεπάνω-στρατηγός), εμφα
νίζεται μέ τήν σημασίαν τοϋ «βάνδου», μιας έκ των μικροτέρων δηλαδή υπο
διαιρέσεων του Θέματος. Ούτως ή μεγίστη διοικητική μονάς εμφανίζεται 
ως ή ελάχιστη. Ό δε «κατεπάνω» εκπίπτει εις ισοδύναμον κόμητος ή τοπο- 
τηρητοϋ άπλοϋ βάνδου, τοποθετούμενος εις τήν ιεραρχίαν όχι μόνον μετά 
τόν στρατηγόν, άλλά πολλάς φοράς καί μετά τούς «πράκτορας» ακόμη2. 
Τοιουτοτρόπως ό άλλοτε μέγιστος διοικητικός άρχων έμφανίζεται τώρα ως 
ό ελάχιστος.

Τοιουτοτρόπως, μετά τήν αναγκαστικήν αυτήν σύντομον έπανάληψιν 
γνωστών πραγμάτων, έφθάσαμεν εις τήν σημασίαν τοϋ όρου «κατεπανίκιον» 
διά τούς μετά τήν άλωσιν τοϋ 1204 χρόνους. Τό Θέμα Θεσσαλονίκης3 κατά

byzantin, Le monde byzantin 32bis, Paris 1949, σ 352-366: Le régime militaire des thèmes, 
ιδία σ. 361.

1. Βλ. Στ. Π. Κυριακίδου, Παρατηρήσεις έπί τής έξελίξεως κ.λ.,ε.ά., σ. 278 καί 
284. Περί τής λέξεως «κατεπάνω» βλ. καί A. N. J a n η a r i s, Κατεπάνω-Capitano-Ca- 
ptain, BZ 10 (1901) 204. -T. Wasilewski, Les titres de duc, de catépan et de pronoétès 
dans l’empire byzantin du IXe iusqu’ au Xlle siècle. Actes du Xlle Congrès Internat. d’Étu- 
des Byzant., II, Beograd 1964, σ. 233-239.

2. Βλ. Στ. Π. Κυριακίδου, Παρατηρήσεις έπί τής έξελίξεως κ.λ., 6.ά., σ. 287. 
Περί τοιούτων κατεπανικίων ισοδυνάμων πρός μικρά βάνδα βλ. Του αύτοϋ, Θεσσαλο- 
νίκια Μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 35 (Έπίμετρον). ’Ολίγα άκατατόπιστα λέγει 
ό Ο. T a f r a 1 i, Thessalonique au XlVe siècle, σ. 52 καί σημ. 1, σ. 57. Δούξ-Κατεπάνω-Στρα- 
τηγός: Χρυσόβ. Κων/τίνου I' Δούκα τοϋ 1060 (Act. Laura 28, 74), Μιχαήλ Ζ' Δούκα του 
1074 (Act. Laura 30, 28), Νικηφόρου Β' τοϋ Βοτανιάτου τοϋ 1079 (Act. Laura 31, 45 καί 
59) καί άλλα πολλά. ’Ενώ εις τό χρυσόβ. ’Αλεξίου Γ' τοϋ ’Αγγέλου τοϋ 1199 (Act. Chil. 
5, 59/60) ή ίεραρχική σειρά μεταβάλλεται εις: Δούξ-Στρατηγός-Κατεπάνω καί ούχί πλέον 
Δούξ-Κατεπάνω-Στρατηγός. Μετά τούς πράκτορας οί κατεπάνω ήδη τό 1181: ... των 
πραιτόρων καί πρακτόρων και κατεπάνω. C. Ε. Zachariae von Lingenthal, Jus 
graeco-romanum, τόμ. 3, σ. 500.

3. Περί τής διοικητικής ιστορίας τοϋ Θέματος Θεσσαλονίκης βλ. Σ τ. Π. Κ υ ρ ι α-
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τούς χρόνους τούτους περιελάμβανε, λίαν πιθανώς, δέκα κατεπανίκια* 1, εν 
έκ των οποίων είναι τό άπό ετυμολογικής άπόψεως ενδιαφέρον την μελέτην 
αύτήν «κατεπανίκιον Καλαμαρίας». Τούτου τήν γεωγραφικήν εκτασιν ήμπο- 
ροΰμε νά καθορίσωμεν βάσει των πληροφοριών των εγγράφων των Μονών 
τοϋ ’Άθω, τών σχετικών προς τήν θέσιν τών κτημάτων αύτών.

Ούτω κατά τούς βυζαντινούς χρόνους Καλαμαρία ώνομάζετο ή νοτιο
ανατολικούς τής πόλεως Θεσσαλονίκης καί προς τήν Χαλκιδικήν έκτεινο- 
μένη περιοχή, άπό τών υπωρειών τού εξωθι τής πόλεως καί πρός άνατολάς 
αύτής κειμένου όρους Χορτιάτου2 μέχρι του λαιμού τής χερσονήσου Κασ

κ ί δ ο υ, Θεσσαλ. Μελετήματα, σ. 18 κ.έ. ΤοΟ α ύ τ ο ϋ, Βυζαντ. Μελέται IV: Τό Βολερόν, 
σ. 141 κ.έ. Περισσότερα ό P. L e m er 1 e, Philippes et la Macédoine Orientale à l’époque 
chrétienne et byzantine, Paris 1945, σ. 129, Ιδίως σ. 151 κ.έ. καί 221 κ.έ.

1. Έκ τούτων οκτώ άναφέρονται ρητώς είς τάς πηγάς καί είναι: 1. Καλαμαρίας. 2. 
Έρμηλείας. 3. “Ακρους ή Ίερισσοϋ (ή ’Αραβενικείας). 4. Κασσανδρείας. 5. "Απρου ή 
"Απρως (ή ΛογγοΟ). 6. Στρυμόνος. 7. Ρεντίνας. 8. Κατεπανίκιον ή 'Αρχοντιά Στεφανιανών. 
Δύο δέ τεκμαρτά διαφαίνονται είς τάς πηγάς καί είναι: 1. Λαγκαδά. 2. Παραβάρδαρον.-Κατά 
τα Τακτικά όμως τού Λέοντος ΣΤ' αί τοϋρμαι, έκ τών όποιων άποτελεΐται ό στρατός τοϋ 
Θέματος, δέον νά είναι τρεις (αριστερά, μέση καί δεξιά): Διάτ. Δ' παράγρ. μδ' (Μ i g n e. 
P. Gr. 107, 708). Ή δέ τούρμα άπετελεΐτο έκ τριών δρούγγων, ένώ ό άριθμός τών βάνδων, 
έκ τών όποιων άπετελεΐτο ό δροϋγγος, δέν άναφέρεται καί φαίνεται ότι ήτο σκοπίμως άκα- 
θόριστος: Τακτικά, αυτόθι, παράγρ. μβ'. (Βλ. καί Σ τ. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Παρατηρήσεις 
έπί τής έξελίξεως κ.λ., ε.ά., σ. 275. - A. D a i n, Leonis VI Sapientis problemata, Paris 1935. 
Les Belles Lettres, σ. 13: Λόγος A', 1: Τις ή αιτία δι ην ον χρή πάντα τα τάγματα ϊσα έπιτη- 
δενειν ποιείν; "Iva μη εκ τοϋ άριθμοϋ τών βάνδων εναρίθμητος δ στρατός τοις εχθροϊς γένηταί). 
Επομένως ύπολογιζομένων είς δύο κατ’ έλάχιστον τών βάνδων ένός δρούγγου, θά έπρεπεν 
οί έννέα δρούγγοι, οί άποτελούντες τάς τρεις τούρμας τοϋ Θέματος Θεσσαλονίκης, νά 
περιέχουν δέκα όκτώ κατ’ έλάχιστον βάνδα. ’Επειδή δέ έκ τών βάνδων έσχηματίσθησαν 
τά κατεπανίκια, θά έπρεπε δέκα όκτώ κατεπανίκια νά άποτελοϋν τό Θέμα Θεσσαλονίκης. 
Έκ τούτων εύρίσκομεν μόνον δέκα. Πρέπει όμως ίσως νά ληφθή ύπ’ όψιν ότι τό Θέμα 
Θεσσαλονίκης κατά τήν έποχήν αύτήν εμφανίζεται κολοβωμένον κατά τήν περιοχήν τής 
Βέροιας, ή όποια άνακτηθεΐσα τό 1001 άπό τής βουλγαρικής κατοχής, ώς καί ή τοιαύτη 
τών Σερβίων καί ή τών Βαρδαριωτών καί τοϋ Μελενίκου, άνήχθησαν ύπό τοϋ Βασιλείου 
Β' είς ίδια Θέματα, άποσπασθεϊσαι άπό τοϋ Θέματος Θεσσαλονίκης. Βλ. Στ. Π. Κ υ- 
ριακίδου, Βυζαντ. Μελέται IV: Τό Βολερόν, σ. 156/7, ένθα καί ή άναγραφή τών σχε
τικών πηγών. Βλ. ένταϋθα Σχέδ. 1, σ. 264-265.

2. Τοϋτο, διότι τά βορειότερα τοπωνύμια τοϋ κατεπανικίου, τά όποια ήμποροϋν νά 
ταυτισθοϋν μετά πολλής πιθανότητος πρός σημερινής τοποθεσίας καί χωρία, άκολουθοϋν 
μίαν γραμμήν άρχομένην άπό τών άνατολικών προθύρων τής πόλεως καί βαίνουσαν πα- 
ραλλήλως καί πλησίον τής κορυφογραμμής τοϋ Χορτιάτη. Ταϋτα είναι: 1. Τό μετόχιον 
τής μονής Δοχειαρίου «τοϋ Ρωσαίου» = σημερινόν Ρούσιον ή Νέον Ρύσιον, έξωθιτής πό
λεως Θεσσαλονίκης καί όλίγον πρός άνατολάς τοϋ στρατιωτικού άεροδρομίου αύτής. 
(Παλαιόν όνομα: Πουρνάρ-Τσιφλίκ. Έπιτελ. Χάρτης τής Ελλάδος 1:100.000. Φύλ. Carta Gr. 
Thessalonike (Kerkine-Porroïa). Τετρ. RK. Εις τήν A' έκδ. τοϋ Φύλ. Έπανωμή 1:100.000: 
Νέον Ρύσσιον. Είς τήν Α' έκδ. τοϋ Φύλ. Θεσσαλονίκη 1:100.000: "Αγιος Κωνσταντίνος). 
Τό μετόχιον «τοϋ Ρωσαίου» έκειτο είς τόν «Διαβολόκαμπον» καί ό Διαβολόκαμπος εν τφ
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σάνδρας1 καί άπό τής δυτικής παραλίας τής Χαλκιδικής είς τον Θερμαϊκόν 
κόλπον μέχρι του ρεύματος Βατόνια (άρχαϊος Όλύνθιος), του έκβάλλοντος 
είς τον Τορωναΐον ή Σιγγιτικόν κόλπον παρά τό σημεριόν χωρίον τοϋ 
'Αγίου Μάμαντος καί όλίγον άνατολικώτερον αυτού2. Ή περιοχή αυτή εμ
φανίζεται εις τά έγγραφα των Μονών τού ’Άθω άπό τού 1300 ως κατεπανί- 
κιον3, ως μικρά δηλαδή διοικητική ύποδιαίρεσις τού Θέματος Θεσσαλονί
κης, έκτάσεως ένός παλαιοτέρου βάνδου, χωρίς τό έτος τούτο νά είναι, 
λίαν πιθανώς, καί τό έτος τής ίδρύσεως αύτοΰ, μέχρι τού 1341, τού έτους 
τής τελευταίας, καθ’ όσον γνωρίζομεν, μνείας αύτοΰ εις τάς πηγάς ώς κατε- 
πανικίου4. Ή ΐδρυσις αύτοΰ θά ήδύνατο νά τεθή μετά τίνος πιθανότητος 
μεταξύ τής λήξεως τής φραγκοκρατίας είς τήν Μακεδονίαν (1224) καί τής

κατεπανικίφ Καλαμαρίας: Κτένα, Χρυσ. Nr. 1, 7 καί 7,21 (Χριστοφ. Κ τ ε ν ά, 
’Αρχιμανδρίτου, Χρυσόβουλλοι λόγοι τής έν Άθω ϊεράς, βασιλικής καί πατριαρχικής 
μονής τού Δοχειαρίου, «Έπετ. Έτ. Βυζαντ. Σπουδών» 4, 1927, 286 καί 298). - 2. Τό με
τόχων τής μονής Ξενοφώντος «Πάλιρον» = σημερινός συνοικισμός Παλιούρι. (Έπιτελ. 
Χάρτης τής Ελλάδος 1:100.000 Φύλ. Carta Gr. Thessalonike. Τετρ. RP.). Actes de Xeno
phon. Βυζαντινά Χρονικά 10 (1903). Παράρτημα Ι,σ. 64.-3. Τό χωρίον « Πινασώνος» = ή 
σημερινή Πισιόνα, χωρίον κείμενον όλίγον βορειοδυτικώτερον των Βασιλικών. (Έπι
τελ. Χάρτης τής ’Ελλάδος 1:75.000. Φύλ. Έπανωμή-Καραμπουρνοϋ 40ο, 41ο). Ό Πινασών 
(Πίνσων ή Πισσών) εκειτο παρά τά Βασιλικά εν τω κατ επανικίφ Καλαμαρίας. D ö 1 g e r 
Prakt. A, 403, 404, 406. (F r. D ö 1 g e r, Sechs byzantinische Praktika des 14. Jahrhunderts 
für das Athoskloster Iberon, München 1949, σ. 51).

1. Ή χερσόνησος τής Κασσάνδρας αποτελεί χωριστόν «κατεπανίκιον Κασσανδρείας» 
μέ βορειότερον τοπωνύμιον τόν Άγιον Παύλον, ό όποιος εδωκε τό όνομα είς τόν κόλπον 
καί τό άκρωτήριον παρά τήν σημερινήν Νέαν Φώκαιαν. (Έπιτελ. Χάρτης τής Ελλάδος 
1:100.000 Φύλ. Έπανωμή). Κατεπανίκιον Κασσανδρείας: Actes Esphigmenou Nr. 11, σ. 
27. Τό κατεπανίκιον έξετείνετο μέχρι τοϋ λαιμού τής χερσονήσου, διότι τό άμέσως μετά 
τόν "Αγιον Παύλον κείμενον χωρίον Άγιος Μάμας άνήκεν είς τό κατεπανίκιον Καλα
μαρίας. Οΰτω: Γ ο ύ δ α, Βατοπ. No 15, 14. (Μ ι χ. Γ ο ύ δ α, Βυζαντιακά έγγραφα τής έν 
Άθω ίεράς μονής Βατοπεδίου, «Έπετ. Έτ. Βυζαντ. Σπουδών» 4, 1927, σ. 239. -Κτένα, 
Χρυσ. No 7, 26, ε.ά., σ. 199).

2. Τούτο, διότι τό μετόχιον τής μονής Ξενοφώντος «Στόμιον» κεΐται έν τώ κατεπα- 
νικίω Καλαμαρίας: Act. Xén. 2, 17 - 3,8 - 6,43 - 7,10 - 8,55 - 11,12. (Actes Xénophon, σ. 30, 
33, 44, 50, 62, 71). Είς δέ τούς νεωτέρους χρόνους έσώζετο τοπωνύμιον «Στόμι», ώς ό
νομα γνωστής θέσεως κειμένης εν τέταρτον τής ώρας άνατολικώτερον τού σημερινού 
ρεύματος Βατόνια. Βλ. Ν ι κ. Θ. Σ χ ι ν δ, Όδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπεί
ρου, Νέας Όροθετικής Γραμμής καί Θεσσαλίας, Έν Άθήναις 1886/7, Τεΰχ. Γ, σ. 541.

3. Act. Xén. 3,8 (1300) - 6,43 (1318) - 7,10 (1320). κ.ά. (Actes Xénophon, ε.ά., σ. 30, 33, 
44). Βλ. ένταϋθα καί σημ. 2 τής σ. 270.

4. D ό 1 g er, Prakt. V, 305 (1341). (Fr. D ö 1 g er, Sechs byzant. Praktika κ.λ., σ. 89). 
Καί μετά τό 1341 άναφέρεται τό όνομα Καλαμαρία ώς άπλοϋν τοπωνύμιον, άλλ’ όχι πλέον 
ώς «κατεπανίκιον Καλαμαρίας». Π.χ. Act. Chil. 149,8 (1365). (Actes Chilandar. Βυζαντινά 
Χρονικά 17, 1911, Παράρτημα I, σ. 314). Dölger, Schatzk. Nr. 63,2 (1409). (Fr. Dili
ger, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. Textband, München 1948, σ. 174).
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πρώτης έμφανίσεως αύτού ώς κατεπανικίου τό 1300. Τό δτι συναντάται τό 
όνομα Καλαμαρία ήδη τό 10831 επιτρέπει νά ύποθέσωμεν τήν ΰπαρξιν καί 
βάνδου Καλαμαρίας. Τό κατεπανίκιον πρέπει νά έπέζησε καί πέραν του 
1341, πιθανώς δέ μέχρι τής καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης ύπό τών Τούρ
κων (1430)2. Τό δέ άπλοΰν τοπωνύμιον πλέον Καλαμαρία συναντάται εις 
πατριαρχικά έγγραφα καί έπί τουρκοκρατίας3, διατηρηθέν, όπως είπαμε, 
μέχρις ήμών ώς ονομασία πολύ μικροτέρας περιοχής εις τά νοτιο-ανατολι- 
κά πρόθυρα τής Θεσσαλονίκης.

Τοιουτοτρόπως έγνωρίσαμεν τήν περιοχήν, ή οποία έλέγετο κατά τούς 
βυζαντινούς χρόνους Καλαμαρία, άπό του Χορτιάτου δηλαδή μέχρι του 
λαιμού τής Κασσάνδρας καί άπό τής δυτικής παραλίας τής Χαλκιδικής μέχρι 
τού 'Αγίου Μάμαντος, καί έμάθομεν τήν ιστορίαν αύτής τής περιοχής 
άπό διοικητικής άπόψεως: Κατ’ άρχάς άπλοΰν βάνδον (1083), έπειτα κατε
πανίκιον (1300), έπί τουρκοκρατίας άπλοΰν τοπωνύμιον καί σήμερον μικρά 
περιοχή προσφυγικοΰ συνοικισμού εις τά πρόθυρα τής Θεσσαλονίκης. 
’Ακόμη όμως δεν έμάθομεν τί σημαίνει Καλαμαρία, ποία είναι δηλαδή ή 
έτυμολογία τοΰ ονόματος Καλαμαρία. "Ας ίδοΰμε όμως πρώτα τί έχει λε- 
χθή μέχρι σήμερον περί τής έτυμολογίας αύτής.

4. Παλαιότεραι ετυμολογήσεις
Θά άναφέρωμεν πρώτον διά τήν ιστορίαν τοΰ πράγματος μίαν παλαιο- 

τέραν σλαβικήν εντυπωσιακήν έτυμολόγησιν, ή όποια βεβαίως εύκόλως 
κατερρίφθη. Εις τάς άρχάς δηλαδή τοΰ παρόντος αίώνος ήγειρε θόρυβον 
ή γνώμη τοΰ διαπρεπούς ιστορικού καί πρώην πρωθυπουργοΰ τής Σερβίας 
Στόγιαν Νοβάκοβιτς περί τοΰ σλαβικού έτύμου τοΰ τοπωνυμίου Καλαμαρία.

1. Act. Xén. I, 222 (1083): εν τφ θέματι (sic) Καλαμαρίας μετόχιον τό λεγόμενον τον 
Χαρτοφύλακος... (Actes Xénophon, έ.ά., σ. 25).

2. ’Ολίγον ένωρίτερον ίσως. Τοϋτο, διότι είς τό ύπό του Σ. Κουγέα δημοσιευθέν Ση- 
μειωματάριον άγνώστου υπαλλήλου τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, γραφέν έν μέρει 
έν Κωι^ταντινουπόλει, έν μέρει έν Θεσσαλονίκη μεταξύ των έτών 1419-1438 (S. K u g é a s, 
Notizb'&iï'eines-Beamten der Metropolis in Thessalonike. BZ 23, 1914-1920, σ.143-163) 

λέγεται (σ. 148 άριθμ. 49): f μηνί ίοννίφ ιγ ίνδ. ιε η C, A λ' ου (=1422) έτους ημέρα Σαβ- 
βάτφ όρισμφ τον δνσσεβονς Άμονράτη τον ανθέντου τών Τούρκων άπεκλείσθη ή Θεσσα
λονίκη διά τον Μπαράκον (;) τον Βρανέως ( ;) καί ηχμαλωτίσθη καί απασα η Καλα
μαρία.

3. Π.χ. είς τό Βεβαιωτικόν τοΰ πατριάρχου Ίερεμίου τοΰ Γ τής Κωνσταντινουπόλεως 
διά τήν μονήν Ίβήρων τοΰ έτους 1529/30. Dölger, Schatzk. Nr. 86,7. (Fr. Do lg er, 
Aus den Schatzkammern κ.λ., σ. 231). Άπό δέ τοΰ έτους 1695 μέχρι τοΰ 1824 συχνά είς τά 
νεωστί έν έλληνική μεταφράσει έκδοθέντα τουρκικά έγγραφα τοΰ ’Αρχείου Θεσσαλο
νίκης. Βλ. ’Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. A : Άρχεΐον Θεσσαλονίκης 1695-1912. ’Επι
μέλεια Ίωάνν. Κ. Βάσδραβέλλη. Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών. Μακεδονική Βιβλιοθήκη άριθμ. 13, Θεσσαλονίκη 1952, σ. 6 καί σ. 480.
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Είς μίαν δηλαδή ώραίαν μονογραφίαν υπό τον τίτλον «Τσάριτσα Μάρα», 
δημοσιευθείσαν εις τό περιοδικόν «Λέτοπις Μάτιτσε Σέρπσκε» (=Χρονικόν 
Σέρβικων Πηγών), άναδημοσιευθεΐσαν δέ είς τά «Μπάλκανσκα Πίτανια» 
(=Βαλκανικά Προβλήματα)1, ούτος, άφοϋ έξιστόρει τήν μυθιστορηματι
κήν ζωήν τής βασιλίδος Μάρας, θυγατρός του Δεσπότου τής Σερβίας Γεωρ
γίου Βράνκοβιτς καί συζύγου του Τούρκου Σουλτάνου Μουράτ τού Β'2, 
έφίστη τήν προσοχήν επί σημειώματος εν τοΐς «Σερβικοΐς Χρονικοίς», εχον- 
τος κατά τήν τελευταίαν εκδοσιν του Στογιάνοβιτς ώς έξής: «Καί έζήτησεν 
ή Μάρα παρά τού Μουράτ τόπον παρά τήν Θεσσαλονίκην ώς πρόνοιαν 
των μονών καί έδόθη· καί μέχρι σήμερον κατέχεται παρά των άγιορειτικών 
μονών καί εξ αύτοϋ πορίζονται τά προς τό ζήν»3. Άνέφερε κατόπιν ό Νοβά- 
κοβιτς τάς άγιορειτικάς παραδόσεις περί τής Καλής-Μάρας, τής δωρεάς 
κτημάτων ύπ’ αυτής είς τάς Μονάς Χελανδαρίου καί 'Αγίου Παύλου καί 
εξέφραζε τήν γνώμην, ότι τό όνομα Καλαμαρία τής περιοχής ταύτης είναι 
αύτό τούτο τό όνομα τής Τσάριτσας Μάρας, τής γνωστής ώς Καλής-Μά- 
ρας4.

1. Βλ. St. Novakovic, Carica Mara. Istorijske erte iz XV. veka. Letopis matice 
Srpske CLXXIV, Novi Sad - Neusatz 1893, 1-35. - Του αύτοϋ, Balkanska Pitanja, Beo
grad 1906, 191-230.

2. Περί ταύτης έδημοσίευσεν ώραίαν μελέτην ό F. Babinger, Ein Freibrief Meh- 
meds II., des Eroberers, für das Kloster Plagia Sophia zu Saloniki, Eigentum der Sultanin 
Mara (1459), BZ 44 (1951) 11-20. (Festschrift Franz Dölger zum 60. Geburtstag gewidmet). 
Αύτόθι ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία καί πλούσια αναγραφή οθωμανικών πηγών.

3. Βλ. L. J. S t ο j a n ο ν i c, Stari srpski rodoslovi i letopisi (=Παλαιαϊ σερβικαί γενε- 
αλογίαι καί χρονικά), Beograd 1927, σ. 228. Τό σημείωμα τοΰτο καί αυτό καθ’ έαυτό ούδε- 
μίαν ιστορικήν αξίαν έχει, διότι, ώς άποδεικνύει μικρά ερευνά είς τά «Σέρβικά Χρονικά», 
εν μόνον Χρονικόν (letopis) δίδει τήν πληροφορίαν ταύτην, τό γνωστόν ώς «Χρονικόν τοϋ 
Βέρκοβιτς». ’Αλλά τό Χρονικόν τοΰτο είναι άντίγραφον, γενόμενον υπό τοϋ Βέρκοβιτς 
μεσοϋντος τοϋ 19ου αίώνος, ένός πρωτοτύπου, τό όποιον, ώς παρατηρεί ό έκδοτης αύτοϋ 
Στογιάνοβιτς (ε.ά., σ. LI), δέν δύναται διά γλωσσικούς λόγους να άναχθή είς έποχήν 
άρχαιοτέραν τοϋ 2ου ήμίσεος τοϋ 18ου αίώνος. Ή μοναδική λοιπόν αύτή πληροφορία 
έμφανίζεται διακόσια έξήκοντα τρία περίπου έτη μετά τόν θάνατον τής βασιλίδος Μάρας. 
(Ή Μάρα άπέθανεν είς Έζιοβαν, σημερινήν δηλαδή Μαυροθάλασσαν Νιγρίτης, τήν 14 
Σεπτεμβρίου 1487 καί έτάφη είς τήν Μονήν Είκοσιφοινίσσης τοϋ Παγγαίου. Βλ. F. B a- 
b i n g er, έ.ά., σ. 13). Πρόκειται λοιπόν περί παρετυμολογίας τοϋ ονόματος Καλαμαρία, 
γεννηθείσης, λίαν πιθανώς είς σλαβικούς, τήν άνάμνηστν τής Μάρας ζωηρώς διατηροϋν- 
τας, μοναχικούς κύκλους καί έξυπηρετούσης σκοπόν τινα. Έκ τών κύκλων τούτων προ
φανώς καί έκ τοϋ P. Uspenskij, Istorija Αθοηα, cast III, otdelenije vtoroe, έκδοθέντος 
έκ τών καταλοίπων τοϋ P. S y r k u, Πετρούπολις 1902, γνωρίζει τήν παράδοσιν αΰτήν καί 
ό ήμέτερος Γερ. Σμυρνάκης, Τό "Αγιον Όρος, σ. 606, καί αναφέρει αύτήν είς τήν 
ιστορίαν τής Μονής τοϋ 'Αγίου Παύλου, ή όποια μονή είχε καί αύτή μετόχιον είς τήν 
Καλαμαρίαν καί εύηργετήθη πολύ υπό τοϋ Οίκου τών Βράνκοβιτς καί ύπό άλλων Σλάβων 
Δεσποτών. Περί τούτου βλ. Γερ. Σμυρνάκη, ε.ά., σ. 603.

4. St. Novakovic, είς Balkanska Pitanja, Beograd 1906, σ. 223-224.
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Τον Νοβάκοβιτς ήλεγξαν πολλοί, εύρόντες είς έγγραφα προγενέστερα 
τής Τσάριτσας Μάρας τό τοπωνύμιον Καλαμαρία1. Μεταξύ δε των έγγρά- 
φων των Μονών τού Άθω υπάρχει πληθύς καί έλληνικών τοιούτων, απάν
των προγενεστέρων τής Τσάριτσας Μάρας, τα όποια αναφέρουν τήν Κα- 
λαμαρίαν2. Είναι λοιπόν τελείως εσφαλμένη ή έτυμολόγησις τού τοπωνυ
μίου Καλαμαρία εκ τής Καλής-Μάρας, δηλαδή τής Τσάριτσας Μάρας 
Βράνκοβιτς.

Τό περίεργον είναι ότι ό ήμέτερος Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου συνέλε- 
ξεν είς τήν Χαλκιδική ν είς πολύ νεωτέρους χρόνους (1894) ατελή παράδοσιν 
περί αγαθής βασιλίσσης Καλής-Μάρας, μονασάσης δήθεν είς τι μοναστή- 
ριον είς τήν Καλαμαρίαν3. Είναι προφανές ότι πρόκειται περί έπιβιώσεως 
τού αίτιολογικοΰ μύθου τής δωρεάς τής Τσάριτσας Μάρας.

Υπάρχει βεβαίως καί άλλη, πολύ παλαιοτέρα τής Τσάριτσας Μάρας 
καί έλληνίς βασιλίς Καλή-Μαρία, αδελφή τής αυτοκρατείρας Θεοδώρας,

1. Πρώτος ό K. J i r e c e k είς Archiv für slavische Philologie, hrg. von V. J a g i c 
τόμ. 17 (1895), σ. 267, σημ. 1. Κατόπιν ÓP. Uspenskij, Istorija Αθοηα, έ.ά., σ. 136, εύ- 
ρών τό όνομα Καλαμαρία εις έγγραφον τού έτους 1298. ΤαΟτα είχεν ύπ’ όψει άσφαλώς ό 
ήμέτερος Γερ. Σμυρνάκης, Τό Άγιον "Ορος, σ. 606. Τελευταίοι, καθ’ όσον γνωρί- 
ζομεν oiSoloviev-Mosin, έχοντες προφανώς ύπ’ όψει τήν γνώμην τοϋ Νοβάκοβιτς, 
άλλα μή άναφέροντες αύτήν, εύρίσκουν εις έννέα έγγραφα τού Στεφάνου Δουσάν, προγε
νέστερα τής Τσάριτσας Μάρας, τό όνομα Καλαμαρία καί σημειώνουν τό έσφαλμένον τής 
έτυμολογήσεως τούτου έκ τής Μάρας. (A. Slovien-V. Μ ο s i n, Diplomata graeca 
regum et imperatorum Serviae, Beograd 1936, σ. 516). Έκ τών έγγράφων τούτων τό πα- 
λαιότερον είναι τό ύπό τού Άρκαδίου Βατοπεδινοϋ (Άγιορειτικά άνάλεκτα έκ τού αρ
χείου τής μονής Βατοπεδίου, άριθμ. 27. «Γρηγόριος Παλαμάς» 3, 1919, 331) καί τού Μιχ. 
Λάσκαρι (Actes Serbes de Vatopédi, Nr. 2, «Byzantinoslavica», 6, 1936, 173) δημοσιευ- 
θέν τού έτους 1345, τό δέ νεώτερον, έπίσης έλληνικόν, τού Δουσάν, τό τής Μονής Ξε- 
νοφώντος τού έτους 1352 έν Soloviev-Mosin, έ.ά., σ. 186.

2. Act. Xén. I, 222: ...εν τφ θέματι (sic) Καλαμαρίας μετόχιον τό λεγόμενον τοϋ Χαρ
τοφύλακας... (Actes Xénophon, σ. 25: Παραδοτικόν έγγραφον τοϋ Πρώτου τού Άθω Παύ
λου τού έτους 1083).Έκτοτε, ίδίςι άπό τοϋ 1300 καί έξής, ή Καλαμαρία άναφέρεται συχνό
τατα είς τά έγγραφα τών μονών τού Άθω. Π.χ. Act. Xén. 3, 8 (1300): ...εν τφ κατεπανι- 
κίω Καλαμαρίας έν τÿ των Άβραμιτών περιοχή κάν τή τον Στομίου περιοχή... Act. Xén. 
6,43 (1318): ...εν τφ κατεπανικίω Καλαμαρίας έν τή τοποθεσία τοϋ Στομίου... Ούτω καί 
Act. Xén. 7,10 (1320)-8,54 (1330)- 11,11 (1338). (Actes de l’AthosI: Actes de Xénophon, 
σ. 30, 33, 44, 50, 62, 71). ’Επίσης Act. Chil. 31, 16 (1316): ...περ'ι τήν Καλαμαρίαν μο- 
νύδριον... Οΰτω καί Act. Chil. 32, 97 (1317) - 54,14 (1320)-55,5 (1320)- 58,13 (1321)- 
60,17 (1321) - 138,31 (1351) - 149,8 (1365). (Actes de l'Athos V: Actes de Chilandar, σ. 72, 
76, 132, 134, 137, 142, 293, 314). D Ö 1 g e r, Prakt. A, 281 (1301-K, 412 (1317) - P, 400 (1321) 
V, 305 (1341). (F r. D ö 1 g e r, Sechs byzantinische Praktika κ.λ., σ. 47, 62,75, 89). D ö 1 g e r, 
Schatzk. Nr. 29,8 (1322=Act. Chil. 86) - 115,2 (1370) - 42,4 (1406) - 63,2 (1409). (Fr. D ö I- 
ger, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, σ. 84, 313,119, 174). Καί άλλα.

3. Π. Ν. Π α π α γ ε ω p γ ί ο υ, ’Εκδρομή είς τήν βασιλικήν καί πατριαρχικήν μονήν 
τής άγιας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας τήν έν τή Χαλκιδική, ΒΖ 7 (1898) 57.



Καλαμαρία 271

τής γυναικός του αύτοκράτορος Θεοφίλου (829-842), άναφερομένη εις τήν 
Συνέχειαν τοϋ Θεοφάνους1. Άλλ’ είναι άγνωστον, εάν ή Καλομαρία αυτή 
έμόνασε ποτέ καί δή είς τήν Χαλκιδικήν ή έάν είχε κτήματα εις αύτήν. 
Έάν δέ υποθετικούς αυτή έδωκε τό όνομα εις τήν Καλαμαρίαν, έπισκια- 
σθεΐσα εν τοιαύτη περιπτώσει άργότερον υπό του σλαβικού μύθου τής δω
ρεάς τής Τσάριτσας Μάρας, ό όποιος έξεμεταλλεύθη καταλλήλως τήν 
συνωνυμίαν, είναι περίεργον πως πεντήκοντα έτη βραδύτερον μόλις ό Κα- 
μενιάτης, έξιστορων τά τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης ύπό των Σαρακη- 
νων του Λέοντος του Τριπολίτου τό 904 καί περιγράφων τήν καλλονήν 
του νοτιο-ανατολικως τής Θεσσαλονίκης έκτεινομένου τοπείου (τήν Κα
λαμαρίαν), ούδέ τό όνομα Καλαμαρία γνωρίζει, πολλοΰ δέ καί δή τήν προέ- 
λευσιν αυτού2. Έκτος τούτου υπάρχει καί ή άλλη ένδειξις, πλήν τής σιω
πής τού Καμενιάτου, ότι ή Καλαμαρία δεν προήλθεν εκ τού ονόματος τής 
γυναικαδέλφης τού Θεοφίλου. Ή ένδειξις δηλαδή, ότι ή είς τήν ανατολι
κήν έξοδον εκ τής πόλεως τής μεγάλης λεωφόρου τής Θεσσαλονίκης, τής 
λεγομένης κατά τούς νεωτέρους χρόνους Έγνατίας όδοΰ, εύρισκομένη 
πύλη ώνομάζετο, όπως ειδομεν, μέχρι των χρόνων τού Καμενιάτου τουλά
χιστον Κασσανδρεωτική καί όχι Καλαμαρίας, ως οδηγούσα είς τήν Κασ- 
σάνδρειαν καί είς ούδεμίαν Καλαμαρίαν. Συνεπώς δεν είναι ή Καλομαρία, 
ή ζήσασα προ τού Καμενιάτου, ή όποια έδωκε τό όνομα είς τήν άργότερον 
ώς Καλαμαρίαν γνωστήν περιοχήν.

Ούτε λοιπόν ή προγενεστέρα Καλομαρία τού Θεοφίλου, ούτε ή μετα- 
γενεστέρα Τσάριτσα Μάρα Βράνκοβιτς (Καλή-Μαρία) εξηγούν τό έτυ- 
μον τού ονόματος Καλαμαρία καί τούτο πρέπει νά άναζητηθή άλλαχοΰ.

Ή έπικρατεστέρα παρ’ ήμΐν μέχρι σήμερον ετυμολογία τού τοπωνυμίου

1. Ό Tafrali άγνοών τά περί Τσάριτσας Μάρας ήρεύνησεν, έξ αφορμής τής ύπό τοϋ 
Παπαγεωργίου άναφερομένης παραδόσεως, διά βασιλίδα Καλήν-Μαρίαν καί εδρε τοιαύ- 
την είς τήν Συνέχειαν τοϋ Θεοφάνους, άνκαι ό ίδιος δέχεται άλλην έτυμολογίαν τοϋ όνό- 
ματος Καλαμαρία. Ο. Tafrali, Topographie de Thessalonique, Paris 1913, σ. 25 σημ. 2. 
Σημειωτέον, cm ή παραπομπή αΰτοϋ είς τήν Συνέχειαν Θεοφάνους: 1. IV, ρ.ρ. 189 et 372 
(άνευ έκδ.) είναι έσφαλμένη. Tò òpOòv είναι: Βιβλ. IV, 22, Βόνν. σ. 175, 1 καί Βιβλ. VI, 
5, Βόνν. σ. 354, 18 (ώς καί Βιβλ. VI, 2, Βόνν. σ. 398, 12), όπου άναφέρεται τρις Καλομαρία, 
αδελφή τής αύτοκρατείρας Θεοδώρας, τής γυναικός τοϋ Θεοφίλου. Τής Καλομαρίας αύτής 
τέκνα έκ τοϋ πατρικίου καί μαγίστρου Άρσαβήρ ήσαν οί μάγιστροι Στέφανος καί Βάρδας. 
(Συν. Θεοφάνους IV, 22, Βόνν. σ. 175, 6. Βλ. καί ’Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλειών Βιβλ. IV. 
Μ i g n e, P. Gr. 109, 1101: ..Αλλά μην καί Θεοδώρας τήν σύγγονον, εφ’ ή Καλή Μαρία το 
εϋσημον.

2. Ίωάννου Καμενιάτου, Είς τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης. (De excidio Thessalo- 
nicensi narratio. A. 904). Βόνν. 1838 (τόμ. Συν. Θεοφάνους), σ. 494: ...τό... προς νότον τοϋ 
ορούς (Χορτιάτου), προς ανατολήν δε τής πόλεως (πεδίον), ώς λ.ίαν εστ'ι παγκαλλες και ε
ράσμιον. ..
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Καλαμαρία είναι ή υπό του Cousinéry το πρώτον, καθ’ όσον γνωρίζο- 
μεν, προταθεΐσα: έκ τοΰ Καλά-μερία=ώραΐοι τόποι1. Ταύτην έδέχθησαν ό 
Tafel2 καί ô T a f r a 1 i3 καί εκτοτε επαναλαμβάνουν καί άλλοι4.

’Αλλά καί ή έτυμολογία αυτή δεν φαίνεται να ευσταθή. Έάν άντιλη- 
φθώμεν αύτήν ώς πληθυντικόν (τά καλά-μερία), όπως ό Cousinéry, πως 
δικαιολογείται τότε γλωσσικώς ή μετατροπή αυτής εις ένικόν (ή Καλα-με- 
ρία). (Τά καλά-χωρία έγιναν τά Καλοχώρια καί όχι ή Καλαχωρία). Έάν 
άντιληφθωμεν αύτήν ώς ένικόν (ή καλή-μερία), όπως ό Tafrali, πώς δικαιο
λογείται τότε γλωσσικώς ή μετατροπή τοϋ τονισμένου ήτα είς ατονον άλφα 
(ή ΚαλΗ'-μερία - ή ΚαλΑ-μερία), αφού μάλιστα ό τύπος Καλημερία ύπο- 
στηρίζεται φωνητικώς από τά ομόηχα καλημέρα-καλημερίζω;

Έκτος των γλωσσικών αύτών δυσκολιών, ύπάρχουν καί δυσκολίαι 
έννοιολογικαί. Έάν ή περιοχή αύτή νοτιο-ανατολικώς τής Θεσσαλονίκης 
ώνομάσθη «καλή» διά τήν φυσικήν της καλλονήν, τήν όποιαν έξυμνοΰν,

1. Μ. Ε. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine, Paris 1831. tom. I, σ. 53: «Après 
avoir dépassé les cimetières, on parcourt les coteaux du mont Cortiat, dont les bases s’éten
dent du côté du nord-ouest dans la ville de Salonique. Et à l’ouest jusqu’à la mer, dans un 
territoire couvert de jardins, de vignobles, de maiteries. Cette part de de la montagne qui 
se dirige à l’ouest et au sud, port chez les turcs le nom K a 1 a m e r i a, nom qui, dans la lan
gue greque, forme l'équivalant de beaux-lieux. Les francs qui séjournent à Salonique 
défigurent cette expression, en y substituant celle de calamari, qui signifie au propre écritoire, 
et désigne le poisson que nous nommons la sèche. Le mot calamari est une corruption, 
comme on le voit, des deux mots Kala-M erta.

2. T h. L. F r. T a f e 1, De Thessalonica ejusque agro. Dissertatio geographica, Berolini 
1839, σ. 254: Ager meridionalis (e mente Cameniatae orientalis) is non alius esse poterit, 
quam campus ille, quem corrupta voce nunc dicunt Kala meri a s. K alamari 
(latus venustum) apud Cousinerium 1. c. p. 53; quae denominatio descriptioni ejus apprime 
respondet, quam dédit Cameniata cap. 5. Vocat enim πεδίον παγκαλλές καί έράσμιον.- 
’Επί των χρόνων τοΰ Καμενιάτου όμως, όπως εϊδομεν, δέν πρέπει νά ύπήρχε τό τοπωνύ- 
μιον Καλαμαρία. Ή δέ περιγραφή τής περιοχής αύτοΰ ΰπό τοΰ Καμενιάτου είναι ίσως έκεί- 
νη, ή όποια παρέσυρε, τον Cousinéry πρώτον, εις τήν έρμηνείαν τοΰ ονόματος Καλαμαρία, 
ώς σημαίνοντος δήθεν Καλή-μεριά (=ώραία τοποθεσία). Είς τήν παρετυμολογίαν Καλή- 
μεριά δέν υποπίπτει ούδέ ό Νικηφόρος Χοϋμνος, είς τήν έποχήν τοΰ όποιου (14ος αιών) 
τό όνομα Καλαμαρία ύπήρχε βεβαίως, περιγράφων καί έξυμνών καί αύτός, ώς ό Καμενιά- 
της, είς τον «Θεσσαλονικεϋσι συμβουλευτικόν» αύτοΰ (Boissonade, Anecdota graeca, 
Paris 1829-33, tom. II, σ. 140) τό άνατολικομεσημβρινόν τοπεΐον τής πόλεως καί εχων 
εύκαιρίαν παρετυμολογίας. Πρόκειται λοιπόν περί νεωτέρας άποπείρας έρμηνείας, καί 
έάν άκόμη δέν είναι ό Cousinéry ό πρώτος προτείνας ταύτην.

3. Ο. Tafrali, Topographie, σ. 25 καί σημ. 2. Ό Cousinéry, ε.ά., αντιλαμβάνεται 
τό όνομα Calameria ώς πληθυντικόν (=τά καλά-μερία· μεταφράζει: beaux-lieux). Ό Ta
frali, αυτόθι, ύποκαθιστα ένικόν (=ή καλή-μερία). Ή διαφορά ύπό τήν έννοιαν τοΰ τοπείου 
είναι δι’ ή μάς ίίνευ ιδιαιτέρας σημασίας.

4. Π. χ. J. N. S V ο r ο η ο s, L’hellénisme primitif de la Macédoine prouvé par la nu
mismatique et l’or du Pangée, Paris-Athènes 1919, σ. 4L
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ώς εΐδομεν, ό Καμενιάτης καί ό Χοϋμνος,τότε α) διατί δεν ώνομάζετο αυτή 
άνέκαθεν καλή καί διατί τό τοπωνύμιον Καλαμερία δέν χρησιμοποιείται, 
ούτε υπό του Καμενιάτου ούτε υπό του Χούμνου, οί όποιοι είχον ευκαιρίαν, 
ώς εΐδομεν, νά ετυμολογήσουν τοϋτο, β) διατί δέν ένεφανίσθη ούδαμοΰ άλ
λου τής Ελλάδος, εις τήν οποίαν δέν λείπουν αί φυσικαί καλλοναί τοπείων, 
άλλο τοπωνύμιον Καλαμερία μέ τήν έννοιαν του ώραίου τοπείου (τά καλά- 
μερία, ή Καλαμερία).

Τό πρώτον λοιπόν συνθετικόν τοϋ τοπωνυμίου Καλαμερία δέν φαίνεται 
νά είναι τό έπίθετον καλός-καλή-καλόν, άλλα τό προς τό παρόν άγνωστον 
εις ήμάς άρχικόν σύνθετον τοπωνύμιον πρέπει νά κατήντησε κάποτε αίφνι- 
δίως διά τινα λόγον άκατάληπτον, διά νά έπιληφθή τής έρμηνείας αύτοϋ 
ή παρετυμολογία. Ποια ήσαν τά συνθετικά τοϋ άρχικοΰ τοπωνυμίου καί πώς 
τοϋτο κατήντησεν άκατάληπτον θά ΐδοϋμε άμέσως κατωτέρω,

δ. Τό πρώτον συνθετικόν τοϋ τοπωνυμίου
Νομίζομεν ότι τό πρώτον συνθετικόν τοϋ τοπωνυμίου Καλαμαρία εί

ναι όχι τό έπίθετον «καλή», άλλά τό ουσιαστικόν «σ κ ά λ α»: Ή Σκάλα- 
μερίας. Τό άρθρον τής Γενικής ευκόλως άφήρεσε τό άρχικόν Σίγμα: Τής 
Σκάλα-μερίας)τής-ς-Καλα-μερίας)ή Καλαμερία)ή Καλαμαρία καί άργό- 
τερον ή Καλαμαριά. Τοϋτο είναι όχι μόνον γλωσσικώς φυσικώτατον, άλλα 
καί υποστηρίζεται καί άπό άλλην περίπτωσιν παραφθοράς συνθέτου μέ 
πρώτον συνθετικόν τήν λέξιν «σκάλα». Τοπωνύμιον τής Νουμιδίας εις τον 
Προκόπιον: (ad) Scalas Yeteres έγένετο έκ τοϋ έλληνικοϋ Σκάλας-βέτερες) 
Καλασβατάρες ή Καλασβατάρας1. Είναι διαφανές, νομίζομεν, ότι τό αυτό 
συνέβη καί μέ τό τοπωνύμιον Σκάλα-μερίας καί εξαφανίζονται όλαι αί δυσ- 
κολίαι τοϋ επιθέτου «καλή» ώς πρώτου συνθετικού, τάς οποίας άντιμετω- 
πίσαμεν άνωτέρω. ’Αλλά τί είναι «σκάλα» καί περί ποιας «σκάλας» πρόκει
ται ένταϋθα;

Σκάλα ώνομάζετο: «Ό όρμος, τό μέρος τοϋ λιμένος, είς δ έλκόμεναι αί 
νήες δέδενταν δ οί κοινοί σκάλαν λέγουσι»2. Καί: έκ τοϋ δρμον δλος ό 
λιμήν παρά μέντοι τοϊς ϋστερον, καί επί κοινότερον λεγομένης σκάλας ή λέξις 
κείμενη εϋρηται3. Ό Μιχ. Άτταλειάτης περιγράφει αυτήν διά μακροτέρων: 
εν ταις παραλίαις άκταΐς την βασιλίδα περιζωννυονσαις των πόλεων προτεί
χια μάτια διά ξύλων έκ χρόνων μακρών γενόμενα καί τη γείτονι θαλάσση οΐον 
περιπλεκόμενα η περιπτυσσόμενα ή τούς ελιγμούς αυτής άντωθούμενα και ταις

1. Προκοπ., Περί κτισμάτων IV, 17. Έκδ. J. Η a u r y, τόμ. Ill, 2. Βλ. καί Index είς λ. 
Σκάλας Βέτερες.

2. Μαν. Μοσχόπουλος παρά Du Cange, Glossar, graec. λ. σκάλα (έκ χειρογρ.).
3. Εύστάθ., Παρεκβ. ε'ς Ίλιάδ. γ 412, 26-Du Cange, Glossar, graec. λ. σκάλα. 

Sophocles, Lex. λ. σκάλα 3 = pier, warf, landing place.

is
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καταίρουσιν όλκάσι καί τοΐς εκ γης έμπόροις ευμάρειαν προς την στάσιν καί 
των συναλλαγμάτων σύστασιν παρεχόμενα (σκάλαι τη κοινή διαλέκτω κατο
νομάζονται)...1 Εις έγγραφον του Ίσαακίου ’Αγγέλου, διά του οποίου παρα- 
χωροΰνται προνόμια εις τούς Πισσάτας τό 1192, λέγεται: ...σκάλα Iva δοθή 
νμϊν, εν ή μέλλουσι καταίρειν τα πλοία υμών καί δ φόρτος εκβάλλεσθαι τού
των...2 3. Καί.. Scala dabitur vobis in qua debeant naves vestre (sic) applicare et 
onera earum deponi...2.

Ή λέξις «σκάλα» μέ τήν σημασίαν τής αποβάθρας καί του λιμένος 
ευρίσκεται εν χρήσει ήδη άπό τοϋ 7ου αίωνος μαρτυρημένως4 καί ούτως 
άποκλείεται ή υποψία, οτι ή έπικράτησις αυτής είναι μεταγενεστέρα (τού 
1083 δηλονότι τής Καλαμαρίας) καί χρονολογείται άπό τής φραγκοκρατίας 
καί εντεύθεν. Τά δε έγγραφα έκ τής ολίγον προ τής φραγκοκρατίας εποχής 
βρίθουν τής λέξεως σκάλα καί σκαλιατικοϋ φόρου5.

Ταϋτα δεικνύουν δτι «σκάλαι» ώνομάζοντο πολλοί λιμένες καθ’ δλην 
τήν έπικράτειαν τού Βυζαντινού Κράτους6. Σκάλαι άναφέρονται πολλαί

1. Μιχ. Άτταλειάτης, εκδ. Βόνν. σ. 277-8.
2. Miklosich-Müller, Acta et diplomata κ.λ., τ. Ill, σ. 11.
3. Zachariae von Lingenthal, Jus graeco-romanum, τ. Ill, σ. 546. Πρβλ. 

καί Germaine Rouillard, Les taxes maritimes et commerciales d’après des actes 
de Patmos et de Laura. Mélanges Charles Diehl I, Paris 1930, σ. 282: Les scales sont à la fois 
des entrepots pour les marchandises et de lieux d’échange.

4. Οϋτω Πασχ. Χρον. (631-641), εκδ. Βόνν. σ. 569, 13 καί σ. 572,16: έκομίσθη εν Κυιν- 
σταντινουπόλει διά τής Χαλκηδονησίας σκάλας. - Θεοφάν. (810/1-814/5), 8κδ. Βόνν. σ. 671, 2: 
(τμί)μα πάγου) προσραγεν τή τής άκροπόλεως σκάλα σννέτριψεν αντφυ-Έκκλησιαστική σκά
λα εις τήν Θεσσαλονίκην: Acta St. Demetrii. Μ i g n e, P. Gr. 116, 1329. Δέν εΐδομεν τήν 
ύπό Η. K. a h a n e εις «Byzant. Neugr. Jahrbb.» 16 (1940) 33-58, έργασίαν περί τής ση
μασίας τής «ιταλικής-italienischen» ταύτης λέξεως (βλ. Fr. D ö 1 g er, Schatzk. Nr.9,σημ. 
εις στ. 41, σ. 46).

5. ’Ολίγα μόνον παραδείγματα: Miklosich-Müller, Acta et diplomata, III, 
σ. 11, 53, 219, 225, VI, σ. 183, 225. Z a c h. ν ο n L i n g., Jusgr. ro. III, σ. 436, 520, 521, 522, 
525, 526, 541, 546, 548, 549, 584, 636, 637. - Σκαλιατικόν: MM, 6.ά„ III, σ. 219, 225 - 
Zach, von Ling., ε.ά., Ill, σ. 586, 636. - Act. Laura 50,16 - Act. Chil. 5, 54 - D ö 1 g e r, 
Schatzk. Nr. 66/7, 30 -D ö 1 g er, Prakt. A, 30 κ.ά. Ή G. Rouillard, ε.ά,, σ, 283, φρο
νεί ότι τό σκαλιατικόν δέν ήτο δικαίωμα προσεγγίσεως πλοίου είς σκάλαν (τοιοϋτον ήτο 
τό καταρτιατικόν καί τό λιμενιατικόν, 6.ά., σ. 282), άλλά δικαίωμα συναλλαγής έμπορικής 
είς σκάλαν, τό όποιον κατέβαλλον καί οί διά ξηράς έρχόμενοι έμποροι. Τούναντίον, ό 
D ö 1 g er, Schatzk. Nr. 9, σημ. είς στ. 41 είς σ. 46 καί Nr. 66/79 inh. είς σ. 188 καί 191. 
Πρβλ. καί Du Cange, Glossar, latin, είς λ. scalagius, scalaticum= praestatio pro facul- 
tate applicandi naves ad scalas seu portum.

6. Οΰτω MM. ε.ά., VI, σ. 183: καί αϋτάς τάς σκάλας τών IΙαλατίων, τής Στροβή- 
λου, τής Έφεσον καί τάς λοιπός παραλίους. Αυτόθι, σ. 183: άπό τών τάς παραλίους σκά
λας κρατουντών. -Zach, ν ο n L i n g., ε.ά., σ. 584: τήν σκάλαν τοϋ ’Αλμυρόν. Αυτόθι, σ. 
636: είς τάς περί αυτήν (Μονεμβασίαν) άπάσας σκάλας. Αυτόθι, σ. 637: είς τάς άλλας σκά
λας καί χώρας καί κάστρα τής βασιλείας μου.
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καί εις την Χαλκιδικήν1. Μία δέ έξ αυτών, κειμένη εις τήν περιοχήν τήν 
γνωστήν άργότερον ώς Καλαμαρίαν καί άποκτήσασα κατά τινα έποχήν καί 
διά τινα λόγον σημασίαν είς τήν ιστορίαν τής περιοχής αυτής, εδωσε, 
κατά πάσαν πιθανότητα, τό πρώτον συνθετικόν εις τό σύνθετον 
Σκάλα-μερίας, τό όποιον έγένετο ευκόλως, διά τής Γενικής του ώς εϊδομεν, 
Καλαμερία καί άργότερον, ώς άκατάληπτον πλέον, παρεφθάρη είς Καλα
μαρίαν καί παρετυμολογήθη μέ καλά - μερία κ.τ.τ. Θά ίδοΰμε άμέσως ότι 
τό δεύτερον συνθετικόν -μερία δεν εχει σχέσιν μέ ώραίους τόπους.

6. Τό δεύτερον συνθετικόν τού τοπωνυμίου
Τό δεύτερον συνθετικόν «μερία» (μερέα-μερία-μεριά), μεσαιωνικός 

τύπος τής λέξεως μέρος, έξελήφθη ώς εχον τήν σημασίαν τής τοποθεσίας, 
τού τοπείου. Είς τούτο παρέσυρεν εύκόλως, πρώτον, ή έσφαλμένη προϋπό- 
θεσις, ότι τό πρώτον συνθετικόν ήτο τό επίθετον «καλός»2. Δεύτερον δέ τό 
γεγονός, ότι έλησμονήθη ή όργάνωσις τού βυζαντινού στρατού καί στόλου 
καί οί στρατιωτικοί αυτών όροι.

Ή λέξις μέρος-μερέα-μερία ήτο καί στρατιωτικός όρος, σημαίνων τήν 
κατόπιν λεγομένην «τούρμαν», τήν πρώτην δηλαδή μεγάλην ύποδιαίρεσιν 
τού θεματικού στρατού, διατελούσαν υπό τάς διαταγάς «μεράρχου», κατό
πιν λεγομένου «τουρμάρχου»3. Οΰτω λέγεται εις τα Δέοντος, Τακτικά (ενθ’

1. Dölger, Schatzk. Nr. 9,41: ...(είς τήν Ίερισσόν μετόχιον μετά) τής ήμισείας 
σκάλας, (βλ. καί σημ. είς στ. 41, αυτόθι σ. 46). Nr 12,8 καί 23: ...είς τήν σκάλαν τον βουνού 
τού Κέδρου. - Μ ι χ. Γ ο ύ δ α, Χρυσόβ... μονής Βατοπεδίου 14,10 («Έπετ. Έτ. Βυζαντ. Σπ.» 
4, 1927, 235): ...ωσαύτως και τήν σκάλαν των Λεονταρίων καί το παρασκάλιον τής μικρός 
θαλάσσης (Λεοντάρια έν Κασσάνδρα. Αύτόθι, 10,42. Βλ. καί Άρκαδίου Βατοπ., Ά- 
νάλεκτα... μονής Βατοπ. άρ. 27. «Γρηγόριος Παλαμας» 3,1919, 219). Κτένα, Χρυσόβ... 
μονής Δοχειαρίου 7,19 κ.έ. («Έπετ. Έτ. Βυζαντ. Σπ.» 4,1927, 298): Περί τήν Καλαμα
ρίαν...γή γονική, ή οντω πως όνομαζομένη Αιαβολόκαμπος, έν ή κέκτηται καί σκάλαν, 
τήν επιλεγομένην Κόνιζαν. (Πρβλ. Τοϋ αύτοϋ, Κειμηλιαρχεΐα... μονής Δοχειαρίου ά- 
ριθ. ΙΖ', «Έπετ. Έτ. Βυζαντ. Σπ.» 7,1920, 108). - Act. Chil. 149,8,14,23: ...τό εν τή Κα
λαμαρία έτερον χωρίον το καλούμενου Λιγνόν μετά τής σκάλας αυτού, 150,44: ...Είς τήν Κα
λαμαρίαν τήν Λήγνιανην, μετά πάσης τής περιοχής αυτής, καί μετά τής σκάλας αυτής καί 
τής άλικής.

2. Τούτο όφείλεται ίσως καί εις τήν περιγραφήν τοϋ Καμενιάτου, ό όποιος, ώς έλέχθη 
ήδη, ούδέν λέγει περί Καλής-μεριάς καί τήν πύλην όνομάζει Κασσανδρεωτικήν καί όχι 
Καλαμαριάς.

3. Βλ. Du Cange, λ. Μερέα, μερία, μεργιά: pars, μέρος. Sophocles, λ. Μέρος, 
άριθ. 2: In military tactics, brigade of troops containing three δροϋγγοι; called also τούρμα. 
Αυτόθι, λ. μεράρχης: commander of a μέρος, 2. τουρμάρχης, στρατηλάτης. - Στεφ. Βυζάν
τιος, λ. Μέρεια: pars, tribus. Hesychio, φυλής μέρος έκ δέκα τριάδων συνεστώς. Αύτόθι, 
λ. μεραρχία: Agmen constans ex viris bis mille quatraginta octo, et ό τοϋ μέρους τούτου 
ήγούμενος dicitur μεράρχης. Ita Aelian. tactica. G. Schlumberger, Sigillographie
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άνωτ., παράγρ. ς' στήλ. 701): Πρώτη κεφαλή δ στρατηγός, καί μετά αυτόν οΐ 
μεράρχαι κ al τονρμάρχαι, εΐτα οΐ δρουγγάριοι, εΐτα οι κομή
τες, ηγουν οι των λεγομένων βάνδων άρχοντες. Καί (παράγρ. η' στήλ. 701): 
Νυν (5ε υποστράτηγος ον γνωρίζεται εΐ μή τι ό καλούμενος μεράρχης 
και τονρμάρχης έστιν δποτε καλούμενος μεράρχης, ήτοι δ τον 
μέρους τής αρχής εμπεπιστ εν μένος. Καί (παράγρ. μγ' στήλ. 708): τάς 
δε μοίρας ταύτας, ήτοι τους δρούγγους, συντάξεις εις μ έ ρ η, ηγουν τονρ- 
μας, και επιστήσονται αντοϊς... μεράρχαι, αί λεγόμενοι ποτέ και στρα- 
τηλάται, νυν δε τή συνήθεια καλούμενοι τονρμάρχαι. - Ό νεώτερος 
όρος «τούρμα», άντί του παλαιοτέρου «μέρος», είσήχθη έπί Θεοφίλου (829- 
843)1 καί έπί των χρόνων του Λέοντος ΣΤ' (886-921) έτεινε, ως φαίνε
ται εκ των λόγων αύτου, νά έπικρατήση εις τήν κοινήν όμιλουμένην 
στρατιωτικήν διάλεκτον, άντί του συντηρητικού καί έπισήμου ύπημεσια
κού «μέρος». Ό δέ μεσαιωνικός τύπος «μερεία», άντί «μέρος» έπιβεβαιοδ- 
ται καί έπιγραφικως2.

Οΰτω λοιπόν ή Σκάλα-μερίας είναι ή αποβάθρα τής τούρμας. Ποιας 
τούρμας όμως; Όχι βεβαίως μιας εκ των τριών τοιούτων του θεματικού 
στρατού του Θέματος Θεσσαλονίκης. Ούτος άπετέλει πεζικήν δύναμιν καί 
όχι πολεμικόν στόλον διά νά έχη άποβάθραν. Είναι όμως γνωστόν ότι εκτός 
των βασιλικών πλωΐμων, τού κρατικού δηλαδή στόλου τής Κωνσταντινου
πόλεως, ύπήρχον καί τά θεματικά πλώϊμα, πολεμικός στόλος δηλαδή, τον 
όποιον παρεσκεύαζον ώρισμένα παραλιακά καί νησιωτικά Θέματα3. Ό δέ

de Γ empire byzantin, Paris 1884, σ. 354: Les merarques. Αυτόθι, σ. 201: Σφραγίς Μερε- 
άρχ(ου) τής Κνωσσ(οΰ) Κωνσταντίνου. Αύτόθι, σ. 371: Les tourmarques. - Βλ. καί L. B r é- 
h i e r, Les institutions κ.λ., σ. 343 (μέρος, μεράρχαι).

1. ’Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλειών Βιβλ. III. Μ i g n e, P. Gr. 109, 1064/5: εντεύθεν τοις 
' ΡωμαΙκοις θέμασι χιλιάσιν επί δνσί Περσικός αριθμός άπεστέλλετο υπό χειρα τελεϊν τών 
κατά στρατηγεσίαν καιροϊς τεταγμένων, έφ’ &ν καί τονρμάρχαι τούτων έπιστατεΐν διωρί- 
ζοντο. ’ Αμελεί καί εως τών ενταυθοι χρόνων τήν προσηγορίαν Περσών al τών θεμάτων τονρ- 
μαι κεκλήρωνται, έφ’ οίς διεσπάρησαν. Πρβλ. καί Συνεχ. Θεοφάν. III. Έκδ. Βόνν., σ. 
125,7 κ.έ.

2. Corpus inscriptionum graecarum. Έκδ. B ο e c k h, Berolini 1828-1853, 1,18, Nr. 5774 
καί 5775. (Εις ημάς απρόσιτον. Παρά Du Cange, λ. μερέα).

3. Τά ναυτικά αύτά Θέματα ήσαν τρία: Των Κιβυρραιωτών, τοΟ Αίγαίου ΓΙελάγους 
καί τής Σάμου. Πορφυρογέν. Περί Βασιλ. τάξεως II, 44 καί 45. Έκδ. Βόνν. σ. 651 κ.έ. καί 
σ. 664 κ.έ. L. B r é h i er, La marine de Byzance, «Βυζάντιον» 19 (1949) 6 κ.έ.: La flotte de 
thèmes. - R. G u i 11 a n d, Études de titulature et de prosopographie byzantine. Les chefs 
de la marine byzantine: Drongaire de la flotte, grand drongaire de la flotte, duc de la flotte, 
megaduc. BZ 44 (1951) 212. (Festschrift Franz Dölger zum 60. Geburtstag gewidmet).- 
L. B r é h i e r, Les institutions κ.λ., σ. 412: La flotte de thèmes. Βλ. καί H. Ahrweiler, 
La marine de guerre. La politique et les institutions maritimes de Byzance aux VlI-XVe 
siècle, Leiden 1966.



Καλαμαρία 277

στόλος αύτός επί τής εποχής του Δέοντος ΣΤ' του Σοφοΰ (886-912) όργα- 
νοΰται κατά τό πρότυπον τής όργανώσεως τοΰ θεματικού στρατού, όπως 
πληροφορούμεθα άπό τά Ναυμαχικά αύτοΰ: επί δε τών θεματικών δρομώ
νων καί δρουγγάριοι έπιστήσονται, καί τονρμάρχαι, καί αυτοί τψ στρατηγω 
νποταγήσονται και τοϊς εκείνου παραγγέλμασιν εϊξουσι1. Υπήρξαν λοιπόν 
καί ναυτικαί μερίαι ή τοϋρμαι καί ναυτικοί μεράρχαι ή τουρμάρχαι ύπό 
τάς διαταγής ναυμάχων στρατηγών2.

Τό Θέμα Θεσσαλονίκης δέν ήτο ναυτικόν Θέμα έκ των άπαρτιζόντων 
τό θεματικόν πλώϊμον του Βυζαντινοί) Κράτους3 4. "Ανκαι ή ί'δρυσις αύτοΰ1 
είναι προγενεστέρα των μεγάλων ναυτικών παρασκευών τοΰ Βυζαντίου 
κατά τών Αράβων πειρατών τής Μεσογείου5, δέν άναφέρεται τοΰτο εις τόν 
λεπτομερή κατάλογον τών δυνάμεων τών δύο ναυτικών έκστρατειών κατά 
τής «θεολέστου» Κρήτης, τής άραβοκρατουμένης, τόν όποιον δίδει ό άνώ- 
νυμος συνεχιστής τής Βασιλείου Τάξεως τοΰ Πορφυρογεννήτου6. Τούναν- 
τίον, εις την πρώτην τών εκστρατειών αύτών ό στρατηγός τοΰ Θέματος Θεσ

1. Λέοντος, Τακτικά, Διάτ. 19: Περί Ναυμαχίας, παράγρ. κγ'. Μ i g n e, P. Gr. 107,
989.

2. A. D a i n, Leonis VI Sapientis problemata, ε.ά., σ. 90: Λόγος IB’, 45: ...ori δεί τούς 
δρόμωνας... ώς επί στρατόν εν γη όδοιποροϋντος οντω καθιστάν, τούτέστιν ύπό μοιραρ
χίας καί μεραρχίας καί τούς ίδικούς τών εν αντοΐς σωμάτων άρχοντας.

3. Περί τούτου βλ. σημ. 3 τής σ. 276.
4. Ίδρύθη μεταξύ τών έτών 796 καί 828 καί πιθανώτερον άποδίδεται ή ϊδρυσις αυτού 

εις τόν Νικηφόρον Α' (810). Βλ. Στ. Κυριακίδου, Βυζαντινοί Μελέται IV: Τό Βολε
ρόν, σ. 142/3. Ρ. L e m e r 1 e, Philippes et la Macédoine orientale à l’époque chrétienne 
et byzantine, Paris 1945, σ. 129. (Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et Rome, 
fase. 158).

5. Ή άναδιοργάνωσις τού βυζαντινού στόλου ήρχισε κατά τόν R. G u i 11 a n d, ε.ά., 
σ. 213, ήδη άπό τών χρόνων τού Μιχαήλ Γ' (842-867). Ό μέγας όμως οργασμός τής άνα- 
συγκροτήσεως τής ναυτικής δυνάμεως τοΰ Βυζαντίου έμπίπτει έντός τού 10ου αίώνος.

6. Πορφυρογέν., Περί Βασιλ. Τάξεως II, 44. Έκδ. Βόνν. σ. 651 κ.έ.: ’Εκστρατεία έπί 
Λέοντος ΣΤ' τό 910 ύπό ναύαρχον τόν πατρίκιον Ήμέριον. Βλ. L. B r é h i e r, La marine 
κ.λ., ε.ά., σ. 14. (Δέν είδομεν τά περί τής χρονολογίας τής έκστρατείας τού Ήμερίου παρά 
A. A. V a s i 1 i e v, Byzance et les Arabes II, σ. 167/8, ό V. G r u m e 1 όμως, Notes chrono
logiques, EO 36, 1937, 202 κ.έ., χρονολογεί αυτήν 6 ’Οκτωβρίου 908). Πορφυρογέν., Περί 
Βασιλ. Τάξεως 11,45. "Εκδ. Βόνν. σ. 664 κ.έ.: Εκστρατεία έπί Κωνσταντίνου (Πορφυρογεν
νήτου) καί συμβασιλεύοντος Ρωμανού (Λακαπηνοΰ) τό 949 ύπό ναύαρχον τόν πατρίκιον 
Κωνσταντίνον Γογγύλην. Βλ. G. Schlumberger, Un empereur byzantin au dixième 
siècle. Nicéphore Phocas, Paris 1923, σ. 30. (Ή έπιγραφή τού καταλόγου τών δυνάμεων 
τής έκστρατείας εις Περί Βασιλ. Τάξεως II, 45, Βόνν. σ. 664: επί Κωνσταντίνου καί 
Ρωμανού τών πορφυρογέννητων εν Χριστώ πιστών βασιλέων είς ίνδ. ζ (=949) καί ή 
χρονολογία 949 δέν συμβιβάζονται προς τά πράγματα. Ό Λακαπηνός τό 944 έξεθρονίσθη 
ύπό τών υίών του καί έξωρίσθη εις τήν Πρώτην άποθανών έκεϊ τό 945. Ό Πορφυρογέν
νητος είναι μονοκράτωρ ήδη άπό τού 945. Ποιου λοιπόν συμβασιλεύοντας τό 949;).
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σαλονίκης αναλαμβάνει νά έτοιμάση ποσότητα όπλων διά τον πεζικόν 
στρατόν1. Έπειτα, κατά την έπίθεσιν των Σαρακηνων πειρατών τοϋ Λέοντος 
τοΰ Τριπολίτου κατά τής Θεσσαλονίκης τό 904 δεν εμφανίζεται ίχνος το
πικού στόλου, διά νά προστατεύση τήν πόλιν καί νά έμποδίση τήν είσοδον 
εις τόν Θερμαϊκόν των 54 πειρατικών πλοίων. ‘Ο δέ τότε πατριάρχης Νι
κόλαος ό Μυστικός (852-925) μέμφεται εις μίαν έπιστολήν του τούς έν Κων- 
σταντινουπόλει, ότι ήμέλησαν νά άποστείλουν προς σωτηρίαν τής πόλεως 
πλώϊμον2.

Φαίνεται όμως ότι ή κατάστασις δέν παρέμεινεν ή αυτή μετά τήν κατά- 
πληξιν εκ τής άλώσεως τής δευτέρας πόλεως του Κράτους. Μετά τήν κατα
στροφήν, επί Λέοντος καί ’Αλεξάνδρου, των συμβασιλέων3, τά τείχη τής 
Θεσσαλονίκης επισκευάζονται4. Ή δέ έπιτυχία του δρουγγαρίου του στό

1. Πορφυρογέν., Περί Βασιλ. Τάξεως II, 44. Έκδ. Βόνν. σ. 657,12 κ.έ.: εδέξατο à στρα
τηγός Θεσσαλονίκης τοΰ καμεΐν σαγίτας σ' καί μεναύλια χιλιάδας γ' καί σκουτάρια, οσα δν- 
νηθή.

2. Νικολάου Άρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως, Έπιστ. ΟΕ'. Μ igne, Ρ. Gr. Ill, 277: 
ειρήνης οϋσης βαθείας άπήλθεν ή Θεσσαλονίκη και τό Ταυρομένιον (τό 902). Διατί; δτι ε ν- 
τ αν θ a αμέλειαν προηγήσαντο. Καί γάρ επιδεομένων βοήθειας τών Θεσσαλονικέων ημέραν 
εξ ημέρας Αναβαλλόμενοι προς τό ά π ο λ ν θ ή νά ι εκεί πλώϊμον άπώλεσαν τά πράγ
ματα. Ή έπιστολή απευθύνεται προς τον μετέπειτα αύτοκράτορα Ρωμανόν Λακαπηνόν 
καί πρέπει νά χρονολογηθή μεταξύ ’Απριλίου 919 καί ’Ιουλίου 920. Βλ. V. Grumel, Les 
regestes des actes du Patriarchat de Constantinople, Τόμ. I, fase. II: Les regestes de 715 à 
1043. Société de l’assomption 1936, σ. 167, Nr. 665.

3. Τό ζήτημα τής τιμητικής μόνον συμβασιλείας τοϋ ’Αλεξάνδρου συζητεΐ όΜ.Δή- 
μ ι τ σ α ς, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις καί μνημείοις σωζομένοις, Άθήναι 1896, 
σ. 538-543.

4. Τά τείχη τής πόλεως έπεσκευάσθησαν όλίγον μετά τήν καταστροφήν τοϋ 904, όχι 
όμως υπό τοϋ στρατηγοϋ Λέοντος Χιτζιλακίου κατά τήν γνωστήν έπιγραφήν τής Θεσσα
λονίκης, ώς λέγει όΣτ. Κυριακίδης, Βυζαντινοί Μελέται II: ’Από τήν ιστορίαν των 
τειχών τής Θεσσαλονίκης, σ. 12. Ή έπιγραφή αύτή, εΰρεθεΐσα τό 1874 εις τόν Φραγκομα- 
χαλάν παρά τόν Λιμένα, (πρώτη ορθή δημοσίευσις υπό Π. Ν. Παπαγεωργίου, 
Zur Vita der Heiligen Theodora von Thessalonike, BZ 10, 1901, 151-154, έπειτα υπό O. T a- 
frali, Topographie de Thessalonique, Paris 1913, σ. 43, τελευταίως ύπό Speiser, Tra
vaux et mémoires 5, 1973, σ. 162, πρβλ. περί αυτής καί Μ. V i c k er s, The Byzantine Sea 
Walls of Thessaloniki, «Balkan Studies», 11,2, 1970, 267 καί X. Μπακιρτζή, Ή θαλάσ
σια όχύρωση τής Θεσσαλονίκης, «Βυζαντινά» 7, 1975, 323) άναφέρεται εις τάς έσπευσμέ- 
νας έπισκευάς τοϋ θαλασσίου τείχους, τάς όποιας έπέβαλεν ό νεοαφιχθείς μετά τήν άνά- 
κλησιν τοϋ Πέτρωνα στρατηγός Λέων ό Χιτζιλάκιος, τάς γενομένας πρό τής έπιθέσεως 
τοΰ έχθροϋ καί πρό τής πτώσεως τοϋ στρατηγοϋ τούτου άπό τοϋ ίππου καί τής άντικατα- 
στάσεως αύτοϋ ύπό τοϋ Νικήτα. Εις τάς έσπευσμένας έργασίας αύτάς άποδίδουν όρθώς 
τήν έπιγραφήν ό Μ. Δ ή μ ι τ σ α ς, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις, σ. 543 καί ό 
Ο. Τ a f r a 1 i, Topographie, σ. 43. "Αλλωστε ό τραυματίας στρατηγός ήχμαλωτίσθη κατά 
τήν αλωσιν τής πόλεως μετά τοϋ διαδόχου του Νικήτα, ό όποιος μάλιστα είχε διακόψει 
τήν έσπευσμένην άνέγερσιν τοϋ θαλασσίου τείχους, καί ό Καμενιάτης δέν αναφέρει, έάν
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λου Ίωάννου τοϋ Ραδηνοϋ, ό όποιος είκοσι περίπου έτη μετά τήν άλωσιν 
τής Θεσσαλονίκης ελαβεν έκδίκησιν καταστρέψας διά τολμηρού αιφνι
διασμού εις τήν Λήμνον τό 924 (ή 922) τον πειρατικόν στόλον του Τριπο- 
λίτου, τοϋ ίδιου μόλις σωθέντος διά τής φυγής1, δεικνύει προηγηθεΐσαν 
προσπάθειαν τοϋ Βυζαντινοϋ Κράτους προς άναδιοργάνωσιν καί ένίσχυσιν 
τοϋ στόλου. Ή προσπάθεια αυτή διαφαίνεται σαφώς εις τήν περί ναυμαχίας 
Διάταξιν τοϋ Δέοντος ΣΤ', κατά τήν όποιαν, εκτός των άλλων, άναβιβά- 
ζονται οί δρουγγάριοι των θεματικών πλωΐμων εις τό αξίωμα τοϋ στρατη- 
γοΰ2.

Τό Βυζάντιον λοιπόν κάμει μεγάλας καί πολυδαπάνους προσπαθείας 
κατά τό α' ήμισυ τοϋ 10ου αίωνος προς άναδιοργάνωσιν των ναυτικών του 
δυνάμεων, διά νά αντιμετώπιση τούς κινδύνους εκ των φοβέρων ’Αράβων 
πειρατών τής Κρήτης. Μαρτυροϋν τοΰτο, όπως εϊδομεν, όχι μόνον θεωρη
τικός αί σχετικαί ναυτικαί Διατάξεις των Τακτικών τοϋ Δέοντος ΣΤ' τοϋ

καί πότε έξηγοράσθησαν ούτοι. Καμενιάτης, εκδ. Βόνν. σ. 565: ήδη γάρ καί αυτός δ προς 
τον βασιλέως σταλείς Νικήτας, άλλά μην κα'ι δ τής περιχώρου στρατηγός χειρωθέντες υπήρ
χαν εν τισι ναυσ'ι βαρβαρικοϊς φνλαττόμενοι. Πρβλ. καί Γεωργ. Μοναχού 29, εκδ. Βόνν. σ. 
863,4 κ.έ. Δέν ήμποροϋσε λοιπόν ό Λέων ό Χιτζιλάκιος να έπισκευάση τα τείχη τής Θεσ
σαλονίκης μετά τήν καταστροφήν τού 904. Βλ. καί Π. Ν. Παπαγεωργίου, Zur Vita, 
κ.λ., ε.ά., σ. 156. ’Οχυρώσεις όμως έγένοντο εις τήν Θεσσαλονίκην καί τήν’Αττάλειαν καί 
μέτρα προς ένίσχυσιν τοϋ στόλου έλήφθησαν, διά να μήν έπαναληφθή τό κακόν τού 904. 
Βλ. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, 2α έκδ., München 1952, 
σ. 207.

1. Κεδρηνός, Βόνν. II, σ. 303, 15 κ.έ. - Συνεχ. Θεοφάνους VI, Βόνν. σ. 405,11 κ.έ. - Συ
μεών Μάγιστρος 28, Βόνν. σ. 735,10 κ.έ. (τόμ. Συνεχ. Θεοφάν.) - Γεώργιος Μοναχός 16, 
Βόνν. σ. 897, 17 κ.έ. (τόμ. Συνεχ. Θεοφάν.). Ό A. A. V a s i 1 i e v, Byzance et les Arabes 
τόμ. II, σ. 219, καθορίζει χρονολογίαν διά τήν νίκην τού Ραδηνοϋ τό έτος 917 καί όχι τό 
924. (Βλ. A. A. V a s i 1 i e v, Histoire de l’Empire Byzantine, Paris 1932, τόμ. I, 324-1081, 
σ. 405 καί σημ. 2 τής γαλλ. μεταφρ. P. B rodin-A. Bourgouina). Έκ τής Έπιστ. 23 (Μ i g n e, 
Ρ. Gr. Ill, 149-157) τοϋ πατριάρχου Νικολάου τοϋ Μυστικού έξάγεται χρονολογία 922. 
Βλ. V. Gr um el, Notes Chronologiques, ε.ά., σ. 189, Nr. 705.

2. Λέοντος, Τακτικά, Διάτ. 19: Περί ναυμαχίας, παράγρ. κγ' (Μ i g η e, P. Gr. 107, 
989 κ.έ.): επί δε των θεματικών δρομώνων και δρουγγάριοι έπιστήσονται, καί τουρμάρχαι, 
καί αυτοί τφ στρατηγφ νποταγήσονται, καί τοϊς εκείνου παραγγέλμασιν είξουσι. - Αύτόθι 
παράγρ. κδ': ουκ άγνοώ δτι περ κατά τήν δμοίωσιν του βασιλικού πλωΐμου κα'ι οί των 
άλλων θεμάτων πλώϊμοι στρατηγοί, δρουγγάριοι εκαλούντο ποτέ τοϊς άνω χρόνοις, καί οί 
ύπ’ αυτούς κομήτες μόνον καί κένταρχοι. ’Αλλά νυν εις ατρατηγίδα ή έκαστου των 
δρουγγαρίων αρχή άναβέβηκεν, καί καλούμενη ταις στρατηγικαΐς καταμερίζεται τάξεαιν. 
Προηγουμένη Διάταξις 5: Περί όπλων, έ.ά., στήλ. 717 κ.έ. δίδει είς παράγρ. Γ (στήλ. 720) 
διαταγάς είς ναυμάχους στρατηγούς, όφείλοντας νά έτοιμάσουν πλοία: Τοϊς δε ναυμά- 
χοις στρατηγοϊς καί ναυς παρασκενάζειν έξωπλισμένας, τάς μεν μαχίμους, τάς δε ιππαγω- 
γονς, τάς δέ σκευοφόρους, άμα τή περί αύτάς άπάση χρειώδει πανοπλία καί άποσκενή πα- 
ρακελενόμεθα.



Σχέδ. 2. Ή περιοχή τής δυτικής παραλίας τής Χαλ



κής, δπου πιθανώς εύρίσκετο ή Σκάλα τής Μερίας
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Σοφού (886-912), άλλα καί πρακτικως αί ναυτικαί έκστρατείαι κατά τής 
Κρήτης: Του 910 (ή 908) υπό τον ναύαρχον Ήμέριον, του 924 (ή 922) υπό 
τον ναύαρχον Ραδηνόν, ή οποία κατέστρεψε τον Τριπολίτην είς τήν Λή
μνον, καί τού 949 υπό τον ναύαρχον Γογγύλην. Μέχρι τής μεγάλης καί άπο- 
φασιστικής ναυτικής έπιχειρήσεως τοϋ 960 του Νικηφόρου Φωκά, κατά 
τήν όποια επί Ρωμανού Β' καί συμβουλή του παρακοιμωμένου ’Ιωσήφ Βρίγ- 
γα συνηθροίσθησαν πλοία πολεμικά «έκ παντός τόπου»1 καί ή όποια ανέ
κτησε τήν Κρήτην.

Θά ήτο λοιπόν άραγε άπίθανον νά δεχθωμεν ότι ή Κυβέρνησις τής Κων
σταντινουπόλεως, κατόπιν τής συμφοράς τό 904 τής δευτέρας πόλεως τού 
Κράτους καί κατόπιν των έπιτιμητικων λόγων τοϋ πατριάρχου Νικολάου 
τού Μυστικού (ότι αΰτη ήμέλησε νά παράσχη ναυτικήν ύποστήριξιν είς 
τήν Θεσσαλονίκην) έλαβεν έπί τέλους μέτρα διά μελλοντικήν άμυναν τής 
πόλεως καί άπό θαλάσσης, όπως ελαβε καί διά τήν ένίσχυσιν τής όχυρώ- 
σεώς της άπό ξηρός; Τό πιθανώτερον, κατόπιν των άνωτέρω, καί τό φυσικώ- 
τερον, κατόπιν τής άνασφαλείας είς τό Αίγαΐον, είναι ότι ελαβεν. ’Αλλά τί 
είδους μέτρα;

Γνωρίζομεν βεβαίως ότι κατά τάς μεγάλας ναυτικός παρασκευάς τού 
Βυζαντίου καί άλλα μή άνέκαθεν ναυτικά Θέματα συμμετεΐχον2 καί δέν πρέ
πει νά πιστεύσωμεν ότι ή παρασκευή παμμεγέθων στόλων είς περιστάσεις 
έκτάκτου άνάγκης άνετίθετο πάντοτε, είς τά τέσσαρα μόνον Θέματα τού βα
σιλικού3 καί είς τά τρία τοιαϋτα τού θεματικού πλωΐμου4. Δέν εχομεν βε

ι. Συνέχ. Θεοφάν., εκδ. Βόνν. σ. 474, 10 κ.έ.: οθεν ό αντοκράτωρ 'Ρωμανός ζήλω 
θείω κινηθείς τη συμβουλή καί ευβονλία τοϋ παρακοιμωμένου ’Ιωσήφ, εκ παντός 
τόπου ναϋς καί πλοία πολεμικά συναθροίσας μετά ύγροϋ πυράς καί επίλεκτου στρα
τοπέδου Θρακικών, Μακεδονικών καί Σλαβησιάνων είς Κρήτην εκπέμψαι εδοξεν.

2. Ώς καί είς τήν έπί Λέοντος ΣΤ' έκστρατείαν κατά τής Κρήτης imo τον Ήμέριον 
τό 910 συμμετείχε τό Θέμα Ελλάδος, τό όποιον καί αυτό δέν ήτο ναυτικόν Θέμα τοϋ θε
ματικοί) πλωΐμου. Πορφυρογ., Περί Βασιλ. Τάξεως II, 44, έκδ. Βόνν. σ. 653, 15: Διά τοϋ 
θέματος 'Ελλάδος. Δρόμονες ι εχοντες άνά άνδρών κωπηλατών σλ' καί άνά πολεμιστών σ' 
όμοϋ γ'.

3. Πορφυρογ., έ.ά., σ. 667, 14: Διά τών τεσσάρων θεμάτων τοϋ βασιλικού πλόι
μου.

4. Πορφυρογ., ε.ά., σ. 656,8: Διά τών πλόιμων των γ' θεμάτων τών τε Κιβυρραιω- 
τών, τής Σάμον καί τοϋ Αιγαίου πελάγους. - Z a c h. ν ο n L ί n g., Jus Gr. Ro., - τόμ. Ill, 
σ. 262 (Νεαρά Vili τοΰ Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, 945-959): οίς άριθμείσθαι κελενομεν 
καί τούς επί τον στόλον άποτεταγμένους πλωΐμους τοϋ τε Αιγαίου Πελάγους καί τής Σά
μου καί τών Κιβυρραιωτών αντόστολοι γάρ καί οϋτοι καί αύτερέται βαρείας μετιάσι τάς 
υπηρεσίας' τοίς δε τά βασιλικά πλώίμα επί ρόγαις υπηρέτουμέ.νοις καί τοίς λοιποις πλωϊ- 
μοις' Ό δέ στόλος τής έκστρατείας τοϋ Νικηφόρου Φωκά τό 960 ύπολογίζεται είς 3.300 
διαφόρους μονάδας έν συνόλφ έναντι τών 88 τοιούτων τής έκστρατείας τοδ 949 τοϋ Γογ
γύλη. Βλ. L. Bréhier, Les institutions κ.λ., σ. 419.
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βαίως κατάλογον των ναυτικών δυνάμεων οΰτε τής εκστρατείας του 910 (ή 
908) του ναυάρχου Ήμερίου ούτε τής εκστρατείας του 924 (ή 922) του ναυάρ
χου Ραδηνοΰ καί είναι γεγονός, ότι εις τον άναφερθέντα κατάλογον των δυ
νάμεων τής κατά τής Κρήτης έκστρατείας του 949 ύπό τον δρουγγάριον 
Γογγύλην1 θεματικός στόλος του Θέματος Θεσσαλονίκης δέν άναφέρεται. 
Άναφέρεται όμως ώς συμμετασχών «τουρμάρχης τής παραλίου άπό τοϋ 
θέματος Πελοποννήσου μετά χελανδίων δ'»2. Τό Θέμα Πελοποννήσου δέν 
ήτο καί αυτό, όπως τό τής Θεσσαλονίκης, ναυτικόν Θέμα, άπαρτίζον τό 
θεματικόν πλώϊμον τοϋ Βυζαντίου, καί έάν κατά τάς εκτάκτους αύτάς περι
στάσεις συμμετέσχε καί τό τής Θεσσαλονίκης, άποκτήσαν καί αυτό «τούρ- 
μαν τής παραλίου», ναυτικήν μερίαν δηλονότι, όπως τό τής Πελοποννήσου, 
τότε θά έπρεπε νά άναφέρεται καί τοϋτο εις τόν αύτόν κατάλογον. ’Αλλά 
δέν άναφέρεται καί έπομένως δέν απέκτησε «τούρμαν τής παραλίου».

Τό πιθανώτερον είναι, άνκαι ή τύχη δέν έπέτρεψε νά περιέλθη μέχρις 
ήμων συγκεκριμένη περί τούτου πληροφορία, ότι, έάν άποδεχθώμεν ώς λο- 
γικώς άναπόφευκτον τήν λήψιν μέτρων διά τήν προστασίαν τής Θεσσαλο
νίκης καί άπό θαλάσσης μετά τήν τολμηρών έπιχείρησιν των ’Αράβων πει
ρατών τό 904, μία μερία ή τούρμα τοϋ ναυτικοϋ Θέματος τοϋ Αιγαίου έτά- 
χθη προς φρούρησιν τής Θεσσαλονίκης καί ή μερία ή τούρμα αύτή έξέλεξε 
καί τήν σκάλαν αυτής προ τής εισόδου εις τόν κόλπον τής Θεσσαλονίκης, 
τήν όποίαν εΐχεν αποστολήν νά φρουρή, καί επί τής δυτικής παραλίας τής 
Χαλκιδικής καί τοϋ μετέπειτα κατεπανικίου Καλαμερίας (Σκάλα-μερίας). 
Περί τούτου δέν ύπάρχει ρητή μαρτυρία καί δέν υπάρχει αναντίρρητος άπό- 
δειξις. Όλαι όμως αί ενδείξεις συγκλίνουν είς τοϋτο. Πρέπει νά άρκεσθώ- 
μεν δέ είς αύτάς, άφοϋ δέν είναι δυνατόν νά έπιστρέψωμεν εις τάς άνατρα- 
πείσας ήδη παρετυμολογίας τοϋ τοπωνυμίου Καλαμαρία. Είς τήν άπίθανον 
περίπτωσιν μιας μελλοντικής άντιθέτου μαρτυρίας έχει νά ώφεληθή μόνον ή 
Επιστήμη, ή οποία προς τό παρόν δέν ήμπορεΐ νά παραμένη είς τήν άγνοιαν 
περιφρονοΰσα τάς καθοδηγητικάς ενδείξεις, μόνον καί μόνον επειδή δέν 
είναι παρά ενδείξεις.

Μετά τήν άνακατάληψιντής Κρήτης καί τάς άλλας ήττας των’Αράβων, 
έξαλειφθέντος τοϋ άραβικοΰ πειρατικοΰ κινδύνου, ό στόλος πάλιν παρημε- 
λήθη3. "Ωστε δυνάμεθα νά θέσωμεν τά χρονικά όρια τής ζωής' τής ναυτικής

1. Πορφυρογεν., Περί Βασιλ. Τάξεως II, 45, εκδ. Βόνν. σ. 664 κ.έ.
2. Πορφυρογεν., 6.ά., σ. 665, 18.
3. ΈπΙ αύτοκράτορος Ίωάννου τοϋ Τσιμισκή (969-976) ό δρουγγάριος τοϋ στόλου 

Λέων έπισκευάζει τόν παραμεληθέντα στόλον. Κεδρην., εκδ. Βόνν. II, σ. 393,3 κ.έ.: έ- 
πεμελήθη δέ καί τον στόλου διά Λέοντος τον μετά ταντα πρώτο βεστιαρίου, δρουγγάριον 
τότε τών πλωίμων τυγχάνοντος, τά μεν παλαιό έ.πι.πκενάσας, κατασκενάσας δέ καί Άλλα
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φρουρήσεως τής Θεσσαλονίκης ύπό τής μερίας του ναυτικοϋ Θέματος τοϋ 
Αιγαίου μεταξύ των έτών 904 καί 960. Τά έξήκοντα περίπου έτη τής ζωής 
τοϋ πολεμικού αύτοϋ λιμένος εις τό Θέμα Θεσσαλονίκης είναι αρκετά διά 
τήν έπικράτησιν καί εξάπλωσιν ένός τοπωνυμίου σημαντικού διά τήν άμυ
ναν τοϋ τόπου εις εποχήν αραβικής πειρατικής τρομοκρατίας καί κρατικής 
αμυντικής ναυτικής παρασκευής.

’Από των άρχων τοϋ 12ου αίώνος, άπολεσθέντων των μεγάλων ναυτι
κών Θεμάτων των άπαρτιζόντων τό θεματικόν πλώϊμον, οί Κομνηνοί αύτο- 
κράτορες στρέφονται δι’ ένίσχυσιν προς ξένους μισθοφορικούς στόλους1. 
Ούτως ϊσως έξηγεΐται, διατί τόσον ένωρίς (προ τοϋ 1083) λησμονεΐται ή 
Σκάλα τής Μερίας καί συνεπώς καί τό έτυμον τοϋ τοπωνυμίου Καλαμαρία.

7. Ποΰ πιθανώς ήτο ή Σκάλα τής Μερίας
Άφοΰ ή Σκάλα τής Μερίας έδωσεν, όπως πιστεύομεν, τό όνομα εις τό 

κατεπανίκιον Καλαμαρίας, ή θέσις αύτής πρέπει ασφαλώς νά άναζητηθή 
εις τά παράλια τοϋ μετέπειτα κατεπανικίου Καλαμαρίας, τοϋ οποίου καθω- 
ρίσθησαν ήδη εις τά προηγούμενα κατά προσέγγισιν τά όρια.

’Αποκλεισμένης τής χερσονήσου τής Κασσάνδρας, ή όποια άπετέλει, 
όπως ειδομεν, χωριστόν κατεπανίκιον, τά παράλια αύτά συνίστανται εις 
τμήμα τοϋ Σιγγιτικοΰ ή Τορωναίου κόλπου καί εις όλην τήν δυτικήν παρα
λίαν τής Χαλκιδικής από τής Θεσσαλονίκης μέχρι τής σημερινής Νέας 
Ποτειδαίας, τής κειμένης επί τοϋ στενοΰ λαιμοΰ τής χερσονήσου τής Κασ
σάνδρας. Ούτε όμως ή πόλις Κασσάνδρεια (=σημερινή Νέα Ποτείδαια) 
ούτε ή Θεσσαλονίκη ήμποροϋν νά είναι ή ζητουμένη θέσις. Αί πόλεις αύ- 
ταί, πρώτον, είναι γνωσταί ανέκαθεν ύπό τό σημαντικόν αύτών όνομα καί, 
δεύτερον, εύρίσκονται είς θέσιν πολύ βαθεΐαν διά μίαν ταχεΐαν καί προλη
πτικήν έξόρμησιν τής φρουρούσης τήν είσοδον τοϋ κόλπου τής Θεσσαλο
νίκης μοίρας στόλου κατά επερχομένου είς τόν Θερμαϊκόν έχθροϋ.Δέν απο
μένει λοιπόν παρά ή παραλία τής Χαλκιδικής άπό τοϋ Αίναίου ακρωτηρίου 
(Καρά-Μπουρνοϋ) μέχρι τοϋ λαιμοϋ τής χερσονήσου τής Κασσάνδρας.

καινά, καί στόλον άξιόλογον καταστησάμενος Πρβλ. καί R. G u i 11 a n d, ε.ά., σ. 218 
καί σημ. 6.

I. Ό ’Αλέξιος ό Κομνηνός (1Ô81-1118) ένεσωματωσε τά ύπόλυιπα τοϋ στόλου των 
ναυτικών Θεμάτων είς τό βασιλικόν πλώϊμον ύπό μίαν διοίκηση» καί ή κατάστασις αυτή 
παρέμεινεν άμετάβλητος μέχρι τοϋ 1453. Τό βασιλικόν όμως πλώϊμον προωρίζετο κυρίως 
διά τήν άμυναν τής πρωτευούσης καί δι’ άλλας ναυτικάς έπιχειρήσεις έγίγνετο προσφυγή 
εις τούς στόλους τών Βενετών, των Γενουατών καί τών Πισσατών. Βλ. E. S t e i n, Unter
suchungen zur spätbyzantinischen Verfassungs - und Wirtschaftsgeschichte. Mitteilungen 
zur osmanischen Geschichte, τόμ. II, 1923-1926, I καί 2 Heft, Hannover 1926, σ. 56/7. 
R. G u i 11 a n d, é.à., σ. 219. - L. B r é h i e r, Institutions κ.λ., σ. 419-429: La fin de la ma
rine imperiale (ίδίμ σ. 420, 424).
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Tò τμήμα τοϋτο όμως των παραλίων τής Χαλκιδικής ούδένα όρμον 
παρουσιάζει σήμερον, δυνάμενον να χρησιμεόση ώς λιμήν έστω καί μικρού 
μέρους στόλου. Τα πράγματα όμως δέν φαίνεται νά εϊχον άνέκαθεν οϋτω. 
Υπάρχει έκεΐ μία θέσις, ή όποια φέρει σήμερον, εκ τυχαίας βεβαίως συμ- 
πτώσεως, τό όνομα Σκάλα. Ή σκάλα του σημερινού νεωτέρου χωρίου Νέα 
Καλλικράτεια παρά τάς έκβολάς του ρεύματος Κουλαφλί (άρχαίου ποταμί- 
σκου Χαβρία)1. ’Ακριβώς δέ είς τό τμήμα τοϋτο των παραλίων τής Χαλκιδι
κής καί πλησίον τής ακτής μεταξύ τοϋ Αίναίου καί τής Κασσάνδρας εύρί- 
σκετο ή άρχαία πόλις Άντιγόνεια, κτίσμα τοϋ ’Αντιγόνου τοϋ Γόνατά2. Έκ 
δέ τοϋ γνωστοϋ χωρίου τοϋ Λιβίου προκύπτει μετά βεβαιότητος ότι ή Άντι- 
γόνεια είχε λιμένα ικανόν νά περιλάβη τόν ρωμαϊκόν στόλον, ό όποιος κάμ- 
νει έκεΐ άπόβασιν προς λεηλασίαν των περιχώρων3. Ό λιμήν όμως αυτός 
δέν υπάρχει σήμερον.

Τήν ’Αντιγόνειαν αυτήν4 αναφέρει ό Πτολεμαίος με δύο ονόματα: 
Άντιγόνεια ή Ψαφαρά5, ό δέ εκδότης καί σχολιαστής τοϋ Πτολεμαίου ση
μειώνει περί τοϋ ονόματος Ψαφαρά: «Ψαφαρά priscum oppidi nomen fuerit. 
Quod si corruptum est, fortasse legendum Σκάβαλα.,.Αηί^οηεία haec intel- 
ligenda apud Livium, 44, ΙΟ»6. Θεωρεί λοιπόν τό Ψαφαρά ώς παλαιότερον

1. Βλ. Έπιτελ. Χάρτην της Ελλάδος 1:75.000. Φύλ. Έπανωμή-Καραμπουρνοδ καί 
1:100.000. Φύλ. Έπανωμή Ε8. Βλ. καί Σχέδ. 2 ένταϋθα σ. 280-281. Ό Μ. X ρ υ σ ο χ ό ο υ, 
Ή Σερμύλη (Όρμυλία), Έπετ. Φιλολ. Συλλ. Παρνασσού, έτος Δ', έν Άθήναις 1900, σ. 
104-113, υποστηρίζει ότι ό αρχαίος ποταμίσκος Χαβρίας είναι ό σημερινός ποταμός της 
Όρμύλιας. Ή σήμερον έκεΐ ύπάρχουσα σκάλα είναι νεωτέρα άποβάθρα τοϋ προσιρυγικοδ 
συνοικισμού Νέα Καλλικράτεια (1924).

2. Βλ. Άρθρον Antigoneia Nr. 3 8ÎçPauly-Wissowa, RE, τόμ. I, στήλ. 240 ύπό 
G. Hirschfel d: Stadt Macédoniens in Krossaia an der Westküste von Chalkidike, süd
lich oder südöstlich vonAineia, mit einem Hafen oder Landungsplätze. 
Αύτόθι καί πηγαί. Βλ. καί Στεφ. Βυζαντίου, Λεξ., λ. Άντιγόνεια (στήλ. 897): Τρίτη Μακε
δονίας ’Αντιγόνου τού Γόνατά.

3. Τ. Livius, lib. 44, cap. 10: Revocatis igitur in naves militibus omissaque Thessa- 
lonicae oppugnatione Aeniam inde petunt. Quindecim milia passuum ea urbs abest, 
adversus' Fydnam posita, fertilis agro. Pervastatis finibus ejus legentes oram A n ti
gone a m perveniunt. Ibi egressi in terram primo devastarunt agros passim et aliquan- 
tum praedae contulerunt ad naves... ab Antigonea c 1 a s s i s profecta ad agrum Pallenensem 
escensionem ad populandum fecit. Finium is ager Cassandrensium erat, longe fertilissimus 
omnis orae; Quam praetervecti fuerant.

4. Δέν πρέπει νά συγχέηται αύτή μέ τήν ’Αντιγόνειαν έν Μυγδονία, περί τής όποιας 
βλ. Fr. Geier είς Άρθρον Macedonia παρά Pauly-Wissowa-Kroll, RE,τόμ. 27, 
στήλ. 658 καί RE, τόμ. I, στήλ. 2405: Άρθρον Antigoneia Nr. 4 ύπό G. Hirschfeld.

5. Cl. Ptolemaei, Geographia, lib. Ill, cap. 12, 35. ed. C. Müller, Paris 1883, τόμ. I, 
1, σ. 516. Περί τής έπιβιώσεως τής λεξεως «Ψαφαρά» είς σημερινά Ιδιώματα βλ. Ά. Τσο- 
π α V ά κ η, Συμβολή στήν ερευνά των ποιητικών λέξεων: Αΐ Γλώτται, Ρόδος 1949, σ. 38.

6. C. Müller, ε.ά.
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όνομα τής Άντιγονείας καί επειδή δέν γνωρίζει τήν λέξιν, υποπτεύεται 
παραφθοράν έκ του Σκάβαλα. Ό Kiepert εις τον χάρτην αυτού τής Μακεδο
νίας1 σημειώνει καί τά δύο ονόματα: Antigoneia Psaphara καί μέ έπίνειον 
Λισαί. Τό Ψαφαρά όμως ούτε παλαιότερον όνομα τής Άντιγονείας είναι 
ούτε παρεφθαρμένον, όπως λέγει ό Σχολιαστής τού Πτολεμαίου. Ψαφα- 
ρός, ά, όν, ώς έπίθετον, Ιδία έπί έδάφους λεγόμενον, σημαίνει: ευθριπτος, 
χαλαράς ύφής, άμμώδης2. Τό Ψαφαρά λοιπόν παρατίθεται εις τό Άντιγό- 
νεια ώς κατηγορηματικός προσδιορισμός. Μετ’ άρθρου λοιπόν καί όχι μετά 
διαζευτικού συνδέσμου πρέπει να νοηθή τό διπλούν όνομα: Άντιγόνεια ή 
Ψαφαρά (ώς παρά Kiepert) καί όχι Άντιγόνεια ή Ψαφαρά (ώς παρά Πτολε- 
μαίω). Τό έπίθετον τής Άντιγονείας Ψαφαρά εξηγεί τήν έξαφάνισίν της, 
όπως θά ίδοΰμε.

Τοποθετείται δέ ή Άντιγόνεια αύτή τόσον υπό τού Kiepert3, όσον καί 
ύπό τού Μ. Δήμιτσα4, εις τήν θέσιν περίπου τού σημερινού μετοχιού τής 
Μονής Αγίου Παύλου, ολίγον μεσογειότερον των εκβολών τού σημερινού 
ρεύματος Κουλαφλί (άρχ. Χαβρία)5 καί έπί τής δεξιάς όχθης αύτοΰ.

Ό Στ. Πελεκίδης, τοποθετών τήν Βέροιαν τής Χαλκιδικής6 εϊς τήν ση

1. Η. Kiepert, Topographisch - historischer Atlas von Hellas und den hellenischen 
Colonien, Berlin 1851, Tab. XVI: Macedonia. Τοϋ αύτοΰ, Neuer Atlas von Hellas und 
den hellenischen Colonien, Berlin 1879, Tab. VII.

2. H. G. L i d d e 1 - R. Scott, Greek-English Lexicon, εκδ. 1948, λ. Ψαφαρός: fria
ble, powdery, crumbling...frequ. of soil, sandy... λεπτόγεως καί ψαφαρά χώρα. Πρβλ. 
L. Robert εις «Hellenika» (Revue de philol., litt, et hist, anciennes), 13 (1939) 143.

3. Βλ. χάρτην Η. Kiepert, ε.ά.
4. Μ. Δ ή μ ι τ σ α, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις κ.λ., σ. 605/6: «Τούτων δέ 

ή μέν Άντιγόνεια, ώς έκ τοΰ όνόματος δηλοΰται, κτισθεΐσα ύπό τοϋ Αντιγόνου τοΰ Γό
νατά (280 π.Χ.), έκειτο έν τοϊς όρίοις της Κροσσαίας καί Βοττικής, ένθα νϋν υπάρχει τό 
μετόχιον τοΰ Αγίου Παύλου παρά τόν Χαβρίαν ποταμόν».

5. Έπιτελ. Χάρτης της Ελλάδος 1:75.000. Φύλλ. Έπανωμή-Καραμπουρνοϋ καί 
1:100.000. Φύλ. Έπανωμή Ε8. Βλ. Σχέδ. 2 ένταϋθα, σ. 280-281.

6. Σ τ. Π ε λ ε κ ί δ η, Γύρω άπό τά Ποτειδεατικά, «Έπιστ. Έπετ. τής Φιλοσοφ. Σχο
λής τοΰ Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης», τόμ. 6 (Μνημόσυνον Ν. Γ. Παπαδάκη), Θεσσαλονίκη 
1950, σ. 490. Τό ζήτημα τής ύπάρξεως καί δευτέρας Βέροιας, έν Χαλκιδική, ήγειρεν ό G. 
Grote, Geschichte Griechenlands, Berlin 1882 (μετάφρ. έκ τοΰ άγγλικοϋ), τόμ. III, σ. 367, 
σημ. 2 (120) (=Α History of Greece, κεφ. 47, σημ. 1846-1855), ϊνα έξομαλύνη τάς τοπογρα- 
φικάς δυσκολίας τοΰ χωρίου τοΰ Θουκυδίδου I, 61. Ό Στ. Πελεκίδης, δεχόμενος τήν ΰπαρ- 
ξιν αύτής, ταυτίζει αύτήν προς τήν σημερινήν Βεργιάν, στηριζόμενος εις τάς βυζαντινός 
ειδήσεις α) των Σχολίων εις Δημοσθένους 11,17 καί 248,3 (Oratores attici, ed. C. Müller, 
Paris 1888, τόμ. II, σ. 532 καί 539), όπου ΐσταται: Ποτίδαια ή νυν Βέρροια, καί β) Ίεροκλ. 
Συνεκδήμου append. II, 66: Ποτίδαια ή νΰν Βέρροια καί append. Ill, 118: Ποτίδαια ή νυν 
Κασάνδρια ήγουν ή Βέρροια. (Έκδ. Aug. Burkard, Lipsiae 1893, σ. 66 καί σ. 69). Τοϋ- 
το παρά τάς άντιρρήσεις τοΰ Ε. Oberhummer, Άρθρον Beroia Nr. 2 είς Pauly- 
W i s s ο w a, RE τόμ. V, στήλ. 306, ό όποιος θεωρεί τάς βυζαντινός περί Βέροιας τής Χαλ-
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μερινήν Βεργιάν: «...τήν τοποθεσία», λέγει, «επάνω στή θάλασσα της Χαλ
κιδικής λίγο πριν από τό δέκατο τέταρτο χιλιόμετρο βορειοδυτικά τής Πο- 
τείδαιας τήν πολύ καλά προφυλαγμένη κι άπό τον βοριά κι απ’ τούς δυτικούς 
ανέμους καί γι’ αύτό άκριβώς άγκυροβολιό, όπου άλλως ό Kiepert σημειώνει 
«τήν Κώμβρειαν τής Κροσσαίης χώρης» του Ηροδότου (VII, 123) καί ό 
χάρτης τού Αυστριακού ’Επιτελείου τήν άρχαία «Ά ν τ ι γ ό ν ε ι α», ση
μειώνει εκεί εις τήν Βεργιάν καί τήν θέσιν τής άρχαίας Άντιγονείας1.

Υπάρχουν λοιπόν δύο τοποθετήσεις τής Άντιγονείας τού ’Αντιγόνου 
τού Γόνατά: Μία τού Kiepert καί τού Δήμιτσα, παρά τό Μετόχιον τής Μο
νής τού Αγίου Παύλου μεσογειότερον τής σημερινής Νέας Καλλικρατείας, 
καί μία τού χάρτου τού Αύστριακοΰ Επιτελείου καί τού Πελεκίδου, νοτιώ- 
τερον εις τήν σημερινήν Βεργιάν. Ή πρώτη είναι μεσογειοτέρα, άλλά κατά 
τό No 3 τού Άρθρου Άντιγόνεια τής RE (τού Hisrchfeld) καί κατά τόν 
χάρτην τού Kiepert έχει έπίνειον Λισαί. Ή δευτέρα είναι επί τής ακτής 
καί δικαιολογείται τό έπίθετόν της Ψαφαρά. Είναι δέ γεγονός, ότι τό τμήμα 
τούτο τής δυτικής παραλίας τής Χαλκιδικής, ιδία άπό τής σημερινής Νέας 
Καλλικρατείας μέχρι τού νοτιωτέρου συνοικισμού Καρβ(ου)νό καί περαι

κιδικής ειδήσεις ώς προερχομένας από άγνοιαν τής τοποθεσίας τής Ποτειδαίας. Ό Στ. 
Πελεκίδης έξηγεϊ τήν σύγχυσιν αύτήν των ονομάτων Ποτειδαίας καί Βέροιας έκ του γεγο
νότος, ότι ή Ποτείδαια, μή εχουσα εις τήν δυτικήν αυτής ακτήν ασφαλή λιμένα, μετεχει- 
ρίζετο διά τάς προς τα παράλια τοΰ Θερμαϊκού συγκοινωνίας αύτής ώς έπίνειον τήν Βέ
ροιαν αύτήν τής Χαλκιδικής (Βεργιάν) καί ούτως ή έναλλαγή των όνομάτων καθίστατο 
εύκολος. Ό ίδιος όμως παρατηρεί (σ. 490, σημ. 3): «Άπό τόν νεοελληνικό σχηματισμό 
τού ονόματος: Βεργιά, μέ τόν τόνο στήν λήγουσα, όδηγούμεθα στό πιθανό συμπέρασμα, 
πώς ό αρχαίος τονισμός τού ονόματος αυτού πρέπει νά ήτανε: Βεροία (άλλως Βερόη) καί 
όχι Βέροια».-Είς ένίσχυσιν, πάντως, τής γνώμης τοΰ Στ. Πελεκίδου, περί ύπάρξεως Βέροιας 
καί εις τήν Χαλκιδικήν, ήμποροΰμε νά προσθέσωμε χωρίον έκ τού Λόγου εις τόν Βίον 
καί τα Θαύματα τής Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης τού διακόνου καί χαρτοφύλακος τής 
πόλεως Ίωάννου τοΰ Σταυρακίου (-1283), τοΰ έδοθέντος Οπό τοΰ E. Kurtz μετά τοΰ ύπό 
τοΰ κληρικού Γρηγορίου συγγραφέντος Βίου τής αυτής Αγίας Θεοδώρας: E. Kurtz, 
Des Klerikers Gregorius Bericht κ.λ., ε.ά., σ. 68, στ. 36 κ.έ.: «Νεάνις τις Β ε ρ ο ί α ς έκ πό
λεως, ήν δή καί Ποτίδαιανοί των πάλαι λόγοι κατωνομάκασι, προς τό μέγα καί περί- 
πυστον άστυ τ ό δ ε Θεσσαλονίκης οΰτω δόξαν έγένετο». -Είναι πράγματι ολίγον δυσκολώ- 
τερον τώρα νά άποδώσωμεν άγνοιαν τής τοποθεσίας τής Ποτειδαίας, ώς ό Oberhummer, 
εις άνθρωπον ζώντα εις Θεσσαλονίκην, όπως ό Σταυράκιος.

1. Βλ. καί Σχεδιάγραμμα αύτοΰ, αυτόθι, σ. 489. Τήν Βεργιάν αυτήν σημειώνει ό χάρ
της τοΰ Μιχ. Χρυσοχόου τοΰ Ζιτσαίου, δαπάναις τοΰ έν Άθήναις Συλλόγου πρόςδιάδοσιν 
των Ελληνικών γραμμάτων 1897, κατά τόν Στ. Πελεκίδην, ε.ά., σ. 483, σημ. 5, άλλά δέν ήμ- 
πορέσαμε νά τόν ίδοΰμε. Τήν Βεργιάν αναφέρει διά τήν παρ’ αύτήν προϊστορικήν τούμ- 
βαν καί ό A. J. B. W a c e, The Mounds of Macedonia, «The Annual of the British School 
of Athens» XX (1913-1914) 128: at Verria, the site of Antigoneia according to the Austrian 
staff map; non visited. Τόν χάρτην τοΰτον τοΰ Αύστριακοΰ Επιτελείου, εις τόν όποιον 
άναφέρεται καί ό Στ. Πελεκίδης, ε.ά., σ. 490, δέν ήμπορέσαμε νά ίδοΰμε.
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τέρω μέχρι τής Ποτειδαίας, παρουσιάζει σήμερον ίσχυράν διάβρωσιν. 
Ή θάλασσα κατατρώγει το αμμώδες έδαφος καί εισέρχεται εντός τής ξηρός, 
οί δε εντόπιοι άλιεΐς βεβαιοΰν ότι διακρίνουν εντός αυτής καί είς άπόστασίν 
τινα από τής σημερινής άκτής τής Βεργιάς τά λείψανα λιμενικών εγκατα
στάσεων1. Ουτω καί δύο λιμένες έχουν έξαφανισθή: Είς του επινείου Λισαί 
είς τήν σκάλαν τής Νέας Καλλικρατείας τής βορειότερον τοποθετουμένης 
Άντιγονείας καί είς τής άκτής τής σημερινής Βεργιάς τής νοτιώτερον το
ποθετουμένης Άντιγονείας. Είς ποιαν όμως άπό τάς δύο θέσεις ήτο ή Άντι- 
γόνεια τοϋ Γόνατά καί ό καταποντισθείς λιμήν αυτής μόνον αρχαιολογική 
ερευνά ήμπορεϊ νά διαπιστώση. Είς ήμάς άρκεϊ ότι αυτή καί ό λιμήν της 
εύρίσκετο άλλοτε είς τήν κατατρωγομένην υπό τής θαλάσσης καί των δυ
τικών ανέμων αμμώδη (ψαφαράν) δυτικήν ακτήν τής Χαλκιδικής άπό τής 
σημερινής Νέας Καλλικρατείας μέχρι τής σημερινής Νέας Ποτειδαίας.

Οίίτω τό μέν άναφερθέν χωρίον τοϋ Λιβίου (44,10) μαρτυρεί ότι υπήρχε 
πράγματι λιμήν είς τήν δυτικήν άκτήν τής Χαλκιδικής καί μεταξύ τοϋ Αί- 
ναίου ακρωτηρίου καί τής χερσονήσου τής Κασσάνδρας, είς τόν όποιον 
προσωρμίσθη ό ρωμαϊκός στόλος καί εκαμεν άπόβασιν είς τήν άκτήν, τό 
δε επίθετον τής Άντιγονείας «ψαφαρά» καί ή φυσική κατάστασις τής εκεί 
παραλίας σήμερον εξηγοϋν τήν έξαφάνισιν τοϋ λιμένος τούτου είς τούς νεω- 
τέρους χρόνους.

Κατά τόν ΙΟον αιώνα όμως, κατά τήν εποχήν δηλαδή τής ναυτικής φρου- 
ρήσεως τής Θεσσαλονίκης άπό Άραβας πειρατάς μεταξύ 904 καί 960, πρέ
πει νά έσώζετο ό λιμήν αύτός. Μαρτυρίαν ρητήν περί τούτου δέν έχομεν, 
υπάρχει όμως μία ενδειξις, ολίγον ασαφής βεβαίως, ότι τοϋτο συνέβαινε 
κατά τόν 9ον τούλάχιστον αιώνα. Ό Θεόδωρος Στουδίτης, εξορισθείς είς 
Θεσσαλονίκην, ερχεται διά θαλάσσης έκ Λήμνου καί προσορμίζεται πρώ
τον είς τό Καναστραΐον άκρωτήριον (τήν ΝΔ άκραν τής χερσονήσου τής 
Κασσάνδρας), επειτα είς τόν λαιμόν τής αύτής χερσονήσου καί τέλος «ε ί ς 
τ ό ε μ β ο λ ο ν», είς τήν παραλίαν δηλαδή τοϋ Μεγάλου Καρα-Μπουρνοΰ 
εξω τοϋ κόλπου τής Θεσσαλονίκης. Έκεΐθεν έπιβάς ζώου εισέρχεται είς 
τήν Θεσσαλονίκην διά τίνος των ανατολικών πυλών αύτής2. Ή χρήσιμο

ί. Αυτό τό βεβαιώνει ό Στ. Πελεκίδης, ε.ά., σ. 490, σημ. 4. Αυτόθι, σ. 490, σημ. 1, ό ί
διος σημειώνει: Στή θέση αυτή (στή Ποτείδαια εξω από τόν κόλπο τής Κασσάνδρας) ή 
άκτή τής Ποτειδαίας φαίνεται κι άπό μακριά σέ μιά αρκετή έκταση καταφαγωμένη άπό 
τά κύματα σφοδρών δυτικών άνέμων. Στήν ίδια θέση, σέ μιά μου έκδρομή τό 1928, βρήκα 
καί ενα ναό κατά τό ήμισυ σωζόμενο καί κατά τό άλλο του ήμισυ σκορπισμένο μέσα στή 
θάλασσα, απ’ όπου μάζεψα αρκετά νομίσματα ρωμαϊκών χρόνων καί πολλά μολύβδινα 
βαρίδια, αναθήματα ψαράδων.

2. S. Theodori Studitae epist. lib. I. M i g n e, P. Gr. 99, στ. 917: Epist. Γ': όρμίσαντες 
εν τφ Κανάστρφ εν τοϊς Θεσσαλονίκης όρίοις· επειτα είς Παλλήνην τά πρόσγαια τοϋ κόλ-
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ποίησις ζώου σημαίνει ότι άπεβιβάσθη αρκετά μακράν τής Θεσσαλονίκης 
καί ότι το πλοΐον του είχε λόγους νά μήν είσέλθη εις τον κόλπον τής Θεσ
σαλονίκης. Επομένως τοϋτο προσωρμίσθη τελευταΐον εις λιμένα τής δυ
τικής ακτής τής Χαλκιδικής, εύρισκόμενον όχι μακράν του Μεγάλου Καρά- 
Μπουρνοϋ. ’Ιδού λοιπόν λιμήν επί τής δυτικής άκτής τής Χαλκιδικής μαρ- 
τυρούμενος κατά τον 9ον αιώνα καί μάλιστα ύποδεικνυομένης τής θέσεως 
τής σημερινής Νέας Καλλικρατείας, άφοΰ αυτός πλησιάζει εις τό Μεγάλο 
Καρά-Μπουρνοΰ (Έμβολον).

Πάντως, εις τά πολύ άργότερον άρχόμενα έγγραφα των Μονών τού ’Άθω, 
τά άφορώντα εις κτήματα τών Μονών εις τήν Καλαμαρίαν, άναφέρεται εις 
τά μέρη αυτά χωρίον (Επάνω) Άντιγόνεια, τό όποιον διέσωσεν έπιτοπίως 
τό όνομα τής ομωνύμου άρχαίας πόλεως, έπιβεβαιουμένης ούτω τής μαρ
τυρίας τού Λιβίου1. Δεν γνωρίζομεν, βεβαίως, εάν ή Επάνω Άντιγόνεια 
τών βυζαντινών χρόνων εκειτο εις τήν θέσιν τής άρχαίας Άντιγονείας ή 
πού εκειτο ακριβώς ή βυζαντινή Άντιγόνεια2. Τήν ακριβή θέσιν μιας άρ
χαίας πόλεως μόνον ή αρχαιολογική σκαπάνη ήμπορει, ώς εΐπομεν, νά κα- 
θορίση μετά βεβαιότητος. Καί εάν όμως δεν δεχθώμεν, όπως δέχεται ό Kie
pert καί ό Δήμιτσας, ότι ή αρχαία Άντιγόνεια εκειτο είς τήν θέσιν τού ση
μερινού Μετοχιού τής Μονής Αγίου Παύλου, άλλά δεχθώμεν ώς θέσιν 
αυτής τήν Βεργιάν, όπως ό αύστριακός επιτελικός χάρτης καί ό Πελεκίδης, 
πάλιν συσσωρεύονται κατ’ άλλον τρόπον αί ένδείξεις, ότι ή Σκάλα τής Μέ
ριας εκειτο μεταξύ τής σημερινής Νέας Καλλικρατείας καί τής σημερινής 
Νέας Ποτειδαίας καί ότι εις αυτό τό τμήμα τών δυτικών παραλίων τής Χαλ
κιδικής έγεννήθη τό τοπωνύμιον Καλαμαρία. Αί ενδείξεις αύταί είναι αί 
έξής:

που' εΐτα εις τό ε μ β ο λ ο ν. Έκ τών ένθεν ζώοις πάλιν επιβεβηκότες... είσήχθημεν êv τή 
πόλει... είς μετά στρατιωτών προσέμενεν εν τή ανατολική πάρτη.

1. Ή Μονή Ζωγράφου άναφέρεται ώς εχουσα κτήματα εις τήν περιοχήν αυτήν από 
τοϋ 1320 τό παλαιότερον. Act. Zogr. 17,39 (1320): Έν τώ κατεπανικίφ Καλαμαρίας εις 
τό χωρίον τήν επάνω Άντιγονίαν. - 23,26 (1325): τοϋ έτερον μετοχιού αυτής τον είς τήν Άν- 
τιγωνίαν. Οϋτω καί 26,21 (1327)-27,16 (1328) - 33,26 (1342) - 34,34 (1342). Είς άχρονολό- 
γητον χρυσόβουλλον αδήλου αύτοκράτορος, δημοσιευθέν ύπό τοΰ Χριστ. Κτένα, 
Χρυσοβ... μονής Δοχειαρίου, 11,52 καί 74 («Έπετ. Έτ. Βυζαντ. Σπ.» 4, 1927, 310), ή Άν- 
τιγόνεια φέρεται ώς κτήμα τής Μονής Δοχειαρίου: ...τό έτερον χωρίον αντοϋ (πρωτοβε- 
στιαρίου Δημ. Μουρίνου) τό περί τήν Θεσσαλονίκην διακείμενον καί όνομαζόμενον ή Άν- 
τιγόνεια, δπερ παρεδόθη αύτώ παρά τοϋ Κεραμέως είς ποσότητα ύπερπύρων 104. - Ήλλα- 
ξε λοιπόν άπαξ καί ίσως καί περισσοτέρας φοράς χεΐρας τό χωρίον Άντιγόνεια.

2. Τό σημερινόν νοτιώτερον χωρίον Νέα Άντιγόνεια, μετονομασθέν είς Νέα Φλογητά 
(Έπιτελ. Χάρτης τής Ελλάδος 1:100.000. Φύλ. Έπανωμή Ε8. Γ ρ. Στεφάνου, Πλήρες 
Γεωγραφικόν Λεξικόν τής Ελλάδος, Άθήναι ά.έ., λ. Άντιγόνεια), διεκδικεΐ καί αυτό τήν 
θέσιν τής άρχαίας πόλεως, έκεί δέ σημειώνει αύτήν ό αύστριακός έπιτελικός χάρτης. 
(Βλ. Σ τ. Π ε λ ε κ ί 8 η, 6,ά., σ. 490).

19
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’Επί τής δεξιάς όχθης τοϋ σημερινού ρεύματος Κουλαφλί καί πλησίον 
του Μετοχιού τής Μονής του 'Αγίου Παύλου καί τής Νέας Καλλικρατείας 
υπάρχει σήμερον Μετόχιον τής Μονής Ξενοφώντος, ολίγον δέ νοτιο-ανατο- 
λικώτερον του έν λόγω ρεύματος εύρίσκεται Μετόχιον τής Μονής Χελαν- 
δαρίου. Τοιουτοτρόπως γειτνιάζουν τά Μετόχια των Μονών 'Αγίου Παύλου, 
Ξενοφωντος καί Χελανδαρίου. Ούδαμού άλλου εις τήν περιοχήν του κατε- 
πανικίου Καλαμαρίας συμβαίνει τούτο. Καί ή μέν Μονή Ξενοφωντος είναι 
ή παλαιοτέρα έκ τών μονών, αί όποϊαι είχον κτήματα εις τήν Καλαμαρίαν1, 
αί δέ Μοναί 'Αγίου Παύλου καί Χελανδαρίου είναι αύταί, διά τάς όποιας 
έξεδόθησαν τά έγγραφα τής Τσάριτσας Μάρας καί εις τάς όποιας εγεννή- 
θη καί ζή ό παρετυμολογικός μύθος τής δωρεάς αύτής. Έρις μεταξύ τών 
μονών 'Αγίου Παύλου καί Ξενοφώντος άναφέρεται τό 1539 (μετά λοιπόν 
τήν Τσάριτσαν Μάραν) εις έγγραφον, άναφερόμενον εις τόν Κατάλογον 
τού Πορφυρίου Ούσπένσκη, καί άφορα εις όροθετικήν ύπόθεσιν περί δια- 
χωρίσεως συνορευόντων χωραφίων2. Περί τά Μετόχια λοιπόν αύτά καί 
τά κτήματα αυτών περιεστρέφετο ή ερις τών Μονών, τά έγγραφα καί αί 
παρετυμολογικά! παραδόσεις περί Μάρας, επειδή δέ αί παραδόσεις αύταί 
άποτελοΰν τήν παλαιοτέραν σκόπιμον3 παρετυμολογίαν τού τοπωνυμίου

1. ΕΙς τά έγγραφα της Μονής Ξενοφώντος, χρονολογούμενα από τοϋ 1083-1784, ή 
Καλαμαρία καί μετόχιον τής Μονής εις αυτήν άναφέρονται ήδη εις τό πρώτον έγγραφον 
(1,222 τοϋ 1083), ένώ εις τά έγγραφα τής Μονής Χελανδαρίου, χρονολογούμενα από τοϋ 
1009-1768, μόνον τό 1316 (31,16) εμφανίζεται ή Καλαμαρία καί κτήματα τής Μονής εις 
αυτήν. Δέν ήμπορέσαμε να ίδοϋμε τά εις απρόσιτον θέσιν δημοσιευμένα έγγραφα τής Μο
νής 'Αγίου Παύλου («Νέα Εποχή», έτος Αον, Άθήναι 1925. Σποράδην εις τό Περιοδικόν). 
Ούδέ τό άξιόλογον εργον τοϋ S t. B i n ο n, Les origines légendaires et l’histoire de Xeropo- 
tamou et de St. Paul de Γ Athos, Louvain 1942. (Περί αύτοϋ όμιλεϊ ό V. Laurent, Xe- 
ropotamou et St. Paul, Histoire et legende à ΓAthos, «Revue historique de sud-est européen», 
22, 1945, 277-278). ΕΙς τά έγγραφα τής Μονής τής Λαύρας, χρονολογούμενα από τοϋ 897- 
1178 (Α’ τόμος τών Rouillard-Collomp), μόνον τό 1329 εμφανίζεται ή Καλαμαρία εις τά 
υπό Σωφρ. Εύστρατιάδου, Ιστορικά μνημεία τοϋ "Αθω, «Ελληνικά» 2(1929) δη- 
μοσιευθέντα (εις σ. 355). Άλλαι μοναί, ώς π.χ. ή Κουτλουμουσίου, ή Παντοκράτορος, 
μή έχουσαι κτήματα εις Καλαμαρίαν, ούδέ τό όνομα αυτής έμφανίζουν εις τά έγγραφα 
αυτών.

2. Εϋλογίου Κουρίλα, ...Κατάλογος... Πορφυρίου, Ούσπένσκη «Έπετ. Έτ. 
Βυζαντ. Σπ.» 7 (1930) 222, άριθμ. 149 (1539): Όροθετική ύπόθεσις περί διαχωρίσεως 
τών συνορευομένων χωραφίων τών μοναστή ρίων 'Αγίου Παύλου καί Ξενοφώντος, υπο
γεγραμμένη ύπό τοϋ τής Θεσσαλονίκης Αρχιεπισκόπου Θεωνα (Άγιος Παϋλος 7047).

3. Ή φωτοτυπία τοϋ έγγραφου τής Τσάριτσας Μάρας ύπέρ τών Μονών Χελανδαρίου 
καί Αγίου Παύλου, διά τοϋ όποιου ή ΰπογράφουσα «Σουλτάνα τοϋ Σουλτάνου Μουράτ, 
Τσάριτσα Μάρα, θυγάτηρ τοϋ Δεσπότου Γεωργίου», χορηγεί είς τάς έν λόγω μονός τό 
έτος 1479 έτήσιον εισόδημα 1.000 δουκάτων έκ τών εισοδημάτων αύτής, τών προερχομέ- 
νων έκ τής πόλεως Ραγούσης, έδημοσιεύθη υπό τοϋ F r. D ö 1 g e r εις τόν B' τόμον (Ta
felband) άριθμ. 128 τών έκδόσεων αύτοϋ: Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges,
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Καλαμαρία, περί τα Μετόχια αυτά πρέπει να άναζητηθή ή κοιτίς του τοπω
νυμίου, ή Σκάλα Μερίας καί ό έξαφανισθείς λιμήν τής άρχαίας Άντιγο- 
νείας.

8. Άνασκόπησις
Άνασκοποΰντες τά πράγματα κατά τήν χρονολογικήν αυτών σειράν 

ήμποροϋμε, νομίζομεν, νά άποκαταστήσωμεν μετά τίνος πιθανότητος τήν 
κατά προσέγγισιν ιστορίαν τοϋ τοπωνυμίου Καλαμαρία.

Ή πόλις Άντιγόνεια, ή λεγομένη Ψαφαρά λόγφ του εύθρίπτου του 
εδάφους αυτής, τήν όποιαν εκτισεν περί τό 280 π.Χ. ό ’Αντίγονος ό Γονατάς 
επί τής δυτικής παραλίας τής Χαλκιδικής καί μεταξύ τοϋ Αίναίου ακρωτηρίου 
(Μεγάλου Καρα-Μπουρνοϋ) καί τής χερσονήσου τής Παλλήνης (Κασσάν
δρας), είχε κατά τήν εποχήν των προς τόν Περσέα τής Μακεδονίας ρωμαϊ
κών πολέμων (168 π.Χ.) λιμένα ικανόν νά περιλάβη ρωμαϊκόν στόλον, ώς 
μαρτυρεί ό Λίβιος (44,10). Ό λιμήν αυτός διεσώζετο ακόμη κατά τόν ΙΟον 
αιώνα καί ώνομάζετο, όπως όλοι οι λιμένες κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, 
Σκάλα. Άργότερον, όπως όλη ή άκτή τής Χαλκιδικής εις τήν εϋθριπτον 
δυτικήν παραλίαν αυτής, κατεφαγώθη υπό τής θαλάσσης καί έξηφανίσθη.

Κατά τήν έποχήν τής θαλασσοκρατορίας τών ’Αράβων πειρατών τής 
Κρήτης καί μετά τήν άνέλπιστον καί όδυνηράν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης 
ύπ’ αυτών τό 904 τό Βυζαντινόν Κράτος έκαμε μεγάλας προσπάθειας άνα- 
πτύξεως τών ναυτικών του δυνάμεων, αί όποΐαι άπέληξαν είς τήν άνακατά- 
ληψιν τής Κρήτης τό 960 υπό τοϋ Νικηφόρου Φωκά καί τήν έξόντωσιν τών 
’Αράβων πειρατών τοϋ Αιγαίου. Κατά τάς προσπάθειας αύτάς έλήφθη μέρι
μνα έκ τής πίκρας πείρας τοϋ παρελθόντος διά τήν άμυναν τής Θεσσαλο
νίκης, τής όποιας ένισχύθη μαρτυρημένως ή από ξηρδς όχύρωσις καί ή 
οποία έφρουρήθη λίαν πιθανώς κατά λογικήν αναγκαιότητα καί άπό θαλάσ
σης διά μιας «μερίας» ή «τούρμας» τοϋ θεματικοΰ στόλου τοϋ Αιγαίου. Διά 
τήν εύκολωτέραν προστασίαν τής εισόδου τοϋ Θερμαϊκοΰ ή «μερία» έξέ- 
λεξεν ώς όρμητήριον αύτής τήν Σκάλαν τής Άντιγονείας έξω τοϋ κόλπου 
τής Θεσσαλονίκης καί επί τής δυτικής παραλίας τής Χαλκιδικής. Ούτως 
έσχηματίσθη στρατιωτικής σημασίας τοπωνύμιον: ή Σκάλα-μερίας, τό 
όποιον άπό τήν Γενικήν του (τής-ς-Κάλας-μερίας) ευκόλως παρεφθάρη 
είς Καλαμερίαν καί Καλαμαρίαν. Παρομοίαν παραφθοράν συνθέτου μέ πρώ

München 1948. (Textband, σ. 341 κ.έ.). (Τό αυτό έγγραφον είς Actes de l’Athos V: Actes 
de Chilandar. edd. L. Petit -B. Korablev. Παράρτημα του IZ' τόμου, 1911, τών Βυ
ζαντινών Χρονικών. Actes Slaves άριθμ. 85, σ. 566 κ.έ.). Τό έγγραφον όμως τοΟτο είναι 
πλαστόν, ώς άπέδειξεν ό C. J. J i r e c e k είς τήν μελέτην αύτοϋ: Dhodak Stonski(=Έσοδα 
έκ τής νήσου-Στόν) είς V. Jagic - Festschrift (Sbornik u slavu vatroslava jagica), Βερολϊνον 
1908, σ. 534-550. Βλ. καί F. Babinger, Eia Freibrief Mehmeds II κ.λ., έ.ά., σ. 20, σημ.5.
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τον συνθετικόν τήν λέξιν «σκάλα» έχομεν κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Προκο
πίου (Περί Κτισμ. IV, 17, 3) εις τήν Νουμιδίαν, όπου το Σκάλας-Βέτερες 
(ad Scalas Veteres) έγινε Καλασβατάρες.

Έξαλειφθέντος του άραβικοϋ κινδύνου καί παρακμάσαντος του βυ
ζαντινού στόλου, λίαν ενωρίς, ήδη εις τάς άρχάς τοϋ 1 ίου αίώνος επί Κο- 
μνηνών, έγκατελείφθησαν τά κατά θάλασσαν είς ξένους μιισθοφορικούς 
στόλους καί έντός έκατόν περίπου έτών έλησμονήθη τό ετυμον τού τοπω
νυμίου Καλαμερία. Τού άκαταλήπτου πλέον καταστάντος τοπωνυμίου έπε- 
λήφθη ή παρετυμολογία. Ή παλαιοτέρα, σλαβική, παρήγαγεν αυτό άπό 
άπό τήν Τσάριτσαν Μάραν, τήν θυγατέρα τοΰ Σέρβου ήγεμόνος Γεωργίου 
Βράνκοβιτς συζύγου τοϋ σουλτάνου Μουράτ Β', ή όποια έδώρησε κτήματα 
είς Μονάς τοϋ 'Αγίου Όρους είς τήν περιοχήν τής Καλαμαρίας, τήν γνω
στήν είς τάς Μονάς ώς Καλή-Μαρία. Ή νεωτέρα, τοϋ Cousinéry, παρήγαγεν 
αύτό άπό τά Καλά-μερία, οί ώραΐοι τόποι (beaux Heus) επηρεασμένη άπό τήν 
περιγραφήν τής περιοχής τής Καλαμαρίας υπό τοΰ Καμενιάτου ώς ώραίου 
τοπείου. Τό τοπωνύμιον Καλαμαρία εμφανίζεται όμως είς έγγραφα των Μο
νών τοΰ "Αθω είς χρόνους πολύ παλαιοτέρους τής Τσάριτσας Μάρας καί ό 
Καμενιάτης δεν γνωρίζει τό τοπωνύμιον Καλαμαρία, άφοΰ ούτε νά τό έτυ- 
μολογήση κατά τήν περιγραφήν τής περιοχής του επιχειρεί καί ονομάζει 
τήν πύλην τοϋ άνατολικοΰ τείχους τής Θεσσαλονίκης, τήν οδηγούσαν είς 
τήν Καλαμαρίαν καί όνομαζομένην διά τοϋτο άργότερον τής Καλαμαρίας, 
άκόμη μέ τό παλαιόν αυτής όνομα Κασσανδρεωτικήν. Επομένως ή μετονο- 
μασία τής εν λόγφ πύλης άπό Κασσανδρεωτικής είς Καλαμαρίας καί ή έμ- 
φάνισις τοϋ τοπωνυμίου Καλαμαρία έλαβον χώραν μετά τό 904 τοϋ Καμε
νιάτου καί προ τοϋ 1083, έτους τής πρώτης έμφανίσεως τοΰ τοπωνυμίου 
Καλαμαρία είς τά έγγραφα τοΰ "Αθω. ’Ακριβώς κατά τήν περίοδον 904-960 
τοϋ άγώνος τοϋ Βυζαντίου κατά τών ’Αράβων πειρατών τοΰ Αιγαίου.

Υπάρχει άκόμη μία ένδειξις, ποΰ πρέπει νά άναζητηθή ή γέννησις 
τοΰ τοπωνυμίου Καλαμαρία καί ή Σκάλα-μερίας, άπό τήν όποιαν πρέπει 
νά προέκυψε τοϋτο. Περί τήν θέσιν τής αρχαίας Άντιγονείας είς τήν δυ
τικήν ακτήν τής Χαλκιδικής καί μεταξύ τής σημερινής Νέας Καλλικρα- 
τείας καί Νέας Ποτειδαίας, όπου διετήρήθη είς τά άγιορειτικά έγγραφα τό 
όνομα τής άρχαίας πόλεως είς ομώνυμον βυζαντινόν χωρίον, υπάρχουν 
μέχρι σήμερον Μετόχια τών Μονών 'Αγίου Παύλου, Ξενοφώντος καί Χε- 
λανδαρίου. Έκ τών μονών αυτών αί δύο, τοΰ 'Αγίου Παύλου καί τοϋ Χε- 
λανδαρίου, εύηργετήθησαν πολύ υπό Σέρβων ήγεμόνων καί έξ αυτών προέρ
χονται τά έγγραφα τής Τσάριτσας Μάρας καί ό μϋθος περί τής δωρεάς αυτής. 
Ή δέ Μονή Ξενοφώντος φαίνεται έχουσα πρώτη κτήματα είς τήν Καλαμα
ρίαν καί είς τά έγγραφα αυτής έμφανίζεται διά πρώτην φοράν τό τοπωνύμιον 
Καλαμαρία. Έρις μεταξύ τών σλαβοευηργετημένων αυτών Μονών καί τής
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Μονής τοΰ Ξενοφώντος, μαρτυρουμένη μετά τήν Τσάριτσαν Μάραν, τό 
1539, μαρτυρεί δτι περί τά Μετόχια αύτά εις τήν Καλαμαρίαν των Μονών 
αύτων καί προς ύποστήριξιν των δικαιωμάτων αυτών έδημιουργήθησαν αί 
παρετυμολογικά! παραδόσεις περί Μάρας, έπειδή δέ αί παραδόσεις αύταί 
άποτελοΰν τήν παλαιοτέραν, σκόπιμον, παρετυμολογίαν του τοπωνυμίου 
Καλαμαρία, έκεΐ περί τά Μετόχια αύτά πρέπει να άναζητηθή ή κοιτίς του 
τοπωνυμίου καί ή Σκάλα-μερίας, έκ τής όποίας αυτό πρέπει να προέκυψεν. 
Ούτως όδηγούμεθα πάλιν είς τήν περιοχήν, όπου τοποθετείται ή άρχαία 
πόλις Άντιγόνεια καί ό έξαφανισθείς λιμήν αυτής, ό χρησιμοποιηθείς πι
θανότατα ως Σκάλα υπό τής «μερίας» του θεματικού στόλου του Αιγαίου, 
τής φρουρησάσης κατά λογικήν αναγκαιότητα τήν Θεσσαλονίκην από 
τούς φοβερούς "Αραβας πειρατάς τοΰ Αιγαίου μετά τό οδυνηρόν πάθημα 
τής άλώσεώς της τό 904.

9. Έπίμετρον
Επειδή ή σλαβική βιβλιογραφία είναι δυσπρόσιτος παρ’ ήμίν καί ή 

γνωσις τής σλαβικής γλώσσης έλάχιστα διαδεδομένη, παραθέτομεν ενταύ
θα μετάφρασιν τής προς τήν Τσάριτσαν Μάραν σχετικής καί πολύν θόρυ
βον άλλοτε έγειράσης περικοπής έκ τοΰ έργου τοΰ Νοβάκοβιτς, όφειλο- 
μένην είς τόν αείμνηστον καθηγητήν τής 'Ιστορίας των Μέσων Χρόνων 
είς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Λάσκαριν.

St. Novakovic είς Balkanska Pitanja (=Βαλκανικά Προβλήματα), 
Beograd 1906, σ. 223-224:

«Πράγματι υπάρχει καί σήμερον ολόκληρος παραθαλασσία περιοχή 
παρά τήν Θεσσαλονίκην, μεταξύ ταύτης καί τής χερσονήσου τής Κασσάν
δρας, ήτις ονομάζεται Καλαμαρία. ’Εδώ πράγματι καί σήμερον υπάρχουν 
άγιορειτικά κτήματα. ’Από καιροΰ εγώ γνωρίζω από άγιορείτας μοναχούς, 
ότι ή Καλαμαρία είναι τό κυριώτερον Χιλανδαρινόν κτήμα, δοθέν είς τό 
Χιλανδάρι υπό τής Τσάριτσας Μάρας καί εν αυτω παράγεται πολύς σίτος καί 
έλαιον. Τό όνομα τής περιοχής ταύτης είναι αυτό τοΰ- 
το τό όνομα τής Τσάριτσας Μάρας, τήν όποια οί 'Αγιορεΐται 
ονομάζουν: Καλή-Μαρία. ’Ολίγον ανωτέρω έσημειώσαμεν ότι ή Τσάριτσα 
Μάρα διέθεσε τόν έκ τής χερσονήσου Στον(=Στάνιο)1 φόρονύπέρτών τριών 
μονών: ’Αρχαγγέλων έν ’Ιερουσαλήμ καί Χιλανδαρίου καί 'Αγίου Παύλου 
έν 'Αγίφ Όρει. Έξ άλλων πηγών γνωρίζομεν ότι ό Οίκος τών Βράνκοβιτς 
έθεώρει τήν μονήν τοΰ 'Αγίου Παύλου ως ίδικήν του μονήν. Είς τούς έπι- 
σκέπτας τής μονής ταύτης οί μοναχοί καί σήμερον άφηγοΰνται μίαν πα- 
ράδοσιν περί τής Τσάριτσας Μάρας. Είς τήν μονήν ταύτην φυλάττεται μέ

1. Βλ. σημ. 3 τών σ. 290-291.
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ρος τοΰ Χρυσίου, Λιβάνου καί Σμύρνας, των προσφερθέντων υπό των Μά
γων έν Βηθλεέμ. Οί έν τη μονή γνωρίζουν δτι τούτο έδώρησεν εις τήν μονήν 
ή Μάρα, ή θυγάτηρ τοΰ Δεσπότου τής Σερβίας Γεωργίου Βράνκοβιτς καί 
σύζυγος τοΰ Μουράτ, γνωστή δέ έν 'Αγίφ Όρει μέ τό όνομα Καλή-Μαρία1. 
Κατά τήν παράδοσιν τά δώρα ταΰτα ήθέλησεν αΰτη νά παραδώση αύτοπρο- 
σώπως είς τήν μονήν, αλλά ή Θεία Πρόνοια διά θαύματος έμήνυσε προς 
αύτήν δτι δεν πρέπει διά τής αύτοπροσώπου παρουσίας της νά καταπατήση 
τό Τυπικόν, δπερ άπαγορεύει εις τό γυναικεΐον φΰλον τήν προσέγγισιν είς 
τάς μονάς. Καί τοιουτοτρόπως έξελθόντες οί μοναχοί πανηγυρικώς έδέ- 
χθησαν τά δώρα καί μετέφερον ταΰτα είς τήν μονήν, αΰτη δέ έπέστρεψεν είς 
τά ίδια. Άλλ’ είς ον τόπον ή Τσάριτσα Μάρα παρέδωκε τά άγια δώρα ήγέρ- 
θη μνημεΐον, δπερ σήμερον άκόμη σώζεται2 καί είς τό όποιον είκονίζεται 
ή Βασιλίς έν βασιλική περιβολή μετά ώπλισμένων καί έν τουρκική ένδυ- 
μασία συνοδών καί απέναντι ταύτης οί πατέρες, οί δεχθέντες παρ’ αυτής 
τά δώρα».

Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

1. Πρβλ. καί Γερασ. Σμυρνάκη, Τό Άγιον Όρος, σ. 605.
2. Πρό τής πυρκαϊας τής Μονής τό 1902, δτε 6γραφεν ό Νοβάκοβιτς (1893). Ή πυρ- 

καϊά έγένετο τήν 3ην ’Ιανουάριου (παλ. ήμερολ.) 1902. Βλ. Γ. Σμυρνάκη ν, ε.ά., σ. 605.
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G. Theocharidis, Kalamaria.

Bis zum Begin des 20. Jahrhunderts trug das Tor der östlichen Mauer 
von Thessalonike, welches sich am Ostende der Hauptstrasse vonThessalonike, 
der sogenannten Egnatia-Strasse, befand, den Namen Kalamaria-Tor (Porta- 
Kalamarias), offensichtlich weil es zu der östlich der Stadt liegenden und 
Kalamaria genannten Gegend führte. Diesen örtlichen Namen Kalamaria hat 
heute die süd-östlich von Thessalonike liegende Siedlung von Flüchtlingen 
bewahrt.

Bis zum Beginn des 10. Jahrhunderts aber, bis zur Zeit des Kameniates 
nämlich, nannte sich dasselbe Osttor Kassandreotike (Kassandrien-Tor), of
fensichtlich weil es zu Kassandrien von Chalkidike führte. Es muss also etwas 
nach der Zeit des Kameniates statt gefunden haben, welches den Namen
wechsel des Tores von Kassandrien-Tor zu Kalamaria-Tor verursachte. Was 
geschah und wann es geschah soll im folgenden untersucht werden.

Es ist bekannt, dass schon in der Komnenenzeit und öfters nach 1204 die 
grosse administrative Einheit «Katepanikion», welche mehrere vereinigte The
men unter einem «Katepano», einem über den Kommandanten des Themas 
Strategos stehenden Archon, einfasste, sich auflöst und zu einem «Vandon», 
zu der kleinsten Einheit eines Themas, herabgeführt und zugleich der «Kate
pano» dem «Comes», dem Kommandanten eines «Vandon», gleichgesetzt 
wird.

So fasste das Thema von Thessalonike infolge dieser Reformation zehn 
«Katepankia» ein, eines von denen die Bezeichnung «Katepanikion Kala- 
marias» trug. Seine geographische Ausdehnung, wie sie sich auf Grund der 
Akten der Athosklöster, welche Besitzungen in diesem Bezirk hatten, bestim
men lässt, dehnte sich östlich der Stadt Thessalonike in der Richtung zu Chal
kidike vom Fuss des östlich der Stadt liegenden Chortiates-Berges bis zum 
Hals der Kassandra-Halbinsel und von der Westküste der Chalkidike bis 
zum Fluss Vatonia (dem alten Olynthios), welcher sich zum Toronaios oder 
Singitikos Meerbusen ausgiesst.

Dieses «Katepanikion Kalamarias» muss zwischen dem Ende der Fran
kenherrschaft in Mazedonien (1224) und seiner ersten Erscheinung in den 
Athosakten im Jahre 1300 gegründet worden sein, da aber der Orstsname
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Kalamaria schon im Jahre 1083 erwähnt wird, muss auch ein «Vandon Kala- 
marias» gegeben haben. Nach der türkischen Eroberung Thessalonikes vom 
1430 blieb nur der Orstname Kalamaria, welcher sich bis zu unserer Zeit er
halten hat. Was bedeutet aber Kalamaria?

Die alte Etymologie von Novakovitz, dass Kalamaria von angeblich der 
Tsaritsa Mara, von der Tochter des serbischen Herrschers Georg Vranko- 
vitz und Gemahlin des Sultans Mourat II stammt, welche Spenden zu Athos- 
klöstern gemacht hatte und welche bei ihnen als Gute-Maria (Kali-Maria) 
bekannt ist, ist schon längst verworfen worden, da der Ortsname Kalamaria 
in Klosterakten älteren als die Tsaritsa Mara gefunden worden ist.

Die bis heute herrschende Etymologie von Cousinéry, dass es sich dabei 
um schöne Ortschaften (Kala-meria) handelt, welche Tafel, Tafrali u.a. ange
nommen haben, und welche von der Beschreibung des Kameniates der östli
chen Ortschaften von Thessalonike als schöne Orten beeinflusst worden ist, 
kann sprachlich nicht unterstützt werden und ist dem Kameniates und dem 
Chumnos in ihren Beschreibungen nicht bekannt, obwohl eine schöne Ort
schaft immer noch Kala-meria benannt werden könnte und doch nirgends in 
Griechenland eine schöne Ortschaft Kala-meria benannt worden ist.

Der erste Bestandteil des zusammengesetzten Wortes Kala-meria ist 
nicht das Adjectivum «kalos-e-on», sondern das Substantivum «scala». Der 
Artikel des Genetivum hat leicht das Anfangssigma des Wortes weggenommen: 
Tis-Skala-merias)Tis-s-Kala-merias)i Kala-meria )i Kalamaria. Noch ein 
anderes zusammengesetztes (Syntheton) Wort mit erstem Bestandteil (Syn
th etikon) das Wort «Scala» hat, nach Prokop, De aedif. IV, 17, gleichweise 
aus «ad Scalas veteres»)Kalasvatares oder Kalasvataras in Numidien gege
ben. Es ist klar, dass mit Scala-merias) Kala-meria) Kalamaria dasselbe ge
schehen ist.

Mit dem italienischen Wort «Scala» wurden, wie bezeugt, schon im Ί. 
Jahrh. n. Chr. der Landungsplatz eines Hafens und der Hafen selbst bezeich
net und solche «Scalae» gab es viele im Bereich des ganzen Byzantinischen 
Staates, wie auch auf der Chalkidike manche solche bezeugt sind. Eine von 
denletzten im später als Kalamaria bekannten Bezirk befindliche, soll, 
nachdem sie aus irgendeinem Grund Bedeutung gewonnen hatte, das erste 
Synthetikon zum Syntheton Scala-merias, welches sich später durch den Ge
netivartikel zu Kalameria verdarb, gegeben haben.

Das zweite Synthetikon «merias» des Syntheton hat mit schönen Ort
schaften nichts zu tun, sondern wurde «meria» und später «tourma» die erste 
Einteilung einer Themenarmee oder einer Themenflotte, welche unter einem 
«Merarches» oder einem «Tourmarches» stand, genannt. So bedeutet die
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Scala-merias den Landungsplatz und den Hafen einer «meria» oder «tourma» 
von einer der dreien Themenflotten.

Das Thema von Thessalonike war und wurde niemals ein Seethema, in 
der Zeit aber der Seeherrschaft der arabischen Piraten von Kreta im ägäischen 
Meere und nach der unerwarteten und schmerzhaften Eroberung von Thessa
lonike durch dieselben im Jahre 904 verstärkte die Regierung von Konstanti
nopel, indem sie auch ihre Seekräfte reorganisierte und indem sie Schutzmass
nahmen gegen die Piraten traff, bekanntlich die Landmauern von Thessa
lonike und vermutlich schützte sie auch noch die Stadt seitens der See, indem 
sie ihre Bewachung einer «meria» des ägäischen Seethemas übergab, dem Ta
del des Patriarchen Nikolaos Mystikos, sie habe die rechtzeitige Seeunterstü
tzung der bedrohten Stadt vernachlässigt, Folge leistend.

Diesse Flottenabteilung (meria) hatte, aller Wahrscheinlichkeit nach, 
einen Hafen an der Westküste von Chalkidike dem überwachten Thermäi- 
schen Busen offenen als ihre Operationsbasis ausgewählt. Einen solchen Hafen 
an dieser Westküste gibt es aber heute nicht, dass es aber einen solchen je
mals gab, wird von Livius, 44,10, bezeugt,welcher von einer Landung der rö
mischen Flotte in einem solchen im Jahre 168 v. Chr. spricht. Dieser Hafen 
soll den Namen Scala-merias bekommen haben, welcher später zu Kalamaria 
verdorben wurde. Nach der Zurückeroberung von Kreta im Jahre 960 und 
der Vernichtung der Seeräubergefahr wurde die byzantinische Flotte vom 11. 
Jahrhundert an vernachlässigt und die Komnenen benutzten fremde angesol- 
dete Flotten, sodass die Scala-merias vergessen und nur als einer unverständ
licher Ortsname Kalameria oder Kalamaria verblieben wurde, mit welchem 
sich später die Paretymologie befasste.

An der Westküste von Chalkidike aber und zwischen dem Kap Ainaion 
und dem Hals der Halbinsel von Kassandra wird die alte Stadt Antigoneia 
Psaphara gelegt, eine Stiftung des Antigonos Gonatas im Jahre 280 v. Chr., 
welche die römische Flotte im Jahre 168 v. Chr. nach Livius, 44, 10, anlief 
und wessen Verschwindung ihr Adjectivum Psaphara (=sandig, pulverig) an 
dieser von Seewellen und heftigen Westwinden zerfallenden Westküste von 
Chalkidike erklärt.

Dazu gibt es heute noch in jener Gegend Metochia der Klöster Xenophon, 
in dessen Akten der Ortsname Kalamaria zum ersten mal erscheint, Hagiou 
Paulou und Chilandar, welche von serbischen Herrschern begütert wurden 
und von welchen die falschen Akten der Spende der Tsaritsa Mara und die 
Saga über die Kali-Maria (Gute Maria) stammen. Dies weist daraufhin, dass 
in dem Bezirk dieser Klosterdependanzen der Ortsname Kalamaria geboren 
wurde und die Scala-merias zu suchen ist, dieser Bezirk aber ist eben der Be
zirk, wo Antigoneia Psaphara und ihr Hafen gelegt wird.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

