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Όταν μιλάμε για την περιοχή της Κεντρικής Ροδόπης αυτό σημαίνει η περιοχή του Smolyan σήμερα,
που γεωγραφικά είναι μέρος της Δυτικής Ροδόπης.
Η περιοχή της Κεντρικής Ροδόπης ήχε μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων
στα Βαλκάνια από την αρχαιότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ είναι η πιο άμεση οδική
σύνδεση μεταξύ της θρακικής γης και της βόρειας ακτής του Αιγαίου. [1]. Ιδιαίτερα η δυνατότητα
στον επικοινωνιακό τομέα στην περιοχή της Κεντρικής Ροδόπης ήταν εμφανή κατά τους ρωμαϊκούς
χρόνους, όπως σε αυτό το έδαφος εντοπίστηκαν τρεις μεγαλύτεροι ρωμαϊκοί δρόμοι: Κεντρικός,
Ανατολικός και Δυτικός [2]. Οι δρόμοι σύνδεσαν την κύρια πόλη της ρωμαϊκής επαρχίας της Θράκης
- Φιλιππούπολη, με τις μεγάλες πόλεις κατά μήκος της βόρειας ακτής του Αιγαίου και την ανώτερη
ρωμαϊκή οδός - Εγνατία Οδός (Via Egnatia) (Εικ. 1).
Εκτός από τους παραπάνω τρείς σημαντικούς Ρωμαϊκούς δρόμους στη Ροδόπη υπήρχαν πολλοί με
τοπικό χαρακτήρα. Το θέμα της έκθεσης αυτής είναι οι κύριοι Ρωμαϊκοί δρόμοι - περιγραφή των
δρομολογίων τους, τον τρόπο κατασκευής και την ταξινόμηση.
Κ Κεντρική ρωμαϊκή οδός είναι η συντομότερη διαδρομή που ακόμα στην Ρωμαϊκή εποχή ήταν
δεμένη η Φιλιππούπολη με την Εγνατία Οδό και με τις πόλεις του Αιγαίου. Από τους τρεις μεγάλους
δρόμους είναι ο μόνος που η διαδρομή βρίσκεται στην περιοχή της Κεντρικής Ροδόπης. Νότια, μετά
την Φιλιππούπολη εντοπίστηκε ψηλά στα βουνά του Chernatitsa και διέσχισε τις περιοχές των
χωριών Churen και Tamrash. Στην περιοχή του χωριού Tamrash, η διαδρομή της ρωμαϊκής οδού
πέρασε από ένα αρχαίο φρούριο που P. Deliradev ορίζεται να ήταν καθ 'οδόν πύργο [3].
Συνεχίζοντας προς τα νότια, ο Κεντρικός δρόμος περνάει κατά μήκος της ανατολικής πρόποδες της
βουνοκορυφής Moder και τελωνεία στην περιοχή του τουριστικοί καταφυγίου "Persenk." Σε αυτή
την περιοχή διέσχισε τα χωριά Lilkovo καιOrehovo , περιοχής Asenovgrad.
Στην περιοχή του χωριού Orehovo είναι καλά διατηρημένα τμήματα του οδοστρώματος του
δρόμου, που σήμερα χρησιμοποιείται ως ένα μονοπάτι πεζοπορίας. Μετά την καλύβα "Persenk" η
ρωμαϊκής οδός συνεχίζει νότια με μια μικρή ανάβαση στην κορυφή Persenk φθάνοντας την περιοχή
Mezargidik. Σε αυτό το τμήμα, σε μήκους περίπου 3 χλμ, η διαδρομή του είναι πολύ καλά
διατηρημένη (Εικ. 2). Από την περιοχή Mezargidik η διαδρομή συνεχίζεται νότια προς την περιοχή
Gluhite kamani. Περίπου 3 χλμ ανατολικά της περιοχής αυτής, στην περιοχή Zaburdska chuka είναι
τα αρχιτεκτονικά λείψανα του θρακικού ιερού από την ύστερη αρχαιότητα [4]. Συνεχίζοντας προς
τα νότια , ο δρόμος έχει φτάσει στο σημερινό θέρετρο του Παμπόροβο . Λόγω της μεγάλης
οικοδομικής στο Παμπόροβο σήμερα είναι δύσκολο να ανιχνευθούν τα ίχνη του . Σύμφωνα με τον Δ.
Damianov στο Παμπόροβο είναι μια παρέκβαση από τον κεντρικό δρόμο , η οποία οδηγεί στα
σημερινά χωριά Stoikite, Stikal , και Gela . [ 5 ] Σε γενικές γραμμές , από το Παμπόροβο η
κατεύθυνση του δρόμου είναι προς τον νότο, προς τις λίμνες του Smolyan και βόρεια προάστια της
πόλης του Σμόλιαν . Πριν να περάσει από το Σμόλιαν, ο ρωμαϊκός δρόμος περνάει κοντά στο
αρχαίο κάστρο Turluka [ 6 ] .

Κατά πάσα πιθανότητα ο δρόμος περνάει από τι Black River στην Μπέη γέφυρα. Σε αυτό το σημείο
μέχρι το τέλος του εικοστού αιώνα, έχει διατηρηθεί μέρος του πετροστρώματα του . Μετά το «
Μπέη Bridge " ο δρόμος ανεβαίνει ένα λόφο Kainadinski και δυτικά κατά μήκος της κορυφογραμμής
φτάνει στους πρόποδες της κορυφής Izvorets . Εδώ ο δρόμος κάνει μια μεγάλη στροφή και αλλάζει
την κατεύθυνση προς τον νότο . Στην κορυφή Izvorets ήχε μία παράκβαση από τον κεντρικό δρόμο ,
που οδήγησε στην Δύση στο χωριό Mogilitsa και από εκεί προς τον νότο - στις πηγές του Άρδα .
Στην παρέκβαση αυτή το 1706 πέρασε ο Γάλλος περιηγητής Paul Lucas , ο οποίος στις περιγραφές
του δίνει λεπτομερείς και πληροφορίες σχετικά με τον δρόμο από το χωριό Mogilitsa [ 7 ] .
Η κατεύθυνση του Κεντρικού ρωμαϊκού δρόμου μετά την κορυφή Izvorets είναι προς νότο έως το
χωριό Turyan , Smolyan . Στην διεύθυνση αυτή επικαλύπτει τη διαδρομή του σύγχρονου δρόμου
προς το χωριό Turyan επειδή η τοπογραφία του τόπου δεν επιτρέπει να σχεδιάσετε μια διαδρομή
από αλλού , εκτός όπου ο δρόμος περνάει προς το σημερινό χωριό Turyan . Μετά το Turyan ο
δρόμος συνεχίζει προς τον νότο , περνώντας από τον οικισμό Milkovo και κατευθύνει προς το χωριό
Κόσνιτσα του Smolyan . Στο κομμάτι του δρόμου ανάμεσα στα χωριά Turyan και Κόσνιτσα σε
ορισμένα σημεία φαίνονται καλοδιατηρημένα τμήματα του οδοστρώματος ( Εικ. 3 ) . Το πλάτος του
δρόμου σε αυτό το τμήμα είναι περίπου 2 m.
Κατεβαίνοντας προς το Άρδα, ο δρόμος διέσχισε τον ποταμό από μια γέφυρα, η οποία πιθανόν
βρισκόταν στη θέση της σύγχρονης γέφυρας στο χωριό Κίσνιτσα[8]. Από την τοπογραφική άποψη
αυτό είναι το πιο κατάλληλο μέρος για την κατασκευή της γέφυρας πάνω από τον ποταμό Άρδα,
που αναμφισβήτητα χρησιμοποιήθηκε από τους Ρωμαίους. Ο δρόμος περνάει μέσα από τις
νοτιοανατολικές παρυφές του χωριού Κόσνιτσα και νότια αρχίζει να ανεβαίνει στην κορυφογραμμή
του βουνού προς την κορυφή Κομ. Περίπου σε 300 m ανατολικά της διαδρομής του δρόμου κοντά
στο χωριό Κόσνιτσα λρίσκεται το βυζαντινό φρούριο του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α (527-565) [9].
Η παρουσία του φρουρίου στη θέση αυτή δείχνει ότι ο Ρωμαϊκός δρόμος χρησιμοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια της περιόδου V-VI αιώνα και ήχε τοπική παρέκβαση.
Ο Ρωμαϊκός δρόμος συνεχίζει προς τον νότο, περνώντας δυτικά από την κορυφή Karaburun και έχει
φτάσει νοτιοδυτικά τους πρόποδες της κορυφής Κομ. Το πλάτος του οδοστρώματος είναι περίπου
2,00 m (Εικ. 4) [10]. Για δάπεδο χρησιμοποιήθηκαν πέτρινες πλάκες που είναι αραδιασμένες σε
μεγάλη πλευρά. Στις δύο πλευρές του δρόμου είναι περιορισμένος με μεγαλύτερε πέτρες πού
σχηματίζουν το κράσπεδο του δρόμου. Από νότιους πρόποδες της κορυφής Kom η κατεύθυνση του
δρόμου είναι προς τα νοτιοδυτικά. Μετά από 1,2 χιλιόμετρα, πάλι αλλάζει την κατεύθυνση προς
τον νότο και φτάνει στην περιοχή Sedlovinata όπου διασχίζει τα βούλγαρο-ελληνικά σημερινά
σύνορα και μπαίνει στην Ελλάδα. Στο κομμάτι του δρόμου ανάμεσα των νότιων προπόδων του Κομ
και της περιοχής αυτής, το οδοστρώμα είναι πολύ καλά διατηρημένο. Στην επιφάνεια μπορεί να δει
κανείς τις καθαρές πέτρες που σχηματίζουν τον δρόμο και τα κράσπεδα πέτρα.
Η αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή μέσω της οποίας πέρασε ο ρωμαϊκός δρόμος δείχνει ότι
συνεχίζει στο έδαφος της Ελλάδα, συνεχίζει να ακολουθήσει μια ήπια κλίση στο ορεινό ανάγλυφο
του εδάφους στα νοτιοανατολικά και ως το σημείο εκκίνησης χρησιμοποιήθηκε ο οδικός σταθμός
Topirus. Σε αυτό το κεντρικό σταθμό ο ρωμαϊκός δρόμος συνδέεται με τον κεντρικό δρόμο - Via
Egnatia [11].
Η καλή συντήρηση της Κεντρικής ρωμαϊκής οδού έδωσε την ευκαιρία να ανιχνεύσουμε ολόκληρο το
κομμάτι του και να προσδιορίσουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του

έργου. Χτίσθηκε σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις της ρωμαϊκής κατασκευής για το ορεινό δρόμο με
σταθερό στρώμα από πέτρα . Το στρώμα αυτό είναι ανάλογα με το έδαφος και ανάλογα με
διάφορες πλαγιές του βουνού και έχουν διαφορετικό σχήμα . Κανονικά το πλάτος του
οδοστρώματος ήταν 2 μέτρα. Στις περιοχές όπου το έδαφος προσφέρει δρομολόγηση μακρύ και
ίσια το πλάτους φτάνει από 2,8 m - 3 m. Τέτοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί στους πρόποδες
της κορυφής Persenk [ 12 ] . Συνολικά, η επιφάνεια του δρόμου έχει κατασκευαστεί με τον ίδιο
τρόπο με μεγάλες πέτρες, φθάνοντας έως 0,4 χ 0,6 m. Στο μεγαλύτερο μέρος, οι πέτρες που
σχηματίζουν το πρόσωπο της διαδρομής, στοιβάζονται σε μία βάση από χώμα και μικρές πέτρες
(Εικ. 5). Και οι δύο πλευρές του δρόμου περιορίζονται από μεγάλες πέτρες που αποτελούν το
κράσπεδο του δρόμου. Ο σκοπός τους δεν ήταν μόνο να περιορίσει την πλευρά του δρόμου, αλλά
για να σταθεροποιήσει, και ειδικά την απότομη πλευρά.
Τα απότομα τμήματα του δρόμο τα ξεπέρασαν με σερπαντίνες. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε κατά
μήκος της ρωμαϊκής οδού στις νότιες περιοχές της υψηλής περιοχής Chernatitsa . Για να
αποφευχθεί την γλίστρηση στις σερπαντίνες σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος ήταν
τοποθετημένες πλάκες από πέτρες που σχηματίζουν τα κατώτατα όρια σχεδόν 0,05 μ. την ίδια
τοποθέτηση του δρόμου υπάρχει κατά μήκος της δυτικής ρωμαϊκής οδού στην περιοχή Markovo
Kale βορειοανατολικά του Dospat [ 13] και σε ορισμένους ορεινούς δρόμους στην πρώην
Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας . [ 14 ]
Η πλήρης ανάλυση της έρευνας της Κεντρικής ρωμαϊκής οδού δείχνει ότι από την Φιλιππούπολη,
περνάει στα υψηλότερα τμήματα της Ροδόπης. Αν και το ορεινό ανάγλυφο είναι πολύ δύσκολο, οι
Ρωμαίοι παρέμειναν πιστή στην βασική αρχή της στην κατασκευή ενός δρόμου - να είναι σύντομη
και άμεση. Πραγματικά, αυτή η διαδρομή είναι η συντομότερη οδική αρτηρία που συνδέει την
Φιλιππούπολη με την Βία Εγνατία στο σταθμό Topirus. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για την
οικοδόμηση της. Σαν κεντρική οδική αρτηρία ο κεντρικός ρωμαϊκός δρόμος μπορεί να οριστεί ως:
"Ρωμαϊκός δρόμος Φιλιππούπολη - Topirus".
Όσον αφορά την ημερομηνία της οικοδόμησης του δρόμου Φιλιππούπολη - Topirus, ας υποθέσουμε
ότι ως άμεση οδική αρτηρία στην οροσειρά της Ροδόπης, που συνδέει την μεγαλύτερη πόλη της
επαρχίας της Θράκης - Φιλιππούπολη, με την Εγνατία Οδό, ήταν χτισμένο με σθατερά πέτρα στα
αρχικά χρόνια μετά την κατάκτηση της Θράκης και έγινε μια ρωμαϊκή επαρχία. Από την άποψη
αυτή, ο ρωμαϊκός δρλομος Φιλιππούπολη - Topirus θα πρέπει να τεθεί ως συνέχεια της ρωμαϊκής
οδού Oescus - Φιλιππούπολη [15].
Ο ανατολικός ρωμαϊκός δρόμος πραγματοποιήθηκε την σχέση της κύριας πόλης της επαρχίας της
Θράκης - Φιλιππούπολη από το πέρασμά Topolovska με το εσωτερικό της οροσειράς της Ροδόπης
και με την κοιλάδα του ποταμού Άρδα. Ο κύριος λόγος για την κατασκευή του δρόμου ήταν τα
πλούσια μεταλλεύματα στην περιοχή της Ροδόπης. Ο δρόμος ήταν χτισμένος στο πιο εύκολο εύκολο
μέρος του βουνού, από τις περιοχές Dobrostan, Krushevska και Radyuva planina που βρίσκονται
στην περιοχή της Μέσης Ροδόπης. Το στρώμα του δρόμου είναι καλά διατηρημένο στη
βορειοδυτική πλαγιά της κορυφής Studenetz στο Radyuva planina (Εικ. 6) [16].
Οι μελέτες για τον Ανατολικό Ρωμαϊκό δρόμο μέσα από την Ροδόπη δείχνουν ότι αναπτύχθηκε
ανάλογα με το έδαφος, το οποίο έχει περάσει και οι δυνατότητες για την ευκολότερη προμήθεια με
πέτρες για να σχηματίζουν την επιφάνεια του δρόμου. Στις ορεινές περιοχές, χτίζοντας τον δρόμο
χρησιμοποιήθηκαν πέτρινες πλάκες , οι οποίες βρίσκονται στα περισσότερα μέρη της Ροδόπης.

Τα δεδομένα από τις ιστορικές πηγές και από τις αρχαιολογικές έρευνες σχετικά με τα προβλήματα
των αρχαίων δρόμων στην Δυτική Ροδόπη μου δίνουν λόγο να πιστεύω ότι η Ανατολική ρωμαϊκή
οδός μέσα από την Ροδόπη χτίστηκε επάνω στις υπάρχουσες από την προ-ρωμαϊκή εποχή δρόμους
με κατεύθυνση πόλη Άβδηρα - διάβαση Elidzhe - Radyuva planina - Krushevska planina – διάβαση
Topolovska – κοιλάδα του Εύρου. Αυτή ήταν η πιο άμεση οδική αρτηρία της ακτή του Βόρειου
Αιγαίου στην οροσειρά της Ροδόπης προς την Θράκη. Είναι πιθανός αυτή η διαδρομή να έχει
χρησιμοποιηθεί από τον Αλέξανδρο της Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της πορεία του το 335 π.Χ.
από την Αμφίπολη στη Ροδόπη προς το Hemus [17].
Ο ανατολικός ρωμαϊκός δρόμος έχει χρησιμοποιηθεί έντονα και στην εποχή του Μεσαίωνα. [18]
Ήταν η πιο σημαντική και η πιο άμεση οδική σύνδεση από το Αιγαίο μέσα από το Radyuva planina,
από την κοιλάδα του ποταμού Yugovska, από την κοιλάδα του ποταμού με τη μεσαιωνική πόλη του
Τσεπελάρε με τη μεσαιωνική πόλη Estanimak. Σε αυτό το δρόμο έχουν περάσει και οι ευρωπαίοι
ταξιδιώτες Paul Lucas και Auguste Viquesnel κατά τη διάρκεια αποστολών του να εξερευνήσουν την
περιοχή της Ροδόπης [19].
Ο δυτικός ρωμαϊκός δρόμος μέσα από την Ροδόπη όπως και οι άλλοι Ρωμαϊκοί δρόμοι στα βουνά
της Ροδόπης, δεν είναι περιγραφόμενοι στους ρωμαϊκούς οδηγούς. Για την ύπαρξή του ως
ανεξάρτητο δρόμο που συνδέει τη Φιλιππούπολη με τον σταθμό Besapara και το ορεινό όγκο της
Ροδόπης και την κοιλάδα του ποταμού Μέστα και το Αιγαίο, μπορεί να κριθεί μόνο από τις ακόμα
καλά διατηρημένα τμήματα του οδοστρώματος στο δρόμο και τα αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά
λείψανα και αρχαία χωριά που βρίσκονται κοντά στην διαδρομή του [20]. Το μεγαλύτερο μέρος του
δρόμου περνάει στην περιοχή της Μέσης Ροδόπης. Συνολικά η κατεύθυνση του δρόμου ήταν
βορειοανατολικά - νοτιοδυτικά. Το στρώμα του από πέτρες είναι πολύ καλά διατηρημένο στην
περιοχή Markovo kale η οποία είναι σε 3 χλμ βορειοανατολικά από Dospat και 5 χλμ βορειοδυτικά
από το χωριό Zmeitsa (Εικ. 7).
Οι παρατηρήσεις πού έγιναν νότια και νοτιοδυτικά από το Dospat, διαπίστωσαν ότι ο Δυτικός
ρωμαϊκός οδός μέσα από την Ροδόπη συνεχίζει προς τα νοτιοδυτικά της κοιλάδας του ποταμού
Μέστα και στην ρωμαϊκή πόλη της Νικόπολης ad Nestrum.
Ο τρόπος του σχηματισμού του οδοστρώματος και του πλάτους του οδοστρώματος του Δυτικού
Ρωμαϊκού δρόμου είναι πανομοιότυπος με εκείνο του Κεντρικού και Ανατολικού δρόμου. Είναι
πιθανός ότι το στρώμα σε αυτούς τους δρόμους την έχουν κάνει ταυτόχρονα - κατά τα πρώτα
χρόνια μετά την κατάληψη της Θράκης από τους Ρωμαίους.
Ο δυτικός ρωμαϊκής δρόμος λειτουργούσε πιο εντατικά μετά από την αρχή του τέταρτου αιώνα,
όταν η ρωμαϊκή πόλη της Νικόπολης ad Nestrum ήταν στο αποκορύφωμά της. Κατά την περίοδο
αυτή , ο Δυτικός ρωμαϊκός δρόμος ως ανεξάρτητη αρτηρία θα πρέπει να ορίζεται ως εξής: «Η
ρωμαϊκή οδός Φιλιππούπολη - Besapara - Nikipolis Nestum - Φίλιπποι."
Σύμφωνα με την προτεινόμενη κατάταξη των ρωμαϊκών δρόμων στο κοινό Βαλκανικό οδικό δίκτυο
οι τρεις μεγάλοι ρωμαϊκοί δρόμοι μέσα από την Ροδόπη μπορεί να χαρακτηριστούν ως «κύριους
ΡωμαΪκούς δρόμους μέσα από την Ροδόπη", οι οποίοι είναι ως μία ομάδα των δευτερευόντων
ρωμαϊκών δρόμων [21]. Αυτή στην πραγματικότητα επιβεβαιώνει τη στρατηγική θέση της περιοχής
της Μέσης Ροδόπης στο σύστημα των ρωμαϊκών και πρώιμών βυζαντινών δρόμων.
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Περίληψη
Η περιοχή της Μέσης Ροδόπης είχε μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων
στα Βαλκάνια από την αρχαιότητα. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι εδώ πραγματοποιήθηκε την
άμεση σχέση μεταξύ της θρακικής γης και του βόρειου Αιγαίου. Ιδιαίτερα ενεργητικά ήταν οι
επικοινωνίες κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής εποχής. Στην περιοχή αυτή εντοπίστηκαν οι τρεις
μεγαλύτεροι ρωμαϊκοί δρόμοι: Κεντρικός, Ανατολικός και Δυτικός. Οι δρόμοι αυτοί σύνδεσαν την
κύρια πόλη της ρωμαϊκής επαρχίας της Θράκης - Φιλιππούπολη, με τις μεγάλες πόλεις κατά μήκος
της βόρειας ακτής του Αιγαίου και με τον ανώτερο ρωμαϊκό δρόμο - Via Egnatia.
Για τους Ρωμαϊκούς δρόμους στην οροσειρά της Ροδόπης πραγματοποιήθηκαν αρκετές έρευνες και
υπάρχει και μια σημαντική βιβλιογραφία. Ευτυχώς στη περιοχή της Ροδόπης είναι διατηρημένα
τμήματα των ρωμαϊκών δρόμων, το οποίο επιτρέπει μια σειρά από συγγραφείς να συμμετέχουν στις
μελέτες των δρόμων.
Εκτός από τους παραπάνω τρείς σημαντικούς Ρωμαϊκούς δρόμους στη Ροδόπη υπήρχαν και πολλοί
με ένα τοπικό χαρακτήρα. Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι οι κύριοι Ρωμαϊκοί δρόμοι λαμβάνοντας υπόψη τα δρομολόγια τους, τον τρόπο κατασκευής και την ταξινόμηση. Κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης αναφέρθηκαν εν συντομία τα αρχαία χωριά και κάστρα, κατά μήκος των
δρόμων που έχουν περάσει. Αυτό με τη σειρά του δίνει μια σαφή ιδέα για την συνολική εμφάνιση
της περιοχής της Μέσης Ροδόπης στο σύστημα των ρωμαϊκών δρόμων.
Ο κεντρικός ρωμαϊκός δρόμος ήταν η πιο άμεση οδική αρτηρία, η οποία κατά τους ρωμαϊκούς
χρόνους ήταν σύνδεση μεταξύ της Φιλιππούπολης και της Εγνατίας Οδού και των πόλεων του
Αιγαίου. Από τους τρεις μεγάλους Ρωμαϊκούς δρόμους,αυτός είναι ο μόνος που βρίσκονται στην
περιοχή της Κεντρικής Ροδόπης. Νότια από την Φιλιππούπολη εντοπίστηκε από ψηλά στα βουνά
Chernatitsa μέχρι να φτάσει τα σημερινά βούλγαρο-ελληνικά σύνορα. Από εκεί, η κατεύθυνση του
ήταν προς το μεγάλο οδικό σταθμό Topirus, που βρίσκεται στην Εγνατία Οδό, δυτικά της σημερινής
πόλης της Ξάνθης (Ελλάδα). Ο κεντρικός ρωμαϊκός δρόμος ως ανεξάρτητο αρτηρία μπορεί να
οριστεί ως «Ρωμαίκός δρόμος Philipppolis - Topirus". Η δημιουργία του με σταθερές πέτρες έχει
γίνει ακόμα και στα πρώτα χρόνια μετά την κατάκτηση της Θράκης από τους ρωμαίους.
Φ ανατολικός ρωμαϊκός δρόμος συνέχισε τη σχέση της κύριας πόλης της επαρχίας της Θράκης Φιλιππούπολης με την διάβαση Topolovska με το εσωτερικό της οροσειράς της Ροδόπης και με την

κοιλάδα του ποταμού Άρδα . Ο κύριος λόγος για την κατασκευή του ήταν τα μεταλλεύματα στην
περιοχή της Ροδόπης . Ο δρόμος ήταν στρωμένος με παράκαμψη στα πιο εύκολα ορεινά μέρη στις
περιοχές Dobrostan, Krushevska, Radyuva που βρίσκονται εξ ολοκλήρου στην περιοχή της κεντρικής
Ροδόπης . Μετά το χωριό Momchilovtsi παίρνει την ανατολική κατεύθυνση προς την κάτω ροή του
ποταμού Άρδα και προς την Αδριανούπολη .
Οι μελέτες για τον Ανατολικό Ρωμαϊκό δρόμο μέσα από την Ροδόπη δείχνουν που αναπτύχθηκε
σύμφωνα με το έδαφος και τις ευκαιρίες για την ευκολότερη προμήθεια με πέτρες για να
σχηματίζουν την επιφάνεια του δρόμου.
Ο δυτικός ρωμαϊκός δρόμος όπως και οι άλλοι Ρωμαϊκοί δρόμοι στα βουνά της Ροδόπης, γίνεται σε
οποιοδήποτε από τα διάσημα ρωμαϊκά οδηγούς. Η ύπαρξή του ως ανεξάρτητο δρόμο που συνδέει
τη Φιλιππούπολη στον τομέα των οδικών σταθμό Besapara και ορεινού όγκου της Ροδόπης και την
κοιλάδα του ποταμού Μέστα και το Αιγαίο, μπορεί να κριθεί μόνο από τις ακόμα καλά διατηρημένα
τμήματα του οδοστρώματος στο δρόμο και να ανακαλύψουν αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά
λείψανα κάποια αρχαία χωριά που βρίσκονται κοντά τη διαδρομή του. Η γενική κατεύθυνση του
δρόμου ήταν βορειοανατολικά - νοτιοδυτικά. Ο τρόπος του σχηματισμού του οδοστρώματος και του
πλάτους του οδοστρώματος του Δυτικού Ρωμαϊκού δρόμου είναι πανομοιότυπος με εκείνο του
Κεντρικού και Ανατολικού δρόμου. Είναι πιθανός ότι το στρώμα σε αυτούς τους δρόμους την έχουν
κάνει ταυτόχρονα - κατά τα πρώτα χρόνια μετά την κατάληψη της Θράκης από τους Ρωμαίους.
Ο δυτικός ρωμαϊκής δρόμος λειτουργούσε πιο εντατικά μετά από την αρχή του τέταρτου αιώνα,
όταν η ρωμαϊκή πόλη της Νικόπολης ad Nestrum ήταν στο αποκορύφωμά της. Σε αυτό το χρονικό
διάστημα, για πρώτη φορά στον οδηγό Burdigalskiya εμφανίζεται και το όνομα του σταθμού
Besapara από τον οποίο νότια πηγαίνει στα βουνά της Ροδόπης. Κατά την περίοδο αυτή , ο
Δυτικός ρωμαϊκός δρόμος ως ανεξάρτητη αρτηρία θα πρέπει να ορίζεται ως εξής: «Η ρωμαϊκή οδός
Φιλιππούπολη - Besapara - Nikipolis Nestum - Φίλιπποι."
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