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ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΕΝ ΤΩ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩ ΚΡΑΤΕΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

Η PARTITIO ROMANIA

Μετά τό υπέρ των Βενετών χρυσόβουλλον τοϋ Αλεξίου τοϋ Γ', τό 
όποιον άπετέλεσε τό αντικείμενου τοϋ πρώτου κεφαλαίου της παροΰσης μελέ
της \ ή Partitio Romanise κατέχει πρωτεύουσαν θέσιν ώς πηγή, διαφωτί- 
ζουσα τό σύστημα τής διοικητικής διαιρέσεως τοϋ Βυζαντινού Κράτους κατά 
τούς χρόνους τής Τετάρτης Σταυροφορίας.

Ύπό τον τίτλον Partitio Romanise φέρεται πίναξ τής διανομής των 
εδαφών τής καταλυθείσης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μεταξύ τών Σταυροφό
ρων. Διαιρείται τό κείμενον τούτο εις εξ παραγράφους : α') Pars prima 
Domini Ducis et Communis Venetiae, β') Pars secunda domini Ducis 
et Communis Venetiae, γ') Pars prima domini Imperatoris, δ') Pars 
secunda domini Imperato’ris, ε') Pars prima Peregrinorum και ς-') Pars 
secunda Peregrinorum. Πρόκειται περί αναγραφής τών εδαφών τών έπιδι- 
κασθέντων εις τον Δούκα και την Κοινότητα τής Βενετίας, εις τον Λατίνον 
Αύτοκράτορα τής Κωνσταντινουπόλεως και εις τούς Σταυροφόρους.

Ώς έχει σήμερον, ή Partitio Romanise δεν παρέχει την έντύπωσιν 
επισήμου κειμένου, αλλά σημειώματος, συνταχθέντος προφανώς επί τή βάσει 
επισήμων στοιχείων ’.Έχει πάντως σχέσιν προς την κατά μήνα Μάρτιον τοϋ 1 2

1 Βλ. τής παροΰσης Έπετηρίδος, τόμ. 17 (1941), σελ. 208 - 274, τόμ. 18 (1948), 
σελ. 42-62 καί τόμ. 19 (1949), σελ. 3 -25.

2 Παλαιότεραι εκδόσεις περιέχουν έν πρωτοκόλλφ προσθήκας, αί όποϊαι θά 
ήδύναντο νά έκληφθοΰν ως στοιχεία συμβατικού εγγράφου. Οΰτω ή εκδοσις Mura- 
tori περιέχει την επιγραφήν Pactum inter d. Enricum Dandulum ducem, et 
Bonifacium marchionem Montisferrati, et Balduinum comitem Flandrise, et 
Eudovicum comitem Blesensem, pro captione urbis Constantinopolitanse, άκο-
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180 Διον. Ά. Ζακυθηνοΰ

1204, ήτοι προ τής τελικής άλώσεως, συναφθεΐσαν μεταξύ των Σταυροφόρων 
συμφωνίαν. Ό Βελλεαρδουινος συνοψίζει τά καίρια σημεία τής συμβάσεως 
ταΰτης ‘, τής οποίας όμως κατ’ ευτυχή συγκυρίαν διεσώθη αύτοΰσιον τό 
κείμενον εν ταΐς έπιστολαΐς τοϋ Ίννοκεντίου τοϋ Γ' 2. Έν όψει τής τελικής 
επιθέσεως προς κατάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως, οί Βενετοί καί οι 
Σταυροφόροι ώρισαν εκ των προτέρων τό καθεστώς τών μελλόντων νά 
προέλθουν εκ τής κατακτήσεως κρατών. Κατά τάς κυριωτέρας ρήτρας τής 
συμφωνίας τοϋ Μαρτίου, οί Βενετοί θά διετήρουν πάσας τάς κεκτημένας 
προνομίας- εξ πρόσωπα υποδεικνυόμενα υπό τούτων, και ισάριθμα, εκλεγό
μενα υπό τών Σταυροφόρων, θά άπήρτιζον τον σύλλογον τών εκλεκτόρων, οι 
οποίοι θά προέβαινον έκ τοΰ σταυροφορικοϋ στρατού εις την άνάδειξιν τοϋ 
αύτοκράτορος «ad honorem Dei et Sanctse Romance Bcclesise et Impe
rii». Ό οϋτω εκλεγόμενος αύτοκράτωρ θά είχε τό τέταρτον τής καταληφθη- 
σομένης χώρας και τά ανάκτορα τών Βλαχερνών και Βουκολέοντος. At λοιπαί 
κτήσεις θά διενέμοντο άφ’ ήμισείας μεταξύ τής Βενετίας καί τών άλλων 
Σταυροφόρων, τοϋ αύτοκράτορος βεβαίως εξαιρούμενου. Οί κληρικοί τοϋ 
μέρους, εξ ού δεν ήθελεν έκλεχθή ό αύτοκράτωρ, θά ειχον υπό την κυριό- 
τητά των τον ναόν τής 'Αγίας Σοφίας και τό δικαίωμα τής άναδείξεως τοΰ 
Λατίνου πατριάρχου τής Κωνσταντινουπόλεως.

Θά ήτο δυνατόν νά ύποτεθή ότι ή Partitio Romanise συνετάχθη ευθύς 
αμέσως εις έκτέλεσιν τών όρων τής συνθήκης τοϋ Μαρτίου. ’Έκ τινων όμως 
διαπιστεύσεων προκύπτει ότι τά πράγματα δεν έχουν οϋτω. Παρετηρήθη 
δηλαδή ότι ό πίναξ τής διανομής εμφανίζει σημαντικά κενά. Ούδέν σημειοΰ- 
ται περί τής περιοχής τής έκτεινομένης μεταξύ ’Αξιού και "Εβρου,- ως καί 
περί τής βορειοανατολικής Πελοποννήσου, τής Βοιωτίας καί τής κεντρικής 
Εύβοιας. Ή παράλειψις, λυπηρά διά τον μελετητήν τών- γεωγραφικών 
πραγμάτων, δεν είναι τυχαία.'Ως διέγνωσεν ήδη ό Tafel, αί παραλειφθεΐσαι 
χώραι άντιστοιχοΰν προς τά εδάφη, τά όποια τελικώς έξεχωρήθησαν εις τον 
Βονιφάτιον τον Μομφερρατικόν 3. * 1

λουθεί δέ ή δήλωσις : In nomine Dei aeterni Bonifacius Marchio, et Balduinus 
Flandrensis et Hannoniensis, I/udovicus Blesensis et Claramontensis, Enricus 
S. Pauli, comites, pro parte nostra vobiscum, vir inclyte, domine Enrice
Dandule, Venetorum Dux, cum parte vestra, ad hoc, ut imitas et..firma
inter nos.possit esse concordia... talem duximus ordinem observandum, 
utraque parte juramento astricta... ”Αλλ’ dl προσθήκαι αΰται οφείλονται εις τον 
εκδότην, δ δποϊος παρέλαβε τά σχετικά στοιχεία έκ τής συμβάσεως τοΰ Μαρτίου- 
1204. Περί των εκδόσεων βλ. ευθύς κατωτέρω.

1 V ill e h ar d ouin, § 234, εκδ. E. Faral, τόμ. B', σελ. 34-37. 
s Tafel καί Thomas, Urkunden, τόμ. A', σελ. 444-452.
8 Αυτόθι, σελ. 461. Πρβλ. Ρ. L,emerle, Philippes et la Macedoine
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Ή παρατήρησις αυτή καθιστξ δυνατόν τον ακριβέστερου καθορισμόν 
τοϋ χρόνου, καθ° δν έγράφη τό ήμέτερον έγγραφον. Είναι γνωστόν ότι τήν 
9 Μαΐου 1204 άνεδείχθη αύτοκράτωρ δ Βαλδουϊνος'τής Φλάνδρας, παραγκω- 
νισθέντος τού Βονιφατίου τοϋ Μομφερρατικοϋ, άρχηγοϋ της Σταυροφορίας. 
Οΰτος, συμφώνως προς τήν συμφωνίαν τήν συναφθεΐσαν μικρόν προ τής 
εκλογής, περί τάς άρχάς Μαΐου, ώφειλε νά λάβη ως κλήρον tote la terre 
d’autre part del Braz, devers la Turkie, et Pisle de Grece, ήτοι τήν εκεΐ- 
θεν τής Προποντίδος χώραν, τήν νεΰουσαν προς τήν Τουρκίαν, καί τήν 
«νήσον» τής ΕλλάδοςΔιά νά ίκανοποιήση δμως τον ισχυρόν αντίπαλόν του, 
δ Βαλδουϊνος εδέχθη νά παραχώρηση εις αυτόν τό Βασίλειον τής Θεσσαλο
νίκης, άτε ευρισκόμενον πλησιέστερον προς τάς κτήσεις τοϋ βασιλέως τής 
Ουγγαρίας, τοϋ δποίου δ Βονιφάτιος προ μικροϋ είχε νυμφευθή τήν αδελ
φήν, χήραν τοϋ αϋτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου Ίσαακίου τοϋ Β'8. Ή τρο- 
ποποίησις αϋτη τής αρχικής συμφωνίας εγένετο ευθύς μετά τήν στέψιν τοϋ 
νέου αϋτοκράτορος, επομένως μετά τήν 16 Μαΐου 1204. Τήν χρονολογίαν 
ταύτην θεωροϋμεν ως terminum post quem διά τήν σύνταξιν τής Partitio 
Romaniae.

Μετά τής αυτής περίπου ακρίβειας δΰναται νά δρισθή και δ terminus 
ante quem. Ό Βαλδουϊνος, παραβαίνων τάς νεωστί συναφθείσας συνθήκας, 
εισήλθεν εις τά εδάφη τοϋ Βονιφατίου και έπελήφθη τής κατακτήσεως αυτών. 
Εις αντίποινα δ τελευταίος κατέλαβε τό Διδυμότειχου και έπολιόρκησε τήν 
Άδριανοΰπολιν. Ή ρήξις μεταξύ των δύο Φράγκων ήγετών άπεσοβήθη διά 
τής επεμβάσεως τοϋ δουκός τής Βενετίας και τοϋ κόμιτος Λουδοβίκου de Blois.' 
Ό ιστορικός Γοδοφρεΐδος δ Βιλλεαρδουΐνος, δ δποΐος έλαβε προσωπικώς 
μέρος εις τάς διαπραγματεύσεις, δμιλεΐ διά μακρών περί τοϋ Ιπεισοδίου 3. 
Μαρτυρεί συγκεκριμένως δτι, κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου, τής διαφοράς πλή
ρως διευθετηθείσης, ειρήνη Ιπεκράτει εις τάς χώρας τάς κειμένας μεταξύ 
Κωνσταντινουπόλεως και Θεσσαλονίκης 4. Άφοϋ ανωτέρω εδέχθημεν δτι ή 
απουσία τών εδαφών τών ευρισκομένων μεταξύ "Εβρου καί ’Αξιού, ως καί 
τινων περιοχών τής νοτιωτέρας Ελλάδος, εκ τοϋ πίνακος τής διανομής οφεί
λεται εις τήν άναφυεϊσαν αμφισβήτησαν περί τάς κτήσεις τού Βονιφατίου 
τού Μομφερρατικοϋ, συνάγομεν μετά πολλής πιθανότητος δτι ή Partitio * 1 2 3 4

Περί τής διοικητικής διαιρέσεώς εν τφ Βυζαντινή) κράτει 181

orientate a l’epoque chretienue et byzantine (Παρίσιοι 1945), σελ. 180. J ton· 
g n o n, Problemes de l’histoire de la Principaute de Moree, Journal des 
Savants 1946, σελ. 78 κέ.

1 Villehardouin, § 2δ8, σελ. 64 - 65.
2 Αυτόθι, § 264, σελ. 70-71.
3 Αυτόθι, §§ 277 κέ., σελ. 84 κέ.
4 Αυτόθι, § 302, σελ. 110-111.
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Romanise συνετάχθη καθ’ οΰς χρόνους ΰφίστατο ή άμφισβήτησις αΰτη, ήτοι 
τό ένωρίτερον από τής 16 Μαΐου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου τοϋ 1204

Έκ τής μορφής των γεωγραφικών ονομάτων καί τινων άλλων λέξεων 
πειθόμεθα δτι τό ήμέτερον κείμενον συνετάχθη έπι τή βάσει ελληνικών 
πηγών. Τίνες αί πηγαί αΰται δεν είναι δυνατόν μετ’ ακρίβειας νά λεχθή. 
Νομίζομεν πάντως οτι οί συντάξαντες τον πίνακα έστηρίχθησαν έπί στοιχείων 
ειλημμένων έκ τοϋ μεγάλου έδαφονομίου τής Κωνσταντινουπόλεως και άλλων 
φορολογικής φΰσεως αρχείων. Εις τοιοΰτον τινά τρόπον διανομής άναφέρεται 
μετά πολλής πικρίας καί δηκτικότητος καί ό Νικήτας ό Χωνιάτης, λέγων περί 
τών Σταυροφόρων : «ως δέ καί κλήρους πόλεων καί χωρών ήρξαντο βάλλειν, 
ήν ιδέσθαι καί θέσθαι δτι διά πλείστου τοϋ θαύματος άνδρών τυφομανών 
μη ξυμβλητήν άπόνοιαν, εΐτ’ οΰν παράνοιαν, εϊπεΐν οϊκειότερον. Ώς γάρ 
βασιλέων ήδη βασιλείς καθεστώτες καί τό περίγειον άπαν έν χερσίν έχοντες, 
τοΐς μεν ρωμαϊκοΐς σχοινίσμασιν άπογραφεΐς ίπέστησαν, γνώναι πρότερον 
τάς επετείους αποφοράς ϋέλοντες, ειθ’ οϋτω κατά πάλους αυτά μερίσασθαι- 
τάς δέ παρ’ άλλοις έθνεσι καί βασιλεΰσι καρπουμένας άρχάς καί εξουσίας έκ 
τοϋ αϋτίκα διείλοντο» *. Υπέρ τής άπόψεως ταΰτης συνηγορεί καί ή έν τφ 
κειμένφ μνεία φορολογικών ό'ρων, ώς επίσκεψις, χαρτουλαράτον, προσωπικά 
κτήματα κλπ.

Ή Partitio Romanise, συνταχθεΐσα, ώς έλέχθη, έπί τή βάσει ελληνικών 
πηγών μεταξύ τής 16 Μαΐου καί τοϋ τέλους Σεπτεμβρίου 1204, περιήλθεν 
είς ημάς Ιξ αρχειακών κειμένων καί χειρογράφων άποκλειστικώς βενετικών : 
έκ τοϋ Riber Albus, φΰλλ. 34 κέ., καί τοϋ Riber Pactorum, Α', φΰλλ. 246 
κέ., Β', φΰλλ. 261 κέ. Άπόγραφα περιέχουν ώσαΰτως καί δ ύπ’ άριθμ. 284 
κώδιξ τοϋ 'Αγίου Μάρκου, φΰλλ. 3, καί οι Muratorii κώδικες τής Άμβρο- 
σιανής Βιβλιοθήκης I καί II 8.

Τό ήμέτερον έγγραφον έχρησιμοποιήθη τό πρώτον έν τφ βενετικφ Χρο- 
νικφ τοϋ Μαρίνου Da Canale, τοϋ ΙΓ' αϊώνος, Ra Cronique des Veni- 
ciens de Maistre Martin Da Canal. Τά καταχωρισθέντα αυτόθι κείμενα 
άποτελοϋν απλήν μετάφρασιν τής Partitio Romanise μετά τινων συμπτΰξεων 
καί παραλείψεων 4. Εύρΰτερον ήρμήνευσε τό έγγραφον τής διανομής δ Βένε
τος ιστορικός Paulus Rhamnusius (Rannusio) έν τφ έργφ του Della 
Guerra di Constantinopoli per la restitutione degl’Imperatori Comneni, 
έν Βενετίρ, 1604, σελ. 117 κέ. Πρβλ. καί την δευτέραν έκδοσιν τού 1635 1 2 3

1 Πρβλ. καί J. Rongnon, ΈνΟ·’ άνωτ., σελ. 78.
2 Νικήτας ό X ω ν ι άτη ς, σελ. 787 - 788 (Bonn.).
3 Tafel καί Thomas, *Ένθ* άνωτ., σελ. 452.
1 Τά σχετικά χωρία βλ. προχείρως αυτόθι, σελ. 493 -495.
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Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινό) κράτει 183

De Bello Constantinopolitano, σελ. 159 κε. *. Τοϋ κειμένου δ Rhamnusius 
έλαβε γνώσιν έξ άνακοινώσεως τοϋ Giovanni Francesco Ottobono, μεγάλου 
καγκελλαρίου της Βενετικής Πολιτείας, δεν έξέδωκεν δμως τοΰτο αϋτοΰσιον, 
άλλ’ ελευθέριος έχρησιμοποίησεν, έγκαταμείξας καί ιδίας γεωγραφικάς παρα
τηρήσεις. Εμφορούμενος σεβασμού προς την κλασσικήν ’Αρχαιότητα και 
παραβλέπων την ελληνικήν ονοματολογίαν, ως αϋτη διεμορφώθη κατά τούς 
μέσους αιώνας, πολλά διέστρεψε και παρηρμήνευσε

Έν άγνοίμ των ερευνών τοϋ Rhamnusius, έδημοσίευσε τδ έγγραφον 
έν τη έκδόσει τοϋ Βενετικοϋ Χρονικοΰ τοϋ Άνδρέου Δανδόλου δ A. Mura- 
tori, Rerum Italicarum Scriptores, τόμ. IB', σελ. 328 κε., εν Μιλάνο), 
1728 2. Νεωτέραν έκδοσιν παρέσχεν δ F. Wilken, Geschichte der Kreuz- 
ziige, μέρος E', Beylagen, σελ. 3-8, έν Λειψίμ, 1829. Έκ τής έκδόσεως 
τοϋ Muratori παρέλαβε τδ έγγραφον δ Buchon, Recherches et materiaux 
pour servir a une histoire de la domination francaise aux Xllle , XIV e 

et XVe siecles dans les provinces demembrees de l’Empire grec a la 
suite de la Quatrieme Croisade, τόμ. A', σελ. 8 κε., έν Παρισίοις, 1840. 
Εις τήν άποκατάστασιν καί τήν δλην ερμηνείαν τοϋ κειμένου έξόχως συνέβα- 
λον αί έργασίαι τοϋ Fr. Tafel, Symbolarum Criticarum, Geographiam 
Byzantinam spectantium, partes duae, Pars posterior Pactum Francorum 
anni 1204 de partitione Regni Grasci, Abhandlungen der III. Classe 
der kais. Akademie der Wissenschaften, τόμ. 5. τεϋχος 3, έν Μονάχο?, 
1849 (τδ κείμενον μετά μεταφράσεως ελληνικής σελ. 55 - 75. Πρβλ. καί σελ. 
17 -20). Έκεΐθεν μετά τινων βελτιώσεων καί γεωγραφικών υπομνημάτων 
περιελήφθη έν Tafel καί Thomas, Urkunden zur alteren Handels-und 
Staatsgeschichte der Republik Venedig, μέρος A', σελ. 464-488, έν 
Βιέννη, 1856. Τήν τελευταίαν ταΰτην έκδοσιν έχομεν κυρίως ύπ’ δψιν.

Επειδή κύριον άντικείμενον τής παρούσης μελέτης δεν είναι ή διανομή 
τών εδαφών τής καταλυθείσης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μεταξύ τών Σταυ
ροφόρων, άλλ’ ή έπαρχιακή διοίκησις τής Αυτοκρατορίας ταύτης καί εμμέσως 
ή διερεύνησις γεωγραφικών θεμάτων, δεν κρίνομεν άναγκαΐον νά άκολουθή- 
σωμεν πιστώς τήν τάξιν τής αναγραφής τήν τηρουμένην έν τφ έγγράφφ». 
Διασπώντες τδ παρ’ αύτοϋ παρεχόμενον υλικόν, άπηρτίσαμεν τρεις μεγάλας 
γεωγραφικάς ενότητας, ταύτας' α') Κατωτέρα Ελλάς μετά τών νήσων,’Ήπειρος 
καί ’Αλβανία, Θεσσαλία καί Δυτική Μακεδονία' β') Θρμκη καί γ') Μικρά 1 2

1 Εϋρέα αποσπάσματα τής δευτέρας έκδόσεως παρά Τ a f e 1, Symbol® Cri
tic®, Β', σελ. 26-44.

2 Νεωτέρα έκδοσις τοΰ Χρονικού : Raccolta degli Storici Italiani ordinata 
da B. A. Muratori, τόμ. ΙΑ', μέρος 1: Andre® Danduli, Chronica 
per extensum descritta, έκδ. Ester Pastorello, Bologna 1938.
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Άσία μετά των παρακειμένων νήσων. Πλεϊστα γεωγραφικά κα'ι διοικητικά 
προβλήματα διηυκρινήθησαν έν τφ πρώτφ κεφαλαίφ. Προς αποφυγήν φόρ
του και επαναλήψεων, παραπέμπομεν πολλάκις εις τά ήδη λεχθέντα, περιορι- 
ζόμενοι εις τάς απαραιτήτους καί τάς καίριας προσθήκας \

Α'

Κατώτερα Ελλάς μετά των νήσων,
”Ηπειρος καί ’Αλβανία, Θεσσαλία καί Δυτική Μακεδονία.

1. Πελοπόννησος μετά τόδν παρακειμένων νήσων. Τό θέμα Πελο
πόννησου, τοϋ οποίου, ηνωμένου μετά τοϋ θέματος τής Ελλάδος, την ιστο
ρίαν παρακολουθοϋμεν μέχρι τοϋ τέλους τοϋ ΙΒ' αΐώνος 1 2, εμφανίζεται και 
εν τφ κειμένφ τοϋτφ διεσπασμένον εις μικροτέρας διοικητικός και φορολογι
κός ενότητας : εις την επαρχίαν Λακεδαιμόνιας, ύφ’ ήν ύπήγοντο δυο επι
σκέψεις 3, ή μικρά και ή μεγάλη, εις τά Καλάβρυτα 4 5 καί τό δριον 5 ΠατρΦν 
καί Μεθώνης μετά πάντων των άνηκόντων εις αυτό, ήτοι τΦν κτημάτων των 
οικογενειών Βρανά καί Καντακουζηνοϋ, τΦν ζευγηλατείων6 τής Ειρήνης, 
θυγατρός τοϋ αϋτοκράτορος ’Αλεξίου τοϋ Γ', μετά των ζευγηίωιτείων των 
Μυλών καί τοϋ Παντοκράτορος καί τΦν λοιπών μοναστηριακών κτημάτων ή

1 Οί εντός αγκυλών αριθμοί δηλοϋν τάς σελίδας τοΰ ανατύπου.
8 Ν. Ά. Βέη, Zur Sigillographie der byz. Themen Peloponnes und 

Hellas, Viz. Vremennik, τόμ. 21 (1914), μέρος τρίτον, σελ. 214 κε. G. Stadt- 
m filler, Michael Choniates Metropolit von Athen, σελ. 157, 158, 272. Δ. Ά. 
Ζακυθηνοϋ, Une inscription byzantine du Parthenon et les institutions 
provinciales de l’Empire, E’Hellenisme Contemporain, 1948, σελ. 206.

3 Περί τής είδικής σημασίας τής λέξεως βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 
241 κέ. [34 κέ.].

4 Τό όνομα φέρεται εις τά χειρόγραφα υπό τούς τύπους Kalobrita, Eialobrita, 
Kalobries. ”Η γαλλική διασκευή τοϋ Χρονικού τοϋ Μορέως καί αί Assises de Ro
manic παραδίδουν τόν τύπον Colovrate.

5 Περί τής τεχνικής σημασίας τοΰ όρου τούτου βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, 
σελ. 248 [41],

8 Τήν λέξιν villa τοϋ λατινικού κειμένου ό Tafel αποδίδει διά τοϋ ελληνικού 
όρου μετόχιον. Προτιμώμεν τήν βυζαντινήν λέξιν ζευγηλατεϊον, αντιστοιχούσαν άκρι- 
βέστερον πρός τήν έννοιαν τής λατινικής καί μάλιστα προκειμένου περί κτημάτων 
άνηκόντων εις τό στέμμα ή εις μέλη τής δυναστείας, ως έν τή προκειμένη περι- 
πτώσει.
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Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τψ Βυζαντινοί κράτει 18δ

ζευγηλατείων τινών, τά οποία εύρίσκονται εν αϋτοϊς, ήτοι τής μικράς καί 
μεγάλης έπισκέψεως : Provincia Lakedemonie, micra et megali episkepsis,
i.e. parva et magna pertinentia, Kalabrita... Zachinthos et Kefalinia... 
Orium Patron et Methonis, cum omnibus suis, scilicet pertinentiis de 
Brana, pertinentia de Cantacuzino, et cum villis Kyreherinis, filie 
imperatoris Kyrialexii, cum villis de Molineti, dc Pantocratora, et de 
ceteris monasteriorum, sive quibusdam villis, quse sunt in ipsis, scilicet 
de micra et megali episkepsi, i.e. de parva et magna pertinentia *. To 
αντίστοιχον χωρίον τοϋ Μαρίνου Da Canale έχει ως εξής : La segont partie 
de Monseignor li Dus ce est la provinse de Lakedemonie ; ce est la 
petit el la grant partinense, episkepsis. Kalobrita... Gichintos et Kefa
lonia... Orium Patron et Methonis, con totes les soes partinenses ; de 
Brana, et les partinenses de Catagosino ; et con les viles de kire Heri- 
neis, dou fie de Penpereor kiri Alexii ; et con les viles de Moliveti, de 
Pantocratora, et de tos les autres mostiers, ou aucunes viles que sont 
en celes mesmes partinenses : ce de micra et de megalli et de episkepsi : 
ce est de la petit et de la grant pertinense 1 * 3. Έκ των παρακειμένων νήσων 
περιλαμβάνομεν εις την γεωγραφικήν ενότητα τής Πελοπόννησου μόνον τάς 
προς δυσμάς κειμένας, την Κεφαλληνίαν και την Ζάκυνθον' τάς προς άνατο- 
λάς, την Αίγιναν και την Σαλαμίνα, συνάπτομεν μετά τοϋ ορίου Αθηνών 
και Μεγάρων.

Ό συντάκτης τοϋ πίνακος μνημονεύει περιφερείας τής Πελοπόννησου, 
τά Καλάβρυτα, πιθανώς μετά τής βόρειας πλευράς τής χερσονήσου, τό οριον 
Πατρών καί Μεθώνης και την επαρχίαν Λακεδαιμόνιας. Τό δριον Κορίνθου, 
“Αργους και Ναυπλίου, τό όποιον περιλαμβάνεται εν τφ χρυσοβοΰλλφ τοϋ 
1198 8, παραλείπεται, ως και αί άλλαι περιοχαί, αί προοριζόμεναι διά τον 
Βονιφάτιον τον Μομφερρατικόν 4 5 *.

Τά κατά τό οριον Πατρών καί Μεθώνης διηυκρινήθησαν ανωτέρω δ. 
Τό έγγραφον τής διανομής παρέχει συμπληρωτικάς τινας ειδήσεις περί τών 
έν τή διοικητική ταΰτη περιφερείς ευρισκομένων κτημάτων μέλους τής κατα- 
λυθείσης ελληνικής δυναστείας και τών οικογενειών Βρανά και Καντακουζη- 
νοΰ. Μνημονεύονται συγκεκριμένως αί villae Molineti και Pantocratora. 
Τό πρώτον τοπωνύμιον ταυτίζει ό Longnon προς τον συνοικισμόν Μυλα (;) 
παρά τον Πάμισον, έν Μεσσηνία 8. Έν τή μεσαιωνική γεωγραφίς τής δυτι

1 Tafel καί Thomas, ’Ένθ·’ άνωτ., σελ. 468 -470.
! Αυτόθι, σελ. 494.
3 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 249 - 252 [42 - 45],
4 J. Longnon, "Ενθ· άνωτ., σελ. 79 -80.
5 ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 248 -249 [41-42],
8 J. Longnon, Αυτόθι, σελ. 79, σημ. 1.
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κής Πελοπόννησου δυο τοποθεσίαι, καθ’ δσον γνωρίζομεν, φέρονται υπό τό- 
δνομα Μύλοι. Ή μία, υπό τον τύπον La Molines, μνημονεύεται εν ανα
γραφή φέουδων τοΰ έτους 1391 Ή δεύτερα είναι γνωστή εκ βενετικών 
εγγράφων των ετών 1423 κέ. ως Molines, castrum Molendinorum, forta- 
licium Molendinorum, μνημονεύεται δε δμοΰ μετά τών χωρίων Ζόγγλον,. 
"Αγιος Ήλίας και Νίκλι 1 2. Αί τοποθεσίαι αΰται έκειντο παρά τό Μανιατο- 
χώρι καί τό Γρίζι τής επαρχίας Πυλίας 3. Οΰδεμίαν πληροφορίαν έ'χομεν 
περ'ι τοΰ τοπωνυμίου Παντοκράτωρ. 'Όσον άφορρ: εις την διοικητικήν ιστο
ρίαν τών Πατρών, πρέπει νά προστεθή δτι νεώτερον χειρόγραφον τής μονής 
Βαρνάκοβας αναφέρει δωρεάν «τοΰ ευσεβέστατου ’Ανδρονίκου τοΰ Παλαιο- 
λόγου αυθεντεύοντος τούτου τής Παλαιας Πάτρας έτη θ'», επί Ίωάννου τοΰ 
Κομνηνοΰ 4 5. Τίς δ Παλαιολόγος οΰτος καί τίς ή αρχή, τήν οποίαν είχεν εν 
Πάτραις, δεν γνωρίζομεν- πάντως τά εν τφ μεταγενέστερη) τούτφ κειμένφ 
λεγάμενα δεν είναι άξια πίστεως.

Ή επαρχία Λακεδαιμόνιας 6, ως διοικητική περιφέρεια, δεν είναι άλλο- 
θεν γνωστή. Έν τφ Βίφ τοΰ δσίου Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε γίνεται επανει
λημμένους λόγος περί τής παρουσίας άνωτέρων δημοσίων λειτουργών έν τή 
Λακωνική. Οΰτω δ στρατηγός τοΰ θέματος Γρηγόριος, άνήρ «φιλοπαίγμων» 
καί «τοϊς άθύρμασι λίαν ήδόμενος», φέρεται εν Σπάρτη «συνσφαιρίζων τοΐς 
αΰτόχθοσι»β, άλλ’ ό διάδοχός του Βασίλειος δ Άπόκαυκος διέτριβεν έν

1 C h. Hopf, Chroniques greco-romanes, σελ. 230.
a K. Σάθ·α, Μνημεία 'Ελληνικής Ιστορίας, τόμ. Α’, σελ. 150, 151, 176, τόμ. 

Γ', σελ. 323, 336. Ά. Μομφερράτου, Οί Παλαιολόγοι εν ΓΙελοποννήσω (‘Αθή
να, ι 1913), σελ 53 κέ. Τό χωρίον Νίκλι τοΰ βενετικού εγγράφου οΰδεμίαν σχέσιν έχει 
πρός τό μεσαιωνικόν πόλισμα της Τεγεάτιδος. Είναι μία τών ομωνύμων τοποθεσιών 
καί έκειτο έν τή έπαρχίφ Πυλίας: Δ. Βαγιακάκου, Συμβολή είς τά περί Νί- 
κλων - Νικλιάνων τής Μάνης, ’Αθήνα, τόμ. 53 (1949), σελ. 188 κέ.

8 Περί Μανιατοχωρίου είδικώτερον βλ. Στ. Δρ αχού μη, Χρονικών Μορέως 
Τοπωνυμικά - Τοπογραφικά -'Ιστορικά (Άθήναι 1921), σελ. 244 κέ.

4 Στ. Θωμοπούλου, ‘Ιστορία τής πόλεως Πατρών, έκδ. δεύτερα (Πάτραι 
1950), σελ. 288.

5 Ό τύπος Λακεδαιμόνια, άπαντών παρά τόν τύπον Λακεδαίμων, αντικατέστησε 
τό όνομα τής αρχαίας Σπάρτης, τό όποιον συνεδέετο στενότερον πρός τήν ιστορίαν 
τής άρχαιότητος καί τήν είδωλολατρικήν παράδοσιν. "Ηδη έν τφ Συνέκδημο) τοΰ- 
Ίεροκλέους σημειοϋται: «Λακεδαίμων μητρόπολις τής Λακωνικής, ή πρίν Σπάρτη» 
(647, 8 έκδ. A. Burckhardt, σελ. 10). Τό νέον όνομα φαίνεται χρησιμοποιηθέν άρ- 
χικώς πρός δήλωσιν τής έπισκοπής : Mansi, τόμ. Ζ', στ. 612. Τό Χρονικόν τοΰ Μο
ρέως παραδίδει τούς τύπους Λακεδαιμόνια καί κατά παρετυμολογίαν Λακκοδαιμονία. 

Έν τή γαλλική διασκευή μαρτυροϋνται τά ονόματα La Cremonie καί La-. 
Cremoignie.

6 Σ π. Λάμπρου, Ό βίος Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε, Νέος Έλληνομνήμων,. 
τόμ. 3 (1906), σελ. 172.
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Κορίνθφ Ήλθεν όμως καί οϋτος εις την Λακεδαίμονα, διά νά προσκύνηση 
την σορόν τοϋ όσιου 1 2 *. Μνημονεύεται ωσαύτως ή αποστολή εκτάκτου λειτουρ
γού τοϋ αύτοκράτορος, κουβικουλλαρίου τινός, εντεταλμένου την «χρυσοτελή 
εΐσπραξιν» 8. Πάντες όμως οί υπάλληλοι οΰτοι δεν διεχειρίζοντο μόνιμόν τινα 
αρχήν έν τή Λακωνική. 'Μονιμώτερον φαίνεται εγκατεστημένος έν αυτή ό 
Άντίοχος, ό όποιος διεΐπε τήν δουκικήν αρχήν τής τών έθνικών χώρας, ήτο 
δηλαδή διοικητής τών περιοχών τοϋ Ταϋγέτου τών κατοικουμένων υπό 
Σλάβων 4 5.

Έν έπιγραφή τοϋ έτους 1027, ή οποία διεσώθη έν άντιγράφφ τοϋ 
Μιχαήλ Fourmont, άναφέρεται τό «κάστρον Λακεδαίμονος» έπ’ ευκαιρία 
κατασκευής γέφυρας μετά ναοϋ έπί τοϋ ποταμού 'Ίριδος, τοϋ αρχαίου Ευρώτα. 
Γίνεται έν αυτή λόγος περί τοϋ κριτοϋ καί στρατηγού τοϋ θέματος Πελοπόν
νησου, υπό τήν δικαιοδοσίαν τοϋ οποίου ύπήγετο ή Λακωνική δ. Κατά τον 
ΙΑ' ωσαύτως αιώνα μνημονεύεται έν έπιστολή Παύλου τινός Κατωτικοϋ ό 
πρωτοπρόεδρος καί προνοψης Λακεδαιμόνιας Ξιφιλϊνος, όστις ταυτίζεται 
προς δύο συγχρόνους ομωνύμους άνδρας, προς τον πρωτοπρόεδρον Κωνσταν
τίνον τον Ξιφιλΐνον, γνωστόν εκ μολυβδοβούλλου, καί προς Κωνσταντίνον 
τον Ξιφιλΐνον, δρουγγάριον τής βίγλης, γνωστόν έξ επιστολής τοϋ Μιχαήλ 
Ψελλοϋ 6. Άπό τοϋ Λ' μ.Χ. αΐώνος, ότε ό θεσμός μαρτυρειται τό πρώτον έν 
Αϊγύπτφ 7, μέχρι τοϋ ΙΒ' οί προνοηταί ήσκουν καθήκοντα οικονομικά, 
ασχολούμενοι ιδίως περί τήν διαχείρισιν τών κτημάτων τοϋ Στέμματος καί 
τών μελών τής βασιλικής οικογένειας. Εις τινας περιπτώσεις φαίνονται συν- 
δυάζοντες καί δικαιοδοσίαν διοικητικήν., 'Ο προνοητης Βουλγαρίας υπήρξε 
κατά τον ΙΑ' αιώνα ό ανώτατος στρατιωτικός καί πολιτικός διοικητής τών

1 Αυτόθι, σελ. 174.
2 Αυτόθι, σελ. 184.
8 Αυτόθι, σελ. 191. Ή ουτω λεγομένη «τή κοινή καί συνήθει διαλέκτιρ» χρυ- 

σοτελής εΐσπραξις ενθυμίζει τήν παλαιοτέραν χρυαοτέλειαν, τήν έπιβληθεΐσαν εις άν- 
τικατάστασιν τοΰ υπό τοϋ "Αναστασίου τοϋ Α' καταργηθέντος χρνσαργύρου : G. 
Ostrogorsky, Geschichte des byz. Staates, σελ. 39.

4 Σι). Λάμπρου, Αυτόθι, σελ. 194. Σ. Κουγέα, Περί τών Μελιγκών τοΰ 
Ταϋγέτου έξ αφορμής ανεκδότου βυζαντινής επιγραφής έκ Λακιονίας, Πραγματεϊαι 
τής "Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 15, 3 (1950), σελ. 14 κέ.

5 CIG, άριθ. 8704.1 Περί τών εκκλησιών τών άνεγειρομένων παρά τάς γέφυ
ρας, έξ αφορμής τής έπιγραφής ταύτης, βλ. G. Millet, liglise et pout a By-
zance, Βυζαντινά Μεταβυζαντινά, τόμ. 1, 2 (1949), σελ. 103 - 111.

8 "Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ξιφιλϊνος, πρωτοπρόεδρος καί προ- 
νοητής Λακεδαιμόνιας, Byz. Zeitschrift, τόμ. 14 (1905), σελ. 563-567.

’ F. Preisigke, Fachworter des offentlich Verwaltungsdienstes ZEgy- 
ptens, τόμ. Γ', σελ. 149 - 150.
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χωρών τοϋ καταλυθέντος Βουλγαρικού Κράτους \ Ό προνοητής Λακεδαιμό
νιας ό Ξιφιλΐνος ήσκει πιθανώτατα καθήκοντα οικονομικά, εντεταλμένος την 
διαχείρισιν τής μεγάλης κα'ι τής μικρός επισκέψεως, τών οποίων την ϋπαρξιν 
άπεκάλυψεν εις ημάς ή Partitio Romaniae.

Αί νήσοι τοϋ Ίονίου Πελάγους, αί όποΐαι εν τφ χρυσοβούλλφ τοϋ 1198 
αναγράφονται δμοΰ εν συνεχεία 1 2, φέρονται εν τφ ήμετέρφ έγγράφφ κατανε
μημένοι εις δυο ομάδας, αν και έπεδικάσθησαν άπασαι εις την μερίδα τοϋ 
δουκός τής Βενετίας. Κα'ι ή μέν πρώτη δμάς, περιλαμβάνουσα την Ζάκυνθον 
και την Κεφαλληνίαν, μνημονεύεται παρά τάς πελοποννησιακάς κτήσεις, ή δέ 
δευτέρα, άποτελουμένη εκ τής Λευκάδος και τής Κέρκυρας, παρά τάς ηπειρω
τικός κα'ι αλβανικός επαρχίας. Δεν είναι δυνατόν να λεχθή μετά βεβαιότητος, 
εάν ή διάσπασις αυτή σημαίνη δτι τό παλαιόν θέμα Κεφαλληνίας είχε πλή
ρως άποσυντεθή. Πάντως κατ’ ’Οκτώβριον τοϋ 1205 και βραδύτερον τφ 
1228 ή Κέρκυρα θά συναφθή διοικητικώς μετά τοϋ θέματος Βαγενιτίας 3 4. 
Παλαιδτερον άλλωστε, κατά τούς χρόνους τοϋ Ίεροκλέους, ή μέν Κεφαλληνία 
καί ή Ζάκυνθος ύπήγοντο εις την επαρχίαν Ελλάδος, ήτοι Άχαΐας, ή δέ 
Κέρκυρα εις την επαρχίαν Παλαιός ’Ηπείρου *. Αί δύο πρώται καί εκκλη
σιαστικούς ύπήχθησαν εις την μητρόπολιν Κορίνθου 5. Καθ’ ους χρόνους 
συνετάσσετο τό έγγραφον τής διανομής, ή Ζάκυνθος καί ή Κεφαλληνία, κατα- 
κτηθεΐσαι τφ 1185 υπό τοϋ νορμανδοϋ ναυάρχου Μαργαριτόνου, εΐχον δρι- 
στικώς άποσπασθή τοϋ Βυζαντινού Κράτους. Κατά τά άλλα ή διοικητική 
ιστορία τών νήσων τούτων διηυκρινήθη έν τφ πρώτφ κεφαλαίφ 6.

2. "Οριον. Άϋ'ηνών μετά τών νήσων τοϋ Σαρωνικοϋ καί τών Κυ
κλάδων. Την γεωγραφικήν ταύτην ενότητα συγκροτοϋμεν συνάπτοντες τό 
δριον ’Αθηνών καί τής περιοχής Μεγάρων (orium Athenarum cum perti- 
nentia Megaron), τό περιλαμβανόμενον εν τφ δευτέρφ κλήρφ τών Σταυρο
φόρων, μετά τής Δωδεκανήσου, περιληφθείσης έν τφ αύτφ δευτέρφ κλήρφ 
καί άπροσδοκήτως καταχωρισθείσης μεταξύ Πρέσπας καί Λαρίσης, μετά τής

1 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 270-271 [63 -64], Δ. Ά. Ζακυθη- 
νοϋ, Etatisme byzantin et experience hellenistique, Annuaire de l’Institut 
de Philologie et d’Histoire orientales et slaves, τόμ. 10 (1950) (Melanges H. 
Gregoire, τόμ. B-), σελ. 676-677. N. Banescu, I,a signification des titres 
πραίτωρ et προνοητής a Byzance aux XI* et XII* siecles, Miscellanea G. 
Mereati. τόμ. Γ’ (Βατικανόν 1946), σελ. 395-398.

2 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 243 κέ. [36 κέ.[.
3 Αυτόθι, σελ. 245 [38],
4 Ίεροκλέους, Συνέκδημος, 648, 5, 6 καί 652, 6, σελ. 10 -11 καί 13. 
‘ Georgii Cyprii, Descriptio Orbis Romani, ed. H. Gelzer, σελ.

75 (1578- 1579).
8 "Ενθ1 άνωτ., σελ. 243- 248 [36 - 41 [.
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νήσου Τήνου, αναγραφόμενης εν τφ δευτέρφ κλήρφ τοΰ αύτοκράτορος, τέλος 
μετά των νήσων ’Άνδρου, Αιγίνης και Σαλαμΐνος κα'ι των εΰβοϊκών πόλεων 
Ώρεοϋ κα'ι Καρύστου, μνημονευόμενων εν τφ δευτέρφ κλήρφ τοΰ Δουκός 
κα'ι τής Κοινότητος Βενετίας. Δεν άναφέρεται εν τφ πίνακι, ως υπό άμφισβή- 
τησιν τελούν, τό δριον Θηβών καί Εύρίπου τού χρυσοβούλλου τού 1198 \

Μεγάλως ξενίζει τον ερευνητήν ό'τι τό όνομα τής Δωδεκανήσου, τό οποίον 
κατά τούς μέσους αιώνας έδήλου τάς σημερινάς Κυκλάδας 1 2, παρεμβάλλεται 
έν τφ εγγράφφ μεταξύ Πρέσπας καί τοΰ ορίου Λαρίσης. Διά νά ερμηνεύση 
την άπροσδόκητον ταΰτην τοποθέτησιν, ό Tafel ένόμισεν ότι υπό τό όνομα 
τής Δωδεκανήσου λανθάνει μακεδονικόν τι τοπωνύμιον καί προήχθη εις λίαν 
άπιθάνους καί παρακεκινδυνευμένας υποθέσεις 3. Άλλ’ ή χειρόγραφος παρά- 
δοσις είναι σαφής, τό δέ όνομα δυσκόλως θά παρεΐχεν αφορμήν εις διαστρέ- 
βλωσιν. Διά τούτο πιθανωτέρα φαίνεται ή γνώμη ότι ή μετακίνησις τής 
Δωδεκανήσου προς βορράν οφείλεται εις σφάλμα τού γραφέως. Τοιαΰτα 
σφάλματα, έξ ίσου σοβαρά, θά διαπιστώσωμεν κατωτέρω. "Εν τούτων, τό 
άναφερόμενον εις τον μακεδονικόν Όστροβον, δ οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ 
Καλαβρύτων καί Ώρεοϋ, σχετίζει δ κ. J. Longnon μετά τής περιπτώσεως 
τής Δωδεκανήσου : «ϊσως, παρατηρεί, αί περιοχαί τοΰ Όστρόβου καί τής 
Δωδεκανήσου άπετέλεσαν άντικείμενον ανταλλαγής, τής Δωδεκανήσου περιλη- 
φθείσης άρχικώς έν τφ κλήρφ τής Βενετίας μεταξύ Καλαβρύτων καί Ώρεοϋ 
καί τοΰ Όστρόβου έν τφ κλήρφ των Σταυροφόρων μεταξύ Πρέσπας καί 
Λαρίσης. ’Ακολούθως έξ αιτίας τής ανταλλαγής τά ονόματα άντικατεστάθη- 
σαν τό εν διά τοΰ άλλου, τούτο δέ δικαιολογεί την άπροσδόκητον θέσιν των». 
Τούτο, κατά τον κ. Kongnon, είναι συμφωνότεραν προς την αρχικήν διανο
μήν των Κυκλάδων. Τούτων έξηρέθησαν μόνον ή ’Άνδρος καί ή Τήνος, αί 
δποϊαι έπεδικάσθησαν ή πρώτη εις τήν Βενετίαν καί ή δευτέρα εις τον αύτο- 
κράτορα τής Κωνσταντινουπόλεως 4.

Εις τό δριον ’Αθηνών, περί τού δποίου έγένετο ήδη λόγος 5, προστίθε
ται νΰν όνομαστί ή περιοχή Μεγάρων. 'Υπό τούτο ύπήγοντο διοικητικώς καί 
έκκλησιαστικώς αί νήσοι Αίγινα καί Σαλαμίς. ’Από τών πρώτων χρόνων τής 
αραβικήςθαλασσοκρατίας άμφότεραιύπέστησαν τάςέπιδρομάς τών πειρατών6.

1 J. L ο n g η ο η, Ένθ’ άνωτ., σελ. 79.
2 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 251 κέ. [17 κέ.].
3 Τ a f e 1, Symbols critics, B', σελ. 127. Tafel καί T h-o m a s, 

Urkunden, τόμ. A', σελ. 186, σημ. 5.
4J. Eongnon, Αυτόθι, σελ. 81 καί σημ. 2.
5 Βλ. άνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 270-273 [63 -66],
6 A. A. V a s i 1 i e v, Byzance et les Arabes, τόμ. A' (Βρυξέλλαι 1935),, 

σελ. 57 κέ. Ί. Λ υ κ ο ύ ρ η, Αί άνά τους αιώνας καταστροφαί τής Αιγίνης καί ή. 
ζωτικότης τοΰ πληθυσμού της (Πειραιεϋς 1950), σελ. 8 κε.
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Κατά τον I' αιώνα ή Σαλαμις ήτο άοικος \ Σαλαμις και Αίγινα άπέβησαν 
ακολούθως καταγώγια και ορμητήρια «θαλαττίων ληστών» 1 2 *. Μετά βίας 
ό Μιχαήλ Άκομινατος ό Χωνιάτης κατώρθωσε νά άποκομίση έξ Αϊγίνης 
ακρόοτιχον τοϋ έτους 1190-1191 εκ δυο λίτρων ύπερπύρων, ήτοι εκατόν 
τεσσαράκοντα τεσσάρων χρυσών νομισμάτων. «Ημείς γάρ, γράφει επί τή 
ευκαιρία ταΰτη προς τον πατριάρχην Λεόντιον, οΰκέτι δυνάμεθα ουδέ άνθρω
πον γοϋν άποστέλλειν έκεϊσε διά τό τους πλείονας φυγάδας γενέσθαι, σφαττο- 
μένους καί πάντα δη τρόπον κακουμένους, δλιγοστούς δέ τινας έναπομεϊναι, 
όσοι δήλα δη έμίγησαν τοΐς πειρατικοΐς έθνεσι δι’ επιγαμιών καί έμαθον 
τά έργα αυτών» 8· Ή νήσος Σαλαμις μνημονεύεται έν τφ ήμετέρφ έγγράφφ 
υπό τό όνομα Κονλονρις (Culuris). Τοΰτο έχει άναμφισβητήτως σχέσιν προς 
τό άρχαΐον Κόλονρις, τό όποιον μαρτυρεΐται τό πρώτον εν επιγραφή αρχαίοι 
τοϋ Δ' αίώνος π.Χ. προς δήλωσιν πιθανώς τοϋ ακρωτηρίου Πούντα. Ό Και
σαρείας Άρέθας εν σχολίφ του χρησιμοποιεί ήδη τον τύπον Κονλονρις 4 5.

Ή Δωδεκάνησος, ταχθεΐσα άρχικώς ήδη κατά τον Η' αιώνα υπό δρουγ- 
γάριον, καί ακολούθως ένσωματωθεϊσα εις τό θέμα Αιγαίου, τό ίδρυθέν 
κατά τον επόμενον αιώνα, μνημονεύεται αΰτοτελώς καί έν τφ χρυσοβούλλφ 
τοϋ 1198 καί έν τφ ήμετέρφ έγγράφφ 6. Άμφότερα τά κείμενα, δι’ άλλον 
έκαστον λόγον, ποιούνται ιδιαιτέραν μνείαν τής “Ανδρου β. Εις την διοικη
τικήν ιστορίαν ταύτης πρέπει νά προστεθή μολυβδόβουλλον τοϋ Η'- Θ' αίώ
νος άνήκον εις διοικητήν τής νήσου, λειτουργόν άσκοϋντα, ώς γνωστόν, 
καθήκοντα οικονομικά 7.

Έκ τών δύο εύβοϊκών πόλεων, ή νοτιωτάτη Κάρυστος, περιλαμβανόμενη 
έν τφ χρυσοβούλλφ τοϋ 1198, είναι γνωστή εις τον αναγνώστην 8. ‘Ο Ώρεός, 
κείμενος εις τήν βορειοτάτην πλευράν τής νήσου, θά διακριθή ιδίως μετά 
τήν λατινικήν κατάκτησιν. Προ τοϋ 1204 άναφέρεται κυρίως ως έδρα έπισκο-

1 Σ π. Λάμπρου, Βίος Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε, Νέος Έλληνομνήμων, 
τόμ. 3 (1906), σελ. 165.

2 Σ π. Λάμπρου, Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χωνιάτου Τά Σφζόμενα, τόμ. 
Β', σελ. 43. F. Oregorovius, 'Ιστορία τής πόλεως Αθηνών, τόμ. Β', 
σελ. 707.

“Σπ. Λάμπρου, Αυτόθι, σελ. 75.
4 'Λ. Χατζή, Επιγραφή έκ Σαλαμϊνος, ’Αρχαιολογική Έφημερίς, 1930, σελ.

59- 60. Τοϋ α υ τ ο ϋ, Τά αρχαία ονόματα τής νήσου Σαλαμϊνος, Αυτόθι, σελ.
60- 73. Πρβλ. Κ. Ά μ α ν τ ο ν, Ελληνικά, τόμ. 4 (1931), σελ. 265 -266.

5 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 254-259 [47-52],
6 Αυτόθι, σελ. 252 [45],
7 Κ. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 30 

■(άρ. 101).
8 Βλ. ανωτέρω ΕΒΒΣ, τόμ. 17, σελ. 252, ίδίμ σημ. 3 [45].
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ττής \ Ό επίσκοπος Φιλητός παρέστη εις την εβδόμην οικουμενικήν Σύνοδον 
(787). Δυο μολΰβδιναι σφραγίδες τής Θ'-Ι' έκατονταετηρίδος άνήκον εις τόν 
επίσκοπον Κωνσταντίνον 1 2 καί τρίτη, τής ΙΑ'-ΙΒ', φέρουσα έμμετρον επι
γραφήν, εις τινα απώτερον διάδοχόν του Μιχαήλ δνόματι :

Σφρα[γ(ίς)] Μιχαή[λ] Ώρεώ[ν] επιακ[ό]πον 3 * * 6.

3. ’Ανατολική χέρσος ‘Ελλάς και Θεσσαλία. Παραλείπον τό δ'ριον 
Θηβών 1 και τήν βοιωτικήν περιοχήν, τό έγγραφον τής διανομής απαριθμεί 
τάς διοικητικός περιφερείας και τούς συνοικισμούς τής ανατολικής χέρσου 
Ελλάδος καί τής Θεσσαλίας: τήν επίσκεψιν Πλαταμώνος (pertinentia 
Platamonos), τό δριον Λαρίσης (orion Rarisse), τήν επαρχίαν Βλαχίας 
μετά των εν αυτή ευρισκομένων προσωπικών καί μοναστηριακών κτημάτων 
(provintia Blachie cum personalibus et monasterialibus in eis existenti- 
bus), τήν επίσκεψιν τής Αύτοκρατείρας, ήτοι τήν Βέσαιναν, τα Φέρσαίκτ, τόν 
Δομοκόν, τό Ρεβένικον, τούς δυο 'Αλμυρούς μετά τής Δημητριάδος (perti
nentia Imperatricis, scilicet Vesna, Fersala, Domocos, Revenica, duo 
Almiri cum Demetriadi), τήν επίσκεψιν Νέων Πατρών (pertinentia Neo
patron). Εις ταϋτα προστίθενται, κατά τήν άποκατάστασιν τοΰ Tafel, ή 
provintia Velechative, ή pertinentia Petrion, Kellise, Dipotamon, Cala- 
con, Pazi et Radovisidon.

Ai τρεις κυριώτεραι περιφέρειαι τής Θεσσαλίας, τάς οποίας ευρομεν 
άναγεγραμμένας εν τφ χρυσοβοΰλλφ τοΰ 1198, συναντώνται καί εν τή Parti- 
tio Romanise : ή έπίσκεψις Πλαταμώνος, τό θέμα Βλαχίας καί τό δριον 
Λαρίσης. Ή μόνη διαφορά είναι δτι τό τελευταΐον τοΰτο φέρεται εν τφ 
χρυσοβοΰλλφ ως επαρχία (provincia). Επίσης υπό τό θέμα Βλαχίας μνημο
νεύονται έν τφ νεωτέρφ κειμένφ καί τά προσωπικά ή μοναστηριακά κτή. 
ματα δ. “Οσον αφορά εις τάς επισκέψεις, τό έγγραφον τής διανομής καινο-

1 Σ π. Λάμπρου, Ώρεός -‘Ωρεοί, Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 1 (1904),
σελ. 32 «36.

3 Κ. Κ ω ν σ ταντοπούλου, ’Ένΰ·’ άνωτ., σελ. 21 (άρ. 69 καί 70).
8 Αυτόθι, σελ. 287 (άρ. 70α). Πρβλ. V. Laurent, Res bulles metriques 

dans la Sigillographie byzantine, 'Ελληνικά, τόμ. 5 (1932), σελ. 419 (άρ. 418).
* Συμπληροΰντες τά δσα άνωτέρω έσημειώσαμεν (ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 252- 

253 [45 - 46]), περί τοΰ ορίου Θηβών, έφιστώμεν τήν προσοχήν επί μολυβδοβοόλλου, 
τό όποιον, κατά τήν άνάγνωσιν τοΰ Ν. Βέη, άνήκε Λέ[ον]τι β(ασιλικφ) δσηαρ(ίφ) 
$π'ι των οίκ[εια]κων και αρχοντι Θιβητών και Έλλάδ(ος) : Ν. A. Bee S, Zur 
Sigillographie der byzantinischen Tbemen Peloponnes und Hellas, Viz. Vre- 
mennik, τόμ. 21 (1914), μέρος γ', σελ. 202 κε.

6 Δέν ήδυνήθημεν νά ίδωμεν τάς περί Βλαχίας μελέτας τοΰ I. Ν i s t ο r, Les 
Valachies de Thessalie et d’Epire, Academie Roumaine, Bulletin de la
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τομεί μόνον ώς προς την διάταξιν αυτών, παρέχον την πληροφορίαν δτι αΰται 
ύπήγοντο εις τάς κτήσεις τής Αΐιτοκρατείρας *. Μνημονεύεται και ενταύθα ή 
αινιγματώδης provintia Velechativss, περ'ι τής οποίας όμιλε! και τό χρυσό- 
βουλλον. Τινές των ερευνητών συνήψαν τό όνομα τοΰτο προς τούς Βελεγεζίτας 
Σλάβους τής Θεσσαλίας, ανωτέρω δέ εταυτίσαμεν μετ’ επιφυλάξεως την επαρ
χίαν ταύτην μετά τής γής τών Λεβαχάτων, τής άναφερομένης εν εγγράφφ τοϋ 
1289 * 1 2 3 * *. ’Ίσως υπό τον παρεφθαρμένον τούτον τύπον λανθάνει τό τοπωνύμιον 
Βλαχοκατούνα s.

Περαιτέρω ή Partitio Romanise απαριθμεί και άλλας περιοχάς, αΐτινες 
δεν μνημονεύονται εν τφ προγενεστέρφ χρυσοβούλλφ. Πρώτη έρχεται ή επί- 
σκειρις Νέων Πατρών. Την 'Υπάτην, υπό τό μεσαιωνικόν τούτο όνομα, 
μνημονεύουν τα πρακτικά τής Φωτιείου συνόδου τού 879 1 και τά «Νέα 
Τακτικά» τών χρόνων τού Λέοντος τού Σοφούδ. Έκτος τής εκκλησιαστικής, ή 
πόλις είχε καί στρατιωτικήν καί οικονομικήν σημασίαν 6 7. Περί τής τελευ
ταίας μαρτυρούν, πλήν τών άλλων, και αί πληροφορίαι περί ιουδαϊκής, 
παροικίας

section historique, τόμ. 25 (1944) καί Origiiiea Romanilor din Balcani si 
Vlahiile din Tesalia si Epir, περ'ι <Sv βλ. Γ. Σ ού λ η, Ή πρώτη περίοδος τής 
Σερβοκρατίας έν Θεσσαλίμ (1348- 1356), Έπετ. “Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 20 
(1950), σελ. 62, σημ. 2, καί V. Laurent, Les etudes byzantines en Rouma- 
nie 1939-1946, Revue des etudes byzantines, τόμ. 6 (1948), σελ. 260.

1 Περί τών θεσσαλικών περιφερειών έγένετο λόγος ανωτέρω : ΕΕΒΣ, τόμ. 18, 
σελ. 42 κέ. [71 κέ.]. Εις τά σημειωθέντα αύτόθι προσθετομεν τά ακόλουθα : Εις 
τόν Ρεβένικον ή Ραβένικαν ό Βενιαμίν ό έκ Τουδέλης εύρεν εγκατεστημένους εκατόν 
“Ιουδαίους : Ν. Γιαννοπο ύ λ ο υ, Συμβολαί είς τήν ιστορίαν τών ιουδαϊκών 
παροικιών έν τή “Ανατολική “Ηπειρωτική Έλλάδι, “Επετ. 'Εταιρείας Βυζ. Σπου
δών, τόμ. 7 (1930), σελ. 260-261. “Εξ άλλου σημειοϋμεν δτι εν 'Αλμυρφ ήκμαζε 
κατά τους μέσους αιώνας βιομηχανία υφασμάτων. Έν επιστολή Ίωάννου τοϋ "Απο- 
καύκου πρός τόν μητροπολίτην Λαρίσης τόν Καλοσπίτην, γραφείση κατά τά τέλη τοϋ 
1223 ή τφ 1224, γίνεται λόγος περί «άλμυριωτικοϋ λινίου υφάσματος» : Ν. Ά. 
Β έ η, Λέων Μανουήλ Μακρός, Έπετ. Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 2 (1925),. 
σελ. 134.

2 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 273-274 [66-67],
3 Χωρίον Βλαχοκάτουνον ευρίσκεται έν τφ τέως δήμφ Εύπαλίου τής επαρχίας, 

Δωρίδος.
1 F. Dvorni k, Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siecle, σελ. 90 

καί 234.
‘ G e o r g i i Cyprii, Descriptio, ed. H. Gelzer, σελ. 59 καί 83 (1162 

καί 1770).
8 Πρβλ. A. Rubio y Lluch, Περί τών καταλανικών φρουρίων τής. 

“Ηπειρωτικής Ελλάδος, μετ. Γ. Μαυράκη (Άθήναι 1912), σελ. 52 κε.
7 Ν. Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ, Ένθ’ άνωτ., σελ. 254 - 255.
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’Ακολούθως μνημονεύεται έν τφ έγγράφφ επίσκειρίς τις, ή οποία φέρε
ται έν τη χειρογράφφ παραδόσει υπό διαφόρους τύπους : ούτω δ Riber 
Albus παρέχει την γραφήν Petritoniclis, δ Riber Pactorum Petron Viels, 
δ κώδιξ τοϋ ‘Αγίου Μάρκου Petrion Vietts καί δ Άμβροσιανός videlicet. 
Ό Tafel πάντα τα χωρία ταϋτα διώρθωσεν εις Pertinentia Petrion, Kellise 
κλπ., καί τό μέν πρώτον τοπωνύμιον έταύτισε προς την θεσσαλικήν Πέτραν 
ή Νέαν Πέτραν, δπου έκειτο ή γνωστή μονή τοϋ Προδρόμου \ τό δέ δεύτερον 
προς «τον βουνόν των Κελλίων» τής ’Όσσης, τό δποΐον μνημονεύει ή "Αννα 
ή Κομνηνή1 2. Τήν άποκατάστασιν ταύτην εύρίσκομεν ήκιστα πιθανήν. 
Καθ’ ημάς ούδεμία παρίσταται ανάγκη μεταβολής τοϋ παραδεδομένου κειμέ
νου, τό όποιον έχει ως εξής : Pertinentia Petrion, videlicet Dipotamon, 
Calacon, Pazi et Radovisidon, ή επίακεχρις Πετρών (παλαιάς καί νέας ; ), 
ήτοι Διπόταμον κλπ.

Δεν δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν γεωγραφικώς τα υπό τήν επίακεχριν 
Πέτρας ή Πετρών υπαγόμενα χωρία, πλήν ενός. Ούτω άγνοούμεν, ποΰ έκειτο 
τό Διπόταμον, ό'σον δ’ αφορά εις τά τοπωνύμια Calacon καί Pazi, σημειοϋ- 
μεν δτι τό πρώτον φέρεται έν τη χειρογράφφ παραδόσει υπό τούς τύπους 
Calacon (Riber Albus), Calancon (Riber Pactorum), Calaneo Pagii 
(Ambrosianus) καί Talantum (cod. S. Marci)- τό δεύτερον Pazi (Riber 
Albus), Pazima (Riber Pactorum) καί Pacima (cod. S. Marci). Κατά τον 
Tafel, υπό τον τύπον Calacon λανθάνει τό τοπωνύμιον Γαλάζων, κατά γενι
κήν πληθυντικήν, γνωστόν έκ τής δμωνύμου έπισκοπής, τής ύπαγομένης υπό 
τήν μητρόπολιν Λαρίσης. Ύπό τον τύπον Pazi δ αυτός έρευνητής αναζητεί 
τούς θεσσαλικούς Σταγούς 3. Άμφότεραι αϊ εικασίαι φαίνονται φωνητικώς 
βεβιασμέναι. Τοϋτο δύναται νά λεχθή δτι ή μέν γραφή Calacon δηλοΐ ίσως 
τοπωνύμιον Κάλαμος, ή δέ γραφή τοϋ κωδικός τοϋ ‘Αγίου Μάρκου υπενθυ
μίζει τό μεσαιωνικόν Ταλάντιον, τήν άρχαίαν ’Αταλάντην.

Τό μόνον όνομα, τό όποιον παραδίδεται καί ύπό άλλων πηγών, είναι 
τό Radovisidon. Τοϋτο πρέπει άναμφισβητήτως νά ταυτισθή προς τό μεσαιω
νικόν Ραδοβίσδιον.Ύπό τό σλαβικόν τοϋτο όνομα φέρονται διάφοροι μεσαιω
νικοί καί νεώτεροι συνοικισμοί 4. Παλαιότερος όλων ήτο δ μνημονευόμενος 
έν τφ υπέρ τής αρχιεπισκοπής ’Αχρίδος χρυσοβούλλφ τοϋ Βασιλείου τοϋ Β'

1 Acta et Diplomata grasca, τόμ. Δ', σελ. 330 κέ. Ν. Γιαννοπούλου, 
Αί παρά τήν Δημητριάδα βυζαντινοί μοναί, Έπετ. Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 
1 (1924), σελ. 210 κέ.

’’Αννα Κ ο μ ν η ν ή, Ε', 5, τόμ. Β', σελ. 169.
8 Tafel, Symbol* Critic*, Β', σελ. 133 καί Urkunden, τόμ. Α', σελ. 

488 - 489, σημ. 6 καί 7.
4 Μ. V a s m e r, Die Slaven in Griechenland, σελ. 48 καί 186. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -Ετο; ΚΑ' 13
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(1020) και άνήκων εις τον επίσκοπον Στρουμμίτζης “Αλλοι ομώνυμοι 
συνοικισμοί άναφέρονται εν έγγράφφ τοϋ 1371 1 2 καί παρά Καντακουζηνφ 
(Α', σελ. 475). Το θεσσαλικόν Ραδοβίσδιον μνημονεύεται ως επισκοπή ύπα" 
γομένη υπό τον θρόνον τής Λαρίσης 3.

4. Δυτική χέρσος *Ελλάς, ’Ήπειρος καί ’Αλβανία. Έν τή περιοχή 
ταΰτη, ή οποία εκτείνεται από των αντίκρυ τοϋ ορίου Πατρών ακτών μέχρι 
τοϋ Δυρραχίου, μνημονεύεται έν πρώτοις τό θέμα Νικοπόλεως μετά των 
επισκέψεων ’Άρτης, Άχελορου, ’Ανατολικού, Λεσιανών καί λοιπών, αρχον
τικών 4 καί μοναστηριακών : Nicopolla, cum pertinentia de Arta, de 
Achello, de Anatolico, de Eesianis et de ceteris archondorum et mo- 
nasteriorum. Έν τφ αντίστοιχη) χωρίφ τοϋ Χρονικοΰ τοϋ Da Canale άνα- 
γινώσκομεν : Nicopala, con les partinenses de Arta et de Achello et de 
Desianis, et de totes les archandries et mostiers 5. Έν τφ χρυσοβούλλφ 
τοϋ 1198 μνημονεύονται άορίστως αί έν τφ θέματι Νικοπόλεως ευρισκόμενοι 
προσωπικοί, εκκλησιαστικοί καί μοναστηριακοί επισκέψεις, ως καί αί άνή- 
κουσαι εις μέλη τής δυναστείας, εις τούς πανευτυχεστάτους (felicissimis) 
σεβαστοκράτορας καί καίσαρας, εις τάς προσφιλείς θυγατέρας καί την περιπό- 
θητον (desideratissimse) Αύγουστον, την σύζυγον δηλαδή τοϋ Αλεξίου τοϋ 
Γ' Ευφροσύνην 6.

Τά κατά τό θέμα Νικοπόλεως διηυκρινήθησαν έν τφ συνόλφ ανωτέρω '. 
'Υπολείπεται επομένως νά γίνη διά βραχέων λόγος περί τών πολισμάτων, τά 
όποια όνομαστί αναφέρει τό έγγραφον. Ή “Αρτα άποκαλεΐται υπό μεταγε
νεστέρου συγγραφέως καί αύτοκράτορος «κεφάλαιον» τών πόλεων τής Άκαρ-

1 Η. G e 1 z e r, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1893), σελ. 42-43. Δ. Ά. 
Ζακυθηνοϋ, Συμβολαί εις τήν Ιστορίαν τών ’Εκκλησιών Άχρίδος καί Ίπε- 
κίου, Μακεδονικά, τόμ. 1 (1940), σελ. 438 καί 446.

2 Acta et Diplomata greeca, τόμ. Α', σελ. 588.
8 T a f e 1, Symbolse Criticse, B', σελ. 134- 135. Πρβλ. Σ π. Λάμπρου, 

Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 3 (1906), σελ. 117. Βιβλιογραφικόν σημείωμα τοΰ κωδι
κός τοϋ Christ College της ’Οξφόρδης έγράφη υπό τοϋ επισκόπου Ραδοβισδίου 
Θεοφάνους : Αυτόθι, τόμ. 4 (1907), σελ. 115 - 116.

4 *0 Tafel παρά Τ a f e 1 καί Thomas, Urkunden, τόμ. Α', σελ. 471, 
σημ. 4, εκφράζει τήν γνώμην δτι τό έν τφ κειμένφ φερόμενον archondorum πρέπει 
νά διορθωθή εις archontariorum. Ούδεμία ύφίσταται ανάγκη διορθώσεως, εάν τό 
archondorum τοΰ κειμένου ληφθή ώς γενική πληθυντικοϋ, τών αρχόντων. Περί τών 
διαφόρων κατηγοριών κτημάτων, βλ. Fr. D δ 1 g e r, Beitrage zur Geschichte
der byz. Finanzverwaltung, σελ. 63 κέ,

6 Tafel καί Thomas, Αυτόθι, σελ, 494.
• Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 239 [32],
1 Αυτόθι, σελ. 239 - 243 [32-36]. »
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νανίας ι. “Αντικατέστησε την παλαιάν “Αμβρακίαν, τό δέ μεσαιωνικόν και 
νεώτερον δνομά της μαρτυρεϊται τό πρώτον υπό δυτικών συγγραφέων επ’ εΰ- 
καιρίφ τών αγώνων τοϋ ’Αλεξίου τοϋ Α' κατά τών Νορμανδών (1081 κέ.) *. 
Βενετική πηγή μνημονεύει τήν πόλιν τφ 1131 1 2 3. "Οτε περί τό έτος 1165 ο 
Βενιαμίν δ έκ Τουδέλης έπεσκέφθη τάς ελληνικός χώρας, εΰρεν εγκατεστημέ
νους έν “Άρτη περί τους εκατόν “Ιουδαίους 4. Τοϋτο μαρτυρεί καί περί τοΰ 
πληθυσμού καί περί τής εμπορικής σημασίας τής πόλεως.Έν τή συνόδφ τής 
Κωνσταντινουπόλεως τής 12 Μαΐου 1157 μνημονεύεται δ πρώτος γνωστός 
■αρχιερευς “Αρτης Βασίλειος 5. Ή ’Άρτα, γενομένη πρωτεύουσα τοϋ Δεσπο
τάτου τής “Ηπείρου, άπέβη σημαντικόν πολιτικόν καί καλλιτεχνικόν κέντρον 
τής δυτικής Ελλάδος \ 'Ο Κυριάκός δ έξ Άγκώνος έπεσκέφθη αυτήν κατά 
τά έτη 1435 -1436 '.

“Ο περιηγητής Βενιαμίν δ έκ Τουδέλης, συνεχίζων τήν πορείαν του, 
έπεσκέφθη καί τά δύο αλλα πολίσματα τοϋ εγγράφου, τον Άχελφον καί τό 
Ανατολικόν. “Εν τφ Άχελφφ εΰρε τριάκοντα περίπου ’Ιουδαίους. Τό “Ανα
τολικόν, άπέχον ήμίσειαν ημέραν, έκειτο επί βραχίονος θαλάσσης 6 7 8 9. “Από τοϋ 
τέλους τοΰ Θ' αίώνος δ Άχελφος ήτο έδρα έπισκοπής, ύπαγομένης υπό τήν 
μητρόπολιν Ναυπάκτου ’. Ό Δημήτριος Χωματιανός δμιλεΐ περί θέματος 
Άχελφου 10. Περί τών Λεσιανών δ Tafel σημειώνει δτι εν τή γνωστή ανα

γραφή τή φερομένη υπό τον τίτλον «"Οσαι τών πόλεων έν τοΐς ύστερον χρό-

1 Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 509.
2 F. Chalandon, Alexis Ier Comnene, σελ. 87.
8 A. Schaube, Handelsgeschicbte der Romanischen Volker des 

Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzzuge (Μονάχον 1906), σελ. 244.
4 Δέν είναι σαφές, έάν 6 Βενιαμίν έπεσκέφθη τήν Άρταν ή τήν Λευκάδα.'Υπέρ 

τής άπόψεως δτι 6 περιηγητής όμιλε! περί τής Λευκάδος έτάχθη ό Άνδρέας 
Άνδρεάδης: Sur Benjamin de Tudele, έν Έργοις, τόμ. Α' (Άθήναι 1938), 
σελ. 669 - 670. Τά επιχειρήματα τοϋ Άνδρεάδου αποκρούει ό Μ. Δένδιας, Λεύ
κάς ή "Αρτα ; Ερμηνεία ενός χωρίου τοΰ ’Οδοιπορικού τοΰ Βενιαμίν τοΰ έκ Τουδέ
λης, ’Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 6 (1931), σελ. 23-28. Παρά ταϋτα τήν γνώμην 
τοΰ Άνδρεάδου ευρίσκει πιθανωτέραν ό J. Starr, The Jews in the Byzantine 
Empire 641- 1204 (Άθήναι 1939), σελ. 233.

6 F. Chalandon, Jean II C-omnene et Mannel I Comnene, σελ. 
641 - 642, σημ. 3.

8 Ά. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Άρχεϊον τών Βυζαντινών. μνημείων τής Ελλάδος, τόμ. 
2 (1936), σελ.,3 κέ.

7 Ε. Ziebarth, Κυριάκός ό έξ Άγκώνος έν Ήπείρφ, 'Ηπειρωτικά Χρο
νικά, τόμ. 1 (1926), σελ. 110 κέ.

8 Μ. Δ έ ν δ ι α, "Ενθ' άνωτ., σελ. 26.
9.Georgii C y p r i i, Descriptio Orbis Romani, εκδ. H. Gelzer, 

,σελ. 78 (1663).
i° p it ra. Analecta sacra et classics, τόμ. Τ', στ. 503.
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νοις μετωνομάσθησαν», γράφεται «Αιτωλία τα Λεχωνιά» ι, δεν αγνοεί δμως 
τό χωρίον τοΰ Χρονικού τού Μορέως (στ. 8881), όπου μνημονεύεται τοπωνύ- 
μιον τα Λεσιανά 1 2. Περί τοΰτου ασφαλώς γίνεται λόγος εν τη Partitio Ro
manies.'Ως παρετηρήθη, ουδέτερον τών σήμερον γνωστών ομωνύμων χωρίων 
τοΰ νομού Ίωαννίνων καί τής επαρχίας Τρικάλων δύναται να ταυτισθή προς 
τό ήμέτερον, κείμενον προφανώς νοτίως τής ’Άρτης 3.

Βορείως τού θέματος Νικοπόλεως άναφέρονται μικρότεραί τινες ή μεγα
λύτεροι περιφέρειαι, άντιστοιχούσαι προς τάς βορειοτάτας επαρχίας τής σημε
ρινής ελληνικής Ηπείρου καί προς μέγα τμήμα τής ’Αλβανίας μέχρι τού 
Δυρραχίου. Κατά την άποκατάστασιν τού Tafel, αί περιφέρειαι αΰται είναι 
τό θέμα Δυρραχίου καί Άρβάνου (provintia Dirachii et Arbani) μετά τών 
χαρτουλαράτων Γλαβινίτσης καί Βαγενιτίας (cum chartolaratis de Glavi- 
niza, de Vagenetia), καί αί επαρχίαι Ίωαννίνων καί Δρυϊνουπόλεως (Dri- 
nopoli). Εις ταΰτας προστίθενται καί αί ύπολειίτόμεναι δύο νήσοι τού 
Ίονίου, ή Λεύκάς καί ή Κορυφώ (Coripho), ήτοι ή Κέρκυρα 4 *.

'Η άποκατάστασις δμως τοΰ Tafel άποκόπτει από την μεγάλην ταύτην 
περιοχήν σημαντικά τμήματα, τά όποια υπό παρηλλαγμένα ονόματα προσαρτώ 
εις άλλας περιφερείας τής ελληνικής χώρας. Πράγματι εν τφ αύτφ δεύτερη) 
κλήρη) τοΰ Δουκός καί τής κοινότητος Βενετίας, ένθα αναγράφονται καί αί 
ανωτέρω Ιπαρχίαι, περιλαμβάνονται καί τινες άλλαι, ήτοι ή provintia 
Colonie Conchilari ή Conchilarica ή Concilari ή Conchi Ratica, μετά 
τής Canisia, Canisu ή Nisia, ως καί ή pertinentia Ropadi ή Rapadi. Τά 
ονόματα ταύτα, τινά τών οποίων είναι κακώς παραδεδομένα, διωρθώθησαν 
καί ήρμηνεύθησαν κατά διαφόρους τρόπους υπό τών παλαιοτέρων ερευνητών. 
"Ηδη ό Παύλος Rhamnusius αντί τού Colonia έγραψε Calauria, ύπονοών 
την παρά τά Μέθανα νησίδα, τον σημερινόν Πόρον, τό δέ Conchilari διώρ- 
θωσεν εις Cyclades s. Ό Tafel εξ άλλου έγραψε : provintia Colonie cum 
Cycladibus, Nisia, pertinentia Ropadi καί την μεν πρώτην έταύτισε προς 
τό άκρωτήριον Σούνιον (κάβο-Κολόννες ! ), την Nisia προς την Νάξον καί 
τό Ropadi πρόν την Λέβινθον, νησίδα τών ανατολικών Σποράδων 6.

Ούδεμία τών διορθώσεων τούτων εΰσταθεΐ. "Εχομεν καί ενταύθα περι

1 Έν τή έκδόσει τοΰ 'Ιεροκλέους υπό A. Burekhardt, σελ. 64, 46.
2 Τ a f el καί Thomas, “Ενθ* άνωτ., σελ. 471, σημ. 2.
* Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο ς, εν τη έκδόσει τοΰ Χρονικού τοΰ Μορέως, σελ. 357, 

σημείωσις.
4 Περί τοΰ ονόματος Κορυφώ βλ. καί δσα έσημείωσεν έπ’ εσχάτων 6 Φ. Κού

κο υ λ έ ς, Ευσταθίου Θεσσαλονίκης τά Λαογραφικά, τόμ. Β', σελ. 318 κέ.
8 Παρά Tafel, Symbol® Critic®, Β', σελ. 36.
‘Tafel καί Thomas, “Ένθ’ άνωτ., σελ. 469, σημ. 8 -11.
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πτώσεις τοπωνυμίων, πλανωμένων προς νότον και άνηκόντων εΐς ομάδας, 
αλλαχού τοΰ εγγράφου περιλαμβανόμενος. Τό πράγμα παρετήρησεν ήδη δ 
Th. Menke, δ όποιος, άπορρίπτων τάς διορθώσεις καί τάς ερμηνείας τοΰ 
Tafel, εσεβάσθη την χειρόγραφον παράδοσιν καί εδέχθη την γραφήν «pro- 
vintia Colonie cum Chilari, Canisia», άνεγνώρισε δέ εν τφ χωρίφ τοΰτφ 
τα ηπειρωτικά τοπωνυμία Κολωνία, Kjari καί Κόνιτσα '. Τάς γνώμας τοΰ 
Menke εδέχθη καί δ J. Rongnon a. Πρόκειται πράγματι περί τής Κολω
νίας, τοΰ γνωστοΰ πολίσματος τής Βορείου Ηπείρου, αναγραφόμενου δμοΰ 
μετά δυο άλλων τοπωνυμίων, εις την άναγνώρισιν των όποιων έχομεν σοβα- 
ράς επιφυλάξεις. Καθ’ ημάς, υπό τδ όνομα Canisia λανθάνει ή άπδ των 
αρχών τοΰ ΙΑ' αίώνος επίσης γνωστή ηπειρωτική πόλις Κάνινα, κείμενη οΰχί 
μακράν τοΰ Αΰλώνος *. "Οσον δ’ αφορά εις τδ τοπωνύμιον Chilari, νομίζο- 
μεν δ'τι τοΰτο δΰναται νά ταυτισθή πρδς τδ Χλερηνόν, τδ όποιον μνημονεύει 
δ Καντακουζηνδς δμοΰ μετά των φρουρίων Σωσκοΰ, Δέβρης καί Σταριδόλων *.

Οΰδέν τδ σαφές δΰναται νά λεχθή περί τής pertinentia Ropadi ή 
Kapadi, ή δποία παρεμβάλλεται μεταξύ των Κανίνων καί τοΰ δρίου Πατρών 
καί Μεθώνης. Πιθανώτερον φαίνεται δτι κατά λάθος περιελήφθη εις τδ 
τμήμα τοΰτο τοΰ εγγράφου τδ όνομα τοΰ μικρασιατικοΰ Λοπαδίου, τδ όποιον 
εν τφ χρυσοβοΰλλφ τοΰ 1198 φέρεται ως επίσκεψις Λοπαδίου καί Άπολλω- 
νιάδος ύπδ τδ θέμα Όψικίου καί Αιγαίου 5.

Διά τής άποκαταστάσεως τοΰ χωρίου τής Partitio Romanise διαφωτί
ζεται ή κατά περιφερείας δργάνωσις των βορειοδυτικών εσχατιών τής Αυτο
κρατορίας. Αί διοικητικοί αύται περιφέρειαι είναι αί έπαρχίαι Ίωαννίνων 
καί Δρυϊνουπόλεως, ή επαρχία Κολωνίας μετά τοΰ Χλερηνοΰ, τά Κάνινα, τδ 
θέμα Δυρραχίου μετά τών χαρτουλαράτων Γλαβινίτσης καί Βαγενιτίας, ώς 
καί αί νήσοι Λεύκάς καί Κέρκυρα. Περί τών μικροτέρων περιοχών, περί τών 
Κανίνων, τών Ίωαννίνων, τής Δρυϊνουπόλεως, τής Κολωνίας καί τών νήσων 
έλέχθησαν ανωτέρω τά δέοντα β. Θά άρκεσθώμεν ένταΰθα νά συμπληρώσωμεν 
τά όσα διά μακρών έξεθέσαμεν ήδη περί τοΰ θέματος Δυρραχίου, τής επιση- 
μοτάτης τών διοικητικών τούτων περιφερειών 7. 1 2 3 4 * 6 7

1 Τ h. Menke, Erlauternde Vorbemerkungen zu Spruner - Menke 
Hand-Atlas zur Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit, γ' εκδ. 
(Gotha 1878), σελ. 40.

2 J. E o n g n o n, Ένθ’ άνωτ., σελ. 81.
3 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 219-220 [12-13).
4 Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 454.
6 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 19, σελ. 6 [98].
6 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 219-222, 223, 243 -245 [12-15, 16, 

36-38],
7 Αυτόθι, σελ. 210-218 [3-11]. ΕΙς τον αυτόθι καταχωριζόμενον πίνακα των
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Τό θέμα Δυρραχίου εμφανίζεται εν τφ ήμετέρφ εγγράφφ ως θέμα 
Δυρραχίου καί Άρβάνου, εις τό όποιον εΰρηνται προσηρτημένα τά χαρτου- 

λαράτα Γλαβινίτσης καί Βαγενιτίας ‘. Βενετικόν έγγραφον τής αυτής περίπου 
έποχής, εκδοθέν κατ’ ’Οκτώβριον τοϋ 1205, παρέχει διαφωτιστικάς τινας 
πληροφορίας. Μνημονεύονται εν αΰτφ τό θέμα Δυρραχίου μετά τοϋ χαρτου- 
λαράτου Γλαβινίτσης, τό θέμα Βαγενιτίας καί ή Κέρκυρα. Διευκρινεΐται 
περαιτέρω δτι εις τό θέμα Δυρραχίου ύπήγοντο οί Σφηναρίτων λόφοι (Spi- * *

στρατηγών καί δουκών Δυρραχίου έπιφέρομεν τάς ακολούθους προσθήκης καί παρα
τηρήσεις : α') Έγράφη ανωτέρω, σελ. 212-213 [5-6J, ότι δ Λέων ό Ραβδούχος 
προΐστατο τοΰ Δυρραχίου, ότε συνήφθη ή μάχη τής Άγχιάλου, τον Αύγουστον τοϋ 
917. Ό καθηγητής κ. Μιχαήλ Λάσκαρις, έντή μελέτη του Da rivalite 
Bulgaro-byzantine en Serbie et la mission de Peon Rbabdoucbos, Revue 
Historic;ue du Sud-Est europien, τόμ. 20 (1943), σελ. 202-207, στηριζόμενος 
είς μαρτυρίας τοΰ Συνεχιστοΰ τοϋ Γεωργίου τοΰ Μοναχοΰ, τοΰ Θεοδοσίου τοΰ Μελι- 
τηνοΰ καί τοΰ Δέοντος τοΰ Γραμματικού, τοποθετεί τήν έν Δυρραχίφ αρχήν τοΰ 
Ραβδούχου περί τό έτος 880 καί ταυτίζει τοΰτον πρός τον Λέοντα τόν Ραβδούχον, 
τόν μάγιστρον καί λογοθέτην τοΰ δρόμου, τόν μνημονευόμενον έν επιστολή τοΰ 
Λέοντος του Χοιροσφάκτου. "Εν συνεχείςι δέ ό κ. Λάσκαρις, ούχί άνευ έπιφυλάξεως, 
συνάπτει τάς πρός τους Σέρβους ένεργείας τοΰ στρατηγοΰ τοΰ θέματος πρός τήν 
κατάληψιν τών τριάκοντα φρουρίων τοΰ Δυρραχίου υπό τοΰ Συμεών, κατά τά έτη 
894 -896. Ή γνώμη άυτη, πειστική κατ’ άρχήν, έρχεται είς άντίφασιν πρός τήν 
ρητήν μαρτυρίαν τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, θά ήτο δέ υπερβολικόν 
νά θέσωμεν έν άμφιβόλψ τήν αξιοπιστίαν τοΰ συγγραφέως τούτου διά σοβαρώτατα 
μάλιστα γεγονότα αυτής τής βασιλείας του. "Ίσως πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι δύο 
ομώνυμοι στρατηγοί έχρημάτισαν διοικηταί τοϋ Δυρραχίου μεταξύ τών ετών 880 
καί 917.

β') Περί τοΰ στρατηγοΰ Νικήτα τοΰ ΙΙηγωνίτου, περί τοΰ οποίου διελάβομεν 
αυτόθι, σελ. 213 [6], βλ. τήν μελέτην τοΰ Η. Gr6goire, Nicetas Pegonites, 
vainqueur du roi bulgare Jean Vladislav, Byzantion, τόμ. 12 (1937), σελ. 
283 - 291.

γ') Είς τόν πίνακα τών αρχόντων τοΰ θέματος πρέπει νά προστεθή ό "Ιωάννης 
Βρανάς, όστις προΐστατο αΰτοΰ, ότε τφ 1185 οί Νορμανδοί κατέλαβον τό Δυρράχιον.
*0 Βρανάς μετήχθη αιχμάλωτος είς τήν Σικελίαν: Νικήτας Χωνιάτης, 
σελ. 411. Πρβλ. Fr. D δ 1 g e r, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 42 (1942), σελ. 327.

δ')~ Περί τό έτος 1000 μνημονεύεται λειτουργός φέρων τόν τίτλον πρωτεύων Δυρ
ραχίου (Ρ ro k i ά, Die Zusatze in der Handschr. des Joh. Skylitzes, Μονά
χον 1906, σελ. 31, παρά C. J i r e ό e k, Geschichte der Serben, τόμ. Λ', σελ. 
37, σημ. 1). Ό αρχών οϋτος δέν άνήκεν είς τήν αΰτοκρατορικήν διοίκησιν, άλλ’ είς 
τήν τοπικήν κοινοτικήν άρχήν, ή οποία διετηρήθη κυρίως κατά τάς περιφερειακάς 
βυζαντινάς κτήσεις, ώς έν Δαλματίφ καί έν Χερσώνι : Acta Albaniae, τόμ. Α", σελ. 
31 - 32, σημ. 9. G. Bratianu, Privileges et franchises municipales dans 
PEmpire byzantin, έν Βουκουρεστίφ 1936, σελ. 65 κέ.

1 Μικρόν πρό τοΰ έτους 1156 ό διοικητής τοΰ θέματος φέρεται ως δού| Δυρρα
χίου καί "Αχρίδος. Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 217 (10).
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nariza) 1 μετά τοϋ χαρτουλαράτου Γλαβινίτσης, τό οποίον δύναται νά περι
λαμβάνω τρία η τέσσαρα προάστια (casalia)1 2, καί δ Αυλών- τδ κατεπανίκιον 
τής Βαγενιτίας έχει τδ χαρτουλαρατον τοϋ Γλυκέος 3 μετά δυο ζευγηλατείων 
(villse) καί δυο άγριδίων (agridia) 4 5, ήτοι μικρών προαστίων : hec sunt 
enim sub Dirrachio, videlicet Sfinarsa cum chartolarato de Glavenitis, 
quod chartolaratum potest esse cum tribus vel quatuor casalibus, et 
Ablona : est catepanikium Vagenetie, et habet unum chartolaratum 
de Gliki cum aliis duabus villis et duobus agridiis, idem (γρ. id est) 
parvis casalibus

Ή περιοχή τοϋ Άρβάνου ή Άλβάνου, ή κοιτίς τοϋ άλβανικοϋ έθνους, 
ταυτίζεται πρδς την ορεινήν χώραν, τήν κειμένην μεταξύ των ποταμών Μάτη 
(Mat) καί Yssamo (Ischmi). Κύριον αστικόν, διοικητικόν καί εκκλησιαστικόν 
κέντρον αυτής υπήρξαν αι Κροαί (Kruja)6 *. Ή "Αννα ή Κομνηνή δμιλεΐ 
περί τών κλεισουρών τοϋ Άρβάνου, τών οποίων τήν φύλαξιν είχε κατά τούς 
αγώνας εναντίον τοϋ Βοημοΰνδου (1107) δ Ευστάθιος Καμμύτζης Ό 
Γεώργιος Άκροπολίτης ειχεν υπό τήν δικαιοδοσίαν του τήν επαρχίαν τάύτην. 
Διά βραχέων περιγράφει τήν πορείαν του διά μέσου τής άγριας χώρας τής 
κεντρικής Αλβανίας. Άναχωρήσας έκ Βερροίας έν μέσφ χειμώνι, τον Δεκέμ
βριον τοϋ 1257, διά Σερβίων, Καστοριάς καί Άχρίδος, έφθασεν εις Άρβα- 
νον καί έκεϊθεν προήχθη μέχρι Δυρραχίου. Κατά τήν επάνοδον, δ ιστορικός 
διέσχισε τήν Χουναβίαν, επαρχίαν κειμένην παρά τήν δυτικήν όχθην τοϋ 
ποταμοϋ Μάτη 8 9, διέβη τό όρος τό λεγόμενον Κακή Πέτρα 8, συνήντησε τον

1 Πρβλ. Acta Albaniae, τόμ. Α', σελ. 130, σημ. 2.
2 Διά τοϋ βυζαντινού ορού προάστιον άποδίδομεν τόν λατινικόν casale. Έν 

άνδεγαυϊκφ έγγράφφ τοϋ 1284 λέγεται ατι τά casalia «curatoriae graeco nomine 
nuncupantur», έν Acta Albaniae, τόμ. A', σελ. 287, έν λ. Casale. Περί τών 
δρων κουράτωρία καί προάσηον βλ. F r. D δ 1 g e r, Beitrage, σελ. 39 κέ. καί 
127 κέ.

8 Ό ποταμός Γλυκύς (δ Άχερων τής άρχαιότη,τος) εκβάλλει εις τό “Ιόνιον Πέ
λαγος έναντι τής Κέρκυράς. 'Η Άννα ή Κομνηνή δμιλεΐ περί αΰτοϋ επ’ ευκαιρία 
τών νορμανδικών πολέμων : Δ', 3, τόμ. Α', σελ. 136 (Reifferscheid).

4 Περί τοϋ δρου βλ. F r. D ό 1 g e r, Αυτόθι, σελ. 135 κέ.
5 Τ a f e 1 καί Thomas, Ένθ’ άνωτ., τόμ. Α', σελ. 570.
6 Π. V. Thalloczy καί C. J i r e ό e k, Zwei Urkunden aus Nord- 

Albanien, έν Illyrisch-Albanische Forsckungeh, τόμ. 1 (Βιέννη 1916), σελ. 125 
κέ. Δ. Ά. Ζακυθηνοΰ, Grecs et Albanais dans l’lllyrie medievale, Fa 
Grece et les Balkans (’Αθήναi 1947), σελ. 106 κέ.

'Άννα ή Κομνηνή, ΓΓί, 5, τόμ. Β', σελ. 190.
8 Περί τής χώρας ταύτης βλ. Acta Albaniae, τόμ. Α', σελ. 60, σημ. 3. G.

Moravcsik, Byzantinoturcica, τόμ. Β' (Βουδαπέστη 1943), σελ. 290. Δ. Ά. 
Ζακυθηνοΰ, Αυτόθι, σελ. 105, σημ. ,2. , - ; < .1 ,λ γ. /

9 Ή Κομνηνή, Ένθ’ άνωτ., σελ. 191/ μνημονεύει τήν κλεισούραν «τήν
έγχωρίως οΰτω καλουμένην Πέτραν». .<'} id.' - Pi 1 .k;xi ,ι
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ποταμόν καί ακολούθως εφθασεν εις Δέβρην. Έκεΐθεν διά Κιτζάβεως 
(Kitchavo) έπανήλθεν εις τον Πρίλαπον τής βορειοδυτικής Μακεδονίας \

Ή περιοχή τοϋ Άρβάνου ύπέστη ένωρίτατα την βυζαντινήν έπίδρασιν. 
Ή επισκοπή Κροών ύπήχθη υπό τήν μητρόπολιν Δυρραχίου 1 2. Ό επίσκοπος 
Δαυίδ παρέστη εις τήν έν 'Αγία Σοφίφ τής Κωνσταντινουπόλεως σύνοδον 
τοϋ 879 3. Ή πόλις έτυχε προνομίων εκ μέρους βυζαντινών αύτοκρατόρων 
και άλλων ηγεμόνων, τοΰ “Ιωάννου τοϋ Βατάτζη, τοΰ Θεοδώρου Β' τοϋ 
Λασκάρεως, τοϋ Μιχαήλ Η' και “Ανδρονίκου Β' των Παλαιολόγων, τοϋ 
κράλη τής Σερβίας και τοϋ βασιλέως τής Νεαπόλεως “Αλφόνσου τοϋ “Αραγω- 
νικοΰ, τοϋ οποίου το έγγραφον, έκδοθέν τφ 1457, διέσωσε τάς πληροφορίας 
περί τών παλαιοτέρων παραχωρήσεων 4. “Εν χειρογράφφ τοΰ Βατικανοϋ τοϋ 
έτους 1226 παραδίδεται μακρόν έμμετρον επιτάφιον, άντιγραφέν προφανώς 
εξ επιτύμβιου πλακάς, έν τφ όποίφ άναφέρεται ό Κωνσταντίνος Μέλης, αρχι
διάκονος Άλβάνου, άκμάσας κατά τα τέλη τοϋ ΙΒ' καί τάς άρχάς τοϋ ΙΓ' 
αϊώνος 5.

Τα δύο χαρτονλαρατα 6 τοΰ θέματος Δυρραχίου περιελάμβανον τήν Γλα- 
βινίτσαν καί τήν Βαγενιτίαν. Ή πρώτη υπήρξεν ή έδρα τής ομωνύμου επι
σκοπής, ή οποία μνημονεύεται έν τφ γνωστφ χρυσοβούλλφ τοϋ Βασιλείου 
τοΰ Β' υπέρ τής “Εκκλησίας “Αχρίδος (1019) 7 καί ακολούθως έν επιστολαΐς 
τοΰ αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφύλακτου (1091-1108) 8. Μετά τήν λατι
νικήν κατάκτησιν ιδρύεται καί λατινική επισκοπή, περιλαμβάνουσα καί τήν 
“Εκκλησίαν Αΰλώνος. Κατά τά έτη 1286 καί 1287 άναφέρεται ό Waldebru- 
nus, episcopus Avellonensis et Glavinicensis9. Έπανειλημμένως ή “Άννα 
ή Κομνηνή όμιλεΐ περί τής Γλαβινίτσης έπ“ ευκαιρία τών νορμανδικών πο

1 Άκροπολίτης, τόμ. Α', σελ. 140 (Heisenberg).
2 Acta Albanise, τόμ. Α', σελ. 10 - 11 (άρ. 48).
3 Αυτόθι, σελ. 14 - 15 (άρ. 57).
4 I,. V. Thalloczy καί C. J i r e δ e k, Ένθ’ άνωτ., σελ. 147 κέ. 

Acta Albanise, τόμ. Α', σελ. 68 -69 (άρ. 234), 135 (άρ. 456), 151 (άρ. 508), 254
(άρ. 834). A. Soloviev καί V. Μ ο § i n, Diplomata grseca Regum et 
Imperatorum Servise, σελ. 310 κέ. Πρβλ. Fr. D δ 1 g e r, Regesten, άρ. 1387, 
1810 καί 2058. Κατά τό έγγραφον τοϋ Στεφάνου Δουσάν, πρώτος ό Μανουήλ ό 
Κομνηνός παρεχώρησε προνόμια εις τήν πόλιν τών Κροών, άλλ’ ή μαρτυρία αΰτη 
δικαίως άμφισβητεΐται : Acta Albanise, σελ. 30 (άρ. 89).

6 S. Salaville, Epitaphe metrique de Constantin Meles, arcbidiacre 
d’Arbanon, Echos d’Orient, τόμ. 27 (1928), σελ. 403-416.

8 Περί τής σημασίας τοϋ όρου τούτου βλ. άνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 
48 [77],

7 Acta Albanise, σελ. 15 (άρ. 58).
8 Αυτόθι, σελ. 22 - 23 (άρ. 69 - 70).
9 Αυτόθι, σελ. 149 -151 (άρ. 500, 503 καί 505).
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λέμων '. Ό Δημήτριος δ Χωματιανός (1216-1234) έν τφ ελληνικφ βίφ τοϋ 
'Αγίου Κλήμεντος γράφει δτι παλαιότερον τό πόλισμα εκαλείτο Κεφαληνία 
και ακολούθως μετωνομάσθη εις Γλαβινίτσαν «τη των Βουλγάρων φωνή» * 2 * 4 5, 
τοϋτο δε σημειοϋται καί έν παλαιφ τακτικφ : δ Κεφαληνίας ήτοι Γλαβινί- 
τσης \ Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις γίνεται αναφορά είς την ετυμολογίαν 
τοϋ τοπωνυμίου έκ τής σλαβικής λέξεως glava, ή δποία σημαίνει κεφαλή 2.

Δεν είναι γνωστόν, ποΰ ακριβώς έκειτο ή Γλαβινίτσα \ "Αλλοι αναζητούν 
αυτήν παρά τον σημερινόν ποταμόν Gjanica, δ δποΐος, κατά την γνώμην 
των, διασφζει τό όνομα τοϋ μεσαιωνικού πολίσματος' άλλοι παρά τά =Ακρο- 
κεραύνια καί τον Αυλώνα. Τινές ταυτίζουν την Γλαβινίτσαν προς την Gome- 
nica, την σημερινήν Ηγουμενίτσαν τοϋ νομοϋ Θεσπρωτίας 6 *. Έκ τής μελέ
της των χωρίων τής "Αννης τής Κομνηνής προκύπτει δπωσδήποτε δτι ή Γλα
βινίτσα έκειτο παρά τήν ακτήν, νοτίως τοϋ Δυρραχίου καί πιθανώς βορείως 
τοϋ Αΐιλώνος ’. Πρέπει εξ άλλου νά σημειωθή δτι κατά τά έτη 1376 καί 
1438 ή Γλαβινίτσα φέρεται εκκλησιαστικώς ηνωμένη μετά τών Βελαγράδων 8. 
Τοϋτο ενισχύει προφανώς τήν γνώμην δτι τό μεσαιωνικόν πόλισμα έκειτο 
βορείως τοϋ Αυλώνος έν τη ευρεία περιοχή τή κειμένη δυτικώς τών Βελαγρά
δων, τοϋ σημερινού Βερατίου, προς τήν θάλασσαν.

Η Βαγενιτία έκειτο νοτιώτερον, περιλαμβάνουσα τήν χώραν τήν έκτει- 
νομένην από τοϋ Γλυκέος ποταμού, προς νότον, μέχρι τής Χιμάρας, προς 
βορράν. Προς τό έσωτερικόν έφθανε μέχρι τού Δελβίνου 9. Ή άρχαιοτέρα

'Άννα ή Κ ο μ ν η ν ή, Γ", 12 (τόμ. Α', σελ. 128), Ε', 1 (σελ. 154), IF', 
5 (τόμ. Β’, σελ. 190-191).

2 Παρά Μ, Λάσκαρι, εν A. Vaillant καί Μ. Bascaris, Ba date de la 
conversion des Bulgares, άνάτυπον έκ τής Revue des etudes slaves, τόμ. 13 
(1933), σελ. 12.

8 H. G e 1 z e r, Ungedruckte und wenig bekannte Bistiimerverzeiclmisse 
der orientalischen Kirclie, Byz. Zeitsclirift, τόμ. 2 (1893), σελ. 49.

4 M. Vasmer, Die Slaven in Grieclienland, σελ. 78- 79. 'O Vasmer 
συγχέει τήν Κεφαληνίαν τούτην μετά τής νήσου Κεφαλληνίας !

5 Πρβλ. Μ. Λάσκαρι, Vagenitia, Revue historique du Sud-Est euro- 
peen, τόμ. 19 (1942), σελ. 428, σημ. 4. Άλλη ομώνυμος τοποθεσία παρά τόν 
Δούναβιν άναφέρεται υπό τής Άννης τής Κομνηνής (<χ', 4, τόμ. Α', σελ. 192) όμοϋ 
μετά τής Δρίστρας.

9 Πρβλ. Acta Albania, σελ. 15 (άρ. 58). Μ. Λ ά σ κ α ρ ι, Ba date de la 
conversion des Bulgares, σελ. 10. Πρβλ. καί τάς παρατηρήσεις τοϋ Η. G e 1 z e r, 
’Ένθ’ άνωτ., σελ. 49- 50.

'Άννα ή Κ ο μ ν η ν ή, Ε', 1 (τόμ. Α', σελ. 154), ΙΓ', 5 (τόμ. Β', σελ. 
190-191).

8 Acta Albania, σελ. 80 (άρ. 181).
9 Μ. Λάσκαρι, Vagenitia, σελ. 433.
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χρονολογημένη μνεία τοϋ τοπωνυμίου είναι τοΰ έτους 879 \ Άναβάλλοντες 
την έρευναν τής ιστορίας τής διοικητικής ταΰτης περιφερείας μετά τό έτος 
1204, θά άναφέρωμεν ένταϋθα δυο εξόχως σημαντικά μολυβδόβουλλα : τό 
πρώτον, τοΰ Η' ίσως δέ και τοϋ Ζ' αΐώνος, άνήκεν εις τον βασιλικόν σπα
θάριον Θεόδωρον, άρχοντα Βαγενιτίας 1 2- * 4 5 6 7 τό δεύτερον, τοϋ Θ'-Γ αίώνος, 
άνήκεν εις τον άρχοντα Τλαρίωνα : [Κύριε βοήϋει τω] σφ δονλ[φ] Ειλα- 
ρ(ίωνι) β(ααιλικφ) α σπαϋαρ(ίω) κ(αϊ) αρχοντ(ι) τις Βα[γε]νιτία(ς) 3. Εις 
ταΰτα θά ήδύνατο ίσως νά προστεθή καί τρίτον. Τω 1928 δ πατήρ V. Eau- 
rent συνεπλήρωσε μολυβδόβουλλον έχον ούτω-

[Λέ?]ον
[τι] [β](ασιλικφ) σπαϋ·(αρο)- 

[κ]ανδιδ( άτω) 
αρχοντ(ι) [Μα- 
κε]δο[ν]ίας 4.

Την συμπλήρωσιν ταύτην αυτός δ διακεκριμένος ερευνητής χαρακτηρίζει 
ως υποθετικήν καί αμφίβολον \ Μήπως αντί τοϋ ονόματος Μακεδονία θά 
ήτο δυνατόν νά άποβλέψωμεν εις τό ό'νομα Βαγενιτία ; Παλαιογραφικώς δεν 
υπάρχουν σοβαραί αντιρρήσεις, από άπόψεως δέ θεσμών ή προτεινομένη 
συμπλήρωσις θά ήτο επιτυχέστερα, διότι αρχών τής Μακεδονίας δεν είναι 
γνωστός έξ άλλων πηγών.

'Οπωσδήποτε τοΰτό είναι βέβαιον, δτι από τοϋ Η', ίσως δέ καί από 
τοϋ Ζ' αίώνος, ή Βαγενιτία διιρκεΐτο υπό αϋτοκρατορικών λειτουργών, τών 
αρχόντων. Είς τήν ιστορίαν τοϋ θεσμοϋ τούτου έν τή επαρχιακή διοικήσει, 
ως καί είς τήν ιστορίαν παρεμφερών θεσμών, διακρίνομεν περιόδους, κατά 
τάς δποίας οΰτος μεταβάλλει περιεχόμενον. Περιπτώσεις τινάς εσημειώσαμεν 
ανωτέρω *' άλλας θά συναντήσωμεν κατά τήν πρόοδον τής παρούσης ερεύνης 7. 
Θά περιορισθώμεν Ινταΰθα εις τινα χαρακτηριστικά παραδείγματα, δυνάμενα

1 Αυτόθι, σελ. 427.
2 Αυτόθι, σελ. 427.
s G. Schlumberger, Melanges d’Archeologie byzantine, σελ. 226 - 

227. K. Κωνσταντοποΰλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 31 (άρ. 
105). Μ. Λά σ κ α ρ ι, Αυτόθι, οελ. 427.

4V. Laurent, Sceaux byzantins, Echos d’Orient, τόμ. 27 (1928), 
σελ. 439.

5 Πρβλ. καί V.. E a u r e ri t, Bulletin de Sigillographie byzantine, By- 
zantion, τόμ. 5 (1929 - 1930), σελ. 595 καί 600.

6 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 252 κέ. [45 κέ.], 260 [53], 263 [56], 
271 κέ. [64 κέ.], τόμ. 18, σελ. 59 [88].

7 Παρατηρήσεις τινάς περί τών διαφόρων κατηγοριών αρχόντων βλ. παρά G. 
Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 442 - 443.
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νά διαφωτίσουν τό διοικητικόν καθεστώς της Βαγενιτίας. Γνωρίζομεν συγκε- 
κριμένως δτι άκριτικαί τινες περιφέρειαι, χαλαρώς συνδεδεμέναι μετά τοΰ 
κέντρου καί υφιστάμενοι ά'λλαι μέν τάς επιδράσεις τοπικών παραγόντων, άλλαι 
δέ την πίεσιν εχθρικών επικρατειών, εΐχον παλαιότερον ύπαχθή υπό άρχον
τας. Πριν η άναδειχθοΰν εις θέματα, τό Δυρράχιον μετά τής ’Ιλλυρίας, ή 
Δαλματία, ή Κολώνεια, ή Χαλδία, ή Χέρσων, διφκήθησαν δι’ αρχόντων *. 
Ύπό τό αυτό καθεστώς έτάχθησαν ή Κρήτη, ή Κύπρος καί άλλαι νήσοι τοΰ 
Αιγαίου Πελάγους8 καθώς καί ή πόλις τής Δεβελτοϋ επί τοΰ Εύξείνου Πόν
του Β. Διά τινας τών ακραίων τούτων επαρχιών, διά τό Δυρράχιον καί την 
Δαλματίαν είδικώτερον, ό θεσμός τών αρχόντων δΰναται εύλόγως νά θεω- 
ρηθή ως ενδιάμεσος σταθμός μεταξύ τής πρωίμου βυζαντινής καί τής θεμα
τικής διοικήσεως *.

Τούς άρχοντας εύρίσκομεν καί εις άλλας είδικωτέρας περιπτώσεις, εις 
περιφερείας, δπου ειχεν ήδη επικρατήσει δ θεσμός τών θεμάτων. Έξ δλων 
τών σχετικών μνημείων ιδιαίτατα άπησχόλησεν ημάς μολυβδόβουλλον άρίστης 
διατηρήσεως τοΰ Η' ή Θ' αίώνος. Τό σταυροειδές μονογράφημα αναλύεται,, 
ως συνήθως, εις Θεοτόκε βοψ'ϊει μετά τών λέξεων πέριξ τω σφ δούλα), επί 
δέ τής οπίσθιας πλευράς ή επιγραφή' Δαργασκάβου άρχωντ(ος) Έλ.λάδ(ος) 1 2 * 4 5. 
Ο αΰτοκρατορικός ουτος λειτουργός μέ τό χαρακτηριστικώς σλαβικόν δνομα 

ύπήρξεν άρά γε διοικητής τοΰ θέματος Ελλάδος, τό όποιον μαρτυρεΐται ήδη 
τφ 695 ; Τοιαύτη ύπόθεσις πρέπει ευθύς έξ αρχής νά άποκλεισθή. ’Επί κε
φαλής θέματος Ελλάδος κατά τούς πρωίμους τούτους χρόνους εύρίσκομεν 
πάντοτε στρατηγόν, άπαξ δέ επί μολυβδοβοΰλλου τοΰ Ζ' ή Η' αΐώνος δοΰκα 6 7. 
Ο Σλάβος αρχών ήτο προφανώς υφιστάμενος τοΰ στρατηγοΰ, ασκών περιωρι- 

σμένην διοικητικώς καί γεωγραφικώς εντολήν Μετά μεγίστης πιθανότητος

1 V. Beneschevii, Die byzantinisqhen Ranglisten, Byz.-Neu- 
griecliisclie Jahrbiicher, τόμ. 5 (1927), σελ. 140. Είδικώς περί Κολωνείας πρέπει 
νά σημείωσή ότι διεσώθη μολυβδόβουλλον τοΰ Θ' -1' αίώνος μέ την επιγραφήν' 
Γρη[γ]ορίφ &ρχο[ ντι] Κ[ο]λ(ω)ν[είας] : Β. Pantchenko, έν Izvestija τοΰ έν 
Κωνσταντινουπόλει Ρωσιζοΰ ’Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου, τόμ. 9 (1904), σελ. 367.

2 V. Beneschevii, Αυτόθι. Πρβλ. καί άνωτέρα» ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 
260 [53], 263 κέ. [56 κέ.[.

8 Διεσώθη μολυβδόβουλλον τοΰ Η' - Θ' αίώνος άνήκον εις άδηλον βασιλικόν 
σπαθάριον καί άρχοντα Δεβελτοϋ : Β. Pantchenko, Ένθ' άνωτ., τόμ. 13 
(1908), σελ. 111. Βλ. άνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 59 [88],

4 Πρβλ. Ρ. Lemerle, Philippes et la Macedoine orientale, σελ. 120, 
σημ. 1.

5 G. Schliimberger, Melanges d’Archeologie byzantine, σελ. 201. 
K. Κιονσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 16 (άρ. 49).

ΛΚ. Κ Ο) ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, Αυτόθι, σελ. 14 (άρ. 39).
7 Θά ή δυνατό τις νά υπόθεση ότι ό όρος ’Ελλάς δηλοΐ ένταΰθα τόν ποταμόν
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δύναται νά λεχθή ou ή εντολή αυτή ήτο συναφής προς τήν διοικητικήν όργά- 
νωσιν των εν ταΐς επαρχίαις τής Αυτοκρατορίας διαβιοΰντων σλαβικών πλη
θυσμών, ομοφύλων τοϋ Δαργασκάβου. Πράγματι έξ άλλων πηγών γνωρίζο- 
μεν δτι σλαβικά φϋλα, ενταχφέντα εις τήν βυζαντινήν κοινότητα, άπήρτισαν 
ιδίας διοικητικός μονάδας, τάς Σκλαβηνίας 1 καί τάς άρχοντίας *. Τινές τού
των ετάσσοντο υπό ομοφύλους άρχοντας, άπολαΰοντας τής εμπιστοσύνης τής 
αύτοκρατορικής κυβερνήσεως, ως συνέβη καί εις μεγαλυτέρας επαρχίας, εις 
τήν Δαλματίαν συγκεκριμένως * 1 2 3. Διοικητάς τοιούτους μνημονεύουν αί πηγαί :

Σπερχειόν, γνωστόν κατά τούς μέσους αιώνας υπό τό δνομα τούτο, πιθανώτερον όμως 
φαίνεται ότι τό μολυβδόβουλλον άναφέρεται εις τό θέμα 'Ελλάδος. Περί τού με
σαιωνικού ονόματος τού Σπερχειού βλ. Ά, Χατζή, "Ελλη - 'Ελλάς - "Ελλην, 
Έπιστ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολής τού Πανεπ. ’Αθηνών, 1935 - 1936, σελ. 142 κέ. Εις 
τάς αυτόθι μνημονευομένας πηγάς πρέπει νά σημειωθούν καί αί καταλανικαί : Α. 
Rubio i L 1 u c h, L,a poblacio de la Grecia Catalana en el XIV segle 
(Βαρκελώνα 1933), σελ. 22. *0 Ευστάθιος άποκαλεϊ τόν Σπερχειόν ποταμόν Έλλα- 
δικόν : Φ. Κουκουλ έ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά, τόμ. Β' (Άθή- 
ναι 1950), σελ. 311 καί 323.

1 Πλήν τών χωρίων τού Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου (Η', 5, 10 
έκδ. De Boor, σελ. 293) καί τού Λεξικού τού Κυρίλλου (πρβλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, 
Μακεδονικά, σελ. 17 καί 'Ιστορία τού Βυζαντινού Κράτους, τόμ. Α', σελ. 471), 
όπου τό όνομα δηλοΐ έν μέν τή πρώτη περιπτώσει τήν έκεΐθεν τοΰ κάτω ροϋ τού 
Δουνάβεως χώραν, εν δέ τή δευτέρα τήν Βουλγαρίαν, ό όρος Σκλαβηνία δέν εϊχεν 
άρχικώς γεωγραφικήν σημασίαν, αλλά διοικητικήν ήσαν δηλαδή αί Σκλαβηνίαι 
διοικητικά! περιφέρειαι, άρχοντίαι, τεταγμέναι υπό Βυζαντινούς ή καί Σλάβους άρ
χοντας καί άποβλέπουσαι εις τήν έπιτήρησιν τών αλλοεθνών τούτων φύλων καί εις 
τήν όριστικήν υποταγήν των. Ή γνώμη ότι αί περιφέρειαι αύται ήσαν άποκλειστι- 
κώς εντοπισμένοι εις τάς όρεινάς περιοχάς τής Ροδόπης καί τοΰ άνω ροϋ τοΰ Στρυ- 
μόνος άντίκειται πρός τάς μαρτυρίας τών πηγών. Ώς χαρακτηριστικώς λέγεται έν 
επιστολή πρός τόν πάπαν, τοΰ έτους 824, αύται ήσαν circumjacentes πρός τάς 
partes Thraciae, Macedonia, Thessalonise (sic) (παρά Κ. Άμάντιρ, Ιστορία, 
σελ. 471). Πρβλ. καί Ρ. I, e m e r 1 e, Ένθ’ άνωτ., σελ. 115 καί 132. Περί τών 
Σκλαβηνιών γενικώτερον βλ. καί Στ. Κυριακίδου, Τά βόρεια εθνολογικά 
όρια τοΰ 'Ελληνισμού (Θεσσαλονίκη 1946), σελ. 19 κέ. Δέν δεχόμεθα πάντως τάς 
απόψεις τοΰ Ρ. Charauis, καθ’ δν τό όνομα έχρησιμοποιήθη πρός δήλωσιν 
τών σλαβικών πληθυσμών τής Πελοποννήσου : Nichepliorus I, the savior of 
Greece from the Slavs (810 A.D.), Βυζαντινά Μεταβυζαντινά, τόμ. 1, 1 (1946)j 
σελ. 78 κέ. καί έν νεωτέρα μελέτη The Chronicle of Monemvasia and the 
Question of the Slavonic settlements in Greece, Dumbarton Oaks Papers, 
τόμ. 5 (1950), σελ. 155 κέ. Πρβλ. Στ. Κυριακίδου, Βυζαντινοί Μελέται VI 
Οί Σλάβοι έν ΙΙελοποννήσο) (Θεσσαλονίκη 1947), σελ. 11 κέ.

2 Πορφυρογέννητος, τόμ. Α', σελ. 635 (Bonn). Πρβλ. F. Βν ο r- 
n i k, Ees legendes de Constantin et de Methode vues de Byzance, σελ. 15 κέ.

3 Τά μετά τόν Θεοφάνη, σελ. 292 (Bonn).
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τον Άκάμηρον, άρχοντα των Σκλαβηνών τής Βελζητίας \ δ οποίος άνεμείχθη 
εις τά δυναστικά πράγματα τοΰ Βυζαντίου κατά τούς χρόνους τής Ειρήνης1 2, 
καί τον «εξάρχοντα» τής Σκλαβηνίας, περί τοΰ οποίου όμιλε! δ Βίος τοΰ 
Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου 3 4 5, τον πατέρα των αποστόλων Κωνσταντίνου - 
Κυρίλλου καί Μεθοδίου *, κ.ά.

Εις τίνα των κατηγοριών τούτων άνήκεν δ αρχών τής Βαγενιτίας ; Είναι 
προφανές δτι σοβαροί πολιτικοί ή στρατιωτικοί λόγοι επέβαλον την όργάνω- 
σιν τής άσημου ταΰτης εσχατιάς πριν ή ίδρυθοϋν ακόμη τά μεγάλα θέματα 
τής δυτικής πλευράς τής χερσονήσου τοΰ Αίμου, τά θέματα Νικοπόλεως, Δυρ
ραχίου καί Δαλματίας. Επειδή δέ κατά τούς πρωίμους τούτους χρόνους τοΰ 
Η' , ίσως δέ καί τοΰ Ζ' αίώνος, δέν είναι δυνατόν νά όμιλήσωμεν περί 
πειρατικών επιδρομών τών Αράβων, πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι ή μικρά 
διοικητική περιφέρεια ίδρΰθη ή διά νά θραυσθή ή πίεσις εχθρικών 
τινων δμάδων, κατευθυνομένων προς νότον, ή διά νά παταχθή ή άντίστασις 
ομάδων εγκατεστημένων ήδη εν τη χώρμ καί νά υπαχθούν αΰται όριστικώς 
υπό τον έλεγχον τού Κράτους. Ή δευτέρα αύτη εκδοχή αποβαίνει πιθανω- 
τέρα, εάν δεχθώμεν δτι τό ό'νομα τής Βαγενιτίας έχει σχέσιν προς τό όνομα 
τής σλαβικής φυλής τών Βαϊουνιτών, τήν δποίαν μνημονεύουν τά Θαύματα 
τού 'Αγίου Δημητρίου \ Άλλ’ ή ετυμολογία αύτη αμφισβητείται6.'Οπωσδή
ποτε ή δημιουργία διοικητικής περιφερείας εν Βορείφ Ήπείρφ υπό άρχοντα 
πρέπει νά θεωρηθή ώς έν τών μέτρων άνασυγκροτήσεως καί ως έν τών συμ
πτωμάτων άναρρώσεως, ή δποία παρατηρεΐται μετά τούς σκοτεινούς χρόνους 
τών εθνολογικών ανατροπών.

5. Δυτική καί βορειοδυτική Μακεδονία. Κατά τό χρυσόβουλλον τοΰ 
1198, αί διοικητικά! περιφέρειαι τής δυτικής καί βορειοδυτικής Μακεδονίας 
ήσαν τό θέμα Σερβίων, τό θέμα Βερροίας μετά τοΰ κατεπανικίου Κίτρους, 
τά θέματα Καστοριάς, Πρέσπας, Δεαβόλεως, καί Άχρίδος, τό θέμα Πριλά- 
που, Πελαγονίας, Μολυσκοΰ καί Μογλαίνων καί τό θέμα Σκοπιών μετά τής 
επισκέψεως Κορίτων1. Άντιστοίχως ή Partitio Romanise μνημονεύει τά

1 Περί τής Βελζητίας, ή οποία φαίνεται δτι εύρίσκετο εις τήν Θεσσαλίαν, βλ. 
Δ. "A. Ζ α χ υ Ο η ν ο ΰ, Οί Σλάβοι έν Έλλάδι, σελ. 32 - 33.

2 Θεοφάνης, τόμ. Α', σελ. 473 -474, έκδ. De Boor.
3 F. D V ο r n i k, Fa Vie de Saint Gregoire le Decapolite et les Slaves 

macedoniens au IX® siecle (Παρίσιοι 1926), σελ. 61. Πρβλ. P. leierle, 
Ένθ·’ άνωτ., σελ. 132.

4 F. Dvornik, Fes legendes de Constantin et de Metliode, σελ. 384.
5 Πρβλ. Δ. Ά. Ζακυάηνοϋ, Αύτόθι, σελ. 32.
3 Μ. Λάσκαρι, Vagenitia, σελ. 436 - 437.
1 Πρβλ. Τ a f e 1 καί Thomas, Urkunden, τόμ. Α', σελ. 259 κε.
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■θέματα Σερβίων και Βερροίας μετά των χαρτουλαράτων Δοβροχουβίστης και 
Σθλανίτσης, τήν έπίσκεψιν Γηροκομείου, τό θέμα Βαρδαρίου, την πόλιν 
"Όστροβον, τά θέματα Μολυσκοΰ και Μογλαίνων, Καστοριάς, Πρέσπας, 
"Αχρίδος και Δεαβόλεως καί τέλος τό θέμα Πριλάπου καί Πελαγονίας μετά 
τοϋ Στανοϋ : Provintia Vardarii, provintia Verye cum cartularatis tam 
Dobroehubisti quam et Sthlaniza, pertinentia Girocomion, Ostrovos, 
provintia Moliscu et Moglenon, provintia Prilapi et Pelagonie cum 
Stano, provintia Presepe, provintia Servion, provintia Castorie et pro
vintia Deavoleos.

Παραβαλλομένη προς τό υπέρ των Βενετών χρυσόβουλλον, ή Partitio 
Romanise παρουσιάζει καί εν τη εϋρείφ ταυτη περιοχή της δυτικής και 
βορειοδυτικής Μακεδονίας παραλλαγάς καί προσθήκας. Προστίθενται έν πρώ- 
τοις τό θέμα Βαρδαρίου καί ή επίσκεψις Γηροκομείου, μνημονεύεται δε όνο- 
μαστί ή πόλις τοϋ Όστρόβου *. Τουναντίον έν τή Partitio Romanise δεν 
άναφέρεται τό θέμα Σκοπιών μετά τής έπισκέψεως Κορίτων. "Εξ άλλου τό 

-θέμα Βερροίας, τό όποιον έν τφ χρυσοβοϋλλφ φέρεται όμοΰ μετά τοϋ κατε- 
πανικίου Κίτρους, έν τφ ήμετέρφ έγγράφφ συνάπτεται προς τά χαρτουλα- 
ρατα Δοβροχουβίστης καί Σθλανίτσης. 'Ωσαύτως τό ήνωμένον θέμα Πριλά- 
που, Πελαγονίας, Μολυσκοΰ καί Μογλαίνων εμφανίζεται ένταϋθα διηρημέ- 
νον εις δυο περιφερείας, τό θέμα Μολυσκοΰ καί Μογλαίνων καί τό θέμα Πρι- 
λάπου καί Πελαγονίας μετά τοϋ Στανοϋ. Παραπέμποντες εις οσα ανωτέρω 
«σημειώσαμεν περί μιας έκάστης των περιφερειών τούτων 3, θά περιορίσω- 
μεν τήν έρευναν ημών εις τάς παραλλαγάς καί τάς προσθήκας τής Partitio 
Romanise.

Ό Βαρδάριος, ως φέρεται πολλάκις κατά τους μέσους αιώνας ό "Αξιός 3, 
δεν είναι άλλοθεν γνωστός ώς διοικητική περιφέρεια. Ό ροϋς τοϋ ποταμοΰ 1 2 3

1 'Ως έσημειώθη καί ανωτέρω, ό Όστροβος περιελήφθη ύπό τοϋ γραφέως με
ταξύ Καλαβρύτων καί 'Ωρεοΰ. «In Peloponneso medii sevi, γράφει εύλόγως ό 
Τ a f e 1 (Αυτόθι, σελ. 468 - 469, σημ. 10), nondum extra nostrum diploma hunc 
locum depreliendimus». Άναζητοϋντες έπιμόνως τό τοπωνύμιον τοϋτο έν Πελοπον- 
νήσφ, είχομεν αλλαχού (I/Hellenisme Contemporaiu 1950, σελ. 292, σημ. 5) έκ-

-φράσει τήν υπόνοιαν μήπως υπό τό όνομα τοϋ Όστρόβου λανθάνει τό 2τροβίτσι τής 
Φιγαλίας, τό όποιον ετυμολογικώς είναι συγγενές πρός τό πρώτον καί τό όποιον άνα- 
φέρεται ήδη τφ 1462. Φαίνεται όμως ότι ή αναγραφή τοϋ Όστρόβου μεταξύ των 
πόλεων τής Πελοπόννησου πρέπει μάλλον νά άποδοθή εις μεταβολήν έπενεχθεΐσαν 
ίίς το κείμενον. Περί τοϋ Όστρόβου καί των ομωνύμων πολισμάτων τής Μακεδο
νίας βλ. 2 τ. Κυριακίδου, Βυζαντινοί Μελέται, σελ. 520 κε.

2 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒ2, τόμ. 17, σελ. 222 κέ. [15 κέ.].
3 Περί τής ετυμολογίας τοϋ ονόματος βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Βαρδάρις, 'Ελλη

νικά, τόμ. 6 (1933), σελ. 326-328. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Ευσταθίου Θεσσαλονίκης τά 
Λαογραφικά, τόμ, Β', σελ. 330 καί σημ. 7.
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είχε μεγάλην στρατηγικήν και οικονομικήν συμασίαν, διότι ήλεγχε τάς διαβά
σεις καί τάς οδούς τάς άγουσας εκ τής βόρειας καί βορειοδυτικής Μακεδονίας 
προς τήν Θεσσαλονίκην. Ό αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Θεοφύλακτος εν επι
στολή του προς τον ιατρόν τοϋ βασιλέως Νικήταν γράφει περί αύτοϋ : «οΰ- 
τος γάρ διά πολλών μέν ρέων των ορών, τή δ’ εν τούτοις χιόνι τακείση νϋν 
ογκωθείς, καί μήτε πεζοίς μήτ’ εφίπποις διαβαίνειν διδούς, μήτε γέφυραν 
έχων διά τά κακώς άπολούμενα ποταμφ τελώνια σκαφιδίφ πήχει πορεύσιμος 
γίνεται» ’Άξια ιδιαιτέρας μνείας είναι τά ενταύθα λεγόμενα περί τών 
τελωνίων τών εγκατεστημένων επί τοϋ ποταμού. Τοιοΰτους τελωνειακούς 
σταθμούς, τελώνια ή πόρους, έχομεν καί εις τάς διαβάσεις άλλων ποταμών, 
συγκεκριμένως τοϋ Στρυμόνος 1 2 *.

Κατά τούς χρόνους τοϋ Αλεξίου τοϋ Α', ό κάτω ροϋς τοϋ Άξιοΰ άπε- 
τέλει τό οριον τών θεμάτων Θεσσαλονίκης καί Βερροίας *. Βορειότερον ό 
ποταμός περιεβάλλετο υπό άλλων διοικητικών περιφερειών, αΐτινες παρί- 
σταντο οίονεί άμφιέπουσαι αυτόν : προς δυσμάς τά θέματα Μογλαίνων καί 
Πελαγονίας καί προς άνατολάς τό θέμα Στρουμμίτζης. Τό θέμα Βαρδαρίου, 
τό όποιον μνημονεύει ή Partitio Romanise, φαίνεται δτι έχει σχέσιν προς 
τούς Βαρδαριώτας Τούρκους 4 5 6.

Οι Βαρδαριώται Τούρκοι, τούς οποίους οί Βυζαντινοί εχρησιμοποίησαν 
διά τήν άμυναν τής περιοχής καί διά τήν φρουράν τών ανακτόρων, ήσαν 
κατά πάσαν πιθανότητα Ούγγροι πρόσφυγες καί αιχμάλωτοι. Τούτους οί 
αΰτοκράτορες τοϋ Βυζαντίου, από τών πρώτων εισβολών των εις τήν Μακε
δονίαν (934 κ.ε.), εγκατέστησαν εις νευραλγικά σημεία, ως παλαιότερον ειχον 
έγκαταστήσει τούς Σλάβους \ Ό εποικισμός τών πληθυσμών τούτων, Ιδίως 
κατά τον μέσον ροΰν τοϋ Άξιου, είχε συντελεσθή προ τών ετών 976 - 980, 
δτε ούτοι τό πρώτον μνημονεύονται °. Ακολούθως εγένοντο καί νέοι Ιποικι- 
σμοί άλλων τουρκικών φυλών, τών Κομάνων καί τών Πετσενέγγων, καί «οΰτω 
κατά τάς άρχάς τοϋ ΙΒ' αίώνος από τών Μογλένων μέχρι τής Άχριδώς έχο
μεν άλυσιν εγκαταστάσεων λαών τουρκικών» ’. Ό πατήρ V. Raurent, στη- 
ριζόμενος εις χωρίον τοϋ Ψευδο-Κωδινοϋ, γράφει δτι ή πρώτη άσιατική

1 Θεοφύλακτου, Έπιστολαί : Μ i g n e, Patr. Grseca, τόμ. 126, στ. 
472. Πρβλ. Τ a f e 1, De Thessalonica eiusque agro (Βερολΐνον 1839), σελ. 305.

s P. Remerle, Philippes et la Macedoine orientale, σελ. 172 κέ., ση- 
μείωσις.

8 Βλ. ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 238 [31],
4 Στ. Κυρία κίδου, Βυζαντινοί Μελέται, σελ. 422 - 423.
5 Αυτόθι, σελ. 514 κέ. Βιβλιογραφικοί υποδείξεις περί Βαρδαριωτδν Τούρ

κων : Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica, τόμ. A', σελ. 43 - 44.
6 Βλ. κατωτέρω, σελ. 208 καί σημ. 4.
’Στ. Κυριακίδου, "Ενθ* άνωτ., σελ. 519.
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παροικία τής Μακεδονίας άπηρτίσθη εκ Περσών αιχμαλώτων, τους οποίους 
ό αύτοκράτωρ Θεόφιλος (829 - 842) Ιγκατέστησε παρά τον ’Αξιόν και εις 
άλλας περιφερείας, και δτι μεταγενεστέρως ή παροικία αύτη άνεκαινίσθη διά 
νέων εγκαταστάσεων αιχμαλώτων, Ούγγρων καί άσιατών Τούρκων Οί επή- 
λυδες έτάσσοντο υπό Ιδιους αρχηγούς, ως ό μέγας πριμικήριος Τατίκιος, 
δστις, κατά την ’Άνναν την Κομνηνήν, «των περί την Άχριδώ οίκούντων 
Τούρκων ηγεμόνευε» s. ’Ακολούθως εκ τοΰ στρατιωτικού σώματος (οί παλαιό- 
τερον εποικισθέντες Πέρσαι ήσαν ωργανωμένοι κατά τούρμας) 8 ώνομάθη 
καί ή περιοχή.

’Ενωρίς οί Τούρκοι τής Μακεδονίας προσήλθον εις τον Χριστιανισμόν. 
’Επισκοπή Βαρδαριωτών, ήτοι Τούρκων μνημονεύεται τό πρώτον εν Τακτικφ 
τού Βασιλ,είου τοΰ Β' συνταχθέντι προ τού 980 1 * * 4. Σφραγιστικά μνημεία 
άναφέρονται εις εκπροσώπους τής εκκλησιαστικής ταύτης περιφερείας. Έπ’ 
εσχάτων δ πατήρ V. Eaurent εδημοσίευσε μολυβδόβουλλον τού ΙΑ' αίώ- 
νος, τό οποίον άρχικώς άπέδωκεν εις Έλληνα επίσκοπον τής Ουγγαρίας, 
ακολούθως δέ μετά μεγαλυτέρας πιθανότητος εις επίσκοπον των Βαρδαριω- 
τών. ’Επί τής μιας δψεως τού μνημείου εϊκονίζεται δ “Αγιος Δημήτριος, 
προστάτης τής Θεσσαλονίκης καί κατ’ επέκτασιν τής Μακεδονίας, επί δέ τής 
ετέρας φέρεται ή επιγραφή"
f Σφραγϊς 5Αντωνίου μον(αχ)οϋ συγκ(έλ)λου και πρωέδρου Τουρκίας5.

Ή περιοχή τής Βερροίας, άναδειχθεΐσα εις ιδίαν διοικητικήν περιφέ
ρειαν κατά τον ΙΑ'αιώνα, πιθανώς κατά τήν διάρκειαν τών προς Βουλγά
ρους πολέμων τού Βασιλείου τού Β', περιλαμβάνει ενταύθα τά χαρτονλαρατα 
Δοβροχουβίστης καί Σθλανίτσης. Έν τφ χρυσοβούλλφ τού 1198 εύρομεν τό 
πρώτον μετά τού χαρτουλαράτου τοΰ Έζεροΰ μεταξύ τών θεσσαλικών κτή
σεων. Ό Tafel εκφράζει τήν γνώμην δτι αντί τοΰ ονόματος Δοβροχουβίατα 
πρέπει νά γραφή Δρογονβιτία, τής δποίας επίσκοπος παρέστη, ώς γνωστόν,

1 V. Laurent, Ό Βαρδαριωτών ήτοι Τούρκων, Perses, Turcs asia- 
tiques ou Turcs hongrois, Bulletin de la Societe historique Bulgare, τόμ. 17 - 
18 (Σόφια 1939), σελ. 275-288. Τήν μελέτην ταύτην γνωρίζομεν μόνον έξ άλλου 
δημοσιεύματος τοΰ πατρός V. Laurent, I/eveque des Turcs et le proedre 
de Turquie, Academie Roumaine, Bulletin de la section historique, τόμ. 23, 2 
(1943), σελ. 147 - 158.

'Άννα ή Κ ο μ ν η ν ή, Δ’, 4 (τόμ. Α', σελ. 138).
8 Τά μετά τόν Θεοφάνη, σελ. 125 (Bonn).
4 Κατά τά πορίσματα τοΰ συναδέλφου κ. Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, εκτιθέμενα έν 

διατριβή, δημοσιευθησομένη εν τώ προσεχεϊ τόμφ τής «Θεολογίας» υπό τόν τίτλον : 
Ή πρώτη μνεία τής επισκοπής Βαρδαριωτών Τούρκων καί αΐ έπισκοπαί τοΰ Θεσσα
λονίκης.

5V. Laurent, I/eveque des Turcs et le proedre de Turquie, Ένθ’ 
άνωτ., σελ. 153 κέ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:34 EEST - 3.236.241.27



Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινφ κράτει 209

εις την σύνοδον τοϋ 879 ', την δέ γνώμην ταύτην έδέχθησαν καί άλλοι έρευ- 
νηταί1 2. =Αλλ5 ως έσημειώσαμεν καί ανωτέρω 3, ούδεμία υπάρχει ανάγκη 
διορθώσεως, διότι ή Δοβροχουβίστα, χωρίον τοϋ ·θέματος Βερροίας, άπέχον 
τής μέν Θεσσαλονίκης «ιππικά δρόμου ημερήσια δύο», τοϋ δέ κάστρου Βερ
ροίας «στάδια ωσεί μιλίων δύο», είναι γνωστή εξ αγιολογικού κειμένου τοϋ 
έτους 1149. Κατά την μαρτυρίαν τοϋ αύτοΰ κειμένου, διέτριψεν εκεί ό αύτο- 
κράτωρ Μανουήλ κατά τήν διάρκειαν τής κατά των Νορμανδών εκστρατείας 
(Μάρτιος 1149)4. Έπί τή εύκαιρίςι ταύτη ό ανώνυμος συγγραφεύς μνημο
νεύει τον δοΰκα Θεσσαλονίκης καί χαρτουλάριον Βασίλειον δ.

Ή Σθλάνιτσα, διάφορος τής Σλανίτσης των Σερρών 6 *, μνημονεύεται 
υπό δύο συγγραφέων τής αυτής εποχής : υπό τής "Αννης τής Κομνηνής (ΙΒ', 
3, τόμ. Β', σελ. 149) καί τοϋ αρχιεπισκόπου ’Αχρίδος Θεοφυλάκτου. Οΰτος 
χρησιμοποιεί τό επίρρημα Σϋ·λανιτζόϋεν : «ήδη δέ με καί υπερορία βάλ- 
λουσι καν τή Άχρίδι καθήμενος, από Γλαβινίτζης τοξεύομαι καί Βοδηνόθεν 
καί Σθλανιτζόθεν» ’. Εις ταύτην τήν Σθλάνιτζαν άναφέρεται έγγραφον τοϋ 
ΙΑ' αίώνος 8.

Έκ των άλλων τοπωνυμίων σημειοϋμεν τον Στανόν, τον όποιον οι 
Βυζαντινοί ιστορικοί έπανειλημμένως μνημονεύουν όμοΰ μετ’ άλλων μακεδονι
κών πόλεων : τής Πελαγονίας, τοϋ Πριλάπου, τοϋ Σωσκοϋ καί Μολυσκοϋ 9.

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ

1 Τ a f e 1, Symbol® Critic®, Β', σελ. 71, σημ. 148 καί Urkunden, τόμ. 
A', σελ. 485-486, σημ. 5.

2 Στ. Κυρία κ ί δ ο υ, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 334.
3 "Εν#’ άνωτ. ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 49 [78],
4 Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής 

Σταχυολογίας, τόμ. Δ' (Πετρουπολις 1897), σελ. 240-241.
5 Αυτόθι, σελ. 241. Πρβλ. F r. D δ 1 g e r, Regesten, άρ. 1375. Στ. Κ υ- 

ρ ι α κ ί δ ο υ, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 485, σημ. 1 καί 490.
1 Χρισι. Κτένα, Χρυσόβουλλοι Λόγοι, Έιτετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, 

τόμ. 4 (1927), σελ. 290.
1 Acta Albani®, τόμ. Α', σελ. 22 (άρ. 69).
8Χριστ. Κτένα, Αυτόθι, σελ. 310 - 311.
9 Ν ι κ ή τ α ς Χωνιάτης, σελ. 709 (Bonn). Γεώργιος Άκροπο- 

λ ί τ η ς, σελ. 169 (Heisenberg). Έ φ ρ α ί μ, στ. 9395 (Bonn). Πρβλ. Τ a f e 1, 
Symbol® Critic®, Β', σελ. 125 - 127.
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